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  در واقع  سطوح  حمايتي  و مقاومتي    يكي  از  رايج  ترين  رويداد ها  در  بازار    فاركس  هستند  
تعداد   زيادي  از  آنها  تشكيل  ميشوند  اما  پيدا  كردن  سطوحي كه  با احتمال  باالي  موفقيت  كار 
كنند  بسيار  مشكل  است   تالش  ميكنيم   در  اين  نوشتار اين  مشكل  رو  تا حدي   برطرف   كنيم  
و كمك  كنيم تريد هاي  موفق بيشتري  از سطوح  حمايت و مقاومت داشته  باشيم .   تصور  ميكنم  

ايده  خوبي  باشه  كه  امروز  دو  تا  از بهترين  محل  هايي  كه  پيدا  كردن سطوح حمايت و  
 .  مقاومت  كليدي  تشكيل شده در  بازار را   تضمين  ميكند به  شما  نشان  دهيم  

  محل اول:  در قيمتهاي با اعداد رند بزرگ
يكي  از  بهترين  محل  هايي   كه  شما  ميتوانيد  سطوح حمايتي  و  مقاومتي  با احتمال  باال   را پيدا 

كنيد  روي قيمت هايي با  اعداد  رند  بزرگ  هستند . قيمت هاي با اعداد رند  بزرگ قيمت هايي  
  ختم  ميشوند.اين كه سطوح  قرار  گرفته اطراف اين  000   يا 500هستند  كه در بازار هميشه  به 

قيمت ها  كه ميتوانيد  پيدا كنيد كه  احتمال  بااليي  وقع  اصالح هاي  بزرگ  را دارند  از اين  
حقيقت  ناشي ميشود   كه    اصالح هاي  بزرگ   كه ميبينيد در ماركت   به وقوع ميپيوندد  با برخورد  

 به اين اعداد    يا  عبور از آنها آغاز  ميشود 

 

اينجا    تصويري  از  همه  اصالح  هاي  بزرگ    در  جفت  ارز  دالر  ين  از  شروع  ژانويه  اتفاق  
افتاده هست   خطوط   آبي  كه   با استفاده  از  انديكاتور  حمايت و مقاومت    مشخص  شده  همه  
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رسال  هاي  بزرگي  كه  يو  نزديك  همه  رببينيدقيمت هاي  با اعداد  بزرگ  رند  هستند شما ميتوانيد 
از  آغاز  ژانويه  روي داده جايي  شروع شده است  كه يكي  از  اين  اعداد  رند   بزرگ   برخورد  و  

يا  در واقع  خيلي  از اين  ريورسال ها  وقتي  بازار به  اعداد رند بزرگ  قيمت ها  نزديك  ميشود  
 آغاز  ميشوند    

اينجا  تصوير  بزرگنمايي  شده اي داريم  روي چند تا  ريورسال كه در    تصوير   قبلي  شكل  گرفته  
بود      ميخواهم  يك  نگاهي   به  شش  ريورسال   كه   با  عالمت پيكان   مشخص  كرده  ام 

 بيندازيد .
  پيپي لمس  يك   سطح عدد  100اين  شش  ريورسال   همه  وقتي آغاز  شد اند  كه    بازار   در  

لمس  تكرده اند اما  همه آنها سطوح رند  بزرگ   بوده  است هيچ كدام نهايتا خود   سطح  را  
  پيپي اعداد  بزرگ  رند كه با  خط  سبز  مشخص  شده اند  را  لمس 100حمايت و مقاومت كه در  

كردند اگر  برويد و   نگاهي  به  چارت  خودتون  بيندازيد خواهيد ديد كه  تعداد  زيادي  از  
  پيپي   سطوح 100ريورسال  ها  كه  در  بازار     رويداده  زماني  آغاز   شده است  كه  قيمت  در  

  اعداد  بزرگ  رند بوده  است 
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اين  حقيقت   كوچك  به  اين معني  است   كه شما  ميتوانيد  در تشكيل  ريورسال  هاي   بزرگ 
  100فقط  با  تماشا كردن به تشكيل  سيگنال هاي   حركات  قيمت   وقتي  كه   بازار   به  محدوده

 پيپي يه عدد  رند بزرگ  ميرسد  ورود هاي واقعا  خوبي  داشته  باشيد . 

