Trend lines - Aren't they things you draw on price charts
ﺧﻄﻮط روﻧﺪ_ آﯾﺎ ﺧﻂ ھﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﭼﺎرت ﻗﯿﻤﺖ ﻣﯽ ﮐﺸﯿﻢ؟
ﺧﺐ ,ﺑﻠﻪ ھﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ اﯾﻦ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻔﮫﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ دﯾﮕﺮ از آﻧﮫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽ ﺷﻮد...
در واﻗﻊ ﺧﻂ روﻧﺪ در  , RSIﺳﯿﮕﻨﺎل ﺷﮑﺴﺖ را ﺑﺴﯿﺎر زود ﺗﺮ از ﺧﻂ روﻧﺪ ﺑﺮ روی ﭼـﺎرت ﻗﯿﻤـﺖ ﻧﻤﺎﯾـﺎن ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ .ﺑﯿﺎﯾﯿـﺪ ﺑﭙـﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐـﻪ روﻧـﺪ ,روﻧـﺪ
اﺳﺖ در ھﺮ ﮐﺠﺎ ﮐﻪ دﯾﺪه ﺷﻮﻧﺪ .اﮔﺮ ﺑﺎ ﻣﻔﮫﻮم اﺻﻠﯽ ﺧﻂ روﻧﺪ اﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮاھﯿﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻄـﻮط در ﺑـﺴﯿﺎری از ﺟﺎھـﺎی دﯾﮕـﺮ ﻧﯿـﺰ
ﺑﮑﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ.
در ﯾﮏ روﻧﺪ ﺻﻌﻮدی ﮐﻪ ﺷﺎھﺪ ﺣﺮﮐﺎت ﭘﯽ در ﭘﯽ ﺑﺎﻻ رو ھﺴﺘﯿﻢ .ﻗﻌﺮ ھﺎ ﭘﯽ در ﭘﯽ در ﺣﺎل ﺻﻌﻮدﻧﺪ و ﺳﻘﻒ ھﺎ ﻧﯿﺰ ﭘﯽ در ﭘﯽ در ﺣﺎل ﺻـﻌﻮدﻧﺪ
و وﻗﺘﯽ ﯾﮑﯽ از ﻗﻌﺮ ھﺎ اﯾﻦ روﻧﺪ را ﺑﺸﮑﻨﺪ ,اﯾﻦ ھﺸﺪاری اﺳﺖ درﺑﺎره رﯾﻮرﺳﺎل ﯾﺎ ﺑﺮﮔﺸﺖ روﻧﺪ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ  RSIرا ﻣﯿﺘﻮان ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻻ_ روﻧﺪ ﻣﻨﻈﻢ ﮐﻒ ھﺎ و ﺳﻘﻒ ھﺎ _ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﯾﮏ ﺧﻂ روﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ داد.
اﺟﺎزه ﺑﺪھﯿﺪ ﺗﺎ دو ﻣﺜﺎل ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺎورم.

در ﭼﺎرت  ۵دﻗﯿﻘﻪ ای  AUDUSDدو ﻣﺜﺎل واﺿﺢ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ.
در ﻣﻨﺘﮫﯽ اﻟﯿﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ  RSIﯾﮏ داﯾﻮرﺟﻨﺲ ﻧﺰوﻟﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺪھﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ  RSIﯾـﮏ ﭘﯿـﮏ ﮐﻮﺗـﺎه ﺗـﺮ از ﭘﯿـﮏ ﻗﺒﻠـﯽ
اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .از آن ﻧﻘﻄﻪ ﻗﯿﻤﺖ در ﯾﮏ ﺟﮫﺖ ﻧﺰوﻟﯽ ﻃﯽ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺳﻘﻒ ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی ﻧﺰول ﮐـﺮده و ﮐـﻒ ھـﺎ ﻧﯿـﺰ ﻣﺘﻮاﻟﯿـﺎ رو ﺑـﻪ
ﮐﺎھﺶ اﻧﺪ.
