
 بازار خنثی یا رنج چیست؟

 

 بازار رنج چیست؟

بازار خنثی یا رنج به بازاری گفته می شود که در آن قیمت بین یک سقف خاص و یک 

 .کف خاص نوسان می کند

قیمت سقف به عنوان یک سطح مقاومت اصلی عمل می کند که به نظر می رسد قیمت 

 .تواند از آن رد شود نمی

، قیمت کف به عنوان یک سطح حمایت اصلی عمل می کند که به نظر به همین ترتیب

 .نمی رسد قیمت آن را نیز بشکند

 .، ساید یا رنج دسته بندی کردبازار را می توان به عنوان افقی این حرکت
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 .نیز یاد می شود "نوسانی"یا اصطالحا  "بازار پر نوسان"همچنین از آن با نام 

یک بازار نوسانی برعکس یک بازار روند دار است. تا حدی مثل امواج متالطم وسط 

 .اقیانوس

به اطراف نوسان "، هیچ جهت مشخصی وجود ندارد و قیمت فقط در یک بازار نوسانی

 .و در یک محدوده بسیار تنگ معامله می شود "باال و پایین نوسان می کند"یا  "می کند

 .معموال در بازارهای نوسانی اثری از معامله گران روند نیست

 !نوسان و تاب بازی! تاب تاب عباسی

 .، به موضوع بازگردیم. نوسانیخوب
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  ADXرنج بازار یک در 

  ADX ، استفاده از همان اندیکاتورشخیص اینکه بازار رنج هست یا خیریک راه برای ت

 .بحث شد ADX است که در درس

 .باشد گفته می شود که بازار رنج است 25زیر  ADX زمانی که

 .، روند ضعیف تر است ADX ، با کاهش مقدار و ارزشبه یاد داشته باشید

 

  

 رنج بازار یک در بولینگر های باند

، باند های بولینگر زمانی به هم فشرده می شوند که نوسانات کمتری در بازار در اصل

وجود داشته باشد و زمانی از هم باز می شوند که تالطم و نوسانات بیشتری وجود داشته 

 .باشد
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های بولینگر ابزاری مناسب برای استراتژی های مبتنی بر بریک یا ، باند به همین دلیل

 .شکست هستند

، نوسانات کم است و باید کمی حرکت قیمتی در هستند منقبض و الغر ها باند وقتی

 .یک جهت بازار وجود داشته باشد

، نوسانات در حال می کنند شدن باز هم از به شروع ها باند ، هنگامی کهبا این حال

 .زایش است و حرکت بزرگ قیمتی در یک جهت محتمل استاف

 

، محیط های معامالتی رنج دارای باند های نسبتا باریکی هستند و به صورت به طور کلی

 .افقی تشکیل می شوند

، زیرا قیمت ولینگر منقبض می شوند، می توانیم مشاهده کنیم که باند های بدر این مثال

 .فقط در یک بازه تنگ در حال حرکت کردن است
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 و کف قیمت دارای ارز جفت یک که است این رنج استراتژی یک اصلی ایده

 .شود می معامله نقطه دو آن بین معمول طور به که است سقف

وده قیمت سقف ، معامله گر فارکس امیدوار است که در محدبا خرید نزدیک به قیمت کف

 .بفروشد و سود کند

، معامله گر امیدوار است که در نزدیکی قیمت کف پوزیشن با فروش نزدیک به قیمت سقف

 .خود را بسته و سود کند

ابزار محبوب برای استفاده در بازار خنثی یا رنج کانال ها هستند مانند کانالی که در باال 

 .بولینگر های باند نشان داده شد و نیز

ما کمک می کنند تا بتوانید ، به ش RSI  یا Stochastic  ، ماننداستفاده از اسیالتورها

رنج را پیدا کنید زیرا آنها می توانند شرایط بالقوه بیش یک نقطه برگشت در یک بازه 

 .فروش و بیش خرید را تشخیص دهند

 .ارائه می شود GBP / USD در زیر مثالی از
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 های ارز ،ها برای معامله استراتژی های رنجنکته کلیدی: بهترین جفت ارز 

به عنوان یکی از  USD ، آن جفت ارزهایی است کههستند. منظور ما از کراس کراس

 .ارزهای جفت ارز در آنها حضور ندارد

 .است CHF / EUR یکی از شناخته شده ترین جفت ارز ها برای معامالت رنج

 نرخ های رشد مشابه که توسط اتحادیه اروپا و سوئیس منتشر می شود تقریباً نرخ ارز

EUR / CHF را همیشه ثابت نگه می دارد. 

 .است AUD / NZD جفت ارز دیگر

  

 گیری نتیجه

، خیال ند دار باشید و خواه در محیط رنجخواه در حال معامله جفت ارز در یک فضای رو

 .تان راحت باشد و بدانید که باز هم می توانید سود کنید

 .ر روند دار و رنج انتخاب کنیدببینید چگونه می توانید سقف ها و کف ها را در هر دو بازا

نها و اینکه چه ویژگی با شناختن یک محیط روند دار و یک محیط رنج و نحوه حرکات آ

 .، می توانید برای هر یک استراتژی مخصوص به کار بندیدهایی دارند

 "!زند می سالسا سس در را خود های شیرینی ابله یک فقط" :بزرگی می گفت
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