
 

 

 

 اشنایی با نحوه استفاده از سیگنال های بولینگر باند
شده در دستیار فارکس حرفه ای به روش بولینگر باند می مورد در رابطه با سیگنال های ارائه  2ما در این جلسه به بررسی 

 پردازیم که اولین مورد شامل:

 بولینگر باند چیست و چه سیگنال هایی در در این اندیکاتور در نظر گرفته شده.

 به بررسی نمونه هایی از این سیگنال ها در دستیار فارکس حرفه ای می پردازیم.

 

 ولی در عین حال فوق العاده خوب و کاربردی است. بولینگر باند یک اندیکاتور ساده

 باند در باال و پایین خط مینگین متحرک تشکیل شده. 2و  20این اندیکاتور از یک خط میانگین متحرک 

 سیگنال های زیادی در رابطه با بولینگر باند ها صادر می شوند که بسیاری از آن ها سود دهی بسیار خوبی دارند.

 

 سیگنال را در نظر گرفته ایم که شامل: 2ید که ما در این بخش توجه داشته باش

 Middle Lineسیگنال خط میانه یا  -
 Bands Crossسیگنال تقاطع باند ها یا  -

و در  RSIفاکتور مهم را در نظر گرفتیم که اولین مورد کندل استیک معتبر، مورد بعدی اسیالتور  3سیگنال،  2ما برای صدور هر 
 آخر اسیالتور استوکستیک را شامل می شود.

استفاده می کنیم و همینطور هم برای اسیالتور  Piercing Lineتوجه کنید که در حالت خرید، از کندل استیک های صعودی مثل 
 و استوکستیک ،از قطع کردن خط سیگنال خرید بعد از اشباع از فروش  استفاده می کنیم. RSIهای 

و  RSIاستفاده می کنیم و همینطور هم برای اسیالتور های Dark Cloud ، از کندل استیک های نزولی مثل در حالت فروش
 استوکستیک ،از قطع کردن خط سیگنال فروش بعد از اشباع از خرید استفاده می کنیم.

 (Middle Line)خط میانه 
 نوع بازار: روند و روند سریع                                             نماد های معامالتی: همه ی نماد ها               

 تایم فریم مورد استفاده: همه بازه های زمانی                      

 .اسیالتور های مکدی و استوکستیک –باند های بولینگر  –ابزار ها: کندل استیک 

 نقطه ورود: 

 برای حالت خرید: تاییدات خرید در لبه خط میانه
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 برای حالت فروش: تاییدات فروش در لبه خط میانه

 حد سود: 

 در حالت خرید: به اندازه کندل استیک صعودی که سیگنال صادر کرده.

  در حالت فروش: به اندازه کندل استیک نزولی که سیگنال صادر کرده.

 حد ضرر:

 ید: زیر کندل استیک. در حالت خر 

 در حالت فروش: باالی کندل استیک.

 لول های فیبوناچی –کندل استیک معتبر  –تاییدات: واگرایی مخفی مثبت و منفی 

 

 Bands Crossتقاطع باند ها 
 نوع بازار: روند و روند سریع                                             نماد های معامالتی: همه ی نماد ها               

 تایم فریم مورد استفاده: همه بازه های زمانی                      

 .اسیالتور های مکدی و استوکستیک –باند های بولینگر  –ابزار ها: کندل استیک 

 نقطه ورود: 

 برای حالت خرید: تاییدات خرید در لبه باند های پایینی

 برای حالت فروش: تاییدات فروش در لبه باند های باالیی



 

 

 حد سود: 

 در حالت خرید: به اندازه کندل استیک صعودی که سیگنال صادر کرده.

  در حالت فروش: به اندازه کندل استیک نزولی که سیگنال صادر کرده.

 رر:حد ض

 در حالت خرید: زیر کندل استیک. 

 لول های فیبوناچی –کندل استیک معتبر  –در حالت فروش: باالی کندل استیک.       تاییدات: واگرایی مخفی مثبت و منفی 

 
با دیتوان یم شتر،یب یها سیروزانه به همراه سرو یگنال هایموفق و س دینحوه معامله، فنون تر گر،ید یآموزش یها لیکسب فا یبرا  

..دیدر تماس باش 00971555406880شماره  قیما در تلگرام و واتس آپ از طر مشاوران  
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