
 خالصه درس: اندیکاتورهای محبوب

 

می گیرید در نقش ابزاری است که به جعبه ابزار  فرا فارکس آموزش چیزی که درهر 

 .می شودمعامله گری شما افزوده 

، شانس اتخاذ مناسب در زمان مناسب استفاده شود، منوط به اینکه از ابزار ابزارهای شما

 .تصمیمات صحیح در معامالت را افزایش می دهند
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 بولینگر باندهای اندیکاتور

از باند های بولینگر برای اندازه گیری میزان تالطم و نوسانات بازار استفاده می شود. آنها 

 .همچون سطوح حمایت و مقاومت خفیفی عمل می کنند

  

 بولینگر به واکنش

  این استراتژی بر اساس این فرض است که قیمت معموالً به وسط باندهای بولینگر

 .بازمی گردد

 خرید می گیریدند پایینی بولینگر برخورد می کندوقتی قیمت به با ،. 

 می فروشیدند باالیی بولینگر برخورد می کندوقتی قیمت به با ،. 

 ه از آن در بازارهای رنج استبهترین استفاد. 

  

 بولینگر فشردگی هم به

  از این استراتژی برای شکار زود هنگام شکست قیمتی یا بریک اوت ها استفاده می

 .شود

  بدان معناست که بازار می شوند "فشرده"هنگامی که باند های بولینگر اصطالحا ،

، ما به محض وقوع شکستبسیار آرام بوده و شکست به یک سمت قریب الوقوع است. 

 .، وارد معامله می شویماز هر طرف که قیمت شکسته شد

  

  MACDاندیکاتور

برای شکار زود هنگام روند ها مورد استفاده قرار می گیرد و همچنین می تواند به  مکدی

 .ما کمک کند تا جای برگشت روند را شناسایی کنیم
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  یکی آهسته( و خطوط )یکی سریعمیانگین متحرک  2این اندیکاتور متشکل از ،

میانگین متحرک را اندازه گیری می  2عمودی به نام هیستوگرام است که فاصله بین 

 .کند

 این خطوط میانگین متحرکی کنندبرخالف آنچه که بسیاری از مردم فکر م ، ،

میانگین متحرک قیمت نیستند. آنها میانگین متحرک های سایر میانگین متحرک ها 

 .هستند

 ریزش MACD  تأخیری است زیرا بسیاری از میانگین های متحرک در آن استفاده

 .می شود

 یکی از راه های استفاده از MACD  این است که صبر کنیم تا خط سریع از روی

خط آهسته عبور کرده و به زیر آن رود / یا به باالی آن رود و بر این اساس وارد معامله 

 .ی یک روند جدید استشویم زیرا نشان دهنده شکل گیر

  

 سار پارابولیک اندیکاتور

، که وجه تسمیه و یی محل برگشت روند طراحی شده استاین اندیکاتور برای شناسا

 Parabolic Stop And Reversal (SAR) : معنای آن نیز همین است

تفسیر این اندیکاتور بسیار راحت است زیرا فقط سیگنال های صعودی و نزولی را ارائه 

 .می دهد

 یک سیگنال فروش استوقتی نقطه ها باالی کندل ها باشد ،. 

 یک سیگنال خرید استوقتی نقطه ها زیر کندل ها باشد ،. 

 ی رالی های قیمتی بهترین استفاده از این اندیکاتور در بازارهای روند دار است که دارا

 .طوالنی مدت و سقوط قیمتی است

  

https://irtrader.net/



 استوکاستیک اندیکاتور

 از آن برای نشان دادن شرایط بیش خرید و بیش فروش استفاده می شود. 