يه  نگاهي  به  دو  ريورسال باال بياندازيد  اين  دو  ريورسال  هر  دو  وقتي   آغاز  شده اند  كه  بازار   
 پيپي قيمت هاي  يك   عدد  رند  بزرگ  رسيده  است  كه  در  اين مثال  در  سطح 100به    

  يافت  ميشود0.77000.
هيچ كدام  از اين  ريورسالها بعد از اينكه خود  عدد  بزرگ  رند  ر ا  لمس  كرده اند   آغاز  نشده 

  0.76000  پيپي   زير 100است  بلكه  بعد  از  اينكه   بازار   به  داخل  محدوده هاي   مقاومتي  كه  در 
 پيپي اطراف  روي  100وجود دارد    پيدا ميشود اگر    عدد بزرگ رندي  را  بين  دو  سطح  مقاومتي  

چارتتون مشخص  كنيد  قبل  از  اينكه  بازار  به  اين  نقطه  برسد  شما  ميتوانيد از  آنها   به  عنوان  
محل هايي  براي ورود  در  معامالت  كوتاه  مدت استفاده كنيد چون  ما  ميدانيد  درصد  زيادي  از  

 پيپي    يك    100ريورسال هايي كه  در بازرا     قرار  دارد وقتي  روي  ميدهد  كه  بازار  به  محدوده  
 سطح عدد  رند  بزرگ   ميرسد .  

 بياييد  يك  مورد ديگر را   بررسي  كنيم 
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اينجا  يك  تصوير  از دو  ريورسال   كه  روي  چارت  يك  ساعته  جفت ارز  يورو دالر آغاز  شده  
 است   

بعد از  اينكه   برخالف  ريورسال  هايي  كه  تا  به حال  ديديم   اين  دو  ريورسال  كه   ميبينيد هر  دو  
  برخورد   كرده است  به جاي اينكه سطوح مقاومتي كه  1.12000بازار    عدد بزرگ رندي    در   

    پيپي  باال  و يا  پايين آن پيدا ميشود برخورد كند  100در 
اگر  شما قصد داريد هنگامي  كه بازار  به  يكي  از  اين  سطوح  مقاومتي  بر ميگردد  به دنبال   يك 

ورود  به  معامله باشيد چيزي كه  نياز  داريد  ببينيد  براي  تشكيل   يك  الگوي  پرايس  اكشني  يك  
ي پوششي  يا  يك  حركت اسپايك   به  داخل  يكي  از  اين  سطوح  است  تشكيل  يك  كندل  نزول

پين بار  نزولي ميتونه نشانه خوبي  باشه  كه  مثال  بازار  داره از  يه  سطحي  ريورسال ميكنه كه در  
قيمت هاي  مشابه  هم چندين  سويينگ هاي تشكيل بشود  مثل  سه تا هايي كه  ميتونيد  در    تصوير  

    . فوق    مشاهده  نماييد 
چيزي  كه بايد به خاطر  داشته باشيد  اين هست  كه  اگر  قصد  داريد سطوح را با  استفاده از  

الگوهاي حركات  قيمت  معامله  كنيد الگوها را  در  تايم  فريم  معامالتي  تشكيل  ميشود    نگاه 
كنيد   و   براي دنبال  كردن  ورود ها   به تايم  فريم پايين تر  نرويد  مثال وقتي  ميخواهيد سطوح  
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حمايتي  و مقاومتي را  با نواحي   عرضه و تقاضا  تركيب  كنيد  فقط از سيگنال هايي كه در  تايم 
 فريم  معامالتي   پديدار  ميشود  استفاده كنيد  

  
  محل دوم: قرار گيري  داخل  نواحي  عرضه و تقاضا

جاي  ديگر ي  كه  شما  حتما    نواحي  حمايتي  مقاومتي   با  احتمال  باال  پيدا   خواهيد  كرد  واخل 
 مناطق  عرضه و  تقاضا  ست .

