
 گام بسازید 3سیستم معامالتی خود را در 

 

، نحوه طراحی یک سیستم معامالتی را فارکس شآموز مقاله امروز از مجموعه مقاالتدر 

 .بصورت گام به گام با هم بررسی خواهیم کرد

را یاد گرفتید. بیایید همه این اطالعات را با هم ترکیب  تکنیکال تحلیل حال که مبانی

 .کرده و یک سیستم معامالتی ساده بسازیم

اینگونه ذهنیتی خواهید داشت که هنگام طراحی سیستم معامالتی فارکس باید به دنبال 

 .چه چیزی باشید

 های میانگین است که از متحرک میانگین اور کراس این سیستم یک سیستم

 .استفاده می کند و مشخص کند باید خرید بگیریم یا فروش متحرک

ش از ورود به معامله استفاده می نیز برای تایید گرفتن، پی تکنیکال اندیکاتورهای از سایر

 .شود
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شما خواهید آموخت که چگونه می توان از اندیکاتورهای مختلف تکنیکال برای مشخص 

 .استفاده کرد« کامال شفاف»به معامله بگونه ای  خروج و ورود کردن سطوح

 :گام ساده می توان ساخت 3سیستم معامالتی را با 

 .را مشخص کنید خود فریم تایم .1

 .سیگنال محرک ورود به معامله را مشخص کنید .2

 .سیگنال محرک خروج از معامله خود را مشخص کنید .3

  

 امالتمع تکنیکال

  (معامله کنید )معامالت سویینگ روزانه نموداربر روی 

  SMA 5بر قیمت پایانی اعمال شود. 

 10 SMA بر قیمت پایانی اعمال شود. 

 3،3،14( استوکسیک تنظیمات(  

 )(9 RSI 

  

 معامله قوانین

  

 معامله به ورود قوانین

 :شوید اگر خرید وارد پوزیشن

 SMA 10 5 ، SMA در  استوکستیک طع کرده و به باالی آن رود و هر دو خطرا ق

حال حرکت به سمت باال باشند )اگر خطوط استوکستیک پیش از این در منطقه 

 (.اشباع خرید قرار گرفته اند وارد معامله نشوید

  RSI  باشد 50بیشتر از. 
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 :شوید اگر فروش وارد پوزیشن

 5 SMA 10 ،SMA   را قطع کرده و به باالی آن رود و هر دو خط استوکستیک به

اگر خطوط استوکستیک پیش از این در ناحیه اشباع ) و سمت پایین حرکت کنند

 (.گرفته اند وارد معامله نشوید فروش قرار

 RSI   باشد 50کمتر از. 

  

 معامله از خروج قوانین

 زمانی کهSMA 10  ، SMA 5 اگریا را در خالف جهت معامله شما قطع کرد و ، 

RSI   برگشت، از معامله خارج شوید 50به. 

  پیپ جابجایی خالف جهت  50را زد خارج شوید ) خود ضرر حد که معاملهزمانی

 (.معامله شما

 

توانید تایم فریم های دیگر را امتحان رای شما زیادی کند است، میاگر نمودار روزانه ب

 .کنید

مثبت "باشد، احتمال معامالت  تندتر فریم تایم البته به خاطر داشته باشید که هرچه

وانین ورود به معامله را بیشتر است. معامالت مثبت کاذب معامالتی هستند که ق "کاذب

 !کنند، اما در جایی که عاقبت استاپ اوت می شویداحراز می

یک سیستم معامالتی تنها در صورتی مفید است که به قوانین آن  :باشید داشته یاد به

 !پایبند باشید

 !برای پایبندی به قوانین باید نظم و انضباط داشته باشید

 ...کنیم و این بچه را در عمل ببینیمخوب، بیایید چند نمودار را بررسی 
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