


 

 

 به نام خدا 

یشگفتار پ 
 اکشن:   پرایس هی به تاریخچه  نگا 

ا مارکت جهت  کشن  پرایس  رفتار  و  نوسانات  بازه های  بررسی  در  قیمتی  نواحی  کردن  پیدا  و  یافتن 

می   احباشد  زمانی مشخص  وجود  که  بیتمال  نواحی  آن  به  نواحیواکنش  سایر  از  این   شتر  با  است، 

 تعریف می توان گفت اولین پرایس اکشن کار تاریخ آقای داوز می باشد.

نظر گرفتن واکنش و عکس  اشاره کرد، وی با زیر  صی به نام ریچارد وایکف  بعد از آن می توان به شخ

موفقیت می رسد، از او نوشته ها و   به ر اساس حجم  ری بکیتوالعمل تریدر های بزرگ و طراحی ایندی

تقریبا   توان  او را می  به ثبت دانسته های خود نداشته است،  باقی مانده زیرا عالقه ای  مطالب کمی 

 دنبال نواحی عرضه و تقاضا می گشت.  انست که در چارت بهاولین شخصی د

ت های بدون حجم  وایکف در چاراز  تن  جناب سم سیدن با ایده گرف  2005در محدوده ی سال های  

پرایس اکشن می باشد که از او   ال نواحی عرضه و تقاضا می گشت و این به نوعی انقالبی در تحلیل دنب

 شروع می شود. 

می شناسیم و از آن نام میبریم روندی در تحلیل است  ن  ثر ما از پرایس اکشآن چیزی که امروزه اک

و ایندیکیتور هاست که مسیر  اسیالتور ها  ین به وسیله ی دس هنکه مخالف فرموله سازی چارت توسط م

توان  می  را  اکشن  پرایس  پس  است،  شده  منحرف  نوعی  به  آنها  توسط  گری  تحلیل  انقالب    اصلی 

از طرفی آقای ال بروکز را نیز به وسیله ی فعالیت های آکادمیک وی مانند   دانست،   برگشت به چارت

کالسیک   پرایس اکشنمیتوان جز پرچمداران رایس اکشن به پ مربوطانتشار کتب، مطالب و فیلم های 

از دیگر پرایس اکشن کاران می توان از این اسامی نام برد: فولر، لنس، آلفونسو، ایف، جاناتان   دانست.

 ن وودز و غیره. لفاکس، گ 

 ود؟ آیا پرایس اکشن به جز پیدا کردن نواحی حمایت و مقاومتی مگر موارد دیگری را شامل می ش 

  کالسیک بسیار فراتر می باشد، پرایس اکشن واقعی رسیدن به   از حیطه ی تحلیلبله پرایس اکشن 

 و خواندن ذهن فعال های بازار است. ذهنیت قیمت 
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 سیر تکاملی پرایس اکشن: 

   :   ک ی کالس   ل ی تحل 

  و مقاومت در چارت و سطوح   تیکردن حما  دایپ  یتمرکز بر رو پرایس اکشن است و  ساده ترین نوع   

 و مقاومت   تیسطوح حما یاکنش کندل ها رو ر و وافتر ی و بررس  پیفل

   عرضه و تقاضا:   ل ی تحل 

در شناخت   یبه آنها سع یبی و نگاه ترکمومنتوم  واگرایی ها و -الگوها-ا کندل ه بیبا ترک دترینگاه جد 

 و مقاومت   تیحما یها ه یاستفاده از حجم در ناح  -عرضه و تقاضا دارند  ینواح

   : مت ی ق   ت ی ذهن   شناخت 

خواهند ذهن بازارگردانها وسفته بازها و... را    ید و م هستن  ی دریتر  یو روانشناس   یمعه شناس جا  دنبال

تقاضا در چارت ها  دایپ  .بخوانند  آرا  ی کردن سطوح عرضه و  و  مارکت  رفتار  براساس    ش یفاقد حجم 

  و شهیتوش مطرح مبحث زمان    -  شهیم  لیتشک تر  نییپا  یها  میکه در تا ی و ساختار و سطوح  یکندل

شناخت ذهنیت قیمت شما    .... درد ینگاه کن  د یهمزمان باا  ر  متیهست که شما زمان وق  یاکشن  سیارپ

س  و  کرده  شیفت  ها  فریم  تایم  بین  مدام  مناس الزم هست  آن  طوح  در  دیدگاه  وجود  احتمال  که  بی 

 پیدا کنیم. هست 
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    ت انا و میانگین واقعی نوس   قیمت   ت ذهنی   -1  فصل 

از  م استفاده خ  ATRا  مختلف  در جاهای  گام حرکتی  رسید یم  واهو  دنبال  به  ما  رکرد.   به یک  نج  ن 

یک روز  د در  یفرض کن  .تکتی اس حرکتی یا توان حرکه همان گام    هستیمهنیت  ذز نظر  مشخصی ا

.  رسد پیپ می  500بعد به    در روز   وی شود  پیپ  30دل ما  پیپی داریم. در روز دیگر کن  200ل  یک کند 

برای   تقریبما  به یک حد  اناینکه  از  برسیم،  ثابت  این    ATRر  اتو دیکا  میبریم.  رنج  ATRاندیکاتوربهره   ،

مرحله    سبه میکند و در ، محاهتعریف شد   شبرای   از چهار فرمولی کهطابق با یکی  ل را مهر کند اقعی  و

یودی برای  ه از چه پرینکه مبنای کار ماست. اگینی ک ن. میامیانگین میگیردداد بدست آمده  بعد از اع

  چند در رد. هریم داما بستگی به تایم فرتری داشته باشد، از نظر  به  باتاین میانگین استفاده کنیم که ث

خواهی چنادامه  آن  تفاوت  دید  بد  ب  ن یانی  آم د اعداد  نخواهد ست  وجود  مثال   ده  برای  بهترین    داشت. 

  264فارکس برابر با    ال کاری ( یک س   264دد  انه در نظر بگیریم عیم روزارای تکه میتوانیم ب  پریودی 

ر  که این ارز د نی اینشد. یعمیبا  84برابر با    EURUSD  این عدد برای   3-1با شکل  بق  مطاروز) است که  

که    پیپی داشته است. پس ذهنیتی   84ت  های با نوسانا  کندل  ،ور متوسط ط بروز    سال گذشته در هر 

د هستیم. این عدد  ه این ارز را شاهوزان وسان رپ نپی  84به طور متوسط    است که  میتوان داشت این

ی  کاهشی باشد. یعن  ATRاما    صعودیوند قیمتی ما بصورت  . یعنی اینکه ممکن است راستقی  قدرمطل

د ما  اصالح در خالف جهت روند میباش   مبحث کالسیک که   رخالف بی داریم.  ATRح  الما در اینجا اص

و یا خالف جهت روند و یا حالت ساید   تواند در جهمیتت که  ن اصالح ای تی آری اس ادر اینجا مالکم

 ل است. بازار همیشه بعد از حرکات شارپ محکوم به برگشت به این تعاد  د.باش 
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 ریم های فرکتالی معرفی و کاربرد تایم ف -2فصل  

از تحلیلش است، البته ما    یک تریدر می تواند انجام دهد استفاده ی مولتی تایم فریمی که  ن کاربهتری

آن سطح برای کدام تایم فریم    ا یک سطح تشخیص دهیم کهاجه ی با مواید روشی داشته باشیم تا بب

 ماست. تایم فریم مادر و ساختار می باشد و آن تایم فریم، 

از    هداستفام فریم پایین تر از تایم ساختار می باشد.  ه دو تاته می شود کمی گف یبه تایم فر  ریگرتایم ت

ای را نسبت به سایر روش ها در    بهینه   ستاپ الس و ایم می تواند نقطه ی ورود  دیدگاه مولتی تایم فر

 ما برای ورود از این تایم استفاده می کنیم.  اختیارمان قرار دهد.

میانی   به تریگر  تایم  و  التای  ،   ساختار  پترن م  یا  و  ح  گو  گام  عنوان  به  میانی  تایم  از  گویند.  رکتی  می 

می  افاست واقع ده  در  به ایت   ATRشود،  میانی  باش   م  می  حرکتی  گام  یعنی عنوان  تایم    د،  روزانه  اگر 

 . چهارساعته را حرکت کند   ATRانتظار داریم قیمت مضربی از  ساختار باشد 

برویم    تایم دبل تریگر  ساختار، به جای تایم تریگر به تایم    شخیص سطح در رویگاهی میتوانیم پس از ت

 باشد. ساختار می  از تایم ایم فریم پایین تر م دبل تریگر چهار تم، تایینا ترید کو آنج

تایم های فرکتالی همچنین انتظارات و ذهنیت مارا از نظر قیمتی و زمانی اصالح و بهینه می کند، یعنی  

  ،اندازه ی تایم ساختار داشته باشیم  اصلی را بهیم باید انتظار حرکت  میکن  دتایم تریگر ورو  ما وقتی در

ساعته می باشد، باید اجازه و    4ریگر ما اختار است، پس اگر مثال تایم تتایم س تارگت ما بر اساس انتظار  

ار  ظد انتمتی هم بایاز نظر قی  هفته داشته باشیم.  1ساختار یعنی حداقل    تا تایم   حداقل   تحمل رشد را

 اختار را داشته باشیم.تایم س   ATRد حداقل تارش 

 سبک تریگر:  داردهای استانتایم فریم 

5 M W D H4 H1 M15 M5 M1 
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یت  حما طوح  ای س ه تی و تعیین محدوده  ت پیوت های قیم اخ شن   3فصل  

 و مقاومت  

به محل چرخش مسیر حرکت قیمت، پیوت می گویند.    دانید تر میان بهمانگونه که خودته      

یر رفتار از صعودی به  ساید. تغی  صعودی، نزولی وداشتیم، روند    روند   ند ها، سه بحث روما در  

مساید   نمیده  ابه  ماپیوت  برای  حرکت    د.  جهت  است  تغییر  صعودی   ) مالک    ایولی  نز ه  ب   از 

مح  (.بالعکس اصطالاین  به  چرخش  به  ل  چون    معروفپیوت  ح  دیگری  اسامی  میتواند  که  است 

باشد به    قیمت جاری  ای که اگر این سطح پیوتی زیر   گونه  ه خود بگیرد. به مقاومت یا حمایت نیز ب 

باالی اگر  و  باشد    تقیم  حمایت  مقاومت  جاری  پیبه  است. پس  مقمعروف  میتوانند    یات  اوموتها 

می گویند؟ در تحلیل کالسیک    ا پیوترخش یمحل چو به چه مکانی    ا به کجاباشند. اممایت  ح

ناوب  ی متندل صعودی بعد از چرخش سه کل ود نزنن مثال در یک رومطرح میشود که اگر به عنوا 

پایینترین س یده شد د ی، آن گاه  لوی    اطح  نزرون  (  Low  ) همان  پیوت  د  است. در سبک  ولی یک 

بمحل    ین ا  ازکالسیک   ها  شناخچرخش  بازارای  که  سطوحی  اممکر  ت  آن  ن  به  آینده  در  ست 

سه کندل دیگر برای    تگذش   ز الت آن سطح پس اواکنش نشان دهد استفاده میکنیم. که در این ح

ل در  که هر گاه سه کند ه اینصورت  یر دهیم. بیغرا تما قصد داریم این دیدگاه  .  ترید نداردما ارزش  

-2بق شکل  مطا  )  داریم روند  ر حرکت و یا یک  ا یک مسیین حالت مدر ا  یماش ب  شتهیک راستا دا

 می دهد.   . سه کندل در تایم پایینتر یک روند را نشان(1

 
  

 تایم پایینتر است.    یک روند در سه کندل در تایم باال نمود   1-3ل ک ش 
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ین  د آخرانتوب  اشیم که عکوس داشته باستا کندلی میک ره کندل در  از حداقل س   د بع  رحال اگ

یک پیوت خواهیم داشت. در این حالت  هد آن گاه  شش بد را پوماقبل خود    ( دل  مستر کن  ) کندل  

باشد. از نظر  مت میین قسدر ا  ATRیم. اولین استفاده  تستر هوسیک دو کندل جلما از دیدگاه کال

مستر  ما د  ATRدرصد    120اکثر  تا حد   80ل  ست که حداقا  دل کنکندلی  فریم،  تایم    نه امهمان 

 باشد.  (  Shadow ) درصد شدو   80یا   (  Body ) درصد بادی   80مچنین  ه تش باشد ووسانان

 

 
   هر تایم فریم   ATR 2-3شکل 

از  محسوب نمیشوند. بعد    کندلهای ما، جزء مستر ATRدرصِد    80از    ر تچکوپس کندل های ک

ی یاف  یال،  د نکسه    این حرکتتن  مATRدرصِد    120تا    80برابر    سها  ب  ک    کندلبال  ند  بها  ، 

  بطور کامل پوشش داده باشد. دش را بل خوکه مستر کندل ق معکوسی هستیم 

داریم که خو  کندلی  ما  انداآ  دِدر جاهایی  کندل،   تنها  ش ا ه  زن  برابر  به    120تا    80یی سه 

سه مستر    به تنهایی نقش  ل د نالت این کدر این ح  (   راگ بالن  )آن تایم فریم است     ATRدرصد  

را   ش ند. دیکم  فاایکندل  برر  چنین  برایطی  پیوت  یافتن  روند صعو  مثال  ایستیای  از  در یک  دی 

High   ک  ی  این کندل یک خط بکشیم و به اندازهATR  کندلی که زیر    .ین بیاییمایپ  یمرآن تایم ف

    معروف است. "ضی  خط فر "به  ین خط . اشد د واهوت خشود باعث بوجود آمدن پی ین خط بستها

یک حرکت با   -2ا شیم یراستا داشته با ندل در یک سه مسترکحداقل  -1ه هرگا  بطور کلی پس 

با   برابر  حرکتی  کش اد  ATRدرصد    120تا    80برابر    3طول  و   ، باشیم  آخرین    دیبع دل  نته 

سطح بسته    عد از( بد  دهشش  ا پورت عدم وجود مسترکندل) رضی ( در صول یا خط فرمسترکند 

 ست.  ا وتپیدست آمده یک چرخش ب  گاه محل ود ) آن ش 
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پوشاننرطش   نکته:  کندل  برای  باید  که  شو ی  لحاظ  کنده  این  اگر  که  است  این  رد  بدل    سه ه  ا 

ی  شدو   )ود  دش بسته ش نی خو یاپام  تما در یک سوی حتایسکندل ب  ینه انگاسیم کردیم آمت تققس

آنقدری  بسته نباش   بزرگ   پایانی  ناحیه  قرار بگیرد  یا یک سوم    شدن در وسط   د که  اگر    . (ابتدایی 

 .  ا نداردظه تشکیل ردست آمده ارزش ترید در لح ه ب چنین نبود ،پیوت 

ت. اما چگونه  یسنخام و مطلق  عدد  یک    ست کهیوت اپیوت، محدوده پ  مبحث بعد از تشخیص

 بدست آورد؟    میتوان دامنه پیوت ها را

  

 ه پیوتها  ود محد   دن ور ت آ به دس نحوه    -1-3

   ( 3-2مطابق شکل  ) وریم آ می  دستبا ایی تربن لول ها رله اول: انتهمرحدر 

 

 
 ترین لولها در چارت   دن انتهایی ص کر مشخ   3-3شکل 

  

شدو که  کندلی  بعد  مرحله  آمدن باعیش  در  بوجود  د  Lowیا    High  ث  را  شده  نظر  نظر  مورد  ر 

 ریم.  میگی

 .  نج استفاده میکنیمان یک رسطح بعنوهای هم   closeو   openک  شترمدنظر تا ماز شدوی کندل  
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 یه پیوت  محدوده و رنج ناح   4-3شکل 

و در یک  ته  داش ی که تشخیص میدهید همخوانی  ا  دوده بایستی با بقیه سطوح و نواحی حج و ماین رن

یم  ایم فرت  به وط  اید مرب   ای که شما تشخیص داده  ت آن ناحیهاشد و اگر همخوانی نداش ب  ته داش   رنج  

(  ATR) کاربرد  است  کسانی  میفر   میتا  کی  یاه  ده همه محدو  یبراوده  محد   نیمعموال ا  دیگری است.

   فرق کند( کسان ی یها ه ی) ممکن است بسته به جفت ارز اندازه ناح.... میتا  ناو  ATRنصف  

 

 
  

 ربوطه  م  فریم یم تا  ATRتطبیق محدوده با   5-3ل ک ش 

  هفتگی است. با   ATRمطابق با  ست که  پیپ ا  240د  ر حدو رد نظمو ده  محدو   5-3ل مطابق شک     

باال برتد اس ن  میه تایم فریم هفتگی نیست.  الل سطح و محدوده  اکثر  ای  نواحیاما  ای که    اوقات 
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بیاوریم  می از نصف آن برای و اب   ی م  هفریم مربوط   تایم نصف  خواهیم به دست  ه  فاد استرود  شد. که 

   .( Stop Loss )س الپ ستاگر برای امیکنیم و از نصف دی

ایم  اسایی اینکه پیوت تشخیص داده شده برای کدام تشن،  هات  یوپیار مهم در مورد  اما نکته بس     

دانیم پیوت  ب   که   تسیار مهم اس ما برای  ی که در آینده داریم ب های  اپرا ؟ زیرا در ستفریم است. چ

و باید  ما، قطعا  ح، حتیک سطن  شد ته  اریم شکساست و همچنین اعتقاد د  یمفرتایم  ما برای کدام  

انجام ش همان    در یا  نییع.  ودتایم فریم  یا مقاومت در تایم  ینکه ما نمیتوانیم یک پیوت  ا حمایت 

   یم. یربگ  رساعته در نظ یک  تایمم شکسته شدن آن را در  ه داشته باشیم و بیاییروزان

  

پ  نکته: نوع  ب ما سه  تشترگیوت  پولبکی و  داری ی،  به هنسویه  پویل پیشکت  امگ م.  وت  پی  -لبکی  وت 

  د ار میکنیم ( مگر در شرایطی که ریسک به ریون  ید تر)    -هکسته شد ت یک سطح ش صل از برگشحا

داشته   قبولی  بهقابل  ). همچنین  تشکیل  هنگ   باشیم  تسوام  ریه  پیوتهای  به(  قیمت  ک  ی  سیدن 

هایتا  های نتارگتا  ب  ید تر  یا م (  گران ) نیز ترید نمیکنی  له مارخی معمینوری و تسویه و خروج ب  طحس 

به یکی نه  ک  برگشتی  ای). و  پیوت  برگ  ازل  اصح  که تا  باعث  و  از  ماهیت سطح است  قیمت  شت 

   ی دارد.می شود، ارزش ترید باالیسطح مقاومتی یا حمایتی 

 م کرد.  هی وا حث خ ب پیوتها    این   ورد ر م در آینده د 

 

یی  وشهار  ی ازک. ی اهمیت دارند ما  ای برکه  یک سطح داخلی هم دارند مطابق تصویر زیر ت ها وپینکته:  

کسی هست که برای  می کنیم به اندازه بااخل پیوت مشخص  د ده دومحمشخص نمودن   برای که 

 . میمودنمشخص  ( ن کلوزهاو مشترک اپ  اومتیحمایت و مق)  کردن محدوده خارج پیوتمشخص 
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  طحس  زیر رویشکل ه در یتسویه اول  ...ستیداران ااولیه خریه سوت اطرگشت به سطح داخلی به خ بر

واکنش به سطح   ر قوی است.بسیا سطح داخلیرس باشد وت ریواگر پیت قبلی بوده است...وخلی پیاد

تواند  خوبی می   ی سب بازدهیه مناادیریت سرمم  باامالتی است که معداخلی پیوت خود یک استراتژی 

   داشته باشد.
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   ک پیوت م فریم ی خیص تای وه تش ح ن   -2-3

ب در    6-3مت میزنیم به فرض مثال شکل  که میبینیم عال   ای را ه هل ق  ا یاادگی دره هه س ابتدا 

 وزانه:  ایم رت

  
 مشخص کردن قله یا درهها    6-3شکل 

  ل وطدارد است )های کندل استان  هیکی از زیر گرو   :مسترکندل  )ل  ه کند عد حداقل س در مرحله ب

  یاراستا یک  در   (تاس شدو  ایدش بدنه درص  80و    (باشه ATRدرصد   120ا  ت 80 زه داان ندل بهک

فوق    را چک میکنیم ( که در پیوت   ATR    درصِد   120یا سه برابر    ATRدرصد    80حرکت سه برابر  

ان  تایم   ال ما داریم ). ح   وت نقض شود. به تایم یده برای پش روط ذکر  تا ش   یم برباال میر  قد فریم را 

  رویم:  میی  فتگ فریم ه 

 
  

 ت  حرک   ی طول بررس   7-3شکل 
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  رای برقررا که هم شرط سه برابروت فوق مربوط به هفتگی است. چم پییکنیم  دهاهشمهمانگونه که  

 ت.  اس ه رضی بسته شد خط ف  ه زیر وسی وجود دارد کاست و هم اینکه کندل معک

 
  

    ( ه مسترکندل نداریم اردی ک در مو   )ی  ض رسم خط فر   8-3ل شک 

ه برای پیوت  هان ما  ATRد  رصد  120  تا  80برابری  ط سه  اهانه، شریعنی متایم را باالتر ببریم  ر  اگ

 فوق برقرار نیست.  
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 ه: نکت

شما وقتی ی ک مستر کندل دارید  این مستر کندل اگر در دو کندل پوشش داده بشه که یک  پیوت  

دارید  و اما اگر در  دو  کندل پوشش داده نشه ان زمان دو حالت پیش میاد  اینکه  در کندل سوم موفق  

به پوش ش میشه  یا نه اگر پوشش داده بشه شما یک  پیوت  دارید  ول ی  دیگه  با ان در لحظه تشکیل  ترید   

نمی کنید   و این  پیوت  فقط به شما یک  حمایت / مقاومت میده  و  حالت بعد ی  این هس ت که وقتی  در   