 

   منطقه   مقاومتي  ست   من  در   نمودار  يك ساعته  دالر  ين    مشخص  كرده ام .   12اينجا   
 تاي 6 تا  از  سطوحي كه  مشخص  كرده ام  بيرون از  نواحي  عرضه و  و  5شما  ميتوانيد   ببينيد  كه  

آنها  داخل  اين  نواحي  تشكيل  شده  است توجه كنيد كه  چگونه  ريورسال  هاي  بزرگ   كه  به 
علت به آخر  رسيدن  سويينگ  بااليي  تمام  شده اند شروع  ميكنند  به  تماس يكي  از  سطوح 

مقاومتي كه داخل مناطق  عرضه  ديده ميشوند  اين  به  اين  علت است  كه  سطوحي  كه  داخل  
منطقه  عرضه  قرار  دارند  احتمال وقوع   موفقيت  باالتري  از  سطوحي  كه  باالي  آن  نواحي  

هستند  دارد ناشي  از  اين  حقيقت  است كه  مناطق عرضه  توسط  معامله گران  بانك  كه معامالت  
  فروش  خود را  آنجا قرار  داده  اند  ايجاد  شده است .

اگر  آنها بخواهند   به منظور گرفتن   معامالت  فروش  بيشتري   بازار  را   به ان  نواحي  برگردانند 
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آنها  وقتي  بازار به يكي  از  سطوح   داخل  ناحيه     برخورد  ميكند كه  ميداانند معامله گران   حد  
   در  اين  سطح مقاومتي  در  تحت  تاثير ريورسالي كه  قريب  به  وقوع  است ضرر ها ي خودرا  

  منطقه قرار  داده اند  

ونه  يك  ريورسال   روي  يورو دالربعد از  اينكه   بازار سطح  گاين  تصوير  نشان  ميدهد   چ  
 حمايتي كه  داخل  منطقه  تقاضا    رويداده است 

خطوط مشكي كه ميبينيد   مشخص كردم   همه  سطوح  حمايتي هستند كه  داخل  ناحيه تقاضا  
تشكيل  شده اند و خطوط  قرمز بعضي  از  سطوح حمايت هستند كه  كه  قبل از ساخته شدن ناحيه 
تقاضا  تشكيل  شده اند . ميتوانيد ببينيد سطوحي كه  قبل  از  تشكيل  ناحيه  تقاضا  ساخته شده اند 

باعث ايجاد اصالح هاي  كوچكي  شده اند وموجب آغاز  ريورسال هاي بزرگي مثل  يكي از  
 سطوح حمايتي  داخل  منطقه  تقاضا نشده است . 

 ريورسال هاي كوچكي  كه  بعد از اينكه  بازار  به  ناحيه حمايتي  برخورد  دليلش اين است كه چون 
نموده   تشكيل  شده است خارج از آن ناحيه  ديده ميشوند در نتيجه  برداشت  سود  معامله  گران 

بانك از معامالت  فروش شان  ايجاد  ميشود  نه به اين خاطر  كه آنها معامالت خريد به منظور 
ريورس بازار انجام داده باشند  . تشكيل  ناحيه  تقاضا نشانه اين است كه بانك ها   به طور  بالقوه 

معامالت خريد  دارند زيرا ميخواهند  بازار  ريورس كند، به اين  معني  كه   سطوحي  كه داخل منطقه  
تقاضا ديده ميشوند احتمال بااليي دارد كه موفقيت آميز عمل كند زيرا اگر معامله گران بانك  
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معامالت جامانده داخل ناحيه تقاضا داشته باشند آنها را بعد از يكي  از  سطوح   حمايتي كه برخورد 
 كند قرار خواهند داد  

 
 خالصه 

  دانستن  اينكه  طبق كدام  سطوح  حمايتي  و   مقاومتي  را  بايد  معامله كنيد هميشه  سخت  است  
اما  من   فكر  ميكنم  اگر  شروع  كنيد    به  تحت نظر گرفتن  سطوحي  كه    به  شما   در  اين مقاله  

نشان دادم  چطور  قرار ميگيرند  نسبت  موفقيت معامالتي  كه  شما  از  اين  سطوح  حمايتي  و  
مقاومتي  ميگيريد  به طرز  چشم گيري   افزايش  ميابد و شما  ميتوانيد  ورود هاي  خودتان  را  به  

بعضي  از  ريورسال  هاي  بزرگ    كه  اغلب از سطوح  ذكر  شده در اين  مقاله  روي ميدهد   
 بگيريد .
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