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 نقشه روند ها را بکش       -1

نمودارهای بلند مدت را بررسی کن. با نمودارهای ماهانه و هفتگی که معامالت چندین سال را در بر میگیرد شروع کن. هر چه 

تری از بازار به شما می دهد. هنگامیکه به نمودارهای بلند مدت پرداختید سپس به  نقشه بازار بزرگتر باشد دید کلی

نمودارهای روزانه و میان روز بپردازید. بررسی فقط نمودارهای کوتاه مدت می تواند فریبنده باشد. حتی اگر شما بصورت کوتاه 
 دت و میان مدت به نفع شما خواهد بود.مدتی معامله می کنید )نوسانگیر هستید( معامله در جهت روندهای بلند م

 روند را شناسایی کنید و با آن همراه شوید.       -2

بلند مدت ، میان مدت و کوتاه مدت.  –روند را مشخص کنید و آن را دنبال کنید. روند های بازار در سایزهای مختلف وجود دارند 
ودار مناسب استفاده کنید. مطمئن شوید که معامله شما در ابتدا، مشخص کنید که به چه صورت معامله می کنید تا از نم

جهت روند است. اگر روند صعودی است در موج های منفی بخرید. اگر روند نزولی است در موج های مثبت بفروشید. اگر شما 
ار بلند مدت تر، روند را نوسانگیر هستید، از نمودارهای میان روز و روزانه استفاده کنید. اما در هر مورد، اجازه دهید که نمود

 مشخص کند و سپس از نمودار کوتاه مدت تر برای زمان بندی استفاده کنید.

 باال و پایین آن را مشخص کنید.       -3

و مقاومت را پیدا کنید. بهترین مکان برای خرید نزدیک سطوح حمایت است. معموال حمایت برابر آخرین کف   سطوح حمایت
ن برای فروش نزدیکی سطوح مقاومت است. مقاومت معموال آخرین سقف سهم است. هنگامی که سهم است. بهترین مکا

یک مقاومت شکسته شود، تبدیل به حمایت در حرکات بعدی قیمت می شود. به بیان دیگر، سقف قبلی تبدیل به کف جدید 
کف قبلی  –مت می شود می شود. به همین ترتیب زمانی که یک سطح حمایت شکسته می شود تبدیل به سطح مقاو

 تبدیل به سقف جدید می شود.

 بدانید که چقدر اصالح می کند.       -4

درصدهای اصالحی را اندازه بگیرید. اصالحات بازار به سمت باال یا پایین معموال درصدی از روند قبلی را اصالح می کند. اصالح 

وم از روند قبلی است. بیشترین اصالح معموال دو سوم آن از روند قبلی رایجترین است. کمترین اصالح معموال یک س 05%

نیز بسیار رایج هستند. در هنگام یک پول بک )برگشت کوتاه ( در روند صعود،  %26و  %83است. درصدهای اصالحی فیبوناچی 
 است. %83تا  88باتدایی ترین نقطه خرید ، محدوده اصالحی 

 خط را بکشید.       -5 

. خطوط روند یکی از ساده ترین و موثرترین ابزارهای مربوط به نمودار است. تمام چیزی که اختیاج دارید دو خطوط روند را بکشید
نقطه در نمودار است. خطوط روند صعودی دو کف پشت سر هم را به یکدیگر متصل می کند. خطوط روند نزولی دو سقف پشت 

ال سیگنال هایی از تغییر روند را به ما می دهد. یک خط روند سر هم را به یکدیگر متصل می کند. شکستن خطوط روند معمو
معتبر حداقل می بایست سه مرتبه لمس شود. هر چه روند بلند مدت تر باشد و هرچه دفعاتی که لمس شده است بیشتر 

 باشد اهمیت آن بیشتر است.

 میانگین ها را دنبال کنید.       -6

میانگین های متحرک سیگنال های خرید و فروش مناسبی را تامین می کنند. این میانگین میانگین های متحرکت را دنبال کنید. 
ها به شما می گویند آیا روند حاضر همچنان برقرار است و همچنین در تایید تغییر روند کمک می کنند. میانگین های متحرک به 

حرک رایجترین روش پیدا کردن سیگنال های معامالتی شما نمی گویند که تغییر روند قریب الوقوع است. ترکیب دو میانگین مت
است. سیگنال های زمانی صادر می شوند که میانگین  65و  0، ترکیب 83و  9، ترکیب 9و  4است. برخی از رایجترین ها ترکیب 

نال مفیدی ارائه می روزه نیز سیگ 45کوتاه مدت تر از میانگین بلند مدت تر عبور کند. عبور قیمت باال و پایین میانگین متحرک 

 کند. از آنجایی که خطوط میانگین متحرک دنبالگر روند هستند، در بازارهایی که روند دارند بسیار مفیدند.

 برگشت ها را متوجه شوید.       -7

ما در  اسیالتورها را دنبال کنید. اسیالتورها کمک می کند تا نقاط اشباع فروش و اشباع خرید را مشخص کنید.اسیالتورها به

هنگامی که قیمت بسیار رشد یا بسیار افت می کند این اخطار را می دهد که ممکن است برگشتی رخ دهد در حالیکه 
و استوکاستیک ها هستند. RSIمیانگین های متحرک به ما در تایید تغییر روند کمک می کنند. دو تا از رایجترین این اندیکاتورها 

اشباع فروش هستند.  85مناطق اشباع خرید و پایین  05اعداد باالی RSIار می کنند. در ک 855تا  5هر دوی آنها در مقیاس 
 84یا  RSI9و  84هستند. بیشتر معامله گران از استوکاستیک  35و  65مناطق اشباع فروش و خرید در استوکاستیک ها 

می دهد. این ابزارها در بازارهایی که روند  واگرایی اسیالتورها اغلب اخطاری جهت برگشت بازار را به ما  استفاده می کنند.

 خنثی دارند بهتر کار می کنند. سیگنال های هفتگی به عنوان فیلتری برای سیگنال های روزانه استفاه می شود.

 عالئم هشداردهنده را بدانید.       -8
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فروش اشباع خرید اسیالتور  ترکیبی از سیستم عبور میانگین های متحرک با سیستم اشباعMACDمعامله کنید. MACDبا 
است. سیگنال خرید زمانی صادر می شود که خط سریعتر به باالی خط کندتر عبور کند و هر دو خط زیر خط صفر باشند. 

سیگنال فروش زمانی صادر می شود که خط سریعتر به پایین خط کند تر عبور کند و هر دو خط باالی خط صفر باشند. سیگنال 
 ال های روزانه مقدمند.های هفتگی بر سیگن

 روند داریم یا روند نداریم.       -9

استفاده کنید. این اندیکاتور کمک می کند تا مشخص کنید که بازار روند دار است یا اینکه در فاز خنثی حرکت می کند. ADXاز 
 وی است و بالعکس.صعودی نشانگر روند قADXجهت در بازار را محاسبه می کند. خط   این اندیکاتور درجه روند یا

 سیگنال های تایید را بدانید.    -11

حجم معامالت. حجم معامالت بر قیمت مقدم تر است. مهم است که مطمئن شوید که در جهت روند غالب حجم معامالت 
 سنگین می شود. در روند صعودی، در روزهای صعودی بایستی حجم معامالت بیشتر باشد.
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