
 چگونه از نقاط پیوت برای معامله شکست ها استفاده کنیم؟

 

 

، سطوح پیوت نیز در تمام مواقع عمل مانند سطوح حمایت و مقاومت عادی درست

 .نخواهند کرد

مواقعی که ، اما نه همیشه. در وت برای معامالت رنج جواب می دهداستفاده از نقاط پی

، باید ابزاری در جعبه ابزار فارکس خود آماده داشته باشید تا این سطوح عمل نمی کنند

 !بتوانید از شرایط به نفع خود استفاده کنید

، دو راه اصلی برای معامله شکست ها وجود دارد: روش همانطور که در درس قبل گفتیم

 هجومی.محافظه کارانه و روش 
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محافظه  باشید که اگر راههر دو روش به خوبی عمل خواهند کرد. فقط به یاد داشته 

مجدد حمایت یا  ، که معنای آن صبر کردن برای لمس یا تستکارانه را در پیش بگیرید

 .، ممکن است حرکت آغازین را از دست بدهیدمقاومت خواهد بود

  

 احتمالی های شکست معامله برای پوینت پیوت از استفاده

نحوه انجام معامالت شکست با استفاده از نقاط بیایید نگاهی به نمودار بیندازیم تا بتوانیم 

 .ارائه شده است EUR / USD دقیقه ای 15پیوت را مشاهده کنیم. در زیر نمودار 

 

 .در طول روز یک رالی افزایشی قوی داشته است EUR / USD در اینجا می بینیم که

با یک گپ صعودی در باالی نقطه پیوت باز شده است.  EUR / USD می بینیم که

 .متوقف شود یک حرکت صعودی قوی شروع کرده است R1 قیمت قبل از اینکه کمی در
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 !پیپ باال پریده است 50، مقاومت شکسته شده و جفت ارز سرانجام

و به جشن و  ه بودید، حرکت ابتدایی را گرفتر از روش هجومی استفاده می کردیداگ

 .، طوریکه انگار جام جهانی را باالی سر برده ایدپایکوبی می پرداختید

، منتظر لمس مجدد می ماندیدردید و ، اگر روش ایمن را انتخاب می کاز طرف دیگر

لمس و  R1 تبدیل به یک تریدر کوچک غمگین می شدید. قیمت پس از شکستن

 !هم اتفاق افتاده است R2 ، دقیقا مشابه همینعآزمایش مجددی نداشته است. در واق

نیز هدایت  R3 سعی کرده اند روند را به EUR / USD دقت کنید که چگونه خریداران

 .کنند

، ممکن بود در هم در پیش می گرفتید R3 ، اگر روش هجومی را در موردبا این حال

کت جعلی می شدید ، گرفتار یک حرف قیمت پس از شکست در ابتدای امرنتیجه تضعی

، در اینصورت با حد ضرر ر حد ضرر را خیلی تنگ می گذاشتیدو گول می خوردید. اگ

 .خارج می شدید

، می بینید که قیمت در نهایت شکسته است. دقت کنید که چگونه خط با این حال بعداً

 .مقاومت شکسته شده مجدد نیز لمس شده است

را نیز  R3 ز در ادامه روز برگشته است و، مشاهده کنید که چگونه جفت ارهمچنین

شکسته است و از آن هم رد شده است. فرصت گرفتن یک فروش در لمس مجدد مقاومتی 

)احتماال باید جمله آخر را دو بار  به حمایت شده است نیز وجود داشت که تبدیل

 (.!بخوانید
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 "نقش گشتن معکوس"

، معموالً تبدیل به سطوح کسته می شوند، وقتی سطوح حمایت شبه یاد داشته باشید که

 .مقاومت می شوند

ه که به سطح در مورد مقاومت های شکسته شد "معکوس گشتن نقش"این مفهوم 

، نیز صدق می کنند. این موارد فرصت های خوبی برای اتخاذ حمایت تبدیل می شوند

 .روش ایمن خواهند بود

  

