
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 این کتاب از محصوالت رایگان اما مفید فارکس یار می باشد

 به هرکسی که تمایل داشتید می توانید نسخه ای از این کتاب را به رایگان هدیه دهید.

مجاز می کپی مطالب آن در سایتها، شبکه های اجتماعی و ... تنها با اعالم منبع یعنی "فارکس یار" 
 باشد.

 با تشکر از همکاری شما
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 فارکس یار

 ناشر آنالین کتابهای فارکس

 

 

 پذیرش آگهی در کتابهای فارکس یار

 بهترین و هدفمندترین نوع آگهی در فارکس یار، تبلیغات

 در کتابهای منتشر شده این انتشاراتی است.

معامله گران و عالقه مندان به بازار فارکس بوده که برای ارتقاء دانش  س یار را خریداری می کنند تماماًافرادی که کتابهای فارک

هزینه پرداخت می کنند. و فارکس یار هم به این گونه افراد احترام گذاشته و جدیدترین و آن معامالتی خود ارزش قائل هستند و بابت 

 منتشر می نماید. forexyar.comترجمه و از طریق وب سایت رسمی خود پر مخاطب ترین کتابهای روز دنیا را تهیه و 

اگر موسسه یا کارگزاری هستید که می خواهید خدمات خود را به جامعه معامله گران معرفی نمایید بهترین جامعه، جامعه ای است که 

 حرفه ای وارد شغل معامله گری شوند. خود به صورت واقعی یا معامله گران بازار هستند و یا بزودی قصد دارند تا به صورت

 این جامعه هم اکنون خریداران کتابهای فارکس یار هستند.

 لذا بهترین و هدفمندترین مکان برای آگهی های تخصصی شما کتابهای فارکس یار خواهند بود.

 مراجعه فرمایید فارکس یارصفحه تعرفه آگهی در برای دریافت اطالعات بیشتر به 
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 نشریه فارکس یار
 بازار فارکسکتابهای آنالین ناشر 

forexyar.com آسان سازی الگوهای شمعی فارکس 

 از مبادله ارز و فارکس یصرمخت خچهیتار
 

 نیمعتقدند که ا گرید یکاغذ توالت دارد، برخ یبه اندازه  ی، ارزشستپول شما فیدر ککه  اسکناسی
کشور،  کیتبادل کاالها و خدمات است. در  لیتسه یواحد برا کی تیندارد. پول در نها یارزش چیه

 .کند یارزش پول عمل م نییتع یبرا یعیطب یها  سمیبه عنوان مکان متیتورم و کاهش ق

 کیقدرت واحد پول  .شود یم تر دهیچیپ اریاوضاع بس شوند یوارد معادله م گرید یکشورها یوقت
 .ها را منعکس کند آن یقدرت اقتصاد دیبا کشور، 

مختلف  یکه مردم کشورها یموارد نیبه اول ؛به دوران باستان برگردد تواند یمبادالت ارز م خیتار
مبارزه با  یبرا نیبنابرا .در معامله شکست بخورد خواهد ینم یتاجر چیشدند. ه یممعامله  ریدرگ
 .شد جادیا یمیتعادل خود تنظ کیشکاف،  نیا

به  دیهر چند شا کند، یعمل م یهمگام با همان اهداف بازرگانان باستان قایمعامالت فارکس دق
 خالص تر. یا وهیش
شد.  لیمعامالت ارز تبد خیاز نقاط عطف در تار یکیبه  ۱۸۷۵استاندارد طال در  یارز ستمیس جادیا

 یریپذ و انعطاف یابیکم لیثابت )به دل یکشورها شروع به انتخاب و قبول طال به عنوان واحد تجار
 .پول خود در برابر ارزش طال کردند یآن( کردند و شروع به ارزش گذار

 متیها حول ق آن یها  سرانجام بر تفاوت کشورها نیمبادله ارز ب  (،ارزش ثابت در مکان )طال کیبا 
 یادیز شرفتیپ  زدن تاجران، با چانه ییارویرو ی. امروزه فارکس از آن روزها برادیطال چرخ

