
 

 

 اولو تانرین آدی له

 

 

 بنام آنکه جان را فکرت آموخت

 

 

 آشنایی با قوانین
 

 اوپنینگ رنج و کلوزینگ رنج
 

 

 

 نجابت جمع  محمد این جزوه آموزشی براساس آموزشهای استاد
 آوری و تنظیم گردیده است.

 گردآوری مطالب توسط مسعود حسین زاده  -

masssssoud@gmail.com 

http://abcbourse.ir/


 

 

 مقدمه: 
 

ه مباحث ناگفته های فارکس، در این جزوه با یکی از در ادامه سلسل     

د بازار فارکس را مور این بازار که از جنبه روانشناختی،مباحث مهم 

 .آشنا خواهیم شدبررسی قرار میدهد 

ذکر می گردد که قانون اوپنینگ رنج برای  نکته بسیار مهمدر ابتدا این 

که فاندهای غیر قابل کاربرد دارد و در زمانهایی بازار زمانهای نرمال 

پیش بینی مثل جنگ یا کودتا و یا امثالهم روی می دهد، اوپنینگ رنج فاقد 

 کارایی الزم می باشد.

همانطور که اشاره شد اوپنینگ رنج از منظر روانشناختی بازار مورد 

استفاده قرار میگیرد وما با استفاده از این قانون،شمایی از روند کلی هفته 

ختیار خواهیم داشت، البته وقتی میگوییم، قانون، این به پیش رو را در ا

نیست بلکه با استفاده از این روند هفتگی معنای پیش بینی صد در صد 

روش میتوانیم چیزی حدود هفتاد درصد از روند احتمالی انس در هفته پیش 

سایر روشهای تکنیکال،در کل هفته و کمک پیش بینی کرده و با استفاده  رو

 داشته باشیم. سود دهی

اما نکته حایز اهمیت بعدی که در ارتباط با اوپنینگ رنج باید مدنظر قرار داد، زمان 

استفاده از آن میباشد، آنطور که در ادامه بصورت مشروح بیان خواهد شد، این 

قانون در زمان باز شدن بازار بعد از تعطیلی مورد استفاده قرار میگیرد، اما باید 

بین زمان بسته شدن بازار  که ن روش برای زمانهایی بکار میرودتوجه داشت که ای

تا باز شدن آن، بازه زمانی قابل عرضی اتفاق بیافتد، بمانند بازه زمانی بستن در 

پس از  آنو باز شدن دقیقه بامداد شنبه  03.1شب جمعه یابه عبارت دقیقتر همان 

ک ساعته و کلوز شبانه در دقیقه بامداد دوشنبه، ونه تعطیلی ی 03.1ساعت در  94

 و باز شدن بازار پس از یک ساعت. سایر روزهای هفته

 

  در ادامه جزوه به شرح مبحثی مرتبط با بحث اوپنینگ رنج و تحت عنوان

 شرح آن نیز مفصال بیان خواهد شد.کلوزینگ رنج خواهیم پرداخت که 
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 اوپنینگ رنج

 

بارتی ترمینولوژی آن، رنج و یا به عدر مورد چرایی و چگونگی ایجاد قانون اوپنینگ 

میتوان گفت، در ده دقیقه ابتدایی گشایش بازار در بامداد دوشنبه با توجه به اینکه، در این 

و این اتفاقات در ذهن دو روز تعطیلی بازار اتفاقات زیادی در سطح جهانی اتفاق می افتد 

آنهایی که میخواهند اقدام به  تریدرها اثر میگذارد)چه اونایی که پوزیشن باز دارند و چه

فلذا بسیاری از بزرگان بازار در این ده دقیقه ابتدایی، معامله ای پوزیشن گیری نمایند(، 

، در این ده دقیقه ابتدایی یعنی از ساعت دانجام نداده و به دقت بازار رو تحت نظر میگیرن

و اینکه بعد از این ده بازار برای خود سقف و کفی میسازد، این کف و سقف  03.2تا  03.2

 دقیقه قیمت به چه سمتی می رود، اساس کار اوپنینگ رنج را مشخص میکند.

 

 قانون اوپنینگ رنج:

قانون کلی اوپنینگ رنج، چنین بیان میدارد که، در ده دقیقه ای که از باز شدن بازار گذشت و 

ثانیه بعد از  2. ساخت، باید (high( و سقفی )lowدر آن ده دقیقه قیمت برای خود کف )

قیقه رو به دقت زیر نظر داشت که قیمت به چه سمتی می رود و مخصوصا در ثانیه اون ده د

، انس دقیقا در چه قیمتی )یعتی دقیقا دو چهل دقیقه و سی ثانیه( سی ام بعد از اون ده دقیقه

( اون ده دقیقه قرار highثانیه قیمت در نزدیکیهای، های ) 2.قرار میگیرد، اگر در پایان آن 

( اون ده lowگرفت، یعنی روند کلی هفته پیش رو صعودی خواهد بود و چناچه نزدیک لو )

 .دقیقه قرار گرفت، بازار در هفته پیش رو روند نزولی به خود خواهد گرفت

البته باید توجه داشت که اوپنینگ رنج روند کلی هفتگی را مشخص میکند اما  -

سی ثانیه نزدیک سقف آن ده دقیقه گرفت، ما  وقتی در پایان آننمیگوید، به طور مثال 

بالفاصه روند را صعودی تشخیص داده و فورا اقدام به خرید نماییم، بلکه استفاده ای 

که ما از این قانون میکنیم اینست که روند کلی هفتگی را تشخیص داده و در 

نزدیکیهای کف هفتگی فرصتهای مناسب )مثال در این مثال در پایین زدن قیمت و 

 اقدام به خرید کرد.(

 