در ﭘﺎﯾﯿﻦ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﯾﮏ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻘﻒ ھﺎی  RSIﺑﮑﺸﯿﻢ .ﺑﺎ اداﻣﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﮐﻒ ) اﻟﺒﺘﻪ در آن زﻣـﺎن ﻣـﺎ ﻧﻤـﯽ ﺗﻮاﻧـﺴﺘﯿﻢ
ﻧﺎم آن ﮐﻒ را آﺧﺮﯾﻦ ﺑﮕﺬارﯾﻢ( ﻣﺎ ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺗﺼﺤﯿﺤﯽ  RSIھﻨﻮز ﺑﺎ ﺳﻘﻒ ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮ ھﻤﺮاه اﺳﺖ ,اﮔﺮﭼـﻪ در اداﻣـﻪ  ,ﮐـﻒ ﺑﻌـﺪی در ﭼـﺎرت
ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﮐﻒ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.

ﮐﻤﯽ ﺑﻌﺪ از آن ﻧﻘﺎط در  RSIﺧﻂ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﻮد را ﻣﯽ ﺷﮑﻨﻨﺪ .در زﻣﺎن ﺷﮑﺴﺖ اﯾﻦ ﺧﻂ ,ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻘﻒ ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد را ﻧﻤﯽ ﺷﮑﻨﺪ وﻟﯽ در ﺣﺎﻟـﺖ
رﻧﺞ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯿﻤﺎﻧﺪ .وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﺧﻂ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در  RSIﺷﮑﺴﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﻣﺎ ﻣـﯽ ﺗـﻮاﻧﯿﻢ ﺷﮑـﺴﺖ ﺳـﻘﻒ ﻗﺒﻠـﯽ در ﭼـﺎرت ﻗﯿﻤـﺖ را ﮐـﻪ ﺑﻌـﺪ از ٧
ﮐﻨﺪل رخ ﻣﯽ دھﺪﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﻌﻨﻮان رﯾﻮرﺳﺎل ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ .
از آن ﻧﻘﻄﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺘﻮاﻟﯿﺎ روﻧﺪ ﺻﻌﻮدی ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ  RSIدر ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮد ﺳـﻘﻒ ھـﺎی ﺑـﺎﻻﺗﺮ و ﮐـﻒ ھـﺎی ﺑـﺎﻻﺗﺮ را ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﻣـﯽ
ﮐﻨﺪ .ﺗﺎ اﻧﺘﮫﺎی راﻟﯽ ﻣﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ ﯾﮏ روﻧﺪ در زﯾﺮ  RSIﺑﮑﺸﯿﻢ .اﮔﺮﭼﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﯿﺰ ﺧﻂ ﺳﺎﭘﻮرت ﺧﻮد را ﻧﻤﯿﺸﮑﻨﺪ.
درﺳﺖ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺜﺎل اول ,ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻗﻌﺮ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻗﻌﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗـﺮ از ﺳـﻘﻒ رخ ﻣـﯽ دھـﺪ .ﺑـﺎ ﮐـﺸﯿﺪن
ﺧﻂ روﻧﺪ در زﯾﺮ  RSIﻣﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ روﻧﺪ ﺑﻌﺪ از  ۵ﮐﻨﺪل از ﺳـﻘﻒ ,ﺷﮑـﺴﺘﻪ ﻣـﯽ ﺷـﻮد و اﯾـﻦ ﺷـﺮوع ﯾـﮏ ﮐﺎرﮐـﺸﻦ و روﻧـﺪی ﻧﺰوﻟـﯽ
اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﯾﮏ ﻣﺜﺎل دﯾﮕﺮ اﺳﺖ:

اﯾﻦ ﻣﺜﺎل دوم ﻧﺸﺎﻧﺪھﻨﺪه  EURUSDدر ﺗﺎﯾﻢ روزاﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻗﯿﻤﺖ  ١٫٣٨۵١ﺻﻌﻮد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﻣﺎ ﺳﻌﯽ در ﮐﺸﯿﺪن ﺧﻂ ﺳﺎﭘﻮرت در زﯾﺮ اﯾـﻦ
روﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ  ,ﻧﻘﺎط ﺑﺼﻮرت دﻗﯿﻖ اﯾﻦ ﺧﻂ را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻨـﺎﺑﺮ اﯾـﻦ ﺑﺨـﻮﺑﯽ ﻧﻤﯿﺘـﻮاﻧﯿﻢ ﺷﮑـﺴﺖ ﻗﻌـﺮ را ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﮐﻨـﯿﻢ.ﺑﻌـﻼوه  ,در
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ رخ ﻣﯽ دھﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی از ﻣﺴﯿﺮ را ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ.
