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سیگنال های باندهای بولینگر بخش آپشن در اپلیکیشن
فارکس حرفه ای

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

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

سیگنال های باندهای بولینگر آپشن چیست؟
نمونه های سیگنال های بولینگر در بخش آپشن

سیگنال های باندهای بولینگر آپشن چیست؟

باندهای بولینگر Bands Bollinger سیگنالهای بسیار عالی را تولید می کنند که هم
بازگشتی و هم ادامه دهنده هستند. در قسمت سیگنالهای معامالتی چند سیگنال بسیار خوب
از باندهای بولینگر را بررسی کردیم . در این بخش چند سیگنال برای معامالت باینری آپشن
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در نظر گرفته ایم. در معامالت باینری آپشن استفاده از تاییدات مختلف و هم پوشانی چند
تایید هم زمان در سفارشات بسیار اهمیت دارد، چرا که زمانی که چند تایید در یک نقطه

بوجود می آید، بازار بسیار سریع در جهت مورد نظر حرکت می کند و این حرکت انفجاری
و دور شدن از نقطه ورود به ما این اجازه را می دهد تا اول احتمال بازگشت به نقطه ورود
بسیار پایین آید و در لبه جایی که ما سفارش را گرفتیم بازی نکند و دوم به ما این اجازه را

دهد تا مدلهای دیگر مانند Lower & Higher را معامله کنیم که ضرایب باالتر تا مرز 300%
را دارند. در تمامی سیگنالهای باینری آپشن از BB استفاده می شود. سیگنالهای ارائه شده

در این بخش شامل :

Candle DivCon BB بولینگر واگرایی کندل
Candle HD BB بولینگر واگرایی مخفی کندل

BO Middle BB میانه بولینگر
BO Bound BB منطقه بولینگر

برای شناسایی کندل مورد نظر یکی یا ترکیب موارد زیر استفاده می شود:

کندل استیک معتبر
RSI اسیالتور

Stochastic اسیالتور

نمونه های سیگنال های بولینگر در بخش آپشن

Candle DivCon BB بولینگر واگرایی کندل

استفاده هم زمان از اندیکاتورها و اسیالتورهای به ما در شناسایی نقاط بازگشتی و حرکتی
با قدرت باال کمک می کند. در این سیگنال قیمت حرکت کرده و بعد از تشکیل یک موج

دوباره ادامه مسیر می دهد و در آخر موج جدید شاهد واگرایی هستیم به همراه بسته شدن
قیمت در خارج از باندهای بولینگر و سپس با یک کندل دوباره به داخل بازگشته و در داخل
باند بسته می شود. چنانچه این کندل شرایط مورد نیاز را داشته باشد، سیگنال صادر می

شود. شرایط خرید : تشکیل همگرایی – بسته شدن قیمت در زیر باند زیری بولینگر و
سپس بسته شدن باالی باند زیری بولینگر – کندل معتبر یا کندل صعودی شرایط فروش :
تشکیل واگرایی – بسته شدن قیمت در باالی باند باالی بولینگر و سپس بسته شدن باالی

زیر باند باالی بولینگر – کندل معتبر یا کندل صعودی

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

ابزارها : باندهای بولینگر – کندل استیک – واگرایی همگرایی
تایم فریم : همه بازههای زمانی.
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نقطه ورود:

خرید : تشکیل روند نزولی + شرایط خرید
فروش : تشکیل روند صعودی + شرایط فروش

حد سود :

خرید : به اندازه کندل سیگنال
فروش: به اندازه کندل سیگنال.

حد ضرر :

خرید : زیر کندل ژاپنی سیگنال یا کندل معتبر
فروش : باالی کندل استیک سیگنال یا کندل معتبر

تاییدات :

واگرایی مخفی مثبت و منفی

 سیگنال خرید : در روند نزولی قیمت در چارت طال شاهد کاهش در آخر بازار هستیم که در
این قسمت اول همگرایی داریم بین دو دره آخر دوم کندل نزولی بیرون بانهای بولینگر

بسته شده و با یک کندل صعودی پوششی صعودی به داخل بازگشته. در این زمان سیگنال
مورد نظر صادر شده و امتظار داریم با رسیدن قیمت به نقطه ورود بازار باالتر برود.
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 سیگنال فروش : در یورو ین ژاپن قیمت روند صعودی داشته و دو قله تشکیل می دهد. در
قله دوم شاهد بسته شدن قیمت باالی بولینگر هستیم که در همین جا واگرایی توسط
اسیالتور RSI تشخیص داده شده و کندا نزولی از باال به داخل بولینگر برگشته و داخل

بولینگر بسته شده. انتظار داریم تا بازار بعد از رسیدن به نقطه ورود پایین تر از آن بسته
شود.

