
 ترکیب الگوی شمعی با حمایت و مقاومت در معامله

 

 

، الگوهای شمعی ژاپنی پایه که در بخش های فارکس آموزش در این مقاله از مقاالت

ا بررسی خواهیم کرد تا بتوانیم در معامالت خود تصمیم گیری صحیح قبلی آموخته ایم ر

 .داشته باشیم

 

به یاد داشته باشید کندل ها به خودی خود بی فایده هستند و شما همیشه باید فضای 

 .بازار و آنچه قیمت به شما می گوید را در نظر بگیرید

 ... ، چند کلمه جهت احتیاطاما پیش از شروع

تور یا ابزار تکنیکالی دیگر، اگر کندل ها نشان دهنده تغییر روند یا ادامه همچون هر اندیکا

 .روند باشند این بدین معنا نیست که چنین چیزی قطعا رخ خواهد داد
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 !این بازار فارکس است و هیچ چیزی در آن وحی منزل نیست

  

 مقاومت و حمایت با ها کندل از استفاده

 .از ساده ترین راه های استفاده از کندل ها بکارگیری سطوح حمایت و مقاومت است

و  از آنجا که سطوح حمایت و مقاومت مناطقی را مشخص می کنند که خریداران

، بررسی نحوه رفتار کندل ها با آنها در پیش بینی قیمت فروشندگان آماده فعالیت هستند

 .به شما کمک زیادی می کند

 :فارکسی ارائه می شود واقعی مثال یک در اینجا

 .مقاومت وجود دارد 1.4900در این سناریو می بینید که در حدود سطح 

شما به شدت تمایل به ورود دارید اما تصمیم می گیرید که صبر کنید زیرا کندلی که 

 .این سطح را لمس کرد شدیدا صعودی است
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کشف می کنید  پایین به رو داخلی کندل3 الگوی بعد از آرایش دو کندل دیگر، یک

 .که یک سیگنال نزولی بسیار قوی است

، کار خود را می کنید و روی جفت نال فروشبا استفاده از این آرایش به عنوان تأیید سیگ

 .ارز معامله فروش می گیرید

 .، یک حد ضرر باالی مقاومت نیز تعیین می کنیداز آنجا که یک تریدر باهوش هستید

 

ع به دلیل صبر و حوصله باال و دانش خوب از آرایش کندل ها، شانس ها را بسیار به نف

 .خود افزایش داده اید

 ... بیایید ببینیم بعد از معامله فروش شما چه اتفاقی افتاده است
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 .وااااووو! این جفت تقریبا بالفاصله به نفع شما حرکت کرده و صدها پیپ به جیب زدید

شما به نزدیکترین نمایشگاه اتومبیل مراجعه کرده و یک اتومبیل خفن اسپرت برای خود 

 .خریداری می کنید

 .های آنها را هم باهم ست می کنید یک جت و رنگبعالوه 
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 !خورد می زمین به سر با رویاپرداز و طماع تریدر

چرا من باید سطح حمایت و مقاومت را با کندل ها ترکیب کنم؟ "، شاید با خود بگویید

می توانم سیگنال های بسیار بیشتری را فقط با در نظر گرفتن کندل ها بگیرم و درآمد 

 "!بیشتری کسب کنم
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 ... ، نگاهی دوباره به همان نمودار معامله فرضی خود بیندازیدبرای پاسخ به آن

جا برخی از سیگنال های معامالتی بالقوه را فقط بر اساس آرایش کندل ها ما در این

 .برجسته می کنیم

 !نگاهی بیاندازید

 

 !اگر تنها فقط با آن آرایش کندلی معامله می کردید ، تک تک دفعات ضرر می کردید

 .پس لطفا نه رویاپرداز باشید و نه طماع! فارکس محل زمین زدن این اشخاص است

، شانس موفقیت را ها همراه با سطح حمایت و مقاومت با جفت کردن آرایش کندل

 .افزایش می دهید
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  مقاومت و حمایت با شمعی الگوی ترکیب

 

https://tinyurl.com/4uz3nu6v 

 

https://bit.ly/3wKCk7m 
 

https://b2n.ir/w33537 
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