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 اهمیت تایم فریم در تحلیل تکنیکال

ها در تحلیل تکنیکال به اندازه خود تحلیلل  فریم تایم

معموال بدون در نظر گرفتن تایم  اهمیت دارند. مبتدی ها

کننلد و  فریمهای دیگر تنها به یک تایم فریم بسنده می

انللدیکاتورهای خللود را روی عن ا مللال مللی کننللد. در 

یم فریم هلای دیگلرد دیلد داشتن تا صورتیکه با در نظر

 .بهتری نسبت به روند می توان داشت

دالیلی که موجب می شود تریدرها بله انلدازه ای  یکی از

که معموال تایم فریمی را  که باید موفق نباشند این است

 . برای معامالتشان انتخاب کرده اند که مناسبشان نیسلت

تریدرهای تازه کار زود می خواهند پوللدار شلوند بله 

فریم های کوچک مثل یک دقیقه یلا  مین دلیل سراغ تایمه

شلوند زیلرا  پنج دقیقه می روند. در نهایت سرخورده می

با تایم فریم نامناسبی کار خود را عغاز کلرده انلد. 

مقاله سعی خواهیم کرد اهمیت تایم فریم هلا  ما در این

 .کنم جنبه اصلی برای شما بیان ۴را از 

 ریم مناسبشغل شما و انتخاب تایم ف

خود تصلمیم  وقتی می خواهید درباره تایم فریم معامالتی

بگیرید زمان اختصاص داده شده بله معلامالت تلان مهلم 

از روز یا هفته شما به انجام معلامالت  است. چه مقداری

داریلد و امکلان  اختصاص دارد؟ اگر یک شغل تملام وقلت

کنترل کردن معلامالت تلان را نداریلد بهتلر اسلت روی 

حتلی   سلا ته تمرکلک کنیلد و ۱سا ته یا  ۴ارهای نمود

 .دارد نمودارهای روزانه هم برای شما کاربرد

توانیلد  اما اگر با وجود داشتن شلفل تملام وقلتد ملی

 ۰۳معامالت تان را رصد کنید بهتر اسلت از نمودارهلای 

کنید.از طرف دیگرد اگر یلک معاملله  دقیقه ای استفاده

توانیلد از  ری ندارید میگر تمام وقت هستید و شغل دیگ

دقیقله ای نیلک  ۱۵یا  ۵تایم فریم های کوتاه تر مثل 

 .استفاده کنید

 شخصیت فردی شما با کدام تایم فریم سازگار است؟

تلایم فلریم  شخصیت فردی شما رابطه مستقیم با انتخلاب

شما داردد مثال شما احساس ملی کنیلد کله تلایم فلریم 

طوالنی تر است املا  مناسب است. زیرا یکسا ته برای شما

تعلداد  نه به اندازه ای کله حوصلله ملان سلر بلرود و

سیگنالها هم کافی به نظر ملی رسلند . در ایلن تلایم 

http://abcbourse.ir/


 2 

تحلیلل بلازار را داریلم و اصلال  فریم فرصت کافی برای

 . احساس دستپاچگی نمی کنیم

فریم در نظلر   از طرف دیگر کسی هم داریم که این تایم

ول خود  قبل از اینکه بتوانلد خیلی طوالنی است و به ق

انجام دهد تبدیل به فسیل شلده اسلتت تلایم  معامله ای

احسلاس ملی کنلد  دقیقه برای او مناسب اسلت و ۱۵فریم 

 . فرصلللللت کلللللافی بلللللرای تحلیلللللل را دارد

شخص دیگری نمی تواند در تایم فریم یک سا ته معاملله 

سریع ملی عیلد . و فقلا بلا  کند . زیرا به نظر  خیلی

 .ریمهای چهارسا ته و روزانه کار می کندتایم ف

تلایم فریملی  خب، چه تایم فریمی برای شما مناسب است؟

که در عن می توانید راحت کار کنید. در معامله کلردن 

کافی تحت فشار هستید ) به خاطر اینکه پلای  به اندازه

حلداقل نبایلد اجلازه  پول واقعی در میان است ( د پل 

ل تایم فریم نامناسب شما را بدهید که چیکهای دیگر مث

فشار بگذارند . در هر تایم فریمی باید فرصت کافی  تحت

