
 چگونه با بررسی چندین تایم فریم نقاط ورود و خروج بهتری پیدا کنیم؟

 

 

، قصد داریم به نحوه پیدا کردن نقاط ورود فارکس آموزش در مقاله امروز از سری مقاالت

 .ایم فریم بپردازیمو خروج با استفاده از چندین ت

 ...خود را نشان می دهد فریم تایم چندین و اینجاست که مزایای تحلیل با استفاده از

امروز ما به شما یاد می دهیم چگونه نه تنها روی فقط یک تایم فریم معامالتی قفل 

رها را طوری بزرگ و کوچک کنید که بتوانید معامالت موفقیت آمیزی نشوید بلکه نمودا

 .داشته باشید

آماده هستید؟ مطمئنید که می توانید از پس درس امروز سربلند بیرون آیید؟ فقط یک 

 !ترم دیگر از کالس ها باقی مانده است

 شما که نمی خواهید اکنون ترک تحصیل کنید، می خواهید؟
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 !فکرنکنم

 .چیز، نگاهی عمیق تر به آنچه در حال رخ دادن است، بیندازیدپیش از هر 

 .سعی نکنید صورت خود را به بازار نزدیک کنید، بلکه خود را عقب تر برید

ها روی چارچوب های زمانی بلند مدت تر، زمان بیشتری برای  روند بخاطر بسپارید،

داد یافتن داشته اند، به این معنی که برای تغییر مسیر حرکت در چنین جفت ارزی، امت

 .باید یک حرکت بزرگ تر در بازار صورت گیرد

ریم های باالتر از اهمیت بیشتری برخوردار در تایم ف مقاومت و حمایت همچنین، سطوح

 .هستند

با انتخاب چارچوب زمانی دلخواه خود کار را شروع کرده و سپس به چارچوب های زمانی 

 .باالتر بروید

است، یک تصمیم  روند است یا دارای خنثی و رنج آنگاه می توانید بر اساس اینکه بازار

 .استراتژیک اتخاذ کرده و خرید یا فروش بگیرید

دلخواه خود بازگشته )یا حتی پایین تر از آن!( تا تصمیمات  تایم فریمسپس می توانید به 

 .تاکتیکی در خصوص نقاط ورود و خروج به بازار )و همچنین حد ضرر و حد سود( بگیرید

بهترین کاربردهای تحلیل بر اساس چندین خاطر نشان می سازیم، احتماالً یکی از 

 نقاط یافتن در شما به تواند می فریم تایم کردن کوچک ...چارچوب زمانی همین است

 .کند کمک بهتر، خروج و ورود

با افزودن بُعد زمان به تحلیل خود، می توانید نسبت به معامله گران سطحی نگر بازار که 

 .د، برتری داشته باشیدفقط از یک چارچوب زمانی استفاده می کنن

 !همه مطالب را گرفتید؟ خوب، اگر نگرفتید، جای نگرانی نیست
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 .حال ما می خواهیم با ذکر یک مثال جریان را برای شما کمی روشن تر کنیم

  

 فریم تایم چندین از استفاده با تحلیل

های  فرض کنید سیندرال، که تمام روز را صرف نظافت خانه کرده و از دست ناخواهری

 .بدذات خود به تنگ آمده، تصمیم می گیرد که در فارکس معامله کند

 پس از مدتی ترید کردن در حساب دمو، او متوجه می شود که معامله روی جفت ارز

EUR/USD   ساعته بیش از سایر تایم فریم 1را بیشتر از همه دوست دارد و با نمودار 

 .ها احساس راحتی می کند

ساعته نیز بیش  4دقیقه ای خیلی تیز هستند، و نمودار  15او فکر می کند نمودارهای 

 .دارد احتیاج هم خود ناز خواب به او ...باری –از حد طوالنی است 

اولین کاری که سیندرال انجام می دهد حرکت به سمت تایم فریم باالتر برای بررسی 

 .است EUR / USD ساعته 4نمودار 

 .این کار به او کمک می کند تا بتواند روند کلی بازار را استنباط کند
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 .قرار دارد صعودی او می بیند که این جفت ارز علنا در یک روند

باشد. به  خرید باید در جستجوی سیگنال های فقط این نشانه ایست برای سیندرال که

هر حال، روند دوست اوست، نه؟ او نمی خواهد در جهت اشتباهی گرفتار شود و کفش 

 .خود را گم کند

ساعته، بر می گردد تا بلکه بتواند  1حال، او به چارچوب زمانی دلخواه خود، یعنی نمودار 

 اندیکاتور ود خوب را پیدا کند. او همچنین تصمیم می گیرد یکیک نقطه ور

 .هم زیر نمودار خود بیندازد استوکستیک
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ساعته باز می گردد، می بیند که یک کندل دوجی  1هنگامی که سیندرال به نمودار 

 !تشکیل شده است و استوکاستیک نیز از شرایط بیش فروش بیرون آمده است

 نقطه یک واقعاً که شود مطمئن خواهد می او ... هنوز کامالً مطمئن نیستاما سیندرال

 می اجرا را ای دقیقه 15 نمودار و آید می تر پایین بنابراین است، کرده پیدا خوب ورود

 .پیدا کرده و تأیید بیشتری بگیرد بهتری ورود نقطه بتواند تا کند
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دقیقه ای قفل شده است و او متوجه می شود که خط  15اکنون نگاه سیندرال به نمودار 

 .روند به شدت حفظ شده و دارد عمل می کند

 فروش بیش شرایط ای دقیقه 15 زمانی چارچوب در نه تنها این، بلکه استوکستیک نیز 

 !دهد می نشان را

 .او نتیجه می گیرد که اکنون می تواند زمان مناسبی برای ورود به بازار و خرید باشد

 .بیایید ببینیم بعد چه اتفاقی می افتد
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همچنان در حال باال  EUR/USD همانطور که می بینید، روند صعودی ادامه یافته و

 .رفتن است

وارد می شد و پوزیشن خود را چند هفته ای  1.2800در این حالت اگر سیندرال روی 

 !پیپ کاسب بود 400باز نگه می داشت، 

 !او می توانست یک جفت کفش کریستال دیگر نیز برای خود بخرد

بدیهی است برای تعداد چارچوب زمانی مورد بررسی و مطالعه نیز محدودیت وجود دارد. 

شما نباید صفحه نمایشی پر از نمودارهایی که هر یک چیزهای مختلفی به شما می 

 .گویند، مقابل خود داشته باشید

 .کنید استفاده فریم تایم سه از حداکثر و دو از حداقل

افزودن تایم فریم های بیشتر، فقط شما را گیج تر کرده و بلحاظ تحلیلی شما را فلج می 

 !کند، و بعد هم دیوانه می کند
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می پرسید آیا روش اشتباهی برای انجام تحلیل چندین چارچوب زمانی وجود دارد؟ 

 .تالش می کنیم این را در دروس بعدی بگوییم

ایان باید گفت، مهم ترین نکته این است که چه چیزی برای شما بهترین نتیجه را در پ

 .داشته و بخوبی جواب می دهد
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