
 چگونه برگشت ها را شناسایی کنیم؟

 

 

تشخیص فرق اصالح و برگشت می تواند معامالت منجر به ضرر را کاهش داده و حتی 

 .شما را برای معامالت برنده آماده سازد

، موضوعی بسیار رکت قیمتی که اصالح است یا برگشتتشخیص و دسته بندی یک ح

 *سرفه*ست. جهت اطالع مالیات هم دارد. مهم ا

 : تفاوت های کلیدی اصالح موقتی قیمت و برگشت بلند مدت روند عبارتند از
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 روند برگشت روند اصالح

 دار جهت قیمتی حرکات از پس معموالً

 دهد می رخ عظیم
 دهد رخ زمانی هر در تواند می

 قیمتی مدت بلند حرکت کوتاه برگشت ،مدت کوتاه

 کالن( اقتصاد ،مثال )برای بنیادین اصول

 .کند نمی تغییر

 تسریع معوال که ،کند می تغییر بنیادین اصول

 هستند مدت بلند برگشت کننده

 خرید به عالقه ،صعودی روند یک در

 را قیمت افزایش احتمال و دارد وجود

 به عالقه ،نزولی روند در کند. می فراهم

 اهشک احتمال و دارد وجود فروش

 کند می فراهم را قیمت

 کمی بسیار خرید به عالقه صعودی روند یک در

 تر پایین قیمت شود می باعث که دارد وجود

 بسیار فروش به عالقه نزولی روند یک در رود.

 قیمت شود می باعث که دارد وجود کمی

 کند پیدا افزایش بیشتر

 

 اصالح  شناسایی نحوه

 

 اصالح فیبوناچی :1 شماره روش

 .است فیبوناچی سطوح یک روش محبوب برای شناسایی اصالح ها استفاده از

 ،٪38.2، در محدوده ها قبل از ادامه یافتن روند کلی ، اصالح قیمتدر بیشتر موارد

 .می شوند واقع اصالح فیبوناچی سطح ٪61.8 و 50.0٪

، ممکن است سیگنال برگشت روند باشد. دقت کنید اگر قیمت از این سطوح فراتر رود

 !که گفتیم ممکن است
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ه ، بکه احتماال تاکنون متوجه شده اید، تحلیل تکنیکال، یک علم دقیق نیستهمانطور 

 .، به ویژه در بازار فارکسنی که هیچ چیز قطعی نیستاین مع

 

 سطح ٪61.8، قیمت پیش از ادامه روند صعودی نفسی تازه کرده و در در این مثال

 .ح فیبوناچی استراحت کرده استاصال

، در سطح ز اینکه به قیمت های باالتر برود، دوباره پول بک زده است و پیش ابعد از مدتی

 .است شده مستقر ٪50اصالح 

 

 پیووت نقاط :2 شماره روش

 نقاط ، استفاده ازدر حال برگشت است یا خیریا قیمت روش دیگر برای اینکه ببینید آ

 .است پیووت
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نگاه کرده  S1    ،S2  ،   S3پایینی حمایت ، معامله گران به نقاطدر یک روند صعودی

 .و صبر می کنند تا شکسته شوند

نگاه    R1  ،R2  ،R3  ، معامله گران فارکس به نقاط مقاومت باالییدر یک روند نزولی

 .کرده و منتظر می مانند تا شکسته شوند

، ممکن است یک برگشت روند در دستور کار باشد! برای اگر این نقاط شکسته شوند

 .نمایید مراجعه پیووت سطوحس کسب اطالعات بیشتر به در

 

 

 

 روند خطوط :3 شماره روش

، ممکن روند اصلی شکسته شوداست. وقتی یک خط  روند خط ، استفاده ازآخرین روش

 .است یک برگشت صورت گیرد
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، که قبالً بحث شد ژاپنی شمعی نموداری با استفاده از این ابزار تکنیکال در کنار الگوهای

 .برگشت را شناسایی کند یک معامله گر فارکس به احتمال زیاد خواهد توانست

 

 

 

، اما تنها راهکار می توان برگشت ها را شناسایی کردگرچه با استفاده از این روش ها 

 .را بگیرد تجربه و تمرین ، هیچ چیز نمی تواند جایستند. در هر حال بهتر است بدانیدنی

، می توانید به روشی دست یابید که با شخصیت صد پیوسته بازاربا گذاشتن وقت کافی و ر

 .معامالتی شما در شناسایی اصالح ها و برگشت ها در بازار فارکس تناسب داشته باشد
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