 است. کرده
است. اما  کرده یازروش انجام آن ب رییرا در تغ ینقش بزرگ یکه تکنولوژ لیدل نیبه طور عمده به ا

 .ماند یم یهنوز ثابت باق یمش خط نیاصول ا
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 شرکت کنندگان فارکس

 

فارکس  -ارز شکست بخورد  نوساناتبه عمد در  خواهد ینم کس چیمفهوم که ه نیا یبر رو هیبا تک
 .کشورها است نیمبادله ب یها تعادل نرخ  یبرا زمیمکان کی

سود  یدر بازار برا یتجار یها  هستند. بانک یو مرکز یتجار یها مهم شامل بانک کنانیباز نیا
تورم و نرخ سود  میبازار فارکس و تنظ تیمسئول تثب یمرکز یها که بانک یدر حال کنند، یعامله مم

 .هستند

 لیمعامالت را تشک نیاز ا یتوجه  مقدار قابل زیو دالالن خرده فروش ن یگذار  هیسرما یها شرکت
 هیافتد. بق یکه تحت فرمان آنها است، اتفاق م یبزرگ یها موضوع به خاطر حساب نی. ادهند یم
 لیهستند که مطابق م یها افراد . آنشوند یمعامالت به عنوان سفته بازان شناخته م کنانیباز

 .کنند یدر معامالت شرکت م خودشان
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 یمعامالت ارزها / مشتقات تجار یبازارها

 

 و سلف ،یدنق یها عموما به عنوان بازارها وجود دارد. آن یتجارت به طور کل یبازار مختلف برا سه
 د.شون یم ادی یآت

 لیعمال به دل که افتد، یاتفاق م یفور لیکه در آن تحو کنند یاشاره م یبه معامالت ینقد یقراردادها
 ممکن است. ری، غکنند یم تیمختلف فعال یها مختلف جهان که در زمان یبازارها

که  ینقد یگونه تراکنش ها. هر شود یاجرا م ریتاخ نیاجازه ا یمعموال برا نهیشیب ریدوره تاخ کی
 .شود یقرارداد سلف م کیانجام شود ،  ریاز حداکثر زمان تاخ فراتر

 ییدارا کی هیدو طرف اشاره دارد که به موجب آن شخص ملزم به ارا نیقرارداد سلف به توافق ب کی
 ها ییاراد یتعهد پرداخت مبلغ ثابت به نرخ ثابت در ازا یگریاست. و د ندهیثابت آ خیدر تار یاساس

 .باشد یم

در معامله ارز  یآت ی. قراردادهایدیقرارداد سلف است، اما با چند تفاوت کل کیبه  هیشب یقرارداد آت
 .بودجه قبل از دستور کار است یها به پرداخت سپرده ازیباشد و ن یم

باز  یاهر دو طرف در حال حاضر با فض رایز برند یم نیطرف قرارداد را از ب سکیها ر در عوض ، آن
 رییها به صورت روزانه تغ قرارداد سلف، نرخ  کیسر و کار دارند. بر خالف  میتبادل به طور مستق

 .دهند رییموضع خود را تغ دیو شرکت کنندگان با کنند یم
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 پس چرا فارکس ؟

 

 یدالر ردایلیم ۲۸با برآورد  سهیدر مقا بازار معامالت در جهان است. نیتر  تا کنون، بازار فارکس بزرگ
تمام  یحت قت،ی. در حقرسد یدالر در هر روز م ونیلیتر ۴رقم به حدود  نیا ورک،یویدر بازار بورس ن

 .رسند ینم دهد، یسهام جهان هم به آنچه که فارکس ارائه م یبازارها

عرضه و تقاضا با  یآورد. قواعد اصل یافراد به وجود م یبرا یادیبازار جهان بودن منافع ز نیتر بزرگ
بازارها هستند.  ریاز سا تر نییپا اریاسپرد بس نیاست که ا یمعن نیبه ا یرقابت تیمز یازهاین

