
 چگونه با استفاده از گزارش کات، سقف و کف قیمت را انتخاب کنیم؟

 

، قصد داریم نحوه تعیین سقف و کف فارکس آموزش مقاالتدر مقاله امروز از مجموعه 

 .ه شما بیاموزیمقیمت را با استفاده از گزارش کات ب

همانطور که احتماال تاکنون حدس زده اید، نقاط ایده آل برای خرید گرفتن و یا فروش 

 .قرار دارد اوج در بازار جو گرفتن وقتی است که

تریدرهای تجاری اگر به مثال درس قبل توجه کرده باشید، سفته بازان )خط سبز( و 

 .)خط آبی( سیگنال های متناقضی ارائه می دهند

هج کننده ها هنگام پایین آمدن بازار )کف قیمتی( خرید می گیرند، اما سفته بازان با 

 .پایین آمدن قیمت، اقدام به فروش می کنند

 :درس قبل را یک بار دیگر با هم مرور کنیم مثالدر  COT گزارش نمودار
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هنگامی که بازار به سمت باال حرکت می کند، هج کننده ها نظر نزولی داشته و فروش 

می گیرند در حالی که سفته بازان هنگام افزایش قیمت نظر صعودی داشته و خرید می 

 .گیرند

در حالی  دهد می نشان را روند جهت بازان، سفته گرفتن پوزیشن در نتیجه،

 .باشد روند برگشت سیگنال یک تواند می تجاری تریدرهای گرفتن پوزیشن که

خود اضافه کنند و در همین حال سفته اگر هج کننده ها مدام به پوزیشن های خرید 

بازان پوزیشن های فروش خود را افزایش دهند، ممکن است کف بازار در همان نزدیکی 

 .باشد

اگر هج کننده ها مدام به پوزیشن های فروش خود اضافه کنند و در همین حال سفته 

 .بازان پوزیشن های خرید خود را بیشتر کنند، ممکن است بازار به سقف رسیده باشد

https://irtrader.net/



البته تعیین نقطه دقیقی که اوج هیجان بازار در آن اتفاق می افتد دشوار است بنابراین 

واقعی قیمت مشاهده نشده است، کاری انجام  برگشت عالئمبهتر است تا زمانی که 

 .ندهیم

می توان گفت که سفته بازان چون دنباله روی روند هستند بخش اعظم حرکت قیمت را 

 .در نقاط برگشت بازار مرتکب اشتباه می شوند اما شکار می کنند

وقتیکه  جز به از طرف دیگر، معامله گران تجاری از گرفتن بخش اعظم روند جا می مانند

 .قیمت بر می گردد

جو و هیجان بازار به اوج  زمانیکه تا بهترین کار این است که با سفته بازان همراه شد

 .خود می رسد و اصطالحا بازار به جنون می رسد

 اما است، همراه هیجان اوج یک با بازار کف یا سقف هر :است این اصلی قاعده

 !گردد کف یا سقف گیری شکل به منجر هیجانی اوج هر که نیست اینگونه
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