
 نحوه معامله با خط روند، حمایت و مقاومت

 

اگر قصد دارید آموزش های تکمیلی در زمینه تحلیل تکنیکال ببینید این مقاله از 

 .به دقت بخوانید را سفارک آموزش مقاالت

 

، وقت آن است که از این ابزارهای پایه اما بسیار مفید حال که مفاهیم پایه را دانستید

 .تکنیکال در معامالت خود استفاده کنید

، نحوه معامله بر روی همه مطالب را برای شما آسان کنیماز آنجا که ما می خواهیم درک 

 دو ایده ساده تقسیم کرده ایم: جهش خط روند و سطوح حمایت و مقاومت را به

 .(بریک) شکست  )بانس(

نوعی حمایت و مقاومت هستند. در این مقاله  نیز روند های کانال و درون خط دقت کنید

 .اگر می گوییم حمایت و مقاومت خط روند را نیز در بر دارد
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 بانس یا جهش

، یکی از روش های معامله بر روی حمایت و مقاومت، زمانی همانطور که از نامش پیداست

است که قیمت بالفاصله پس از برخورد به سطوح واکنش نشان می دهد و جهش می 

 .کند

بسیاری از معامله گران خرد فارکس مرتکب یک اشتباه می شوند و آن اینست که 

سفارشات خود را مستقیما بر روی سطح حمایت و مقاومت چیده و در انتظار می نشینند 

 .تا معامله های آنان انجام شوند

، چنین کاری شاید در بعضی مواقع جواب دهد اما در چنین روش معامله ای مطمئناً

، حفظ بدون اینکه قیمت هنوز به آن برسدر اینست که سطح حمایت یا مقاومت فرض ب

 .خواهد شد

چرا یک سفارش ورود روی خط حمایت و مقاومت نگذارم؟ "، شاید با خود فکر کنید

 ".اینگونه مطمئن خواهم شد در بهترین نقطه ورود کردم

نفع خودمان افزایش دهیم در روش معامله بانس یا جهش، ما می خواهیم احتماالت را به 

 .و به نوعی تأییدی پیدا کنیم که حمایت یا مقاومت حفظ خواهند شد

، بر کنیم تا پیش از ورود به بازاربه عنوان مثال، به جای خرید سرخطی، می خواهیم ص

 .قیمت جهش کند و واکنش نشان دهد
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، باید پیش از ورود صبر کنید تا به مقاومت واکنش نشان اگر به دنبال فروش بوده اید

 .دهد

 

ت ، از معامله در زمانی که قیمت سریع حرکت می کند و سطح حمایت و مقاومبا این کار

را می شکند خودداری می کنید. این کار شبیه گرفتن چاقوی در حال سقوط هنگام 

 !معامله در بازار فارکس است و می تواند واقعاً مرگبار باشد
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 ()بریک شکست

، سطوح حمایت و مقاومت برای همیشه معتبر خواهند بود، در یک دنیای ایده آل

یجاد نخواهد کرد و برای سفر درون شهری همبرگرهای مک دونالد مشکلی برای سالمتی ا

 !از پهباد استفاده می کنیم

، هر زمان که قیمت به سطوح حمایت و مقاومت اصلی در یک دنیای فارکس ایده آل

 .برخورد کرد، می توانیم دست به خرید و فروش بزنیم و کسب سود کنیم

شکسته می  "اغلب"اما دنیای واقعی جور دیگری است. واقعیت این است که این سطوح 

 .شوند

، فقط معامله کردن در واکنش ها و بانس ها کافی نیست. باید بدانید که وقتی بنابراین

 !سطح حمایت و مقاومت راه می دهند باید چه کار کنید

در معامالت فارکس دو روش برای معامله بر روی شکست ها وجود دارد: روش تهاجمی 

 .و روش محافظه کارانه

  

 ریسکی یا تهاجمی همعامل روش
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ترین راه برای معامله در شکست ها، خرید یا فروش زمانی است که قیمت به طور  ساده

 .قانع کننده ای از یک منطقه حمایت یا مقاومت عبور می کند

در اینجا کلیدی است زیرا ما فقط زمانی می خواهیم وارد بازار شویم  "قانع کننده"کلمه 

 .ر کندکه قیمت به آسانی از سطح حمایت یا مقاومت مهمی عبو

باید منطقه حمایت یا مقاومت به گونه ای عمل کند که گویی یکی از آن ضربه های 

، از درد برگ ریزان مهلک بروس لی خورده است. ما می خواهیم ناحیه با شکستن قیمت

 .شود
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 کارانه محافظه معامله روش

 

ه این این وضعیت را تصور کنید: شما تصمیم به خرید یورو در برابر دالر امریکا گرفتید ب

 .، باال رودکه پس از واکنش به یک سطح حمایت امید

، ون شما ماندید و یک پوزیشن ضررده، حمایت شکسته می شود و اکناندکی پس از آن

 .و یک موجودی حسابی که به آهستگی رو به موت است

 ...آیا شما

 ، بیرون می کشید و پوزیشن خود را می بندید؟شکست خود را قبول می کنید -1

 ای

 به معامله خود می چسبید و به امید افزایش مجدد قیمت می نشینید؟ -2
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اگر انتخاب شما گزینه دوم باشد، در اینصورت جای نگرانی نیست زیرا این روش معامالتی 

 .را با تمام وجود حس و درک خواهید کرد

لف معامله را ، بنوعی دارید جهت مخابه یاد داشته باشید، هر زمان که موقعیتی را ببندید

 .می گیرید

در نقطه ورود یا نزدیک آن، به این معناست که به  EUR / USD بستن معامله خرید

 .را فروش می گیرید EUR / USD همین مقدار

سطح ، اگر فروش و بستن موقعیت های ضررده معامله گران به میزان کافی در حال

و دوباره شروع به سقوط می ، قیمت معکوس می شود حمایت شکسته شده اتفاق بیفتد

 .کند

این پدیده دلیل اصلی این است که چرا سطوح حمایت شکسته شده هر زمان که شکسته 

 .شوند تبدیل به مقاومت می شوند

 .بود صبور تماماً باید ، در استفاده از این پدیدههمانطور که حدس زده می شود

حمایت یا مقاومت شکسته  ، منتظر بمانید تا قیمت به سطحبه جای ورود در شکست

 .زند و پس از برگشت و واکنش قیمت وارد شوید پولبک شده اصطالحا
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 !م حجتاتما

 و حمایت سطح "دوباره تست" افتد. نمی اتفاق همواره چیزی چنین ،فارکس در

 که داشت خواهد وجود زمانهایی افتد. نمی اتفاق همواره شده شکسته مقاومت

 ،دلیل همین به گذارد. می جا را ماش و کند می حرکت جهت یک در فقط قیمت

 برگشت امید به فقط هرگز و زهرگ و کنید استفاده ضرر حد سفارشات از همیشه

 .نکنید نگهداری را ضررده پوزیشن یک قیمت

  

شرمنده دوستان ولی این کلمات واقعا باید بولد شود. این را قاب بگیرید و جلوی 

دیگه خیلی ریخته "یا  "دیگه خیلی رفته باال بر می گرده"چشمانتان بگذارید. در فارکس 

 .وجود ندارد. منطقی و حساب شده معامله کنید "میاد باال

 

 روند خط با معامله

 

https://bit.ly/3dPIVVC 

 

https://tinyurl.com/e7tbzb3k 

 

https://b2n.ir/w82166 
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