 !دارند یو اسپرد کمتر شتریرقابت ب شتر،یکارگزاران ب

 نیاست، در مقابل ا یو اصول اساس یواقع یکننده اقتصادها  منعکس نیفارکس همچن یبازار تجار
فرد  کیکند.  یم تیبازار خاص فعال کیتصاد خاص درون اق کیکار خاص در داخل  و  کسب کیکه 
به  یابیکند، اما دست قیدارد، تحق انیدر مورد آنچه در گوشه کنار مختلف جهان جر یبه راحت تواند یم

نرخ  نجا،یاست. در ا رممکنیبسته غ یشرکت در پشت درها کیاطالعات درباره نحوه عملکرد 
 .خود دارد قاتیفرد در تحق کی تالش زانیبا م یشتریارتباط ب تیموفق

افراد  یشروع معامالت فارکس را که برا ،گسترده به کارگزاران یو دسترس یکیتکنولوژ یها شرفتیپ
که به موجب  دهند یاجازه م یاهرم ستمیس کیاز کارگزاران به  یاریبس نیآسان کرده است. همچن

سود را  زانیمکنند و  لیتبد یبه مبلغ کالن از پول را یتا مقدار کم دهد یآن به شرکت کنندگان اجازه م
 .دهند شیبه طور بالقوه افزا

روز در هفته باز است و به شرکت کنندگان  ۵ساعت در روز به مدت  ۲۴ نیبازار فارکس همچن
برخالف  -می دهند  کنند یها انتخاب م معامله در هر زمان و هر مکان که آن یبرا یریپذ انعطاف
 .شوند یها روزانه بسته و باز م آنبورس که در  یبازارها
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 ها کیکندل است

 

مورد  متیق ینیب شیپ یکه برا باشد یانواع نمودارها م نیتر یمیاز قد یکی کیکندل است ینمودارها
برنج مورد  متیو کاهش ق شیافزا ینیب  شیپ ینمودار برا نیکه ا ی. زمانرندیگ یاستفاده قرار م

 .گردد یباز م یالدیجده ماستفاده قرار گرفت، به قرن ه

خود را  یشناخته شده است، نمودارها کینمودار کندل است انگذاریهوما، که به عنوان پدر بن سایمونه
تاجر کوچک برنج خواسته  کیاز او به عنوان  ت،یکرد. در نها جادیخلق ثروت از راه تجارت برنج ا یبرا

 .دولت ژاپن باشد یشد تا مشاور مال

استفاده   قابل زیفارکس ن یامروز، برااما . گرفتیتجارت برنج مورد استفاده قرار م یبرا یابزار زمان نیا
ها  روش به آن نیهستند. ا یتحت نظارت هر معامله گر یها موارد اساس کیاست. امروزه کندل است

 .کنند لیاست تا روندها را دنبال و تحل  کمک کرده
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 / فارکس یژاپن کیکندل است یبر نمودارها یا مقدمه

 

تر است. چهار مولفه  جذاب اریبس ،یدو بعد یا لهیبا نمودار م سهیدر مقا کیکندل است ینمودارها
و  متیق نیتر نییپا مت،یق نیبازشدن، باالتر ینقطه  ک،ینمودار کندل است کیساخت  یالزم برا
و  کیاز کندل است ییها مثال ریمشخص وجود دارد. در ز یدوره زمان کی یبسته شدن برا ینقطه 

 :است آورده شده کیهر مولفه کندل است یبرا فیتعر کی

 

 
 1شکل 

 

باز و بسته شدن را  یها متیق نیو دامنه ب شود، یم دهینام یبدنه اصل ک،یبدنه کندل است -1
 .دهد ینشان م

در  تر نییاپ متیکه سهام با ق دهد ینشان م است  و ینزول شیگرا کی دیکندل سف کی -2
 .شود یباز شدن آن بسته م متیبا ق سهیمقا

باالتر  متیکه سهام با ق دهد یاست و نشان م یروند صعود کیدهنده  نشان اهیکندل س کی -3
 .شود یباز شدن آن بسته م متیبا ق سهیدر مقا

که  شود یم دهینام نییباال / پا هیسا ،یاز بدنه اصل تر نییپا ایباال و /  یعمود خط -4
 .دوره است یبرا متیق نییباال / پا شیهنده افزاد نشان
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 استنتاج اصطالحات متداول و روند
 

آورده شده است. آنها توسط (  یکندل ) ها فیتوص یاز اصطالحات معمول برا یتعداد ریدر ز
معامله گران بسیاری مورد استفاده قرار می گیرند. لذا می توان تا حدود زیادی به آنها اطمینان 

 داشت.

