
 چگونه شکست ها را با استفاده از خط روند، کانال و مثلث معامله کنیم؟

 

 

، با شما هستیم تا نحوه معامله شکست فارکس آموزش مقاالتدر این مقاله از مجموعه 

 .موزش دهیمآثلث را به شما با استفاده از خط روند، کانال و م

بریک آوت( ) شکست ، خوبیِصورت که براحتی قابل مشاهده است درست مانند جوش

 !مسلح بسیار آسان است آنها با چشم غیر مشاهدهدر فارکس نیز این است که 

 !یست، حتی نیاز به آینه هم نبرخالف جوش صورت
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، خواهید توانست معامالت بالقوه خوبی را به محض آشنا شدن با نشانه های شکست به

 .سرعت شناسایی کنید

  

 نموداری الگوهای

ا ، الگوهای نموداری آشنده باشد که با نگاهی به نمودارهااکنون دیگر باید برای شما سا

 .، را تشخیص دهیدکه نشان دهنده شکست برگشتی است

 :در اینجا چند مورد از آنها را یادآوری می کنیم

 قلو دو کف یا قلو دو سقف 

 سر و شانه 

 سقف سه قلو یا کف سه قلو 

 

 .کنید را مطالعه نموداری الگوهای ، درس ما در خصوصبرای اطالعات بیشتر
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، ابزار ها و اندیکاتور های گوناگون وجود دارند که می توانید عالوه بر الگو های نموداری

ت برگشتی از آنها استفاده به عنوان کمکی جهت رفع کاستی های موجود در زمینه شکس

 .کنید

  

 روند خطوط

 .بر روی نمودار است روند خطوط احتمالی ترسیماولین راه برای شناسایی یک شکست 

اه کرده و یک خط همراستا با روند فعلی نگ ، کافیست به نمودارروند خط برای ترسیم یک

 .ترسیم می کنید

 

 

 را کف دو یا سقف دو حداقل بهترین کار این است که بتوانید روند خط ترسیمهنگام 

، خط روند ا کف های بیشتری به هم متصل شوندهرچه سقف ها ی .کنید متصل بهم

 .قوی تر است

نفع خود استفاده کنید؟ وقتی  ها به روند خط ، حال ببینیم چگونه می توانید ازخب

 .، دو اتفاق می تواند رخ دهدمتی به خط روند شما نزدیک می شودنمودار قی
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 .قیمت یا می تواند به خط روند واکنش داده و روند را ادامه دهد .1

 .قیمت می تواند خط روند را شکسته و باعث برگشت قیمت شود .2

 

 !شده روند سود بریم هشکستیعنی  2ما اینجا می خواهیم از مورد شماره 

با این حال تنها نگاه به نمودار قیمتی کافی نیست. اینجاست که استفاده از یک یا چند 

 .اندیکاتوری که قبالً در این درس ذکر شد می تواند به شما کمک فوق العاده ای کند

 

 اندیکاتور ، EUR / USD کنید که با شکسته شدن خط رونددر این مثال دقت 

 .حرکت نزولی را نشان می دهد مکدی

می توان با اطمینان گفت که این شکست سبب خواهد شد تا  با توجه به این اطالعات

، بهتر است روی ر کشیده شود و ما به عنوان تریدرروند نزولی یورو ادامه یافته و پایین ت

 .این جفت ارز فروش بگیریم
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 ها کانال

 کانال ، ترسیمفرصت های معامالتی مربوط به شکستروش دیگر برای شناسایی 

 .است روند

های روند تقریباً دقیقا مشابه ترسیم خطوط روند است با این تفاوت که پس  کانال ترسیم

 .طرف دیگر را نیز اضافه کنید از ترسیم خط روند باید خط

 

 

کانال ها به این دلیل مفید هستند که شما می توانید شکست در هر دو طرف روند را 

 .شناسایی کنید

، بسیار مشابه رویکرد ما نسبت به خط روند است. از این رو که رویکرد ما نسبت به کانال

م قیمت به یکی از خطوط کانال برسد و بعد اندیکاتور ها را نگاه می کنیم منتظر می مانی

 .تا در تصمیم گیری به ما کمک کنند
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فتن به زیر خط پایینی و ر EUR / USD در نمودار باال دقت کنید که با شکسته شدن

حرکت نزولی شدید را نشان می دهد. این یک نشانه  یک مکدی اندیکاتور ،کانال روند

 !خوب برای فروش گرفتن بوده است

  

 ها مثلث

، پیدا التی مربوط به شکست را پیدا کنیدمین راهی که می توانید فرصت های معامسو

 .هاست مثلث کردن

مثلث ها زمانی تشکیل می شوند که قیمت بازار تصمیم به نوسانی شدن می گیرد و بعد 

 .می کند شروع به تثبیت در یک بازه تنگ و محدود

، طوری موقعیت خود را بگیریم که در ست که در هنگام تثبیت قیمت بازارهدف ما این ا

 .صورت رخ دادن شکست بتوانیم روی حرکت قیمتی سود بزنیم
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 :نوع مثلث وجود دارد  3