سه کندل این پوش ش ات فاق ن یفتاد احتمال اینکه شما بی س پیوت  داشته باش ید  هم می تونه  رخ بده که  

 دیگ ه اینجا شکست شدن ناحیه بیس  مهم میشه 

 

 

 

 بیس ها:  

  ا یباالتر و  یسه کندل موفق نشده باشند کلوز  نیکه ا  میهر زمان که حداقل سه کندل داشته باش 

د یدار  سیب  کیشما   وز کنند لقبل ک  یها کندل  حداقل ایو ر  کثتر از حدا نییپا  

شود یم ه د یامنپترن  م یفر م یتا می ان تا د یکن ی ه مسه کندل را مشاهد  نیا که   یمیهر تا در  

مطمئنا که   و  د یبر ی م ف یتشر گر یتر میشما به تا  حاال. تر هست نییپا میتا  کیان  گریتر میتا پس

د یهم انجام بده رگ یدبل تر  د یتوانیگانه باشد مه س  میفر میکه تا ی در صورت د یدانیم  

به   مت یق یوقت که   د یدار  یسطوح  میتا نی در ا شما. د یبرد فیستاپ تشر م یتا ای ر گ یتر م یحاال به تا و

و انتخاب روش    د یکن  د یسطوح تر نیا یرو  د یدار د یتر یکه برا  ی بر اساس هر روش  د یتوانیم.د یانها رس 

کف و سقف ها    ن یها است کش  ایبرگشت ها و و فروش در  د یرخ.به خود شما دارد یورود بستگ   
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انتظار شکست هم بر  اساس ت عداد برخورد ها  و تحت حمایت بودن سطوح از تایم  سطو ح تایم  فری م  

 باالتر

که  دیدگاه  اصلی بر اساس این خواهد بود که این  بیس بعداز شکست سطح در حال تشکیل است و  یا  

 قبل از شکست سطح در حال تشکیل هست 

 

 

 : دنیت بوماح تحت  مفهوم 
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  معموال در سطح ابتدایی بیس دو شادو   است.  مطابق تصویر باال  تپیو  فتار خروج از بیسمعموال ر

 وجود دارد که سطح ابتدایی بیس شادو کوتاه تر است بلند 

 

 

 

 

 

 

 

 

ف  ا  فرعی و در داخل آنگره    –در این تصویر بیسی را مالحظه می فرمایید که داخل آن گره اصلی  

ت خروج از گره اصلی تشکیل می شود و بعد از آن معموال یک اف ال  ) گره فرعی به عل .ال می باشد 

 یم. پ می کند. به گره اصلی گره کلیدی نیز می گویحرکت شارد از اف ال شود و بعشکیل می ت
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ه سطح  استفاد  از  یجدا  م یدار   سیون بچ و  ستش ما مهم ه  ی ها منشاء حرکت ان دراپ برا  سیدر ب

 :د یاستفاده کن ری گفته  شده ز   کیاز دو تکن  د ی تون یم شما س یب یس  ی اف ت

 کندل رنگ موافق   نیاول ای کندل رنگ مخالف و  نیاخر

 هارش باش کردن سفت  س  هی ناح تونهیکندل ها م  نیا ی و کلوز ها اپن

 

 

با    هک چرا    نیست.  هاآن  ه حفظ جه نیاز ب و  یچه  به   که   آرایشهای تشکیل پیوت   رایط و چند نمونه از ش 

   گرفتیم تمام این الگوها قابل تشخیص است. پیوت در نظر یل تشککه برای ینی  قوان
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 ل پیوت  ای تشکی آرایشه   ه ن و نم   9-3شکل 
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ا بعد  پ  ز تشکیلنکته:  به  برگشت  ماو  ت  ویپیوت و  در  روند،  قبعد ک رحله  دامه  به ه  و  س   یمت  طح 

رسد وتها میی ت و چرخش قیمت ) پدامه روند و نتیجتا برگشه ناتوانی در ادود مح  (   1FTCوده  د مح

 یم.  واکنش دار تظاران

  

بدست  دقیقتر  که در آینده این محدوده    FTC  ن محدودهیی یبی برای تعه و تقراه حل سادیک ر     

اینکه    ول ا     ) خواهد گرفت   حث قرار ب   ر مورد ملت و کا   قیقتر صل آخر د خش در ف ب ن  ای   ( خواهیم آورد.  

ب  قله  انتهوجود آمده (بعنوان م از  تا  باعث پوش لی ک ای کند ثال در یک روند صعودی)  ش شده و  ه 

آنج  باکس میکشیم ود آورده است یک  پیوت بوج از  االا.و  اوسطها، پسیی که خیر  این  انه  می  مور 

  ماست. FTC  دهحدوپیوت ها سطح و م 

از کلوز کندل پوشش دهنده به  هستیم  که  می  م فریهر تای  است .در ه  یل شد کپیوت تش  و یا وقتی

   است. FTCه همان د مطح به دست آس  رویم و   باال مییک تایم پایینتر،  ATRدازه ان

کندل    ) ء حرکت  های آن سطح یک منشا  ده دو مح  ر ریگر برویم و دت   یمه تاب   ر گیم اط دارحاال یک خ

   ای را آپدیت میکنیم.حدودهح و م ین سطم چنیا کرد پید   (ن آی ها خانواده جی یا ازدو

  در   داریم. که  نن تریگر الیت عنواتح  یز  ری ندیگ   ما برای این ورودها روش البته در بحث ستاپ ها،  

   ت.داخپر مواهیآن خ   ادامه به بررسی

  

 ماژور    و   ور مین پیوتهای   -3-3

ب      ب مبحث  ماژور ه پیوعدی مربوط  و  برکالس ر سبک  اشد. دبمی   ت های مینور  خیص  ای تشیک 

  هر در بین  مکدی و  ( عالمت زدن تغییر فازهای    ژور و مینور بودن یک پیوت از اندیکاتور مکدیما

فاده از ابزار  ستا  ایتب میکردیم و درنهاتخان  یوتپوان  ا بعنیین ترین قیمت رپا  باالترین و  تغییر فاز،

اژور است که با  یوتی مما پ  ر روش ما ددیم. اه میکردتفاو مینور بودن! ) اس  تشخیص ماژور  برای یبو  ف

ر  فریم باالت  وت های تایمپیهستیم    روزانه   ه می شود. یعنی اگر در تایم پیوت تایم فریم باالتر مقایس 

یم پایینتر  ی تات هاد. و بالعکس پیورندارا  ایم فریم روزانه  تر  اژوت موم پی ) حک  هفتگی و ماهانه  (

 
1 Failure To Continuation  
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پیوت ب حکم  روزانه  را  نمی  رای  ددارند  ور  آینکه  برر  تشخده  بهره  ای  ها  آن  از  سطوح  قدرت  یص 

مث  یعنی  زیرمیبریم.  شکل  مطابق  بازار  اگر  سطح   ال  تای  از  باالترم  یک  هف)   فریم  اینجا    ( تگی  در 

اح پیشد   شکستهتمال  برگردد  فریی  وتن  تایم  پا سطحِ  روزان  )تر  ینایم  اینجا  زیادتر    (ه  در  خیلی 

  برای اینکه شکسته شوند.ی شوند کیل م ین تشپای یم هایتایم فرای  پیوته بطور کلیاست. 

 

 
   و مینور ماژور  پیوت    10-3شکل 

  

  

 سیک ال در تحلیل ک ر  و ژ پیوت ما مشخص نمودن  ه  طریق   11-3شکل 
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 قاومت و م   مایت ح ت سطوح  درجه اهمی   4فصل  

پیدا  روش    هسطوحی ک ار  عتبدرجه اهمیت و ام به  باشی  لسه قصد داریم تا نگاهی داشته ج  ینا  در       

 ها را در فصل قبل مطرح کردیم.   آن  کردن 

برای کدام    بدانیم که  د ییم باید و بامیده  ت را تشخیصزمانی که یک پیوی گوییم،  م   گریک بار دی    

یا    دره و هرجا  ن هم این است که  ایم و آ  اشتهذ گر  یامع  برای خودمان یک ما  ن  رایبناب  تایم فریم است.

 فریم است.   ی متعلق به کدام تایمقلها  ین دره یانیم چنیستی بدابام ید یای د قله

و اگر  ا پیوت هست  یآ ه در شکل زیر  ص شد یم قله مشخمیخواهیم ببین   1-4در شکل  ل  ثابعنوان م   

 م؟  فری  هست برای کدام تایم 

 
  

 د پیوت  و ج و   دم ا ع وجود ی   1-4ل ک ش 

  

ل در یک  ند رکسه مست   حداقل  -1وط ک  شر  دو  حرکت یک از  اینا در  است م آنچه که مشخص       

تایم    ATR  )   را داریم  ATRدرصد    120تا    80برابر    سه ه  حرکت با طول حرکتی به انداز  -2راستا یا  

دش را  وخل  قبدل  مسترکنرین  آخ  -1یا    م که ردی . حال دنبال کندل برگشتی میگ (است    144  ه روزان

 مطلب است.   گواه این رنگ ز رمندل قه ک. کضی بسته شودخط فریر ز -2 امل پوشش دهد و یابطورک

 حال به تایم هفتگی میرویم:  
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 ی  ر حرکت قبلی در تایم هفتگسی م   2-4شکل 

  

وت  پیوت یک پیین  اپس    ( ارد  ند   کندل برگشتی وجود  ) پیوتی وجود ندارد    د یهمانگونه که میبین     

 است.    ه نزارو

یوت مهمتر  این دو پامیک از  د کینیم  اهیم ببیخود مپیوت تایید شده دار   ار دو خب فرض کنید باز     

  کرِ کدامی زو میانه ،صورت عابه  تش بیشتر است. بعبارتی و  کسش   هستند و کدامیک در آینده احتمال

آن  مهمتر است. اما    د اش ب  تر هر چه باال  ریم فایم  تشود  می  ری میچربد. در حالت کالسیک گفته بر دیگ 

ست. با در نظر گرفتن  م فریم اکدام تای  هبوط بینیم مربب  اید ش هستیم در ابتدا بلدنبا  سطحی که به

  ارزشش   ش باالتر باشد فریم ایم  ی که ت هر سطح از نظر ما نیز سطح،  ت  رس همین مساله و تشخیص د

به یک تایم فریم  متعلق    اه  آن ی  ود یم که هر  دار  سطح  ود   که مایرسد  اما زمان هایی م است.    بیشتر

 باید انجام داد؟   کاری  نجا چه ای ست. درنوسان اال ر حبین این دو سطح دار بازو د هستن

تعداد  د  وشاستفاده می  زمینه   در این یری  یم گاهمیت، اولویت و تصم  جهدر گزینه بعدی که برای       

    است. دفعات برخورد 

داد دفعات  تع  قدررچ ه  ابها مطرح میشود این است کهتکو  ع  ابنم  خیلی از   درعموالمه  وعی ک موض     

ف  الما شدیدا با این مساله مخ  اما طح بیشتر است.  ت آن س ه اهمیدرج باشد    ح بیشتر سط  یک   برخورد 

  ش آن سطح کمتر بیشتر باشد از ارز   ح ط برخورد به یک س ات  دفع تعداد    هر چقدر هستیم. از نظر ما  

این سطح    ات دری نفرتعداد زیادریم. در مرحله اول  ادر  راق  تییک سطح حمادر  نید  ک. فرض  د میشو 

فکر    ای ب  اتی که در مرحله دوم رسیدن قیمت به این سطح به نفر  یزان آن م  طمئنامدارند.  ای  ه بدیدگا

د یک  جود دارد که میگوید در مرحله بعو  ترشاسفا  ی جمع آوریبحث فانتز  میکنند کمتر است. یک

  ر بخواهیم فعال گ اما ااست.  م قابل نقض  استناد و ه  هم قابل  کهه  د ش   ستسطح    آن  ی در بارِردسری ا
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شود ارزش  ر  شتات نشویم، بطور کلی تعداد دفعات برخورد وقتی بی ارش سف  جریان   و بحث   جزییات  ارد و

 اهد کرد.  آن سطح را کم خو

ت  ی هما  هرجد  افزایش  سطح ود به  خوربر  دام تعد به رابطه مستقی  بها و متون راجعاتآنچه که در ک     

ی  م یکفاز داری   نجا دو ا در ایی میعنشود.    شکسته ح  طآن س   ست که به زمانی ا  ح است مربوطآن سط

   .  گذشته آن سطح و دیگری وضعیت حال حاضر آن سطح

و    داشتهاز آن ها دو برخورد در گذشته    یکی که  ریم یم فریم داح در یک تامثال فرض کنید دو سط     

 ه شده است.  تو شکساشته در گذشته د  ه سه برخوردداریم ک ری یگ دح سطاست و  نشده شکسته وز هن

 ه خیلی بیشتر است.   ته شد حی که شکسمیت سطحالت اه ینا رد

اهمیتش در    د یک سطح بیشتر باش   داد برخورد هر چقدر تع زاویهای دیگر،  ز  ا  پس یک بار دیگر اما     

بت به  ات خیلی زیادی نسفرن   هاگد دیا  ( زیر  اشد ه ب شد   ته شکس سطح    که آن ی بیشتر می شود  شرایط 

ستی رخ نداده است ،با تعداد  شک  نوز ی که هلحظه ا ورت در ینصر ااست ) . در غی  ض شده طح عو این س 

     ارزش آن کاسته خواهد شد.ز ا دفعات برخورد بیشتر 

ی با همین  زا. مواست  رد و خ نی بر فاصله زما ت سطح و مقایسه سطوح،  یمر مورد اه ع بعدی دموضو    

ر دستند.  مدیگر ها ها بشت که این دو تقریبا دهیم  خوا  ه قیمتی فاصل تحت عنوان    گریید  حثب،  حثب

ف قیممورد  این  اصله  باشید که  اگر شما یک سطحی داشته   : به فاصح  سطتی  را  باشد قیمت  له  قادر 

مطمئنا  گیرد  سطح بآن  از    ی زیاد  اصطالح پرتاب کند و قیمت فاصله   هبو    کند   ز خودش دور زیادی ا

    .بیشتری است رزش و اهمیتدارای ا  حیسط ینچن

ه بعد از چه مدت زمانی قیمت  است اینکسته شده  کسطح ش   کنید یکرض  ی ف در مورد فاصله زمان  و

شود ارزش آن سطح  ب  هوتاو ک  مانی ها کمگر فاصله زرگشته است نیز مهم است. اب  طحمجددا به آن س 

    است. در حال کم شدن

م       این  وضوعی اما  تر  می ش  ی پ  جاکه  دو  آید،  این  یعکیب  است.  تربخش  ف نی  و  اکیب  قیمتی  صله 

این نحو که  ه  ب  را به عنوان واگرایی زمانی یا قیمتی می شناسید.آن  ها  از شمابرخی    مانی که ه زاصلف

ی در  قیمت  زم اگر  فاصله  مشخص  ک  تعد   )انی  شود   ( مشخص    کندل  د ایا  دور  سطح  یک  در   از    و 

  و فشرده به آن   cpکت  و حر  کندل بیشتر   با تعداد  )  شتر شود یب  نی ازمه  ین فاصلسطح اه آن  ت ببرگش

   واهیم داشت و ارزش این سطح را باالتر می برد. خواگرایی    جااین در  ( د گرد بر
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 بندی:  ع  جم 

 فریم    آن تایم  ای مطابق بصمیم گیر ک سطح و تتشخیص تایم فریم ی  -1

ت  بار برخورد قیمببینیم چند  م و یرگیمیر  ظناگانه در ت جد بصوررا سطح  : هردتعداد دفعات برخور -2

قبل از شکست: هر   -1دو دیدگاه داشتیم:    در اینجا  که یم.  ته اداش را  تی  برگشت قیمسطح و  آن    با

بر پای  رد خوچه تعداد  آن  اهمیت  از شکست: که    -2نتر و  یبیشتر درجه  برخورد  رهبعد  تعداد  چه 

   .ستا ترشیاز شکست ببعد آن  میتاه د ش تر باقبل از شکست بیش

یشتر  باعتبارش    و   ارزش کند  ور  ش دخودزیادی از  ندازه  به ارا    ر سطحی که قیمت : هفاصله قیمتی -3

 باشد که البته همزمانی دارد با

یشتر باشد،  گرفته ب  ه لاز آن فاص  سطحی که   قیمت به   اصله زمانی برگشت ر چقدر ف ه  : یزمان  فاصله   -4 

   است. بیشترارزش آن سطح 

طح مربوط به  ان س که    مین ک  ی م  یاول بررس   م یکن  یص م مشخرو    یسطح چارت    کی ما در    ی وقت -5

  شهیتر م  نیی پا  م یدو تا و پترن   شه یم  نییپا  م یتا- ساختار  میات شهیم  م یتا مانه هستش   یمیتاچه 

 ک ی هت تر شهیتر م  نییپا م یاتشش  و  گریدبل تر  هشیتر م  نییپا م یچهار تا و  گریتر

 ی گوییم. م  یت رکم حگا م یگ یپترن م میار تا ی ت ی ا به همچنین 

  وری آ   جمع  خورد سه برد از  عبر داریم  کنیم و انتظاح ریسک می  روی یک سط  برگشتما تا سه   -6

 را داریم.  هارمی به بعد انتظار شکست سطحدر چفاق افتاده باشد و ارشات اتسف

 

 : نکته

و    وتیپ  لیار تشکظانتبرگرده به سمت ان سطح ما  باره  و دو  ره یفاصله بگ   حطس از  قیمت  هر چقدر  

 . میت مجدد رو دارشگبر

  

  
 

 

 

 

 

 

 

«copyoprint.ir»



 

  

 

 نکته: 

 
 

ن موضوع ضمن  ای  م و رد سورد دوم یک ریورس نباشه و یا حتی برخوخوبرها هم  زمان  ی از  خیل  شاید 

کار  ح مخالف چکه قیمت در سط  حرکتی مربوط هستش به این هم مربوط میشه   ن شتاپه میزا ه باینک

  ولی   یم سه برخورد رو داررایشی برگشته و مثال در حالت وسط ما احتمال برگشت بعداز  آو با چه  کرده  

  ای ما بر  بازار توجه کرد که کم  حا  حرکتی رو نداریم وباید هم زمان به دیدگاه  ر  ظااین انتاخری  حالت  در  

 میشه.   رایشی مهم و با چه ان به سطح و تایم فریم ها و اینکه از چه سطحی قیمت امده  رسید 
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   ( زا، تایم  مسیر، اج   ) متی  های قی وند ر    5فصل  

سری خطوط دیگر به سطوح  کنیم و یک  روندها صحبت رد در مو دار ک مقی  لسه قصد داریم ن جای در      

ا و تایم  ر، اجزسیم ;یمهست و ش روبرسه بخ ها باروند  حثب  د. درشو  می  اضافهما   

اید. در  ی مختلف مشاهده کرده  اهامباحث را در ج  شما این اکثر    در این مبحث کار ما راحت است چراکه 

م و سعی می کنیم  دا مشخص کنی ی را در ابترکتمسیرهای ح نیمک سیک ما سعی میکالال  تحلیل تکنیک

اما کدام روند    "ت ماست!  روند دوس   "وف  معر ه  ان جملیم. همید کنو تر  کتحرازار  ب بغالرهای  تا در مسی

 پشت خنجر زده است!    از در بیشتر اوقاتاست که  دوستی دوست ماست؟  این چه 

درصد در حالت    20نج است و  لت ساید و رحا  قع درموا  درصد   80ر در بیش از  ازاه بگفته می شود ک      

ا است.  وا روند  آماای  قعاگر  اس درر  ن  د  ه خودمایسرباید    چرا مات پس  ست  که  ر جرا  کنیم  استفاده  ایی 

ر حال این دو موضوع  وئینگ نمی رویم. به هو س بازارهای ساید  دنبال    د و بهدرصد دار  20احتمال وقوع  

 یک جمع بندی مفید برسیم.  بتوانیم به ه در ادامه  ک شااهللو اناست  ض با هم در تناقکی اند 

برتعردر        رورسیم  ت  ای یف  هبه    ند یک  یدو  دای  لو  ا  دو  دارنیاز  و  ما  کنید  فرض  که    Lowیم.  داریم 

Lowبا دوم  اولی  التر ای  اما  ز  م  م دوی  Lowاست.  اچه  تایید شده  بازوقع  زمانی که    Highو    رودار بس؟ 

  ت مثال حالین  در ا  ی دوم تایید شده داریم ( که Lowما یک    موقع است کهآن  عبور کند    Lowن  ماقبل ای

رفا تغییر  مکدی    کاتور اندی  در شاهز  خواا  از شکست سطح    هیم د  بعد  انتظار  Highبود).  ما  روند    مذکور 

را  ودی  صعخط روند   ده وکر  وصلرا به هم   Lowخط دو  لت با استفاده از یک حا اریم که در اینصعودی د

ط  خا یک  هد، مد  مینشان  نش  واکد ما  ازار برمیگردد و به خط رونحظه ای که بشت.حال در ل اد  یمواهخ

ت و اما  هیم داش لی خواهمین مبحث را برای روند نزولی و خط روند نزو   یم!ه دارید شد تایدی  د صعو رون

 اریم.   د د یر سابازایک  جاما در این  کند اد ایجهای جدید Lowد یا دیج  Highاز نتواند های ه بزمانیک

ا      خط    ردد ومیگ بربازار  ریم و  ند داخط روک  ی  که ماانیزم  ست که تعریف ما از بازار رنج به اینصورت 

رو حرکت می  یش  سطح ماقبل و پ   ه شده ود شکسترا میشکند آن گاه مادامیکه بازار بین خط رون  وند ر

   ساید داریم. بازار کند ما یک 
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 عد از شکست خط روند  نج ب یا ر   سایدرکت  ح   انتظار   1-5شکل 

روازار  ب  که   1-5  شکل در        را شکسته خط  ما  اناس   ند  پیبازار  داریم  تظار  ت،  و س بین سطح  رو  طح  ش 

 زار رنج داریم.  با در اینجا ما یک کند و  ماقبل از شکست نوسان 

  

