
 خالصه درس: نحوه معامله شکست ها و شکست های کاذب

 

 

 ها شکست معامله

بندی کلیات مربوط به مبحث شکست  ، به جمعفارکس آموزش مقاالتدر این مقاله از 

 .ی پردازیمها و معامله آنها م

هدف از معامله شکست، این است که درست هنگامی که قیمت از یک سمت می شکند، 

بتوانیم وارد بازار شویم و تا زمانی که نوسانات کاهش می یابد یا اصطالحا به خواب می 

 .رود بتوانیم به سواری گرفتن از روند شکل گرفته ادامه دهیم

هستند زیرا نشان دهنده تغییر در میزان عرضه و تقاضای جفت ارزی که  ها مهم شکست

 .معامله می کنید، هستند

خواهید دید که برخالف معامالت سهام یا معامالت آتی، راهی نیست که شما بتوانید 

به نوسانات بازار حجم معامالت انجام شده در بازار فارکس را ببینید. به همین دلیل، باید 

 .اکتفا کنیم

https://irtrader.net/

https://irtrader.net/a-to-z-forex-training-in-forex-school/
https://irtrader.net/trade-fakeouts/


میزان تالطم بازار، نوسانات کلی قیمت را در طول مدت زمان مشخصی اندازه گیری می 

 .کند و می توان از این اطالعات برای شناسایی شکست های احتمالی استفاده کرد

 

 نوسانات گیری اندازه های اندیکاتور

چند اندیکاتور مهم وجود دارند که به شما کمک می کنند بتوانید نوسانات لحظه ای یک 

 .جفت ارز را اندازه گیری کنید

استفاده از این اندیکاتور ها می تواند کمک شایانی در یافتن فرصت های مربوط به شکست 

 .کند

 متحرک میانگین 

 بولینگر باند 

 واقعی دامنه میانگین )ATR(  

 

 ها شکست انواع

 :دو نوع شکست وجود دارد

 هادامه دهند 

 برگشتی 

  

 کرد شناسایی را ها شکست باید چگونه

 :برای شناسایی شکست ها، می توانید به موارد زیر نگاه کنید

https://irtrader.net/

https://irtrader.net/guppy-multiple-moving-average/
https://irtrader.net/bollinger-bands/
https://irtrader.net/measure-volatility/


 نموداری الگوهای 

 روند خط 

 ها کانال 

 ها مثلث 

 

 کرد گیری اندازه را شکست قدرت باید چگونه

 :با استفاده از اندیکاتور های زیر می توانید قدرت شکست را اندازه گیری کنید

 MACD 

 RSI 

 

، شکست ها معموالً با یک رویداد اقتصادی یا یک خبر مهم، بهتر جواب داده به هر حال

 .و واقعی تر عمل می کنند

همیشه اطمینان حاصل کنید که به تقویم اقتصادی فارکس و اخبار توجه دارید و بعد 

 .تصمیم می گیرید که آیا در حال حاضر معامله یک شکست اقدام مناسبی است یا خیر

 

https://irtrader.net/

https://irtrader.net/chart-patterns/
https://irtrader.net/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D8%B7-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA/
https://irtrader.net/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%88-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D8%AD%DB%8C%D8%AD-%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7/
https://irtrader.net/forex-triangles/
https://irtrader.net/macd-indicator/
https://irtrader.net/relative-strength-index/


 جعلی های شکست معامله

معامله گران سازمانی دوست دارند شکست ها را محوسازی کنند. بنابراین ما نیز باید 

 .دوست داشته باشیم که شکست ها را محوسازی کنیم

 آیا شما می خواهید پول را دنبال کنید؟ یا گله را؟

دقیقا مانند همین افراد فکر کنید، عمل کنید، بخورید و بیاشامید و بخوابید. همان فیلم 

هایی که این افراد می بینند شما نیز ببینید. اگر بتوانید به همان شیوه ای که بازیگران 

بدانید موفقیت دارد به شما چشمک می  سازمانی معامله می کنند شما نیز معامله کنید،

 .زند

 .محوسازی شکست به معنی معامله در خالف جهت شکستِ ایجاد شده، است

است و قیمت  ، نادرستمقاومت یا حمایت از سطحاگر معتقدید که شکست ایجاد شده 

 .قادر به ادامه حرکت خود در همان جهت نیست، باید شکست را محوسازی کنید

وسازی در مواردی که سطح حمایت یا مقاومت شکسته شده دارای اهمیت است، مح

 .شکست ها، بمراتب هوشمندانه تر از معامله شکست ها هستند

 الگوهای ،روند خط موارد کاذب احتمالی معموالً در سطوح حمایت و مقاومت ناشی از

 .شوند می یافت قبلی، روزانه سقف و کف یا نموداری

، بازار تمایالت ی دهند. با این حال، نمی توانرخ م رنج بازار بهترین موارد معموالً در یک

 .منطق و سایر انواع تحلیل بازار را نادیده گرفت

ان زیادی صرف رفت و برگشت قیمت در یک بازه خاص می در کل، در بازارهای مالی زم

 .شود و از کف و سقف ها چندان منحرف نمی شوند

https://irtrader.net/

https://irtrader.net/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3-%D9%88-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87/
https://irtrader.net/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3-%D9%88-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87/
https://irtrader.net/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3-%D9%88-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87/
https://irtrader.net/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3-%D9%88-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87/
https://irtrader.net/trending-market/
https://irtrader.net/pivot-points-and-market-sentiment/


در هر حال باید گفت، در جاییکه هیچ رویداد مهم اقتصادی یا خبری مهم برای تغییر 

تمایالت معامله گران فارکس در جهت شکست شکل گرفته وجود ندارد، احتمال وقوع 

 .علی بمراتب بیشتر استیک مورد کاذب یا ج

https://irtrader.net/