احسلاس سلردرگمی و گیجلی  برای تحلیل داشته باشید تلا

 .نکنید و از طرفی حوصله تان سر نرود

کنید که با  به طور خالصهد باید از تایم فریمی استفاده

سلب شخصیت شما و زمانی که در اختیلار داریلدد در تنا

راه هم برای پیدا کردن تایم فریم مناسب  باشد. بهترین

فریم که ممکلن اسلت  شما این است که با هر تعداد تایم

معامله کنید و سپ  از میان عنها تایم فریمی کله بلا 

 .تر هستید را انتخاب کنید عن راحت

 میزان سرمایه شما و انتخاب تایم فریم

رمایه گلذاری که می خواهید در ایلن راه سل میکان پولی

شلما داردد اگلر  کنیدد ارتباط مستقیم با تلایم فلریم

حساب شما کوچک است پ  نمی توانید حد ضرر هلای بلکر  

قرار دهید پ  الجرم باید در تلایم فلریم هلای  برای عن

فعالیت کنید که حلد  کوچکتر مثل پنج دقیقه و یک دقیقه

 ضرر کوچکتری دارند و مارجین و استاپ الس های کوچکتری

 .فراهم می کنند را

فریم های بکر  همانطور که تارگلت و حلد سلودهای  تایم

را نیک میطلبند که بایلد  بکر  دارند حد ضرر های بکر 

 حساب شما تحمل این حد ضرر را داشته باشد و حساب شما
نسوزد و بتواند در مقابل نوسللانات بلازار ایسلتادگی 

 .کند
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 تکنیکال اهمیت تایم فریم های چند گانه در تحلیل

وقتی با توجه به مطالب باال راجع به تایم فریم کلاری 

خود تصمیم گرفتیدد می توانیلد سلراغ تلایم فریمهلای 

 .چندگانلللله بللللرای تحلیللللل بللللازار برویللللد

با نگاه کردن به نمودارها در تایم فریم های مختلل،د 

بازار به هر سلمتی ملی توانلد  حتما متوجه شده اید که

 تحلر  ممکلن اسلت در نملودارحرکت کند. یک میانگین م

هفتگی سیگنال خرید و در نمودار روزانه سیگنال فلرو  

سیگنال خریلد   نمودار سا تی بدهد . و ممکن است که در

بلاالخره چله  . و در نمودار ده دقیقه سیگنال فرو  بدهد

 !بایلللللللللللللللللللد کنلللللللللللللللللللیم ؟

به مثال زیر توجه کنید تا مطلب کامال برای شما روشلن 

 شود

 قیقااااااااهتااااااااایم فااااااااریم  اااااااان  د

را نشلان ملی  EUR/USD  شکل زیر نمودار پنج دقیقه ای 

حرکت بازار به نظر صعودی اسلت و از عنجاییکله   دهد .

خا مقاومت قبلی خود را هم شکسته است د بله نظلر ملی 

 رسد که بهترین موقع برای خرید است

 

ببینیلد کله بعلد از عن چله   اما ت اشلتباه کردیلد .

اتفاقی افتاده است . قیمت بعد از کمی باال رفلتن بله 

   شدت سقوط کرده است . خیلی بد شد .
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 تااااااااایم فااااااااریم یاااااااا  سااااااااا ته

وللی در تلایم   حال همان نمودار را و در همان موقعیت

کنیم. همانطور که می بینیلد  فریم شصت دقیقه بررسی می

بلازار  که بله مفهلومقیمت کانال نکولی خود را شکسته 

صعودی است . باالی میانگین متحر  قرار گرفته که ایلن 

 . صللعودی بللودن بللازار اسللت هللم دلیلللی بللرای

همه چیک حکایت از صعودی بودن بلازار دارد د پل  ملی 

 . خریم

 

 این بار هم اشتباه کردید ت
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 هتااااااااایم فااااااااریم چ ااااااااار سااااااااا ت

در   بسیار خب د اکنون به تایم فریم باالتر می رویلم .

