
What Expectations Should You Have of Indicators  

  

  م؟ی داشته باشکتورھایندی از ادی بای میچه انتظارات

  

  

   کنند؟ی را بر آورده می شونداما چه انتظاراتی استفاده میکی گران تکنلی ھا و تحلدری توسط تریعی بطرز وستورھایکیندیا

 اطالعـات گذشـته   ی بر مبنای برند که از محاسباتی بھره میتمی ھا از الگورتوریکیندیا.  کنم  روشن تانی را برا  ی موضو ع  دی بگذار زی از ھر چ   قبل

  . استیری آنھا تاخفی اساس تعارنیبر ا.  کنندی استفاده متوریکیندی ایی ارزش نھانیی تعیبرا

  . کنندی مجادی اندهی آی دوره ھای برایی ھاگنالی بوده و سشروی آنھا پیتورھایکیندی ھستند که ای از طراحان مدعیبعض

 نیانگیـ م,  مومنتـوم ھـا و مـشتقات آنھـا     لی ھا از قبتوریکیندیاما در رنج معمول ا,  نام بردی ناچبوی و ف وتی از خطوط پ   توانی م زی ن نگونهیاز ا , خب

  . ھستندیری تاخیھمگ,  شده اند ی و مقاومت طراحتی خطوط حمانیی تعی که براییمتحرک ھا و باندھا

  :دیری ھا را در نظر بگتوریکیندی انیعروفتر از میمنتخب

  

RSI / Stochastics   

 ی جـواب نـه شـرط بنـد      ی رو دیـ  توان ی فـروش داد؟ مـ     ای دی است دستور خر   overbought ایو ,oversold توریکیندی ا ی وقت نانی با اطم  توانی م ایآ* 

  دیکن

   شوند؟ نوچی ھمراه مورسالی با رشهی ھا ھمورجنسی داایآ* 

   دھند؟ امکان نداردی را نشان ممتی قیی مومنتوم مقصد نھایتورھایکیندی اایآ*

  

Moving avreages  

  .دی آی بر می کارنی از پس چنی خوبنی بھمزی سکه نکیکه . از مواقع% ۵٠ کنند؟ فقط ی مینی بشی را پمتی قری مسشهی ھمایآ*

  ؟ی در چه مواقعدی دانی مایآ_  توانندی کنند؟ می منیی ما تعی را براستنسی نقاط ساپورت و رزایآ*

  .ری پول ساز ھست خگنالیاگر منظورتان س,  کند؟ خبی مجادی اگنالی سکی بزرگتر می کوتاه تر از تامی کراس تاایآ* 

   کنند؟ نوچی مینی بشی را پمتی قی بعدری مسایآ* 

  

Bollinger Bands  

 ی گفتـه اسـت کـاربرد بانـد ھـا بـرا      زیـ  خـود ن نجری بـال  ی آقـا  یقـع حتـ   در وا . قیـ  کننـد؟ نـه بطـور دق       ی م نیی را تع  ستنسی نقاط ساپورت و رز    ایآ*

  . روندی روند بکار می قدرت نسبیی شناسایبلکه برا. ستی نستنسی نقاط ساپورت و رزییشناسا

   دھند؟ بندرتی جواب میبی بطور تقری حتی که در چه مواقعدیی بگودی تونانیم* 

  چ کنند؟ نوی مینی بشی را پمتی قی بعدری مسایآ* 

  

   دھند؟ی ما قرار نماری در اختیادی که اطالعات زی بوجود آمده است در صورتتوریکیدی انھمهی شود کرد؟ پس چرا ایچه م. خب , خب  , خب

 نکته توجـه  نی کنم و به ای آنھا توجه می تر بجنبه محاسباتشیب,  دھم ی گاھا آنھا را توسعه م  ای کنم و    ی نگاه م  توریکیندی ا کی من به    یوقت

  .رمی توانم از آنھا بگی را می کنم که چه اطالعاتیم

 ی رونـد را بخـوب  زانیـ  کـاھش م ورجنسیـ  دا لهی بوسـ  نیھمچن.  دھد ی م شی و فروش را نما    دی مناطق اشباع خر   یشدت نسب  , RSI مثال   یبرا

 ی نمـ ینـ ی بشی کـه پـ  رایـ ز.  کـنم ی اسـتفاده نمـ   ینی ب شی پ ی از آنھا برا   ی برم ول  یمن از مشاھده آن استفاده الزم را م       .  گذارد ی م شیبنما

 کیـ  ھمزمـان بـا   نیـ  کنـد و ا ی مقاومـت برخـورد مـ   کیـ  بـه  متی قیوقت. رمی گی کمک م  می ھا لی در تحل  یلی تکم اطالعاتاز آنھا بعنوان    !! کنند

ه مقـدار   بـ ی بـستگ  نیـ ا_ دی فروشـم؟ شـا    ی مـ  کیـ  بـصورت اتومات   ایـ آ.  کـنم  ی م شتری افتد من تنھا توجه خود را ب       ی اتفاق م  ی نزول ورجنسیدا

بـا  .  ھـا خـواھم مانـد   نگی بـر اسـاس سـوو   ورسالی من در انتظار رنصورتی اریدر غ .  دھم ی م م است که انجا   یلی و تحل  ینی ب شی به پ  نانمیاطم

  . شودی مجادی من اینی بشی پی ساپورت براکی,  کف نیشکست اخر

  .  کنندی به من نممتی قیی مقصد نھانیی در تعی کمکچی آنھا ھاگرچه

  

  

  

  



  

کـه مربـوط بـه    ( را شامل شـود     متی ق تی تواند سطح فرار   ی م نیا.  دھم ی از اطالعات توسعه م    ی قسمت یی بزرگنما ی ھا را برا   توریکیندی ا من

. باشـد ,  شود ی مدهی که باند تعادل ناممتی از قی باند عمومکی که در آن وتی مثال ابر پی براایو  )  است ی بازه زمان  کی اندازه بارھا در     زانیم

  . کنندی نمینی بشیز ھم پ باهاگرچ

  

 ی جـادو بـرا  کیـ  بـه  RSI و   سمنتیـ تری ر یبونـاچ ی که بـا نگـاه کـردن در ف         دیاگر انتظار دار  .  کنند ی ھا جادو نم   توریکیندی ا میدی ھمانطور که د   پس

  . کندیتان خارج م تنھا پول شما را از دستنھایا. دی را فراموش کندهی انیا. دی سخت در اشتباه ادی و فروش برسدی به فرمان خردنیرس

  

 چگونـه کـار   یبونـاچ ی شـوند؟ ف ی مـ تیـ  مقاومـت و حما جـاد ی باعـث ا زیـ  چه چ دی بدان دیشما با .  است متی که الزم است درک شما از ق       یزیچ

   با ھم دارند؟ی چه نسبتی حرکتی کند؟ و ستون ھای متی را تقوی حرکات مشخصکند؟چطوریم

  _ کندی حرکت مصی قابل تشخی در سلسله ھامتیق_  کندی م چگونه حرکتمتی قدی که بداندی دارازی شما نسپس

  . بوددی وقت درباره نقاط ورود و خروج خود مطمئن نخواھچیھ.  ھمراه استیجی با عنصر گشهی آن معامالت شما ھمبدون

  

 کهی شـما ھـستند در صـورت     اریت در اخ  یتی حما ی بعنوان ابزار ھا   تورھایکیندیا , دیدی رس یبه استاد ) متیدرک حرکات ق  (  امر   نی شما در ا   یوقت

  .دی آنھا مطلع باشیشما از نحوه محاسبات
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