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  تریگر پرایس اکشن
 

 میکشب یراحت به را مقاومت و تیحما خطوط چگونه
 مقاومت و تیحما خطوط چگونه که است نیا دیریبگ ادی پرایس اکشن تریدر کی عنوان به دیبا شما که ییها مهارت نیاول از یکی

 کی يبرا يا ساده کار ،درست  مقاومت خطوط و یتیحما خطوطترسیم ). دنشو یم دهینام سطوح عنوان به آنها اوقات یگاه( بکشید
می  اندیکاتور کی دنبال نترنتیا درناکامی و یسرخوردگ روياز و رندیگ یمن ادی یدرست به اربسیاري این مهارت . ستین يمبتد تریدر

اندیکاتوري که بصورت صحیح خطوط حمایت و مقاومت  چیه متاسفانه. رسم کند خودکار صورت به آنها يبرا را خطوط کهگردند 
 خود ترید در مقاومت و حمایت خطوط از بتوانند گران معامله نیا ي کهدیام تنها که است یمعن نیا به که. نداردرا رسم کند، وجود 

 . بکشند خودشان را خطوط چگونه که رندیبگ ادی آنها این است که کنند استفاده

 خود نمودار در را مناسب مقاومت و تیحما خطوطهیچ وقت بتوانید  رسد ینم نظر به که دیهست يدیام نا يتریدرها از یکی شما اگر
 ترسیم و ییشناسا یچگونگ گام به گام يراهنما شما به دارم قصد من امروز مقاله در که چرا. این مقاله را مطالعه کنید د،یباش داشته

 مقاومت و حمایتخطوط دیتوان یم شما که کنم نیتضم توانم یم مقاله نیا انیپا در. مبده شما به را بازار در مقاومت و تیحما خطوط
  .دیباش خود ترید در آنها از استفاده به قادر و ،دیبکش حرفه اي ها مانندرا 

 که مده یم نشان مقاله نیا در شما به منی که مقاومت و حمایت خطوط که کنم روشن خواهم یم فقط من:دیباش داشته توجه
. یکی نیست دیکن افتیدر روز هرمن  مقاومت سطح و حمایت سیسرو در نام ثبت با دیتوان یم که یخطوط با د،یکن رسم چگونه
 به شود، ینم حساب ،مده یم نشان شما به امروز که یخطوط رسم هنگام در که است یاضاف يرهایمتغ اساس بر سیسرو در سطوح

  .شوند یم افتی گریکدی به مختلف يها متیق در آنها که است لیدل نیهم

 مقاومت و حمایت خطوط ییشناسا نحوه

 دیبتوانشما که  نیا رایز د،یکن ییشناسا تانینمودارها در را مقاومت و حمایت خطوط چگونه دهم نشان شما به دیبا من شروع، يبرا
 حمایت خطوطاین که  نییتع. است و پیدا کردن این خطوط در مرحله اول یک چیز دیگر  ،یک چیز است دیکن رسم را درست خطوط

 مقاومت و خطوط حمایتکار  نحوه مورد در یدانش چیه شما اگر چه گر ست،یا ساده ندیفرا واقع درکجا قرار گرفته اند  مقاومت و
 .باشد دشوار تواند یم که است يزیچ نیاشته باشید ندا

  دارد ییباال احتمال بازار که هستند ینقاطباید بگویم که این خطوط در واقع  مقاومت، و حمایت خطوط دانند،ینم که یکسان يبرا
 گذشته درکه  بازاراز  ینقاط از را خطوط که است نیا کند، معکوس را بازار که دارند ییباال احتمال آنها کهاین لیدل. ریورس شود

 پس است، کرده رییتغ گذشته در نقطه همان بایتقر از بار نیچند بازار اگر که است نیا دهیا .رسم می شوند است، ریورس انجام شده
 ).دش دیخواه متوجه بعدا. (بکند را کار نیهم زین ندهیآ در که دارد احتمال
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 دنبال بهباید این است که  ، میده انجام دیبا بازار در مقاومت و حمایت خطوط ییشناسا براي ماچیزي که  همه که است یمعن نیا به نیا
 .ه چندین بار باعث ریورس شدن بازار در قیمتی مشابه شده اندکباشیم  ینقاط

