
 

 

 

 

 تحلیل تکنیکال بر اساس چنگال اندرو
 

همراه هستیم و به بررسی مواردی مثل سیگنال ما در این جلسه با بررسی تحلیل تکنیکال بر اساس چنگال اندرو با شما عزیزان 
دهی از طریق این تحلیل، سیگنال های در نظر گرفته شده در قسمت چنگال اندرو، توضیحات و اطالعات الزم برای سیگنال های 

 مورد نظر و در همینطور به بررسی نمونه هایی از سیگنال اه به روش تحلیل از طریق چنگال اندرو می پردازیم.

 

 نال های در نظر گرفته شده در قسمت چنگال اندروسیگ
 

  خط ماشهTrigger Line 
  سیگنال بازگشتیReversal 
  سیگنال ادامه دهندهContinuation 
  خط میانهMedian Line  

 

چنگال اندرو یکی از ابزار های خیلی مناسب برای تحلیل و سیگنال دهی است، که می تواند به تنهایی یا به صورت مکمل با 
 سایر ابزار ها استفاده شود.

 توجه کنید که سیگنال های بر اساس چنگال اندرو ادامه دهنده یا بازگشتی هستند

 سیگنال انتخابی که ذکر کردیم از بهترین و با کیفیت ترین سیگنال های بازگشتی هستند 4و این 

ند جلسه به چنگال اندرو اختصاص داده در قسمت های مختلفی که در اموزش های فارکس و بازار بورس بین الملل هست چ
 شده.

توصیه تیم متخصص فارکس حرفه ای به شما عزیزان اینه که ابتدا با دیدن فیلم های آموزشی در رابطه با سیگنال ها و تحلیل 
 ها به سطح کافی از اطالعات برسید و بعد به استفاده از این استراتژی ها بپردازید.

بخش مدرسه فارکس در وب سایت و همینطور قسمت آموزش در دستیار فارکس حرفه ای در که این فیلم های آموزشی در 
 اختیار شما قرار دارد.

 

 توضیحات سیگنال های مورد نظر
 ن استآهی خوب دسیگنال چنگال اندرو در انواع بازار ها قابلیت شناسایی را دارد و یکی از ویزگی های خوب آن باز 
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تایید  3تمامی سیگنال ها بر اساس  ،شناسایی شده توسط دستیار فارکس حرفه ای می پردازیم و در این قسمت به نمونه های
 .شناسایی می شوند

 

 :تاییدات و شناسایی کندل برای صدور سیگنال 
 کندل استیک معتبر 

 اسیالتور ار اس ای
 اسیالتور استوکستیک

 

 

قصد دارد تا با باال  ه ایکه تیم متخصص فارکس حرف است کرده اینبار ها به ان اشاره که توجه کنید که توصیه فارکس حرفه ای 
به نحوی که خود معامله گر  ،بردن سطح اطالعاتی افراد در رابطه با بازار های مالی موفقیت انها را در انجام معامالت باال ببرد

س حرفه ای قرار دهد و خود از بین موقعیت معامله گر شناسایی سیگنال ها را در اختیار دستیار فارک .تصمیم گیرنده نهایی باشد
 های به وجود آمده بهترین گزینه را انتخاب کند

 :چون سیگنال ها به صورت اوتوماتیک شناسایی می شود فرد باید مواردی را در نظر بگیرد که شامل

 

 نکات مهم در رابطه با شناسایی سیگنال ها

  :از هم  3و 2و  1سی کنیم که شکل مناسبی دارند مثال فاصله نقاط سیگنال هایی را برر شناسایی بر اساس شکل مناسب
کندل باشد و وقتی به ان نگاه می کنیم حالت یک کانال را  9حداقل  3و  2به اندازه کافی باشد. برای مثال فاصله نقاط 

 حس کنیم
  : ی را دارند به هیچ عنوان شیب چنگال اندرو مناسب باشد و چنگال های اندرویی که شیب خیلی تندشیب چنگال اندرو

 مورد بررسی قرار ندهید
  :حرکات در کانال به شکلی باشد که خطوط اصلی چنگال بر ان اثر داشته باشد و مقاومت و حرکت در کانال ایجاد شده

