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98   شماره جلسه

  استراتژی  سطح آموزشی

  روزبه افشاری  مدرس

سیگنال های کندل استیک بخش آپشن در اپلیکیشن فارکس
حرفه ای

 در این جلسه به معرفی سیگنال های کندل استیک بخش آپشن در اپلیکیشن فارکس
 در این جلسه ( سیگنال های کندل استیک بخش آپشن حرفه ای می پردازیم.

قصد داریم تا به 2 مورد را بررسی کنیم:  (اپلیکیشن فارکس حرفه ایدر

سیگنال های کندل استیک آپشن چیست ؟
نمونه های سیگنال های کندل استیک باینری آپشن

سیگنال های کندل استیک آپشن چیست؟

در معامالت باینری آپشن بیش از %90 از معامالت از نوع Put & Call یا باال و پایین می
باشد. در این حالت میزان جابجایی اهمیت ندارد و کافی است تا از قیمت فعلی باالتر یا

پایین تر باشد. سیگنالهای ارائه شده باینری آپشن، بر اساس تایم فریم سروری می باشد
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که در برچسب سیگنال درج شده، برای همین موضوع نیاز است تا با توجه به بازه زمانی
سروری که در آن معامله می شود، تایم تا آخر قرارداد در نظر گرفته شود. به همین صورت

برای سیگنالهای دیگر غیر از Put & Call نیاز است تا بازه های زمانی و حدود خط در نظر
گرفته شود، به عنوان مثال در معامالت Lower & Higher بازه های قیمتی که در آن باید

بازار از قیمتی مشخص در پایین تر و یا باالتر از قیمت فعلی بسته شود، توسط بروکر
باینری آپشن انتخاب می شود. برای همین موضوع با توجه به سیگنال صادر شده و شرایط

بازار و بازه مشخص شده توسط کارگزار، نیاز است تا معامالت اصلح انتخاب شود. برای
استفاده بهتر از سیگنالهای باینری آپشن نیاز است تا در ابتدا استراتژی آن کامل درک شود

و نمونه های آن بررسی شود و سپس با استفاده از تجربیات گذشته سیگنالهای اصلح
گلچین شود. سیگنالهای در نظر گرفته شده در این بخش شامل :

Candle Special کندل خاص
Tweezer الگوی انبرک

DivCon Candle واگرایی کندل

Candle Special کندل خاص

 موجود است. فایل آموزشی PDF آنکندل استیک خاص در بخش مدرسه فارکس توضیحات
، می توانید قسمت مدرسه فارکس قابلیت دانلود دارد و یا با دیدن فیلم آموزشی آن در

اطالعات خود را باال ببرید. در کندل استیک خاص، قیمت در وضعیت حرکت سریغ و انفجاری
قرار می گیرد و انتظار حرکت سریع از قیمت را بعد از آن داریم. این دقیقا همان چیزی

است که در معامالت باینری آپشن به آن نیاز داریم.

نوع بازار : روند – روند سریع - رنج
نماد معامالتی : همه نمادها.
ابزارها : کندل استیک خاص

تایم فریم : همه بازههای زمانی.

نقطه ورود:

خرید : تشکیل کندل استیک خاص در روند صعودی
فروش : تشکیل کندل استیک خاص در روند نزولی

حد سود :

خرید : بسته شدن باالی کندل استیک خاص
فروش : بسته شدن زیر کندل استیک خاص

حد ضرر :
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خرید : بسته شدن زیر کندل استیک خاص
فروش : بسته شدن باالی کندل استیک خاص

تاییدات :

CCI الگوی های کالسیک – واگرایی مخفی – اسیالتور

 سیگنال خرید : در جفت ارز دالر فرانک سوئیس شاهد حرکت رنج بودیم، در آخر بازار با
تشکیل کندل خاص انتظار اداکه روند صعودی را داریم.

Google سیگنال فروش : در یک روند نزولی و بازگشت به باال در چارت سهام گوگل 
شاهد تشکیل کندل استیک خاص نزولی بودیم و انتظار داریم تا بازار بهسمت پایین حرکت

کند.
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Tweezer الگوی انبرک

 می باشد که به صورت نادر تشکیل می شود، الگوی انبرک یکی از کندلهای بسیار قوی
 شاید به جرات بتوان گفت که تشکیل این کندل استیک آمار موفقیت بسیار باال دارد. با

توجه به شکل ظاهری آن و حال تغییر شدید بازار، انتظار حرکت فوق العاده سریع بعد از آن
انواعداریم. بخاطر حرکت انفجاری بعد از آن و فاصله گرفتن از مقطه ورود برای سایر

و پایین تر ، Touch یا لمس، No معامالت باینری اپشن مانند Lower & Higher یا باالتر 
Touch خصوصا و لمس عدم Ladder انبرک الگوی کامل توضیحات .است مناسب بسیار

Tweezer فایل توانید می راحتی به شما ،است موجود سایت آموزشی قسمت در PDF
آموزشی آن را دانلود و یا فیلم آموزشی آن را در قسمت مدرسه فارکس مشاهده کنید.