 تراشیده سر
 ندارد ییباال هیسا چیاست که ه یکندل 

 

 

 پایینِ تراشیده
 .ندارد ینییپا هیسا چیاست که ه یکندل 
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 تاپ نگینیاسپ
 گاوها نیممکن است تعادل ب شوند، یبازار متالطم رنج ظاهر م کیکوچک، که در  یبا بدنه  یکندل 

 گنالیس کیباشد. و به عنوان  اهیس ای دیسف تواند یم کیها را نشان دهند. کندل است و خرس
 .شود یدر نظر گرفته م یبازگشت

 

  یدوج
است  یدهنده زمان نشان نی. ارسد یبه نظر م یخط افق کی هیکوچک که شب اریبس یواقع هبدن کی

متفاوت باشد.  تواند یم هیهستند. طول سا کینزد اریبس ای انکسیباز و بسته شدن  متیکه ق
 .دهند یو فروشندگان را نشان م دارانیخر نیمکش ب  کش ای یاز دودل یمفهوم یدوج

 
 دهد ینشان م یبدنه واقع کیاست، عدم وجود  یبازگشت گنالیس زین یتاپ، دوج نگینیمانند اسپ

 یباشد و اکنون شروع به معکوس شدن م دهیممکن است به تعادل رس یفعل متیق راتییکه تغ
 .کند
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 پرنده یاژدها یدوج

 
است.  ییباال هیبلند و فاقد سا نییدراز پا هیبا سا یسیانگل«  یت» حرف  هیپرنده شب یاژدها یدوج

جلسه،  انیاند. در پا داده را کاهش ها  متیکه فروشندگان در طول روز ق دیگو یشکل به ما م نیا
نشان  نیاند. ا هآن روز برد یباال متیرا به سطح اول و ق ها متیدوباره ظاهر شدند و ق دارانیخر
 .کند یم ینیب شیبالقوه را پ یبرگشت نزول کیو  کند یرا رد م تر نییپا یها متیکه بازار ق دهد یم

 

 سنگ قبر یدوج

 
 هیدارد و سا یبلند ییباال هیوارونه است و سا یسیانگل «یت» حرف  کی هیسنگ قبر شب یدوج ظاهر

را در طول  ها متیت تسلط داشتند و قبر معامال دارانیکه خر دیگو یشکل به ما م نیندارد. ا ینییپا
ها را به سطح  متیها دوباره ظاهر شدند و ق جلسه، فروشنده انیحال، تا پا نیروز باالتر راندند. با ا

 کند یباالتر را رد م یها متیکه بازار ق دهد یامر معموال نشان م نیروز برده اند. ا نییپا متیاول و ق
 .کند یم ینیب شیبالقوه را پ یبرگشت صعود کیو 
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 چکش

 
 هیسا کیکوتاه (، و  ییباال هیسا ای)  ییباال هیسا چیبدون ه کیکندل است کی لهیچکش به وس کی
 یاز چکش به روند نزول شی. اگر بازار پشود یم فیتعر یقیبرابر اندازه بدنه حق ۲حداقل  تر نییپا
حال انجام  در نییو برگشت از پا کند، یرا رد م تر نییکه بازار سطوح پا دهد ینشان م نیرود، ا شیپ

 .است

 

 تر نییبلند پا یها هیسا

 
در سطوح مشابه  تر  نییپا یها هیبا سا یچند کندل متوال ایاز دو  یتر به گروه نییبلند پا یها هیسا

ممکن  یو روند صعود کند یرا رد م تر نییپا یها  متیکه بازار ق دهد ینشان م نی. اکند یاشاره م
 .رخ دهد یاست به زود

 