 

 .بار ریورس صورت گرفته است 8این تصویر میبینیم که در چارت یک ساعته آزي دالر  در

 که دیگو یم ما به نیا. شکل گرفته است گریکدی به کینزد کامال ییها متیق از باال، يها ریورس از کدام هر که دینیبب دیتوان یم شما
 واقع در حمایت خط کی نکهیا يبرا رایز ،کرد دایپ ،ندا شده آغاز ریورس ها نیا که ییجا به کینزد ییجا در دیبا حمایت خط کی

 .شده باشد انجام گرید کی به مشابه يها متیق از معکوس نیچند دیبا باشد، داشته وجود بازار در

 

  .دیکن مشاهده را است داده رخ USD / JPY ساعت 1 نمودار در که ریورس 5 دیتوان یم شما ریتصو نیا در
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 مقاومت خطوط یعنیکه این  است، شده شروع گریکدی به مشابه يمتهایق از د،یکنیم مشاهده نجایا در که ییسهاروری از کی هر هم، باز
 .میده قرار مانینمودارها در را آنها میتوانیم ما که دارد وجود نجایا در

 که است نیا دهم انجام خواهم یم من که آنچه ،دادم نشان را مقاومت و حمایت خطوط ییشناسا یچگونگ از نمونه چند من که حاال
 شکل همان به را مقاومت و حمایت خطوط شما هرچند که آنجا از .را با فرآیند تشخیص محل قرار گیري انواع خطوط، آشنا کنم شما

 .است گرفته شکل یفعل بازار متیق با رابطه در ها ییجابجا که است یمعن نیا به تنها مقاومت خط ای تیحما خط د،یکن یم دایپ

 حمایت خطوط ییشناسا نحوه

 ینقاط که است نیا دیده انجام دیبا که ییزهایچ همه است، ساده ردیگ قرار بازار در است ممکن حمایت خطوط که ییجا کردن دایپ
 شما که شود یم باعث طاقن نیا يگذار عالمت. مارك کنید را است گرفته صورت بازار یکنون متیق ریز ریاخ ریورس ها همه که را

ببینید که کجا چندین ریورس در قیمت  که بود دیخواه قادر شما رایز ،را بیابید دارد وجود بالقوه خطوط آن در که را ییها مکان دیبتوان
 .هاي مشابه اتفاق افتاده است

 

 است داده رخ USD / JPY ساعت 1 نمودار دربازار  یفعل متیق ریز در که ریاخ ریورسهاي تمام که دینیبب دیتوان یم باال ریتصو در
 .ام کرده مشخص را

 .است بازار یفعل متیق دهنده نشان قرمز خط: توجه

 به کینزد یمتیق از بعضی از این ریورسهاي قیمت  که دینیبب دیتوان یم اند، گرفته شکل ها ریورس نیا که ییجا به کردن نگاه با  فقط
 متیق ریز در مشابه يها متیق از يمتعدد ریورس هاي که میدان یم ما. است شده آغاز ،ریورس صورت گرفته گذشته در که چهآن
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 متیق از که ییها ریورس محل ازکه  را یخطوط که است نیا ما يبعد کار نیبنابرا است، حمایت خطوط وجود يمعنا به ،بازار یفعل
 .بدانیم چه تعداد خطوط حمایت میتوانیم از این منطقه رسم کنیم مارك کنیم تا رند،یگ یم منشأ مشابه يها

 

 

 در معکوس نیچند که را ینقاط دنید امکان یراحت به شده، مشخص خطوط با اما م،یکرد نگاه آن در فقط ما که است يریتصو نیا
 .وجود دارد است داده رخ گریکدی به مشابه يها متیق اطراف

. یم رسم کنیمتوان یم بالقوه حمایت خطوط 7 که است یمعن نیا به اساسا که دارد، وجود خط 7 مجموع در که دینیبب دیتوان یم شما
مطمئن شوید که تا جاي ممکن ریورس ها  دیخواه یم د،یکشمی  باال ریتصو در ها ریورس قیطر از را خطوط من مثل شما که یهنگام

