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پیوت چیست ؟
پیوت ها نقاطی هستند که قیمت در آن نقاط تغییر جهت میدهد به
عبارت دیگر در آن نقاط روند نزولی سهم تبدیل به روند صعودی و روند
صعودی سهم تبدیل به روند نزولی می شود .
نمونه ای از نقاط پیوت

انواع نقاط پیوت :
پیوت های مینور :
پیوت هایی هستند که قیمت در آن ها برگشت محدودی دارد  ،در این
نوع پیوت شاهد نوسانات کوچکی هستیم که بیشتر نوسان گیران از
آن ها استفاده میکنند به عبارت دیگر این پیوت ها توقف های کوتاه
مدتی در روند اصلی هستند .
نکته  :این پیوت های از دید تکنیکال اعتبار زیادی ندارند و نباید این نقاط
را مرجعی برای رسم خط روند یا الگو ها قرار بدهیم .
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پیوت های ماژور :
پیوت هایی هستند که روند در آنها تغییر جهت می دهد و باید از این
نوع نقاط برای رسم خط روند یا الگو ها استفاده کرد .
نکته  :یکی از نکاتی که همیشه گوش زد می شود این است که در
جهت روند معامله کنید و خلاف جهت روند معامله نکنید  .نقاط مینور در
 50%اوقات در خلاف جهت روند حرکت میکنند و استفاده از این نقاط
می تواند بسیار خطرناک باشد.
نمونه ای از پیوت های ماژور و مینور

خط میانی :
خط میانی خط روندی است که با استفاده از سه پیوت رسم می شود .
ترتیب پیوت ها به این گونه است
 سقف کف سقف
 کف سقف کف
نکته  :بهتر است که این سه پیوت مربوط به نوسانات اخیر قیمت
باشد.
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اصل اول چنگال اندروز
اولین اصل چنگال اندروز و شاید مهم ترین اصل چنگال اندروز
" قیمت در  80درصد موارد به خط میانی باز میگردد و آن را لمس می کند "

اصل دوم چنگال اندروز
"در اکثر مواقع قیمت با لمس خط میانی تغییر جهت میدهید "

اصل سوم چنگال اندروز
" معمولا قیمت در اطراف خط میانی نوسانی خواهد شد و بیشتر از
یک بار آن را لمس میکند”
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اصل چهارم چنگال اندروز
"اگر قیمت نتواند خط میانی را لمس کند و قبل از این که به آن برسد
تغییر جهت دهد امکان این وجود دارد که موجی بزرگ تر تشکیل دهد و
هدف آن نقطه سه یا ) (cچنگال است "

نمونه از از اصل چهارم

نکات
 .1در چنگال صعودی هنگامی که خط میانی رو به بالا شکسته می شود
و روی آن تثبیت می شود می تواند تا سقف چنگال رشد نماید.
 .2در چنگال نزولی هنگامی که خط میانی رو به پایین شکسته می شود
و زیر آن تثبیت می شود پتانسیل نزول تا کف چنگال را دارد.

خط موازی
خطی است موازی خط میانی که از نقطه های پیوت دوم و سوم
رسم شده .
نکته  :خط موازی بالا حکم مقاومت و خط موازی پایین حکم حمایت را
دارد.
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خطوط ماشه
خطی است که از نقطه اول به هریک از دو نقطه دوم و سوم وصل
می شود و امتداد می یابد.

نمونه ای از خطوط ماشه

تشخیص زمان لازم برای رسیدن به خط میانی:
در ابزار چنگال  3پیووت اول ،دوم و سوم داریم .برای تشخیص اینکه
چه زمانی طول می کشد که قیمت از نقطه سوم به خط میانی برسد
اینگونه عمل میکنیم:
ابتدا تعداد کندل هایی که طول میکشد قیمت از نقطه اول به دوم
برسد را می شماریم .سپس تعداد کندل هایی که طول میکشد قیمت
از نقطه دوم به سوم برسد را نیز می شماریم .سپس عدد بزرگتر را
انتخاب می کنیم .عددی که بدست آورده ایم معمولا حداکثر زمان لازم
جهت رسیدن قیمت از نقطه سوم به خط میانی می باشد.
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اگر در طول این زمان قیمت به خط میانی نرسید باید نتیجه گرفت که
بازار وضعیت مناسبی ندارد و باید صبر کرد تا روند بازار مشخص
شود و سپس تصمیم به خرید یا فروش گرفت.

خطوط هشدار
خطوط هشدار خط هایی موازی  ،خط های موازی هستند و در آن
ها نسبت های فیبوناچی به کار برده شده .در بعضی از موارد
قیمت با برخورد به این خطوط تغییر جهت می دهد.
مهم ترین خطوط هشدار خط  50درصد و  61.8درصد هستند.

مطالب کمکی
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اگر تازه شروع به یادگیری این مبحث کرده اید حتما مطالب زیر را
مطالعه کنید.
اندیکاتور zigzag
این اندیکاتور کمکی به شما کمک می کند که پیوت ها را پیدا کنید.
البته ناگفته نماند برای یافتن پیوت های ماژور باید تنظیمات آن را
تغییر بدید.
اندیکاتور : zigzag

در حالت عادی برای اندیکاتور تنطیماتی قرار داده شده که پیوت
های ماژور و مینور را باهم نشان میدهد .
برای این که فقط پیوت ها ماژور نشان داده شوند تنظیمات را مانند
شکل زیر تغییر دهید

مطالب به پایان رسید
امید وارم حداکثر استفاده را برده باشید
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مطالب بسیار خلاصه شده توضیح داده شدند برای این که بتوانید این
موضوعات را به صورت گسترده آموزش ببیند
کتاب های :
مهارت در چنگال اندروز
سیستم معاملاتی چنگال اندروز
مطالعه کنید
موفق و پرسود باشید
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