 
  

 شکست خط روند    پیوت پولبکی بعد از و   حرکت ساید   2-5شکل 

ز  ت ااست تشکیل پیو آوردییاد  بهز ا نیاینجر اکه د ج هستیم. نکته ای ازار رنشاهد ب 2-5کل ش  یا در      

ایانی مجددا  ل پدارد. که درفصوباالیی  ترید در این پیوت ریسک  رمز رنگ ) است. که  ایره ق کی ( دپولب  نوع

 آن بحث خواهد شد.  در مورد 
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ل  ه می تواند زمان و محک   م ی داریرکتب حیش   در حرکت های اصالحی سه تا  وط روند و کانال خط  برای

 :  ان دهد شت را به ما نشبرگدن رسی

 30شیب حرکت   ✓

 45ب حرکت  شی ✓

 60رکت  شیب ح ✓
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بازار  ه شده و سطح پیش رو هست شود مادامی که قیمت بین خط شکستزمانی که خط روند شکسته می 

 یم سطح ما قبل( می زنیم و می گوی  هر تبص اید هست )س 

 
 وع کند.شرت سطح ماقبل سم به  تی راش رو رسید حرکسطح پی  به  یمت ق وقتیریم  داانتظار   

 

 

 
 

 برگشت داشته باشد. لیدرصد مستط  50از می تواند مت قی و مستطیل سایدها ث در بح

شکست باشد احتمال  لیطست م انیمبرگشت از  افتد یبخواهد اتفاق  یم یر شکستها اگ لیبحث مستط در

 باشد  ی ح اصلسط از  هکنی حرکت دارد تا ا ی برا ی شتریب لیسپتان و ست چون توان باالتر ا

«copyoprint.ir»



   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تا حدی پیش بینی نمود. های مجاور هم حرکت بعدی قیمت را  ره گ  گلفینگ گاه انمی توان با دید 

 

 ه: نکت

  د دار  یماژور  به هم است اعتبار باالتر  وتی دو پ  وستن یکه از به هم پ  یمورب   ند: خط خط رو  ی گذار  ارزش 

به   م  تویپ  ک ینسبت  به  پ  ا ی  نوریماژور  بهبه هم.  نوریم  وت یدو  ترنوع خط  ن یتر....  معموال    نیال  گریوط 

 ر است.ت برته باشد معدرجه داشت 45  تا 03 ن بی یهتریگر الین اگر زاو... هستند  نور یم ه ب  نوریم

تر تر  کی  نیال  گریشکست  نم  هست  د یستاپ  اد  ایعبور    یبرا  یلیدل   تونه یو  و  عبور  بعدم  دار  ودن  امه 

  و     استاپ هانتر  ایو برگشت و  ست  شک  یا مولفه هابق بمطا  د ین حرکت رو بابود   دار  ادامه  د.کت باش حر

 د یپارامتر ها بسنج  ریساگلف و ان
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 نکته:  

به کف انواع حمایت ها و  قف و همچنین کف به سقف و سقف  سقف به س   -از اتصال نقاط کف به کف  

 . ر گرفتوان در نظت های داینامیک را می تمقاوم

انه  میز اتصال سقف به  در روند نزولی این  مچنهو  در روند صعودی از اتصال سقف به میانه گام بعدی  

 .توان مکان حدودی اصالح را متوجه شد  ی مگام بعدی 
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 نکته: 

ه  ک م یسل کن   یاحتمال   ر یمس  در   ر یتصو  مطابقار زد    ی پ  ه یدر ناح  نکه یا  یبه جا   لگوهای هارمونیک ا   در

  د یخر  هیحبه سمت ان نا  نیال  گریلحظه با شکست تر نیدر هم میتون یداره  م  یصعود حرکت    لیپتانس

چون  میکن حت  38ت  تارک  کیهارمون  یهالگوا  ثرک ا  و  دارند  ام  یدرصد    یود صع  کتحرادامه    د یبه 

 . میهم باز داشته باش  رو شنیاز پوز یمتیق

 

 به صورت کلی: نقاط ورود و خروج 

 نکته: 

استفاده از  ها انجام نشه چون امکان    د یاز تر  ی که باعث بشه تا بعض  است  کنمم  ن یال  گریز تراستفاده ا

دز  ا  ی ول  د رندا  وجود   نآ مباع  گه یطرف  برخ   شهیث  از  و    ه ی تسو  ی ها  وتیپ  اشتباه در   ی ها  د یتر  یتا 

 د یباش  پولبک هم در امان 
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دیگر مشکالت    رادر کن  تاتریدر م  که یکی از بزرگترین مشکالت یم فریم بپردازیم  حال به بحث تا     

تایآن بحث  تافرم  ،  خصوص  در  که  چه  آن  است.  بهفر  م ییم  رابطه   ت حال  ترینیم  باف  است    رکتالی 

ده  افاست   5Mاز  که    4Mبعد  کنیم، تایم    روع ش    1Mاز    ت. برای مثالمضارب چهار بین تایم فریم هاس 

  1W1 ،D1 ،H4 ،H1 ،M15 ،M5 ،M  ترتیب بطور کلی تایم فریم های ما بصورت  همینبه    و  می کنیم

به دست  ن  آ  ا درح ر وطس م که ما  ییم فر یک تا  کنیم. میار  اشد. ما با سه تایم فریم کیبم    MNو نهایتا  

ی که یک تایم فریم  د عفریم ب  مکنیم. تایتعریف می  ا مادر ی ی اصل   ا ی تایم تحلیل  را  می آوریم که ما آن  

تایم اصلی    ازر  م ( دو تایم فریم پایینت وس   م فریمایت تاینهماست. و در    تایم الگو یا روند پایین تر است  

 ن جا وارد بازار می شویم.  آ در است که ی دیم، تایمر اری کنامگذ  تریگر م  تای ) که ما آن را  

  

اندازه  ی باید حداقل به  می دهیم بطور ضمنام  انجرا  ل  می که تحلیهر تایم فری  در  اه، یدگد  ندر ای  نکته: 

   م.هیعدی را بد ن به مثال سطح بد یازه رس ازار اجب دوتایم فریم بعدی به 

  

 اشته باشیم:  د  لگکی و و  لباز حرکت پوعریف د دو تی رونزا اج اجازه دهید قبل از ذکر

   حرکت پولبکی: 

حرک بمیتوانیم  ما  که    یت کوچکترین  ت برای  احرک  کنیمصور  ازار  مینور  ت  پیوت  یک  پیوت  ز  یک  به 

اندازه    دیگر است  مینور  بهستا  د یتر  میتا  ATRکه  پولبکی گفته می شود که  ین حرکا  .  ت، حرکت 

ودش بعنوان یک حرکت  لی خ ی اصیم هافریم  تای در  پولبکست. این حرکت  ا  تیمعادل یک گام حرک

 ی است.  اصل

  

 لگ:  

ه پیوت دیگری نداشته  گونهیچمسیر   م فریم انجام شود و در اینایت ATR برابر ندازه سه ا به کتیر حرگا

  ده ش  لگ به خودی خود از اجزای مختلف تشکیلن هیم داشت. که ایاورکتی خیک لگ حه باشیم آنگا

 رکتی قوی ترین.  گ حو لقوی   تی حرکگ بک، ل ی پولاست: لگ حرکت 

  

  از آن کوچکتر  -2.  (شده گ تشکیل د لچن که از  )  روند  -1:  تند: هس صورت نای ما بدیلی اجزبطور ک

    پولبک. -4 و   داریم  رکتی راح در مرحله بعد لگ -3گ را داریم. ئینسو
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 )دیدگاه کالسیک(   سطح ت  کس ش   -6  فصل 

  بر   د مایکسطح است. اعتقاد ایص شکست یک  تشخنظر ما  ز  کال اترین مباحث تکنی  ختاز س   یکی     

م. تعریف اولیه شکست، بصورت  نداری  زی تحت عنوان شکست جعلیان چیچ عنوما به هی  ین است کها

  دارد   لمشکر دایف یک مقه این تعرالبت  ت. کهنظر اس مورد    از سطح   ATRه یک  ل به اندازبور یک کند ع

 د. کنبش  ما را رار است سطح مدنظر کندلی که ق ایط دوما شرو  است   شرایط سطح مذکور م اوالو آن ه

تی بایستی در همان تایم فریم بررسی  ین شکساست چراکه چن تایم فریم سطح قدم اول تشخیص      

شکست یل تحلیم  تار  که بعد از اینکه داست   م این ست و آن ه ر اذک  ابلا قجنر اییک نکته د شود.

   ندلی پولبک ک -1 یم: هست و ر با سه پدیده روبمعموال  ( نتر یم پاییتا دو ) گر اد، در تایم تریفتفاق اات

 
  

   پولبک کندلی بعد از شکست   1-6شکل 

  

   (ی  یک لگ حرکت )شکل به پولبک کندلی  Vپولبک موجی یا  -2
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   پولبک موجی   2-6شکل 

   ( ه استشکیل شد ه لگ تل س اقحد که از    )پولبک روندی  -3و  

  
 دی  ون ر   لبک پو   3-6شکل 

  

م تا  دیگر،  عنایدر  زمانی  میییاین شکست  س د  شو   د  قیمت  بیرونیکه  پولناحی   طح  را  به  کندلی  ک 

   .وییممی گ  t BreakoutAccepو سطح  به این ناحیه و سطح، ناحیه   ند. که بریک اوت ک

ذی  از این سطح نفو  بل سطح قرکت یا  حن  ای  نشام  طحه مارکت به س انی ک تا زماریم  انتظار د  نینهمچ

  ت.داش  م یرکت صعودی را نخواهحا انتظار ، مته باشد اش ند 
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 از شکست  منشا حرکت پس    4-6شکل 

  

  که اینگر  ، مممیکنیفکر    Sellگردد، ما فقط به  اصلی ( سبز رنگ ) برمی  به سطحکه قیمت    و مادامی

  ان عنو  در جلسه بعد تحت ن  به آ   که ما   د ه باش د یرس ل  لیش در تایم فریم تحی خودح بعد قیمت به سط

 واهیم کرد .  ست اشاره خیت شکمامور

این پدیده ها با عناوین  یک از  شد و در آینده به هر  خواهیم  ذرا رد  بصورت گین مباحث  ا  از   ا اینج  ما در 

 ت.  گشمختلف برخواهیم  

ت  اس فریم  م تایم  کدابه  وط  ربم  ا تشخیص دادیم سطحاین جا تا  ه بحث اصلی. مم ب ردیبرگدا  مجد خب  

موضوع بعدی  .    (یه آن حانو  وده  د حفریم است و م  تایم  لق به کدامت متعکه پیو ین. ا  از فصول قبل  )

اولین موضوع    ل شکستکند  از  درست سطح است که  تشخیص  است. پس    درصد شکست   90بیش 

فریم  ایم ت تدرس ص  خیمربوط به عدم تش  برند،ام میکست جعلی نش ان  عنوحت  ن تی از آکه برخ  ییها

   . تطح اس س 

 د.ه بگیراصلح فاز سط است که قیمت به اندازه توان حرکتیین طح ا س  ستشکتدایی باشرط 

باش   یدر صورت داشته  اول  نوع  شما شکست  ا  ی ازین  د یکه  رعا  نکهیبه  از سطح  باشه    تیفاصله  شده 

 ستم همه کستل ش کند و  د یندار

 کست.  و اما کندل ش 

بری بایسکندل های  اوت  باشند نگ  تی الک  یعنبار  ب  قلی حدا.  دتای ان  هم  ATRا  برابر  فریم.  ومین  م 

  ت شکست باشد.الف جهیا فول بادی و یا با شدوی خ تیایسندل بکشرط این است که این 
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 قبول  بل ست قا کندل شک   5-6شکل 

یا    از شکسترایط قبل  آن دو عامل، ش   ی از. یکریمیاز دادیگر ن  آیتم دو    ، بهج شکستکیپ  برای تکمیل 

قبیش کآرا از  ندلی  بریل  اس کندل  اوت  به    باقیمت    اگر   ت. ک  یا النگ    ح سطک  ی یک حرکت شارپ 

چنین  برسد  با  اگر  مومنت  حتی  بخوحرکت  داری  روم  سطح  یک  آن  اهد  بشکند،  نه  شکسا    اینکه ت 

،اما   نیست  ار   بقط  درست  ما  ت سبک  ندار  تشکس  لحظه  رد رید  زش  نظر  ، چرا؟  درا  از  توان  چون  ما 

  د هاانی و یا حتی برگشتی را ش وس بازار ن  یک ،  پ رکت شارز این حبعد ا  مطمئنا  است و ر شده  رکتی پح

 دی دارد .  اب سرمایه زیاح زمان خوطی به اصطالرید در چنین شرایتو تیم هس

تور کلما بط که    )شکست  از کندل    ه پسفاصلالب  رودی وک یمی کنیم:  د  ریی در شکست به دوشکل 

به سطح  ک  پولب  ن و رتیبعد از رگری ترید  و دی  (است    شکست  قبل ازشردگی  و ف  cpت  کر مستلزم ح

   ق می افتد . داریم، اتفا  شارپ و النگ  شکست حرکت های  زقبل اکه   یط که این حالت در شرای

نهایتا اما  به  که آخر    آیتم   و  ش میاشاره کردن  آ   تا حدودی هم  ازرایط  ،  که  شکست    بعد  انتظار  است 

همین ورود بعد از  ا م. امشوی  درپولبک واو ما در  باشد داشته   سطحرگشت به بازار ب یگر ایم ترداریم در ت

ت  صحبدر مورد آن  تا به حال    کیج شکستی که چرا که این پ.  ود هنگام استز ورود  ی  دو د حپولبک تا  

،  -1یم  کرد سطح  کند ص  خیتش  -2تشخیص  از  قب  ی لآرایش  ش ل  کندل  شرایط    -3ست  ککندل 

، آن  ستا شکر  ل شکستند ک  high،   قیمت  ه وقتی  ست ک د این اجود دار هارم که و مورد چو    تشکس

  .کیج شکست کامل شده استگاه پ

و حرکت سریع به سمت    مومنتومبا  همراه  است و معموال شکست های    هم مهم ان شکست  نکته: زم

 ود. می ش در اواخر شب کمتر دیده  تارگت
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 شکست    آخرین آیتم در تکمیل پکیج   6-6ل شک 

  

کند  ایجاد میرا  ای    یم و ناحیهارد utAccept Breako  ناحیه ن  نواعیک ناحیه تحت    در این حالت ما

   داریم.  ورود را اکنش و  نتظار وح پولبک کند اوقتیکه بازار به این سطبعد مرحله   ریم در ظار دانتکه ما ا

 
  

 ود  ر و   ناحیه و سطح   7-6شکل 

این شرایط  ه در  ک ریم  جله هم دابا ع  واقع ورودی تحت عنوان ورودکه گفتیم در برخی مطور  همانا  ام

آیتم های شکست  مت  ،وقتی  اکس  منتظرلحاظ شد، ما دیگر  ام  بریک  سطح  شویم و در    نمی  اوتپت 

ورو اول  کنیم.پولبک  می  النگ  د  هیدن  چنین   ( بار)  پولبک شرایطی  در  به  ،  بر  دوم  اسطح  وت،  یک 

    بود . خواهد  ماورود  دومین 
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 نکته: 

از    یمعامالت  یها  ره... گباالتر است  تشیاهم  کیاز استات  کینامیط دا خطو  اوت  کیبر  تیاولو حاصل 

 استتر باال تشیحرکت است و اهم خط روند منشا

  ریاز گره ها در مس یل یکه خ د یکن یمشاهده م  د یکن  رو مشخص میفر م یتا ی گام حرکت  د یاگر بتوان

 د ننک ی نم دایپ ت یمال اهت اصحرک

  بار دل النگ کن  در  یم که ه باش واکنش داشت  باردرصد النگ  50ظار داریم به ما زمانی انت در شکست ها 

 ماموریت شکست تمام نشده باشد. 

 مثال:

رو داشته   شی پ هیتا ناح د یخر ک یو  میبر  د یخر ی راب گر یتر م یبه تا د یو ما با سته شده سطح شک نیا

 میباش 
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 یت شکست  ه ا م و م مفهو     -7  فصل 

فهوم و  م ه یکنیم به سعی مجلس  ینا در تیم و ش ت دابحر مورد شکست صبل یک مقدار ددر فصل ق     

 جمع بندی کنیم.  مقدماتی ت رث را بصوود این بحه میشجا ک  نآماهیت شکست بپردازیم و تا  

بارا و  ج ا یمت   گاه ق آن   داشت،ت را شکس ط ن شرایمیگوییم سطحی شکسته شد و تمام آ قتی که و     

تایم  ت  رس تشخیص دیل عدم  ه دل ب که ید ش میایردی پ. گاها مواساند سطح مقابل بر   باید خودش را به 

اصال  رو نمیرسد اما ه سطح پیش ب ه بازار ن هستیم ک اهد آما ش  و رفریم سطح و یا حتی سطح پیش 

 .  امکان نداردین چیزی همچ

ند در این حالت  سطح پیش رو برسابه  اودش ریمت خ، قکلبل از پو و قب  شکست بعد ازاگر حال    

شکسته شده داشته باشد، ترید در   طحهم به س ر پولبکی اگی حتو  یدهرس  ماماتبه  ریت شکست مو ما 

    ما نیست.س دیدگاه براساحالت  نای

د، این  برگرد جددا شکست مبعد از رت ظاهری، سطحی را بشکند و بعبارت دیگر، اگر قیمت بصو      

  و  ، استده رسیود  خ به سطح پیش رویسطح شکسته شده و  دارد: یا اینکه  بخش  ا دوم  ه از نظریقض

ت  ین حالا، که در ریم نبوده ایم فآن ت ه بدارای یک محدوده بوده که مربوط ظر  ن دمور طح ه س یا اینک

 . شکست جعلی از نظر ما بی معناستپس  اصال شکستی رخ نداده است.

ب د رکه خو  هایی شکستبرای  ما        رو مصله  االفا  در    (ی رسانند  به سطح پیش  او  ز آن ها  متون 

ید  رض کنیم. فر اد  SOچهار یا پنج حالت تحت عنوان    )د  میشو  ادی  1FBلی یا  جعی  ها  شکستن  وابعن

با این    تیم. یکسم پترن هدر تای یک  یم این سطح مربوط به  ذهنیت که میدانسطح رسم می کنیم. 

باالیم فرتای آنگاه  این سطح را بشکند و    د بیای  تاگر مارک  تر است.م  ابا  ،  به  آیا این س علم    را   طحینکه 

گر  موارد، ا   م اینن تماتفبدون در نظر گر طح مقابل رسیده است ؟  س ه  یا بم؟ آکرده ایب  خاانترست  د

سط  بازار نفوذ  ،  برسد ح  به  آن  در  مجدد  و  به  برگردد  ما  گاه  آن  نظر  سطح    اینکند،  سطح  مورد 

   د داریم.و برگشت مجد  سطح انتظار واکنش ین ت به امت قیبرگشر ییم و دگومی  دکشی خو

 
1 False Breakout  «copyoprint.ir»



 

  

                                                       

  

 
  

 شی  ک د سطح خو   1-6شکل 

  

SO که ما آن ها را رد لت دانج حار یا پها چهاSO4 زیر:  یم بصورت گذاری کردنام 

  
   SO4انواع   2-6شکل 
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 ل ها د نک بندی  دسته    -8  فصل 

 

     حرکت:  ر طولها از نظته بندی کندل س د

 ری اج فریم تایم  ATRطول درصد  79تا   1: گاسپینین ✓

 فریم جاری تایم   ATRطول  د رصد  120تا   80: ردتاندااس  ✓

 فریم جاریتایم  ATRل  وطد رص د 250تا   201 :النگ بار ✓

 فریم جاری تایم  ATRطول درصد   250باالی : پایکاس  ✓

 

 

 د: رر کارباز نظ هادل کن  بندی هدست

 بالتکلیف  ✓

 برگشت به روند   ✓

   ه د ادامه دهن ✓
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 :   مهم کندل های    -1-8

 

   ار هاب   پین   -1-2-8

ستاندارد  داریم. کندل هایی که طول ابارها    عنوان پین   ی ما مجموعه ای تحت در بخش کندل های تک

م کنیم،  تقسیقسمت    چهار    به ا  ها ر  کندل طول این    1-7اندارد دارند. اگر مطابق شکل  تر از استو باال

 د.  اش انی بی یا پایم ابتدای ک چهاردر ی یاین نوع از کندلها بایستآن گاه بدنه 

  

 
   پین بار   1-7شکل   

       

  ( النگ شادو ها  واده خان  ز ا)    ء پین بارهادرصد باشد ما آن را جز  120اگر طول حرکت بیشتر از       

 لق آویز و ...   د حمر  ها،همر رها،تااس  وتینگ ش جزء حساب میکنیم و کمتر از آن  

باشیم    ی از شوتینگ استار داشته ه ایلو یف اتعر  دهید اجازه ب  و است.د شد ر واما موضوع بعدی در م     

بزرگیست    چک و شدویدارای بدنه کوه  نگ استار کندلی است کو بپردازیم. شوتیو بعد به مبحث شد 

یم برابر بدنه باشد ما آن را  و تا دو و نشدو از د   نیطول ا  رگاشد.  انه بو باید دو برابر بد که طول این شد 

د حلق آویز و سنگ قبر )  همرها، مر  متر راو ک   (  را پین بار  تراالبه ب  یم برابرز دو و نار و ااست  گنشوتی

ط دیگر  از شرایرنگ حرکت باشد.  مخالف با  د همرنگ و یا  انتوی  می نامیم .در تمام این حاالت بدنه م 

د  ص رد  10جهت مخالف ) نباید بزرگتر از  ( شدوی در    که این شدو   ره کرد اش از  ویی ن ود وان به ش میت

باشد   ل کلطو ا هب  .کندل  اینتر  اگر    شدو   ست  و  باشد  به آن وجود داشته  باشد  نداشته  کندل    وجود 