 یحت د،یکن لمس د،یده رییتغ دیتوان یم که اندازه همان به را خطوط دیبا شما که است نیا من منظور کار، نیا با. را در نظر گرفته اید
 من ی کهخطوط از یبرخببینید که  دیتوان یم ریتصو در. دیبرگرد عقب به بدنه کندل هاي ریورس از شما که است یمعن بدان نیا اگر
 لمس آنها که ییآنها و ،از بیشتر نقاط عبور کرده اند آنها امانشده اند،  لمسام ، در تمام ریورس هایی که مارك کرده بودم  دهیکش

 .شود یم گرفته نظر در افتاده اتفاق نقاط نیا اطراف در که ییها ریورس از یبخش عنوان به اند که خطوط به کینزدشده اند هم انقدر ن

 به ورود براي آن از استفاده قصد ما که ندستین یحمایت خطوط خطوط نیا. دقیق رسم کنید کامال را خطوط که دینباش نگران حد از شیب
 بخش در. دارد وجود بازار در بالقوه حمایت خطوط که مینیبب تا کنند یم کمک ما به که هستند یخطوط فقط آنها ،یمباش معامالت

  .دهم یم نشانرا  یواقع حمایت خطوط رسم یچگونگشما  هب من يبعد

 .است روشن روند کهبیاندازیم تا مطمئن شویم  يگرید مثال به ینگاه دییایب
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 .مه اکرد مشخص را هافتاد اتفاق EUR / USD در دسامبر ماه اول مهین در که ریورس هایی تمام من ریتصو نیا در

 در یخط هر که دیگو یم ما به نیا. است داده رخ هاریورس  نیا که است ییها متیق از باالتر بازار یفعل متیق دینیب یم که همانطور
 تمام با .آن از باالتر نهرند یبگ شکل بازار یفعل متیق ریز توانند یم فقط آنها که چرا باشد؛ حمایت خطوط دیبا است شده لیتشک نجایا

 تا م،یبکش است داده رخ مشابه يمتهایق در که ییها سریور قیطر از را خطوط که است نیا يبعد فهیوظ شده، مشخصریورس هاي 
  .دارد وجود نجایا در حمایت خطوط تعداد چه واقعا که میبدان بیترت نیبد

 

در اینجا نشان داده ایم که با رسم چند خط مشخص شده که از نقاطی که به دفعات ریورس از آنها اتفاق افتاده، چارت چطور دیده می 
 .شود
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 خط 7 که دیگو یم ما به که دارد وجود خط 7 که است نیا تیواقع. دارد وجود سروری خطوط 7 مجموع در ،یقبل مثال همانند
 ،ام دهیکش من ی کهخطوط تمام چگونه کهتوجه کنید  باز. میکن رسم یپرایس اکشن سمتق نیا از میتوان یم ما که دارد وجود تیحما

 تمام خطوط از یبرخ گرید مثال مانند. کند یم لمس شود یم مربوط گرید کی به مشابه يها متیق با که راریورس  تعداد حداکثر
 یوقت که دیباش داشته ادی به شهیهم نیبنابرا باشند، داشته راتا  3 حداقل که شوند یم موفق آنها همه اما کند، ینم لمس را ریورس ها

  .دکن لمس رااست  داده رخ مشابه يها متیق در ریورس که 3 حداقل که دیشو مطمئن دیکن یم رسم را خود خطوط

 با شتریب ها متیق آن در که دیکن دایپ را ینقاط تاعقب  به دیبازگرد خود ينمودارها يرو بر کنند، یم لمس راریورس  دو فقط آنها اگر
  .دیکن رسم ریورس ها نیا يمبنا بر را خود سطوح سپس و اند شده روبرو ریورس

 مقاومت خطوط ییشناسا یچگونگ

 در که را ینقاط بار نیاول يبرا ما. میا کرده یبررس را آن ما که است حمایت خطوط به هیشب اریبس ينحو به مقاومت خطوط ییشناسا
 چند نکهیا نییتع يبرا يا لهیوس عنوان به نقاط نیا قیطر از را خطوط سپس و مارك می کنیم را است داده رخ ریاخ ریورس هاي آن

 عالمت با را مقاومت خطوط ما که است نیا خط، دو نییتع نیب یاصل تفاوت. می کنیم رسم دارد، وجود بازار در واقع در مقاومت خط
  .نه زیر آن م،یکن یم ییشناسا اند، بوده بازار یفعل متیق از باالتر که ریاخ ریورس هاي يگذار

