
 خالصه درس: تحلیل با استفاده از چندین تایم فریم

 

، قصد داریم یک جمع بندی داشته فارکس آموزش در مقاله امروز از مجموعه مقاالت

 .چندین تایم فریمباشیم بر نحوه معامله با استفاده از 

خب، آموزش های ما در زمینه تایم فریم ها تمام شد! حال می توانید تکنیک تحلیل با 

 !را به جعبه ابزار معامالتی خود اضافه کنید زمانی چارچوب چندین استفاده از

 :می توانید با استفاده از چندین چارچوب زمانی
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 !کنید نگاه باال از را اوضاع و داشته پرندگان چشمان همچون چشمانی

 :در زیر چند نکته جهت یادآوری ارائه می گردد

 .درست است شما شما باید بتوانید تصمیم بگیرید که کدام چارچوب زمانی برای

و این فقط با امتحان کردن چارچوب های زمانی مختلف در محیط های مختلف بازار، 

ثبت نتایج و تحلیل این نتایج حاصل می شود تا بتوانید به آنچه واقعا جواب می دهد 

 .برسید

 :را پیدا کردید خود دلخواه زمانی چارچوب وقتی

 به چارچوب زمانی باالتر بروید. 
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  سپس بر اساس جهت روند یک تصمیم استراتژیک بگیرید که خرید بگیرید یا

 .فروش

  سپس به چارچوب زمانی دلخواه خود )یا پایین تر( برگردید تا تصمیمات

 حد) شد و کجا از بازار خارج شد اینکه کجا باید وارد بازارتاکتیکی درباره 

 .بگیریدرا و حد سود(  ضرر

 

 چارچوب افزودن بُعد زمان به تحلیل، به شما نسبت به سایر فارکس کاران که تنها با یک

 .معامله می کنند، برتری می دهد زمانی

 .را برای خود تبدیل به عادت کنید زمانی چارچوب چندین نگاه کردن به

 !اطمینان حاصل کنید که پیش از هر چیز ابتدا تمرین می کنید

  نباید طوری باشد که وسط معامالت و وقتی گرم معامالت هستید ندانید گزینه تایم

 !فریم کجاست

 ن چارچوب های زمانی جابجا اطمینان حاصل کنید که می دانید چگونه به سرعت بی

 .شده و عقب و جلو بروید

  اوه، حتی چه بهتر که تمرین کنید یک نمودار حاوی چندین تایم فریم همزمان با هم

 !فعال داشته باشید

 

مجموعه ای از تایم فریم هایی که می خواهید رصد کنید را انتخاب کرده و فقط روی 

 .تمرکز کنید تایم فریم هااین 

 .عملکرد بازار در طول آن چارچوب های زمانی، هرچه می توانید بیشتر بیاموزید در مورد

، مغز شما با اطالعات بیش از حد پر شده نکنید نگاه را زمانی چارچوب سه از بیش

 .و منفجر خواهد شد
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 .و در آخر با یک میز کثافت کاری روبرو خواهید شد زیرا خون به همه جا پاشیده است

 .است خودکشی مقدار این از بیش بچسبید. زمانی چارچوب سه یا دو به

 :هر چه تکرار کنیم باز هم کم است

 

 !کنید نگاه باال از را منظره و باشید داشته پرنده نچشما

  

بین اندیکاتور ها و چارچوب های  تناقضات و ها مغایرت استفاده از چندین تایم فریم،

 !کند می برطرف زمانی را
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