
Trend lines - Aren't they things you draw on price charts

  م؟ی کشی ممتی چارت قی که بر روستندی نیی خط ھاایآ_ خطوط روند

  

  ... شودی از آنھا استفاده نمگری که در مناطق دستی مفھوم ننی بدنی ایبله ھستند ول, خب

  

رونـد ,  کـه رونـدمیری بپـذدییـایب.  کنـدی مـانیـ نمامـتی چـارت قیز خط روند بر رو زود تر ااری شکست را بسگنالیس , RSI واقع خط روند در در

زیـ نگـری دی از جاھـایاری خطـوط در بـسنی شد که ادی متوجه خواھدی خط روند اشنا باشیاگر با مفھوم اصل.  شونددهیاست در ھر کجا که د

  .ند رویبکار م

  

 در حال صـعودند ی در پی پزی در حال صعودند و سقف ھا نی در پیقعر ھا پ. میست باال رو ھی در پی که شاھد حرکات پی روند صعودکیدر

  . برگشت روندایورسالی است درباره ری ھشدارنیا,  روند را بشکندنی از قعر ھا ایکییو وقت

  

  .ه داد خط روند توسعکیلهیبوس_ روند منظم کف ھا و سقف ھا _  باالفی مشابه تعریفی با تعرتوانی را مRSIنیھمچن

  

  .اورمی شما بی تا دو مثال برادی بدھاجازه

  

  

  

  . دو مثال واضح مشخص استAUDUSDی اقهی دق۵در چارت 

ی قبلـکیـ کوتـاه تـر از پکیـ پکیـRSI که یزمان. دھدی ملی را تشکی نزولورجنسی داکیRSI که دیکنی سمت چپ مشاھده مهی الی منتھدر

 رو بـه ایـ متوالزیـ نزول کـرده و کـف ھـا نیگری پس از دیکی کند و سقف ی مری مسی طیت نزول جھکی در متیاز آن نقطه ق.  کندی مجادیا

  .کاھش اند

  

می توانـستیالبته در آن زمـان مـا نمـ(  کف نیبا ادامه آخر. می بکشRSIی مقاومت بر اساس سقف ھاکیمیتوانستی حرکت ما منی انیی پادر

 در چـارت یکـف بعـد, اگرچـه در ادامـه ,  ھنوز با سقف کوتاه تر ھمراه استRSIیحیحرکت تصح که مینیبیما م) می بگذارنینام آن کف را آخر

  . شودی نمدی کف جدکیجادی اه موفق بمتیق

  

  

  

  



 در حالـت ی شکند ولی خود را نمی سقف قبلمتیق,  خطنیدر زمان شکست ا.  شکنندی خط مقاومت خود را مRSI بعد از آن نقاط در یکم

٧ را کـه بعـد از مـتی در چـارت قی شکـست سـقف قبلـمی تـوانی شود ما مـی شکسته نمRSI خط مقاومت در نی ای وقت.ماندی میرنج باق

   .میری بپذورسالی روان بعننانی دھدبا اطمیکندل رخ م

  

یا تجربـه مـ بـاالتر ری بـاالتر و کـف ھـای در حرکت خود سـقف ھـاRSIنیھمچن.  کندی خود را حفظ می روند صعودای متوالمتی آن نقطه قاز

  .شکندی خط ساپورت خود را نمزی نمتیاگرچه ق. می بکشRSIری روند در زکیمیتوانی ما می رالیتا انتھا. کند

  

دنیبـا کـش.  دھـدی تـر از سـقف رخ مـنیی پااری قعر بسنیاما ا.  شودجادی تر انیی قعر پاکی که می منتظر بماندیما با,  ھمانند مثال اولدرست

ی نزولـی کارکـشن و رونـدکیـ شـروع نیـ شـود و ایشکـسته مـ,  کندل از سـقف۵ که روند بعد از می شوی ما متوجه مRSIریخط روند در ز

  .است

  

  : استگری مثال دکینیا

  

  

  

نیـ اری خط ساپورت در زدنی در کشیاگر ما سع.  کندی صعود م١٫٣٨۵١متی روزانه است که تا قمی در تاEURUSD مثال دوم نشاندھنده نیا

در , بعـالوه .می شکـست قعـر را محاسـبه کنـمیتـوانی نمی بخـوبنیـ کنند و بنـابر ای نمدیی خط را تانی اقینقاط بصورت دق , میشته باشروند دا

  . را برگشته استری از مسیادی مقدار زمتی دھد قین رخ می که ایزمان

  

کیـ.  باالتر اسـتی باالتر و البته سقف ھاین قعر ھا در حال ساختRSI که مینیبی کند ما می می خود را طی روند صعودمتی قیوقت , اکنون

 را مـتی قشی افـزاRSIمینـی بی ما می رالنی ایدر انتھا.می بکشRSIی کف ھاری خط ساپورت در زکیمیتوانی ما منیھمچن.  خوب از رونددییتا

ی مـتیـ مومنتـوم بـاالرو کنـد شـده و در نھاکی است که ی ھشدارنیا..  دھدی رخ مورجنسی داکینیبنابر ا..  کندی نمدییش خود تایبا افزا

  .  شودورسالی رکیتواند باعث 

  

 از رونـد را یادیمقدار ز,  کندی مانی را نمای روند صعودانی که پادی قعر جدکیدیی تای برانکاریا. میریگی می را پمتی قی معموال قعر و کف ھاما

 ھـشدار را بـه مـا نیـ زود تـر ااری شکـست خـط سـاپورت آن بـستیـ و در نھا ,RSIی سه مرحلـه اورجنسی وجود دانیبا ا..  دھدیاز دست م

  .دھدیم

  . آن استلی مراحل تشکنی در اولورسالی ری برای مناسبگنالی سنی واضح است که اکامال

  

  

  

  



_  ھـستندزیـخـاطره آم ماری بـسقـتیکـه در حق_ ) Overbought and Oversold( دی خرای تنھا به مناطق اشباع فروش RSIدر کاربرد  , نی ابنابر

  .  دیتوجه نکن

  . بدھند ی زودھنگام فوق العاده ایگنالھای ستوانند یم. دی بگذارتوریکی ندی ا نی روند و نقاط شکست آن در ایی خود را در شناسا یسع

  

  

  

  

  

  

Jan Copsey: نویسنده 
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