
 چگونه واگرایی ها را معامله کنیم؟

 

حال وقت آن رسیده است که این ترفندهای شعبده بازی واگرایی را به کار بزنید و بازارها 

 !را مجبور کنید تا چند پیپ عاید شما کنند

ا نشان داده می در این درس چند مثال از واگرایی بین قیمت و حرکات اسیالتور به شم

 .شود

 

 معمولی واگرایی معامله نحوه

 .، بیایید نگاهی به واگرایی معمولی بیندازیمدر ابتدا

 .ارائه شده است USD / CHF در زیر نمودار روزانه

https://irtrader.net/



 

قرار داشته  نزولی روند در یک USD / CHF از خط روند نزولی می توان دریافت که

 .است

 .، نشانه هایی وجود دارد که روند نزولی رو به اتمام استبا این حال

، استوکاستیک )اندیکاتور ف های پایین تری را ثبت کرده استدر حالی که قیمت ک

 .انتخابی ما( کف باالتری را نشان می دهد

 .اتفاقات در اینجا بودار است
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 آیا برگشت رو به پایان است؟ آیا وقت خرید این لعنتی است؟

 

https://irtrader.net/



، می توانستید سر از کشتی کروز تفریحی اگر به این سوال آخر پاسخ مثبت می دادید

وسط دریای کارائیب در آورده و کافه گالسه خود را بنوشید، زیرا تا گردن در پیپ های 

 !پیروزی بخش فرو می رفتید

 .به نظر می رسد که واگرایی بین استوکاستیک و قیمت سیگنال خرید خوبی بود

روند نزولی را شکست و از آن عبور کرد و یک روند صعودی جدید را تشکیل  قیمت خط

 .داد

، زیرا این انستید بیش از هزار پیپ تور کنید، می تواگر نزدیک کف خرید می گرفتید

 .جفت ارز در ماه های بعدی نیز به پرواز خود ادامه داد

 است؟حال می بینید که چرا زود سوار شدن بر روی یک روند باحال 

یا توییزر کف شدید که در  کف انبرک ، آیا متوجه آرایش کندلیباری..قبل از ادامه بحث

 کف دوم ایجاد شده است؟

چشمتان دنبال سرنخ های دیگری باشد که نشان می دهد برگشت در دستور کار است. 

گیرید که روند رو به پایان است و دلیل بیشتری خواهند بود برای شما تأیید بیشتری می 

 !باور قدرت واگرایی

  

 کنیم معامله را مخفی واگرایی یک چگونه

 .، بیایید نگاهی به مثالی از واگرایی مخفی بیندازیمحال

 .برگردیم USD / CHF ، به نمودار روزانهیک بار دیگر
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 .در اینجا می بینیم که این جفت ارز روند نزولی داشته است

، یک سقف پایین تر را تشکیل داده است اما استوکاستیک توجه کنید که چگونه قیمت

 .در حال زدن سقف های باالتر است

 !، این یک واگرایی مخفی نزولی استطبق گفته های ما

 حال چه کنیم؟ زمان بازگشت به روند است؟ ،بسیار خب

، می توانید به صندلی خود تکیه داده و ابتدا از کنار به تماشا خوب، اگر مطمئن نیستید

 .بنشینید
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، احتماال شکل علیرضا منصوریان شده اید زیرا تمام ر تصمیم گرفتید که بیرون بنشینیداگ

 .موهای خود را کنده اید
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 چرا؟

 !، چون روند ادامه یافتخوب

 !پیپ ریخت 2000خط روند برگشت و در نهایت تقریباً قیمت از 

تصور کنید اگر واگرایی را مشاهده می کردید و آن را به عنوان یک سیگنال احتمالی 

 برای ادامه روند در نظر می گرفتید چه خوب می شد؟

، بلکه حال قایق بادبانی را در کارائیب نوش جان می کردید نه تنها آن کافه گالسه ها

 !نگ خود را نیز به آب می انداختیدرنگار
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