
 

 

 (Classic Patterns) کالسیکالگو های  سیگنال های
 

 به وسیله الگو های کالسیک می پردازیم که موضوعات اصلی ما شامل: انواع سیگنال هاما در این جلسه به بررسی 

 الگو های کالسیک در نظر گرفته شده در دستیار فارکس حرفه ای 
   الگو های کالسیک سیگنال های با چگونگی معامله 
  در دستیار فارکس حرفه ایبر روی چارت الگو های کالسیک سیگنال های نمونه هایی از 

 اطالعات جامع و مفیدی هم در رابطه با سیگنال ها در اختیار شما عزیزان قرار می دهیم.می شود که 

گو های کالسیکی که در دستیار فارکس حرفه ای برای شما عزیزان در نظر گرفتیم و سیگنال را بر اساس آن ها صادر می کنیم ال
 شامل:

  الگو دو قله(Double Top) 
 الگو دو دره (Double Bottom)  
 الگو های سرو شانه بازگشتی و ادامه دهنده (Head & Shoulder)  
 الگو های مثلث متقارن، کاهشی، افزایشی(Triangle)  
  الگو پرچم(Flag) 
 الگو آویز (Pennant)  
 الگو گوه(Wedge)  

م استفاده می کنیم تا درصد تاییدات مهاگرایی و واگرایی پنهان به عنوان توجه داشته باشید که ما برای ارائه این سیگنال ها از و
 خطای این سیگنال رو به شکل چشم گیری کاهش دهیم.

الگو های کالسیک بسیار متنوع هستند و تعداد زیادی دارند ولی توجه کنید که یک تعداد از آن ها فقط از اهمیت باالیی برخورد 
شناسایی آن ها بسیار دشوار قرار دارند که گو ها دار هستند و قابل شناسایی هم هستند ولی در مقابل هم یک تعداد از این ال

  .است

شایان ذکر است که ما در دستیار فارکس حرفه ای سیگنال ها را در این بخش توسط بهترین و معتبر ترین الگو های کالسیک 
 صادر می کنیم تا سیگنال های بسیار با کیفیتی را در اختیار شما عزیزان قرار دهیم

توصیه تیم فارکس حرفه ای به شما این است که ابتدا با کسب اطالعات کامل و شناخت الگوها شروع به معامله در حساب دمو 
کنید و بعد از دست یابی به موفقیت های مستمر شروع به استفاده از این سیگنال ها در حساب واقعی با اندک سرمایه خود 

مراجعه به بخش آموزش دستیار فارکس حرفه ای و مشاهده فیلم های آموزشی در  شما به راحتی می توانید باکنید همچنین 
 رابطه با الگو ها که در بخش آموزش متوسطه قرار دارد، اطالعات الزم و کافی را در رابطه با الگو ها بدست بیارید.

 الگو های کالسیکسیگنال های نحوه معامله با 
لگو های بازگشتی اند و دسته دوم هم الگو های ادامه دهنده هستند که در ادامه به دسته اند دسته اول ا 2الگو های کالسیک 

 بررسی نحوه معامله و اطالعات الزم برای ثبت معامله می پردازیم.
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 همه بازه های زمانیتایم فریم: آشنایی کامل با الگو های کالسیک                     ابزارها: 

 نقطه ورود:

 و خط شکست برای سایر الگو ها Head & Shoulderبرای حالت خرید: شکست خط گردن برای 

 و خط شکست برای سایر الگو ها Head & Shoulderبرای حالت فروش: شکست خط گردن برای 

 حد سود: 

 در حالت خرید: به اندازه نصف و یا کل ارتفاع باالی نقطه ورود، بسته به نوع مدیریت ریسک خود

 در حالت فروش: به اندازه نصف و یا کل ارتفاع پایین نقطه ورود، بسته به نوع مدیریت ریسک خود

 حد ضرر: 

 برای حالت خرید: زیر شانه و یا دره مورد نظر.

 و یا قله مورد نظر. برای حالت فروش: باالی شانه

 تاییدات: 

 واگرایی و همگرایی. –یا استوکستیک  – RSIدر حالت بازگشتی: استفاده از اشباع 

 واگرایی مخفی. –در حالت ادامه دهنده: کندل های خاص 

 نمونه هایی بر روی چارت:

 Double Topدو قله 

 



 

 

 Double Bottomدو دره 

 
 Head&Shoulderسرو شانه 

 
 



 

 

 Triangleمثلث 

 
  Flagپرچم

 
 



 

 

 

 Pennantآویز 

 
 Wedgeگوه 

 



 

 

 برای درک بهتر سیگنال ها به ویدیو آموزشی مربوطه مراجعه کنید.
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