
 چگونه پیوت پوینت را محاسبه کنیم؟

 

 

توضیح دادیم که پیوت پوینت چیست. در این درس به نحوه محاسبه  قبلی درس در

 .پیوت پوینت می پردازیم

، قیمت ، با استفاده از قیمت باز شدنطهو مقاومت مربو نقطه پیوت و سطوح حمایت

 .، قیمت کف و قیمت بسته شدن آخرین سشن معامالتی محاسبه می شودسقف

 

، بیشتر معامله گران فارکس زمان بسته شدن ساعته است 24که فارکس یک بازار  از آنجا

ان مبنای قیمت را به عنو EST بعد از ظهر به وقت 5:00سشن معامالتی نیویورک در 

 .بسته شدن روز گذشته استفاده می کنند
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 پوینت پیوت محاسبه نحوه

در روز گذشته را در ، قیمت کف و قیمت پایانی برای محاسبه، کافی است قیمت سقف

 .گذاری کنیدفرمول زیر جا

  

 

 

 این میانی سطوح یابخاطر داشته باشید که برخی از نرم افزارهای تکنیکال سطوح وسط 

 .کنند می ترسیم را نقاط
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اینها اساساً سطوح کوچک )مینی( بین پیوت پوینت اصلی و سطوح حمایت و مقاومت 

 .هستند

 

، دیگر ترس نداشته باشید زیرا ر در کالس های ریاضی متنفر بودیداگر از دروس جب

 .مجبور نیستید این محاسبات را خود انجام دهید

بیشتر نرم افزارهای تکنیکال به طور خودکار این کار را برای شما انجام می دهند. فقط 

تنظیمات خود را طوری پیکره بندی کرده اید که زمان بسته اطمینان حاصل کنید که 

 .شدن و قیمت صحیح را استفاده می کند

یک محاسبه گر پیوت پوینت وجود دارد. برای استفاده   BabyPipsدر سایت همچنین 

 .کنید کلیک را ینجاا از آن

 

، به خصوص اگر می می تواند کارایی خوبی داشته باشدمحاسبه گر نقطه پیوت فارکس 

خواهید کمی تست راستی آزمایی بگیرید تا ببینید که سطوح پیوت در گذشته چقدر با 

 .موفقیت عمل کرده اند
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، ربی بودن آن است، یکی از مزایای استفاده از پیوت پوینت عینی و تجبه یاد داشته باشید

بنابراین آزمایش چگونگی واکنش قیمت به آنها بسیار آسان است. ما به زودی اندیکاتور 

را روی وبسایت قرار خواهیم داد و در  5و متاتریدر  4ترسیم پیوت پوینت برای متاتریدر 

 .این صفحه لینک می کنیم

، ما روش های مختلفی را به شما آموزش می دهیم فارکس آموزش در درس بعدی دوره

 .که با آنها می توانید نقاط پیووت را در استراتژی معامالتی فارکس خود بگنجانید
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