 بلند باالتر یها هیسا

 
باالتر در سطوح مشابه  یها هیبا سا یمتوال کیچند کندل است ایاز دو  یبلند باالتر به گروه یها هیسا

ممکن است به  یو روند نزول کند یباالتر را رد م یها متیکه بازار ق دهد ینشان م نی. اکند یاشاره م
 .آغاز شود یزود
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 ینییبرک پاان

 
 ای) نییپا یها متیچند کندل را با تطابق ق ایکه شما دو  افتد یاتفاق م یزمان ینییانبرک پا کی

که شما  ی. زماندهند یرا نشان م یعالئم نزول یبعد یمتوال یو کندل ها د،ی( داشته باشقیتطب بایتقر
 یها  متیکه بازار ق هدد یهستند، نشان م کسانی نییپا یها متیق یکه دارا دیدوتا کندل دار

 .کند دایادامه پ یروند صعود یو ممکن است به زود کند یرا رد م تر نییپا

 

 گوشواره یالگو

 
 یقو یکندل صعود کیداشته باشد، و  یروند نزول کیکه بازار  افتد یاتفاق م یگوشواره زمان یالگو

 ن  ییبه پا هیشب دیبا یکندل صعود(. یقبل اهیبدنه کندل س ی مهی)تا ن ردیشود و آن را فرا گ جادیا
 یروند صعود کی شود،برآورده  طیشرا نی(. اگر اینییکوچک پا ی هیسا یدارا ایباشد )فاقد  دهیتراش

 .دهد یرا نشان م یاحتمال
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 پوشان اهیابر س

 
که بازار  دهد یرخ م یاتفاق زمان نیگوشواره است. ا ینقطه مقابل الگو قایپوشان دق اهیابر س کی

 دیبدنه کندل سف یمهیشود و به شدت )تا ن جادیا یکندل نزول کیروند رو به باال باشد، و  ایدار
کوچک(  ییاالب هیسا یدارا ای)فاقد  سر تراشیدهبه  هیشب دیبا ی. کندل نزولابدی ی( کاهش میقبل
 .دهد یرا نشان م یاحتمال یبرآورده شود، روند نزول طیشرا نیباشد. اگر ا سان کی

 

 پوشان یکندل صعود یالگو

 
کندل  یالگو به عنوان الگو نیا دهد، یرا پوشش م یقبل یکندل نزول یکندل صعود کیکه  یهنگام
نشان  یبرا یمشابه تر نییپا یها هیسا دیها با آن آل، دهی. به طور اشود یم دهیپوشان نام یصعود

 .دهد یرا نشان م یالگو روند صعود نیداشته باشند. ا متیدادن مقاومت در ق
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 پوشان یکندل نزول یالگو

 
را نشان  ینزول شیگرا کیالگو  نیپوشان است ، ا یکندل صعود یمخالف الگو قایالگو دق نیا
را در بر  یصعود کندل کوچک کی ینزول یها هیسا که ردیگ یشکل م یالگو زمان نی. ادهد یم
 ند.ریگ یم

 

 صبحگاهی ستاره

 
 آن از پس و تاریک، شبی. کنید فکر دم  سپیده تا میش و  گرگ از گذر هنگام به صبحگاهی ستاره به
 یک که میدهد نشان باال شکل ظهر. داغ آفتاب رسیدن تا شود، می نزدیک خورشید پرتوهای که
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 صعودی کندل یک آن از پس و قوی، نزولی کندل یک رسد، می نظر به چگونه صبحگاهی ستاره
 .است قوی صعودی روند یک دهنده نشان نای. قوی صعودی کندل یک نهایت در و ضعیف،

 

 شامگاهی ستاره

 
 کند می کار به شروع قوی صعودی کندلی با شامگاهی ستاره یک صبحگاهی، ستاره مقابل در درست

 نزولی روند شامگاهی ستاره. قوی نزولی کندل یک نهایت در و ضعیف، نزولی کندل یک آن از پس و
 .دهد می نشان را

 

