
 اصالح روند یا برگشت روند؟

 

این سناریو را تصور کنید. قیمت شروع به باال رفتن می کند. باال می رود و سپس شروع 

 .به ریزش می کند

 .و باز هم سقوط می کند

 .و باز هم سقوط می کند

 .و سپس شروع به برگشتن به سمت باال می کند

 قبالً چنین شرایطی را تجربه کرده اید؟آیا 
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به نظر می رسد که انگار قیمت قصد یک رالی صعودی را دارد و بهتر است یک سفارش 

 .خرید ارسال گردد

 !است اشتباه
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 .خوردید گول  "اصالح صاف و ساده"شما با یک 

گول بخورد اما متأسفانه چنین  "اصالح صاف و ساده"هیچ کس دوست ندارد با یک 

 .اتفاقی می افتد

 چرا؟

 .را تشخیص دهد برگشت و اصالح ، معامله گر فارکس نتوانست تفاوت بیندر مثال باال

، معتقد بوده است و از روند نزولی کلی سواری بگیردمعامله گر به جای اینکه صبور باشد 

، پول او یکراست است و یک خرید بزرگ می گیرد. اوهکه یک حرکت برگشتی شروع شده 

 !به جوب رفت

خود با یک  AUD / USD ببینید که چگونه دوست خوشحال ما در یکی از معامالت

 .است خورده فریب  "اصالح صاف و ساده"

، نحوه تشخیص آنها و چگونگی شما با مشخصه های اصالح و برگشت ،در این درس

 .محافظت از خود در برابر سیگنال های کاذب آنها آشنا خواهید شد

  

 چیست؟ روند اصالح

 .عبارتست از یک حرکت موقت قیمتی خالف روند شکل گرفته اصالح

می توانید اینگونه به آن نگاه کنید: منطقه ای از حرکت قیمتی است که خالف روند فعلی 

 .حرکت می کند اما مجدد باز می گردد تا روند فعلی را ادامه دهد
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 ...سخت که نیست. نه؟ پس ادامه دهید

  

 چیست؟ روند برگشت

 .برگشت روند عبارتست از تغییر در روند کلی قیمت

 یک برگشت می شود نزولی روند یک به تبدیل صعودی روند هنگامی که یک ،

 .اتفاق می افتد

 باز هم یک می شود صعودی روند یک به تبدیل نزولی روند هنگامی که یک ،

 .برگشت رخ می دهد

 

 .ت نمایش داده می شود، در زیر چگونگی ایجاد یک برگشبا استفاده از همان مثال باال
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 دهید؟ انجام کاری چه باید

 :، سه گزینه پیش رو داریدیا برگشت احتمالی روبرو می شوید هنگامی با یک اصالح

بدیل در صورتیکه اصالح ت .کنید حفظ اگر پوزیشن دارید می توانید پوزیشن خود را .1

 .، چنین کاری می تواند منجر به ضرر شودبه برگشت بلند مدت قیمت شود

 را خود موقعیت ، می توانیدره با روند کلی شروع به حرکت کنداگر قیمت دوبا .2

د یا سریعی در یک جهت البته اگر قیمت حرکت شدی .شوید وارد دوباره و بسته

د. اگر تصمیم به ورود است یک فرصت معامالتی از دست رفته باش، ممکن داشته باشد

 .دست می دهید از اسپرد ی، مقداری پول نیز رومجدد دارید

این می تواند منجر به ضرر شود )اگر قیمت  .ببندید می توانید کال پوزیشن خود را .3

بر خالف شما حرکت کند( یا منجر به سود کالن شود )اگر در سقف یا کف پوزیشن 
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، نچه در مرحله بعدی اتفاق می افتدرا ببندید(. در کل به ساختار معامله شما و آ

 .بستگی دارد

 

، انتخاب بهترین گزینه همیشه زمانی ممکن است اتفاق بیفتند از آنجا که برگشت ها هر

 .آسان نیست

به همین دلیل است که تریل کردن نقاط حد ضرر می تواند یک روش عالی مدیریت 

 .ریسک در معامالت روند باشد

می توانید برای حفظ سود خود از آن استفاده کنید و مطمئن شوید که در صورت برگشت 

 .، همیشه با مقداری سود از پشت سیستم خود بلند می شویدتقیمت در بلند مد
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