 

 

  .کرده ام مشخصرا  اند داده رخ AUD / USD در که ییها ریورس از یبرخمن  که دینیب یم باال ریتصو در
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 رسم ها سروری نیا ازبا استفاده  تینها در ما که یخطوط که یمعن نیا به است، داده رخ بازار یفعل متیق يباال در ریورس ها نیا همه
به سمت باال  حرکتاز  تواند یم بالقوه طور به بازار آن در که دهند یم نشان را ینقاط شهیهم آنها رایز هستند، مقاومت خطوط میکن یم

  .باز ایستد

 

از طریق ریورس هاست تا ایده اي از تعداد خطوط مقاومت که به نظر رسیدن چارت پس از مارك کردن خطوط تصویر چگونگی  نیا
 .میتوان کشید بدست آید

با بیشترین  آنها که يطور به ،کشیده شده دینیبب دیتوان یم که یخطوطتمام  دادم، نشانحمایت  خطوط ییشناسا بخش در که همانطور
 هنوز کنند، ینم لمس را خطوط که ییها سروری و کرده لمس را ریورس 3 حداقل خط هر. ریورس هاي ممکن در تماس بوده اند

 که رند بزرگ عدد نیکترینزدبعنوان  هنوز آنهاهمان طور که می بینید  که است یمعن بدان نیا هستند، خود خطوط به کینزد اریبس
 . است شده گرفته نظر درتاچ شده اند  بازار توسط

 در چارت هایتان رسم کنید را مقاومت و تیحما خطوط یدتوان یم چگونه

کاري که باید  نیآخر ،یدکن ییشناسا دارد وجود بازار در مقاومت و حمایت خطوط که را ینقاط چگونه دادم نشان شما به من که حاال
 خطوط قرار دادن. رسم کنید خود نمودار دررا  مقاومت خطوط و حمایت خطوط چگونه که مده نشاناین است که به شما  ،مجام دهنا

 قیطر از که یخطوط اعداد بزرگ رند به نیتر کینزددنبال  که است نیا دیده انجام دیدار الزم که ییزهایچ همه است، آسان
 .بگردید ،رسم کرده اید مشابه يمتهایق در که ییسهاروری

 رسد یم انیپا به صفر دو با 112.600 مثال عنوان به رسد، یم انیپا به00 با که هستند بازار از ییها متیق ،بزرگرند  داعدا: نکته
 .است بزرگرند  عدد یک نیبنابرا
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 سفارش يبند خوشه نام به دهیپد کی لیدل به دارند، قرار بزرگاعداد رند  سطوح در شهیهم مقاومت و حمایت خطوط کهاین لیدل
 در ،استاپ الست سفارشات دستور خاص طور به سفارشات، آن در که است نیا )Order Clustering(سفارش يبند خوشه. است

 جینتا اما است، شده انجام يمتعدد مطالعات افتد، یم اتفاق نیا چرا که داند ینم کس چیه. شوند یم جمع بازار در رند سطوح حدود
 .است دهینرس آن لیدل مورد در معتبر يا جهینت به آن

 یم تصور ،توافق کند شوند جمع رند يها متیقدر حول  دارند لیتما سفارشات چرا نکهیا مورد در تواند ینم چکسیه نکهیا وجود با
 در سفارشات که است نیا تیواقع. دهد یم انجام را متیق حرکت از یبزرگ بخش که است یواقع اریبس مفهوم کی نیا که شود

یک کندل اسپایک  جادیا با که دانند یم بانک تریدرهاي رایز باشند، بازار يبرا یسیمغناط کی آنها که شود یم موجب رند يها متیق
 در را خود معامالت از يادیز تعداد دهد یم امکان آنها به که کنند فعال را يادیز استاپ الست دستور توانند یم ،در حول اعداد رند

