
 

 

 

 در دستیار فارکس حرفه ای (Price Action) آشنایی با سیگنال های رفتار قیمت
مورد را  2در دستیار فارکس حرفه ای می پردازیم و  (Price Action)رفتار قیمت در این جلسه به بررسی و شناسایی سیگنال های

 مورد بررسی قرار می دهیم که شامل:

 سیگنال رفتار قیمت چیست و بر چه اساس کار می کند .1
 بررسی نمونه هایی از سیگنال ها در چارت .2

یکال در بازار های مالی است که سیگنال های سود توجه کنید که این استراتژی یکی از محبوب ترین روش ها برای تحلیل تکن
 دهی را صادر می کند.

 برای شما ارائه می کنم. (Price Action)قبل از شروع برای درک بهتر یک توضیح مختصر در رابطه با رفتار قیمت

Price Action تعدادی ازمک یک روش عالی برای مشخص کردن نقاط خرید و فروش از طریق بررسی نوسانات قیمت و با ک 
 زمان مناسب برای ثبت معامله است. است، که در آن نقاط اندیکاتور ها برای تحلیل تکنیکال

 حاال منظور از این نقاط چیست؟

 دسته تقسیم می شوند: 2به این نقاط 

 : منطقه ای که در آن انتظار تغییر روند از نزولی به صعودی را داریم.(Buy Zone)منطقه خرید .1
 : منطقه ای که در آن انتظار تغییر روند از صعودی به نزولی را داریم.(Sell Zone)منطقه فروش .2

 یعنی استفاده درست و بهینه از روند تغییر قیمت است. Price Actionپس به صورت کلی 

ح توجه داشته باشید که ویدیو ها و فایل های آموزشی توسظ متخصصان مجرب فارکس حرفه ای با باالترین کیفیت و سط
آموزشی برای شما عزیزان تهیه شده و توصیه تیم فارکس حرفه ای به شما اینه که، ابتدا با دیدن فیلم ها و مطالب آموزشی به 

اطالعات کافی در رابطه با رفتار قیمت برسید، بعد شروع به تست آن در حساب دمو کنید و بعد از زمانی که به موفقیت خوبی در 
 کنید. Realمعامله در حساب واقعی یا ، شروع به استفاده از این روش رسیدید

 ؟سیگنال رفتار قیمت چیست و بر چه اساس کار می کند
به دنبال نقاطی هستیم که در تمامی روش های رفتار قیمت، ما برای شناسایی مناطق قیمتی عرضه و تقاضا ده، به بیانی سا

 ن تغییر می کند را پیدا کنیم.بتوانیم قیمت یا مناطق قیمتی که رابطه عرضه و تقاضا در آ

 برای درک بهتر من یک مثالی را برای شما عزیزان توضیح می دهم.

فرض کنید که یک الگوی پرچم شکل گرفته و ما بنا به دالیلی  نتوانستیم از این الگو برای معامله استفاده کنیم، اما خیلی از افراد 
 ت معامله را از دست داده ایم.دیگر با تشکیل این الگو معامله کردند و ما موقعی

 یا رفتار قیمت به کمک ما می آید و یک موقعیت فوق العاده را در اختیار ما قرار می دهد. Price Actionدر این لحظه است که 
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حد سود که یکی به اندازه ارتفاع الگو  2ما صبر می کنیم که حدود قیمت به حد سود برسد) تمامی الگو های کالسیک دارای 
 2یا هر  1کیل شده و دیگری هم به اندازه نصف ارتفاع  آن است و ما بسته به شرایط بازار و تایم فریم معامالتی، می توانیم از تش

این حد سود ها استفاده کنیم( چون در این لحظه است که معامله گران شروع به بستن معامالت خرید خود می کنند، دقیقا در 
روش خود را ثبت می کنیم. چون که در این لحظه است که بازار روند قبلی خود را تغییز می دهد این لحظه است که ما معامله ف

 وبر می گردد.

 پس در رفتار قیمت الزم است که ما ابتدا نقاط مورد نظر را شناسایی، و بعد در آن نقاط معامله خود را ثبت کنیم.

برای  (Notification)نقاط مورد نظر شناسایی شده و از طریق اعالندر دستیار فارکس حرفه ای به وسیله الگو های کالسیک 
 شما عزیزان ارسال می گردد.

( همگی بازگشتی اند و هدف آن، شناسایی نقاط مناسب بازگشتی Price Actionشایان ذکر که بگویم، سیگنال های رفتار قیمت )
 ت است.بر اساس تغییر عرضه و تقاضا به صورت کوتاه مدت یا یا بلند مد

 توجه کنید ما در دستیار فارکس حرفه ای تاییدات الزم برای صدور سیگنال ها را بر اساس:

 کندل استیک معتبر .1
 RSI اسیالتور .2
 Stochasticاسیالتور  .3

 دریافت می کنیم.

بعد  Stochasticدر اسیالتور  20و همینطور زیر لول  RSIدر اسیالتور  30سیگنال صعودی، در منطقه اشباع از فروش در زیر لول 
 از قطع خط سیگنال به باال صادر می شود.

بعد از قطع خط   stochasticدر اسیالتور  80و لول  RSIاسیالتور  70سیگنال نزولی، در مناطق اشباع از خرید در باالی لول 
 سیگنال به بایین صادر می شود.

 اطالعات مورد نیاز برای معامله با سیگنال 
 رنج                        نماد معامالتی: همه نماد ها                     تایم فریم: همه بازه های زمانی  –ند سریع رو –نوع بازار: روند 

 (Price Action)ابزارها: آشنایی با مفاهیم رفتار قیمت 

 نقطه ورود:

 نظر.در نقطه یا منطقه سود الگو های کالسیک به همراه تاییدات مورد برای حالت خرید: 

 برای حالت فروش: در نقطه یا منطقه سود الگو های کالسیک به همراه تاییدات مورد نظر.

 حد سود:

 برای حالت خرید: به اندازه کندل استیک معتبری که سیگنال از آن صادر شده.

 برای حالت فروش: به اندازه کندل استیک معتبری که سیگنال از آن صادر شده.

 حد ضرر:



 

 

 زیر کندل استیک معتبر. برای حالت خرید:

 برای حالت فروش باالی کند استیک معتبر.

لول  –کندل استیک معتبر  –واگرایی و واگریی مخفی  –و استوکستیک  RSI: اشباع از خرود و فروش در اسیالتور های تاییدات
 های فیبوناچی.

 

 نمونه هایی از این سیگنال ها بر روی چارت

 برای حالت فروش

 
 

 برای خرید



 

 

 
 

 برای درک بهتر مطالب به فیلم آموزشی مربوطه مراجعه کنید.

 

 

 

 

 

 

 

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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