
 نحوه استفاده از تقاطع میانگین های متحرک برای ورود به معامله

 

، گین های متحرک روی نمودارهای خودپیش از این گفتیم که چگونه با رسم کردن میان

 .می توانید روند را تعیین کنید

از طرف دیگر جالب است بدانید که با استفاده از میانگین های متحرک همچنین می 

 .د تعیین کنید چه زمانی روند رو به اتمام بوده و امکان برگشت روند وجود داردتوانی

، باید روند را تشخیص داده و تا جاییکه ممکن است تالش کند از آن یک معامله گر روند

 .سواری بیشتری بگیرد

 .بعبارتی باید بدانید که چه زمانی وارد بازار شوید و چه زمانی خارج شوید

، میان مدت و یا کرد: جهت کلی قیمت در کوتاه مدت وان اینگونه تعریفروند را می ت

 .بلند مدت
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، هفته ها در حالی است که برخی دیگر روزها ، و اینبرخی از روندها کوتاه مدت هستند

 .یا حتی ماه ها بطول می انجامند

 .اما شما قطعا نمی توانید بفهمید که یک روند مشخص چه مدت ادامه خواهد داشت

که می تواند به شما  "تقاطع میانگین متحرک"روش تکنیکالی وجود دارد معروف به 

 .کمک کند زمان ورود و خروج را تشخیص دهید

یک کراس اوور یا تقاطع میانگین متحرک زمانی اتفاق می افتد که دو خط میانگین 

 .متحرک متفاوت یکدیگر را قطع کرده و از روی یکدیگر عبور کنند

، ممکن است با استفاده از ی متحرک نماگر هایی تاخیری هستنده میانگین هااز آنجا ک

تکنیک کراس اوور یا تقاطع نتوانید کف ها و سقف های دقیق قیمتی را بگیرید. اما کراس 

 .اوور می تواند به شما کمک کند تا بتوانید روند کلی )تنه ی روند( را تشخیص دهید

 

 چیست؟ متحرک های نمیانگی تقاطع از استفاده مزایای

به سه سوال زیر پاسخ بتوانید سیستم تقاطع میانگین متحرک به شما کمک می کند تا 

 :دهید

 روند قیمت ممکن است به کدام سمت )در صورت وجود( باشد؟ .1

 مستتر باشد؟ ،در کجا ممکن است یک نقطه ورود برای معامله یک روند .2

 چه زمانی ممکن است یک روند در حال اتمام یا برگشت باشد؟ .3
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این است که چند میانگین  برای استفاده از این روش تنها کاری که باید انجام دهید

 .متحرک روی نمودار خود انداخته و صبر کنید تا یک کراس اوور یا تقاطع شکل گیرد

 دهنده نشان تواند می ،کردند عبور یکدیگر روی از متحرک های میانگین اگر

، در نتیجه اینگونه فرصت ورود بهتری به شما گردد می بر زودی به روند که باشد این

، این فرصت و شانس را خواهید داشت که مقدار پیپ داشتن یک ورود بهتر می دهد. با

 !بیشتری شکار کنید

بیندازیم تا بهتر بتوانیم نحوه معامالت با  USD / JPY بیایید نگاهی به نمودار روزانه

 .تقاطع میانگین ها را توضیح دهیم

 

ت ، این جفت ارزی روند صعودی خوبی داشته است. در حدود قیماز حدود آوریل تا ژوئیه

کت کرده است. در اواسط سقف زده است و بعد آرام آرام به سمت پایین حر 124.00

عبور کرده و آن را قطع کرده  SMA 20به زیر  SMA 10، می بینیم که ماه ژوئیه

 .است
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 و بعد چه اتفاقی افتاده؟

 !یک روند نزولی عالی

ر پیپ سود اعال می ، تقریباً هزاطع میانگین متحرک فروش می گرفتیداگر در هنگام تقا

 !زدید

پیپ هم نخواهد  10، صد پیپ یا حتی معامالت با سود هزار پیپ "تمام"البته مطمئناً 

 .بود

 

 روش این در ضرر حد نوع دو

، به این معنی که شما باید بدانید حد ضرر یا حد سود ممکن است معامله ضررده شود

 !برنامه وسط بپریدخود را کجا در نظر بگیرید. نمی توانید بدون 

کاری که برخی از معامله گران انجام می دهند این است که به محض تشکیل کراس اوور 

، موقعیت خود را می یتمت به مقدار مشخص در خالف موقعیا تقاطع جدید یا حرکت قی

 .بنددند

خود انجام می دهد. او یا هنگام  گیری روند سیستم این همان کاری است که هاک در

ایجاد کراس اوور جدید موقعیت خود را می بندد یا اینکه تحت هر شرایطی حد ضرر 

 .پیپ نیز برای خود دارد 150

دلیل این امر این است که شما نمی دانید کراس اوور بعدی چه زمانی خواهد بود. اگر 

 !بیش از حد صبر کنید ممکن است به خود آسیب جدی بزنید
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نکته ای که باید در استفاده از یک سیستم کراس اوور مورد توجه قرار گیرد این است که 

، اما ( به زیبایی جواب می دهنداگرچه آنها در یک فضای پرتالطم و نوسانی )روند دار

 .درجاییکه قیمت رنج است چندان خوب عمل نمی کنند

شما با ده ها سیگنال کراس اوور برخورد خواهید کرد و ممکن است بار ها استاپ اوت 

 .شوید تا اینکه دوباره بتوانید یک روند را بگیرید

، تقاطع میانگین های متحرک در تشخیص زمان شکل گیری روند یا اتمام به طور خالصه

 .آن بسیار مفید هستند

 و ورود نقاط فعالسازی ی ماشه عیون به واقع در ،تقاطع یا اوور کراس سیستم

 .است خروج

 مقاومت و حمایت شکست الگوی نموداری یا  استفاده از باید بااین عوامل فعالساز یا ماشه 

 .در دروس بعدی به آن خواهیم پرداخت( تأیید شود که)
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