
 !واگرایی ها سیگنال معامالتی نیستند

 

 

 به نه کنیم می استفاده اندیکاتور یک عنوان به واگرایی لطفاً از یاد نبرید که ما از

 !معامله به ورود جهت سیگنالی عنوان

های کاذب  ، چرا که سیگنالایی کار هوشمندانه ای نخواهد بودمعامله فقط بر اساس واگر

 .زیادی نیز دریافت خواهید کرد

، اما وقتی به عنوان پیش شرط انجام کار استفاده شود و واگرایی بی عیب و نقص نیست

، معامالت شما با ریسک نسبتاً مختلف بتوانید آن را تأیید کنید با استفاده از ابزارهای

 .پایین احتمال پیروزی باالیی خواهند داشت

 .، چندین روش وجود داردن از واگرایی هابرای استفاده کرد
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یک راه این است که به خط روند ها یا آرایش کندل ها نگاه کرده تا تأیید بگیرید که آیا 

 .برگشت روند در دستور کار است یا ادامه روند

روش دیگر استفاده از ترفند های مومنتوم است. برای این کار باید نمودار قیمت را رصد 

نی که یک کراس اوور )تقاطع( واقعی رقم بخورد یا صبر کرد تا اسیالتور از کرد برای زما

 .فروش خارج شود اشباعخرید /  اشباعمنطقه 

 .فروش خارج شود اشباعخرید یا  اشباعصبر کنید تا اسیالتور از شرایط 

 

 .می توانید ترسیم خط روند را روی اسیالتور نیز امتحان کنید

 .خط روند را روی خود اندیکاتور رسم کنید
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این ترفندها می توانید از خود در برابر سیگنال های کاذب محافظت کنید و مواردی  با

 .که بسیار سودآور هستند را برای خود فیلتر کنید

 .، معامله بر خالف اندیکاتور نیز به همان اندازه خطرناک استاز جهت دیگر
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، به پارک بروید و کمی ید، کنار بنشینیداگر مطمئن نیستید به کدام جهت پوزیشن بگیر

 .هوا خوری کنید

و چه بسا  است معامالتی تصمیم یک خود پوزیشن نگرفتن به یاد داشته باشید که

، نه اینکه با یک ایده معامالتی از دسترنج خود را دو دستی بچسبیدبهتر باشد پول حاصل 

 .هیدآزار دحساب خود را  ،متزلزل

، اما وقتی ظاهر می شوند واجب است که چندان هم به وفور ظاهر نمی شوند واگرایی ها

 .به آنها توجه شود

واگرایی های معمولی می توانند به شما کمک کنند تا بتوانید مقدار قابل توجه سود را 

 .، قادر خواهید بود ورود درستی داشته باشیدزیرا وقتی که روند تغییر می کند بزنید
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، به شما کمک نگه داشتن شما در سمت صحیح روند مخفی می توانند باواگرایی های 

کنند تا بتوانید مدت طوالنی تری معامله خود را نگه داشته و در نتیجه سودی بیش از 

 .حد انتظار داشته باشید

 

هدف این است که چشم شما آموزش بیند تا بتوانید واگرایی ها را هنگام پدیدار شدن 

 .تشخیص داده و واگرایی های صحیح را برای معامله انتخاب کنید

، لزوما به این معنی نیست که باید به طور خودکار پوزیشن صرفا اینکه واگرایی را دیدید

 .بگیرید

طرح ها و برنامه های معامالتی خود را گلچین کنید تا بتوانید احتماالت برای معامالت 

 .برنده خود را افزایش دهید
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