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در ترید مفهوم ترکیب ابزارها اساس تصمیم گیری درست مت باشتد ترکیتب ابزارهتا و روشتهای
تکنیکال به منظور انجام تریدهای پخته تر انجام میشود پیدا کردن ستوو وتوی ویمت و تم
اصل در ترکیب ابزارها م باشد که برای پیدا کردن این سوو روشهای مختلف ارایه شده اس
در این مقاله با هف روش سع در پیدا کردن سوو ویم و همچنین مفهوم کته ایتن ستوو
ارایه میدهند  ،داریم
نگاه از تایم فریم باال به پایین-اجازه بدهید قیمت به سمت شما بیاید
کاربرد مفهوم سوو ووی ویم

در دیدگاه مولت تایم فریم ب تیار مهتم مت باشتد ووتت شتما

چارت را برای ترید آماده م کنید م بای

سوو مهم ویم در هفته پیش رو تعیین نمتوده و

منتظر باشید تا ویم به این سوو برسد
مهم نیست که چرا ابزاری کار میکند
برخ افراد فکر م کنند که چرا فالن ابزار کار میکند در صورت که دلیل کتارای مهتم نی ت و
حت دنبال یافتن به ترین ابزار نباشید و اگر روش یا ابزاری را انتخاب کردیتد در تصتمیمتان بابت
ودم باشید
پس به دنبال این که چرا این ابزار خاص گاه کار میکند و یا چرا در بعض مواوع جواب نمیدهتد
نباشید و سع کنید با آن ارتباط برورار کنید

 .1میانگینهای متحرک روزانه و هفتگی
مووینگها توسط ب یاری از تریدرها استفاده میشود و حت رسانه هتای متال در متورد
این ابزار در تایمهای مختلف صحب م کنند این ابتزار بته جهت استتفاده زیتادی از
تریدرها اغلب جواب م دهد توصیه م شود که از پریودهای معروف این ابزار استفاده

تریگر پرایس اکشن

کنید بخصوص مووینگهتای  011 ،011و  051در تایمهتای روزانته و هفتگت در پیتدا
کردن این سوو ووی ویم مهم میباشد.
مووینگها در بازارهای رنج ارزش کمتری دارد ول در بازار روند دار دو زیادی دارد

 .2حمایت ها و مقاومت های هفتگی و روزانه
من در روش ترید خودم به سوو هفتگ و روزانه اعتماد زیادی میکنم هرچنتد تریتدهای
من در تایم فریم  4ساعته م باشد ویم بته ایتن ستوو بته ختوب احتترام گذاشتته و
م تواند در ترکیب با روش ترید شخص شما بعنوان تایید اضاف بکار رود.
توصیه م کنم که هر یکشنبه محدوده های حمای و مقام

ها را در تایم فریمهای بتا

مشخص کنید در مبحث حمای و مقاوت خووط مهم نی تند بلکه ناحیه ها مهم میباشند
(بعنوان مثال در چارت زیر باک های سبز رنگ نمونه ای از این محدوده ها میباشد ) پتس
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از مشخص کردن نواح در ط هفته منتظر میمتانیم تتا ویمت بته ایتن نتواح برستد و
بتوانیم در همین نواح بر اساس روش شخص خود ترید کنیم

 .3عرضه و تقاضا – منشاء حرکت
ایده پش عرضه و تقاضا :سوو عرضه و تقاضا نشان دهنده منشتا حرکتات بتزر

و وتوی

ویم م باشد این سوو در زمان بازگشت مجتدد ویمت بترای پتر کتردن سفارشتات
جامانده مورد استفاده ورار م گیرد ما توصیه نم کنیم که در این نتواح ستفارش ست
شود بلکه بهتر اس منتظر مانده و عکس العمل ویم در این نواح بررس شود.
اگر چه سوو عرضه و تقاضا ب یار مهم اس ول اغلب خواهید دید که گاه این ستوو
باعث پرتاب ویم شده و گاه عکس العمل ضعیف داریم و همین موضوع اهمی منتظر
ماندن برای تایید ویم را ن ب به س کردن سفارش در این سوو
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برج ته تر میکند

 .4خطوط روند و کانال ها
زمان که صحب از حمای و مقاوم غیر افق در چارت میشتود خوتوط رونتد و کانالهتا
میتوانند ابزارهای ب یار خوب باشند.
خووط روند بخصوص برای یافتن نقاط پر پتان یل در بازار روند دار جهت ورود مجتدد در
پولبک ها و یا پیدا کردن نقاط پر شتتاب ویمت در زمتان شک ت ایتن خوتوط استتفاده
میشود.
برای رسم خووط روند از نقاط تغییر مشهود ویمت و همچنتین بیشتترین تعتداد برختورد
استفاده کنید.
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اخیراً من از خووط روند داخل که ویم را ووع م کند استفاده م کتنم ایتن خوتوط
مانند سوو افق

