
 (انواع شکست )بریک اوت

 

را  اوت بریک در این مقاله از مجموعه مقاالت آموزشی فارکس قصد داریم انواع شکست یا

 .به شما معرفی نماییم

یا بریک اوت با هشت ردیف آجر شروع می شوند که هر ردیف دارای رنگ  شکست

 .متفاوتی است

، نارنجی و بعد قرمز بوده که از یک توپ نیز استفاده ترتیب رنگ از پایین به باال زرد، سبز

 ...می شود

 !خدامرگم..شرمنده. درس اشتباه شد

، نه بازی بریک اوت امله شکست ها در فارکس صحبت کنیمرد معامروز قرار است در مو

 !یا شکست ها
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 ...شرمنده ازین بابت. خب کجا بودیم

و نوع اصلی شکست ، باید دانست که ددر بازار فارکس (اوت بریک) برای معامله شکست

 :وجود دارد

 دهنده ادامه های شکست .1

 برگشتی های شکست .2

 

وقوع است به شما کمک می کند تا بتوانید آنچه اینکه بدانید چه نوع شکستی در حال 

 .که در کلیت بازار اتفاق می افتد را درک کنید

اضای جفت شکست ها دارای اهمیت هستند زیرا نشان دهنده تغییر در میزان عرضه و تق

 .، هستندارزی که معامله می کنید
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این تغییر در تمایالت بازار می تواند پایه گذار حرکات و جایجایی های عظیم قیمتی شود 

 .که فرصت های بسیار خوبی را برای سود زدن فراهم می کند

  

 دهنده هادام های شکست

، بازار اغلب نفسی گسترده ای در یک جهت شکل می گیردگاهی اوقات وقتی حرکت 

 .تازه می کند

این اتفاق زمانی رخ می دهد که خریداران و فروشندگان مکث می کنند تا ببینند در 

 .مرحله بعدی چه کاری باید انجام دهند

 .، شما یک دوره حرکت رنج یا خنثی تحت عنوان تثبیت قیمت را خواهید داشتدر نتیجه
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گرفته تصمیم درستی بوده و  اگر معامله گران به این نتیجه برسند که روند آغازینِ شکل

 ادامه شکست ، نتیجه یکار قیمتی در همان جهت ادامه دهندهمچنان به فش

 !زرنگید خیلی ...روند آغازین تصور کنید  "ادامه"است. کافیست آن را به عنوان  دهنده

 

 

 

 برگشتی های شکست

شکست های برگشتی دقیقا مشابه شکست های ادامه دهنده تشکیل می گردند بویژه 

، معموال یک مکث یا دوره تثبیت قیمتی نکه پس از یک روند ممتد و طوالنیبدلیل ای

 .وجود دارد
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، معامله گران فارکس به این نتیجه ست که پس از این دوره تثبیت قیمتتنها تفاوت این ا

هل می  "معکوس"می رسند که روند خسته شده و بنابراین قیمت را در جهت مخالف یا 

 .دهند

 !. آفرین که سریع می گیریدداریم "شکست برگشتی"اینجاست که ما چیزی به نام 

 

https://irtrader.net/



 فریبنده یا جعلی های شکست

می دانیم که برای شروع معامله روی شکست ها بسیار هیجان زده هستید اما مراقب 

 .باشید

 ،گذارد می سرکار درست مثل لیونل مسی که با حرکات فریبنده بدن خود مدافعان را

 .کند ایجاد جعلی یا کاذب های شکست و گذاشته سرکار را ما تواند می نیز بازار

افتند که قیمت سطح مشخصی را شکسته و از آن  زمانی اتفاق می جعلی های شکست

و غیره( اما حرکت آن در ادامه سرعت  روند خط ،مثلث ،مقاومت ،حمایت) عبور می کند

 .نمی گیرد

کوتاه مدتی است که  اسپایک ، آنچه احتماال شاهد آن بوده اید یک جهش یادر واقع

 .ی رنج خود بازمی گرددبدنبال آن قیمت دوباره به محدوده معامالت
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 قیمت تا کنید صبر یک روش خوب برای ورود به معامله روی شکست این است که

و سپس صبر کنید تا ببینید آیا برای  برگردد شده شکسته اصلی سطح به مجدد

ایجاد یک سقف یا کف جدید برگشت می زند یا خیر )بسته به اینکه به کدام جهت 

 (.یدپوزیشن می گیر

 

 

 اولین دیدن محض ، این است که بهمبارزه با موارد فریبنده یا جعلیراه دیگر برای 

 .نکنید آن روی پوزیشن گرفتن به اقدام ،شکست

، و شانس خیرصبر کنید تا ببینید آیا قیمت در مسیر مورد نظر شما حرکت می کند یا 

 .خود را برای داشتن یک معامله سودآور افزایش دهید

نکته منفی در این مواقع این است که ممکن است از برخی معامالت جا بمانید چراکه 

 .گاهی مواقع قیمت با سرعت تمام به یک سمت حرکت می کند
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