
 خطوط روند در تحلیل تکنیکال

 

 . کنید مطالعه را فارکس آموزش برای آشنایی با مفهوم خطوط روند این مقاله از مقاالت

 ت فارکس خطوط روند هستند.معامال در تکنیکال تحلیل از شکل ترین رایج احتماالً

)اکثر تریدرهای مبتدی  از کم استفاده ترین ها نیز هستندعالوه بر این احتماالً یکی 

 (.خالف روند ترید می کنند

 .، می توانند به دقت و درستی هر روش دیگری باشندخطوط روند در صورت رسم صحیح

ترسیم نمی کنند یا سعی می ، بیشتر معامله گران فارکس آنها را به درستی متأسفانه

کنند خط را طوری بکشند که منطبق بر بازار شود. در صورتیکه جریان باید عکس این 

 .باشد
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، یک خط روند صعودی در امتداد کف نواحی حمایتی )دره در ابتدایی ترین شکل خود

 .ها( واضح و آشکار ترسیم می شود

 .چنین خط روندی، خط روند صعودی نامیده می شود

، خط روند در امتداد سقف مناطق مقاومتی )قله ها( ترسیم می شود که در روند نزولی

 .براحتی قابل شناسایی هستند

 .چنین خط روندی، خط روند نزولی شناخته می شود

  

 کرد؟ ترسیم را روند خطوط باید چگونه

، تنها کاری که باید انجام داد این است که در فارکس برای ترسیم صحیح خطوط روند

 .دو سقف یا دو کف اصلی را پیدا کرده و آنها را به هم متصل کرد

 مرحله بعد چیست؟

 .هیچی

 همین بود؟
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 .، خیلی ساده است. سعی کنید خود را از پیچیدگی های بی مورد خالص کنیدبله

 !د! به این امواج نگاه کنیددر اینجا خطوط روند واقعی ارائه می شون

 

 

 ها روند انواع

 :سه نوع روند وجود دارد

 (روند صعودی )کف های باالتر .1

 (روند نزولی )سقف های پایین تر .2

 (روند ساید )رنج .3
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در اینجا چند نکته مهم که هنگام استفاده از خطوط روند در فارکس باید بخاطر داشت 

 :ارائه شده است

  برای ترسیم یک خط روند معتبر حداقل به دو سقف یا دو کف الزم است اما

 .برای تأیید خط روند به سه مورد نیاز است

 مال شکستن آن ، اعتبار آن کمتر و احتچه خط روند را تیز تر ترسیم کنیدهر

 .بیشتر است

 خطوط روند هرچه بیشتر لمس و همچون سطوح حمایت و مقاومت افقی ،

 .تست شوند ، قویتر می شوند

 بازار به روند خطوط کردن منطبق و خوراندن با هرگز ،همه از مهمتر و 

 !، خط روند معتبر نیستاگر آنها متناسب نباشند .نکنید ترسیم را آنها

  

 روند بدون یا ساید روند خط

باالتر گفتیم که غیر از روند صعودی و روند نزولی روند سومی نیز وجود دارد که به آن 

روند ساید می گوییم. مهم نیست که چه اسمی بر روی آن بگذاریم، مهم آن است که 

 .مفهوم آن را بدانیم

قف های باالتر و روند ساید یا بازار بدون روند زمانی اتفاق می افتد که بازار از ساختن س

 .یا کف های پایین تر عاجز است

 .به این بازار رنج نیز گفته می شود

 .در درس های آینده به شما خواهیم گفت که چگونه بر اساس خطوط روند معامله کنید
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 فارکس در روند خطوط

 

https://b2n.ir/e99782 

 

https://bit.ly/2QbPwRW 
 

https://tinyurl.com/mne2tt8v 
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