
استراتژی پرایس اکشن سطوح حمایت
و مقاومت

الگوی پرایس اکشن حمایت و مقاومت

حمایت ومقاومت چیست؟

سطوح حمایت و مقاومت در واقع سطوح افقی در نمودار قیمت می باشند کھ معموال باالی یک
کندل را بھ باالی دیگر کندل ھای قیمت متصل میکنند و یا پایین یک کندل را بھ پایین دیگر

کندل ھا ارتباط میدھد.

یک حمایت یا مقاومت ھنگامی شکل میگیرد کھ حرکت قیمت بازگردد و تغییر جھت دھد و قلھ
یا قعر ایجاد کند. سطوح حمایت یا مقاومت می توانند محدوده ھای منظم برای معاملھ ایجاد کنند.
(مانند تصویر زیر) و ھمچنین آنھا میتوانند در حرکت ھای بعدی قیمت باز ھم تاثیرگذار باشند.
قیمت در اکثر مواقع در ھنگام برخورد بھ حمایت و یا مقاومت واکنش نشان میدھد و البتھ گاھی

ھم از آن بھ راحتی عبور می کند.

در تصویر زیر شاھد نمون ھایی از سطوح حمایت و مقاومت ھستیم کھ قیمت در میان آنھا بھ
حالت رنج درآمده است. توجھ داشتھ باشید در نمودار زیر ھنگامیکھ قیمت مقاومت را بھ سمت

باال شکستھ است باز ھم بازگشتھ و آن را لمس کرده است در اینجا مقاومت تغییر نقش داده و
تحت عنوان حمایت ظاھر می شود.

http://www.forextime.com/forex-investments/investment-program/investor?partner_id=4804958
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حمایت ھا و مقاومت ھا ھمچنین می توانند توسط نقاط سوئینگ (swing points) ایجاد
شوند. ھنگامی کھ بازار روندی می سازد و دوباره بھ روند باز میگردد و این بازگشت باعث
ایجاد نقطھ سوئینگ می شود. در روند رو بھ باال قلھ ھای قبلی نقش حمایت ایفا می کنند و در

روند رو بھ پایین قعرھای قبلی نقش مقاومت خواھند داشت. 
در ادامھ مثالی از حرکت قیمت بھ منظور تست و لمس دوباره نقاط سوئینگ آورده شده است.

نکتھ قابل توجھ این است کھ وقتی مقاومتی شکستھ شد در مرحلھ لمس دوباره قیمت مقاومت در
این مرحلھ تبدیل بھ حمایت میگردد. برعکس این موضوع نیز برقرار است. این نقاط معموال

برای ورود و باز کردن پوزیشن مناسب ھستند (البتھ با برقراری دیگر شرایط با توجھ بھ
استراتژی معاملھ گر)

چگونگی معاملھ با سیگنال ھای پرایس اکشن با استفاده از
سطوح حمایتی و مقاومتی
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سطوح حمایت و مقاومت بھترین دوستان معاملھ گران پرایس اکشن ھستند. ھنگامی کھ یک
سیگنال ورود پرایس اکشن در سطح مھم حمایت و مقاومت شکل می گیرد، میتواند یک معاملھ

با سود باال را برای ما داشتھ باشد. سطح مھم بھ تریدر موقعیت قرارگیری استاپ الس را ھم
نشان می دھد.

(pin bar) کندل پین

سیگنال ھای ورودی پرایس اکشن نظیر سیگنال کندل پین (pin bar) و یا دیگر سیگنالھا برای
ما با تاییدی برای واکنش قیمت در حین رسیدن بھ سطح کلیدی حمایت و مقاومت را فراھم می

کنند.

در مثال زیر سطح مھم مقاومتی و یک استراتژی ناکام (fakey strategy) ریزش شکل
گرفتھ در آن را شاھد ھستیم. از آنجایی کھ در این مثال بازگشت قیمت با ساخت یک کندل

بزرگ صورت گرفتھ و ھمچنین مقاومت را بھ صورت ناکام شکستھ است، پتانسیل زیادی برای
ادامھ ریزش وجود داشتھ است.

مثال بعدی نشان میدھد کھ چگونھ بایستی در یک روند صعودی با استفاده از یک حمایت ترید
کنیم. روند صعودی آماده است بر روی یک حمایت استراحت کوتاھی داشتھ باشد و پس از آن

بھ یکباره صعود می کند.

http://binaryoptionz.club/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%da%af%d9%88%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b3-%d8%a7%da%a9%d8%b4%d9%86/
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مثال بعدی گویای این نکتھ است کھ چگونھ در برخی مواقع سطح سوئینگ گذشتھ در آینده
میتواند بھ عنوان حمایت یا مقاومت عمل کند و توجھ ما را برای سیگنال ورود بھ خود جلب

نماید. 
در این مثال روند صعودیست و سوئینگ پس از شکستھ شدن بھ سمت باال در نھایت بھ سطح

حمایتی تغییر نقش داده است. مشھود است ھنگامی کھ قیمت بھ این حمایت نزدیک شده یک
کندل پین (pin bar) مناسب بھ عنوان سیگنال ورود ساختھ است.

https://forextime.com/fa/register/open-account?myfxtm=open-account&utm_campaign=afagh&partner_id=4804958
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آخرین نمودار در زیر نوع جالب آن می باشد. بھ سوئینگ در روند نزولی در سمت چپ نمودار
توجھ کنید. می توانید ببینید کھ چگونھ این سطح پس از ماھھا و حتی پس از تغییر جھت روند از

نزولی بھ صعودی ھمچنان تاثیرگذار بوده است. ابتدا پس از شکست رو بھ پایین بھ عنوان
مقاومت ایفای نقش کرده و پس از شکست رو بھ باال تبدیل بھ حمایت شده است. میتوان سیگنال

ترکیبی “کندل پین” و “ناکام” (fakey pin bar combo) را مشاھده نمود.

نکاتی در رابطھ با حمایت و مقاومت

سعی نکنید ھر خطی در نمودار خود ترسیم کنید. ھدف یافتن خط کلیدی روزانھ است
ھمانند آنچھ کھ در مثال ھای باال نشان داده شد.

خطوط افقی حمایت و مقاومت کھ در نمودار رسم میکنید ھمیشھ و ھمیشھ نقطھ باال و
یا پایین کندل را لمس نمی کند. در بسیاری از مواقع کندل بر روی آن تشکیل میشود و
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باال و پایین خط افقی را دربر میگیرد. مھم اینست کھ این نکتھ و دیگر نکات در واقع
یک درس دقیق برای یادگیری و اجرا نیست بلکھ یک ھنر است کھ با تمرین و تجربھ

بر آن مسلط میشوید.

ھر گاه در این کھ آیا سطح فعلی یک سطح کلیدی حمایت و مقاومت است تردید کردید
از آن بگذرید و معاملھ نکنید.

استراتژی معاملھ گری پرایس اکشن مثل کندل پین، کندل اینساید و غیره قطعا پتانسیل
باالتری خواھند داشت ھنگامی کھ بر روی سطح حمایت و مقاومت قرار گیرند.

https://clicks.pipaffiliates.com/c?m=8841&c=254946&l=fa
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