
 معامله با سه تایم فریم

 

، فصد داریم از مزایای تحلیل با استفاده فارکس آموزش در مقاله امروز از مجموعه مقاالت

 .گوییم از سه تایم فریم با شما سخن

استفاده  فریم تایم اینجا در آموزشگاه سایت، ما ترجیح می دهیم از سه چارچوب زمانی یا

 .کنیم

احساس می کنیم استفاده از سه تایم فریم بیشترین انعطاف را به ما می دهد، زیرا اینگونه 

 .لند مدت، میان مدت و کوتاه مدت را رمزگشایی کنیممی توانیم روند های ب
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 کنید تعیین را اصلی روند

 تصویر فریم، تایم این –خود در نظر می گیریم  اصلی روند بزرگترین چارچوب زمانی را

 .ا به ما نشان می دهدر کنیم معامله خواهیم می که ارزی جفت از کلی
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دارد معامله می  SMA 200باالتر از   EUR/USDبه عنوان مثال، در نمودار روزانه،

 .است صعودی شود. یعنی به شما می گوید که روند اصلی

  

 کنید تعیین را بازار فعلی سوگیری

چارچوب زمانی بعدی کوچک تر همان چیزی است که ما در حالت عادی به آن نگاه می 

 .خرید یا فروش برای میان مدت را می دهد سوگیری یا تمایل کنیم، و این به ما سیگنال

همچنان  EUR/USD ساعته آورده شده است و مشخص است که 4در زیر یک نمودار 

 .دارای یک تمایل یا شیب صعودی است

 

 کنید تعیین را خروج و ورود

کوچک ترین چارچوب زمانی روند کوتاه مدت را نشان می دهد و به ما کمک می کند تا 

 .واقعاً خوبی پیدا کنیم خروج و ورود نقاط بتوانیم
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 زمانی چارچوب چند ترکیب

که دوست دارید استفاده کنید به شرط آنکه اختالف  زمانی چارچوب می توانید از هر

 .باشد مشاهده قابل آنها در حرکت تفاوت زمان کافی بین آنها وجود داشته باشد تا

 :مواردی که می توانید استفاده کنید عبارتند از

 1   ،دقیقه 30دقیقه و  5دقیقه 

 5   ،ساعته 4دقیقه و  30دقیقه 

 15   ،ساعته 4ساعته و  1دقیقه 

 1   ، ساعته و روزانه 4ساعته 

 4  ساعته، روزانه و هفتگی و … 
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وقتی می خواهید تصمیم بگیرید که چقدر اختالف زمان بین نمودارها باشد، فقط 

اطمینان حاصل کنید که اختالف زمان کافی برای حرکت تایم فریم کوچک تر به عقب 

 .و جلو، بدون اینکه حرکتی در تایم فریم بزرگ تر ایجاد شود، وجود دارد

اگر چارچوب های زمانی بسیار به هم نزدیک باشند، قادر نخواهید بود اختالف را تشخیص 

 .دهید، که کار ما را کامال بی فایده می سازد
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