
 

 

 

 

 سیگنال های معامالت آپشن
 

 جای استفاده از معامالت اپشن ازبخش سوم از اپلیکیشن دستیار فارکس حرفه ای اختصاص دارد به سیگنال  معامالت آپشن. ما به 

 Call & Put .که در بر گیرنده این کلمه است استفاده می کنیم 

توصیه تیم متخصص فارکس حرفه ای به شما عالقه مندان به این نوع از معامالت اینه که ابتدا با دیدن کامل فیلم های آموزشی مربوط به 

 رابطه با این روش ها باال ببرید و بعد به انجام معامله بپردازید. استراتژی های معامالت آپشن اطالعات الزم را در

 یا چند اندیکاتور استفاده شده. 1بعضی از سیگنال ها ساده و بعضی پیچیده و در ساخت تعدادی از انها از

های متنوعی استفاده شده تا  استراتژی معامالتی معامالت اپشن معرفی و به الگوریتم های سیگنال های اپشن تبدیل شده. از روش 20حدود 

 سلیقه های مختلف را در بر بگیرد، بعضی از انها بازگشتی و برخی دیگر ادامه دهنده اند.

 در سیگنال های معامالت آپشن بر خالف تحلیل های تکنیکال و سیگنال های معامالتی براساس نوع سیگنال ها طبقه بندی انجام می شود

ها استفاده می کنند که بعضی ازاین روش ها از اندیکاتور ها و اسیالتورها استفاده می کنند و بعضی دیگر هم این سیگنال ها از بهترین روش 

 از انها استفاده ای نمی کنند

هستند  یه تعدادی بسیار ساده و یک تعدادی هم بسیار پیچیده اند ولی توجه کنید که اندیکاتور های استفاده شده از بهترین اندیکاتور های موجود

 و بعضا از ان ها فقط در یک تایم فرم و بعضی دیگر قابلیت استفاده در چند نایم فرم را دارند.

 

 تقسیم بندی سیگنال های معامالت آپشن

 

 (: معامالتی که قیمت از قیمت فعلی باال تر یا پایین تر باید بسته شودCall & Putخرید و فروش )

 

 (: سیگنال هایی که از قیمت فعلی کمی باال تر یا پایین تر بسته شوندHigher & Lowerباال تر یا پایین تر )

 

 قیمتی مشخص در باال یا پایین قیمت فعلی که باید قیمت در زمان مشخص به آن برسد :(Touchلمس یا تماس )
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 (: نرسیدن قیمت به باال تر یا پایین تر از قیمت فعلی به آن منطقهNo Touch)  عدم لمس یا تماس

 

 دقیقه انجام می شود 1ثانیه: معاملت سریع  که در تایم فرم  60

 

 بخش های مختلف سیگنال های معامالت آپشن
 

 .چارت مربوط به نماد5.تایم فرم الگوش تشکیل شده 4.زمان تشکیل 3.نوع سیگنال معامالت آپشن 2نماد یا سمبل 1.

 

 

 

 

 

 

 در قسمت مربوط به سیگنال مورد نظر شما موارد متعددی را در اختیار دارید 
 

حد ضرر( است را  –حد سود  –باز  –حالت )منقضی  4می توانید وضعیت فعلی سیگنال را مشاهده کنید که در چه حالتی است که شامل 

 مشاهده کنید، همینطور تایم فرم مربوط به سیگنال هم قابل مشاهده است.

 قسمت مربوط به سیگنال مورد نظر شما موارد متعددی را در اختیار دارید که شامل:در 

 تایم فرم مربوط به سیگنال و همینطور وضعیت سیگنال را که بهش اشاره کردیم را دارید. –کیفیت  –روند سیگنال  –روند فعلی 



 

 

ر شما قرار می گیرد که شامل اطالعاتی در رابطه با سیگنال زمانی که شما سیگنال مورد نظر خود را انتخاب می کنید صفحه ای در اختیا

 است که.

 

 

 

 در این قسمت همانطور که در شکل باال مشاهده می کنید یک صفحه ای در اختیار شما قرار میگیرد که شامل: 

 نماد 

 روند فعلی 

 روند که پیش بینی شده

 ورود

 تایم فرم سیگنال

 

 لینک آموزش های مرتبط
رابطه با لینک آموزش های مرتبط داریم که در آن آموزش های مرتبط با روش تحلیل و سیگنال دهی و روش های استفاده شده  قسمتی را در

 از آن است.

 فروش یا خرید
 توضیحات در رابطه با خرید یا فروش را بسته به روند فعلی و همینطور بررسی تاییات برای شما بازگو می کند.

 توضیحات
باید بهش اشاره کنیم مربوط به بخش توضیحات است که در این قسمت هم توضیحات مربوط به سیگنال ایجاد شده را به قسمت بعدی که 

 صورت کلی در اختیار شما قرار می دهد و شما را آگاه می کند.

 

 نکته
 در این بخش نکات تکمیلی در رابطه با این سیگنال را در اختیار شما قرار می دهیم.

 

 مشخصات
 قسمت مشخصات، شما به صورت کامل و جامع همه ی موارد در رابطه با اطالعات تکمیلی در مورد سیگنال مورد نظر را مشاهده کنید.در 



 

 

 

 

 سیگنال های استفاده شده 
 

 سیگنال بر اساس کندل استیک های خاص صادر می شود :کندل های خاص

 

Tweezer: بر اساس کندل استیک توویزر 

 

 واگرایی با تاییدات کندل استیک و بولینگر 2یک یا  :BB Div Candleبولینگر باند واگرایی کندل 

 

 سیگنال واگرایی مخفی با تایید کندل HD Candle: واگرایی مخفی کندل

 

 واگرایی یا همگرایی با تایید کندل استیک 2یک یا  Candle Div:کندل واگرایی 

 

  یی مخفی به همراه واگرایی با تاییدات کندل استیکواگرا: واگرایی و واگرایی مخفی

 

 کندل استیک با تاییدات ار اس ای 2حدود یک یا  :Price Actionرفتار قیمت 

 

 

 سیگنال بر اساس استراتژی ار : R- 1استراتِژی

 2سیگنال بر اساس استراتژی روش  :R-  2استراتِژی

 3سیگنال بر اساس استراتژی روش  :R- 3استراتِژی

 سیگنال بر اساس مکدی پیشرفته  : MACD BOمکدی آپشن

 بر اساس پیوت و تاییدات کند استیک و ار اس ای :Pivot BOپیوت آپشن 

 خط میانه بولینگر باند با تاییدات کندل استیک :BB Middle BOبولینگر آپشن 



 

 

Ichimoku 

 سیگنال بر اساس دو خط تنکان و کی جون :IO Tenkan Kijunتنکان کیجون 

 سیگنال بر اساس تغییر جهت ابر با تاییدات دیگر : IO Senko Shiftتغییر ابر

 سیگنال بر اساس برخورد کیجون با قیمت : IO Kijun Crossبرخورد کیجون

 بر اساس بر خورد خط چیکو با قیمت :IO Chiko Spanبر خورد با خط چیکو 

 از ابر  سیگنال بر اساس رد شدن قیمت : IO Kumo Breakoutشکست ابر

 سیگنال اپشن باند های بولینگر با تایید کندل استیک و واگرایی خواهد بود. : BB Bound BOمحدوده بولینگر آپشن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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