
 با سالم خدمت تمامی دوستان

 

به ترجمه آن  پاسخ که در سایت مطرح شده بود، انتخاب شده و بعد از تهيه فایل پی دی اف التين مشغول یکی از جلسات پرسخ و

انب ایرادی در اختيار دوستان قرار ميگيرد تا اگر در ترجمه اینج حال این فایل به صورت ضميمه. اميدوارم که این بحث موثر واقع بشه. شدم

  .اميد است که به بزرگواری خود ببخشيد. به منبع اصلی در صدد رفع آن برآیيد وجود داشت با مراجعه

 . کردن، کمال تشکر را دارم هم که بنده را در این راه راهنمایی و حمایت آقا محسن ادامه از دوست عزیزمان در

 (است بود، حذف گردیده الزم به توضيح است که بعضی از قسمتهایی که تکرار شده)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 چگونگی تعيين کردن سطوح حمایت و مقاومت

 

 "شبکه آموزشی سرمایه گذار"فراست، بنيانگذار و رئيس  جری: کارشناس

  ٢٠٠٦ فوریه ٨: جلسه تاریخ

 

 :شرح زیر است مباحثی که طی این جلسه پوشش داده خواهد شد به

 

 چگونگی تعيين کردن سطوح حمایت و مقاومت •

 برای یک معامله تعيين نقطه ورود •

 تعيين نقطه خروج در یک معامله •

 ها استفاده از ميانگين متحرک •

 رسم کانال های برگشتی •

 گرفتن فيبوناچی بازگشتیچگونگی بکار  •

 

 فراست کيست؟ جری

شرکت یک گروه آموزشی شبکه ای برای معامله گران و  ، که این(IEN) جری فراست رئيس و بنيانگذار شبکه آموزش سرمایه گذار

او  .يباشد شرکت م١٠٠و مشاور دارایی  IBM تحليلگر و طرح ریز و کارشناس عالی رتبه شرکت او یک. سرمایه گذاران فعال ميباشد

او . آپشن، معامله و سرمایه گذاری ميکند  به صورت شخصی و عمدتًا بر روی ارزهای بازار فارکس و معامالت١٩٨٧همچنين از سال 

 ای برای معامله گران بشدت تأثير گذار است، از اینرو او شروع به یادگيری از متخصصين متوجه شد که اجرا و راه اندازی یک گروه شبکه

 .عامله گران در گروه خود کردصنعت و م

 

  



 

 :گفتار کلی

 

 حمایت و مقاومت و تعيين نقاط ورود و خروج

فریمهای ماهانه و هفتگی و بعد از آن یافتن الگوها و مقدمه چينی برای من معموًال در آموزشها و تمرینات خود از جميع چارت ها و تایم 

بعد از انجام این.  دقيقه استفاده ميکردم١٥ و ٣٠ ، ٦٠ ساعته، ٤نمودارهای روزانه،  معامله در روش برای مدتهای طوالنی، این کار،  

سرعت در حال گذر است و این روش ميتواند جزئيات بسياری را به همراه داشته و  به هر حال زمان به. حقيقتًا یک تمرین سریع است

در(ات کاری نداریمبرای رسيدن به هدف، در این معرفی کوتاه ما به جزئي. مارا بگيرد زمان  ساعته ٤و فقط برروی چارت ) چارتهای مختلف 

 .تمرکز ميکنيم

 

 :خوب به بحث ميانگين های متحرک ميرسيم

 

 

آبی (٥٠ره ، دو)سبز رنگ (٧من در اینجا ميانگين متحرک با دوره   .رسم کرده ام) مشکی رنگ (٢٠٠و با دوره )رنگ

قرار تصویر کلی به این صورت است که ميانگين های متحرک رفتار مغناطيسی دارند که قيمتهای پایينتر را بوسيله خودشان هدف 

