
 

 

 

ر فارکس حرفه ای می بخش معامالت آپشن در دستیا (Price Action)ما در این جلسه به برسی و شناسایی سیگنال رفتار قیمت 
 مورد را بررسی می کنیم که شامل: 2پردازیم و 

 سیگنال رفتار قیمت در بخش معامالت آپشن چیست -
 بررسی نمونه هایی از سیگنال در چارت -

رابطه عرضه و ما در جلسات آموزشی به معرفی رفتار قیمت پرداختیم و گفتیم که در این روش به دنبال مناطقی هستیم که در آن 
 .هستند بازگشت قیمتو ماسبی برای  ر عالیکه این مناطق هم مناطق بسیاتقاضا تغییر می کند، 

برای درک بهتر مطالب، ابتدا فیلم آموزشی مربوط به رفتار قیمت را که با باال ترین کیفیت برای توصیه ما به شما این است که 
رکس در وب سایت ط به مدرسه فاشما عالقه مندان به بازار های مالی در بخش آموزش در اپلیکیشن و همینطور بخش مربو

همینطور هم ما در بخش سیگنال های معامالتی پرایس اکشن یا رفتار قیمت  یه شده را مشاهده کنید.س حرفه ای تهفارک
 اطالعات خوب و کاربردی در رابطه با این روش ارائه کرده ایم که مشاهده آن هم می تواند برای شما بسیار کابردی باشد.

 های ارائه شده در دستیار فارکس حرفه ای لسیگنا
اپلیکیشن  ،در این بخش شامل رفتار قیمت است، که برای شناسایی و صدور این سیگنال د که سیگنال ارائه شدهتوجه کنی

 دستیار فارکس حرفه ای از مواردی مانند:

 کندل استیک معتبر -
 RSIاسیالتور  -
 اسیالتور استوکستیک -

 استفاده می شود. 

 نحوه معامله با سیگنال
ما در سیگنال رفتار قیمت که یک سیگنال بازگشتی است، منتظر می  وه معامله با این سیگنال هم به این صورت است کهنح

شویم که ابتدا یک الگوی کالسیک تشکیل شود و به حد سود خود برسد، ما در این زمان با تشکیل کندل استیک معتبر بازگشتی 
 و استوکستیک معامله خود را ثبت می کنیم. RSIبر اساس اسیالتور های 

 شرایط خرید

 الگو کالسیک  تشکیل -
 رسیدن به حد سود الگو -
 تایید کندل استیک بازگشتی صعودی یا اسیالتور ها -

 شرایط فروش

 تشکیل الگو کالسیک -
 رسیدن به حد سود الگو -

 کانال تلگرام
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 تایید کندل استیک بازگشتی نزولی یا اسیالتور ها -

 بررسی نمونه هایی از این سیگنال ها در دستیار فارکس حرفه ای
 خرید

 

 فروش

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

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