
 استفاده کنیم؟ ADX چگونه از اندیکاتور

 

تواند مفید باشد. ، صرف نظر از جهت آن، می گیری قدرت روند ، اندازهمعاملههنگام 

 .، اندیکاتوری محبوب برای ارزیابی قدرت روند استADX اندیکاتور

نمونه دیگری از اندیکاتور اسیالتوری  ADX دار یا به اختصار شاخص میانگین جهت

از  ADX .)اندیکاتوری که در پنجره جدا از نمودار قیمت نمایش داده می شود( است

را نشان بدهد به این معنی است که روند ضعیف  20صفر تا صد نوسان دارد. اگر کمتر از 

 .را نشان بدهد یعنی روند قوی است 50است و اگر باالتر از 

توان گفت که هر ای باشد ولی به طور خالصه می تواند کار پیچیدهی م ADX محاسبه

 .بیشتر خواهد بود ADX تر باشد، مقدار چقدر روند قوی

هایی است که روند قیمت معموالً به  پایین است، تاکید آن بر دوره ADX وقتی مقدار

 .شودصورت خنثی یا ساید است یا معامالت در یک دامنه مشخص انجام می
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دهد که قیمت به یک  برسد، نشان می 50به باالی  ADX هنگامی که مقدار اندیکاتور

 .جهت شتاب گرفته است

کند که روند صعودی  مشخص نمی ADX ، اندیکاتوربرخالف اندیکاتور استوکاستیک

کند. به همین دلیل، از گیری می است یا نزولی، بلکه فقط قدرت روند فعلی را اندازه 

شود که بازار در حالت رنج است  عموماً برای تشخیص این استفاده می ADX اندیکاتور

 .یا روند جدیدی در حال شکل گیری است

شود. این در نظر گرفته می« دارغیرجهت »به عنوان یک اندیکاتور  ADX اندیکاتور

 کند و از قیمت بسته شدن ها کار می اندیکاتور بر اساس مقایسه نقاط سقف و کف کندل

 .کند ها استفاده نمی کندل

هر چقدر روند قوی تر باشد، عدد این اندیکاتور هم صرف نظر از صعودی بودن یا نزولی 

 .شودبودن روند، بزرگ تر می

  

 کنیم استفادهADX  اندیکاتور از چگونه

را به عنوان سطوح کلیدی  40و  20کنید، اعداد  استفاده می ADX وقتی از اندیکاتور

 .این اندیکاتور در نظر داشته باشید

 ADX در ادامه یک برگه تقلب کوچک برای کمک به شما در تفسیر مقادیر اندیکاتور

 .کنیم ارائه می
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 :ایم، بیندازیدنگاهی به نمودارهای تر و تمیزی که در ادامه آورده 

 

 .ماند 20از اواخر سپتامبر تا اوائل دسامبر زیر عدد  ADX در مثال اول، اندیکاتور

طول این مدت توانید مشاهده کنید، جفت ارز یورو/فرانک در همانطور که در نمودار می 

 .در یک دامنه مشخص گیر کرده است
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 کرد که نشان می 50از ماه ژانویه شروع به صعود به باالی  ADX با این وجود اندیکاتور

 .توان انتظار داشت روند قدرتمندی آماده شکل گیری باشددهد می 

توانید ببینید! جفت ارز یورو/فرانک خط حمایت دامنه نوسان را شکسته و با رفتن به  می

 !پیپ کاسب شدید 400زیر آن روند نزولی شدیدی را طی کرده است. بله! حدود 

 !یادداشت کن عزیزم

 .حاال بیایید نگاهی به مثال بعد بیندازیم

 

در فاز انتظار بوده  20مدت زمان زیادی زیر  ADX درست مانند مثال اول، اندیکاتور

 .است است. در طول این زمان جفت ارز یورو/فرانک هم در حالت رنج یا بدون روند بوده

صعود کرد و جفت ارز یورو/فرانک خط  50به باالی عدد  ADX ، اندیکاتورکمی بعد

 .مقاومت باالی دامنه نوسان خود را شکست
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 !خدای من

پیپ باشد، دربست خدمت  300تواند  روند صعودی قدرتمندی رخ داد. این روند می

 !شما

 ، مگر نه؟رسد به نظر ساده می

وجود داشته باشد این است  ADX در استفاده از اندیکاتورتنها مشکلی که ممکن است 

 .گوید موقعیت پیش آمده برای خرید است یا فروش که دقیقاً نمی

گوید این است که آیا ورود به یک روند مداوم درست است  چیزی که این اندیکاتور می

 .یا خیر

ی روند صعودی یا کرد یعن 50دوباره شروع به سقوط به زیر عدد  ADX وقتی اندیکاتور

تواند زمان خوبی برای حفظ  نزولی شکل گرفته در حال ضعیف شدن است و االن می

 .سود و خروج از بازار باشد

  

 کنیم؟ معاملهADX  اندیکاتور از استفاده با چطور

گیری  این است که قبل از تصمیم ADX های معامله با استفاده از اندیکاتوریکی از راه 

 .ا فروش، ابتدا منتظر بشویم تا حمایت یا مقاومت شکسته شودبرای خرید ی

تواند تاییدی برای این تصمیم باشد که آیا این جفت ارز احتماالً به می  ADX اندیکاتور

 .روند فعلی خود ادامه خواهد داد یا خیر

با یک اندیکاتور دیگر است بخصوص اندیکاتوری که  ADX روش دیگر، ترکیب اندیکاتور

 .کند یا به سمت باالکند آیا جفت ارز به سمت پایین حرکت میمشخص 
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 .برای تعیین زمان بستن پوزیشن نیز استفاده کنیم ADX توانیم ازهمچنین می 

کند یعنی  می 50شروع به سقوط به زیر عدد  ADX به عنوان مثال، وقتی اندیکاتور

 .روند فعلی در حال از دست دادن قدرت حرکت خود است

جا به بعد، احتماالً جفت ارز به صورت خنثی )ساید( نوسان می کند و بنابراین، از این

 .ممکن است بهتر باشد قبل از اینکه این حالت رخ بدهد معامله خود را ببندید

 .نزده استتا زمانیکه از پشت به شما خنجر « روند دوست شماست»به قول معروف، 

 

 .نه، صبر کنید

 «.برگردد روند که زمانی تا» ...منظورم این است 

 (یک لحظه درگیر خاطرات خودم شدم)
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« دوست»دفعه بعد که فکر کردید روند در حال تغییر است و باید تصمیم بگیرید که به این 

برای تایید  ADX پایبند باشید یا روابط خود را با او قطع کنید، سعی کنید از اندیکاتور

این است که به شما در  فارکس آموزش قدرت روند استفاده کنید. هدف از این دوره

 .گرفتن تصمیم های سخت کمک کند
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