Candle HD BB بولینگر واگرایی مخی کندل

این سیگنال زمانی صادر می شود که در یک روند قیمت از باند بولینگر موافق روند بیرون
زده و در بازگشت در حدود خط یانه بولینگر همزمان می شود با واگرایی مخفی، سیگنال

مورد نظر با یک کندل استیک معتبر و یا سیگنال بر اساس اسیالتورها همراه می شود.
شرایط خرید : روند صعودی  و بیرون زدن کندل از باالی باند – بازگشت در حد میانه و

تشکیل کندل بازگشتی صعودی یا کندل سیگنال به همراه واگرایی مخفی شرایط فروش :
روند نزولی و بیرون زدن کندل از زیر باند – بازگشت در حد میانه و تشکیل کندل بازگشتی

نزولی یا کندل سیگنال به همراه واگرایی مخفی

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

Stochastic و RSI واگرایی مخفی – کندل  ابزارها : آشنایی با اسیالتورهای –
استیک 

تایم فریم : همه بازههای زمانی.
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نقطه ورود:

خرید : تشکیل روند نزولی + شرایط خرید
فروش : تشکیل روند صعودی + شرایط فروش

حد سود :

خرید : به اندازه کندل استیک معتبر و یا کندل سیگنال
فروش: به اندازه کندل استیک معتبر و یا کندل سیگنال

حد ضرر :

خرید : زیر کندل ژاپنی سیگنال
فروش : باالی کندل استیک سیگنال

تاییدات :

واگرایی و همگرایی

 سیگنال خرید : در دالر استرالیا فرانک سویس در روند یکی مانده به آخر بازار، حرکت
صعودی داریم و قیمت از لبه باالی بازار بیرون زده و با یک کندل ستاره دنباله دار به داخل

بازگشته، در این جا همزمان اول در منطقه اشباع از فروش قرار دارد، دوم سیگنال
استوکاستیک صادر شده سوم در حدود خط میانه قرار دارد و چهارم واگرایی مخفی دارد.

انتظار داریم تا بازار با رسیدن قیمت به نقطه ورود به سمت باال حرکت کند.
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 سیگنال فروش : در نمودار نفت WTI در روند صعودی بازار نزولی از بااند پایینی بیرون
زده و سپس به داخل باز می گردد و در این منطقه شاهد قرار گرفتن در خد میانه بانهای

بولینگر، واگرایی مخفی، کندل استیک ابر سیاه بودیم و انتظار داریم تا بازار به سمت پایین
حرکت کند.
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BO Middle BB میانه بولینگر

سیگنال مورد نظر یکی از سیگنالهای اصلی در باندهای بولینگر می باشد. در ابتدا قیمت
به یک سمت حرکت کرده و بازگشت پیدا می کند و در حدود خط میانه باندهای بولینگر با
تاییدات کندل استیک معتبر و یا سیگنال اسیالتوها به مسیر ادامه می دهد. شرایط خرید :

روند صعودی و رسیدن در حدود باند باالی بولینگر و رسیدن به خط میانه بولینگر و تشکیل
کندل استیک صعودی و یا سیگنال با اسیالتورهای RSI و Stochastic شرایط فروش :

روند نزولی و رسیدن در حدود باند زیرین بولینگر و رسیدن به خط میانه بولینگر و تشکیل
Stochastic و RSI کندل استیک نزولی و یا سیگنال با اسیالتورهای

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

ابزارها : آشنایی با باندهای بولینگر – کندل استیک – اسیالتورهای RSI و
Stochastic

تایم فریم : همه بازههای زمانی.

نقطه ورود:

خرید : تشکیل روند صعودی + شرایط خرید
فروش : تشکیل روند نزولی + شرایط فروش

حد سود :

خرید : به اندازه کندل استیک معتبر و یا کندل سیگنال
فروش: به اندازه کندل استیک معتبر و یا کندل سیگنال.

