
 

 توی این ویدیو میریم با هم به سراغ بررسی ای محدوده های حمایت و مقاومت بر روی چارت ، تعاریف و نکات و نحوه رسم آن می رویم.

 انواع محدوده های حمایتی و مقاومتی استاتیک : -1

 دسته تقسیم می شوند دقت داشته باشید با دینامیک ها کاری نداریم  5به طور کلی محدوده های حمایتی و مقاومتی استاتیک به 

 تفاوتشونو البته بعدا بهتون خواهم گفت 

 د:مورد به ترتیب زیر تشکیل می شون 5خب این 

 محدوده های برگشتی -1

 قیمت های رند -2

 پیوت های روزانه -3

 ها  گپ ها و شکاف-4

 درصد های فیبوناچی -5

 توی این ویدیو محدوده های برگششتی رو بررسی میکنیم 

 مورد دیگه هم بمونه برای جلسات آینده  4

 

 تعریفات و قواعد رسم محدوده های حمایت و مقاومت : -2

چون در اصل یک محدوده هستش ( ،  محدوده ی حمایت و مقاومت توی یک تعریف ساده میشه ) بهتر هستش که خطوط حمایت و مقاومت دیگر نگیم

 محدوده ای که قیمت با برخورد به اون جهتش بر میگرده. 

 مثل تمامی دره ها و قله ها

 ولی ما همه ی دره ها و قله هارو محدوده های مقاومتی و حمایتی نمی دونیم که دلیلش رو جلو تر متوجه خواهید شد

 برای توضیحاتش همین هارو بدونید کافی هستش 

 
 قواعد رسم محدوده های بازگشتی : -3 

 در رابطه با قواع رسمش هم باید یه نکته جالب رو بگم 

 تو هیچ یک از منابع باید و نباید خاصی وجود نداره 

 تنهای نکته ای که باید رعایت بشه چیه ؟ ؟ 

 ببینید قله ها و دره ها کجذا بیشتر تشکیل شدن 

 یعنی قیمت به چه محدوده هایی بیشتر واکنش نشان داده است 

 تش سر همین هم هستش که روش رسم هر معامله گری ممکنه با یک نفر دیگه فرق داشته باشه ولی اکثرا محدوده هایی که رسم میشن در یک منطقه هس
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 نحوه رسم حمایت و مقاومت : -4

 ابزاری که براش استفاده میشه خط افقی هستش . خب بریم سراغ رسم این محدوده های بازگشتی ،

 مرحله را باید برای رسم آن انجام دهید : 3

 مرحله یک :

رید و دید خب کار اولی که باید انجام داد این هستش که چارت رو میارید عقب به قدری که روند قیمت رو مشاهده کنید و بتوانید به راحتی تصمیم بگی

 . خوبی به بازار داشته باشید

 
 مرحله دوم :

 حاال به بازار نگاه میکنید تا محدوده های افقی را شناسایی کنید که بیشترین برگشت قیمت یعنی قله و دره در آنها تشکیل شده باشد  

 اونجا یک خط رسم میکنید

 مرحله سوم : 

یی قرار دهید که بیشترین تعداد بازگشت قیمت ) قله و دره( با آنها درگیر شوند خط هایی که رسم کرده اید را بررسی میکنید تا جا

 
 



 چند نکته مهم : 

 این محدوده هارو به هیچ عنوان نباید سر رسم آنها دو به شک شوید ، و فقط آنهایی که نسبت بهشون قاطعیت دارید رو رسم کنید،

 دو به شک شدید اون محدوده را فراموش کنید چون باید کامال واضح و مشخص باشه اگر یک درصد

 

 سعی کنید چارت خودتون رو با هر محدوده ی غیر ضروری شلوغ نکنید چون باعث سردرگمی شما خواهد شد 

 

 ن می باشد هر چقدر برخورد و باز گشت قیمت و واکنش دادن به یک محدوده زیاد تر باشد نشان دهنده مهم بودن آ

 

 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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