
 نحوه ترکیب چند اندیکاتور در انجام معامالت

 

، بهتر است ر های نموداری چگونه کار می کنندحال که می دانید متداول ترین اندیکاتو

 .با چند نمونه عملی از آنها آشنا شوید

نیم سیگنال ، که برخی از این اندیکاتور ها را با هم ترکیب کرده و ببیحتی بهتر است

 .های معامالتی آنها چگونه صادر می شود

، ما می توانیم فقط یکی از این اندیکاتور ها را در نظر گرفته و دقیقاً بر در حالت ایده آل

 .مبنای آنچه این اندیکاتور به ما گفته معامله کنیم

رای نقص اما ما در یک دنیای ایده آل زندگی نمی کنیم و هر یک از این اندیکاتور ها دا

 .خاص خود هستند

، اندیکاتور های مختلف را با هم ترکیب یل است که بسیاری از معامله گرانبه همین دل

 .کنند "غربالگری"می کنند تا هر یک بتوانند یکدیگر را 
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اندیکاتور با هم  3اندیکاتور متفاوت داشته باشند و تا زمانی که هر  3آنها ممکن است 

 .اقدام به معامله کردن نمی کنند ندهندسیگنال یکسانی به آنها 

  

 استوکاستیک + بولینگر باندهای

 / EUR هساعت 4را روی نمودار  Stochastic ، باندهای بولینگر ودر این مثال اول

USD داریم. 

، بهتر است الت رنج است یا افقی حرکت می کنداز آنجا که به نظر می رسد بازار در ح

 .مراقب واکنش یا جهش بولینگری باشیم

 

 .را بررسی کنید Stochastic سیگنال های فروش باندهای بولینگر و

EUR / USD که معموالً به عنوان سطح مقاومت عمل تا باالی باند صعود کرده است ،

 .می کند
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، به معنای اینکه قیمت ید رسیده استبه منطقه بیش خر  Stochastic،در همان زمان

 .ممکن است به زودی نزولی شود

 و بعد چه اتفاقی افتاده؟

EUR / USD  پیپ ریزش داشته بطوریکه اگر یک فروش کوچک می  300حدود

 .گرفتید سود خوبی می زدید

، قیمت با باند پایین برخورد داشته است ، که معموالً به عنوان سطح حمایت عمل بعداً

 .کند می

در منطقه  Stochastic این بدان معناست که جفت ارز می تواند از آنجا برگردد. حضور

 .، به معنای اینست که باید خرید بگیریمبیش فروش

 !پیپی کاسب بودید! بدک نیست 400، حدود اگر آن را می گرفتید

  

MACD + RSI 

استفاده شده MACD  و RSI ، که این بار ازاینجا یک مثال دیگر ارائه می شوددر 

 .است
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 ، دیری نپاییده کهیده و سیگنال فروش داده استید رسبه منطقه بیش خر RSI وقتی

MACD   فروش است. و با تقاطع نزولی آن را دنبال کرده که این نیز یک سیگنال

 .، قیمت از آنجا به سمت پایین حرکت کردهمانطور که می بینید

 !ندیکاتور چندگانهیک دست به افتخار ا

ید داده است. چند ساعت بعد از تا منطقه بیش فروش ریخته و سیگنال خر RSI، بعداً

یک تقاطع رو به باال یا صعودی ساخته که این نیز یک سیگنال خرید  MACD، آن

 .است

، قیمت یک صعود ثابت داشته است. که معنای آن روی هم جمع شدن پیپ ها به از آنجا

 .! هورانفع ما است

 .سیگنال می دهد MACD قبل از RSI احتماالً با این مثال متوجه شده اید که
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  :بندی جمع

، برخی دویی برای اندیکاتور های تکنیکالبه دلیل ویژگی های مختلف و فرمول های جا

، در حالی که برخی دیگر کمی تأخیر ال های واقعا زود هنگامی می دهنداز آنها سیگن

 .دارند

، یاد خواهید گرفت که کدام اندیکاتور ها فر آموزشی خود به عنوان یک تریدره سدر ادام

 .بهتر جواب می دهند

 و  MACD  ،Stochastic بگوییم که ما شخصا دوست داریم از می توانیم به شما

RSI  اما ممکن است سلیقه شما متفاوت باشداستفاده کنیم ،. 

از اندیکاتور ها پیدا کند که  "دوییترکیب جا"هر معامله گری سعی کرده است که 

، اما حقیقت این است که چنین چیزی وجود ی را به آنها می دهدنال های صحیحسیگ

 .ندارد

خواهشی که داریم اینست که هر اندیکاتور را به خودی خود مورد مطالعه قرار دهید تا 

زمانی که بدانید گرایش رفتار آن نسبت به حرکت قیمت چگونه است و سپس ترکیبی 

، و متناسب با سبک معامالتی شماست که خودتان به آن رسیدید و با آن ارتباط می گیرید

 .برای خود بوجود آورید

، مثالی از سیستمی را به شما نشان خواهیم داد که اندیکاتور های مختلف را با هم بعداً

ترکیب کرده و انگاره ای را فراهم می آورد که خواهید دید آنها همگی مکمل یکدیگر 

 .خواهد بود
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