 سرباز سفید سه

 
 بازار. دارد وجود خاصی شرایط هستند، شدن نزدیک حال در سفید سرباز سه که بدانید اینکه از قبل
 دوم روز در کندل. شوند ظاهر صعودی قوی کندل ۳ که این از قبل باشد نزولی روند یک در ابتدا باید
 هر از کوچک یباالی سایه باید آل ایده طور به و شود باز قبلی کندل شدن بسته نزدیک باید سوم و
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 گرایش یک که شود می مشخص شود، برآورده شرایط سه این که صورتی در. باشد داشته کندل
 .دهد رخ  است ممکن صعودی

 

 سیاه کالغ سه

 
 یک در باید بازار. دهند می نشان را شدید نزولی روند یک سیاه کالغ سه سفید، سرباز سه مقابل در

 در باید سوم و دوم نزولی کندل. شوند ظاهر نزولی قوی دلکن سه که این از قبل باشد صعودی روند
 .باشد داشته وجود کوچک تر پایین سایه باید آل ایده طور به و شود، باز قبلی کندل نزدیکی

 

 پایین برج

 
 که دهد می رخ  سکون دوره یک از پس قوی صعودی کندل یک که افتد  می اتفاق زمانی پایین برج 
 اما داد، تشکیل کندل خطوط از یک هر از توان می را سکون های دوره. کند می دنبال را نزولی روند
 .دهد می نشان را قوی صعودی روند یک پایین برج  الگوی. گیرد قرار مشابه بازه در دور راه از باید
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 باال برج

 
 دقیقا باال برج . هستید( االن برای حداقل) ممکن نقطه باالترین در هستید، برج  باالی در که زمانی
 روند یک طی در باال برج . دهد می نشان را قوی نزولی روند یک و است، پایین برج  مقابل نقطه

 رسد، می قوی نزولی کندل یک به آن از پس و کننده خسته دوره یک به روند این که زمانی صعودی،
 .گیردمی شکل

 

 پایین - تابه ماهی

 
 در و هستند، ظریف بسیار روند تغییرات که این جز هب است، پایین برج  الگوی شبیه پایین تابه ماهی
 را صعودی گرایش یک پایین تابه ماهی. باشند می شدید خیز/  افت یک جای به مقعر یک شکل
 .دهد می نشان
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 باال قلقلی کوفته
 

 
 پایین تابه  ماهی مقابل در الگو این. دهد می نشان را بازار در نزولی گرایش یک، باال قلقلی کوفته

 به زیاد احتمال به سهام قیمت که دهد می نشان باال قلقلی کوفته محدب باالی کندل چند. ستا
 .ندارند سطوح آن خرید به تمایلی حاضر حال در خریداران و رسیده، قیمت سقف

 

 تجاری جلسات های کف

 
 رخ  روزه ۱۰ - ۸ کوتاه دوره یک در که شود می مشاهده زمانی تجاری جلسات های کف الگوی
 بعید که است این الگو، این خواندن پشت منطق. دهد می نشان را صعودی روند معموال که دهد، می
 در بد اخبار استثنای به) یابد کاهش ای پله اینچنین کوتاهی زمان  مدت در قیمت دانند می
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 توصیه حال این با. دهد رخ  زودی به است ممکن روند در تغییر رو این از و ،(جهانی رویدادهای
 .بمانید صعودی سیگنال منتظر کنید، اقدام الگو این روی بر که این از قبل شود می

 تجاری جلسات های سقف

 
 طور به ها قیمت بنظر میرسد بعید که منطقی همان با است. تجاری جلسات های کف مقابل نقطه
 گرایش رو این از و یابند،  افزایش( جهانی مثبت رویدادخای بجز) طوالنی زمانی دوره یک برای مداوم
 .داد خواهد رخ  زودی به نزولی
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 ها اندیکاتور با ها استیک کندل از استفاده

 

 در ها آن اثربخشی افزایش باعث این. کرد ترکیب اندیکاتورها دیگر با توان می را ها استیک کندل
 معامله توسط اغلب که معمول اندیکاتورهای از برخی اینجا در. شود می قیمت حرکات بینی پیش
 .است شده آورده شوند می استفاده گران

 

RSI 

 

