
 

 

 (Classic Patterns)تحلیل تکنیکال بر اساس الگو های کالسیک 
 

 کالسیک می پردازیم که موضوعات اصلی ما شامل: ما در این جلسه به بررسی تحلیل تکنیکال به وسیله الگو های

 الگو های کالسیک در نظر گرفته شده در دستیار فارکس حرفه ای 
  نحوه معامله با االگو های کالسیک 
 نمونه هایی از الگو های کالسیک در دستیار فارکس حرفه ای 

 می شود و اطالعات خوبی را در این رابطه به شما عزیزان می دهیم.

 یی را که ما در دستیار فارکس حرفه ای در نظر گرفتیم شامل:الگو ها
  الگو دو قله(Double Top) 
 الگو دو دره (Double Bottom)  
 الگو های سرو شانه بازگشتی و ادامه دهنده (Head & Shoulder)  
 الگو های مثلث متقارن، کاهشی، افزایشی(Triangle)  
  الگو پرچم(Flag) 
 الگو آویز (Pennant)  
 الگو گوه(Wedge)  

الگو های کالسیک تعداد بسیار زیادی دارند توجه کنید که تعدادی از این الگو ها معروف هستند و به راحتی قابل شناسایی اند 
 ودر مقابل هم تعدادی دیگر معروف نیستند و شناسایی آنها دشوار بوده و افراد کمی از آنها استفاده می کنند.

شده از معروف ترین و معتبر ترین الگو های کالسیکی اند که توسط دستیار فارکس حرفه ای شناسایی الگو های کالسیک انتخاب 
 و سیگنال صادر می شود.

شما به راحتی می توانید با مراجعه به بخش آموزش دستیار فارکس حرفه ای و مشاهده فیلم های آموزشی در رابطه با الگو ها که 
 اطالعات الزم و کافی را در رابطه با الگو ها بدست بیارید. در بخش آموزش متوسطه قرار دارد،

 نحوه معامله با الگو های کالسیک
 2دسته بازگشتی و ادامه دهنده تقسیم می شوند و توجه کنید که انتخاب الگو ها به صورتی بوده که هر  2الگو های کالسیک به 

 .حالت را در اپلیکیشن دستیار فارکس حرفه ای در بر بگیرد

 قابلیت معماله بر روی همه ی نماد هانماد: رنج                                  –روند سریع  –روند نوع بازار: 

 همه بازه های زمانیتایم فریم: آشنایی کامل با الگو های کالسیک                     ابزارها: 

 نقطه ورود:

 و خط شکست برای سایر الگو ها Head & Shoulderبرای حالت خرید: شکست خط گردن برای 
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 و خط شکست برای سایر الگو ها Head & Shoulderبرای حالت فروش: شکست خط گردن برای 

 حد سود: 

 در حالت خرید: به اندازه نصف و یا کل ارتفاع باالی نقطه ورود، بسته به نوع مدیریت ریسک خود

 ایین نقطه ورود، بسته به نوع مدیریت ریسک خوددر حالت فروش: به اندازه نصف و یا کل ارتفاع پ

 حد ضرر: 

 برای حالت خرید: زیر شانه و یا دره مورد نظر.

 برای حالت فروش: باالی شانه و یا قله مورد نظر.

 تاییدات: 

 واگرایی و همگرایی. –یا استوکستیک  – RSIدر حالت بازگشتی: استفاده از اشباع 

 واگرایی مخفی. –خاص  در حالت ادامه دهنده: کندل های

 

 نمونه هایی بر روی چارت:

 

 Double Topدو قله 

 
 Double Bottomدو دره 



 

 

 
 

 Head&Shoulderسرو شانه 

 
 



 

 

 Triangleمثلث 

 
 

  Flagپرچم

 



 

 

 Pennantآویز 

 
 

 Wedgeگوه 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به همراه سرویس های گنال های روزانه یبرای کسب فایل های آموزشی دیگر، نحوه معامله، فنون ترید موفق و س
 بیشتر، می توانید با

.در تماس باشید. 00971555406880مشاوران ما در تلگرام و واتس آپ از طریق شماره   
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