
 

 

مورد را مورد بررسی قرار می  4در این جلسه ما به بررسی سیگنال های پیوت پوینت در دستیار فارکس حرفه ای می پردازیم و 
 دهیم که شامل:

 پیوت پوینت چیست؟ -
 سیگنال در نظر گرفته شده در این بخش -
 توضیحات سیگنال مورد نظر -
 بررسی نمونه هایی از این سیگنال ها بر روی چارت -

 پیوت پوینت چیست؟
 .یکی از اندیکاتور های خوبی که برای معامالت در طول روز مورد استفاده قرار می گیرد اندیکاتور پیوت پوینت است

بسته شدن کندل قبل محاسبه می شود. این این اندیکاتور یک خط افقی مرکزی دارد که بر اساس باال ترین، پایین ترین و 
 لول حمایتی در پایین خط یا لول مرکزی است. 3لول مقاومتی در باالی خط یا لول مرکزی پیوت و همینطور هم  3اندیکاتور دارای 

ساعته و روزانه خطوط  4همه ی تایم فریم ها قابلیت استفاده را دارند ولی استفاده از پیوت  توجه داشته باشید که پیوت ها در
 مقاومتی و حمایتی بهتر و معتبر تری را برای شما صادر می کند.

 ولی همه ی آن ها خطوط مقاومی و حمایتی هستند و تفاوت آنها در نحوه محاسباتشان است. پیوت ها انواع متفاوتی دارند

 اع پیوت پوینت ها:انو

 (Standard Pivot Points)پیوت استاندارد  -
 (Fibonacci Pivot Points)پیوت فیبوناچی  -
  (DeMark’s Pivot Points)پیوت دی مارک  -
 (Camarilla Pivot Points)پیوت کاماریال  -
  (Woodie’s Pivot Points)پیوت وودی  -

 فریم معامالتی نوع پیوت متفاوت است.در دستیار فارکس حرفه ای بسته به نوع ارز و تایم 

 سیگنال های در نظر گرفته شده
 Pivotسیگنال در نظر گرفته شده در این بخش شامل سیگنال واگرایی و همگرایی پیوت پوینت می شود که تحت عنوان 

DivCon 3یا  2از لول بازار به یک سمت حرکت کرده و که وقتی این سیگنال یک سیگنال بازگشتی است  ،نام گذاری شده 
سیگنال مورد نظر بر اساس و  مقاومتی یا حمایتی رد می شود و در این لحظه با یک واگرایی و واگرایی منفی رو به رو می شود

 شناسایی و صادر می شود. Stochasticو  RSIکندل استیک معتبر، اسیالتور 

 شرایط خرید:

 پیوت. 3یا  2قرار گرفتن قیمت در منطقه لول  -
 استیک معتبر صعودی.و یا کندل  RSIمنفی در اسیالتور های واگرایی  -
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 شرایط فروش:

 پیوت. 3یا  2قرار گرفتن قیمت در منطقه لول  -
 و یا کندل استیک نزولی. RSIواگرایی در اسیالتور های  -

  با سیگنال مورد نظر معاملهورود به اطالعات الزم برای 
 رنج                   نماد معامالتی: همه نمادها                  تایم فریم: همه بازه های زمانی –روند سریع  –نوع بازار: روند 

 و کندل استیک معتبر. Stochasticو  RSIابزارها: آشنایی کامل با مفاهیم پیوت پوینت، اسیالتور های 

 نقطه ورود

 ید.پیوت به همراه شرایط خر  3یا  2برای حالت خرید: رد کردن لول 

 پیوت به همراه شرایط فروش. 3یا  2برای حالت فروش: رد کردن لول 

 حد سود

 برای حالت خرید: به اندازه کندل استیک.

 برای حالت فروش: به اندازه کندل استیک.

 حد ضرر

 برای حالت خرید: زیر کندل استیک معتبر.

 برای حالت فروش: باالی کندل استیک معتبر.

 کندل استیک –ثبت و منفی تاییدات: واگرایی مخفی م

 در دستیار فارکس حرفه ای نمونه هایی بر روی چارت
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 حالت خرید
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 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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