اﮐﻨﻮن  ,وﻗﺘﯽ ﻗﯿﻤﺖ روﻧﺪ ﺻﻌﻮدی ﺧﻮد را ﻃﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﺎ ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ  RSIدر ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻗﻌﺮ ھﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ و اﻟﺒﺘﻪ ﺳﻘﻒ ھﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳـﺖ .ﯾـﮏ
ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺧﻮب از روﻧﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ ﯾﮏ ﺧﻂ ﺳﺎﭘﻮرت در زﯾﺮ ﮐﻒ ھﺎی  RSIﺑﮑﺸﯿﻢ.در اﻧﺘﮫﺎی اﯾﻦ راﻟﯽ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺑﯿﻨـﯿﻢ  RSIاﻓـﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤـﺖ را
ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ..ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﯾﮏ داﯾﻮرﺟﻨﺲ رخ ﻣﯽ دھﺪ ..اﯾﻦ ھﺸﺪاری اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﻮﻣﻨﺘـﻮم ﺑـﺎﻻرو ﮐﻨـﺪ ﺷـﺪه و در ﻧﮫﺎﯾـﺖ ﻣـﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﯾﮏ رﯾﻮرﺳﺎل ﺷﻮد.
ﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻗﻌﺮ و ﮐﻒ ھﺎی ﻗﯿﻤﺖ را ﭘﯽ ﻣﯿﮕﯿﺮﯾﻢ .اﯾﻨﮑﺎر ﺑﺮای ﺗﺎﯾﯿﺪ ﯾﮏ ﻗﻌﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺎن روﻧﺪ ﺻﻌﻮدی را ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ,ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی از روﻧـﺪ را
از دﺳﺖ ﻣﯽ دھﺪ ..ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد داﯾﻮرﺟﻨﺲ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ای  , RSIو در ﻧﮫﺎﯾـﺖ ﺷﮑـﺴﺖ ﺧـﻂ ﺳـﺎﭘﻮرت آن ﺑـﺴﯿﺎر زود ﺗـﺮ اﯾـﻦ ھـﺸﺪار را ﺑـﻪ ﻣـﺎ
ﻣﯿﺪھﺪ.
ﮐﺎﻣﻼ واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای رﯾﻮرﺳﺎل در اوﻟﯿﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ آن اﺳﺖ.

ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ,در ﮐﺎرﺑﺮد  RSIﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺷﺒﺎع ﻓﺮوش ﯾﺎ ﺧﺮﯾﺪ)  _ (Overbought and Oversoldﮐـﻪ در ﺣﻘﯿﻘـﺖ ﺑـﺴﯿﺎر ﻣﺨـﺎﻃﺮه آﻣﯿـﺰ ھـﺴﺘﻨﺪ_
ﺗﻮﺟﻪ ﻧﮑﻨﯿﺪ.
ﺳﻌﯽ ﺧﻮد را در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ روﻧﺪ و ﻧﻘﺎط ﺷﮑﺴﺖ آن در اﯾﻦ اﯾﻨﺪﯾﮑﯿﺘﻮر ﺑﮕﺬارﯾﺪ .ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﮫﺎی زودھﻨﮕﺎم ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ای ﺑﺪھﻨﺪ.
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