 د.وننگینی ش ر و زیان س ضر عثو می تواند با ی شود مفته مزخرف گ
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و باید دید آیا واگرایی    ی باشد آن در تایم تریگر م  ه ند دهکیل  شتآرایش    نکته مهم در مورد پین بارها

 ارد. جود دو یگر تر کندل در تایم  ن ییل اکشزمانی برای ت

 

 

 

 

ر زده  بار است بدین صورت که اگر یک بازگشت به سمت پین  ل بعد از پین بانکته دیگر آرایش کند 

  مستقیم به سطح ر  اگ  یلو   ودمی ش   ارد سازگیف رونایین تر می دهد و با تعاریل یک قله پشده تشک

ر  د )   نشان ندهد   شیاکنو  ر به پین باکال    برگشت  مکن است به یک سطح قوی برسد و در پایین رود م

 . ی با آن ترید شود(احتیاط بیشتربا  است بهتر این حالت

 

 

 

 

 

 

 

 

  شده   جراخس  رپ ید و کمکه از یک ناحیه ساداشته باشیم    بار دل النگ  ز پین بار کنل ادر صورتی که قب

 .برگشتی نیست کندل هایی جزو هیچ شرایط تحت این پین بار  باشد 

 

«copyoprint.ir»



 

  

 

 

وی سطح ما ایجاد شود،  ی رندلنین ککه چ  1-7شکل    طابق باشیم م  تهداش   ح طاگر یک س :  ثال  یک م

 که اصال انتظار خوبی نیست!   گیرد  پیش ب ولی رال حرکت نز ز این کند انتظار داریم که قیمت بعد ا

 
  

 سطح  ک  ستار بر روی ی گ ا ین وت ش   یل تشک   1-7شکل 

ل نزولی  بایستی کند   ن کندل از ای  بعد   لد نک  اوالاست که  ل  شکن  ید داریم. تایید ب  ز به تایید انیا  م     

کندل    Highاز    Highاین    ثبت کند بطوریکه جدید    Highبرود و یک    ن کندل بایستی شد دوما ایبا

  ن ایر  د و ددوم بیاید و اگر کندل  ار د  CFTح  سطحکم    ن بار ماسطح پایینی پیر باشد.  ی پایین تبعد 

دامه حرکت  اتوان در اما بازار ن  از نظر یم که  دار   هد ش   ید زولی تاین   ند روک  ی   آن گاه ما   کنند، سطح نفوذ  

   .صعودی خود است

 
  

   روند صعوی   وانی در ادامه نشانه نات ه  ب  FTCو دو سطوح روند نزولی تایید شده    2-8شکل 
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م  ه  ن دیگر هم داریم و آ  FTCطح  ک س ا یم، ما در اینجطور که قبال گفتیانهمت  اس ذکر    ه زم بال      

شت ( بعد از بسته شدن کندل  برگ  ر درنتظار داریم بازان بار است .ایپ  ندلک  ی درصد شدو  50طح  س 

نزولی و شکل   روند  تایید  و  پیوت )  دوم  ایت تشکیل ش پیوبه  گیری  از  به یکی  ش  ن سطوح واکنده 

   . ن دهد شان

 : تهنک

بر    د یهاواگر بخو میکن ینم  هدما معموال از ست کردن سفارش استفار النگ شدو  استاپ هانت  د یتر  یابر

کندل نقص کننده با شرط    ر ی سفارش از نوع استاپ ز  ک ی  د یبا  د یکن  د یتر  ی ستاپ استاپ هانتر  اساس 

  ازان    ی برا  د یبا  و   دارد د نوجوچهار    درینوع سفارش در متاتر  نیکه ا  د ین شت ان کندل ست ک کلوز پ

 د یاستفاده کن سند یشما بنو یبرا د ید ی که سفارش م   ییاکسپرت ها

 ه: کتن

با ا  که   هادو  ش   گدر مورد الن تار    یت  یطول ان شدو برابر    م یتاآن    ی شدو برا  ان   بود  یمیفر  میاهر 

 ود. نش ده یبشه چه د ده یشدو د میر ان تاچه د هست میفر

 

 نکته: 

هماقو  ایا  نکهیا هصد  در  50  به   متیق  ه شیعا  و  م  دنیها  نشان  واکنش  ا  ریخ  امطمئن  ده یها    ن یو 

 ان شدو  لیتشک  تیبه ماه گرده یبرم

به   حرکت باشه )شکل انها قبال در بحث مربوط به کندل ها  ریمس  یک سازنوع پا شدو از ک ی که یزمان

ش و  سفار  کردنپر    یابر  که  ییاشدو ه  و   نداره  د یان ارزش تر  دنیشته شده( مطمئنا هراک گذااشت

 بود  دوار یمانها ا دنیبه ه شود یهستند م یترنتاپ هااس 
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 :نکته

بازار می  در نظر گرفت و    به عنوان یک النگ شادو   توان   می   را   و برگشت   کت شارپ رفت رحکیب  تر

 نش دهد. آن واک  مرکزی سطح به تواند 
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 نکته: 

  ی اهقف دوقلو هست و  ستاره صبحگ همان س باتم    زرییدل توهست و کن ییاگراهمان و نگ یکندل انگلف

 ت و...شولدر اس  اند  همان هند 

پاس دادن کندل های قن انگل...  استم  مهنگلفینگ  ا  طه  کندل  دوم  کندل  بایست    فینک حتما می در 

   فینگ در نظر گرفته شود. نگلتا ا ز کند کندل اول کلو low ر برای حالت نزولی زی
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 ها   تریگر   زیرو   -2-2-8

و... در    نگیاسپن  -  یدوج  است مثل   فیه بازار بالتکلک  یکه هنگام  ی معامالت  یه هاگر  در  میردا  یکندل

  د و کن  یسطح رفتار م   ک یبه عنوان    متیه به آن قپس از برگشت دوبار  یول است    فیتکلالاون سطح ب 

 ست ین فیتکلبال  رگ ید

دل    یی کندلها  گر یرت  رو یز در  که  هستند  تر  هامعتبر  از   ی معامالت  یگره    -  وت یپ  -شکست    حاصل 

 برگشت و... باشند 

 
 

 کندل ها هستند   گریرت ر یجزو ز ه شیم لیتشک ی معامالت ی هادر گره  فی بالتکل یها تمام کندل نکته: 
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واکنشی نشان  آن    دی بهکت صعو در حر  قیمت  هصویر زیر کندل بالتکلیفی را مشاهده می کنید ک ت  رد

 ن هم زیر همان کندل می باشد.پ آتااس   .تس اده ادان  نش واکنش  به آن  ده است ولی در برگشتندا

 

 

 کته: ن

گره    ک ی  ردد یمحل تر  نیو بهتر  تند هس  یعامالتم  گره  کیدر    یر یگ  میصمت   اءها منشکندل    گریروتریز

که     شه یم  ی معن  نیکندل ها به ا  ر گ یتر  و ر یاو شدن ز  ی و س   ن او بش  ی س   د ی و مطمئنا نبا  ان یبه حساب م

  دگاه ید  ض یتعو  ی برا  اما  کم هست  اریسب  نکهیا  ایرفته و    ن یاز ب  ای  هیناح  در ان ارش  د سفجو و  تیذهن

 انگلف بشه  یته معامال خود گر د یبا

ارد  مو  از   یلیبه نوع گره داره در خ  یقابل مشاهده هستند بستگ   میها در کدام تا  رویز   هنک یمورد ا  رد

گره    مین تامادر هرو    گریترو ریهستش ز  سی وع بشما از ن   یگره معامالت  نکه یبه خاطر ا  یتبه راحشما  

نقطه  دن  کر   نهیبه  یراب   یو حت د یتر بر  نییپا  ی ها  م یابه ت  د یهم با  ییو در زمان ها  د ینیبب   د یتوانیهم م

تر    نییپا  یها  میبه تا   د یتونیهم م  قابل مشاهده هست  میکه در همان تا  یگر یوتر ریل زدر د  د یصفر تر 

 د یبر

استاپ    گنالیخوردن مجددا با س استاپ  و با    می کن   ی ل معم  ک یکالس   دگاهی دما در گره ها کامال عکس  

 م ی کن ی م د یتر  یان جهت قبلهم در  یهانتر
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 شاننده پو خود    -3-2-8

 

  ی نآ  مطمئنا .  رند شدو داالنگ    ی کیو   از انها النگ شدو نداشتند   ی کی.  نوع بودند   پوشاننده ها از دو  خود

  ی در هر حالت وقت .داره د یتر  ی برا  هی ناح  داره دو النگ شدوه  ک   ی ان  داره و  هی ناح  کی که النگ شدو نداره  

ها  خود پوشاننده    ی برا  تشان مهم هسه  گفته شد   یحنوا  د یدار  وتیان پعنووشاننده به  دپشما کندل خو

مهم    یلیخ  شه یم  پ یلن ان فکه اپ  یزمان  شانند خودپو   کی  .تاول خودپوشاننده ها هس  تیاپن اولو  هیناح

 کنه   ی مله  حم ی س  یوان اف ت ان به عنه ب  متیق نکه یتا ا  شهیم

 

 ه یاحن دولت ها از حا یک یر د  و  میدار  ه یناح کی در سه حالت فقط 

باش هستند دا   وت یکه نشان پ  ییندل هاک  هرگاه شمانکته:   ا  د یشته    ی کندل ها بعداز کندل ها  نیو 

 ند ی کننماحتمال زیاد عمل و به  ندارند  تیشند اهمشده با  لیاوت تشک ک یبر رالنگ با
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 مارکرها   -4-2-8

  ی خاص   یمان هاار در زکه باز  میقاد داراعت  ا م  کندل ها هستند.ها زیر مجموعه زیرو تریگر   دلکناین  

نگل  ج  نیا  ی تو که  یدر زمان  ی فعال  ا یهر گروه و بانک و    و  شودیم  بوده و اداره  یخاص  ی وهگر  ار یاختر  د

  خ و شا  ی رو  خودش   ی دگلمرو زنن قکرد خص  مش   ی عالمت ها و نشانه ها برا   ی سر  ک یکند    ی م  یزندگ

کل   دراست که ما    یی ت کندل هاا به صورنشانه ه  نیا  ی مال یدر بازار ها  و  کند  یبرگ درختان حک م

 م یگ یم گریتر  رویها زبه ان

 ند مارکر ها هست انهااز  ی کیو دارند   یکندل ها انواع و اقسام خاص  گریتر  رویز

 و جلب توجه نشد  امدهینبه چشم   اد یکه ز  ند شویم ی نشانه گذار یها معموال به صورت مارکر

 دارند   رارق   وتیت پ پشاستاپ هانتر شده و در  وتیپ ک ی ه معموال باک  از نوع النگ شدو ها ییها کندل
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 اینسایدبار ها   -5-2-8

 

ا قبلکنل  د  ردکه    ستا  یکندل  د ینسایکندل  داده شده و     تخودش هس  یدل  نشان  نمونه  دو  مثل 

هستش    ش گریتر   م یدر تا  س یه بباشه مطمئنا نشان  نگ یاسپن  د ینسایا  گراما ا  نداره   کندلطول  ه  ب   یربط

  که   د یداشته باش   ی ل قبلبه طول کند   ی ر حرکتتظاان  د یکن  ی م  د یتر  ی بر اساس ان وقت  د یتونیا مو شم

  س یب  یحرکت رال   ک ینتظار در   وقت تارکت مورد ابزرگتر باشه ان    ایو    د رهم استاندا  ی اگر کندل قبل

 ستیدور از ذهن ن گر یتر میا در ت پ ادر س یپ بدرا  ای یالر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : نکته

پولبک    کی رو    د ینسایان ا  د یکن  یسع  کسته باشهش   باشه که سطح رو  یکندل   کیر  ل مادن کند آ اگر   

سطح باشه به    ک ی به    دنیدل مادر رس و اگر ان کن  د یکن  فکر  ر یتصو  نیدر ا  د یو به خر  د یریدر نظر بگ 

 د یفکر کن  سیپرا کپس ان 
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 ته: کن

  ه بسیدن به امید ر انید تو می  باشه استاپ هانتر فسمت انگلف بشه و ان انگل کیاز اینساید بار ر اگ

 ک کندلی باشد فرقی نمی کند.دو کندلی یا ت. اینکه حرکت رد شوید تارگت وا

 

 
 آخرین کندل رنگ مخالف یا حد درد -6-2-8

 

آخرین کندل رنگ   و...  تی سی  افسطوح کردن    اد پی گلف ها و، انها سی پی در حرکت های شارپ،

 .ت استرای اهمیمخالف دا
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   ا قاضو ت   عرضه بر    ای   مقدمه   -9  صل ف 

 تقسیم میشوند:  ی  کل  شا به دو بختان عرض کردیم از نظر ما تحلیلههمانطور که میدانید و خدمت     

م  تیما هست ش خدم ر د ما  لی کهحلیری تو دیگ   دارید   شما با آن آشناییسیک که همه ی تحلیل کالکی

  Nial   ،Al Brooks ،Alfonsoچون  همنی ه بزرگارایسی ک پکردیم. تحلیل ما آن را پرایسی نامگذاری  که 

Lance ،Fuller ما پرایس   سیک است. از نظرکالل یلای از تح رژن مودیفای شده و بهبودیافته و ... و

در نظر دارد.   راه  قضی اسی نشنرواد عبُن عی، آکشن واقرایس است و پحرکتی و ذهنیتی مارکت ا دگاهدی

آن  یم و بعد از نی بررسی کن پترارت چ و  ییالگو الت ح در  اکشن راپرایس   م کار سعی میکنیما در ادامه  

ه همه  ای کبه آن نقطه  . البته که رسیدنفتر  میتا حدودی به سمت قیمت و جریان سفارشات خواه

ی است. این چیزی است که  ت خار س یم، ککنا  ید پ ستد تقاضاهای عرضه و  ه محدود ما بتوانیم به همه 

نیم، که  که معرفی میک طوح پرایسی ه س بعد هم بهن ای از  ماکند. جدا میالسیک ک پرایسی را از  سطوح

  جا که گفتیم هر یم و یاد میکنتی  های معامال   گره ن  انوبع  ،عرضه و تقاضا در این سطوح قرار میگیرد

 . ا داریمضاو تقعرضه   ح طیک س  که آنیعنی د دارد تی وجومعامالیک گره  

د عرضه و تقاضا  ل وجوه احتماام نواحی ای می باشند ک تمعامالتی  گره های م  ست؟ گره ی معامالتی چی

ال استخراج شوند، مثال ما در دل یک    گوها می توانند را در آنجا می دهیم، این گره ها از انواع و اقسام 

طوح  ی داریم، گره های معامالتی در س تره معامالست گ شک  یک   ریم، یا مثال در دل پیوت گره معامالتی دا

ک سطح میرسد و پیوت را تشکیل می  به ی  تی قیمتدهند، مثال وق  ان میرا نشومت خود  حمایت/مقا

  رد که به ما در تایم فریم پایین تر، نواحی ورود و خروج را میدهد دهد، در دل این پیوت گره ای وجود دا

ت ها  کست ها و برگشدنبال گره های معامالتی در ش   به د  خروج باید و  وروای  این به بعد بر  ا از پس م

  یمباش 

ین است و تقاضا اطوح عرضه  و س یک  س کالمت  طوح حمایت و مقاو بین س فرقی که   از نظر دیدگاه     

های   ا یا گرهاضتقا سطوح عرضا و  امد شون د داریم سطوح حمایت و مقاومت بایستی شکستهقاعتکه ما ا

دقت فرمایند    دوستان.  شوند ف یستی اینگلبا و یا بعبارتی ین بریکاوت دارند  ل کاج به حتیا ام مالتی معا

و آن    نگفیمعنای کندل اینگلت و با سطح اس  یترین بیرون در  جا به معنای نفوذ در این نگلف شدن  که ای

یی  تهاانت در فوذ قیم ن منظور،  ه،شد ک سطح اینگلف ی م ییمیگووقتی الگو متفاوت است. در این حالت 

ک  اندازه به اندازه یتی به قیمت حه زمانیک 1-9کل ان مثال در ش . بعنوآن سطح است لو ترین ل

 ه است.  ینگلف شد سطح ما اگاه آن  د نذ کر سطح بیرونی نفو پیپ! دهزارمم 
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    ه) ناحی ترین سطح یک  ف ( نفوذ به بیرونی اینگل   مفهوم   1-9شکل 

 ها ،پترن  با الگوها  در رابطه   امه  در ادانشااهلل  د ودهن می کتی آیندهدیدگاه حر به ما  شتربی  تیمعامالسطوح  

صحبت  ییم، بیشتر  وگ ضا بتقا ه وبه یک سطحی، سطح عرضما  آن ساختارهایی که تشکیل میشوند تا    و

 کرد .   خواهیم

 

 نکته: 

 مالتی انواع گره معایع بر سرری مرو

ما    یکه برا است  راستا ک یر ل النگ دکند   دوس دادن  حل پاکه م استاف ال  ی تمالمعا گره ن یاول -1

 د یآ یاب م حس به  ی روند حرکت کی

 و دو طرف شادو بخورد بار باشه   شرط اف ال این است که دو کندل النگ

 هستند. اف ال ها معموال حاصل شکست سطوح داینامیک 

 

اس د بر اس شیم  می گروه تقس  ریکه خودش به چند ز است ی س  یسطح اف ت  یگره معامالت نیدوم  -2

 انها ی س  یف ت سطوح ا ها و  وتیپ نواع و ا حرکت طول 

 شدند  یند ب م یتقس که  به چهار دسته  تاس اکسپت برک اوت  ی گره ها  یگره معامالت  نیسوم -3

شناور(   سیفلگ )ب  سیپل و ب سیب  انها نی رکه معروف تبس  و ت  وریدرا  ی پ یس  ی الگو ی گره ها  -4

 است 

  ی معامالت یگره ها گریدو النگ شدو از    ک یو اسپا  بار  النگ  دنیدر ه  لول ها دن یهمه انواع ه -5

 است 
«copyoprint.ir»



  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ینکه اف الی که در ساختار ریورس هست حرکت  و ا  ال است منطقه ترید ایده آل مطابق تصویر باکته:  ن

 خوبی می کند. 

 

باال   تصویر  مدر  مشاهده  ال  اف  واسطیک  به  که  نمایید  و  ی  شده  ایجاد  داینامیک  سطح  شکست  ه 

   ید.د آ ه از شکست سطح استاتیک به وجو است ک  ز گرهی باالتر ا اهمیتش
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بدهید  اجاز روندها    به گریزی  ه  اگر خاه  داشتبحث  باشد تاطرباشیم و  ابتهوند یم رگفت   ن  در  دا شامل  ا 

ها بودند. کوچکتر از لگها نگ ئی از سو  زء کوچکتریشتیم که جدا  گ ها رالو بعد از آن    سوئینگها بودند 

را   آنها  تیمداش ،پولبکها  خود  خنتوانسمیت  حتی  که  خودی  به  باد  لگ  یک  دیگرود  ما  روند   شند.    به 

دک   بصورت با   ) تایه  اشتنالسیک  لوهای  و  .ش   ید ای  و  نی...  ده  تناز  )  استفداریم،  روند نها  از  ما  ،  اده 

نوان یک پرایس اکشن کار مهم میباشد و  بعا  برای من چیزی که  ال است، آکانروند و    سطوح و خطوط 

  وب ند محسای ما روقاضاست و برمت، عرضه و ت ایت و مقاومح  سطوحکه    است  لش هستیم ایننباه دب

از    روند را دارد و  ما حکم  وح برایسطین  به ا  یدننگی رس گوچ  سطوح، شکست و  ایناز    شوند .برگشت

طبق تعریف، لگ، حرکتی از  مشخص کنیم .    ا رحرکتی    تا لگ های این هستیم  ال  به دنبد  این به بع

یر  ز ق شکل  مطاب  د.تشکیل نشده باش یوت دیگری  راه هیچ پ  نیب  که در   است  ر به پیوت دیگ   یوت ک پی

یک حرکت خیلی    ارپ و یاک حرکت ش یند  یتواد، مبک باش ولپ  بصورت کند مثل   ند یتوااین حرکت م 

 قوی باشد. 