را در تلایم فلریم چهلار سلا ته  شکل زیر همان موقعیت

میشود  مشاهده می کنید. در شکل یک کانال نکولی مشاهده

. جفت ارز به خا باالیی کانال برخورد کرده ولی هنلوز 

قرار دارد . حرکت باالی میانگین متحر   در کانال نکولی

بازار می دهد وللی  که البته گواهی از صعودی بودن است

کانال حکایت از نکولی بودن دارد هلر چنلد کلله حرکلت 

 .  خا باالیی کانال در حال انجام است پیرامون

 

نگاه کنید که چه اتفلاقی ملی افتلد . قیملت بعلد از 

 . برخورد به خا روند باالیی شروع به سقوط می کند
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 نمااااااااااااااااااا دار روزاناااااااااااااااااااه

برای تفریح هم کله شلده بیاییلد نگلاهی بله نملودار 

به وضلو  نکوللی اسلت .  روزانه بیندازیم .حرکت بازار

قیمت پایین میانگین متحر  و در یک کانلال نکوللی در 

پیشروی است . در این نمودار روند به روشنی قابلل  حال

از برخورد به خا بلاالیی  بعد تشخیص است .عخرین شمع هم

شلواهد  کانال به پایین برگشته است . بازار بلا تملام

 . نکولی است . حال ببینیم چه اتفاقی می افتد

 

 تبریک ت روند نکولی ادامه پیدا می کند .
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 نکتاااااااااااه ا اااااااااااالی چی اااااااااااات ؟ 

. تنها تفاوت عنها تاریخ و سا ت نمودارها یکسان بود 

متفاوتشلان بلود . حلال ملی توانیلد  در تایم فریمهای

 اهمیت تایم فریمهای چندگانه را در  کنید ؟

کنیم د نمی  وقتی ما فقا به نمودار پانکده دقیقه نگاه

توانیم دلیل ادامه روند یا بازگشلت عن را بفهملیم . 

خطور نمی کند که نگاهی بله تلایم فریمهلای  به ذهنمان

روند خلود ادامله  تر بیندازیم . زمانیکه بازار بهباال

می دهد یا از عن برمی گردد د معموال به یک خا حمایلت 

 . مقاومت در تایم فریم بکرگتلر برخلورد کلرده اسلت یا

برای من بسیار هکینه داشته تا بفهمم خطلوط حمایلت و 

بکرگتلر د مهلم تلر هسلتند .  مقاومت در تایم فریمهای

 اده از چندین تایم فریم د موقعیلتترید کردن با استف
های بهتری را برای ما فراهم می کند. مبتدی ها معموال 

تایم فریمهای دیگلر تنهلا بله یلک  بدون در نظر گرفتن

را روی  تایم فریم بسنده می کنند و اندیکاتورهای خلود

ان ا مال می کنند . در صلورتیکه بلا در نظلر داشلتن 

نسلبت بله رونلد ملی  دید بهتری تایم فریم های دیگر د

 . تلللللللللللللللللوان داشلللللللللللللللللت

اینکه خیلی به بازار نکدیک شوید د بهتلر اسلت  به جای

یلک تلایم فلریم بله  . کمی هم از دور به عن نگاه کنید

 ۴ نوان تایم فریم مادر و اصللی انتخلاب کنیلد ملثال 

کلیه تحلیل های خود از عینلده قیملت را روی  سا تهد و

ورود و خروج بله  برای این تایم فریم انجام دهیدد بعد

شلما .تایم فریم های پاینن تر مثل سا تی رجلوع کنیلد

معامالت خود را ا تبار سنجی می کنید و   مال با این رو 

کلار لبله محکلم  بعد به معامله ورود می کنیدد با این
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تری نسبت به کسانی که تنها از یک تایم فریم استفاده 

  . خواهید داشت می کنند د

ری در نظر داشته باشلید بلین تلایم موقع تصمیم گی فقا

باشد. اگر تلایم فلریم  فریمها تفاوت کافی وجود داشته

 ها خیلی نکدیک به هم انتخاب شوند د قادر بله تشلخیص
تفاوتها نیستید بنابراین کار کردن با عنهلا بیهلوده 

 . خواهد بود
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