 یک ضعف یا قدرت فعلی، وضعیت ترسیم برای که است تکنیکال اندیکاتور یک نسبی قدرت شاخص
 .گیرد می قرار استفاده مورد اخیر پایانی های قیمت براساس بازار

 را زمانی معموال گران معامله. دکن می کار قیمت حرکات تغییر و سرعت بر نظارت با اندیکاتور این
 اشباع را باشد ۳۰ زیر که زمانی و ؛ است ۷۰ باالی اندیکاتور این که گیرند می نظر در خرید اشباع
 .نامند می فروش
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 استوکاستیک

 

 برای حمایت و مقاومت سطوح از که است جنبشی اندیکاتور یک استوکاستیک نمای نوسان
 و نیست قیمت بر مبتنی شاخص یک استوکاستیک اندیکاتور. کند می استفاده تغییرات تشخیص
 تغییرات از قبل مسیر تغییر با. شوند می داده تشخیص جنبش و سرعت براساس تنها تغییرات
 .داد قرار استفاده مورد معکوس حرکات بینی پیش برای توان می را استوکاستیک نوسان قیمت،

 

 

 

 که حالی در است، معین زمانی دوره برای آن کف به نزدیک قیمت که دهد می نشان ۲۰ زیر مقدار
 .است قیمتی سقف به نزدیک قیمت که دهد می نشان ۸۰ باالی مقدار یک

 

CCI 

 

 معامله به دادن هشدار یا جدید روند یک شناسایی برای که است نوسانگر یک کاال کانال شاخص
 متوسط سطح یک به را فعلی قیمت حسطو همچنین. شود می استفاده ناپایدار شرایط برای گران

 یا باال ها  قیمت آیا که شود مشخص تا کند می تحلیل و تجزیه شده  تعیین زمان طول در قیمت
 .هستند پایین
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 به شده  داده زمانی دوره در سهام فعلی های قیمت که دهد می نشان اندیکاتور این از باال مقدار یک
 این برعکس اندیکاتور این از پایین مقدار یک که حالی در هستند، خود میانگین از باالتر متوسط طور

 مقادیر از یک هر. دارد وجود باال قانون برای استثناهایی حال، این با. دهد می نشان را موضوع
 یک است ممکن که دهد می نشان بازار در را غیرعادی فعالیت کند،  تجاوز 100- و ۱۰۰+ از که اندیکاتور
 .کند بینی پیش را گسترده حرکت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

را مطالعه کنید که  Double CCI and RSIOMAدر این خصوص می توانید استراتژی معامالتی 
 استفاده می کند. CCIیک استراتژی معامالتی ساده است و از ایندیکاتور 

 لینک مطالعه این استراتژی
 

 و یا کد مقابل را با گوشی خود اسکن کنید

 
 

https://goo.gl/ntkbNG
https://goo.gl/ntkbNG
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 بولینگر های باند

 

 ، باشد پایین یا باال بنشینند، کجا ها  قیمت اینکه درک در را کاربر که است این بولینگر باند از هدف
 بر مبتنی اندیکاتور این. اند شده مشتق معیار انحراف از ناشی فرمول یک از باندها این. کند هدایت
 نشان پایینی نوار که حالی در هستند باال ها قیمت که دهد می نشان باالیی رنوا. است ارز اخیر حرکت
 .هستند پایین ها قیمت که دهد می

 

 

 بازار شده برآورد نوسانات تر، وسیع فاصله هرچهاست.  بازار نوسانات بر انعکاسی باندها، بین فاصله
 زده تخمین سهام برای ریخیتا نوسان سطوح میانگین براساس بازار نوسان سطوح. است تر بزرگ
 .شوند می

 کنند می خرید کند، می لمس را پایینی بولینگر باند قیمت که زمانی گران معامله اغلب کلی، طور به
 .کنند می باز فروش معامله ، کند می لمس را باندها مرکز در متحرک میانگین قیمت که زمانی و

 

 

 



           
 

 

 نشریه فارکس یار
 بازار فارکسکتابهای آنالین ناشر 

forexyar.com آسان سازی الگوهای شمعی فارکس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای مطالعه تکمیلی تر در خصوص باندهای بولینگر و نحوه 
حرفه ای با اونها، کتاب "اسرار معامله گران موفق" را به  ترید