  
 رت  ی از نظر قد ای حرکت لگه  2-9شکل 

ه در  میم ک مینا  اضاتق  سطح  ران  که ما آگیرد  یمر کف شکل  د  رکت ما منشا حبرای مثال در شکل باال

 م داد.  یح خواهی دامه توضا
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 :  ) گره معامالتی (   ضه و تقاضا ین نواحی عر تعی در  هها  انواع دیدگا   -1-9

 ( نتومم با مو   کت حرک  ) وجود ی دیدگاه اول   -1-1-9

حرکت صعو      یک  کنید  شارفرض  ندی  با  وویزهای  پ  حرک   کم  یک  آن  دنبال  نزولبه  شارپ  ی  ت 

  این   Openو    Highمیکنیم از    خصرا مش  یزش رابل از رصعودی قن حالت آخرین کندل  ایر  . دداریم

   است.ه رضهمان ناحیه ع  بوجود آمده  ق شکل زیر دو خط رسم میکنیم، ناحیه و سطحدل مطابکن

  
 جا عرضه)   ن ی در ا قاضا (  ضه و ت وده عر دیدگاه اول در تعیین محد 

 زولی  کندل ن  ر آخریند  Lowو  Open، اضا تقاحیه ن رای بتیب ن ترهمی و به

  
 محدوده عرضه و تقاضا در دیدگاه اول  
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سک  شود ریعث می  داشته باشیم با  مناسب  فضای حرکتی  گر شد و ابای  ضای حرکتی مفیگر  ع دوضوم

 لگ های قوی باشیم   دنبالد به  . ما بایباشیم مناسب داشته  به ریوارد 

 نکته: 

 ند.ران می گوی تو روم  پیوتدو بین  حرکتی فضای  به

 

 

 

ن  لینبال اوبه د  ت. ما له زمانی اس ها به سطوح عرضه و تقاضا و فاصعداد دفعات برخوردیگر تع دوضوم

   هستیم .ح طوین س به اFTB  1خورد پس از برگشت یا  بر

  
 قاضا  ا و ت ض ر ه سطوح ع برخورد ب   تعداد   5-8شکل 
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 نواحی بکر: 

از  ورط  ننخورده همابکر و دست    ینواح به نواش  اسم  که    چ یکه ه  شهیه مگفت   یحمشخص هستش 

برگشت    هیبه ان ناح  لیتشکبعداز    ارب  نیاول  یبرا   متیقه و  داشتنوجود    هی به ان ناح  یبرخورد و پولبک

 د. دار

 : کتهن

  ی ها   تیو ذهن  ها  دگاهیمعموال د  د یجد   یت هاحرک  چونمهم است؟  رخورد  اد دفعات بتعد ما  برای  چرا  

 کنند  ی م جادیا د یجد 

 

 

 

مهم    ی تمعامال  یگره ها  د اعتقاد دار  دنیسم س   .ناحیه استف می شود در  زمانی که صر  دیگر   ع وموض

  ه یحجم معامالت اون ناح  یت اشه و حمونده با ونجرو ا  ی زمان کم  د یبا  متی ق  که سفارش جامانده دارند 

 د برب  ترو باالما ر  تیوفقشانس م باشه و  یبهتر یقاضاعرضه و ت  ه یناحتا  باشه م ک
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   دوم دیدگاه   -2-1-9

ش  ی پیش رویاضا ضه یا تقعر  سطح  رد   شتی،رگب  اه تا زمانیکه حرکت مومنتوم دار دیدگق این  طب     

را  نکند    نفوذ  آن  یا  نکو  گند،  اینگلف  س آن  تقطح  اه  و  آمد ب  ایاضعرضه  ایدست  از  حالت، سطح  ه  ن 

  ه یا تقاضای قابل استناد نیست.عرض

  
 م  دو   دیدگاه قاضا در ضه و ت نواحی عر د به  برای استنا شرط الزم   6-9شکل 

دیدگاهها از  دیگر  یکی  هم  کا  ییاین  استفاده آ  از   ا م ه  ست  کرد  خو  ن  جزء  اهیم  مو  برای  اصول  ا 

 .   است سطوح کردن این پیدا

   م سو ه دیدگا   -3-1-9

ضا  د توسط یک حرکت مومنتوم دار نیز به ما سطح عرضه و تقارونز شکست یک خط قبل ا سطح ما

  میدهد.

  
 ل از شکست مطابق با دیدگاه سوم  قاضا حاص عرضا و ت   واحی ن   7-9ل ک ش 

 اریم. دار ند فت مومنتوم  ریاز به حرکت ت نحالر این د که 
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 نکته: 

تعادل در مارکت    Market equilibriumاط  قن  سم به ا  هست  یوعموض  کیا  تقاضه و  ث عرضدر بح

حال    رمطمئنا د  رهیبگ   مید تصمکه بخوا  یر زمانهستش و بازا  یر یگ  میکه در اصل همان نقاط تصم

ار رو در  اس او چه   یحرکت هانا شما اگر  مئ مط  می کن  یم   رضکه ع  نی ا  البته د.  گریقرار م  فیبالتکل

به    و  درصد مواقع هست  20  ر از کمت  ن یو ا  ش تسهحرکت شارپ    لت هاحا  از   ی کیفقط    د یریظر بگ ن

م  نیهم تع  مت یق  ی وقت  مطمئنا  م یگ یخاطر  حالت  بالتک  ادل هستدر  با    ی فی بالتکل  نی ا  هست   ف یلو 

کنه    شکسته بشه و حرکت  یسمت  کیبه    د یبا  ادلتع  نیاو    دهیخودش رو نشان م  فیبالتکل  یکندل ها

م ه  تی اکثردر  که    میبگ   م یتونی و  با  گریرت  رویز  کیا  شم  یمعامالت  ی اگره  باش   د یکندل  که    د یداشته 

  ن یخرکندل رنگ مخالف کندل ا  نیبعد به اخره ب  ن یاز ا  میکن   یم   یسع  وهستش    د یمنشاء حرکت جد 

ف  سمت مخال  یدرهایتر  د یام  گهید  لد کن  ان  ا شکست ب  و  شهیم  د یکه منشاء حرکت جد   میتالش بگ 

که    یوقت   ندهیدر ا یریگ میتصم  یراب  ایباشه    د یر ت  یکندل برا  نیبهتر  هتونیکندل م  نیا  و  شهیم  د یناام

  ی کندل ها برا  نی از ا  شهیهم م  لیتشکدر لحظه ط باشه که تسل یدر زمان و رسهیم هیمارکت به ان ناح

 د کراستفاده  لیدر لحظه تشک د یتر

  د یارد وت یپ هی  د یاه کن نگ  تر  نییپا ی ها میفر م یه رو در تااگر ان گر د یدار  یتگره معامال  کی  یوقتشما 

در   یسیسطح پرا هی مطابق با   ا ی د یعمل کن نییپا میدر تا ک یسطح کالس  کی مطابق با   د یاو االن ب

  شه یم ده ید ت ویپ رتصوبه  نییپا یها میکه در تا د یدار  ییگره ها حالت که شما ن یدر ا  وباال میتا

گره را   کی ستما نفوذ و شکان ش دوستاز   یخاطر بعض  ن یو به هم هست  یتمعامال  ی با گره ها تیاولو

  یکنند و حت   یم  نگاه شه یم ده ید نییپا ی ها م یکه در تا  یوتیگره و در پ م یدر تا ی بیترکبه صورت 

 ره ر گددن ذ کر فون  ت گره توجه دارند نه فقط ز کردن کندل در پشگره ها هم به کلو یبرا
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   RBR/DBDت شکس از    بررسی الگوی حاصل     -10  فصل 

میدان  ر طوانهم      الگ که  این  یک ا  اهوید  شکست  داریم    سطح  ز  قصد  فصل  این  در  میشوند.  حاصل 

رود به ترید و همچنین  هینه کردن آن برای وب  و   ین سطح دن بهتر، پیداکرالگودرباره نحوه شناخت این  

 د.   ر شود صحبت خواهیم کتشکیل می لگو ن ایا رکه د  هایی  واع و اقسام بیسان

 یص یک سطح عرضه وتقاضا تشخ  ین روشهای تر  ی لصد یکی از ار میدانیت هب  ان که خودت  همانطور       

این    د دال برمیتوانمنتوم که  با مو  حرکتد یک  در همه دیدگاههای گفته شده، وجو  تی()گره معامال

بنابراتاس   ، دود دار د که سفارشهای زیادی در این حرکت وجباش  ب.  لی بیس  ن مثال حرکت را عنواین 

 یرید. بگ ظر در ن را  یرز RBRرالی 

  
   (  RBR)س رالی  رکت رالی بی ح   1-10شکل 

  

  

ر آن  نطور که دا و هم  اند   هیل شد از لگهای حرکتی تشک  DBDیا حتی معکوس آن    RBRحرکت       

بال لگهای  دن ه  ب ما    ( ین  رتقوی  گ وی و للگ ضعیف، لگ ق)بندی لگهای حرکتی نشان دادیم    ه دستهس 

م وسواس به  میخواهیاین زمینه نر  ب کرد و دامیشود حسم  ه  قوی   هایی لگ ن هستیم، البته رو قویتری

ها  حداکثراقل و  ا پایین حد یباال  ند  نمیتواندهیم. و اما بیس؟ به تعدادی کندل که درجا میزنند و    خرج

گوییم. کلو بیس  تشکیل دهند  پیوت  یا  کنند  ت    ز  بجوبا  ما  ه ه  با  ض  از   اینکه  فرکتالی    4نسبت  رایب 

ت ( دقت شود ما  رای تایم باالس ن بیس با بگوییم ایت  ندل داریم کاقل چهارحد ه  از بنی  کنیم استفاده می

 در تایم الگو هستیم )   

که منجر به شکسته شدن یک سطح  د است  استنا  ی قابلای ما زمانرب  DBDو    RBRگوی  انحصارا دوال

الی  باس  ه بیمحدودو  اشد  بطح را شکسته  ولیه بایستی یک س ا   لیاوق حرکت رفال  ثمنی در  شوند. یع «copyoprint.ir»



 

 

  

یم تحت  تل مربوط به شکست ،سطحی داش تان باشد در فص گر خاطرار بگیرد. ا قرکسته شده  ش سطح  

ست. اینکه در آینده بازار  اوت ا  ت بریک ح اکسپیس همان سطباین    که  ریکاوت،عنوان سطح اکسپت ب

شکیل  ت  از بعد  دیگر  ر  ک حرکت مومنتوم داه کنیم نیازمند ی ادتفس احیه ای انو    حطچنین س بتوانیم از  

 های زیادی وجود دارد .  ررداحیه سفارش و اکه در نبر آن باشد ل است تا دا بیس

ان پرایس کار، دنبال  دوست  لی از که خی  شود این است  اشاره ن  است به آ موضوع دیگری که خوب       

آن    امابریک اوت گفتیم.    بحث شکست و اکسپت   ر ده  ان چیزی ک مو ه  د ه هستنترید در همین ناحی

ه بخواهد در لحظه تشکیل این  کسی وجود دارد ک   که کمتریم این است ا متون دیده  ا در اکثرمه ه کچ

براین در اکثر متون، بعد از  بنا  . استنکرده  قطعیت پیدا    ی شکست  ز چراکه هنوسطح منتظر ترید باشد.  

ن  ای زمان  آن    شت به این سطح استکه قیمت در حال برگانیم دار، زمومنتومحرکت    تشکیل سطح و 

عجول هستیم و در لحظه تشکیل چنین  که بعضی از ماها  البته    پیدا میکند. د  ارزش تری  ه سطح و ناحی

  میزنیم.  سطحی دست به ترید 

 نکته: 

 . اریمست دما دو نوع شک

اول  شکست -1 تما: شک  (قطعی)  نوع  با  ا ست  ش انجا  ستشک  درستاندام شرایط  ناحیه    ود م می  و 

FTR    و به    یشتر باشد شت ببرگ  عی طولشکست قط  در ی  واردست در مممکن ا  می دهد.  مابه

  کف   تایم تریگر از RATبه اندازه ی شود  ودی می روند صعنقطه ورود برا  بدهد.  CTRیا    ETRما  

دنبال  ورود    ن کرد   ه ی بهیند و درآن ناحیه برات ها باش الای برای همه ح  که ورود بهینه   ناحیه

 دیم. می گرکردن ورود  هینه رای ب... بدرد و.. یا کندل حد تریگر ومثال زیرو نشانه ها

دوم   تسشک -2 شکست(  نوع  مقدمه  قیمت   )پیش  نفوذ   :  سطح  و   در  طبق  کرده  نیست  قادر  لی 

یک دور خیز کرده و مجدد سطح را    شکند.ا بح رسط  ی سطح دوام بیاورد واالبتاندارد سطح  اس 

شت  رگب  ک ی   عدازبند  هست  EBO , CBOنوع  که معموال از    دوم  نوع  ی کست هاش   در  .د شکنمی  

 . می شودانجام شکست ل تا هفت کند چهار 

 نکته: 

ب اول  نوع  لحظه شکست  ورود در  کندل النرنقطه  با هیدن  است  بار که  ابر  بگ  آوردن  د نحوه  ست 

 ر الوز کندل النگ بناحیه بین کندل رنگ مخالف و کانه یم هیدن می شود 

از نظر   یزمان  ر مدتاز نظ   ار تا هفت کندلدازه چهان  به  متیق   دهیوم رخ م شکست نوع د   ی توق   و 

شت  رگب  تونه یار ساختار و.. م  ی ت  یار پترن و ا   ی ت  ی ا   گریار تر  ی ت  یا   ی ازه هااند   ت به طول برگش
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  . میکن  تیریمد ن خود را  پوزیشو     میکن  د ی تر  می توانیم   دگاهید  نیبا هم  ندهیدر ا  پس  داشته باشه

 آر  شد. ی ت او   کی به  به لیدوم تبد  ت نوع ن شکسآ د یشا

  

   م . تقسیم کنی   COو   ETRو  FTRا را به سه بخش  بیسهیا  احیه شکستنجا این نیاید در بدهجازه ا

   :   (   ا ض عرضه و تقا تی،  یا گرهمعامال   ) انواع بیس  

 

 :FTR -1 

و طس      یا    ح  شارپ شکیک حرمقاومتی طی  محدوده حمایتی  متسکت  ادام   د. یشو ه  بازار  در  طی  ه 

کند  رنچند  بصورت  برگشت    جل  در  نادارد  سعی  از  اما  سطح برگشت  توان  محدو  به  حمایو  و  ده  تی 

رنج در این    ه یدهد. محدودمه مشارپ دیگری به ادامه حرکت اداکت  مقاومتی است و در ادامه طی حر

تایم    ATR  برابر با  الت،ین حیا رنج در اگشتی  طول حرکت بر روف است. محدوده و  مع  RFTت به  حال

 کست نوع اول( ) ش   ت. اس  تریگر 

  

 
  

  FTR  2-10  شکل 
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 ETR -2 

ی کند  را اینگلف م  آن  پ به محدوده حمایتی و مقاومتی نفوذ میکند وی یک حرکت شاربازار ط       

ح  ط س ن در داخل  دهد اما بسته شدن آ دو نشان می  رت یک کندل با ش اصلی خودش را بصو  در تایم   )

تی و  وممقا  ه حدودنج مجددا به مرت  دل بصورچند کنبازار طی  . در ادامه    ( اومتی یا حمایتی است  قم

و   وارد می شود  ادامه حرکتحمایتی  به  ادامه طی حرکت شارپ دیگری  ه  شکست سطح جامو    در 

ن  یابرگشتی در  طول حرکت و محدوده مینامیم.    RETاین حالت به    ما محدوده رنج در  ند.عمل میپوشا

 م( دو   شکست نوع) ( ن حرکت ایت ع پیش شکست اس یک نو)است. فریم پترن   تایم   ATR  لت برابر بااح

  
 ETR 3-10  کل ش  

  

  CTR -3 

  شکسته   یک حرکت شارپی  طاست که است که سطح و محدوده حمایتی مقاومتی  حرکتی       

، یا گام حرکتیشود  اینگلف   اگر طول  و  ناحب  نفوذ  بیرون  یاه  مقاومتی  برابریحما  یه     TRAبا    تی 

با تواند  یملگو  تایم ا لت در  این حا  است.اتفاق افتاده    COشد در این حالت یک  تایم تحلیل باشد 

 دوم( نوع کست ) ش هد. مید  باشد که ما یک بیس دیگری  تایم تحلیل   ATRبا  ناحیه برگشتی برابر 
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 CTR 4-10  شکل 

یک  ن برا کلیی  CBOک  شد آنگاه میشود ی اب یل  تایم تحل  TRAی بیشتر از  ت اگر ناحیه برگش:  1تذکر  

   گردد .یی صعود، برمابه ج ازارم شده و به و ماموریت شکست انجااوت اتفاق افتاد 

 
  

 CBO 5-10  شکل 

نوات  :1نکته   در  ترید  برای  میشود  گفته شدهوصیه  بیس  احی  الگوهای  جاز،  تکمیل  را    DBDو    RBRه 

شت به این سطوح  ن برگاولی  یا  FTBن نواحی برگشت  در  بازار به ایقتی  مرحله بعد و   بدهیم آنگاه در

   .درهایمان را ست میکنیمار

  

فوذ شدوی یک کندل در سطح  ی، خودشان را به صورت ن لاص  یم در تا  دهاحی گفته ش وتمام ن  : 2نکته  

نشان مبیر ب  ند.یدهونی شکست  و  نفوذ  اگر  مقاوکه  ناحیه  بیرون  در  یا حمایتمسته شدن  باتی  شد  ی 

دو و  است. اگر کندل بصورت ش اوت در حال وقوع    بریک  اکسپ  یا سطح  FTRر تایم تریگر ، ،آنگاه د
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ن  ردن در اینگلف ک از  نانرا  ش  یه خوداحبیرون  اما در درون  یا مقاومتی بسته  شان دهد  حیه حمایتی 

گ  بزر   سطح با شدوی  پترن محتمل است. اگر کندل دردر تایم    ETRکیل  تش  مالشود ،آن گاه احت

تحلیل  تایم    ATRرون سطح برابر با  مقدار نفوذ به بی   شود و بسته  یه ما  و برگردد و زیر ناح نفوذ کند  

را    BOCیا    COبود در این حالت یک    لتایم تحلی  ATRیشتر از  بوذ  نفو اگر  م  داری  CTRه  اشد آنگ با

   شت.خواهیم دا

  

ا شدو نشان میدهند  بت یک کندل ربصو خودشان رالی عرض کردیم در تایم اص هنواحی ک تمام   :3نکته  

میش  استممکن  .اما   دیده  جاهایی  بصورت  در  دوکندل  که  ک  o bartwود  برداریم  دو    آیند ه  این 

یه  ناح  تفاق این است که د را ایفا میکند. دلیل این ا ک کندل شکستی که شدو دارتن  قش آل، نند ک

   ن را نداریم.)آعته که ما  اشت س دو روزه یا ه   ای تایم تحلیل باالتر است ( مثالشکست ما بر

  

اما  ،  تی میشود. قاوم ال مک سطح مثکست یگ بار داریم که باعث ش ه که ما یک کندل الننیکزما  :  4کته ن 

ار دیگر  نگ بنسبت به کندل التمایل حرکت برگشتی این کندل  ارد در جهت شکست، آنگاه  دی  شدوی

 ا شدوی کوچکتر، بیشتر است .  اما ب

 
  

   ت با شدوی این کندل شکس   گ بار الن   برگشت قیمت از کندلن  تقیم میزا مس باط ارت   6-10شکل 

با   برگشت  این  ایجاد   برگشتتوجه:  نوا  باهاشت...  و      ETRو    FTRی  نواح  و  حی  گرفته نشود. چرا که 

 تفاق میافتد .  پرایسی در دل کندل شکست ا
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 عنی:  ، ید میکنیمورو ری منطقه دورت ر چه ناحیه بیس ما بزرگتر باشد، ما دهر  طورکلی: ب 

د  ورو   نقطه  دای ناحیهابت  شت قیمت به این ناحیه، کاوت داشتیم در برگبری  اکسپتسطح  یا    FTRاگر   

 ماست. 

 درگذاری کنیم.  م در پنجاه درصد دوم اریاشتد  RETر اگ

 د میکنیم.ی ناحیه ورو انتهایدرصد  25در  تیم داش  CTRاگر 

که می شود  رد شویم او و ییم باالگر بیاتایم تری TRAبه اندازه  یهاحین نیی تراز انتها ته: می توانیمنک

 تریگر کندل یرو  مثال ز تکردنبال منشا حردیم  ستی بگ بایحیه این ندرا موارد باال. نهمی

ایس کارها روی ریسک به ریوارد و  از می کنند و پرک کارها روی وین ریت حساب بنکته: کالسی

 .ی کند همه را جبران ماگر بگیرد  م ولی بخوری  تاپندین بار اس ر موقعیت چممکن است د

 

 .د کن  بعدی را ترید نمی و حالتهایکند  حالت اول رو ترید می   فقط  شخصا خود استاد
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   از شکست ل  اص حلگوهای  در ا پ ها  ار استا نمونه ای از شک   7-10کل ش   

 فرمایید.می ال مالحظه از دیدگاه استاپ هانتری در بیس ها را در تصویر با ه اینمون

 

گره    اگر   د یا سطوح افقی باشد و صل از شکست خط رونند حای توات ) بیس( مشکس  گره حاصل از 

 م. ویگره وارد معامله ش قیمت به شت می توانیم در برگ.  ر استقوی ت باشد از شکست خط روند  صلحا
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 : ست نوع اولاز شک مثال

  داره که  یپپ  200  بایل تقرو گره هم طو  یگ هفت  یح براپس سط  شه یم  دهیچهار ساعته د  م یگره در تا

 ار  یت  ی س  شهیستش پس نوع ان مه یهفتگ  م یر با توان تابراب

ار    ی ت  ی اوت ان از نوع س   اکسپت برک   ه یه طول ناحستش کاول ه  نوع     ی ان نوع شکست ها  از   نیا

  نکه یاطر  ه هم به خادر لحظ  بود  گره خواهد   نیچهارم کف ا  کی ما در    د یبرنامه تر  ه ند یآو در    سته

هارم  چ  کیدر    د ی با  ندهیاما در ا  د یکن  د یکندل تر  نید ر هد  د یتتونسیم  د ی کست نوع اول داشتشما ش 

 . د یکن د یگره تر یاانته
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 ال:مث 

او هستش و    یش که  او باز شکست هست  حاصل  هیناح  ه ی زرد رنگ    یضی ن حرکت و برگشت داخل بآ

 که مشخص شده  هیرج از  ناحو پترن خا ر گ یرت م یار تا یت  یبه اندازه ا شه یورود ان م هیناح
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   BRRBD/Dی حاصل از برگشت  ایس پر   بررسی الگوی   -11  صل ف 

ا      د در  مورد  در  ای  DBRو    RBDوی  الگ   وین فصل  الگوها  صحبت خواهیم کرد.  از  ن  که  همانطور 

ید در  بدهند. اجازه  یس دارکتی شارپ رفت و برگشت و یک ناحیه بحر نیاز به دو لگ    مشان پیداست،نا

 بپردازیم.  ال مث بحث اصلی با ذکر  به  یم یچ توضیحی ،مستقدون هالت بحاین 

 نیم:  مل میکیر عزاین حالت بصورت  یه بیس درناح برای تعیین

 بگیرید:  ا در نظر زیر ر RBDابتدا حرکت  

  
   RBDبیس دراپ  ی  از یک حرکت رال   نمونهای  1-11شکل 

  

میکنیم که  ل  مع  د، ما بدین صورتهستن  عرضه  عحالت از نوین  یس که در اواحی ببرای تعیین ن     

  openو تا مشترک  ین شد باالتراز  :یم: ناحیه باالییقسیم میکنیه ت درجازدن را به دو ناح یا بیسناحیه 

 کندلها.    closeو   open شدو تا مشترک   : پایین ترین کندلها و ناحیه پایینی   closeو  
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   دراپ  یس ب حرکت رالی  در  ه بیس  ناحی تقسیم   2-11شکل 

ا  کته:ن  دیگر  ایکی  ،ساز  فوق  الگوهای  گذاشت  Caps on Priceمی  کاله  سریا  است  ن  بدین قیمت   .

