
 با پیوت پوینت وودی، کاماریال و فیبوناچی آشنا شوید

 

 .روش استاندارد محاسبه نقاط پیوت تنها راه محاسبه نقاط پیوت نیست

معامله گران روی بهبود روش شناسایی نقطه پیوت اصلی کار کرده اند و اکنون به روش 

 .ه اندهای دیگری نیز برای محاسبه نقاط پیوت دست یافت

، و همچنین فرمول هایی رد روش های دیگر صحبت خواهیم کرد، ما در مودر این درس

 .را برای محاسبه این سطوح به شما ارائه خواهیم داد

  

 woodie پیوت نقاط
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در فرمول های باال مشاهده خواهید کرد که محاسبه نقطه پیوت بسیار متفاوت از محاسبه 

 .آن با روش استاندارد است

ن سقف ، برای محاسبه سطح حمایت و مقاومت مربوطه ، می توانید از اختالف بیهمچنین

 .نام دامنه یا رنج شناخته می شود، که به عبارتی به و کف روز قبل استفاده کنید

 .آورده شده است EURUSD در زیر مثالی نموداری از محاسبه پیوت وودی برای

وح مقاومت هستند ، در واقع خطوط پر رنگ و یا سطوح حمایت و سطدینقاط پیوت وو

 .، نشان دهنده سطوح محاسبه شده از طریق روش استاندارد استو خطوط نقطه چین
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، سطوح حاصل از از محاسبات وودی بسیار که آنها فرمول های مختلفی دارند از آنجا

 .وش استاندارد استمتفاوت از مقادیر بدست آمده از طریق ر

استفاده کنند زیرا وزن Woodie  برخی از معامله گران ترجیح می دهند از فرمول های

 .بیشتری به قیمت بسته شدن دوره قبل می دهند

برخی دیگر فرمول های استاندارد را ترجیح می دهند زیرا بسیاری از معامله گران این 

ی دهند که این امر می تواند باعث شود آنها خودبخود فرمول ها را مورد استفاده قرار م

 .عمل کنند

، اگر از فرمول بدیل به حمایت می شود )و بالعکس(، از آنجایی که مقاومت تدر هر صورت

، باید چشم به این سطوح باشید زیرا ممکن است به مناطق استفاده کنید Woodie های

خالصه هر کاری که شما را راضی می کند و  ابراز عالقه مندی معامله گران تبدیل شوند.

 !مناسب شماست انجام دهید
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 کاماریال پیوت نقاط

  

  

کلوز قیمت فرمول های کاماریال مشابه فرمول وودی هستند. آنها همچنین از دامنه و 

 .)بسته شدن( روز گذشته برای محاسبه سطح حمایت و مقاومت استفاده می کنند

حمایت( محاسبه  4مت و مقاو 4سطح اصلی ) 8تنها تفاوت این است که شما باید برای 

 .، و هر یک از این سطح ها باید در یک ضریب خاص ضرب شوندانجام دهید
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مفهوم اصلی نقاط پیوت کاماریال این است که بر اساس این فرض است که قیمت تمایل 

 .، کلوز روز گذشتهمثال این در یا ،داردطبیعی به بازگشت به وسط 

، شما باید به سطح حمایت یا مقاومت سوم برسدفرض این است که زمانی که قیمت 

 .خرید یا فروش بگیرید

، بدان معناست که روند روزانه قوی در رفت R4 یا S4 ، اگر قیمت ناچارا ازبا این حال

 !است و زمان آن است که شما سوار قطار شوید

، سطوح متفاوتی )خطوط توپر( را در مقایسه با ه محاسبه کاماریالنگاه کنید که چگون

 !، ارائه می دهدط نقطه چین(ز روش استاندارد )خطوسطوح بدست آمده ا

 

، تأکید بیشتر بر قیمت ه در نمودار باال مشاهده می کنید، بر خالف نقطه پیوتطور کهمان

 .بسته شدن است
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، ممکن است سطوح مقاومت در زیر نقطه پیوت باشد یا سطح حمایت به همین دلیل

 .باالتر از آن باشد

ار می بینید که چگونه تمام سطوح حمایت و مقاومت در باالی نقطه پیوت کاماریال قر

 گرفته اند؟

  

 فیبوناچی پیوت نقاط

 

  

 

 .سطوح پیوت فیبوناچی اول با محاسبه نقطه پیوت مشابه روش استاندارد تعیین می شود
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، باید دامنه روز قبل را در سطح فیبوناچی متناظر با آن ضرب کنید. بیشتر معامله و بعد

 می استفاده خود محاسبات در( اصالح) ریتریس ٪100 و ٪61.8 ، ٪38.2گران از 

 .کنند

، اعدادی که حاصل می شود را به نقطه پیوت جمع یا از آن کم کنید و همین! و در پایان

 !سطح پیوت فیبوناچی در خدمت شماست

ه از طریق روش فیبوناچی به نمودار زیر نگاه کنید تا ببینید که چگونه سطوح محاسبه شد

قطه چین( پر( با مقادیر محاسبه شده از طریق روش استاندارد )خطوط ن)خطوط تو

 .متفاوت است

 

منطق پشت پیوت فیبوناچی این است که بسیاری از معامله گران دوست دارند از نسبت 

، میانگین متحرک و ها برای سطوح اصالحهای فیبوناچی استفاده کنند. تریدر ها از آن

 .غیره استفاده می کنند
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 پس چرا برای نقاط پیوت از آنها استفاده نکیم؟

به یاد داشته باشید که از هر دو سطح فیبوناچی و سطوح پیوت برای پیدا کردن حمایت 

 .و مقاومت استفاده می شود

 آنها به و ندکن می رصد را سطوح این گران معامله از بسیاری اینکه به توجه با

 .کنند عمل دلیل همین به توانند می آنها ،دهند می نشان واکنش

  

 است؟ بهتر پیوت سطوح محاسبه روش کدام

، بهترین روش ع اندیکاتور ها که پیشتر آموختید، درست مثل انواحقیقت این است که

 .وجود ندارد

در واقع همه اینها بستگی به این دارد که شما چگونه دانش خود از نقاط پیوت را با سایر 

 .ابزار موجود در جعبه ابزار معامالتی خود ترکیب می کنید

فقط بدانید که بیشتر نرم افزارهای تکنیکال که محاسبات خودکار انجام می دهند در 

 .یوت استفاده می کنندحالت معمول از روش استاندارد در محاسبه سطوح پ

، می توانید همگی وح را خود به تنهایی محاسبه کنیداما حال که می دانید چطور این سط

 .را تغییر دهید و ببینید کدام یک برای شما بهتر جواب می دهد

ما به زودی یک اندیکاتور مفید برای محاسبه و ترسیم پیوت پوینت ها به شما معرفی 

 .خواهیم کرد

 .ن پیوت پوینت ها تمام شدخوب داستا
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