در این حالت، ما یک نمونه عالی . ندنظاره ميکن 200  و٥٠ميدهند، اما شما ميتوانيد مطمئن باشيد که اکثریت معامله گران به دوره های 

شما ميتوانيد شاهد همگرایی دو ميانگين متحرک با.  خواهيم داشت١٫٩٧٥در قيمت حدود  مطابق شکل باال(بر روی ارز یورو  دوره  (

 .  شودفقط از یک ميانگين متحرک استفاده باشيد، این خاصيت آهنربایی در این حالت قویتر از حالتی است که٢٠٠ و ٥٠تناوب 

  



 

 :حال اجازه دهيد که یک کانال بازگشتی را اضافه کنيم

 

 

 

مشابه مفهوم . دمعيار در دو طرف قيمت بسته شده، رسم ميشونمفهوم کانال بازگشتی خطی (LRC) این است که آنها، در یک انحراف 

بدون در نظر گرفتن جزئيات، به قيمت توجه کنيد که چگونه در بين دو باند. کمی تفاوت باندهای بولينگر اما با آبی کناری و خط قرمز که  

 .ناميده ميشود حرکت ميکند" خط مرکزی "

که با همگرایی ميانگين های این کانال و  بازگشتی خطی را در باالی کانال١٫٢٠٦٧ميانگين های متحرک پتانسيل هدف عجيب قيمت در  

 روزه به صورت موازی با ٥٠مشاهده ميشود، ميانگين متحرک با دوره  همانطور که.  توام شده است را نشان ميدهد٥٠ و ٢٠٠متحرک 

 . گرفته و حرکت ميکندخطوط کانال قرار

  

  

  

  

  

  

  

  



 

   رسم فيبوناچی–گرد آوری بهترین سود  بازگشتی و گسترشی

 

 

 

محل مينيمم ساخته شده بوسيله قيمت در حال حاضر که در  تا١٫٢٣٢٢در ) پيوت(من یک فيبوناچی بازگشتی از نقطه راس مفصلی  

این خط محدوده اولویت بازگشت را نشان.  توجه کنيد١٫٢٠٣٧بازگشت در % ٢٥به خط . ميکنم  ميباشد، رسم١٫١٩٤٣اینجا  این . ميدهد 

 .اولين هدف قيمت من خواهد بود

 .در حال حاضر ما هر سه ابزار تحليل  ساعته داریم٤تکنيکال را بر روی نمودار 

 



 

 

 پيپ در هر هدف٢٧ما در حال حاضر یک سيستم متقارن کامل را برای   .قيمت داریم

 : الت٤حال ميتوانيم به صورت زیر و به عنوان مثال معامله ای با حجم   پيپ توقف سيال داشته باشيم١٠ با ١٫٢٠٠٨خرید در 

فيبوناچی بازگشتی% ٢٥دقيقًا زیر خط )  الت٢جم  پيپ با ح٢٧از معامله با  -1  .خروج (١٫٢٠٣٥هدف قيمت در  

٢٠٠کانال و زیر ميانگين متحرک با دوره  -2 دقيقًا زیر لبه باالیی)  الت٢ پيپ با حجم ٥٤خروج از معامله با  (١٫٢٠٦٢قيمت در     . هدف 

١:١(ميزان ریسک )  پيپ ضرر٢٧با  -3  (خروج از معامله (١٫١٩٨١حد ضرر در  

 

 

 

 

رسش و پاسخ ميرسيمپ  .حال به قسمت 

 

ما ميخواهيم در مورد تعيين خطوط حمایت و مقاومت با استفاده از سه ابزار تکنيکال محبوب من یعنی ميانگين توضيح کارشناس :

های متحرک، کانال بازگشتی خطی و نسبتهای بازگشتی و گسترشی فيبوناچی بحث  .کنيم

هدف قيمت جداگانه داریم و یک نقطه حد ضرر ميشویم که" ن و فراموش کنتنظيم ک"سپس ما وارد دو معامله اتوماتيک به صورت  2 