  شکیل بیس، ما ح و شکست آن بعد از تیک سطشارپ صعودی و عبور از حرکت در یک ثال  ممعنی که   

شارپان میب  تظار حرکت  اما  داریم،  برمیگرد صعودی  مارکت  چینیم  که د!  اتف  در   یزی  میافتد  ق  ااینجا 

،  نداریم  آن پرایس  کپس  در واقع ما اعتقادی بهکه ما خدمت شما گفتیم.  ت  اس   SO4مان الگوهای  ه

را نادیده    ودهایم باالتر بحمایتی که مربوط به تتی و  ست که ما محدوده مقاومآن ا  ین امریل الدچراکه  

   .فاق نیفتاده استشکست ات الادر تایم ب یکهدر حالیم.  پایینتر بررسی کرد  تیم و شکست را در تایمگرف
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 د  ورو   ترید و تریگرهای   های اپ ست   -21  فصل 

در  ستی تحلیل کنید بای  خواهید هر روشی که به شما به  است ک ع این  موضور بحث کالسیک اصل  د     

و  ابتدا یک   کیا یک سطح  ناحیه  پیدا  این مرا  اول تحلینید که  وقتی    گامل است. در  رحله گام  دوم 

شانه  یم. این ندار  از نشانه ها برای ورودرسد، احتیاج به یک سری  یای مسطح یا ناحیه    به چنین  یمتق

نی بر  شانه هایی مب ه ناز سطح، یا اینکر قیمت  ن سطح و عبور شکسته شد دال بهایی   شانهها میتواند ن

سیستم  . در  ها هستیم نه نشایک سری از  پس ما به دنبال    ل پیوت باشد.سطح و تشکیش از این  چرخ

رسیدن به سطح    در ناحیه   ت رار مرحله بعد رفتار قیمشد ما یک سطح داشتیم، د اان بقدیمی اگر یادت

آ  یکردیمسی مبرر به  که  یا  یا منجر  و  یا خیتشکیل پیشکست  ادامه    در این حالت  .روت می شود  در 

تا بودیممنتظر  تایییدیه  بحث  در  بند .  دسته  و  تریگرها  یدیه  آنکه  ی  دنبال  نشانآخری  ما  هایی  ن  ه 

 هد.  مید  ب الزم در جهت ورود راما آن به اصطالح قوت قل  ه بههستیم ک 

ا  ، یRSIک اوت ریتورهایی همچون ب از اسیالریگرها را اییدیه یا تاین تک، ما السی در بحث  تکنیکال ک      

آن چه   م. اماگرفتیها و ... مییج مووینگ اوراگرایی ها و یا ش و یا بحث وو تغییر فاز  MACDاز استفاده 

 ت.  همچون خط روند اس  ای ترسیمیوش همی بریم استفاده از ر  در جهت تریگر ورود بهره  ز آنکه ما ا

پ السها در ا و استائنا تارگتهده کنیم، مطماستفاحلیل و ورود  م برای ت ک تایم فریا تنها از یاگر م      

انیم یک  وه بت برای اینکت ما  مین جهبه ه  نخواهد بود.ار  رمایه سازگچارچوب مدیریت س این حالت با  

بحث تریگر    بدهید اجازه  .  یممولتی تایم کار کنبه صورت    یستیی ورود داشته باشیم بانقطه بهینه برا

ت، شکست و  ( ستاپ ماهیهیم کرد  ع بندی خواآن ها را جم  جا مایی که در اینستاپ ها  های ورود و

، بصورت یکجپی . مختصر  وت)  و در مطر ا  صلی جزوه حال  ا ضوع  اصلی را که مو  ن ستاپپایا  ح کنیم 

 م داد.  شرح خواهییات به تفصیل و با ذکر جزیحاضر است 

 هیت  پ ما ستا   -1-21

ن حالت  م، در ایاومتی داریال یک سطح مقگر مثاست. یعنی ا  اهیت سطحتفاده از مستاپ ما، اس ولین  ا

مین  هاز    د .ما میتوانیماهد بوست خوی یا برگشتیومت همانا مقا  اهیت این سطح که ما براساس م  ترید 

  ریم و شده دافته  مطابق با تعاریف گدر گذشته  یوت  . وقتی یک سطح یا یک پخاصیت استفاده کنیم

الت  م. در این حداری  )sell  (  ه سل  ن حالت دیدگادر ایاند. آن گاه  سطح میرس را به آن    مارکت خودش 
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  بازار را برای اینکه آن  رایط یم و در آنجا ش ر میروتریگ  یما به تایمستق یفتد، ما مکه هیچ اتفاقی ببدون این

 یم .  رسی می کن،بر سطح محل چرخش ما باشد 

   ی دارد. ت مقاومتید که ماهیدر نظر بگیررا  1-11کل  طح ش برای مثال س 

 
  

 هفتگی    به تایم ومتی مربوط سطح مقا   1-12شکل 

  

رسد و یک  بسطح  ید یک هفته به  ار بیای بازم فریم هفتگ تاینیم که در  صال منتظر نمیمار این حالت اد

لت با  ین حان در اهمی  داشته باشد. برای   ت به پیوتبرگشوت دهد و چند هفته هم  هفته تشکیل پی

 م.  ود میکنیشکست آن وری رویم و با تایم تریگر مم به طح مستفی به ماهیت س توجه 

  
 ساعته)   هار ترگیر ( چ   یگرالین در تایمرسمآ تر   2-12شکل 
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از آخرین  استفاده  ا باا ( در روند صعودی ) یه  Lowاز دوتا از آخرین  فادهم یک خط با استرس  ین:یگرالتر 

شترین شیب  ظور داشتن بیطوریکه به منود  بخواهد ب  یگرالین ما نزولی)  تر  روند   د ( در موجو   Highدو  

تریگر نتیجدر  و  اس الین  کمترین  اولتا  در  الس،  سوئینگ،تاپ  سوئیشد   ین  در  و  دو و  مشتر نگ  ک  م 

open  وclose  ا لحاظ میکنیم.  رها 

  
 تریگرالین    3-12 شکل 

به    یکه از قله قبل و حرکت شارپ است    میارد کف ن   ایقف  س   2  است که   یمواقع   ی رامورب ب  نیال  رگ یتر

 . ودش  یم  دهیکش  یبه سقف فعل  ی از کف قبل ی عودحرکت ص یبرا اید و  شو  یم  دهیکش  یکف فعل
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  ده و ش   ل یالگو در کجا تشک  د ید  د یدهنده روند... با  ه ادام و    ی برگشت  یوهاالگ دیگر در  نوان مثالی  ه عب

  م یرف  میتا  نیتوان ب  ی م  یپترن  و چارت   یکندل  ی الگوها  شدن  ه د یتر دبه  یکرد... برا   یر یگ  م یبعد تصم

  شدن   نهیت بهجه  هستند... )باالتر    میتا  یکندل  ین ها در اصل الگوهاترجا شد چون چارت پها جابه  

 ( ود نقطه ور

 الس  استاپ نیر کمت ورود و  یبرا  نهیبه هی حنا افتنی ی برا یناخت کل ش جهت از الگوها  ما

 تاپ و...  دارد... جهت دابل    ATRازه   به اند مرو قل  کی وتیهرپ

 123پو دابل تا یورجنسیادابل تاپ د  -تاپ نرمال   دابل

 

 

 

 

 

 

 

 

 نکته: 

 
  م که طح رسیده و باید بدونی ه س لی سمت چپ که قیمت ب دو حالت میتونه اتفاق بیفته او  واگرایی ها  رد

بشکنه    نه برگرده و بره و سطح رو میتو واگرایی نداریم و قیمت  الده ما اصتا زمانی خط گردن شکسته نش

الت  ح  ا فیل بشه و ت  هتایید نشده بود ک ی ها میگن واگرائی فیل شده در حالی که اصال واگرایی  و خیل 

ن هم شکسته بشه  ردشت ها حتی اگر ان خط گبرگ سطح باشه که این   کستدوم اینکه واگرایی بعداز ش 

ید به  رت میتونیدامئی نیستش و فقط در یک صواصال واگرا تش چون این دیگه برای سل نیس قابل استناد

 . اشهتر برگشته بمهقیمت از یک سطح مشکست مجدد سطح به سمت پایین رو داشته باشید که  
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از نقاط    یکی.    هستتاپ  ل  مچنان دابه همحدوده نرفت  یباال  که  یدارد و تا وقت  ی  atrقله اول محدوده  

  ا ی   ی ورجنسیل تاپ داداب  .اال هسته بنقط  نیارد شدن در بهترتر و و  نییپا  م یبل تاپ رفتن به تاود داور

2B    بعد کندل ش   ر یز  بسته شدنو    ی استاپ هانتر  دگاهیبا د  ی کینقطه ورود تر   یکست و    گر یشکست 

 نیال

 

 

 دارد  ی  123نقطه ورود  کی
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   ت س ستاپ شک   -2-21

ابه شکست  ن ستاپ مربوط  ومید تایم فست. یعنی در ی سطح  ت  حی داریم و مارکسط یک    ریم ما ک 

  عد از آخرینا میشکند. در این حالت بشکست ) سطح رکه گفتیم ( پکیج  یط  ام آن شراتممطابق با  

خط وارد    ست اینو شک  ته شده با رسم تریگر الینح شکسیتریس به سمت سطت و در رشکسمرحله  

 .  شویممی  مارکت

 :  در نظر بگیرید ر را ل سطح زی بعنوان مثا

  
 روزانه    سطح حمایتی تایمت  شکس   4-12ل شک 

  

 می رویم:  تایم تریگر   اده، در نتیجه بهافتست اتفاق شک
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  در تریگر  یم  ن در تا سم تریگرالی ر   5-12شکل 

 .  شویم گرالین و شکست آن وارد میم تریاین حالت با رس 
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   مگنت ستاپ    -3-21

فارش  س   ایش پر کنه و  ه سفاربتون  هنکیا   یبرا   رسهیاالتر مب  م یاسطح مهم و ت  ک یبه    مت یق  ی وقت

پر  ت  سم  یها رو  برا   مجبور  کنهمخالف  تر  یهستش که    ی حرکت ها  نییپا  م یتا  یها   دریگول زدن 

باش و برگشت دا  شارپ رفت بار به سطح حمله کند است قممکن    د.شته  یا    یمت چندین  در حالت  و 

 مورد نظر شکسته شود.  انه سطح نوش بیخ

   

 

 

یدگاه اول قیمت با  . در دمی کند ل  دنبا  تلف رادگاه مخدی  2که    داریم   ر الین ر تصویر باال دو تریگ د

باال حرکت   به سمت  تریگر الین  و در دیدگاهشکست  با شکس  می کند  تریگر الین مدوم  بگ ت  ا  نتی 

ح  سط ی  داخل  نواحیانتظار حرکت به    ال است(اوت برای تایم بپی)    حتوجه به محدوده قابل توجه سط

 وجود دارد. 
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   ت اپ پیو ست   -4-21

بدهید  جا وهله ازه  مقدم   و   اول   در  ورود  بعنوان  را  ه،  ستاپی  و کالسیک  ببه چنین  مختصر  صورت 

یک    باشیم و در پایان فصل و همچنین شته  انوع ستاپ د   این  ی از چگونگی د کلکنیم تا یک دی  بررسی

پ پ   "عنوان    ش تحت بخ و  بر  ن چنین ستاپیزییات ممککثر ج، سعی میکنیم حدا"اسخ  رسش  ای  را 

 ح کنیم.  تشری شما

   دمه:اما مق و

تا. امماهیت سطح است  ز براساس ستاپ پیوت نی کیل  ت تشیکی از دو حال  ا در این جا صبر میکنیم 

ایستی  بمی کنیم،  صحبت  د آن  ربیفتد. ضمنا این سطحی که در موفاق  تت روی سطح ا شکس  پیوت یا

فرا تایم  مورد  در  قبل  آنز  و  اطمینان    یم  کنیم  اداپیدا  به  در  موار   بررسی مه  بپرداسایر  عنی  ی  زیم.د 

  یترنمنتظر یک ر  نگاهوزانه باشیم. آم باید منتظر تشکیل پیوت رداری یک سطح روزانه  ثال اگر  بعنوان م

ر اینجا که  است .د  هت و محدود ق نیسو مطل  یک سطح صفر  FTCباشیم. سطح    FTCسطح   تو پیوت به 

  ذهنیتی نسبت  هچگون کنیم هییم ،فرض میود کنین ورتریگرالاستفاده از    السیک و باک تالمیخواهیم ح

 وارد شویم.  و میخواهیم کامال کالسیک  اریمند  FTCمحدوده   به محل و

تدارینرا    FTCسطح  ما    نین حالتی چوچن  در از  و  تایم  مولتی  بصورت  لذا  ایگر الرم  می ین    ستفاده 

تن صورت نداش   یم درکه گفتانطور  میبینید و همان طور که  هم  6-11بعنوان مثال در شکل  کنیم.  

  با   ف یا کلوز کند.ده بایستی این خط را اینگل شاننکنیم و کندل پوستفاده میاز خط فرضی ا  کندلمستر

 اننده، ما یک پیوت داریم.  پوش  لت و این کند ل حرکتوجه به طو
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    - 
فر   ف اینگل   6  12شکل   روزانه خط  پیوت  تشکیل  و    ضی 

 .  تیم الین هسشکست تریگرنتظر آنجا مکه در یگر می رویم  به تایم تر حال

  
 ستاپ الس  ورود، و ا ین، نفطه  تریگرال  7-12شکل 

سوئینگ پیوت قبلی (  ه و  لدر باالی ق  سیک که الف سطح کالرخچنین شرایطی ب  استاپ الس ما در

تریگ مینوری ( پی وت  این حالت باالی آخرین پیت در  فقرار میگریل )  م تحلیپیوت در تا تایم  ر )  وت 

ی این سوئینگ  تایم تریگر باال  ATRلت برابر  س در این حااپ الست. استریگرالین اکست تل از ش قب

 رگت ها: اما تاوری است. و ینیا همان پیوت مقبل از شکست 

خواهد  نه  اعته، چهار ساعته و روزام یکسیتا  ATRبا  رابر  یب، ب تا از سوئینگ قبل از ورود به تر گت هرتا

گام ها را از  از  یم، برخی  ستفاده می کنین اتریگرالز حالت که ااین    ما در  ).   8-11مطابق شکل    بود (
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تایم های باالتر   تارگتمی توان از    ا حتیمیشویم. لذ   اردما مطمئن تر وت میدهیم و در واقع دورتر ادس 

     ...یک به سه، یک به هفت و) یک،  ه ت های یک بتارگد. (  رهم استفاده ک 

 
  

 ری  رگتگذا نحوه تا   8-12شکل 

   واهد رفت. حرکتی پیش خ  های با گام  ازار مطابق ب ته:نک 

 

یک  د از حمایت و تحت  ل یا بع. قب..ه ای تشکیل شدهپیوت در چه ناحیهمیشه باید در نظر گرفت که  

و حم باالتر  ما  ایت سطح  ش یا  تمموریت  وام شد کست  باشد  ب..ه  و  هر  .  ها  مثل  نباید  خورد  بر  م پیوتی 

 دم نیست(یل داره بابای آ کی سیبوف هر ) به قول معر .نمود
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 نکته: 

  ه یحه سمت ان ناب  متیق د یندار م یدر ان تا  ی پ یو آر ت  د یدار وت یگر شما در حالت سمت چپ که پا

داشته    یپ ی ار ت اشه وبحالت سمت راست ر مثل اگ ی ول  د ینظر بگررو در   وت یپ د یا بابرگشت داره شم

  یرا ب یطرف  از و   کت هستمقابل حر  یپ ی ت  سطح ارو   ستیمد نظر ن وت یپ گه یرگشت در بد د یباش 

  هم توجه شهی برگشت داده م هیحبه سمت  نا مت یکه ق ی و سطح شیرا آبه  د یشما با ی ریگ  میتصم

که اگر    میدار دفاع  بدون  یس  ی ت اف  ک ی گهید می ندار ترنیسمت چپ چون ما ر حالت و در  د یداشته باش 

 . سته شتریاحتمالش بما   یاان بر باشه شکست ه ی مراه با تسون هبرگشت به ا

 

 
 

 کته: ن

 اف تی سی انگلف شود بعد از یک برگشت کوتاه می توان انتظار شکست اف تی سی را داشت  ورتی درص
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 وت.  انواع پی ما  و ا

وت تسویه و  پی-2ولبکی ،پیوت پ  -1د:  یشونسه دسته تقسیم م بطور کلی پیوتها از نظر عملکردی به  

است پیوتهای  مهمترین    ای ماروت بیحث ستاپ پدر مب   سال. آنچه که اینجا ی یا ریورشتت برگپیو  -3

کی و تسویه نیز  یوتهای پولب که پته  الب  باالتری دارند.  بسیار  موفقیتند که درصد  ع برگشتی هستنو  از

 رید بهره برد.  ز آنها در تاردهایشان، اریو ظرگرفتن ریسک به در مواردی میتوان با در ن

  

 وتها:ر ارتباط با این پیوضیحاتی دت مختصر 

   

 لبکی:  پیوت پو  -1

ب  پیوت   س پولبکی  رونطح  عداز شکست یک  تیا یک خط  زمان  در  اد  بشکیل  ریکاوت  کسپت 

به وجود  ندل شکست با آن شرایط کندل النگبار شکست  وت بعد از ک این پی  شود.تشکیل می

   میآید.

 . ه استبه تصویر کشیده شد  یوت پولبکیشکل زیر یک پدر 

  
 پیوت پولبکی    9-12شکل 

  
 

 

 

 

 

«copyoprint.ir»



 

 

  

   سویه وت ت پی  -2

یا همچنین در    آنها وی  زدیکمقاومت و در نحمایت یا    حیهرسیدن قیمت به نار زمان  وت دیپاین  

زمانیکه    ال درن پیوت را معمواصلی خط با اولین برخورد تشکیل میشود. اینتر از تایم  ی پاییایمهات

  ی یل نامگذار. دلم داشتینوری برسد، خواهیتر به سطح م م باالیک سطح همتراز و یا تایت از  مقی

ا  ن یبرخی خریداراتِ  ارگت  ت به ه و رسیدن قیمزمان تسوی   در   ست که چنین پیوتی م این اآن ه

 ها از بازار شکل میگیرد.  و خروج آن  روشندگانف

 ته: نک

 ه دمی   ترید مناسب به مات  موقعی هانتر می شه و یک تسویه معموال استاپ پیوت 

 

  
 یوت تسویه  پ   10-12شکل 
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 نکات: 

ا تسپیووقات  اغلب  ات  پیوت  و  اتویه  هم  پشت  اصلی  پیوت  که  افتند  می  است  فاق  ممکن  صلی 

 پولبکی یا ریورسال باشد 

 گلف شود یستی انگ پیوت تسویه نباکیل پیوت اصلی لجهت تش ، پیوت تسویه بعد از 

.. در صورتی  گره اصلی می باشد   نش بهرعی و پیوت اصلی واکگره فبه پیوت تسویه معموال واکنش 

 استفاده نماییم روی لگ اول  1.13می توان از فیبو وح را ندیدیم که سط

 دابل تاپ دایورجنسی است همانن آرایش قیمت ای

 است یا ریورسال از ساختار حرکت و تایم باالتر می فهمیم ، پیوت پولبک اینکه بعد از پیوت تسویه 

نی  عوجود ندارد یچیزی  نیم قیمت یک جهشی داشته و قبلش  یدر مورد پیوت تسویه همین که بب

   دارد.  د یه وجوینکه پیوت اصلی قبلش پیوت تسوپیوت تسویه، بدلیل ا

معموال برای  انگلف    ظر گرفت. انگلف در نبه صورت  ختار پیوت اصلی پیوت تسویه را نبایستی  سا

 ی اصلی و کل بیس استگره ها

ت  و سپس در پیو  مجدد در پایین وارد می شویم ارج می شویم و  معموال در پیوت تسویه یکبار خ

 می گیریم. اصلی پوزیشن 
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   رسال رگشتی یا ریو ب   پیوت  -3

اص میدهد  خودش اختص  ا به در تریدهت را  ن درجه موفقیبیشتریو    مکه ما به دنبال آن هستییوتی  پ

ده  کنن  ل اینگلف کند   که ترید باالتری دارد  ش  میشود و زمانی ارز پیوت در تایم خودِ سطح تشکیل    .این

 گلف  ا اینگ قبل ره معامالتی ل گر وظیفه پوشش خود ،  عالوه بر ، )فرضی خط مسترکندل یا  وشانندهپ (

بیرونی    ( در  گ  رین تنفوذ  پی. در چنیکند   )ره معامالتی  سطح  انتظار ن  و    FTC  برگشت به سطح   وتی 

   یمت میشود.ق اعث برگشت و ریورس واکنش به آن و نهایتا ب

  
 رگشتی  ل یا ب ورسا پیوت ری   11-12 شکل 

 نکته:  

  ف ی طبق تعر  چون.  میوی گ  ی م  یی تبصره ا  وتی ند پکندل هست  کیکه بر اساس    ییها  وت یه پهمما به  

 نها رو پوشش بدن آ و   انیب یی کندل ها  ای یکه کندل م یش داشته با  ییهاکندل  ایکندل  د یبا وت یپ یبرا

 م ی گ یم ییتبصره ا  نو بهشو م یدار کندل  کی ما فقط    خودپوشاننده ایها و  بار ن یپ یدر تک کندلها اما

 ست.ا کندل اتفاق افتاده  ک ی ده درش دهنده و پوشش داده ش و کندل پوش  م یچند کندل ندار یعنی

 

 نکته: 

بها ر  وتیپ  نکهیا ر  ه یبه  تسو  یند و دسته  تا  نیا  ی برا  میکرد   ورس یو  در    گر یتر  م یهستش که شما 

زو ورود  نشدچار  نا  و  د یدهنگام  تا  اول   وتیپ  ی گذار  معلت  د   رگ یتر   م یدر  معموال  سطح    ی ابتدار  که 

ا  شهیم  لیتشک خاطر  تر  نیبه  که  پکه    ییدرهایهستش  اب  د یخر  نییاسمت  در    ه یناح  یداتداشتند 

  ی واکنش به علت سفارش ها  ن یا  دهیو واکنش نشان م  سهریار بهش مباز  ی د و وقتده انت ست کرگتار
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تسو و  در    و  هستش  هی خروج  مواقع    25-20تنها  حدرصد  برگشما  شارپ  پ  میدار  ترکت    وت ی که 

  ر گ یرت  م یرد شما مطمئنا در تاد موادرص 80-75از   ش یدر ب یول  شن یم  یک یهم زمان    ورس یو ر  ه یتسو

حرکت اول روی سطح  مین خاطر است که  هو به    دارید   ورس یر  وتیو بعد پ  د یارد  هی تسو  وتیاول پ

 گرفته نمی شود. 