نکته مهم بعدی در ارتباط با گپ گشایش بازار میباشد، در حالت کلی گپ مثبت یعنی  -

قیمت در هفته پیش رو یه باالیی خواهد زد و گپ منفی بیانگر این خواهد بود که قیمت 

 در این هفته یه پایینی خواهد زد.
اره در نظر داشت گه وقتی میگوییم گپ، باید حداقل البته باید این نکته مهم را همو -

یکی دو دالری باشد که بتوان به آن استناد نمود، وگرنه گپ های کمتر از یک دالر و 

 سنتی به هیچ وجه قابل استناد نیستند. 2.-2.مخصوصا 
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ا قیمت بعض ،بعد از اون ده دقیقه گاهی دیده میشود که در همان سی ثانیهتبصره:  

، اگر چنین حالتی پیش آمد و سقف آن ده دقیقه را می شکند ه دقیقه و یاکف آن د

گپ گشایش بازار هم با آن همسو بود، یعنی مثال بازار با گپ مثبت باز شده )حداقل 

گپ یکی دو دالری( و قیمت در پایان آن سی ثانیه باال رفته و سقف آن ده دقیقه را 

له گران ایجاد شده که هم گپ مثبت شکسته، در این حالت یک همگرایی بین معام

رو میبینند و هم خرید غالب شده است، در چنین حاالتی احتمال اینکه قیمت در 

 طول هفته سقف مهمی را بشکند وجود دارد.

و بر عکس آن در گشایش بازار با گپ منفی و قرار گرفتن قیمت، در پایان سی  

، تفکر نزولی را در طول هفته غالب آن ده دقیقه و یا پایین تر از آن lowثانیه، در 

 کرده و احتمال اینکه در طول هفته کف شکنی داشته باشیم، وجود دارد.

 

ثانیه، تقریبا در وسطهای کف و سقف ایجاد  2.اما وقتی که قیمت در پایان  -

یعنی بازار این هفته گیج خواهد زد و به شده در آن ده دقیقه قرار میگیرد، 

هم پایین، که بهتره در این حالت نزدیک سقف ها فروش عبارتی هم باال داره 

زد و نزدیک کفها خرید، زیرا روند این بازار به نحوی نیست که کف زنی و 

 02-01-02یا سقف شکنی آنچنانی داشته باشد و احتماال تو یک محدوده 

 دالری سیر خواهد کرد.
البته نکته دیگری که الزم به یادآوریست، این مطلب مهم میباشد که بعضی از بزرگان  -

علم تکنیکال به جای سی ثانیه، یک دقیقه بعد از آن ده دقیقه را در نظر میگیرند و 

 ظر میگیرند.ثانیه های پایانی آن یک دقیقه را در ن
 

در جایی که گپ گشایش بازار کمتر از یک دالر بود، بهتر آنست که یک دقیقه را  -

 مالک عمل قرار دهیم.
 

یک دقیقه،  یه و یاپایان سی ثان مثبت و درما همانطور که در باال اشاره شد، اگر گپ  -

، بازار ما در این هفته به احتمال زیاد شدیدا قرار گرفتآن ده دقیقه   highقیمت در 

صعودی خواهد بود، اما اگر با گپ مثبت باز شد اما در پایان سی ثانیه یا یک دقیقه 

بازار بسته شد در این حالت انس هر چی باال زد فروش داره و بهتره    lowنزدیک 

 رید پوزیشن گیری نمود.در این حالت از فروش به خ
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 کلوزینگ رنج :

 

مبحث دیگری خدمت عزیزان ارائه میشود تحت عنوان در ادامه بحث قبلی و در راستای آن 

اوپنینگ رنج که این مبحث نیز از دید روانشناختی، بازار فارکس را مورد ارزیابی قرار 

ی بصورت تقریبمیدهد و با استفاده از آن میتوان دید کلی از روند هفتگی پیش رو و همچنین 

، البته این به شرطی میسر خواهد بود که در طول دو میزان گپ اوپن هفته رو پیش بینی کرد

 روز تعطیلی شنبه و یکشنبه اتفاق خاصی نیافتد.

یعنی به صورت دقیق ) در این بحث نیز ما ده دقیقه انتهایی بازار را در نظر خواهیم گرفت

 (بامداد جمعهدقیقه  03.2تا دقیقه  0302بخواهیم بگوییم، از ساعت 

ساعت بسته میشود، فلذا مانند  4.زار کامال کلوز خورده و اما چون بعد از آن ده دقیقه با

ثانیه بعد از آن ده دقیقه را نداشته و در این حالت یک دقیقه آخر آن  2.اوپنینگ رنج دیگر 

 ده دقیقه برای ما مالک عمل خواهد بود.

باید این نکته را خاطر  کلوزینگ رنجهمان و یا هفته یانی میت ده دقیقه پاچرایی اهدر اما 

در دقایق انتهایی یه عده و فروش دارن  ای عده  ای خرید دارن یه نشان ساخت که یه عده

 کال پوزیشنهاشون رو میبندن و میرن واسه تعطیالت آخر هفتهفارغ از سود و ضرر 

باید برای کلوزینگ رنج هم مالک  رنج بیان شددر حالت کلی نکاتی که در مورد اوپنینگ 

آن ده دقیقه  ( high)های ،یعنی وقتی در ثانیه های پایانی قیمت به سمت عمل قرار گیرد.

ر و برعکس درفت احتمال اینکه در گشایش بازار ما شاهد گپ مثبت باشیم بیشتر خواهد بود 

 ( آن ده دقیقه ما احتماال شاهد گپ منفی خواهیم بود.lowصورت رفتن به لو )
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