ویم میتواند نقش حمای و مقاوم را بصورت همزمان بازی کنتد بتا

شک تن این خووط میتوانیم شاهد حرکات بزر

ویم باشیم

 .5اعداد رند
اعداد رند در بین تریدرهای خرد ب یار مشهور میباشد زیرا اینگونته تریتدرها از ایتن اعتداد
برای س کردن استاپ س و ت پ استتفاده میکننتد در تصتویر زیتر لی ت سفارشتات
بروکر  oandaنشان داده شده اس که اردرهای موجود در نواح اعداد رند براحت وابتل
مشاهده میباشد
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در تصویر فوق فلش های مشک رنگ نشان دهنده تراکم اردرها در نواح اعداد رند م باشد.
در تصویر زیر همچنین نشان داده شده اس که چگونه اعتداد رنتد نقتش حمایت و مقامت را در
چارت بازی کرده و ویم در زمان برخورد با آن عکس العمل نشان داده اس

داشتن این اعداد بر

روی چارت اهمی زیادی دارد ول نباید خیل درگیر و نگران این اعداد در تحلیل چارت باشیم
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 .6نقاط پیوت

( البته منظور پیووتهای تعریف شده توسط جناب خاکستر نیست و منظور پیووتهاای محاساباتی م ا

کالسیک  ،کاماریال و ...میباشد.مترجم)

نقاط پیوت ابتدا توسط تریدرهای کف بازار )  (floor tradersایجاد شد آنها در ابتتدای
روز این نقتاط را تعیتین کترده و از آنهتا بته عنتوان خوتوط حمایت و مقاومت استتفاده
م کردند پیوتهای میان روزی با استفاده از ویمت متاکزیمم ،مینتیمم و کلتوز روز وبتل
محاسبه م گردد و بنابراین در طول روز تغییری نم کنتد در ستایر تتایم فریمهتا نیتز از
ویمتهای هفته گذشته برای محاسبه نقاط استفاده میگردد و بنابراین در طول هفتته پتیش
رو این نقاط تغییری نمیکند.
پیوت ها در چارت با حتروف  P,R1,R2,R3 ,S1,S2,S3نشتان داده مت شتوند شتما
م توانید از این خووط مانند حمای و مقاومتهای معمول در تریدهایتان بعنوان ت پ و
یا بعنوان نقاط ورود در زمانهای که ویم را نگه م دارد استفاده کنید.
وانون دیگر استفاده از این خووط حرک ویم از یک حمای به مقاوم همتراز دیگر یتا
برعکس م باشد بدین معن که اگر حرکت ویمت از  R1شتروع شتده بته  S1خواهتد
رسید و اگر از  R2شروع شود به  S2خواهد رسید عالوه بر موالب گفته شده این دیدگاه
میتواند باعث بیورف در مدیری تریدهایتان گردد
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 .7ماکزیمم و مینیمم روز گذشته
مشابه نقاط پیوت برخ تریدرها از ماکزیمم و مینیمم روزهای گذشتته بته عنتوان خوتوط
حمای و مقاوم استفاده م کننتد شک تته شتدن ستقف یتا کتف ویمت روز گذشتته
م تواند شتاب حرک ویم را افزایش دهد زیرا تریدرهای زیادی به این نقاط توجه دارند
و معامالت خود را بر روی این سوو س کرده اند.
در چارت زیر سقف و کف روز گذشته با خووط سبز و ورمتز نشتان داده شتده است

ایتن

خووط عالوه بر داشتن نقش حمای و مقام  ،اگر با مومنتم خوب شک تته شتوند اغلتب
باعث ایجاد روندهای جدیدی م شود
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این که شما کدامیک از روشهای هفتگانه فوق را انتخاب کنید مهم نی
نی

که کدامیک بهتر اس بلکه مهم این

و حت مهتم

که شما در انتخابتان باب وتدم بتوده و

دائماً در حال عوض کردن ابزارهای معامالت خود نباشید.
هیچ کدام از ابزارها همیشه جواب نم دهد و اصالً نیتازی بته ویتن ریت  011درصتد
نی

بلکه هر چقدر بر روی روش یا ابزار انتختاب ختود استتوار باشتید نتتایج بهتتری

خواهید گرف پس به دنبال بهترین نباشید و یک را برای همیشته انتختاب کنیتد و از
این شاخه به آن شاخه نپرید
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