 

 نکته: 

با  نکهیا  یبرا کزرفتار  درک  رو  شن  نیبهتر  می نار  اخراراه  اخر  تویپ  نیخت  پ  ترنی ر  نیو  از    وتی تو 

  ی وتی پ  نیخرو ا  می فر  م یتا  نیترتوجه به باال  سبک هست  ه یپا  که اصل و   یز ین چآ  . هست  م یتا  نیباالتر

ها و    ترنیو ر  وتیان پ  یس   یو سطح اف ت   دگاهیشما بر اساس همان د  واست  که در ان شکل گرفته  

 شه یقابل درک م  ز یچ همه د یاه کنبه تارکت همتراز اگر نگ  دنیرس 

 

وجود  اه متنها رمطرح کردیم،  اپی  ن ستد به چنیو نحوه ورو   اپ پیوتیبه اینجا در مورد ستآنچه که تا  

همانیس به     نطورت.  ورود  برای  راه  دو  ما  کردیم  عرض  قبال  ستاپکه  یکیچنین  داریم  بصورت    ی 

ان سواالت بسیار  ذهنت  ینجا در انا تا به  مطمئاردرگذاری   ق  ری از طریم تریگرالین و دیگ ک و رس کالسی

نگی  کرد چگو  اهیمسعی خود. در ادامه  داروجود  یین آن  و نحوه تع  FTCوده  د محزیادی در ارتباط با  

 ای را برای شما شرح دهیم .   نین ناحیه فتن چیا

ر  همانطوراحتتر است.    FTC، فهم  و تقاضا آشنا شدیمعرضه    ودی با سطوح د به حال تا حجا که تا  از آن

 و محدوده است. ط صفر مطلق نیست  خ یک ، FTCیم  تکه گف

   یرید.نظر بگ ل زیر را در کنظور ش بدین م
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 ناد، سمت چپ: غیرقابل استناد  بل است ست: قاسمت را    FTC دو سطح  12-12شکل 

م که  میکهمانطور  پوشاهده  کندل  زیر  ش نید  کاننده،  بسمستر  خود  قبل  ما  اس ندل  شده  اگر    تته   )

ند مسترک اندل  اخط فرض  زاشتیم  میکردیم). مستی  کفاده  مستر  معموال در دل  دو گره    ندل یکا  یا 

گم  خواهی  امالتی مع بیها    ره داشت. همان  که   س یا  آنها  الگوهای  در    هایی  به  قبل  پرایسی در فصول 

ا  یاولین گره  اشاره کردیم.  اینجا حرکت ماق(چون    باالترین آن  معامالتی    وده ) همانببل صعودی  در 

اام  FTCمحدوده   اما  بر  FTCسطح  ین  ست.  موقع  استچه  و  اتکا  قابل  ما  اس ای  کنتناد  زمانیکه  دل  ؟ 

ر سطح بیرونی گره ماقبل از مسترکندل  فرضی، د  ا خط ترکندل یزیر مسشدن  وه بر بسته  عالوشاننده  پ

  و انتظارخواهد شد    م مه  FTCطح  گلف کند، آن گاه س را اینرت دیگر آن  اکند یا بعب   فرضی نفوذ یا خط  

 را خواهیم داشت .  آن قیمت از  تبرگش

 نکته: 

 . دارند   ترنیها ر  وتی درصد پ 80-75از شیب

 ی:  نکته تکمیل 

شرط    ک ی.  میرفتیم  ی س   یدر اف ت    د یتر  یکه برا   گر یتر  م یبه تاما    دوش   ی م   ل یتشک  ت ویپ  که   یزمان

و ادامه   شروع  یراه برا ده باشه که  انگلف ش   یدر لگ حرکت   ی گره معامالت  ن یاخر  هست  ر که بهت  میداشت

 کت لگ هستسوم طول حر کی ی در محدوده ها ان گره  و  باز باشه  رکتح
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 نکته: 

  7تا    4  بایو پولبک بعداز تقر  هی تسو  یها  وتیپ  میداشته باش   یس   ی ف تسطح ا   نفوذ در  یمعموال وقت 

  م یاش بهم داشته   یس   ی اگر نفوذ در سطح اف ت  ی حت  ورس یر  ی ها  وتیپدر    ی ولوند شیشکسته مکندل  

ته باشه مطمئنا  اگر نفوذ نداش   ود  به دو رو به ما بده  کی  وارد یبه ر  سکیبا ر  ی ارکتدر انها ت د یرت  تونه یم

 ش د نظر هستم 15فت و ه ی تارکت ها

 

 

 

  یه مدر نظر گرفت  ftcبه عنوان سطح    یتا کلوز کندل صعود  یندل نزولباکس کلوز ک  درصد  50  سطح

 م یینماه اکس استفادب نیا درصد  33  سطح ای بویاز ش  می توان ی م ای -—شود

 ( باال بیاییم  یین تر ) در اینجا یک ساعتهتایم پا ATRه یک روش راحت تر از کلوز کندل نزولی به انداز
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 ی دل نزولاز کلوز تا شادو کن ftcسطح   گریلت د حا کی
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شادوها    50 ه  یک یدرصد النگ  گره  مصرف    کبار یو سطوح    ما هستند   ی ها  وتیپ   ای  ی امالتمع  ی ااز 

نشود    نشان داده   یکنشوا   چیهشادو    هب   اگر  ...می رشود انتظار واکنش دا  دهی ه چنانچه سطح دتند کهس

 هست  یچ وت یع پهست و نو یش چجنس وت یادو و پش  اون  نکهیبه ا ردهگ یبر م

  ر یدر زواب ماندگان  گ شادو و ورود خد الندرص  50ورود جاماندگان در    -بزرگان در النگ شادو    ورود

 دو انگ ش ال

 د ندار یش ا ارزم  یالنگ شادو برا نیالنگ بار باشد ا ک یقبلش اگر 
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ب  fail  ی ها  ftc  موارد  پ  یراشده  م  ورس یر و    یپولبک  -  ه ی سوت  وت یانواع  موارد    کی  د یوگ   ی که  سوم 

م م  ی جواب  بخواه  گهیدهد...  ر  سک یر  د یبا  م یکن  د یتر   ftc  م یاگه  تا  واردمون یبه  باشه    خوب 

د  نمو   د یتوان تر  ی م  هیسرما  تیریبا مد و    مهی پیدا کنیم  گره  یستیبام  را ه  ftcسمت    * بهبصرفه***

تو  وکرد    یرا خال   یخشب  را  ftc  یو  و  ) هر جا سه  داشت  کیاحد حرکت  برگشت  تعر  میواحد    ف ی) 

 م یه کنمعامل  ftcو به سمت    می کن دایپ می توان ی( گره مقابل را م وتیپ

 

 مثال:

 
 

بوتصدر   قیمت هر وقت  داریم  ftcسطح  یک  ری(  ت خاکس) خط  اال  یر  داریم  انتظار  این  ب  و  به  رگشت 

 ینکه: رط اه ش هیم البته ب روش انجام دف در این ناحیه  توانیم ب ناحیه

 نگشته باشداالتر برتایم بقیمت از   -1

با -2 اگر حالت تسویه گرفته   ( باشد  نگرفته  احقیمت حالت تسویه  راشد  رد می کند(   تماال گره ها  «copyoprint.ir»



 

 

  

   پاسخ   و رسش  پ  -5-21

  

 د کرد؟  ترییز  را ن   FTCه سطح ریترن ب یوت یا همان  ریترن به پ   پیوت، میتوان بعد از تشکیل    آیا  -1

اکنش و  و  FTCیوتهای تسویه و پولبکی سطح  یوت گفتیم، در پدر بحث انواع پطور که  همانبله.    :خ پاس 

قابل توجه و موجب    ی رابرگشت قیمت  نها  نمیشود  از س در  قیمت  معب  FTCطح  یت  دامه  ا کند و  یور 

ان ماقبل  میشودروند  لجام  اینگون .  در  م ذا  ما  موارد  تر  یتوانیمه  تحاز  عنیگری  مگنت  وان ت  که    ی تریگر 

کنیم    را ترید ت  با شکست آن، حتی ریترن تو پیو   استفاده کنیم و  ن متداول ماست،برعکس تریگرالی

این   است  هاستر.بهتر  اس اتژی  پتراتژی  مانند  ستاپ  در حسمرسوم  دیوت  تست  م اب  و  ش و  از  ود  بعد 

 رد.  ل کدنباتوامان  دو را یا هر    و استراتژی ویکی از این د فیدبک مناسب گرفتن  

 --------------------------------------------------------------------------------- 

تیم و  ی داش رکتلگ ح   ا یکک راستا یسه کندل در ی عنی هرجا  کرد؟ یترید   ه چارت ا میشود بدون توجه به گذشت آی -2

 د کنیم؟  ی رگذاریتر ارد یا  رالین تریگ   با رسم رفته و تایم تریگر   ننده، آنگاه به با کندل پوشا متعاق 

ته چارت نیاز نیست. هرگاه  ذش به گ  دیدگاه اول: یدگاه داریم:  راساس پیوت دو د. ما در ترید ببله  پاسخ:

ت مرپیوت  ش ایم  ببوطه  تریگر کل گرفت  تایم  و  ه  کربا    میرویم  یاالس وش  در محدوده  اردرگذاری    یک 

FTC .ورود میکنیم   

ین سطح  ریم. پیوت در ات سطحی از گذشته دالر این حا. دنیموع میکرت رجشته چابه گذ  : دیدگاه دوم 

ال است.  ریورس   سویه وبکی، تاز کدام نوع از انواع پول   تهرد. بررسی میکنیم پیوت شکل گرفشکل میگی

سابقه  ه را مچنین  سطح  برو میش  آن  مربوط کرد    رسی د  فصل  گذا  (  ارزش  احتمبه  و  سطوح  ال  ری 

ا نوع پیوت  فته و متناسب بده به تایم تریگر ر ش رد گفته  موااز  مینان  سب اطد از ک. ). بعشکست و ..

 میکنیم .   ورود

 --------------------------------------------------------------------------------- 

 ورود داشت؟    سطح ریسک   وی یک وان ر یت م داد تا چه تع-3

   ا نخواهیم کرد.رریسک ورود  بارش از سه بی یک سطحان روی دیدگاه خودم ما براساس   پاسخ:

 --------------------------------------------------------------------------------- 

 به تارگت ؟   دن ان رسی میزان زم -4
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ای  بر  (یم تحلیلرگ با گام حرکتی تاتارگتهای بز  )تارگت ن به ای رسید رار بزمان انتظحداقل  پاسخ:

نیز به همان  ای تارگت خوردن ایم تحلیل و برم فریم باالتر از تیزمان یک تا مدتل برابر با  ، حداقورود

 ه تارگت.  برای رسیدن بیک هفته دیگر  و ورود  انتظار برای یوت روزانه، یک هفته پ اندازه. مثال برای 

 --------------------------------------------------------------------------------- 

 رصت داد؟  ای کندل پوشاننده ف ر کندل باید ب اد  عد چه ت  -5

.  ممیدهیده فرصت پوشش  ضی، به کندل پوشاننفربعد از ایجاد مسترکندل یا خط    ما تا دو کندل   : پاسخ 

  نی در کندل سوم به بعد کندل شد، یع   ز دو بیش ام. اگر  ی شومییوت وارد  ر ریترن تو پ اگر چنین شد د

د  تشکیل ارزش ترینین پیوتی در لحظه  چاه برای ما  آنگ داده شد،  ش  وش رض پ یا خط ف،مستر کندل  

   د.به ما در تعیین سطوح کمک میکن ندارد. و صرفا

د و  مک میکنکح  سطدر تشخیص  . یکی به ما  کارایی آن هستیم  ال دوف پیوت به دنبچراکه ما در تعری

   د کنیم.با آنها تری ظه تشکیل آنها بتوانیم اینکه در لح یگرید

 --------------------------------------------------------------------------------- 

 باید کرد؟   ل ترسیم نیست چه  اب در زمانی که تریگرالین ق  -6

تریگر و تارگتهای ای تی  تاپهای تایم  اس ا با  کرد ام   ه تفادتریگر اس   ین تر یا دبلوان از تایم پایمیت  خ: پاس 

 آری.  

 رد؟  ه وجود دا سط سطح یک ساعت تو  یک سطح چهارساعته  ل شکست مثالآیا احتما  -7

ازبله  :خ پاس  قیمت همیشه  برم  .  پیویگ یک پیوت همتراز  به  سد. فرض کنید  راز دیگر میر ت همتردد و 

  4Hل تشکیل پیوتهای  ااحتمبرگشتی  کت  حر  شت است در اینگحال بر   وزانه در طح ر قیمت از یک س 

ح یا  ن طریق سطبرسد و از ای   1H  مت در ابتدا به پیوتمکن است قید. در این بین موجود دار  1Hو  

   یبانی میشود.ه پشتقویتر روزان  طحتوسط س  1Hرا که سطح ا خواهد شکست. چر 4H تپیو

 کرد؟   د نگاه چه با آ وت تشکیل دهد  ست پی ل درجازدن نتوان اگر قیمت بعد از چند کند  -8

ستاندارد (  اچندین کندل    پس از  قیمت  دهیم: اگر  بدین صورت تغییر ما را  اجازه بدهید سوال ش   خ:پاس 

استاندارد  کندل  مستر غیر  یا  و  ن)  و    توانست (اسپینینگ)  دهد  تشکیل  کهیچپیوت  این  از  دلها  نیک 
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هرگاه ما    اید بگوییمب  د؟ در جواب رگاه چه باید کند آنیکدیگر کلوز کن  Highو یا    Lowنتوانستند زیر  

لگ حرکتی  ادا   داشته   یک  در  و  ک مه حداقل چباشیم  وج هار  باش ندل  داشته  نتوان  د ود  ند  که هیچیک 

آن هم دهند،  پوشش  را  پیوتدیگر  بیس  باال  .داریم  گاه  این حالت  ت تریدر  پایین  و  این  رن  ین محدوده 

، ما در جهت  وح را شکستسطکی از این  ی، هرگاه قیمت  رفته   . به تایم تریگربیس را مشخص میکنیم

   د بود.خواه سطح مقابل م. استاپ الس مامیشوی شکست وارد

لی مضرب چهاری که  ای فرکت، از  تایمهاکردیمل مد نظر که عرض  ر کند است، تعداد چها  رالزم به ذک

وتی مربوط  یاشتیم، چنین پندل داه حداقل چهار که میکنیم، آورده شده است. لذا هرگد از آن استفاما  

نمایان    قل چهار کندل که حداایمی  یینتر از تر آن یک تایم پاا تریگ االتر خواهد بود. و لذ یک تایم ب  به

 د.  هد بواست، خوا

  
 پیوت  بیس   13-11شکل 

 داشت. ف با استفاده از تریگرالین را هم  قو فروش در س کف  ت میتوان خرید در  لاینحا حتی در 

بی با پیوتی که س پیوتوجه:  از تشک  ت  از نوع پوشاننده  حداقل دو    یلبعد  نا کندل  توان در پوشش  اما 

ظه تشکیل  در لحگفتیم ارزش ترید  حالت  چرا که در این    . اشتباه نشود  یشود ، کیل مترکندل، تشمس

 )   14-11کل  ش رد. ( ندا

 
  

 تشکیل ندارد.  لحظه  د ارزش ترید در  که حتی اگر زیر مستر کندل بسته شو  پیوتی   14-11کل ش 
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 کرد؟  یا هتریک  دبلتریگر و   وان موقع میت   چه  -9

در چنین حاالتی میتوان به    حتی روزانه.یا  ماهانه، هفتگی و    مثال  ستاصلی بزرگ ا  وقتی تایم  پاسخ:

    ک به دو داشته باشیم. ایتا ینهبه یک یا  کیت و ورودهای  یک رف لتریگر و یا هتر تایم دب

 ک برویم.  ر و هتری گ یتایم دبلتر به  ه شود بعد تریگر شکست  رالین تایمید صبر کرد تریگ بته باال

   مگنتی سطوح نیز بهره برد. تی و ماهیت نمگ میتوان از تریگر  الین،یگر ل از شکست ترالبته تا قب

 --------------------------------------------------------------------------------- 

   نشان میدهد؟   ت یک شدویل بصور یم تحل ود را در تا خ   ،FTCسطح مت در برگشت به  یا قی آ  -10

ت  پاسخ: از  بعد  دبله.  پیوت  تح  رشکیل  بعد  تایم  به مقیلیل، در کندل    FTCسمت سطح    ت یک شدو 

 ت.  یک موج اس ورت تایم تریگر به ص میزند که این شدو در

  بی  FTCطح  ت، س ت به پیوبرگشت مجدد قیم  بعد و ر مرحله  یکبار دیده شد، د  FTC  حطس   وقتی   کته:ن 

این حااست و دارزش   ناحیه ر  اسم    لت ما یک  به  ناحیه    .1RTPداریم  برگشت  ااین  به  ز  قیمت  اولیه 

پرایسی  حاصل    FTCح  طس   سمت نواحی  از  یکی  که  بو خو  CTRیا    ETR ،FTRمیشود.  که  اهد  د 

 د.  دارن ه خود را یک نواحی ورود مختص ب ر ه، 9الب فصل طبراساس م

گاه انتظار  آنها عبور کند )، آنرونی ترین سطح ( از بی را اینگلف کند ی پرایسی یکی از نواح هرگاه قیمت 

. نواحی قطعا خواهند شکست حله بعد این رم ت را داریم اما در رگشت قیمب  

در   ر کدام سطوح مدنظر است؟ پاسخ: پیوت د   فتند، انتظار ر یکدیگر قرار گ ر درون سطوح چند تایم د رگاه  ه  -11

 .  ا تایم باالتر استاولویت بح، وشانی سطوهمپ

 

 ؟  از باال به پایین داشت ت بود و رویکرد  ل پیو به فکر تشکی  ایم ود از باالترین ت یش م آیا   -12

و ریترن    ل گرفتهانه شکاهیوت مید یک په بدین صورت است که بعنوان مثال فرض کنیدگایک د  پاسخ:

  ه به تایم هفتگی میرویم و ب  الت این ح  ر ته است. دبرگشتی پرداخ  قیمت به ادامه روند   زده و را    FTCه  ب

پیوتِ  ین  آخر  امه میدهیم تاپایین را تا زمانی اد  کانی از باال به ند پلردیم. این رومیگ نبال پیوت هفتگی د

 اهمیت است.   ما حائز  رای بت . این پیوما بیابیاست ر ده نز  FTCه  رن ب فریمی که هنوز ریت  مآخرین تای
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 باال ) سطوح(   ی ور شنا با    ی مال   ی ازارها گپ در ب   -13فصل  

 است(   ی ف دل مخ کن   ک ی گپ در اصل  : )    ک ی سبک کالس   در گپ    انواع 

میان کدر تحلی اگر  اپن  لل کالسیک،  و  فاصوز یک کندل  این  به  بیوفتد،  فاصله  بعدی یک  له ی  کندل 

ش  گوییم.  دهایجاد  می  طو  گپ  به  ها  نزو  رگپ  یا  یاکلی  و  هستند  نظرلی  از  ها  ماهیت:    صعودی. گپ 

ساده میان  فاصله های معمولی و    ،مولیای معگپ ه   د، خستگی، شکست و جزیره هستند.معمولی، رون

خستگی را  ارکس کمتر دیده می شوند. گپ های روند و  ه دربازاری مثل فک  کلوز کندل ها هستند   اپن و

شکست  می هم   جز  د  توان  دانست،  م  رها  شکست،  دگپ  فشرده  و  کمپرس  حرکت  یک  قبل  از  ر  ا 

ین شکست  آن را می کشیم، اگر اتظار شکست  ک سطحی بر اساس یک الگو داریم که انبازارداریم و یا ی

  ر میگویند(شکستن سطح به وسیله ی گپ). د  ستگپ شک  به این گپ، د  ه یک گپ اتفاق بیوفتبه همرا 

می کند، حال  نجر میشود و رالی دوم با گپ شروع  به ریتریس م  لی داریم کها در ابتدا یک را  ، مگپ روند 

 می گوییم.  یگپ خستگ  شده، به گپ پر پر شود،  یک روند بیفتد و گپ  اتفاق در انتهای  اگر این

 دا بماند این مانند یک جزیره ج  ود، یعنی قسمتی از قیمتیک گپ دیگر پر ش با  ا اگر گپ روند، خود  ام

 می نامیم.   هگپ جزیر   گپ را

این است کهپ جزیره ی دگ آن  و  داریم  نیز هم  روند داشته  یگری  به  باش   یک  روند  از  و قسمتی  یم 

