
 حمایت و مقاومت در فارکس و نحوه استفاده از آنها

 

حمایت و مقاومت یکی از پرکاربردترین مفاهیم در معامالت فارکس است برای آشنایی با 

 .را مطالعه کنید فارکس آموزش این دو مفهوم این مقاله از مقاالت

 

عجیب است اما، به نظر می رسد هر کس نظر خاص خود را در مورد نحوه محاسبه حمایت 

 .و مقاومت در فارکس دارد

 :ابتدا بیایید نگاهی به مفاهیم پایه اندازیم
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، این الگوی زیگزاگ در حال صعود است. نگاه کنید. همانطور که می بینید به شکل باال

 ()بازار گاوی

، باالترین نقطه دهنگامی که قیمت به سمت باال حرکت می کند و سپس عقب می نشین

 .پیش از عقب نشینی حاال یک مقاومت محسوب می شود

 .سطح مقاومت نشان می دهد که در در آن نقطه فروشنده زیادی وجود دارد

جدد روند صعودی، ، پایین ترین نقطه ای که قبل از شروع موقتی قیمت دوباره افزایش یابد

 .، اکنون حمایت محسوب می شودبه آن رسیده است

 .طح حمایت نشان دهنده وجود خریداران زیاد استس

، مداوم مقاومت و حمایت ن و پایین آمدن قیمت در طول زمانبه این ترتیب با باال رفت

 .شکل می گیرد

 .عکس این جریان در روند نزولی صادق است
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 :ابتدایی ترین روش معامله خط یا منطقه حمایت یا مقاومت به قرار زیر است

 کنید معامله را بانس یا جهش

 بخریده قیمت به سمت حمایت ریزش می کنددر جاییک ،. 

 بفروشیدمت به سمت مقاومت افزایش می یابددر جاییکه قی ،. 

  

 کنید معامله را "شکست"

 خرید کنیدهنگامی که مقاومت شکسته می شود ،. 

 بفروشیددهنگامی که حمایت می شکن ،. 

  

، جای نگرانی نیست. دیگر چیست؟ اگر کمی گیج شده اید "شکست"و  "جهش"جان؟ 

 .بعداً راجع به این مفاهیم بطور مفصل بحث خواهیم کرد

  

 مقاومت و حمایت سطح رسم

نکته ای که باید بخاطر داشته باشید این است که حمایت و مقاومت یک عدد دقیق 

 .نیستند بلکه سطح هستند

اغلب اوقات سطح حمایت یا مقاومت را مشاهده می کنید که به نظر می رسد شکسته 

 .شده باشد. اما بالفاصله متوجه می شوید که بازار فقط در حال تست آن سطح است

های  "تست"، معموالً سایه های کندل ها هستند که این ستیکدر نمودار های کندل

 .حمایت و مقاومت را نشان می دهند
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 .را تست کرده اند 1.4700جه کنید که سایه های کندل ها چگونه سطح حمایت تو

 

 .در آن زمان طوری بنظر می رسید که بازار حمایت را شکسته است

 .اما بعدا پی می بریم که بازار تنها در حال تست حمایت بوده است

 .، می بینیم که بازار صرفاً در حال آزمایش آن سطح بودبا نگاهی اجمالی

  

 است؟ شکسته واقعا مقاومت و حمایت یک که شویم متوجه چگونه

مت بتواند ا قیپاسخ قطعی برای این سوال وجود ندارد. برخی معتقدند که اگر کلوز بازار ی

، قاومت شکسته شده است. با این حال، سطح حمایت یا مپس از آن سطح بسته شود

 .متوجه خواهید شد که همیشه اینطور نیست

  

https://irtrader.net/



بیایید مثال باال را در نظر بگیریم و ببینیم وقتی قیمت در واقع بعد از سطح حمایت 

 .بسته شده است چه رخ داده است 1.4700

 

  

بسته شده است اما در نهایت دوباره  1.4700در این مورد ، قیمت زیر سطح حمایت 

 .باالتر از آن رفته است

، است و این جفت ارز را می فروختیدکردید که این یک شکست واقعی  اگر شما فکر می

 !خسارت زیادی می دیدید

، می توانید بصورت چشمی ببینید و به این نتیجه برسید که موداربا نگاه کردن به ن

حمایت در واقع شکسته نشده بوده است. بلکه همچنان دست نخورده باقی مانده و اکنون 

 .استحتی قوی تر هم شده 

 مقاومت و حمایت اساسا باید ،کاذب های شکست این کردن فیلتر به کمک برای

 !دقیق اعداد نه و بگیرید نظر در "مناطق" عنوان به را
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، ترسیم حمایت و مقاومت بر روی نمودار ی کمک به شما در یافتن این مناطقیک راه برا

 .خطی است نه نمودار شمعی ژاپنی

نمودارهای خطی فقط قیمت بسته شدن را به شما نشان می  دلیل این امر این است که

دهند در حالی که نمودار شمعی ژاپنی کف و سقف های افراطی را نیز به تصویر اضافه 

 .می کنند

تند "های  این قله ها و دره ها می توانند گمراه کننده باشند زیرا اغلب آنها فقط واکنش

 .بازار هستند "و تیز

مورد آن  کار واقعا عجیبی انجام می دهد ، اما وقتی از او در مثل این است که شخصی

 ".، منظوری نداشتم. فقط یک واکنش بودشرمنده"، ، پاسخ می دهدسوال شود

هنگام ترسیم حمایت و مقاومت ، ما واکنش های بازار را نمی خواهیم. ما فقط حرکات 

 .عمدی و با منظور آن را می خواهیم

، باید خطوط حمایت و مقاومت خود را در اطراف مناطقی ترسیم طیبا نگاهی به نمودار خ

 .کنید که در آن نواحی می توانید قله ها یا دره های قیمتی تشکیل شده را ببینید
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 :مقاومت و حمایت سطوج مورد در دیگر مهم نکات

 این مقاومت می تواند تبدیل به حمایت وقتی قیمت از مقاومت عبور می کند ،

 .شود

 حمایت را بدون شکستن آن لمس کند هر چه بیشتر قیمت سطح مقاومت یا ،

 .منطقه مقاومت یا حمایت قویتر است

  هر مقدار واکنش به یک سطح حمایت یا مقاومت شدیدتر باشد، می تواند

 .حکایت از قدرت آن کند

  هنگامی که سطح حمایت یا مقاومت شکسته می شود، قدرت ادامه حرکت

ارد که حمایت یا مقاومت شکسته شده تا چه حد قوی بوده بستگی به این د

 .است

  با کمی تمرین می توانید نواحی مستعد حمایت و مقاومت را به راحتی شناسایی

 .کنید
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، به شما آموزش می دهیم که چگونه خطوط حمایت و مقاومت مورب که در درس بعدی

 .با نام خطوط روند نیز شناخته می شوند را معامله کنید

 

 فارکس در مقاومت و حمایت

 

https://b2n.ir/d57397 

 

https://bit.ly/2QcqTVd 

 

https://tinyurl.com/af6au3fb 
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