 مثلث صعودی .1

 مثلث نزولی .2

 مثلث متقارن .3

  

 صعودی مثلث

 داشته و قیمت وجود مقاومت یک سطحوقتی شکل می گیرند که  صعودی های مثلث

 .بازار همچنان کف های باالتری را بزند

این نشانه ای این است که گاوها )خریداران( به آرامی دارند دست باال را در برابر خرس 

 .ها )فروشندگان( می گیرند
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، هر بار قیمت به سقف خاصی می رسد داستان یک مثلث صعودی از این قرار است که

معامله گران متعددی در آن سطح حضور دارند که معتقد به فروش در آن سطح هستند 

 .و در نتیجه قیمت مجدد پایین می آید

ید باالتر رود و ، معامله گران متعددی نیز وجود دارند که معتقدند قیمت باطرف دیگراز 

 .، خرید می گیرندقبلیبه محض افت قیمت، باالتر از کف قیمت 

است که در نهایت به شکل نوعی سردرگمی خود  ها خرس و گاوها بین نزاع نتیجه یک

 ...را نشان می دهد
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، شکستن به سمت باال است زیرا مثلث های صعودی به طور آنچه ما به دنبال آن هستیم

ی بینیم سطح مقاومت دریده می شود، تصمیم صحیح کلی سیگنال خرید هستند. وقتی م

 .، خرید گرفتن خواهد بودو مناسب

 

  

 نزولی مثلث

 .اصوالً نقطه مقابل مثلث صعودی است نزولی مثلث

، ما شاهد تشکیل ار به خریداران هستند و در نتیجهفروشندگان همچنان در حال حفظ فش

 .می کنند قوی برخورد حمایت با سطحسقف های پایین تر هستیم که 
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، ستند. برای بهره بردن از این امربه طور کلی مثلث های نزولی سیگنال های فروش ه

، خود را آماده فروش صورت شکست قیمت به زیر سطح حمایتهدف ما این است که در 

 .کنیم
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 متقارن های مثلث

 .است متقارن مثلث ،سومین نوع مثلث

، هم خریداران و هم فروشندگان باعث شکل ه جای سطوح حمایت یا مقاومت افقیب

، راس مثلث را یین تر شده و تقریبا در نقطه وسطگیری کف های باالتر و سقف های پا

 .تشکیل می دهند

 

، لی سیگنال های خرید و فروش هستندبرخالف مثلث های صعودی و نزولی که به طور ک

 .مثلث های متقارن هیچ حس جهت داری ندارند

 !شما باید آماده معامله کردن شکست از هر دو طرف باشید
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، شما باید خود را در موقعیتی قرار دهید که هم برای معامله در مثال مثلث متقارن

 .یدشکست از باال و هم برای معامله شکست از پایین آماده باش

لغو یکی با فعال شدن ) OCO در واقع این حالت زمان مناسب برای استفاده از سفارش

 مختلف انواع را به خاطر نمی آورید؟ به سرعت درس OCO دیگری( است! جان؟ سفارش

 !را یکبار دیگر مرور کنید سفارش
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از باال شکسته و صعود کرده و سفارش ورود یا خرید ما   GBP / USD، در این سناریو

 .فعال شده است

  

 مثلث در شکست تحلیل و تجزیه

، کافیست به جوش شکست در مثلث را به خاطر بسپاریدبرای اینکه بتوانید انواع مختلف 

 .های صورت فکر کنید

ی به مثلث های صعودی مثلث های صعودی معموالً از باال شکسته می شوند. بنابراین وقت

 .، یاد جوش های روی پیشانی خود بیفتیدفکر می کنید

ی به مثلث های نزولی فکر می ن دارد. بنابراین وقتمثلث نزولی معموالً شکست از پایی

 .، به جوش های چانه خود فکر کنیدکنید

به  مثلث های متقارن می توانند هم از سمت باال و هم از پایین بشکنند. بنابراین وقتی

، هم یاد جوش های چانه و هم یاد جوش های پیشانی مثلث های متقارن فکر می کنید

 .خود باشید
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 "؟!شدید خیره من های جوش به چرا"

  

 :در زیر یک یاد آورنده سریع و حال بهم زن خدمت شما ارائه می شود

 پیشانی جوش = صعودی مثلث 

 چانه جوش = نزولی مثلث 

 چانه یا پیشانی جوش = متقارن مثلث 

 

 !!اه اه

 !اما مطمئنا آن را به خوبی به خاطر می سپاریداشکالی ندارد. چندش است؟ 
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