
 چگونه از اندیکاتور پارابولیک سار استفاده کنیم؟

 

 

، ما به بررسی اندیکاتور هایی پرداخته ایم که تمرکز آنها فارکس آموزش اینجای دوره تا

 .روندهای جدید از اول شکل گیری آنهاست عمدتاً بر گرفتن

د در ، اما اینکه بتوانید بفهمید یک رونیی شناسایی روندهای جدید مهم استاگرچه توانا

 .، نیز به همان اندازه مهم استچه نقطه ای به پایان می رسد

 ، بدون خروج به موقع چه فایده ای دارد؟به هر حال ورود به موقع
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، پارابولیک قطه پایان یک روند به ما کمک کنداندیکاتوری که می تواند به ما در تعیین ن

 .نام دارد eversalR ndA topS( SAR Parabolic (سار یا

ر قرار می دهد که نشان می نقطه هایی را بر روی نمودا Parabolic SAR اندیکاتور

 .دهد برگشت قیمت از آن نقاط احتماال شکل می گیرد

، نقطه ی تبدیل به یک روند نزولی می شوددر تصویر باال می بینید که وقتی روند صعود

 .های زیر کندل ها در طول روند صعودی به باالی کندل ها منتقل می شوند

  

 ARS Parabolic از استفاده با معامله نحوه

این است که استفاده از آن واقعا ساده  Parabolic SAR نکته بسیار خوب در ارتباط با

 .است. جدا می گوییم

 .، سیگنال خرید استنقطه ها زیر کندل ها قرار دارند اصوالً وقتی
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 .، یک سیگنال فروش استه نقاط باالی کندل ها قرار دارندهنگامی ک

 

 ساده است؟ خیلی

 .، ما هم گفتیمبله

احتماالً آسان ترین تحلیل در میان تمام اندیکاتور ها تحلیل اندیکاتور پارابولیک سار است 

ل پایین آمدن است. با ازیرا نشان می دهد که قیمت یا در حال باال رفتن است یا در ح

ی رالی های طوالنی ، بهتر است از این ابزار در بازار های روند دار که دارااین اوصاف

 .، استفاده شودفزایش قیمت و یا کاهش قیمت هستندا

، استفاده نثی که حرکت قیمت بصورت افقی استنباید از این ابزار در یک بازار تقریبا خ

 .کرد
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 معامالت از خروج برای SAR Parabolic از استفاده نحوه

آیا وقت بستن پوزیشن  برای تعیین اینکه Parabolic SAR شما همچنین می توانید از

 .، استفاده کنیداست یا خیر

 EUR / USD در نقش سیگنال خروج در نمودار روزانه Parabolic SAR به عملکرد

 .در زیر نگاهی اندازید

 

، به نظر می رسید خر آوریل شروع به پایین آمدن کرددر اوا EUR / USD هنگامی که

 .که مثل شهاب سنگ در حال سقوط است

تریدری که قادر به فروش این جفت ارز بود احتماالً تعجب کرده است که روند نزولی تا 

 .پیدا کرده و قیمت تا چه سطوحی پایین آمده است چه حد ادامه

، که نشان می دهد روند نقطه در زیر قیمت تشکیل شده است ، سهدر اوایل ماه ژوئن

 .های کوتاه مدتی است نزولی به پایان رسیده است و زمان خروج از آن فروش
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با این تفکر  اگر فروشنده لجبازی کرده و تصمیم می گرفته که معامله خود را نگه دارد

، احتماالً تمام این برد ها را نابود می کرده افت خود را از سر بگیرد EUR / USD  که

 !باال رفته است 1.3500است چرا که این جفت ارز در مرحله بعد تا 
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