
_____________________________________________ 
 انتشار: سایت فراچارت |مترجم: امیر قناعتی 

 

  استراتژي
  

Trend Power 
Strategy  

  
  

 

  انتشار: سایت فراچارت |  قناعتی مترجم : امیر
 

 

 

 

 

 

 

http://abcbourse.ir/


_____________________________________________ 
 انتشار: سایت فراچارت |مترجم: امیر قناعتی 

 

  

  

  

استراتژي قدرت روند استراتژي است که براي استفاده معامله گران کوتاه مدت(اسکالپر) طراحی شده که 
  براساس به کارگیري هم زمان چند اندیکاتور معامالتی میباشد از جمله:

 Channel_signalاندیکاتور  ·

 قله و دره را مشخص میکند.مناطق  کانالبا خطوط  بازار رو نشان میده و همزمان  این اندیکاتور روند کنونی
به رنگ خاکستري است و به ندرت توسط  کانالمیباشد. که بیرونی ترین خط  خط کانال 4اندیکاتور داراي 

بیرونی به رنگ نارنجی است که زمانی مورد استفاده قرار میگیرد  کانالقیمت بازار لمس میشود.دومین خط 
  که سفارش هاي قرار داده شده فعال شوند.

  Ferrufx_multi_info THVاندیکاتور  ·

این اندیکاتور مسئول نشان دادن قله و دره در روز قبل بازار است.و همچنین نشان میدهد در چه قیمتی 
  بازار بسته شده است.

  Fibonacci pivots THVاندیکاتور  ·

پیوت پویت میباشند و به صورت نقطه نمایش داده میشوند.مناطق مقاومت به رنگ این اندیکاتور به عنوان 
  سبز درحالی که مناطق حمایتی به رنگ قرمز هستند.

  trendpowercurveاندیکاتور  ·

ه درصد روند قیمت کنونی بازار این اندیکاتور روند اصلی و حاکم بر بازار را مشخص میکند.به این صورت ک
  .جفت ارز مورد معامله شما را نشان میدهد

 trendpowervisual.ex4اندیکاتور  ·
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  .قالب(تمپلیت) استراتژي قدرت روند1شکل 

 

) و همه اندیکاتورهاي مورد نیاز این استراتژي به صورت پیوست در فایل آماده templateقالب(
متاتریدر خود قبل از اجرا  indicatorاست.هرچند،ما باید مطمین شویم که شما اندیکاتور ها را در پوشه 

  کردن تمپلیت این استراتژي قرار میدهید

  

  نحوه استفاده از استراتژي قدرت روند
   و  channel signalدر زمان معامله مهمترین چیزي که ما در نظر میگیریم قدرت روند است.اندیکاتور 

 Trend power visual  .این کار را براي ما انجام میدهند 
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  زمان قرار دادن سفارش خرید:
ه قیمت سفارش خرید زمانی قرار داده میشود که فلش آبی ظاهر شده که این فلش زمانی ظاهر میشود ک

بازار نزدیک خط کانال است یا از آن عبور کرده است.وقتی که شما سفارش خرید خود را قرار میدهید 
همیشه این مهم است که حد ضرر خود را در خط کانال پایین تر قرار دهید.به این صورت که اگر سفارش 

ر خط خاکستري کانال خرید شما در نزدیکی خط زرد رنگ پایینی است پس شما باید حد ضرر خود را د
در نقطه تقاطع یک خط  قرار دهید.وقتی که این کار را انجام دادید مطمین شوید که شما حدضرر خود را

  با خط خاکستري کانال قرار دادید. شده استانجا باز که معامله در  کندلعمود بر 

  

  روند.مکان قرار دادن سفارش و بستن سفارش با استفاده از استراتژي قدرت 2شکل 

  

  زمان باز کردن سفارش فروش:
خ میدهد که قیمت بازار رسفارش فروش به محض ظاهر شدن فلش قرمز باز میشود.عمدتا این اتفاق زمانی 

.زمانی که شما سفارش خود را قرار میدهید همیشه استنزدیک خط باالیی کانال باشد ویا از آن عبور کرده 
که شما سفارش فروش هنگامی  به این صورتکانال قرار دهید.مهم است که حد ضرر خود را در خط باالیی 

وقتی این کار حدضرر شما باید در خط خاکستري کانال قرار بگیرد. پس را در خط زرد رنگ باال قرار میدهید
معامله شما  که مطمین شوید که حدضرر شما در نقطه تقاطع خط عمود رسم شده بر کندل درا انجام دادی

  ت با خط خاکستري کانال قرار گرفته است.در آن باز شده اس
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