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 پیوت پوینت چیست؟

معامله گران حرفه ای فارکس و بازار ساز ها از نقاط پیوت برای شناسایی سطوح حمایت 

 .و مقاومت احتمالی استفاده می کنند

اطقی هستند که احتماالً مقاومت آن من/، یک نقطه پیوت و سطوح حمایتبه زبان ساده

 .قیمت در آن مناطق می تواند تغییر جهت دهد

 چرا پیوت پوینت ها تا این اندازه جذاب هستند؟

 .دلیل آن این است که آنها عینی و تجربی هستند

، نقاط پیوت الزم به داشتن ایی که قبالً به شما آموزش دادیمبرخالف برخی از اندیکاتور ه

 .یستندذکاوت و بصیرت خاصی ن
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، نقاط پیوت فارکس بسیار شبیه به سطوح فیبوناچی هستند. از آنجا که از بسیاری جهات

 .، آنها تقریباً خودبخود عمل می کنندد زیادی این سطوح را رصد می کنندافرا

، ن است که در استفاده از فیبوناچی، بر خالف پیوت پوینتتفاوت عمده این دو در ای

 .کف و نوسانات سقف یک حالت ذهنی و نظری دخیل است هنگام انتخاب نوسانات

، نیز معامله گران فارکس معموالً از روش یکسانی برای محاسبه در استفاده از نقاط پیوت

 .استفاده می کنند

 .بسیاری از معامله گران این سطوح را رصد کرده و شما نیز باید همین کار را انجام دهید

مله گران کوتاه مدت که به دنبال استفاده کردن از حرکات پیوت پوینت به ویژه برای معا

 .قیمتی ریز هستند مفید و کارساز است. به عبارت دیگر، خوراک اسکالپرهاست

 

 ها پوینت پیوت از استفاده نحوه

، معامله گران می توانند هم هنگام واکنش و مانند سطوح حمایت و مقاومت عادی دقیقاً

جهش قیمت در برخورد با یک سطح اقدام به معامله کنند و هم شکست یک سطح را 

 .معامله کنند

معامله گرانی که در دامنه های محدود به رنج معامله می کنند از نقاط پیوت برای 

استفاده می کنند. آنها نقاط پیوت را به عنوان مناطقی می بینند  شناسایی نقاط برگشتی

 .که می توانند در آنها سفارشات خرید یا فروش خود را قرار دهند
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معامله گرانی که در شکست های قیمتی معامله می کنند از نقاط پیوت برای شناسایی 

تی به عنوان سطوح کلیدی استفاده می کنند که باید شکسته شوند تا یک حرکت قیم

 .شکست معتبر جهت ورود به معامله دسته بندی شود

، ترسیم شده است EUR / USD ساعته 1در زیر مثالی از نقاط پیوت که در نمودار 

 :ارائه می گردد

 

، سطوح حمایت و مقاومت افقی بر روی نمودار نطور که در اینجا مشاهده می کنیدهما

 .ترسیم شده اند

 ؟!است راحت !اند شده مشخص شما برای خوب چقدر آنها که ...و می بینید

  

 پیوت نقاط شناسی اصطالح

 :مرتبط با پیوت ها آورده شده است در زیر خالصه ای از معنی کلمات اختصاری
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PP  مخفف Pivot Point است. 

S  مخفف حمایت است. 

R  مخفف مقاومت است. 

باید  R1" یا "باید حتما حمایت باشد! S1" اما زیاد فکر خود را درگیر این نکنید که

 ".حتما مقاومت باشد

 

 .دلیل آن را بعداً توضیح خواهیم داد

 :مطالب زیر خواهید آموخت فارکس آموزش در دروس بعدی دوره

 نحوه محاسبه نقاط پیوت فارکس 

 انواع مختلف نقاط پیوت 

 نحوه افزودن نقاط پیوت به جعبه ابزار معامالتی خود 
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