
 معامله با چندین تایم فریم در فارکس

 

داریم به آموزش مبحث چارچوب  ، قصدفارکس آموزش مقاالتدر مقاله امروز از مجموعه 

 .های زمانی یا تایم فریم بپردازیم

 .چندین. چارچوب. زمان. تحلیل

 !شد؟ چی ...تحلیل چندین چارچوب زمانی

 !راحت باش فرزندم، درس امروز آنقدرها که فکر می کنی هم پیچیده نیست

 !تقریباً آموزش دروس دوره دبیرستان رو به اتمام است

اکنون وقت آن نیست که از مطالبی که آموختید مغرور شده و یادگیری را کنار گذارید! 

 !اگرچه احتماالً مدت ها پیش و در دروس پایه چنین شده
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تحلیل چندین چارچوب زمانی )تایم فریم( عبارتست از فرآیند بررسی یک جفت ارز در 

 .یک قیمت مشخص اما در تایم فریم ها یا چارچوب های زمانی مختلف

ن چارچوب زمانی موجودیت همانطور که پیش از این گفته شد، یک جفت ارز در چندی

 !ای دقیقه 1 حتی و اوه، ای، دقیقه 15 ساعتی، روزانه، –دارد 

وقتی از نمودار ها استفاده می کنید، متوجه می شوید که چارچوب های زمانی یا تایم 

 .فریم های مختلفی در نرم افزار وجود دارد
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 .یا چارچوب زمانی روزانه است« روزه 1»نمودار حاضر در باال 

 5"ساعته نشان داده می شود. اگر روی  1کلیک کنید، نمودار  "ساعت 1"وقتی روی 

 .دقیقه ای نشان داده می شود و الی آخر 5کلیک کنید، نمودار  "دقیقه

دلیل خوبی وجود دارد که چرا نرم افزارهای تکنیکال تایم فریم ها یا چارچوب های زمانی 

ت که شرکت کنندگان و فعاالن مختلفی از مختلف را ارائه می دهند. دلیل آن این اس

 .سراسر جهان در بازار حضور دارند
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این بدان معناست که معامله گران مختلف فارکس می توانند نظرات مختلفی در مورد 

 .نحوه معامله یک جفت ارز داشته باشند و هر دو نظر می تواند کامال صحیح باشد

 

دقیقه ای است و  10برخی از آنها معامله گرانی هستند که تمرکز آنها بر نمودارهای 

 .برخی دیگر تمرکز آنها بر نمودارهای هفتگی است

 .نزولی ببیندساعته،  4را روی نمودار   EUR/USD حسن ممکن است روند

دقیقه ای معامله می کند و می بیند که این جفت ارز  5با این حال، حسین روی نمودار 

 !روند باال و پایین کوچکی داشته و رنج است. و همچنان نظر هر دو می تواند درست باشد

 .همانطور که حدس زدید، چنین چیزی مشکل ساز است
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ساعته نگاه می کنند سیگنال  4به نمودار گاهی معامله گران گیج می شوند: وقتی آنها 

ساعته را می اندازند می بینند که قیمت به آرامی در  1فروش می بینند، و وقتی نمودار 

 !حال افزایش است

 چه باید کرد؟

باید فقط بر یک چارچوب زمانی متمرکز بود، سیگنال آن را معامله کرد و چارچوب -الف

 ؟زمانی دیگر را کامالً نادیده گرفت

 خرید؟ یا بگیریم فروش ببینیم تا کنیم خط یا شیر و کرده پیدا سکه یک–ب

 .هر دو گزینه فاجعه است

 پس مزایای بررسی چندین چارچوب زمانی چیست؟

 .آنها زوایای دید مختلفی در خصوص یک جفت ارز در اختیار شما می گذارند .1

 .را شناسایی کنید آتی مقاومت یا حمایت مناطقسازند تا بتوانید آنها شما را قادر می  .2

 .آنها شما را قادر می سازند تا بتوانید تغییرات در روند را زودتر مشاهده کنید .3

آنها به شما کمک می کنند تا بتوانید در اسرع وقت وارد یک معامله شده یا از آن  .4

 .خارج شوید

 .ی باالتر را تایید بگیریدآنها به شما کمک می کنند تا بتوانید تغییر روند در بازه زمان .5

آنها به شما اجازه می دهند بتوانید بفهمید که سایر فعاالن یا شرکت کنندگان بازار  .6

 .چه فکر می کنند

 بازار از بزرگ وآنها شما را قادر می سازند تا بتوانید دورنما یا تصویر کوچک، متوسط  .7

 .کنید مشاهده را
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ی قصد نداریم شما را فارغ التحصیل کنیم مگر خبر خوب برای شما اینکه، ما در دروس آت

اینکه کامل یاد بگیرید چگونه می توانید از تحلیل چند چارچوب زمانی استفاده کرده و 

 .سود بزنید

ابتدا به شما کمک می کنیم تا بتوانید تشخیص دهید که تمرکز شما باید بر کدام چارچوب 

 .زمانی باشد

هر معامله گر فارکس باید روی یک چارچوب زمانی خاص که متناسب با شخصیت 

 (.معامالتی خودش است کار کند )بعداً در این باب بیشتر خواهیم گفت

و بعد، به شما یاد می دهیم که چگونه به چارچوب های زمانی مختلف یک جفت ارز نگاه 

 .ری بگیریدکرده تا بتوانید تصمیمات معامالتی بهتر و عالمانه ت
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