 ها شکست معامله در سود حد و ضرر حد دادن قرار نحوه

یکی از موارد دشوار در انجام معامالت شکست )بریک آوت( انتخاب محل قرار دادن حد 

 .ضرر است

وح حمایت و مقاومت پیوت برخالف معامالت دامنه ای یا رنج که شما دنبال شکستن سط

 .، در اینجا شما بدنبال حرکات سریع و قوی هستیدمی گردید

حمایتی که "، این سطح احتماالً به تئوری ، از نظربمحض شکسته شدن یک سطح

، این حالت را تبدیل خواهد شد. باز هم "مقاومتی که حمایت شده"یا  "مقاومت شده

 .اند شده معکوس ها نقش زیرا ...معکوس گشتن نقش می نامند 

، می توانستید حد ضرر خود را درست را می شکست R1 اگر خرید می گرفتید و قیمت

 .یدقرار ده R1 زیر

برگردیم تا ببینیم حد ضرر های خود را در کجا می شد  EUR / USD بیایید به نمودار

 .قرار دهید
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، هدف شما به طور معمول سطح حمایت یا سطح مقاومت پیوت  در مورد تعیین اهدا

 .پوینت بعدی به عنوان حد سود خواهد بود

گر اینکه یک رویداد بسیار نادر است که قیمت از همه سطوح نقاط پیوت عبور کند م

 .بزرگ اقتصادی یا خبر غافلگیر کننده بیرون بیاید

برگردیم تا ببینیم این حد ضرر ها را در کجا باید قرار  EUR / USD بیایید به نمودار

 .می دادیم و سود خود را کجا باید می گرفتیم

 

، باید حد ضرر را شکسته است R1 ، بمحض اینکه مشاهده کردید قیمتدر این مثال

منظورمان نیست،  R1 قرار می دادید. البته دقیقا زیر خود نقطه R1 را درست زیر خود

چون ممکن است نویزهای موجود در بازار بی جهت استاپ شما را فعال کنند. بهتر است 

 .یک کندل یا نقطه ای که بازار به آن واکنش داشته قرار گیرد low زیر
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خود  پوزیشن، می توانید هدتن ادامه می داگر معتقد بودید که قیمت همچنان به باال رف

را نگه داشته و حد ضرر خود را به صورت دستی جابجا کنید )تریل( تا ببینید آیا حرکت 

 .ادامه دارد یا خیر

شما باید با دقت قیمت را رصد کنید و متناسب با آن حد ضرر را تنظیم کنید. در درس 

 .های بعدی در این مورد بیشتر صحبت خواهیم کرد

، شما باید از ریسک های موجود در معامالت بریک مانند هر روش یا اندیکاتور دیگری

 .اوت ها آگاه باشید

 

 (ها اوت )بریک ها شکست معامله ریسک

، شما هرگز نمی دانید که آیا حرکت ادامه خواهد داشت یا نه. در واقع هیچکس نمی اوال

فتن ادامه خواهد مت همچنان به باال رداند! ممکن است تفکر شما اینگونه باشد که قی

، این بدان معنی است که شما مورد ، یک کف یا یک سقف را بگیرید، اما درعوضداد

 !جعلی را گرفته اید و گول خورده اید

، مطمئن نیستید که این یک شکست واقعی است یا فقط نوسانات وحشیانه ناشی از ثانیا

 !انتشار اخبار مهم

، بنابراین د های خبری امری کامال مرسوم استبات در هنگام رویدااسپایک های بی ث

حتماً در جریان اخبار مهم باشید و از آنچه در تقویم اقتصادی روز یا هفته ی جاری است 

 .آگاه باشید

، بهترین کار این است که به سایر سطوح در آخر، درست مثل معامالت دامنه یا رنج

 .وجه داشته باشیدکلیدی حمایت و مقاومت نیز ت
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، اما دقت کنید که یک سطح در حال شکسته شدن است R1 ممکن است فکر کنید که

 .وجود دارد R1 مقاومت قوی بعد از

، اما فقط مقاومت بعدی را تست کند را شکسته و از آن عبور کند R1 قیمت ممکن است

 .و بریزد

الگوهای شمعی ژاپنی و  ،رکسی خود در مورد حمایت و مقاومتشما باید از دانش فا

اندیکاتور های مومنتوم استفاده کنید تا بتوانید سیگنال های قوی تری دریافت کنید که 

 . آیا این شکست واقعی است یا خیر
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