
 چگونه از نقاط پیوت برای معامالت رنج استفاده کنیم؟

 

ساده ترین راه برای استفاده از سطوح پیوت پوینت در معامالت فارکس استفاده از آنها 

 .دقیقاً مشابه سطوح حمایت و مقاومت عادی است

 و لمس تکرا به نیز را سطوح این قیمت ،رست همچون حمایت و مقاومت معمولید

 .کند می آزمایش

 ،برگردد آن از سپس و کند لمس را تپیو سطح یک بیشتر ارز جفت یک هرچه

 .است تر قوی سطح آن

در لغت به معنای رسیدن به یک سطح حمایت یا مقاومت و سپس  "پیوت"، در واقع

 .برگشت از آن است

د فرصت های ، بالقوه می توانکه یک سطح پیوت دارد عمل می کند اگر می بینید

 .معامالتی خوبی با خود به همراه داشته باشد
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 می توانید روی این باالیی نزدیک می شود مقاومت سطح اگر قیمت دارد به ،

 .درست باالی مقاومت قرار دهید ،فروش بگیرید و یک حد ضرر ارز جفت

 می توانید خرید بگیرید و اگر قیمت در حال نزدیک شدن به سطح حمایت است ،

 .حد ضرر خود را درست زیر این سطح قرار دهید

 

 !می بینید؟ درست مانند حمایت و مقاومت معمولی است! اصال چیز سختی ندارد

 

 پوینت پیوت اساس بر معامله مثال

 GBP دقیقه ای 15بیایید با مرور یک مثال بتوانیم مطلب را درک کنیم. در زیر نمودار 

/ USD ارائه شده است. 

 

است. اگر فکر می  S1 ، می بینید که قیمت در حال تست سطح حمایتدر نمودار باال

، آنچه می توانید انجام دهید این است که به ید این سطح همچنان عمل خواهد کردکن
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قیمت بازار خرید بگیرید و پس از آن یک سفارش حد ضرر بعد از سطح حمایت بعدی 

 .قرار دهید

یک حد ضرر بزرگ تعیین کنید. اگر  S2 ، می توانید درست زیراگر محافظه کار باشید

باال رفتن مجدد وجود نخواهد ، احتمال برگشت و رد شود برسد و از آن S2 قیمت به

 .شاید تبدیل به سطوح مقاومت شوند S2 و S1 ، زیراداشت

، می توانید حفظ خواهد شد S1 اگر محافظه کار نیستید و اطمینان دارید که حمایت در

 .تنظیم کنید S1 حد ضرر خود را درست زیر

، که را بعنوان حد سود قرار دهید R1 یا PP ، شما می توانیددر مورد نقاط حد سود

همچنین می توانند نوعی مقاومت را ایجاد کنند. بگذارید ببینیم اگر به قیمت بازار خرید 

 .می گرفتید چه اتفاقی می افتاد

 

 PP ، اگرمایت عمل کرده است! عالوه بر اینبه عنوان ح S1 و دیشش! به نظر می رسد

 و بستنی یک! هورا! زدید می را خود سود حد ،ه عنوان حد سود خود قرار می دادیدرا ب

 !شما جایزه پیتزا یک
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 ها پوینت پیوت از استفاده در مهم نکته

، همیشه هم چنان ساده نیست. شما نباید فقط به سطوح پیوت تکیه کنید. باید البته

دقت کنید و ببینید که آیا سطوح پیوت با سطوح حمایت و مقاومت قبلی هم راستا 

 .هستند یا خیر

م آمیخته و استفاده همچنین می توانید تحلیل کندل ها و تحلیل انواع اندیکاتور ها را با ه

 .کنید تا بتوانید تایید بیشتری بگیرید

تشکیل شده است یا  S1 روی doji ، اگر می بینید که یک کندلبه عنوان مثال

به  S1 ، در این صورت احتمال زیادک نشان دهنده شرایط بیش فروش استاستوکاستی

 .عنوان حمایت عمل خواهد کرد

معموال بین سطوح حمایت و مقاومت اول انجام می ، معامالت همچنین، بیشتر اوقات

 .شود

، قیمت سطوح دوم را آزمایش می کند و هر از چند گاهی نیز، سطح سوم گاهی اوقات

 .آزمایش می شود

، قیمت براحتی از همه سطوح عبور کرده اید کامالً بدانید که گاهی اوقات، بدر آخر اینکه

 .یبل های لیونل مسی در بازی های خانگی بارساو از همه آنها گذر می کند. همچون در

 در چنین حالتی شما چه می کنید؟

خود را  معامالتیزنید و آب شدن حساب  خود چسبیده و گند می پوزیشنهمچنان به 

تماشا می کنید؟ یا اینکه از فرصت استفاده کرده و پیپ های از دست رفته را پس می 

 گیرید؟
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، به شما آموزش خواهیم داد که هنگام از بین رفتن این فارکس آموزش در درس بعدی

 .سطوح چگونه می توانید از آنها استفاده کنید
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