 .قرار بدهند مناسب متیق

 به کمک یچگونگ و اعداد رند سطوح اطراف در ستاپ الستا سفارشات شدن جمع یچگونگ مورد در شتریب اطالعات کسب يبرا
 .دیکن یبررس را PDF دو نیا م،یکنیم مشاهده بازار در که متیق حرکت

https://www.newyorkfed.org/medialibrary/media/research/staff_reports/sr150.pdf 

 در واقع رنداعداد  اطراف در سفارشات جادیا هچگون مورد در رایز دارد، خواندن ارزش قطعا است، شده ذکر ریز در که يا مقاله
 .سازند یم بازار دررا  مقاومت و تیحما حوسط

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.618.6183&rep=rep1&type=pdf 

 میبکش را حمایت خطوط چگونه
 نیچند آن در که اند داده قرار آن در را ینقاط که را یخطوط دیبا ابتدا شما. است يا مرحله سه ندیفرا کیرسم خطوط حمایت 

ریورس  نیا به اعداد رند نیتر کینزد دیباسپس  دادم، نشان یقبل بخش در که همانطور د،یده قرار خود نمودار در اند داده رخ ریورس
   .اند را پاك کنید نشسته اعداد رند متیق يباال در ی کهخطوط باید تینها در و ،را مارك کنید ها

https://www.newyorkfed.org/medialibrary/media/research/staff_reports/sr
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi
http://abcbourse.ir/
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 .اند شده مشخص EUR / USD ساعته 1 نمودار در ریورس خط 7 ین تصویرا در

 که هستند اطینق اعداد رند نیا. ام کرده مشخصرا  است، نمودار در ریورس خطوط کینزد که را رند داعدا من که دینیبب دیتوان یم
 که دیگو یم ما به م،یکن یم دایپ هستند رند عدد نیا که يا نقطه از ریورس نیچند شاهد ما که تیواقع نیا. قرار دارند حمایت خطوط

این  میده انجام دیبا ماکاري که  همه نیبنابرا ،کنندنقطهاي براي قرار دادن استاپ الست استفاده  عنوان به آنها از دیبا اغلب تریدرها
 .است که خطوطی را که باالي اعداد رند قرار دارند را پاك کنیم

 

 حمایت خطوط ،خطوط نیاحال . که نمودار با تنظیم خطوط ریورس روي اعداد رند چطور دیده می شود دینیبب دیتوان یم شما نجایا در
  .رندیگ یم قرار استفاده مورد دیخر معامالت به ورود يبرا ،کند بازگشت خطوط به ندهیآ در بازار اگر که هستند صحیح

http://abcbourse.ir/


 

  تریگر پرایس اکشن
 

 پردازیمب يگرید مثال به دهید اجازه

 

 .دهد یم نشانرا  شده مشخص AUD / USD در که را ریورس خط 4 ریتصو نیا

 یم ما. ام کرده رسم اند، گرفته قرار ریورس خطوط کیینزد در نمودار در که را بزرگ رند اعداد که دینیبیم ، درست مثل مثال قبل
ریورس که  خطوط که است نیا ما يبعد کار نیبنابرا شوند، یم دایپ حمایت خطوط که ندا ینقاط بزرگرند  عدد تعداد نیا که میدان

  .اعداد رند می نشینند را حذف کنیم باالي

 

  .ام کردهرا حذف  رند عدادا يباال در را ریورس خطوط من که است آن از پس نمودار یچگونگتصویر  نیا

http://abcbourse.ir/
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آنها را جهت ورود به معامالت خرید در  دیتوان یم شما و شوند یم تیحما خطوط ریورس، خطوط ،ها پاك شده اندآن که حاال
  .صورت بازگشت مجدد بازار به آنها، مانیتور کنید

 .یاندازیمب مقاومت خطوط رسم یچگونگ به ینگاه دیده اجازه حال

 مقاومت خطوط رسم یچگونگ

 بزرگ رند اعداد میترس يجا به که است نیا دو نیا نیب تفاوت تنها ،شبیه به رسم خطوط حمایت می باشد اساسامقاومت  خطوطرسم 
 متیق از باالتر در ما که ریورسی خطوط به کینزد ندر اعداد ینیتخم حال در ما بازار، یفعل متیق ریز ریورس خطوط یکینزد در
 .رند، هستیمدا قرار بازار یفعل

 

 لیتشک EUR / USD در بازار یفعل متیق از باالتر که سریور خط 6به  کینزد که رند داعدا که دینیبب دیتوان یم باال ریتصو در
 .را مارك کرده ام است شده

