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سطوح حمایت و مقاومت یکی از پرکاربردترین اصول و ابزار مورد استفاده در معامالت بازار می باشند. البته باید گفت که هرکس می 

 .تواند نظر خاص خود را در مورد چگونگی اندازه گیری این دو سطح ارائه کند

 

ود می باشد. وقتی در بازار قیمت ها ابتدا صعود کرده و به شکل فوق توجه کنید. همانطور که می بینید، الگوی زیگزاگ در حال صع

سپس برگشت یا تصحیحی حاصل می شود، باالترین نقطه یا سطحی که قبل از برگشت قیمت به دست می آید، سطح مقاومت 

ترین سطح یا نامیده می شود. وقتی برگشت یا تصحیح قیمت به سمت پائین تمام شده و قیمت ها به طرف باال بر می گردند، پائین

نقطه ای که قبل از برگشت قیمت به سمت باال به دست می آید را سطح حمایت نامیده می شود. در یک روند نزولی بر عکس این 

 موضوع صحیح میباشد.

در یک کالم، سطح حمایت سطحیست که در آن خریداران کنترل قیمت را به دست گرفته و با خرید روی آن سطح، از ریزش بیشتر 

ها جلوگیری می کنند. سطح مقاومت سطحیست که فروشنده ها کنترل قیمت ها را به دست گرفته و با فروش های خود  قیمت

 مانع باال رفتن بیشتر قیمت ها می شوند.

چیزی که باید به یاد داشته باشید آنستکه سطوح حمایت و مقاومت اعداد صحیح و یکسانی نمی باشند. بسیاری مواقع مشاهده 

که سطوح حمایت یا مقاومت که در ذهن معامله گر است شکسته می شوند اما به زودی مشخص می شود که بازار در  می کنید

حال آزمایش این سطوح بوده و شکستی صورت نپذیرفته است. این آزمایش ها به صورت خطوط سایه در پائین یا باالی شمع ها 

 می بینید.
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را آزمایش کرده اند. ابتدا به نظر می رسد که بازار در حال  1.4700ع ها سطح حمایت در نمودار فوق می بینید چگونه سایه شم

 شکستن سطح فوق است. اما در ادامه متوجه می شوید که این اتفاق صورت نمی پذیرد.

 بنابراین ما چگونه می فهمیم که سطح حمایت یا مقاومت شکسته شده اند یا خیر؟

رد. بعضی ها اعتقاد دارند که اگر قیمت ها زیر سطوح حمایت یا مقاومت بسته شوند، جواب صریحی به سوال فوق وجود ندا

 نشاندهنده شکست آنهاست. اما همیشه اینطور نیست.

بسته می شوند، در ادامه چه  1.4700بگذارید مثال باال را یک بار دیگر مرور کنیم. در نمودار زیر می بینید وقتی قیمت ها زیر سطح 

 نشان می دهند. رفتاری از خود

 

بسته می شوند اما در ادامه قیمت بر می گردد و صعود می کند. اگر شما پیش بینی کرده بودید که این  1.4700قیمت ها زیر سطح 

 یک شکست سطح بوده و دست به فروش زده بودید، با ضرر فراوان روبرو می شدید.
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شه سطوح حمایت و مقاومت را به صورت یک منطقه معامالتی در نظر گرفت در نتیجه، برای اینکه از این اشتباهات رخ ندهد باید همی

 .1.4700نه اعداد صحیح مثل 

یک روش خوب برای پیدا کردن این مناطق، استفاده از نمودار خطیست. علت این امر آنستکه نمودار خطی فقط قیمت های بسته 

 شدن را نشان می دهد و کاری به نقاط اوج و کف و سایه ها ندارد.

 هی می شوند.این سایه ها اکثرا معامله گران را به اشتباه می اندازند و باعث ایجاد عکس العمل های اشتبا

 با مشاهده نمودار خطی می توانید به راحتی مناطق سطوح حمایت و مقاومت را پیدا کنید.

 

 مقاومت: و حمایت سطوح مورد در مهم توصیه چند

 وقتی قیمت از سطح مقاومت عبور کرده و کامال شکسته می شود، در این سطح تبدیل به سطح حمایت خواهد شد.-

مایش و برخورد قیمت به سطوح مقاومت و حمایت بدون شکست آنها بیشتر باشد، نشاندهند قدرت باالتر هرچقدر تعداد دفعات آز-

 این سطوح می باشد.
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 وقتی سطح مقاومت یا حمایت شکسته می شود. قدرت روند بعدی به قدرت سطوح شکسته شده بستگی دارد.-

 

 

 

 
 : مقاومت و حمایت سطوح از استفاده اصول

 صول زیر برای استفاده از سطوح حمایت و مقاومت در معامالت بازار فارکس استفاده کنید:می توانید از ا

پر کاربردترین روش در استفاده از سطوح حمایت و مقاومت برای زمانیست که قیمت ها به این سطوح رسیده و تصمیم دارید روی -

 این سطوح به خرید یا فروش بپردازید.

در زمان انجام معامالت آنستکه دستورات خود را دقیقا روی نقاط حمایت و مقاومت می گذارند. احتماال یک اشتباه رایج معامله گران 

این امر بعضی اوقات جواب می دهد اما باید گفت که در اکثر زمان ها، قیمت ها قبل از رسیدن به نقاط و سطوح حمایت و مقاومت، 

وارد بازار شده که قیمت ها کمی از نقاط حمایت یا مقاومت برگردد تا با  برمیگردند. برای حل این موضوع توصیه می شود زمانی

 اطمینان بیشتر وارد بازار شوید.

 

باید بدانید که سطوح حمایت و مقاومت همیشه پایدار نیستند. بنابراین با توجه به اینکه احتمال شکسته شدن آنها وجود دارد، می -

د. بدین ترتیب، وقتی قیمت ها از سطوح حمایت و مقاومت عبور کردند، می توانید در جهت توانید از این موضوع نیز استفاده کنی

 شکسته شدن سطوح، معامله خود را ثبت کنید.
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یک راه دیگر برای انجام معامالت در زمان شکسته شدن سطوح حمایت و مقاومت آنستکه مثال هنگام شکسته شدن سطح حمایت، -

که منتظر یک برگشت دوباره قیمت به همان سطح حمایت قبلی که دیگر تبدیل به سطح مقاومت شده سریعا وارد بازار نشوید بل

 باشید، سپس دست به فروش بزنید.

 

در پایان به شما توصیه می کنیم که اتفاقات باال همیشه ضمانت شده نیست. در واقع هیچ چیزی در این بازار حتمی نمی باشد و 

 ( استفاده کنید.STOPLOSSنابراین هر بار که وارد بازار می شوید، حتما از دستور توقف از ضرر )همه احتماالت وجود دارد. ب

با کمی تمرین می توانید سطوح حمایت و مقاومت را به آسانی به دست بیاورید. در درس بعدی به موضوع مهم دیگری که همانا 

 خطوط روند نام دارد، می پردازیم.

 

 

 

 


