
 

ها استراتژی آر توسط متخصصین مجرب فارکس حرفه ای در بهینه ترین حالت ممکنه خودش قرار گرفته و خدمت شما عزیزان با دقیق ترین الگوریتم 

 ارائه میشه 

 قبل از این که روش های مورد استفاده اپلیکیشن رو بررسی کنیم 

ن میتونید به خوبه که یک دیده کلی نسبت به این استراتزی داشته باشیم ولی اگر شما عالقه مند به دیدن مطالب بیشتر و دقیق تر تر این استراتژی هستی

ر فارکس که مربوط به استراتژی آر هستش در انال های یوتوب و آپارات فارکس حرفه ای و همچنین بخش آموزش اپلیکیشن دستیا 68جلسه آموزشی 

 حرفه ای مراجع کنید

 ،استراتژی آر بر خالف دیگر استرتژی ها که از اسیالتور های پیچیده و متفاوت استفاده میکنند

 (کندل استیک ها و خطوط مقاومتی ).با استفاده از ساده ترین در عین حال مهم ترین و کاربردی ترین مفاهیم پایه سیگنال هاشو ارائه میکنه

 یشه گفت به عنوان یکی از پر کاربرد ترین و سود ده ترین روش های تحلیل تکنیکال بازار های مالی هستشکه امروزه این روش م

 روش سیگنادهی میکنه 3اپلیکیشن  دستیار فارکس حرفه ای با استفاده 

 ود بیادسیگنال کندل استیک معتبر بازگشتی که بر روی لبه ی خط مقاومتی بوج 1سیگنال اول:آر  

 : سیگنال اصلی استراتژی آر که جلو تر توضیحش خواهیم داد  2سیگنال آر 

 : کندل استیک معتبری که بعد از خط مقاومتی ایجاد شود  3سیگنال آر 

اپلیکیشن دستیار فارکس البته درسته که ما گفتیم که موارد و ابزاری که بهشون احتیاج داریم خط مقاومتی و کندل هستش ولی نکته قابل توجه اینجاست که 

به بهینه ترین حالت ممکن ارائه  stochasticو اسیالتور   rsiحرفه ای برای ارائه بهترین نقطه ورود ، سیگنال خودش رو با استفاده از اسیالتور های 

 میکنه
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 : type 1سیگنال 

 روند دار و روند سریع 

 نماد معامالتی مناسب : همه نماد های

 تایم فریم : همه بازه های زمانی

 اسیالتور های آؤ اس آی و استوکاستیک –کندل استیک  –ابزارها: آشنایی با خط مقاومت 

 شرایط خرید : 

 خط مقاومتی نزولی

 stochasticو  rsiتشکیل کندل استیک بازگشتی صعودی یا سیگنال دهی بر اساس اسیالتور های 

 شرایط فروش :

 خط مقاومتی صعودی

 rsiو  stochasticکیل کندل استیک بازگشتی نزولی یا سیگنال دهی بر اساس اسیالتور های تش

 حد سود : خرید به اندازه کندل استیک معتبر و یا کندل سیگنال

 فروش : به اندازه کندل استیک معتبر و یا کندل سیگنال

 حد ضرر : 

 خرید زیر کندل استیک ژاپنی سیگنال یا کندل معتبر

 الی کندل استیک سیگنال یا کندل معتبرفروش : با

 واگرای مخفی  –تاییدات : واگرایی و همگرایی 

 

 

 :  type 2سیگنال 

 روند مناسب : روند دار ، روند سریع 

 تایم فریم و نماد : مناسب ربای تمامی نماد ها و بازه های زمانی 

 stochasticو  RSIاسیالتور های  –کندل استیک ها  –ومتی ابزارها: آشنایی با خطوط مقا



 شرایط خرید : 

 خط مقاومتی نزولی 

 بستن کندل در زیر خط مقاومتی و بسته شدن قیمت در باالی خط مقاومتی

 شرایط فروش :

 خط مقاومتی صعودی

 بستن کندل در باالی خط مقاومتی و بسته شدن قیمت در زیر خط

 دازه کندل استیک معتبر و یا کندل سیگنال + طول فاصله نقطه ورود تا درهحد سود : خرید : به ان

 فروش : به اندازه کندل استیک معتبر و یا کندل سیگنال + طول فاصله نقطه ورود تا قله

 حد ضرر : خرید : زیر کندل ژاپنی سیگنال یا کندل معتبر باالی قله

 االی قلهفروش : باالی کندل استیک سیگنال یا کندل معتبر ب

 واگرایی مخفی  –تاییدات : واگرایی و همگرایی 

 

 

 type 3سیگنال 

 روند سریع –نوع : روند 

 نماد معامالتی : همه نمادها 

 تایم فریم مناسب : همه تایم فریم ها

  stochasticو   rsiاسیالتور های   –کندل استیک  –ابزار ها : آشنایی با خط مقاومت 

 باالی خط مقاومتی  stochasticو   rsiکندل استیک بازگشتی صعودی یا سیگنال بر اساس اسیالتور های 

 شرایط فروش : 

 خط مقاومتی صعودی 

 زیر خط مقاومتی stochasticو  rsiتشکیل کندل استیک بازگشتی نزولی یا سیگنال بر اساس اسیالتور های 



 حد سود :

 کندل استیک معتبر و یا کندل معتبرخرید : به اندازه 

 فروش : به اندازه کندل استیک سیگنال یا کندل معتبر

 تاییدات :

 واگرایی مخفی –واگرایی و همگرایی 

 

 

 ی بررسی شده را هم مشاهده کنید.مراجعه کنید تا مثال ها (114)جلسه البته شما برای درک بهتر این استراتژی بهتره که به جلسه آموزشی مورد نظر

 

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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