 بدان معنی است که بازار بیش خرید باشند 80وط میانگین متحرک باالی وقتی خط ،

 .شده است و باید به دنبال فروش باشیم

 بدان معنی است که بازار بیش فروش باشند 20نگین متحرک زیر وقتی خطوط میا ،

 .شده است و ما باید به دنبال خرید باشیم

  

 )RSI( نسبی مقاومت شاخص اندیکاتور

  از این نظر که نشان دهنده شرایط بیش خرید و بیش فروش است مشابه استوکاستیک

 .است

 وقتی RSI  بدان معنی است که بازار بیش خرید شده است و ما باید باشد 70باالی ،

 .به دنبال فروش باشیم

 وقتی RSI  بدان معنی است که بازار بیش فروش شده است و ما باید باشد 30زیر ،

 .به دنبال خرید باشیم

 ازRSI  همچنین می توان برای تأیید شکل گیری روند نیز استفاده کرد. اگر فکر می 

 ، صبر کنید تااز اینکه وارد معامله شوید، قبل کنید روندی در حال شکل گیری است

RSI  آید )بسته به اینکه روند صعودی یا روند نزولی را  50باالتر رود یا به زیر  50از

 (.دنبال می کنید

  

 )ADX( جهت میانگین شاخص توراندیکا

 ADX  قدرت بالقوه یک روند را محاسبه می کند. 
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  نشان دهنده روند ضعیف و  20نوسان دارد و خوانش زیر  100تا  0این اندیکاتور از

 .نشان دهنده قوی بودن روند است 50خوانش باالی 

 ADX  ند فعلی خود می تواند به عنوان تأیید برای اینکه آیا جفت ارز احتماالً به رو

 .، استفاده شودادامه می دهد یا خیر

 همچنین می توان از ADX نیز استفاده کرد. به  برای تعیین بستن زودهنگام معامله

، نشان می دهد می کند 50شروع به کاهش به زیر  ADX ، هنگامی کهعنوان مثال

 .که احتماالً روند فعلی از نفس افتاده است

  

 هیو نکوکی ایچیموکو اندیکاتور

Ichimoku Kinko Hyo (IKH)  اندیکاتوری است که مومنتوم قیمت در آینده را

 .اندازه گیری کرده و مناطق حمایت و مقاومت در آینده را تعیین می کند

به معنی  hyo ، و"تعادل"به معنی   kinko، "یک نگاه"ایچیموکو به ژاپنی به معنای 

 .است "نمودار"

نگاهی به "مخفف کلمه  ichimoku kinko hyo ، عبارتنهابا سر جمع کردن همه ای

 .بدست می آید "نمودار در حالت تعادل

 خط باال به عنوان اولین سطح حمایت و ر قیمت باالتر از چرخه سنکو باشداگ ،

ند. اگر قیمت زیر چرخه خط پایین به عنوان سطح حمایت دوم عمل می ک

، سطح مقاومت دوم و خط باالیی ، خط پایین اولین سطح مقاومتسنکو باشد

 .است
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 Kijun Sen  .اگر قیمت  به عنوان اندیکاتوری از جابجایی قیمت در آینده است

ر رود. اگر قیمت زیر خط آبی ، می تواند ادامه داده و باالتباالتر از خط آبی باشد

 .، ممکن است ریزش کندباشد

 Tenkan Sen  باال یا پایین  به سمت اندیکاتور روند بازار است. اگر خط قرمز

است. اگر به  ، نشان دهنده این است که بازار دارای رونددر حال حرکت باشد

 .، نشان دهنده رنج بودن بازار استصورت افقی حرکت کند

 Chikou Span  خط تاخیری است. اگر خط Chikou ایین به باال خط از پ

باال به پایین قیمت  ، یک سیگنال خرید است. اگر خط سبز ازقیمت را قطع کند

 .، یک سیگنال فروش استرا قطع کند

  هر اندیکاتوری نقص های خاص خود را دارد. به همین دلیل است که معامله

گران فارکس اندیکاتور های مختلف را با یکدیگر ترکیب می کنند تا آنها را 

 .غربالگری کنند

 

خود یاد خواهید گرفت که ، خود به و حرفه ای شدن در انجام معامالت با گذشت زمان

کدام اندیکاتور ها را بیشتر دوست دارید و می توانید آنها را به گونه ای ترکیب کنید که 

 .مناسب سبک معامالتی شما باشند
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