
 تحلیل تکنیکال فارکس چیست؟

 

  

را مطالعه  فارکس آموزش برای آشنایی با تحلیل تکنیکال این مقاله از مقاالت

در فارکس چارچوبی است که بر اساس آن معامله گران  یکالتکن تحلیل .فرمایید

 .حرکات قیمت را مطالعه می کنند

 

تئوری پشت تحلیل تکنیکال این است: تریدر می تواند با مشاهده و بررسی حرکت های 

 .پیشین قیمت شرایط معامالتی فعلی و حرکات قیمتی بالقوه را تشخیص دهد

نامیده می شود.  تکنیکال تحلیلگر ،ی کندکسی که از تحلیل تکنیکال استفاده م

تریدرهایی که از تحلیل تکنیکال استفاده می کنند به عنوان معامله گران تکنیکال 

 .شناخته می شوند
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، تمام اطالعات اده از تحلیل تکنیکال این است که، به لحاظ تئوریدلیل اصلی برای استف

 .فعلی بازار در قیمت منعکس شده است

 "!نمودارهاست داخل چیز همه" ن تکنیکال عموما معتقدند کهمعامله گرا

 

بازار  به معنای ساده یعنی اینکه تمام اطالعات بنیادین و فاندامنتالی نیز در قیمت فعلی

 .لحاظ شده است

، برای انجام معامله تنها به تی که وجود دارد را منعکس می کنداگر قیمت تمام اطالعا

 .قیمتی )پرایس اکشن( نیاز است رفتارتحلیل 

 .، جریان و روند حرکات قیمت را بررسی می کندتحلیل تکنیکال آهنگ

 

 تکنیکال تحلیل اساس

 ؟"دارد خود تکرار به تمایل تاریخ" حال ، آیا تاکنون این گفته قدیمی را شنیده اید که
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 !، این اساساً همان چیزی است که تحلیل تکنیکال می گویدخوب

ت عمده ای در نظر گرفته اگر در گذشته قیمت مشخصی به عنوان سطح حمایت یا مقاوم

اهد بود و در معامالت خود همان ، یک چشم معامله گران فارکس به آن خوشده باشد

 .سطح قیمت تاریخی را لحاظ می کنند

تحلیلگران تکنیکال به دنبال الگوهای مشابهی هستند که در گذشته شکل گرفته اند و 

ایده های معامالتی خود را با این باور که قیمت احتماالً می تواند مشابه قبل عمل کند 

 .شکل می دهند

 .، بلکه اساسا در مورد احتماالت استپیش بینی ارتباط نداردتحلیل تکنیکال چندان به 

تحلیل تکنیکال مطالعه حرکات قیمتی در گذشته به منظور شناسایی الگوها و تعیین 

 .احتماالت قیمتی آینده است

 

 ؟"قیمتی در گذشته را مطالعه کرد رفتار"چگونه می توان  خوب!
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، اولین چیزی که به ذهن "تحلیل تکنیکال"، وقتی کسی می گوید در دنیای معامله گری

 .است نمودار می رسد

در  تکنیکالیست ها از نمودارها استفاده می کنند زیرا آسانترین راه برای تجسم داده های

 !گذشته هستند

، می خورند و نفس می کشند به همین دنیکال نمودارها را زندگی می کننتکتحلیلگران 

 .می نامند چارتیست دلیل است که آنها را اغلب

شما می توانید به داده های گذشته نگاه کرده و روندها و الگوهایی را بیابید که می توانند 

 .به شما در یافتن فرصت های عالی معامالتی کمک کنند

، باعث می شود به تحلیل تکنیکال اعتماد می کنند،کثرت معامله گرانی که عالوه بر این

 .این الگوها و سیگنال های اندیکاتوری خود به خود تحقق یابند

هر میزان معامله گران فارکس بیشتری به یک سطح قیمتی خاص یا یک الگوی نموداری 

 .سازد بیشتر خواهد شد توجه کنند، احتمال اینکه این الگو خود را در بازار نمایان

  

 نیست ثابت واقعیت یک التکنیک تحلیل

 .با این حال باید بدانید که تحلیل تکنیکال بسیار وابسته به ذهنیت تحلیلگر دارد

صرف اینکه حمید و امیر دقیقاً هردو به یک نمودار یا اندیکاتور نگاه می کنند، به معنای 

، در ذهن اینکه قیمت ممکن است به کجا برسداین نیست که آنها ایده مشابهی راجع به 

 .خود خواهند داشت
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، عنوان تحلیل تکنیکال درک می کنیدنکته مهم این است که شما مفاهیم را تحت 

، ، باند بولینگر یا نقاط پیوت کندی شروع به صحبت در مورد فیبوناچیین هرگاه کسبنابرا

 .خون دماغ نخواهید کرد

 

قلمبه ، این افراد بسیار زرنگ هستند. چه کلمات خدای من“احتماال با خود فکر می کنید، 

 " را یاد بگیرم چیزها. من هرگز نمی توانم این "بولینگر"و  "فیبوناچی" سلمبه ای

 .زیاد نگران نباشید
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 .زرنگ خواهید شد ، شما هم به اندازه ماسایت ما فارکس مدرسه بعد از اتمام آموزش در

 

https://b2n.ir/b29876 

 

https://bit.ly/3s7T8Sj 
 

https://tinyurl.com/app/myurls 

 

 فارکس در تکنیکال تحلیل
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