حمایت چنگال موثر بر قیمت حس شود، اگر کندل های خیلی شدید و با حرکت تند داشتید این نوع حرکات را بررسی 
 نکنید

  یکی از موارد جذابی که توسط فارکس حرفه ای در قسمت چنگال اندرو بررسی می شود رسم چنگال %: 50رسم چنگال
 است که این امر توسط اپلیکیشن خوب و تخصصی دستیار فارکس حرفه ای اتفاق می افتد. 50%

 

 

 Trigger Line سیگنال خط ماشه
 

 : آشنایی با مفاهیم چنگال اندروابزار ها: همه نماد ها          نماد معامالتیرنج            –: روند نوع بازار



 

 

 تایم فرم: همه ی بازه ای زمانی       

 نقطه ورود:

 برای خرید: نقطه بازگشتی در لبه خط ماشه

 برای فروش: نقطه باز گشتی در لبه خط ماشه

 حد سود:

 برابر آن 2برای خرید: به اندازه کندل استیک یا 

 برابر آن 2اندازه کندل استیک یا  برای فروش: به

 حد ضرر:

 زیر کندل استیک معتبر برای خرید: 

 زیر کندل استیک معتبربرای فروش: 

 

 کندل استیک معتبر –واگرایی مخفی مثبت و منفی  – Stochasticبا  RSIاشباع خرید یا فروش توسط تاییدات: 

 
 

 Reversalسیگنال بازگشتی 
 



 

 

 آشنایی با مفاهیم چنگال اندروابزار ها: همه نماد ها        نماد: روند سریع      –روند نوع بازار: 

 تایم فرم: همه بازه های زمانی 

 نقطه ورود:

 خرید: نقطه بازگشتی در لبه خط پایینی

 فروش: نقطه بازگشتی در لبه خط باالیی

 حد سود:

 برابر آن 2خرید: به اندازه کندل استیک یا 

 برابر آن 2اندازه کندل استیک یا فروش: به 

   حد ضرر:

 خرید: زیر کندل استیک معتبر

 فروش: زیر کندل استیک معتبر

 

 واگرایی مخفی مثبت و منفی –اشباع خرید و فروش در ار اس ای یا استوکستیک  تاییدات:

 
 



 

 

  Continuation سیگنال ادامه دهنده
 

 همه بازه های زمانیتایم فرم:     همه نماد ها نماد: روند     –رنج  نوع بازار:

 نقطه ورود: 

 خرید: نقطه بازگشتی در لبه خط پایینی چنگال

 فروش: نقطه بازگشتی در لبه خط باالی چنگال

 

 حد سود:

 برابر آن 2خرید: به اندازه کندل استیک معتبر یا 

 برابر آن 2فروش: به اندازه کندل استیک معتبر یا 

 حد ضرر: 

 استیک ژاپنی معتبرخرید: زیر کندل 

 فروش: باالی کندل استیک معتبر

کندل  –کندل استیک های معتبر  –واگرایی مخفی مثبت و منفی  –اشباع خرید و فروش در ار اس ای و استوکستیک تاییدات: 
 استیک های خاص.

 



 

 

 

 Median Lineمیانه خط سیگنال 
 

 

 همه بازه های زمانیتایم فرم: روند    نماد: همه نماد ها      –رنج نوع بازار: 

 نقطه ورود: 

 خرید: نقطه بازگشتی در لبه خط میانه

 فروش: نقطه بازگشتی در لبه خط میانه

 

 حد سود:

 برابر آن 2خرید: به اندازه کندل استیک معتبر یا 

 برابر آن 2فروش: به اندازه کندل استیک معتبر یا 

 حد ضرر: 

 خرید: زیر کندل استیک ژاپنی معتبر

 فروش: باالی کندل استیک معتبر

 کندل استیک های معتبر  –واگرایی مخفی مثبت و منفی  –اشباع خرید و فروش در ار اس ای و استوکستیک تاییدات: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با دیتوان یم شتر،یب یها سیروزانه به همراه سرو یگنال هایموفق و س دینحوه معامله، فنون تر گر،ید یآموزش یها لیکسب فا یبرا  

..دیدر تماس باش 00971555406880شماره  قیما در تلگرام و واتس آپ از طر مشاوران  
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