
 چگونه از نقاط پیوت برای بررسی تمایالت بازار استفاده کنیم؟

 

، و آن استفاده در استراتژی معامالتی وجود دارد یک روش دیگر برای گنجاندن نقاط پیوت

 .است بازار تمایالت از سطوح پیوت برای ارزیابی

له گران در حال معنی چنین چیزی این است که شما می توانید تشخیص دهید که معام

 .حاضر تمایل بیشتری به خرید جفت ارز دارند یا فروش آن

برای این کار تنها کافیست که نقطه پیوت را رصد کنید. می توانید با آن همچون خط 

 .وسط یک زمین فوتبال رفتار کنید

بسته به اینکه توپ )در این مورد قیمت( کدام طرف خط باشد می توانید بفهمید که 

 .صاحب توپ و میدان هستند و برتری دارند یا فروشندگان خریداران
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، نشانه آن است که خریداران در این جفت از نقطه پیوت به باال شکسته شود اگر قیمت

ارز دست باال را دارند و شما باید مثل خریدن کیک به خرید گرفتن روی این جفت ارز 

 .فکر کنید

، یمت باالتر از نقطه پیوت می ماندوقتی که ق ،مثالی از آنچه اتفاق افتاده است در زیر

 .ارائه می شود

 

 بازار تمایالت تشخیص برای پیوت نقطه از استفاده مثال

 

 

با یک گپ در باالی نقطه پیووت باز شده  EUR / USD ، می بینیم کهدر این مثال

 .است

 .می سطوح مقاومتی را شکسته است، باال و باالتر رفت و تماسپس قیمت
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، در اینصورت باید به فکر فروش از نقطه پیوت به پایین شکسته شود، اگر قیمت حال

 .جفت ارز بود

قیمت پایین تر از نقطه پیوت نشان دهنده تمایالت بازار نزولی بوده و بمعنای این است 

 .اشندکه فروشندگان می توانند در این سشن معامالتی برتری داشته ب

 .بیندازیم GBP / USD بیایید نگاهی به نمودار

 

، می بینیم که قیمت نقطه پیوت را )که به عنوان یک سطح مقاومت عمل در نمودار باال

، اینست که این جفت ارز پایین و کرده است. نکته بعدی که می دانیممی کند( لمس 

 .پایین تر رفته است

ده مت در زیر نقطه پیوت باقی ماناگر شما بر اساس نشانه ابتدایی عمل می کردید که قی

 GBP / USD ، پول خوبی به جیب میزدید چراکهو روی جفت ارز فروش می گرفتید

 !پیپ ریخته است 300تقریبا 

 .، همیشه تا این حد خوب و شسته رفته در نمی آیدالبته
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 کنید عمل احتیاط با همیشه

ک جفت ارز دست باال را دارند مواقعی وجود دارد که شما فکر می کنید فروشندگان در ی

و سقف را هم  شده معکوس ارز جفت اوضاع که بینید می بعد و روند نزولی است و

 !شکسته است و باال رفته است

 

آید و بعد ، اگر می دیدید که قیمت از نقطه پیووت شکسته است و پایین می در این مثال

 .، یک روز بسیار غم انگیز را پشت سر می گذاشتیدروی آن فروش می گرفتید

پیوت را باال پریده و در نهایت نقطه   EUR / USD، در ادامه، در طول سشن اروپا

، این جفت ارز در باالی نقطه پیوت مانده است و نشان داده شکسته است. عالوه بر این

 .که چگونه جشن و پایکوبی خریداران ادامه داشته است

 اینجا چیست؟درس 

 !معامله گران دمدمی هستند
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تواند اساسا از روزی به امله گران فارکس نسبت به یک جفت ارز دارند می حسی که مع

 .، حتی سشنی به سشن دیگر تغییر کندروز دیگر

به همین دلیل است که براحتی نمی توانید وقتی قیمت باالتر از نقطه پیوت است خرید 

 .بگیرید یا وقتی زیر آن است فروش بگیرید

، باید آن را با سایر طه پیوت به این روش استفاده کنیدل نق، اگر تصمیم دارید از تحلیبلکه

 .اندیکاتور ها ترکیب کنید تا بتوانید تمایالت کلی بازار را تشخیص دهید
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