
 چگونه از ورود زود هنگام به معامله واگرایی ها پیشگیری کنیم؟

 

، اما گاهی ممکن است ر جعبه ابزار معامالتی شما هستنداگرچه واگرایی ها ابزاری عالی د

 گرفتن بیشتر تأیید برای باید  باعث شوند زودتر از موعد وارد معامله شوید. در واقع شما

 .کنید صبر اندکی

، شما هم ادامه دار استاپ اوت خواهید وعد وارد شدن ها ادامه دار باشنداین زودتر از م اگر

شد )از حد ضرر استفاده نمی کنید؟!( و آهسته و پیوسته ضرر و زیان شما بیشتر و بیشتر 

 .می شود

و خودتان خوب می دانید که وقتی این ضررهای کوچک جمع شده و بزرگ شوند چه 

 .، در نهایت ورشکسته و بی پول می شویداد! بلهاتفاقی خواهد افت

به عبارتی در نهایت با آنچه روبرو خواهید شد چیزی نیست جز یک واگرایی بین ذهن و 

 !جیب
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در زیر چند ترفند معامالتی )مربوط به واگرایی( ارائه شده است که با استفاده از آنها می 

 .توانید تأیید بیشتری بگیرید که این واگرایی به نفع شما عمل خواهد کرد یا خیر

  

 (اوور )کراس کنند. قطع را یکدیگر ها اندیکاتور تا کنید صبر

مومنتوم متقاطع البته این یک ترفند نیست بلکه یک قانون است. کافیست صبر کنید تا 

 (.شود )کراس اوور بر روی مومنتوم

 .این نشان دهنده یک تغییر بالقوه در مومنتوم قیمت از خرید به فروش یا بالعکس است

یک کف تشکیل  دلیل اصلی این کار این است که شما باید صبر کنید تا یک سقف یا

، کف و سقف شود )اندیکاتورها متقاطع نگردند(شود. تا زمانی که کراس اوور ساخته ن

 !شکل نمی گیرند
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رز سقف های پایین تری را نشان می دهند در حالی که ، این جفت ادر نمودار باال

استوکاستیک پیش از این سقف های باالتری را ثبت کرده است. این یک واگرایی نزولی 

 .است و قطعا با دیدن آن وسوسه می شوید تا فوراً فروش بگیرید

 ... ، گر صبر کنی ز غورهاما، میدانید چه می گویند؟ می گویند
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است صبر کنید تا استوکاستیک یک کراس اوور )تقاطع( به سمت پایین ایجاد کند  بهتر

 .تا تأییدی باشد مبنی بر اینکه همانا این جفت ارز نزولی شده است
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خته است. گرفتن آن واگرایی ، استوکاستیک این کراس اوور را سادر چند کندل بعد

 !، پیپ های زیبایی را نصیب شما می کرده استنزولی

باشید! سعی نکنید عجوالنه عمل کنید زیرا اصال نمی  نکته اصلی اینجا چیست؟ صبور

 !توانید بفهمید چه زمانی مومنتوم تغییر می کند

 !، ممکن است فقط بسوزیده یافتن سلطه روند فعلی بر بازار، با اداماگر صبور نباشید
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 .شود خارج فروش بیش یا خرید بیش منطقه از اندیکاتور تا کنید صبر

 و خرید بیش شرایط مومنتوم کف و سقف تا کنید صبر ست کهترفند دیگر این ا

 .بزند و سپس منتظر باشید تا اندیکاتور از این شرایط خارج شود را فروش بیش

 نمی واقعاً شما –دلیل انجام این کار مشابه صبرکردن برای یک کراس اوور )تقاطع( است 

 .کند می تغییر به شروع مومنتوم زمانی چه که دانید

نید شما به یک نمودار نگاه می کنید و متوجه می شوید که استوکاستیک کف فرض ک

 .جدیدی را تشکیل داده در حالی که قیمت خیر

 

شاید فکر کنید که وقت خرید است زیرا این اندیکاتور شرایط بیش فروش را نشان می 

 .هد و واگرایی ایجاد شده استد

، ممکن است فشار فروش همچنان قوی بماند و قیمت همچنان به ریزش ادامه با این حال

 .داده و کف جدیدی را بسازد
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 .در صورت گرفتن پوزیشن امکان داشت بسیار نا امید شوید زیرا روند ادامه پیدا نکرد

الً در دستور کار بوده است زیرا این ، می توان دید که روند نزولی جدیدی احتمادر واقع

، ممکن بود ن تر است. و اگر لجبازی می کردیدجفت ارز در حال تشکیل سقف های پایی

 .این حرکت نزولی را نیز از دست می دادید

، در شتر درباره ایجاد واگرایی بگیریداگر شکیبا می بودید و صبر می کردید تا تأیید بی

رر کردن جلوگیری کرده و متوجه شوید که روند جدیدی در اینصورت می توانستید از ض

 .حال شکل گیری است

  

 .بکشید مومنتوم اندیکاتور  خود روی را روند خطوط

این مورد ممکن است کمی مضحک به نظر برسد زیرا خطوط روند را معموالً فقط روی 

 .قیمت می کشند

شما در میان بگذاریم. به  اما این یک ترفند کوچک و زیرکانه است که ما می خواهیم با

، داشتن یک سالح بیشتر در غالف که ضرری ندارد، دارد؟ شما هرگز نمی دانید! هر حال

 !شاید زمانی به دردتان خورد

می  روند یک در ها شکست یا ها برگشت برای جستجو این ترفند خصوصاً هنگام

م می تواند مفید و موثر واقع شود. وقتی می بینید قیمت دارد به یک خط روند احترا

، سعی کنید یک خط روند مشابه با آن روی اندیکاتور گذارد و به آن واکنش می دهد

 .خود بکشید
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 .ممکن است متوجه شوید که اندیکاتور نیز دارد به خط روند احترام می گذارد

بوط به خود را می ط روند مر، خهم قیمت و هم اندیکاتور مومنتوم اگر می بینید که

، این می تواند نشان دهنده تغییر قدرت از خریداران به فروشندگان )یا بالعکس( شکنند

 .شد و اینکه روند ممکن است تغییر کندبا
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