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Trading System Moving Averages    
  مجموعه جلسات برگزار شده در گروه دانش سراي تحلیلگران بورس ایران

  مدرس:خاطره نیکویی 

 

 میکند بنا آنرا خود فردي خصوصیات به توجه با  تریدر هر که ست سیستمی معامالتی سیستم

 شـامل  و سـت  یکـی  هـا  سیستم تمام در که باشد می پلن ،تریدینگ معامالتی سیستم اصلی رکن
 .است ریسک مدیریت و خروج ي ،نقطه ورود ي نقطه تعیین

 است سیستم قوانین و شما خروج و ورود استدالل توضیح سیستم تریدینگ بعدي ارکان

 و خریده را یورو و میشود وارد است خورده 1,10 روانی عدد به یورو اینکه استدالل با تریدري مثال
 رفـت  خواهـد  1,11 تا یورو اینکه تحلیل با و میگذارد تر پایین پیپ 100سنت یا  1 را خود استاپ
 .میکند تعیین را خروج نقطه

 کس،تریـدینگ  هـر  ریسـک  تحمل و سرمایه به توجه با بنابراین است ساده بسیار سیستم یک این
 مووینـگ  سیسـتم  میکنـیم  اسـتفاده  ما که سیستمی تریدینگ اما ومی باشد  متفاوت هم سیستم
 .هاست اورج

 شدند تعیین ریاضی علم اساس بر اعداد میکنیم استفاده100و10،20،50 موینگ 4 از

 نده اشد گرفته گن سیستم از و

    1نمودار  هستند کلوز و سیمپل موینگها تنظیمات

 

http://abcbourse.ir/


 

٢ 
___________________________________________________ 

بازنشر: فراچارت   |نویسندگی و گردآوري: خاطره نیکویی   
 

 

      
 1نمودار                                                                          

 استاپ و ،خروج ورود ي نقطه.ست پلن تریدینگ نوشتن سیستم در قدم اولین

 .است رزیستنس یا ساپورت شکست ،سیستم ورود نقطه قانون

 و دهـد  ادامـه  خود حرکت به نتوانسته و خورده عدد یک به بعد و  داشته ادامه روند یک در قیمت
 است کرده ساختن پترن به شروع ،حرکتی ي محدوده یک در عدد محور حول در

 بـدون  نزولـی  و صـعودي  کانالهـاي  وسـط  در ما.باشد داشته را مشخصاتی چنین باید ما ورود نقطه
 .نمیشویم وارد منطق

 داریم سناریو دو پترن شکست با

 بـا  باشـد  صـعودي  روند اگر صورت این در که بدهد ادامه خود راه به روند که است این اول سناریو
 شویم وارد ،میتوانیم ساپورت شکست با باشد نزولی روند اگر و رزیستنس شکست
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 بـا  سـاپورت  شکست به توجه با اینبارهم که میشود شروع تصحیحی روند که است این دوم سناریو
 میشویم وارد رزیستنس

 تصـحیحی  حرکـت  اگـر  و میکنیم منتقل را آخر حرکتی کانال فیب که باشد داشته ادامه روند اگر
 برمیگردد کانال فیب ،به باشد

        
 2نمودار                                                                          

 حرکـت  از عـدد  یـک  بـه  برخـورد  از بعـد  کـه  مشکی رنگ با بینیم می را نزولی کانال 2 نمودار در
 است کرده مثلث پترن ساختن به شروع و ایستاده

 کنید توجه 2درنمودار  100 و 50 هاي موینگ به قیمت برخورد به
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 3نمودار                                                                       

 فیـب  خطوط به ،قیمت شده مشخص نقاط در که بینیم می و شده کشیده کانال وفیب 3 نمودار در
 .کنید توجه ،برخورد دقیق بسیار نقاط به.است برگشته

 در کـه  دالیلـی  از یکـی .اسـت  ساخته را خود پترن فیب خط دو بین در قیمت که میبینیم واقع در
 زیـاد  بسیار خطوط این در برگشتی و رفت حرکات که است ،این نمیکنیم باز پوزیشن فیب خطوط
 .میگردد سردرگمی باعث تنها و است

 پیـدا  ادامـه  صـعودي  و نزولـی  هـاي  کانال در قیمت اوقات اکثر در میشود شروع روند یک زمانیکه
 خارج کانال شکست با توانیم ،می شویم خارج فیب خطوط اساس بر نخواهیم ما اگر حتی و میکند
 .شویم

 میکشیم پترن روزانه در و میبینیم را انداز چشم هفتگی تایم در ما

 شکسـت  امـا  میشـود  صـرف  زیـادي  مانز شان تکمیل براي و هستند قوي بسیار روزانه هاي پترن
 میشود مدت طوالنی روندهاي و قوي حرکات باعث روزانه پترن
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 است متغیر ها فریم ،تایم میکنیم ترید روزانه یا هستیم روند تریدر ما اینکه به توجه با

 بـر  عـالوه  کردن ترید روزانه براي اما باشد می ساعته 4 و روزانه ما فریم تایم روند کردن ترید براي
 باشیم داشته نظر در هم را دقیقه 15 و ساعته 1 باید فریم تایم دو این

 همینطـور  هم پلن تریدینگ و ست یکی ها فریم تایم تمام در 100 و 10،20،50 موینگهاي قوانین
 میکنند تغییر زودتر ها موینگ اشکال کوتاهتر فریمهاي تایم در که تفاوت این با

 باشد می فریم تایم چند با اورج موینگ چند تلفیق ،موفق روشهاي از

 تقریبـا  روزانه 20 موینگ و است ساعته 4 فریم تایم در 50 موینگ معادل تقریبا روزانه 10 موینگ
 .ساعته 4 فریم تایم 100 معادل

 4 تـایم  در 20 مواقـع  اکثر در برخورد بعدي ي نقطه میگذرد 50 از قیمت ساعته 1 درتایم زمانیکه
 .است ساعته

 شویم نزدیک آینده برخورد نقاط به توانیم می ها فریم تایم تلفیق با بنابراین
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   4نمودار                                                                               

 بـاالتر  نتوانسته و خورده 100 موینگ به قیمت و شکسته هفتگی پترن که کنید توجه 4 نمودار به
 .است برگشته و برود

 شکسـت  بـا  یـا  و شـد  خریـد  معاملـه  وارد میشـود  100 موینـگ  بـاالي  میگویـد  ساده تحلیل یک
 گردید فروش ي معامله وارد میشود دارد را ساپورت نقش حاال که پترن رزیستنس

 برگردد صعودي روند به دوباره بک پول یک با و کند برخورد پترن خط به قیمت هم شاید و

 نقـش  همـین  و سـت  قیمتی قوي هاي رزیستنس و ساپورت مواقع بیشتر در ها اورج موینگ نقش
 است گردیده اندیکیتورها این محبوبیت باعث

 پرقدرت اما ساده

 بودید همراهم که سپاسگزارم.رسید پایان به امشب جلسه دوستان
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