
 قسمت ديم ابر ایچیمًکً:

 استراتژی َای معامالتی ابر

 

 يری کىىدٌ: دکتر مُدی چراغچیگردآ

 .....()استراتژی کراس استراتژی تقاطع ته که سه ي کی جًن سه

 

 

  ....تکٌیک کراس- 1استراتژی پیشرفتِ شوارُ  در هَرد

 

سي( ٍ ًسٍلی )قطع تي استراتژی کراس)تقاطع( شاهل کراس صعَدی)قطع کی جَى سي تِ تَسط تي کي 

 (کي سي تِ تَسط کی جَى سي

اگر در زیر اتر ٍ یا داخل اتر تاشذ رًٍذ خٌثی ٍ ضعیف ٍ اگر در تاالی اتر تاشذ رًٍذی قَی  کراس صعَدی در

 ....ارزیاتی هی شَد

رًٍذی قَی اگر در تاالی اتر ٍ یا داخل اتر تاشذ رًٍذ خٌثی ٍ ضعیف ٍ اگر در زیر اتر تاشذ  کراس ًسٍلی در

 ....ارزیاتی هی شَد
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 چِ زهاى تایذ تِ سیگٌال ّای کراس تَجِ کٌین؟

 

 ....(ترخَرد دٍ هیاًگیي تِ ّن را ّواى طَر کِ قثال ّن رکر کردم تکٌیک کراس گَیٌذ)تکٌیک تقاطع

 ...سَال ایٌجا است کِ ایا تا دیذ کراس هثثت ٍ یا هٌفی تایذ تِ سْن ٍرٍد ٍ یا خرٍج کٌین

 ...ریسُ کاری ّایی کِ جتوا تایذ تَجِ تشِ اًذیکاتَر ّای جاًثی عالٍُ تر ازای ایچی هَکَ ّستیکی از 

 ًام دارُ  ....ADXکارتردی تریي اًذیکاتَر ّا

 

 ....ترین رٍی هثال تا تیشتر تَضیح تذم

 هثال سْن دی اخیرا کراس هثثت شذُ.... از کجا هیشِ فْویذ کِ صعَدی قَی خَاّذ داشت یا خیر؟

 !!!ًْفتِ است  ADXَاب در اًذیکاتَر جادٍییج

ٍ ًشاى از ٍجَد رًٍذ در  52تاالی   ADXدر حالت اٍل کِ تِ صَرت کراس قَی هشخص کردم.... خط اصلی

 تازار است

ٍ ًشاى از عذم ٍجَد  52زیر   ADXاصلیدر حالت دٍم کِ تِ صَرى کراس ضعیف هشخص کردم.....خط 

 ....رًٍذ در تازار است
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 " سیستن فیک اٍت ٍ یا تریک اٍت چیکَ "ٍ یا تِ اصطالح- 5استراتژی پیشرفتِ شوارُ 

رٍز قثل تَد ٍ در فضای ازاد قرار داشت سیگٌال هثثت  52در هَرد چیکَ اسپي تیاى شذ کِ اگر تاالی چارت 

 ...تِ ها هی دّذ

ٍلی چیکَ ّوچٌاى در اتر گاّا چارت هَفق تِ عثَر از اتر هی شَد) تر هقاٍهت خَد غلثِ هی کٌذ( 

  ...در ایي صَرت سیگٌال ٍرٍد شایذ چٌذاى هعتثر ًثاشذ ٍ تٌْا در صَرتی کِ" فیک اٍت"....است

تریک اٍت  "چارت ٍ چیکَ هَفق تِ عثَر از اتر شذًذ ترای ها سیگٌال قَی را صادر هی کٌٌذ کِ تِ اسن

 ...تاشذهعرٍف هی " چیکَ
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 کراس ّای )تقاطع( سٌکَ اسپي ّای ایٌذُ تا یکذیگر: 3استراتژی پیشرفتِ شوارُ 

 

 ....تر اساس کراس سٌکَ اسپي ّای ایٌذُ ًیس هی تَاى یکسری سیگٌال تکویلی را ًیس دریافت ًوَد

 ٍ  Aاگر کراس ایٌذُ هثثت تَد ٍ چارت قیوت حال در تاالی اتر تَد سیگٌال قَی هحسَب هیشَد....)هَارد

B). 

  .(C  ٍDتَد ٍ قیوت حال زیر اتر تَد سیگٌال قَی هحسَب هی شَد....)هَارد اگر کراس ایٌذُ هٌفی

  ...(E ٍF)در ّر کراس ایٌذ ّای اگر قیوت حال در داخل اتر تَد سیگٌال خٌثی هحسَب هی شَد
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 کی تایم َفتگی، کی تایم ريزاوٍ

زهاًی تایذ از تاین ّفتگی استفادُ کٌین تا سَالی کِ هطرح هیشِ ایٌِ کِ چِ زهاى تایذ از تاین رٍزاًِ ٍ چِ 

 ....حوایت ّا ٍ حذ ضرر را هشخص کٌین؟؟؟؟

 

 ....یک تجرتِ

هٌاسة  تاین ّفتگی.....( اگر سْوی کِ تررسی هی کٌیذ سْن شارپی است)تغییرات قیوتی سریعی دارد

 تر است

 .....تْتر جَاب خَاّذ داد تاین رٍزاًِ( در صَرتی کِ سْن کٌذ است)تغییرات قیوتی شارپی ًذارد

 

 ...هثال

 

 تا تشکر
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