حد ضرر :

خرید : زیر کندل ژاپنی سیگنال یا کندل معتبر
فروش : باالی کندل استیک سیگنال یا کندل معتبر

تاییدات :

واگرایی و همگرایی – واگرایی مخفی مثبت و منفی

Brent حرکت بازار در تایم فریم 1 دقیقه ای به صورت رنج سیگنال خرید : در نمودار نفت
بوده، و در آخر بازار بعد از افزایش قیمت تا حدود لبه باالی بولینگر باند، بازار تا حدود خط

از صعودی روند Stochastic و RSI میانه بازگشته و با تاییدات کندل استیک و اسیالتورهای 
سر گرفته می شود.
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 سیگنال فروش : در نمودار یورو دالر آمریکا بازار در یک مسیر نزولی قرار گرفته و به
سمت پایین در حال حرکت است، در آخر بازار با ادامه روند نزولی در حدود لبه پایینی باند
بولینگر و بازگشت به باال تا خط میانه، با تاییدات اسیالتورهای RSI و Stochastic سیگنال

نزول صادر شده و انتظار داریم تا بازار با رسیدن به نقطه مورد نظر در جهت ریزش
حرکت کند.
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BO Bound BB منطقه بولینگر

سیگنال که در آن بازار در جهتی حرکت کرده واز باند بولینگر بیرون زده و سپس به داخل
باند بازگشته، با ادامه روند مجدد به منطقه ای باالتر از قیمت قبلی رسیده، واگرایی با

Stochastic و RSI قیمت قبلی تشکیل داده و در اینجا با تاییدات کندل و یا اسیالتورهای
بازگشت می کند. شرایط خرید : در یک روند نزولی قیمت از باند پایینی بیرون زده، به

سمت باال بازگشت می کند و مجدد در ادامه روند نزولی به قیمتی پایین تر از دره قبلی می
رسد، اول دارای واگرایی است ، باند پایینی را قطع نکره و تایید برای بازگشت دارد بر
اساس کندل استیک یا اسیالتورهای RSI و استو کاستیک شرایط فروش : در یک روند

صعودی قیمت به سمت باال حرکت کرده و از باند باالی بیرون می زند و مجدد به داخل
بولینگر باند بر می گردد و دوباره ادامه روند صعودی را می دهد و این بار هم باالتر از قله
قبلی قرار می گیرد و هم با دره قبلی تشکیل واگرایی می دهد و با تاییدات کندل استیک و

Stochastic یا RSI یا اسیالتورهای

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

ابزارها : آشنایی با باندهای بولینگر – کندل استیک – اسیالتورهای RSI و
Stochastic

تایم فریم : همه بازههای زمانی.

نقطه ورود:

خرید : تشکیل روند نزولی + شرایط خرید
فروش : تشکیل روند صعودی + شرایط فروش

حد سود :

خرید : به اندازه کندل استیک معتبر و یا کندل سیگنال
فروش: به اندازه کندل استیک معتبر و یا کندل سیگنال.

حد ضرر :

خرید : زیر کندل ژاپنی سیگنال یا کندل معتبر
فروش : باالی کندل استیک سیگنال یا کندل معتبر

تاییدات :

CCI واگرایی مخفی مثبت و منفی – اسیالتور

 سیگنال خرید : در روند نزولی پوند ین ژاپن GBPUSD بازار در یک حرکت نزولی باند
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پایینی بولینگر را به پایین قطع می کند و با داخل باند بازگشته، در ادامه روند نزولی به دره
پایین تری از قیمت قبلی می رسد. در این نقطه شاهد همگرایی، قرار داشت در منطقه

RSI و تاییدات اسیالتورهای Line Piercing اشباع ار فروش، تایید کندل استیک خط نفوذی
و Stochastic هستیم. سیگنال خوبی صادر شده و انتظار صعود قیمت را داشتیم.

 سیگنال فروش : در چارت قیمت دالر استرالیا دالر آمریکا، بازار در یک روند صعودی
سریع از باند باالی بولینگر بیرون زده و دوباره به داخل بازگشته و مجدد روند صعودی را از

سر گرفته و با تشکیل قله قیمتی باالی قله قبلی و نرسیدن به لبه باالی باند و تشکیل
تاییدات واگرایی ، سیگنال دهی توسط اسیالتورهای RSI و Stochastic سیگنال نزول را

صادر کرده و انتظار نزول خوبی را داریم.

10 / 11



PForex Department of Education
Financial Education

نرم افزار دستیار فارکس حرفه ایسیگنالهای معامالت باینری آپشن با راندمان های باال در
 قابلیت دانلود و نصب رایگان را دارا بوده. شما می توانید با مراجعه به سایت

PFOREX.COM کنید اپلیکیشن دانلود به اقدام اپل و گوگل استورهای یا و.

PFOREX DEPARTMENT OF EDUCATION
 Skype PFOREXCOM
 Email info@pforex.com

 Phone Number +442081447800
 WebSitefa.pforex.com
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