
 چگونه از کانال های کلتنر استفاده کنیم؟

 

چستر  کانال کلتنر یک اندیکاتور نوسانات قیمت است که توسط یک تریدر غالت به نام

ه می توان چگون"کلتنر ابداع شد. وی نخستین بار این اندیکاتور را در کتاب خود به نام 

 .معرفی کرد، "از کاالها کسب درآمد کرد

 .دشساخته  1980نسخه اصالح شده این اندیکاتور بعدها توسط لیندا راشکه در دهه 

بیه به باندهای ، کامالً شبیشتر مورد استفاده قرار می گیرد، که نسخه لیندا از کانال کلتنر

 .بولینگر است از آنجاکه آن هم از سه خط تشکیل شده است

است و  (EMA) یک میانگین متحرک نمایی Keltner ، خط میانی کانالبا این حال

 محاسبه (ATR) براساس میانگین واقعی (SD) دو خط بیرونی به جای انحراف معیار

 .می شوند
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تور نوسانات که خود یک اندیکابرگرفته شده است  ATR از آنجا که این کانال از اندیکاتور

ت و نوساناود اما میزان نیز با نوسانات منبسط و منقبض می ش Keltner ، کانالاست

 .تالطم آن از باندهای بولینگر کمتر است

 

 دارد؟ کاربردی چه کلتنر کانال

ده شبرای تنظیم سفارش های ورودی و خروجی بازار استفاده  Keltner از کانال های

 .که همچون یک راهنمای معامالتی عمل می کنند

 نسبت به یک میانگینوش کانال کلتنر کمک به شناسایی سطوح بیش خرید و بیش فر

 .، به ویژه هنگامی که روند تخت یا فلت باشدمتحرک می کند

 .اهم آورندآنها همچنین می توانند سرنخ هایی از روند های جدید نیز برای معامله گر فر

ه به طور ک، با این تفاوت نال صعودی یا نزولی در نظر گیریداین کانال را همچون یک کا

یل خودکار با نوسانات قیمتی اخیر خود بخود تنظیم شده و نیز از خطوط راست تشک

 .نشده است
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ویید که آنها ، احتماالً می گای بولینگر را مطالعه کرده باشیداگر دروس مربوط به باند ه

 .، تقریبا همینطور استاساساً ماهیت مشابهی دارند. خوب با کانال های کلتنر

ه می آنها است ک، شاخص ها و محاسبات زیرین ز هم متمایز می سازداین دو را ا آنچه

 الالیی هب تبدیل است ممکن که آنجا از اما ...توانیم ساعتها در مورد آنها صحبت کنیم 

 .شویم می رد آنها از ،شود شما برای خواندن

ف بگذارید فقط همین را بگوییم که این فرمول ها میزان حساسیت قیمت و درجه صا

 .بودن متفاوتی را در اندیکاتور ها ارائه می دهند

  

 Keltner های کانال از استفاده با فارکس در معامله نحوه

حل پرسه کانال های کلتنر ناحیه ای را نشان می دهند که یک جفت ارز معموالً در آن م

 .می زند

لیست باالی کانال به طور معمول به عنوان مقاومت دینامیک عمل می کند. این در حا

 .ک یا پویا عمل می کندکه پایین کانال به عنوان یک حمایت دینامی

  

 استفاده پویا مقاومت و حمایت سطوح عنوان به Keltner  کانالهای از چگونه

 کنیم؟

2  ند ازپر کاربرد ترین تنظیمات مورد استفاده در ارتباط با کانال های کلتنر عبارت

 )(10 ATR x برای خطوط باال و پایین و نیز) EMA (20  که برای خط میانی است. 

این خط میانی بسیار مهم است زیرا در طول روندهای طوالنی و ممتد همچون 

 .کند می عمل پولبک سطح 
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بارتی ، بعدر نیمه باالیی کانال محبوس شود ، قیمت تمایل دارد کهدر یک روند صعودی

 .بین خط وسط به عنوان حمایت و خط باالیی به عنوان مقاومت

 

ط میانی را ، قیمت معموالً در اطراف نیمه پایینی کانال پرسه می زند و خدر روند نزولی

 .بعنوان مقاومت خود و خط پایینی را نیز همچون حمایت بخود می بیند
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می رگشت ، قیمت معموالً بین خطوط باال و پایین رفت و بدر یک بازار رنج و کم نوسان

 .کند

  

 کنیم؟ معامله را قیمتی های شکست Keltner  های کانال از استفاده با چگونه

 همچون حکم حکومتی است که قیمت در حال فرار کردن به Keltner شکست از کانال

 .پله بعدی است

اال ادامه ب، در اینصورت معموالً حرکت به سمت دل ها از باال شروع به شکست کننداگر کن

 .پیدا می کند

 

 .ود، قیمت معموالً به پایین کشیده می شندل ها از زیر شروع به شکست کنندکاگر 
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رصد پیوسته این شکست های کانالی می تواند به شما کمک کند سریعتر بتوانید یک 

 .حرکت بزرگ را بگیرید
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