 شما پیشنهاد میکنیم.
در این کتاب در بخش معامله گر معروف "جان بولینگر" 

قانون اولیه این باندها  ۱۵سازنده باندهای بولینگر در مورد 
با شما صحبت خواهد کرد تا به طور قابل توجهی پتانسیل 

 فزایش دهید.تجارت و معامالت خود را ا
 "اسرار معامله گران موفقاطالعات بیشتر در مورد کتاب "

 
همچنین استراتژی معامالتی نپتون که یک سیستم ساده با 
سوددهی قابل قبول می باشد و در آن از ایندیکاتور باندهای 

باشد برای بولینگر استفاده کرده است می تواند مثال خوبی 
 آشنایی بیشتر با این این ایندیکاتور

 مشاهده این استراتژی
  

 

https://goo.gl/o7id6J
https://goo.gl/zyoEKZ
https://goo.gl/zyoEKZ
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 (MACD)  متحرک نگینمیا واگرایی - گرایی هم

 

 حرکت، در تغییرات پدیده این. است موجود حرکتی های شاخص ترین ساده از یکی دی مک شاخص
 در است، سیگنال خط عالمت قرمز خط ،۴ متاتریدر در. کند می مشخص را گرایش یک قدرت و جهت
 .است دی مک اصلی خط هیستوگرام که حالی

 

 

 مقایسه با نمایی متحرک میانگین بلند و کوتاه های دوره نبی تفاوت دهنده نشان دی مک نمودار
 سهام روند در تغییرات تواند می دی مک خط ، است مختلف های دوره نمایی های متحرک میانگین

 .است دی مک خط نمایی متحرک میانگین یک سیگنال خط. کند شناسایی را

 دی مک اندیکاتور در سیگنال سه به معموال گران معامله سهام، قیمت در اخیر تغییرات به توجه با
 کنند. می اشاره

 .کند می عبور دی مک هیستوگرام از سیگنال خط وقتی. ۱

 کند. می عبور صفر از دی مک هیستوگرام که هنگامی. ۲

 .دهد می روی(  بالعکس یا)  سهام قیمت و دی مک هیستوگرام بین واگرایی. ۳
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 :دهند می انجام دی مک اندیکاتور براساس معموال گران عاملهم که هستند کارهایی اینها کلی، طور به

 .بالعکس و کند می عبور سیگنال خط از دی مک هیستوگرام که بخرید زمانی. ۱

 نشان را نزولی روند معموال کند، می حرکت منفی به مثبت از دی مک هیستوگرام نمودار وقتی. ۲
 نمودار که است زمانی این بالعکس. رسانیدب فروش به را خود سهام که است آن زمان و دهد می

 .کند می حرکت مثبت به منفی از دی مک هیستوگرام

 

 فیبوناچی

 

 .شود می استفاده ارز جفت یک آینده حرکات بینی پیش برای فیبوناچی های بازگشت از

 .است آن با متانسب که آن، به متصل طالیی قانون دلیل به 

 اجازه شاخص این به نتیجه در یابد، می بازگشت معینی درصد با همیشه قیمت بزرگ، حرکت هر در
 .کند بینی پیش را آینده حرکات تا دهد می

 کلیدی سطح در مقاومت یا حمایت نواحی دادن نشان برای افقی خطوط از فیبوناچی های بازگشت
 .کردند استفاده فیبوناچی

 ،۳۸.۲ ، ۲۳.۶٪  با عمودی فاصله یمتقس دنبال به مهم، نقطه دو بین خط گیری اندازه با سطوح این
 .شوند می ایجاد٪  ۱۰۰ و٪  ۶۱.۸ ،٪ ۵۰

 از و دارند احتمالی عطف نقطه روی بر ای نشانه گران معامله فیبوناچی، های بازگشت از گیری بهره با
 .دهند انجام را فروش یا خرید موقع چه که دانند می رو این

 

 

 



 

 

 ی در فروشگاه فارکس یارلیست کتابهای ترجمه شده به زبان فارس
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