
 استفاده از میانگین متحرک به عنوان حمایت و مقاومت پویا

 

 

روش دیگر استفاده از میانگین های متحرک استفاده از آنها به عنوان سطوح حمایت و 

 .مقاومت پویاست

، متفاوت خطوط حمایت و مقاومت افقی معمولیآنها را پویا یا دینامیک می نامیم زیرا با 

 .به حرکات قیمتی اخیر و پرایس اکشن، آنها دائماً در حال جابجایی هستند هستند. بسته

، میانگین های متحرک را به عنوان سطوح حمایت یا بسیاری از معامله گران فارکس

سطح مقاومت کلیدی در نظر می گیرند. این معامله گران وقتی قیمت پایین می آید و 

افته و میانگین کنند یا اگر قیمت افزایش ی، خرید می میانگین متحرک را لمس می کند

 .، می فروشندمتحرک را لمس کند

https://irtrader.net/



روی  EMA 50می اندازیم و  GBP / USD دقیقه ای 15در اینجا نگاهی به نمودار 

آن می اندازیم. بیایید ببینیم که آیا آنها همچون حمایت یا مقاومت پویا عمل می کنند 

 .یا خیر

 

زدیک ن EMA 50واقعا به نظر می رسد که خوب عمل کرده است! هر بار که قیمت به 

، سطح میانگین متحرک همچون یک مقاومت عمل کرده می شده و آن را تست می کرده

 ، نه؟پایین آمده است. حیرت انگیز است و قیمت با برخورد به آن

دقیقاً مانند خطوط حمایت و  نکته ای که باید به خاطر داشته باشید این است که اینها

 .مقاومت معمولی شما هستند

بعبارتی می خواهیم بگوییم که قیمت ممکن است همیشه دقیقا با برخورد به میانگین 

متحرک واکنش نشان ندهد. گاهی اوقات کمی از آن عبور می کند و بعد در جهت روند 

 .آن عبور می کند سرازیر شود. همچنین گاهی اوقات قیمت کال بصورت انفجاری از
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 مقاومت و حمایت منطقه عنوان به متحرک میانگین دو از استفاده

کاری که برخی از معامله گران فارکس انجام می دهند این است که آنها از دو میانگین 

متحرک استفاده می کنند و فقط زمانی خرید یا فروش می کنند که قیمت در وسط 

 .فضای بین دو میانگین متحرک باشد

 .بنامید "منطقه طالیی"می توانید این ناحیه را 

 ، اما این بار ازبیندازیم GBP / USD دقیقه ای 15بیایید نگاهی دوباره به نمودار 

EMA 10   20و EMA استفاده می کنیم. 

 

، اما پس عبور کرده EMA 10، می بینید که قیمت اندکی )چند پیپ( از در نمودار باال

 .از آن اقدام به ریزش کرده است

 .برخی از معامله گران دقیقاً اینگونه از استراتژی های روزانه استفاده می کنند
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، با این معمولی فرض این است که دقیقاً مانند نواحی و سطوح حمایت و مقاومت افقی

 .میانگین های متحرک نیز باید مانند مناطق ابراز عالقمندی معامله گران رفتار شود

ناحیه بین میانگین های متحرک می تواند به عنوان یک ناحیه حمایت یا مقاومت در نظر 

 .گرفته شود

 

 پویا مقاومت و حمایت شکست

حال می دانید که میانگین های متحرک نیز می توانند به بصورت بالقوه به عنوان حمایت 

، می توانید برای خود یک منطقه طالیی ل کنند. با ترکیب چند تا از آنهاو مقاومت عم

 .کوچک ایجاد کنید

اما باید بدانید که آنها نیز همچون هر سطح حمایت و مقاومت دیگری می توانند شکسته 

 !دشون

 GBP / USD دقیقه ای 15در نمودار  EMA 50بیایید نگاهی بیندازیم به 
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ت قوی عمل برای مدتی به عنوان سطح مقاوم EMA 50، می بینیم که در نمودار باال

به طور مکرر به آن واکنش نشان داده و با برخورد به آن  GBP / USD کرده است. زیرا

 .پایین تر رفته است

، قیمت باالخره آن را شکسته و باال ر که با باکس قرمز نشان داده ایم، همانطوبا این حال

 .رفته است

این مدعا که این را دوباره تست کرده است، سندی است بر  EMA 50بعد ها قیمت 

 .سطح یک سطح حمایت قوی است

 !خالصه خودتان همه چیز را مشاهده می کنید

 .میانگین های متحرک نیز می توانند به عنوان سطح حمایت و مقاومت پویا عمل کنند

ه آنها همیشه در یک نکته جالب در مورد استفاده از میانگین های متحرک این است ک

معنی که تنها کافیست آنها را روی نمودار خود انداخته و نیازی  ، به اینحال تغییر هستند

 .نیست که به گذشته برگردید تا سطوح حمایت و مقاومت احتمالی را دائم ردیابی کنید

شما می دانید که خط میانگین متحرک به احتمال زیاد نشان دهنده یک منطقه ابراز 

شکل فقط این است که بدانیم از کدام عالقمندی دینامیک برای معامله گران است. تنها م

 !میانگین متحرک باید استفاده کنیم
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