نوع بازار : روند – روند سریع - رنج
نماد معامالتی : همه نمادها.

کندل استیک انبرک Tweezer ابزارها :
تایم فریم : همه بازههای زمانی.

نقطه ورود:

خرید : تشکیل کندل استیک انبرک در روند نزولی
فروش : تشکیل کندل استیک انبرک در روند صعودی
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حد سود :

خرید : بسته شدن باالی کندل استیک خاص
فروش : بسته شدن زیر کندل استیک خاص

حد ضرر :

خرید : بسته شدن زیر کندل استیک خاص
فروش : بسته شدن باالی کندل استیک خاص

تاییدات :

CCI الگوی های کالسیک – واگرایی مخفی – اسیالتور

 سیگنال خرید : در جفت ارز پوند دالر استرالیا، قیمت در یک مسیر رنج قرار داشته تا در
نهایت بعد از ریزش در آخر بازار شاهد تشکیل الگوی نادر انبرک کف باشیم که هر دو کندل

آن صعودی می باشد. انتظار حرکت خوب و سریعی را پیش بینی می کنیم.

 سیگنال فروش : در ارز یورو دالر آمریکا در تایم فریم 15 دقیقه ای ، شاهد حرکت سریع
Top Tweezer قیمت به سمت باال بودیم و در انتهای مسیر یک الگوی انبرک سقف

تشکیل شده. انتظار  حرکت خوب و سریع را بعد آن داریم.
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DivCon Candle واگرایی کندل

تشکیل می شود و در همین منطقه واگرایی و همگرایی در آخر یک روند نزولی یک یا دو
 کندل استیک بوجود می آید. حسن معامالتی باینری آپشن در نقاط وگرایی و همگرایی
نسبت به معامالت معمولی در این است که در اغلب اوقات در منطقه مورد نظر شاهد

بازگشت هستیم اما میزان آن زیاد نیست و چون در معامالت باینری آپشن میزان جابجایی و
حد سود نداریم و فقط کافی است تا در جهت مورد نظر حرکت کمی داشته باشد.

نوع بازار : روند – روند سریع - رنج
نماد معامالتی : همه نمادها.

ابزارها : واگرایی – همگرایی، کندل استیک
تایم فریم : همه بازههای زمانی.

نقطه ورود:

خرید : تشکیل کندل استیک در روند نزولی
فروش : تشکیل کندل استیک در روند صعودی

حد سود :

خرید : بسته شدن باالی کندل استیک
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فروش : بسته شدن زیر کندل استیک

حد ضرر :

خرید : بسته شدن زیر کندل استیک
فروش : بسته شدن باالی کندل استیک

تاییدات :

واگرایی مخفی – الگوهای کالسیک

 تشکیل داده، که هر 3 دره قیمت 3 دره پشت سر هم سیگنال خرید: در یک مسیر نزولی
 تایید خرید خط نفوذی Line Piercing دارای همگرایی هستند و در آخر بازار با یک کندل

 یا معامله Call را در معامالت باینری آپشن صادر کرده.

 سیگنال فروش: در نفت WTI بازار به سمت باال حرکت کرده و 2 قله قیمتی تشکیل داده
Shooting که دارای واگرایی هستند. در قاه آخر با تایید کندل استیک ستاره دنباله دار

Star بازار ورود نقطه به رسیدن و قیمت نزولی حرکت با داریم انتظار .شده صادر سیگنال
به سمت پایین حرکت کند.
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 با تاییدات مختلف از اسیالتورها و اندیکاتورها بسیار نتیجه بخش معامالت باینری آپشن 
خواهند بود. در اکثر سیگنال های باینری آپشن با ترکیب موارد پایه و کمی خالقیت می توان
سیگنال های سودده را ایجاد کرد. فارکس حرفه ای بیش از 20 سیگنال باینری آپشن را در

در اختیار عموم قرار داده تا بتوانند معامالت سودمندی داشته اپلیکیشن فارکس حرفه ای
 باشند.
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