 خطوط رایز شوند، دایپ نجایا در دیبا مقاومت خطوط که است یمعن نیبد رندیگ یم شکل بازارفعلی  متیق از االترب آنها که تیواقعاین 
 خطوط ذفح به ازین فقط شما خود، نمودار در مقاومت خطوط رسم يبرا. رندیبگ شکل بازار یفعل متیق ریز در توانند یم تنها حمایت

  .رند دارید ارقام يباال در وجودم یبرگشت

http://abcbourse.ir/
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  .از حرکت دادن خطوط ریورس به نزدیکترین اعداد رند، را می بینید در اینجا چگونگی تصویر قبل پس

 يورود پیدا کردن يبرا میتوان یم ما که ی می شوندمقاومت خطوط ریورس خطوط م،یداد انتقال ندر اعداد يباال به را آنها ما که حاال
 .میکن استفاده فروش معامالت به یاحتمال يها

 :نکاتی که باید بخاطر بسپارید

 داشته توجه آن به مقاومت و حمایت خطوط ییشناسا و رسم هنگام در دیبا شما که را ییزهایچ از یستیل خواهم یم فقط ان،یپا از قبل
 .مده ارائه د،یباش

 يرو بر قایدقبیابید که  را یمتیق دیتوان ینم اگر د،یکن یم يگذار عالمتاعداد رند در نزدیکی ریورس ها را  که یهنگام •
 ای حمایت سطح کی عنوان به را آن که است خوب باشد، عدد رند یپیپ 3 در اگر. دینباش نگران گیرد، قرار رند عدد خود

 يبرا هم هنوز اما د،ینیبنش 1.11801 در 1.11800 يجا به را برچسب دیبتوان فقط اگر مثال عنوان به. دیکن مشخص مقاومت
 .است خوب سطح دادن نشان

 سبب ادیز احتمال به که هستند يموارد نیا ابند،ییم انیپا) 1.11000 بیترت به( 000 ای (i.e 1.11500) 500 با که ییمتهایق •
 بازار کرد، نفوذ ها متیق نیا از پیپ 200 تا 100 نیب آنکه از پسخواهید دید که بازار  معموال. شوندیم بازار در يادیز رییتغ
 در مقاومت و حمایت خطوط عنوان به را 000 و 500 متیق شهیهم که دیشو مطمئن نیبنابرا کند، یم ریورس را

 .دیکن مشخص تانینمودارها

 شما که دیشو مطمئن ،تا ببینید خطوط حمایت و مقاومت کجا قرار دارندریورس ها را عالمت گذاري می کنید  که یهنگام •
 است دهیرس گرید کی به مشابه متیق کی از که ریورسی هر و دیگردنبر عقب به. ریورس هاي اخیر را مارك کرده اید تنها

  .دیبزن عالمت را دیکن یم مشاهده زمان آن در که پرایس اکشنی بخش در دیتوان یم که ییآنها فقط ،را انتخاب نکنید
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 به د،یبزن عالمت را ریورس خطوط که بتوانید باشد نگرفته صورت یکاف يریورس ها آن در که دیباش داشته یتیموقع اگر •
عقب برگردید و آخرین ریورس هایی که در آن ناحیه پرایس اکشنی در باال یا پایین قیمت فعلی تشکیل شده اند را بیابید و 

  .مارك کنید

 خالصه

 رسم يبرا يامروز يها روش ،این مقاله را می خوانند پرایس اکشن تر تجربه با يتریدرها از یبعض کنم یم فکر من چه اگر
 روند د،یکرد عادت آن به که یهنگام که دهم قول شما به توانم یم من ،را بسیار وقت گیر می دانند مقاومت و حمایت خطوط

ریورس  که دینیبب دیتوان یمد یکن مشخص خود ينمودارها در را آنها نکهیا بدون شما یمدت از بعد .شود یم تر عیسر اریبساین کار 
 به که آنچه از عتریسر اریبس را مقاومت و حمایت خطوط که دهد یم را امکان نیا شما بهکه  ،ها و اعداد روند کجاها قرار دارند

  .دیکن ییشناسا بود، آنها دنبال
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