  .همراه ميباشدداریم که معامالت ما با یک توقف سيال

معامله و سرمایه گذاری بر اساس این روش با  .توجه به حد ضرر برای تمام معامله گران توصيه نميشودرفع مسووليت :

ارنرم افز eSignal استفاده کرده ام اما تمام پالتفرم های دیگر نيز این ابزار را در  .اختيار دارند من برای این کالس آموزشی از 



 .متقابل ميباشد این یک مثال ساده برای آموزش و در حقيقت دارای روندهای کوچک

هت نزولی و صعود ناگهانی در برخورد با خط مرکزی کانال نزولی در ج با یک نگاه گذرا ميتوان رفتار و واکنش های قيمت و کاهش سریع در

 .در صعود ها را مشاهده کرد برخورد به این خط

 

 

 

ها و  بيشترین قيمت، کمترین قيمت و بسته شدن قيمت در روز قبل برای توليد خط پيوت، مقاومت نظر شما در مورد استفاده از :سوال

 حمایت های این روش و بکار گيری این سطوح برای هدف قيمت چيست؟

و دارای دید بهتری باشيم اما من  نقاط پيوت بسيار مهم هستند، من فقط سعی کردم که صفحه من با این خطوط اشغال نشود :جواب

 .در بازار استفاده ميکنم از این خطوط پيوت برای دیدن کف و سقف یک رنج قيمت

 

يشناسيد؟ ميانگين های متحرک ساده یا را به عنوان خطوط حمایت و مقاومت م شما کداميک از این ميانگين های متحرک :سوال

 (Simple or Exponential) نمایی؟

ساده هستم بهر حال این اعتبار در استفاده از ميانگين های نمایی وجود دارد که  من یک معامله گر با ميانگين متحرک های :جواب

 .اصالح تاخير زمانی ذاتی در ميانگين ها ميشود باعث

 

 دارد؟ آیا این مقدار به محاسبات معامله گر بستگی.  پيپ بسيار تنگ است١٠ حدود توقف سيال در :سوال

بازگشت قيمت ميشود و شما ميدانيد که فارکس چقدر  توقف سيال یک ابزار بسيار سودمند است که باعث حفظ سود بر اثر :جواب

اثر  شما گذاشته شود و سپس به صورت متناوب برسيال باید در حد مناسبی در ابتدای معامله  توقف. سریع ميتواند بر عليه شما شود

 .حفاظت از سرمایه شما است تمام این کارها در جهت. حرکت بازار در جهت سود شما این ميزان باید تنگ تر شود

 

 ازبازگشتی، ميانگين های متحرک و کانال نزولی حاکی از نزول است، چرا شما صحبت  یه نظر من تمام نشانگرها، فيبوناچی :سوال

 معامله خرید ميکنيد؟

یک معامله تهاجمی در خالف جهت بازار است و با شما موافقم که تمام این  این. در قبل به روندهای کوچک متقابل اشاره شد :جواب

 .باشد گهگاه حرکت بر خالف جمعيت ميتواند جذاب. فيمت را نشان ميدهند نشانگرها نزول

 

شما ميتوانيد با توجه به دید چند . بوسيله نگاه به گذشته تایيد کنيم از فيبوناچی بازگشتی رامن فهميدم که ميتوانيم استفاده  :سوال

 طرفدار بيشتری هستند؟ بگویيد که کداميک از تایم فریمها برای استفاده فيبوناچی و کانال ها مناسبتر و دارای جهته به بازار

من به دنبال شرایط بهينه برای رسم فيبو، در تایم فریم های مختلف . ميباشدمن  ميانگين های متحرک تنها ابزار ایستا در چارت :جواب

این . تایم فریمها هم تایيدیه این کانال را بگيرم ميکنم و بعد کانال مناسب را رسم کرده و بعد تایم فریم را تغيير داده تا از دیگر جستجو

 .بهترین روش است

 


