
 کانال های روند و نحوه ترسیم صحیح آنها

 

به شما  فارکس آموزش اگر می خواهید با کانال روند آشنا شوید این مقاله از مقاالت

اگر تئوری خط روند را یک گام جلوتر ببریم و یک خط موازی با همان آموزش می دهد. 

 .زاویه ی روند صعودی یا نزولی ترسیم کنیم، یک کانال ایجاد خواهد شد

 .، منظور ما کانال ورزش و کانال نشنال جیوگرافی یا کانال استانی نیستندنه

هستند که گاهی از آنها  روند هایکانال ، آنهال ها کانال های تلویزیونی نیستنداین کانا

 .نیز یاد می شود قیمتی های کانال با نام

می  استفاده از کانال ها را در تحلیل تحلیل گران حرفه ای بسیار خواهید دید. کانال ها

 !باشند انگیز هیجان و جالب بارسا و لیورپول یا ملی تیم بازی توانند به اندازه تماشای 

ر در تحلیل تکنیکال هستند که می توان از آنها برای تعیین کانالهای روند یک ابزار دیگ

 .جاهای خوب خرید یا فروش استفاده کرد
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خط روند باالیی مقاومت و خط روند پایین حمایت را نشان می دهد. بنابراین هر دوی 

 .سقف و کف کانال ها بالقوه مناطق حمایت یا مقاومت را نشان می دهند

)کاهشی( نزولی و کانالهای روند با شیب مثبت )افزایشی(  کانالهای روند با شیب منفی

 .صعودی در نظر گرفته می شوند

 

 روند های کانال رسم نحوه

، کافیست یک خط موازی با همان زاویه خط ایجاد یک کانال صعودی )افزایشی( برای

روند صعودی رسم کنید و سپس آن خط را به موقعیتی منتقل کنید که به اخرین قله 

 .تشکیل شده برسد. این کار باید همزمان با کشیدن خط روند انجام شود

ی با همان زاویه خط روند نزولی رسم ، کافیست یک خط موازبرای ایجاد یک کانال نزولی

کنید و سپس آن خط را به موقعیتی منتقل کنید که آخرین دره تشکیل شده را لمس 

 .کند. این کار باید همزمان با کشیدن خط روند انجام شود
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استفاده  خرید ناحیه وقتی قیمت ها به خط روند پایینی برسند ، می توان از آن بعنوان

 .کرد

استفاده  فروش ناحیه وقتی قیمت ها به خط روند باالیی برسند ، می توان از آن بعنوان

 .کرد

دقت داشته باشید این فقط نشان دهنده یک پتانسیل برای خرید و فروش است. سیگنال 

 .نهایی را باید از استراتژی معامالتی خود بگیرید

  

 روند هایکانال انواع

 :سه نوع کانال وجود دارد

 (کانال صعودی )سقف باالتر و کف باالتر .1

 تر( زولی )سقف پایین تر و کف پایینکانال ن .2

 (کانال افقی )رنج .3

  

بجای یک کانال  "کانال افزایشی"برخی از معامله گران ترجیح می دهند از اصطالحات 

کنند. احتماال قرن بیست و  به جای کانال نزولی استفاده "کانال کاهشی"صعودی و 

 .یکمی هستند

  

 :بسپارید خاطر به روند هایکانال ترسیم مورد در را زیر مهم نکات

 .، هر دو خط روند باید موازی یکدیگر باشندهنگام ترسیم یک کانال روند
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در نظر  "منطقه فروش"و سقف کانال روند  "منطقه خرید"، کف کانال روند به طور کلی

 .شود گرفته می

 !، هرگز قیمت را به کانال هایی که ترسیم می کنید، نخورانیدهمچون ترسیم خطوط روند

دو خط کانال با هم زاویه داشته باشند این یک کانال ایده آل نیست و می تواند منجر  اگر

 .به معامالت بد شود

که یک مثلث ، این الگوی نمودار دیگر یک کانال روند نیست بلوقتی چنین اتفاقی می افتد

 (.است )که بعداً آن را آموزش خواهیم داد

 حرکات ٪100، الزم نیست کانال های روند کامالً موازی باشند. همانطور که ینبا وجود ا

 .باشد کانال داخل در نباید قیمتی

یک اشتباه رایج که بسیاری از معامله گران مرتکب می شوند این است که آنها فقط به 

 !دنبال الگوهای قیمتی دقیقآ مشابه تعاریف کتابی می گردند

آنها اطالعات مهمی که حرکات قیمتی در خود دارد را از دست می دهند و چشم خود را 

 .بر روی سایر نشانه های مهم می بندند

 :ال ها در تصویر زیر توجه کنیدبه ترسیم کان
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 آیا آنها کامل به نظر می رسند؟

صبر کردن برای اینکه بتوان نمونه های دقیق داخل کتاب های درسی یپدا کرد در دنیای 

ه قیمتی پیدا کرد ک رفتارواقعی جواب نمی دهد زیرا بسیار نادر خواهد بود که بتوان 

 .کامالً منطبق بر داخل دو خط روند کامالً موازی قرار گیرند

 فارکس در روند کانال

 

https://tinyurl.com/f42w86sr 
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