
 گام برای معامله الگوهای قیمتی هارمونیک 3

 

 

، برای سود کردن بر روی الگوهای قیمتی هارمونیک همانطور که احتماال حدس زده اید

را تشخیص داده و پس از کامل شدن آنها  "دقیق"فقط و فقط باید بتوانید این الگوهای 

 .اقدام به خرید یا فروش کنید

 :مرحله اصلی در شناسایی الگوهای هارمونیک عبارتند از  3

  الگوی قیمتی هارمونیک بالقوه را پیدا کنید1مرحله : 

  الگوی قیمتی هارمونیک بالقوه را اندازه گیری کنید2مرحله : 

  ش کنید: با کامل شدن الگوی قیمتی هارمونیک اقدام به خرید یا فرو3مرحله. 
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، می توانید آرایش های بسیار محتمل را پیدا کنید با دنبال کردن این سه مرحله اصلی

 .که به شما کمک می کنند بتوانید پیپ های جذابی را بزنید

 !بیایید این مراحل را بصورت عملی ببینیم

  

 کنید پیدا را بالقوه هارمونیک قیمتی الگوی :1 مرحله

 

، ما مونیک بالقوه باشد! در این مرحلهوای، به این می خورد که یک الگوی قیمتی هار

 .ن الگو چیستدقیقاً هنوز مطمئن نیستیم که نوع ای

 ... ، اما می تواند یک خفاش یا یک خرچنگ باشدبه سه درایو می ماند

 !جدی؟! حتی می تواند یک گوزن هم باشد

https://irtrader.net/



 .، بگذارید آن نقاط برگشتی را نام گذاری کنیمباری

  

 کنید گیری اندازه را بالقوه هارمونیک قیمتی الگوی :2 مرحله

، بیایید مشاهدات خود را لیست ودکار و یک تکه کاغذ، یک خبا استفاده از ابزار فیبوناچی

 .کنیم

 

 .است AB از حرکت 0.618برابر با اصالح  BC حرکت .1

 .است BC ز حرکتا 1.272برابر با امتداد  CD حرکت .2

 .است CD تقریباً برابر با طول AB طول .3
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، که یک سیگنال خرید صعودی واجد شرایط است  ABCD این الگو برای یک الگوی

 .قوی است

  

 بگیرید فروش یا خرید هارمونیک قیمتی الگوی شدن کامل با :3 مرحله

 

، تنها کاری که شما باید انجام دهید این است که با یک سفارش پس از کامل شدن الگو

 .یدخرید یا فروش به الگو پاسخ مناسب ده

، است  CB حرکت 1.272 ، که گسترش فیبوناچی  D ، شما باید در نقطهدر این مثال

 .خرید بگیرید و حد ضرر خود را چند پیپ زیر قیمت ورودی خود قرار دهید
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 ؟!آیا واقعا به این سادگی است

 .نه چندان

یق مشکلی که در الگوهای قیمتی هارمونیک وجود دارد این است که آنها بی نقص و دق

، شاید بتوان گفت مثل الماس تراش طوریکه به سختی قابل تشخیص هستندهستند ب

 .نخورده هستند

، شما باید چشمان تیزبین عقابی داشته باشید تا بتوانید الگوی مهم تر از دانستن مراحل

قیمتی هارمونیک بالقوه را تشخیص دهید و صبر زیادی داشته باشید تا بتوانید از اقدام 

 .مله پیش از کامل شدن الگو خودداری کنیدبه معا

یک سری اندیکاتورها هستند که در پیدا کردن الگوها به شما کمک می کنند، ما به 

 .زودی برخی از این اندیکاتورها رو معرفی خواهیم کرد
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