 و جدا بماند. تکه شود وسیله ی دو گپ 

 شکستگپ  گپ روند  گی گپ خست  

  صگپ باید مشخ   گپ ها به هیچ عنوان چشم بسته ترید نکنید چون ماهیتر شدن  په قدیمی  با دیدگا

شروع  اصله ی بین نقطه ی  اینکار ف  یم آن را مشخص کنیم، برای اید تایم فرد با یک گپ بر شود، در برخو

، این  م فریمی که بودن حرکتی هر تایفاصله در محدوده ی توای میکنیم و این  و پایان گپ را اندازه گیر 
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فریممتعلق    گپ تایم  تایم  به همان  از مشخص شدن  بعد  باشد.  بر  می  به  افریم گپ،  آن  ترید  ایم  تی 

 م.ر تشکیل یک کندل تایم تریگر میمانیرویم و منتظ تریگر می

 

 

 گپ(   دن ی باال: ) ه   ی با شناور در بازار    گپ 

دنبال    نیاول هاند کشرط  باش النگ    یل  هامیبار  کندل  هاال  ی)  کندل  و    80از    شیب(  کیاسپا  ینگ 

لول    گریتربل و بعد...  ق  نگهاییسو  -ف  رگ مخالف دو طتواند کندل رن  یها م  هیناحهست ....    د یدرصد با

اس   50طح  س  ناحدرصد گپ  با  کبار ی  ه یت...  است...  نا  دن یه  نیا  د ید  د یمصرف  ها در چه    ی ا  ه یحگپ 

کندل    کیما    یبرا  ندارند   یزی نو  چیمتد و هم  ی****کندل ها شود...    ارزشش مشخص  تا  شه یم  لیتشک

 شوند  ی ر گرفته م نظباال در  م یدر تا

 نتی هست... گ سطوح م przح  سطو

  گر یتر  می( در تایگره معامالت   کی)    fl  هیبه هم را ناح  نقطه پاس دادن آنشت سر هم و  پ  یبار ها  نگال

 د هستن یرال  سیب یرال   ای drop base dropکه در اصل ساختار   ند یگو یم

است...    ی برا  aphidden g  ی مرکز  هیناح مهم  با  -1ما  ر  د  گپ   ن ید هدنبال    شتر یب  -2باشد    رالنگ 

 النگ شادوها مصرف هست مثل   ارکبی... سطح  میگرد ی م ی تشدل شکست و برگنک

  ی زی نو  چیهدل ممتد که  کن  چند   ا ی.میگرد  ید مباشن  ی که فول باد  کیو اسپا  النگ بار  یکندل ها  دنبال

نه  تو  یم هیاست چند ناح یر گ ید م یشود که متعلق به تا یحسوب م م  یما به عنوان کندل تک یندارند برا

قبل    ی ها  نگییسو  -3دل بعد  ه کندل قبل تا کنفاصل  -2بعد  مخالف قبل و    کندل رنگ   نیولا  -1:  باشه
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  ورس یر ای  یاوت کی که بر است یش حالتوعن نی بهتر -گپ   دنیه یانیشود سطح م یلول م  گریتر -و بعد 

 باشد

 باشد  ی م یهدو کندل النگ بار مثل ستاره شامگا ب یگلف ترک نیپرش 

 

      1-13شکل   
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 : هنکت

  ی ترند تر  شهیکه مر امتداد هم باشه  د  تونه یه تا گپ مس   نیا  که  تشحرکت هس  ک ی  سه گپ در  وجود

باشن  تونهیم  و  یج هم  مدر خالف  که  لف  گ  نیپرش    یج  یر ت  نورتیابه    ما.یج  یتر  نورتیا   شهید 

 م یویگ یم

 

 

 

ست سطح استاتیک اتفاق  یک نمونه دیگر از پرشین گلف را مالحظه می کنید که در شکدر تصویر باال  

 رگشت واکنش صفر پیپ داشته است.تاده و در ب فا
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 نکته: 

 باشند  س روی النگ بار ر یکندلها ایست سطوح و  شک یالنگ بارها بهتر است درها  دنیه

 

 

 نکته: 

  کیالنگ بار و اسپا  یشامل کندلها  تونه یم  نیا  و   م یدار  دنیه  م یارپ داشته باش زمان حرکت ش ما کال هر  

باشه   و النگ  ب  و   شدو ها  انر رخوروش  با    ی فرق   هستش و   یکی   دگاهیتش و دبه هم هس  هی شب  مالها کاد 

 ی شوند.ساقط ماز درجه اعتبار  د نوگاه انگلف بش  هر و  نداره

 : هنکت

ی  کندل بعد به عنوان سطوح حمایت مقاومت عمل ماپن  کلوز کندل قبل گپ و  در گپ های معمولی  

 کند.
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ایگاه  ته با توجه به ساختار کلی و جکه الب می فرمایید  ی را مالحظه گ صویر نمونه ای از گپ خستدر این ت

 ورود استفاده نمود. آن می توان جهت خروج یا  
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 تپس   پل ی و تر   ورها ی درا   ی پ   ی س   -14  صل ف 

عکوس  م  یو وجود کندل ها  اه آن در دل هم بودن کندل هها هستند که نشان  سیاز ب  ییها جز  یپ  یس 

 تواند باشد   یم  یا سه توان حرکتت ی و حت  ATR  ک یبر ت براحرک طول حرکت است و رد  تیو عدم فرار

از نوع مستر    کندل ها  یه شوند ولستاز هم بتر  که قادر هستند باال  ییکندل ها  یفشردگ  ایها    یپ  یس 

تو    ترن یها ر  تویاز پ  ی بعض  ——تند(سرنج ه  ک ی  ی توهم جدا شوند) نند از  توا  ی ها نم  وت یو پ  ستند ین

 دارند ن وتیپ

 

 

 

 

 

 پی ت سی حرکی از نه ا نمو

 

 

 

 

 

 

 

 : حداقل سه کندلسیب محدوده  
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ن   کی هارمون  یالگوها  از   یک ی  وهایدرا  یتر با  و  ول منطبق هستن  یبوناچیف  یبت هاسهستند  بت  سن  ید 

  ی اگه انتها .  هستند(...  گریل همد ددر    وت یشود ) سه پ  ی فته نمنظر گر   سبک در   نیادر    ی ناچبویف  یها

محل    کی   ویدرا  یباال  ...کند   یم  دایپ  یشتریب  د یربرسد ارزش ت  یتماله معاگرو  ای  حسط  کیبه   ویدرا  یتر

 است  هی اول ه یتسو

  و یدرا  یتر   2  توان گفت   ی شود و م  ی م  لیتشک  سمت باال شکسته شود ه  سوم ب   و یتپس: اگر درا  پلیتر

 ترک شم ویدرا  کیسر هم هستند با  پشت 
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 ماقبل نوسان می کند   و سطحح پیش رو  سط د بین شکن می  ات سطح رقیم   طابق دیدگاه زمانی کهم

 

 نمونه ای دیگر
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صعود کرد و در    یو وقت ما مهم است    ی ا بر  ینییطوح پادر هنگام صعود س   و یدرا  ی رکت بعد از تر ح  در 

 ما مهم است   یبرا  ویدرا یتر  یینزول سطوح باالگام هن

 

 ته: کن

 ستند ر هتباال میدر تا  یو سطح ق کی ی جار م یر تاد  ورهایدرا

 اده شود تفاس  نیال گریسه به عنوان تپس تر و یدرا  و  نیال گریتر  وریعنوان دراتواند به  یم  کی  ویدرا

درایو    تایم با   شد که همتراز و هم ی باشامل سه درایو داخل  2یو  ت خود مثال درااس قات ممکن  اوگاهی  

 م.ه شوییستی دچار اشتباه در شمارش نباکهای اصلی نیست  
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از    ۳و   ۱  ی وهایدرا و یدرا ی تر ی ا مومنتوم است... در الگوبشارپ    ی که حرکت ست  ا  یکت گ حرن لاهم  و یدرا

از  تر  همه مهمتر است و بعد  انجام ماص  ۱تا لگ    ن یال  گریشکست    ۳که لگ    ی تصور  ... در شود    ی الح 

تبد شکسته   الگو  تر  ل یشود  م   پلیبه  که خود هم  یتپس  به  شود  است    رگ ید  وی درا  ی تر  ک یان ممکن 

 شد  وارد  ۳ و یر دراد د یبا . .شود لید تب

 

 

یو  شمارش درا در. شده است..پ هانتر پس را مشاهده می کنید که البته استالگوی تریپل تدر تصویر باال ا

ر  جود داریم و دو  درایور  5اصل در این الگو  .. درشود.  مینظر گرفته  در    به صورت مشترک  3یو  ا داره

ایور  درپس از شکست تریگر الین  د...استاپ هانتر کنرا    4یو  درا  5و  یدرا  توقع داریم  الگوی تریپل تپس ما 

 است.  دارای اهمیتما ی  طح افقی براانگلف شدن س  می باشد. تارگت  1یور او بعد در  3

 نکته: 

بشروع   تریرای  حرکت  به  الگو  تپس  تبدیل  درایور  پل  که  است  درایور    3هنگامی  و  بر  1به  زده  گشت 

    .کند   می را رد 3ر  ایورو د  د گرفتهصعو  مجددا حالت

«copyoprint.ir»



 

 

 

 ه: نکت

  وت یپ  یس   یبه اف ت  دنیرس   یبرا  د یو تر  مید یانجام م   هیاول ما تسو  وریکه در درا  هست  نیا  یقانون اصل

نگلف کرده  اسه گره سر راه خودش رو  وتیه پک   یدر زمان  .میدار ه یوهم تس ی س  یو در اف ت میر سه رو دا

در هر    یول  د یرا داشته باش   پلی به تر  لیبد ت  یبرا   کی  وریراد ز  برگشت ا  د یما   د یتونیحالت م  نیر اباشه د

 م یکن  یم د ی تر  کی ور یدو حالت ما در درا

 

 نکته: 

رو بشکنه    نیال  گری بشه و خط تر  وتیپ  کیسوم    وریهستش که درا  نیها ا  ور یدار  د یحالت در تر  نیبهتر

 د یکن  د یسه تر وتیپ یس  ی اف ت ایگره حاصل از شکست و  و شما در برگشت به 

 بودن هست  ی پ یس ها  وری درا ط یاشر از  یکیین مچنه
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 نکته: 

و    د یداشته باش ن  د یتر  یبرا   ییا  عجله   چ یه  ایو    د ی کن د یتر  نیال  گریبا شکست تر  د یکن یسعها    ی پ  یدر س 

شما کمتر و احتمال حرکت در    پاستا  زانیکه م  د یمجدد وارد بش  بکدر پول  نیال  گریت تربعداز شکس

 انگلف شده باشه اینشده باشه و  تاچ  یپ  یکندل س  ن یر اولاگ اصوصخ مبشه   شتریتارکت ب ریمس
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 نکته: 

باال    ی ها  م یبدون در نظر گرفتن تا  د یهست  میتا  کیر  د  ی عنوان وقت  چ یکه شما به ه  هست   نینکته اول ا

 د یکن  لیحل ت را مارکت   یبود که رفتار حرکت د یقادر نخواه

  ی ار  یت  یعادل ا به ت ند یرس  ی زمان برابه  اجیت اح  یود عکه حرکت شارپ ص گه یرو م نیتجربه من ا ی ول

انجام شده  مند ید هیر ناحد که  ییها د یخر متیق   نکهیا ی عنی وری دار  یپ یس   کی  لیتشک یداره و از طرف

حرکت    ک یانتظار شروع    ما   ه بش انگلف    ور یدرا  ی پ   یس    ن یور اناش   س یر صورت که بو د  کرده   هی رو تسو

پولبک و ادامه    کی   ی عنیشناور    س ین بو انگلف شد اده  خ دهم ر  تقاقا  نیداشت که ا   م یرو خواه  ی نزول

 ل او وری درا ایشناور و  سیبا تارکت  ب می ارسل در قله سوم د دگاه ید ک یالگو  نیدر ا  ما. یزش یحرکت ر

  د یخر  دگاهیشناور ما د  سیصورت انگلف شدن ب در  هشناور و البت   س یر صورت انگلف بد  انتظار ادامه رو   و

ما    ی انتظار اصل  یسطح باالتر خواهد بود ول   کیتا   د یو ان خر  پلی تر  لیتشک  د یبه ام  گهینه د اما    م یرهم دا

  ی عودص  انتظار   دنیرس   ی ت قاومم   ه یبه ناح  متی ق  نکهیار  ده و ما به خاطبو   ی حرکت نزول  ک یارز    ن یدر ا

 بود خواهد  یول نز ه که سطح شکسته نشد    یتا زمان دگاهیشکسته بشه و د ما  حسط نکه یمگر ا میبودن ندار

اگر  نک انگلف    کی سه    ور یدراانگلف بشه    ک ی  ور یدرا  نکه یازا  قبل ته:  و به خاطر حق تقدم    کند سطح رو 

 عبور کنه  کی نگلف شده ا ور یبرگشت از درادر  بزنه و بعد  د یجد  وریدرا  اول بره د یبا تمیانگلف ها ق
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 نکته: 

یا    ولینا مخالف  رنگ  ب ککندل  گره  لیف  التکندل  یک 

 ها است. vep dricدر تی عامالم

 

 

 

س   ما در مورد  مس  یپ  یکال  دو  دار  ریها  م   میحرکت  در شمارش    ینزول  ای  یصعود  تونند یکه  و  باشند 

  ی و در نزول   م یکن  ی و شمارش مر  ها قله ها  یصعوددر    وجود ندارد  ی فرق  چی ه  ی پ  یدو س   نیها ا  رویدرا

که به    تند هسدر راستا    ایشن  ب  ب یکتر  هلیم  ها اگر با  یپ  یس   نیحاال ا  میکن   ی دره ها رو شمارش م  اه

تند که  هسدر خالف حرکت    ایمعروف هستند و    متیحرکت ق  یها در رفتارشناس   وریدرا  یپ  یس   نگیاند 

مهم    یمنکردم چون اصال اسا  یصحبت  یساما  نی من در مورد ا  ستند ها معروف ه  وریدرا  یپ  یس   چیبه و

ب  یز یو ان چ  ستشین   م ی تصم  گره تش در مورد  هس  تفاوترکت  ف حل موافق و مخا  ی پ  ی س   کی  ن یکه 

ه ان  ب   رنگ مخالف  نیداره و ا  تیما اهم  یکندل رنگ مخالف برا  نیهستش که در مخالف ها اول  یریگ

و    داشته باشه   ی نگ نزولروع حرکت رش   که در   ی کندل نیلش او بود  ی صعود   ی پ  ی اگر س   ه ک هستش   یمعن

  ی ر یگ می متص  یهستش برا  یعود که ص ف انخالمکندل رنگ   نیباشه اول  ینزول   لهیمخالف م  ی پ  یاگر س 

 د دار تیاهم مت یحرکت ق یرفتارشناس  -اکشن  سیپرا گریدر تر

 

 
«copyoprint.ir»



 

 

 

 نکته: 

باشد به آن    cp  کندل مخالف حرکتاگر  به آن کندل وکسلری و    شد با  cpی حرکت  اتاس اگر کندل در ر

LQ  پ یا تغییر فلینوان  به عیم  ناین کندل ها به ما سطوحی می دهند که درآینده می توا  ویند.بار می گ  

 فاده کنیم. گاه از آنها استدید 

 ش رومثال پوزیشن ف ن یانیم پوزیشن معکوس بگیریم در ابار می تو lqدر ناحیه فلیپ   نکته:

 م یدهیمد نظر قرار م ت کبه عنوان منشا حر  بار را ویک  ال گ مخالف قبل از ل رنکند   نیما معموال اول
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 ته: نک

احتمال ایجاد سطح  ید از ترید خارج شویم چون  با  داشته باشیم ید  کت ساک حری  cpاگر بعد از خروج از  

 ه حرکت نماید.  اگجعلی و شکست جعلی وجود دارد و حرکت در خالف دید 

 

سی پی انتظار دراپ    و منتوم  بعد از حرکت با مو  گاه کالسیک با دید   می بینید   طور که در تصویر   همان

ه سطح سی پی ها شکسته نشود قیمت  تا زمانی ک ته:  نک (هم  مانیی زی) با توجه به واگراس دراپ استبی

 ایجاد نماید. به راحتی می تواند این حرکت جعلی را 
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 : تهنک

 د نوش  ی کنه  کف ها مهم مرو شروع   ی حرکت صعود خواهد یم تمیو ق  د ی دار  ینزول  یپ ی که س  یزمان

  یپ  یک کنه به سمت س لبپو اد خوی م و  خارج شد   یپ ی از محدوده س  ی در حرکت صعود  متیق ی وقت و

   یصعود  ی پ یحالت  س  یرعکس برا ب و  د نوشیمهم م یپ  یس  ی هازمان سقف   نیر اد

 پی تا رسیدن به سطح کیوام لول  سیرکت مثالی از ح 

«copyoprint.ir»



 

 

 ن و کن ک   ) پرچم(   یک پا اس     ی : شناخت الگوها 15  فصل 

 

ط به کدام  حرکت مربو  د ببینیم اینینتوم را باحرکت با موم   رسی کنیم یکی خواهیم برم ه  لین گام ک او

م  م فری تای  TRAسه برابر  آن  حرکتی  ه است و طول  یک میل  اصلدر    پایکیک حرکت اس .فریم استتایم  

 . یمگیری ر مر نظر سه کندل دپایک را حداکثاست و حرکت اس خاص 

ده و عرض  شن  دهیمربوطه د  میدر تا  د یکه دار   ییها  وریدرا  یس ا  شم  کن هستمم  کیااسپ  نیحاال بعداز ا

  ده یبهتر د  ی برا  می تو مجاز هس  م یری تر م  نییپا  م یتا  کی در اکثر موارد به  شدن ما    ده یتر دبه  ی برا  م یکرد

«copyoprint.ir»  م یتامربوط به کدام    یرکت ن حتواس  اسابر    کیاسپا  ی اصل  میکه تا  م یدونیم  ی ول  م یبر  نییپا  میتا  شدن به



 

 

ی است و  ره معامالتک گیدهد که ی مرا    base lagfپایک به ما  ن کندل در راستای اس لیاو .است  میرف

ای ببرای  بعد  در  نکه  کدام سمت  به  قیمت  قشکست  area flagفهمیم  دید  باید  شود  می  کد ه  ام  یمت 

 ند.گلف می کاینح را سط

 پ داریم گ یدن ه گرهیک  اسپایک نیز در مرکز حرکت

   base area,base flage,hidden gap , base poleمی شود   ینال به پایاز با پرچم ه های گر

ما یک گره   پرایسیگر  تر  در توانیاسم گره شناور که    به ای داریم    اکشن  باشد  ک گره موقت می  که  د 

او  می  راوم  یک س و    رمی گرددرکت را نداشته و زمانی که قیمت بسوم ح  ادل یکبرگشتی مع ن  بیند 

بای شما  برموقع  تستی  تایم  رایرید  گره  و  اینگلف    گر  گره  که  تازمانی  و  کنید  انتظان پیدا  رکت  ر حشود 

   .اریمند ی به سمت مخالف بیشتر

 است. کیاسپا س یاستاپ هانتر ب د یتر ی از روش ها یکی
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 کلی مالحظه می فرمایید.  ر حرکتی اسپایک را به صورت ویر باال ساختادر تص

 نکات به شرح زیر می باشد:خالصه 

 انتهای اسپایک معموال واکنش به یک گره فرعی است -1

 به گره اصلی استواکنش  عموالم  انتهای سی پی -2

را -3 اتصال سویه سابرای بدست آوردن گره شناور یک  از بینگ قبده  باشد که  یس بل  ه سی پی می 

 آنها گره شناور قابل مالحظه است محل تالقی حوالی 

و ممکن است    ظار حرکت نزولی داریم ود انتدر صورتی که پس از تکمیل تری درایو لگ آخر انگلف ش  -4

 پات برسد و بعد ریزش کند تا به هات اس  رود قیمت باال

 آی هم خط روند شکسته شده است در آر اس  در هنگام انگلف لگ آخر معموال -5

 مشاهده استگره شناور قابل  وال باال یا پایینمعمیک هیدن گپ  -6

می کند و اگر انگلف نشود قیمت به سمت ایین حرکت  قیمت به سمت پگره شناور انگلف شود    اگر -7

 نماید  باال حرکت می 

 یک واگرایی در انتهای سی پی درایو تشکیل می شود معموال -8

 ممکن است خود شامل سه لگ باشد   2ایو  در -9

انتظار تریپل تپس را داریم   در صورتی که گره اصلی  -10 به احتمال زیاد قیمت یک    و   انگلف شود 

ایو  در  ت صعودی را انجام می دهد ) در صورتی کهبرگشت به درایو یک داشته و مجدد ادامه حرک

 لف نشود( یک انگ 

ب -11 ک انگلف شود ما در یک سطح باالتر جهت پوزیشن فروش وارد می  یس اسپایدر صورتی که 

 شویم
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انگلف گره شناور و رسیدن به گره فرعی سیو  باالی بیس یک   -12 از  ... بعد  گره فرعی وجود دارد 

دی صرف  ایچون ممکن است برگشت قیمت و مجدد رسیدن به بیس زمان زسود انجام می دهیم  

 . نماید 

بدست می آید.. اگر شیب درایورها یا تسویه زیاد باشد نیز گره شناور  از اتصال درایورها به هم   -13

 درایورهاست.  دین تر از امتداپایگره شناور 

م و انگلف گره شناور و در انتها انگلف بیس اسپایک و ادامه  و انگلف لگ سو  نمونه ای از حرکت اسپایک

 حرکت نزولی 

 

 گپ هیدن  –شناور  گره   –یک تی اسپاحرک ای از ساختار نمونه
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 : نکته 

  ن یا  یو شما مطمئنا رو   وند رس   طح به س که خودش رو    د یدار  ور یدرا  کیاسپا  کیپ به راست شما  از چ

با نزول  یبرا  میتصم  یول  د یکن  سل  د یسطح  درا  یبستگ   یادامه حرکت  هانتر  استاپ  و  داره    ک ی  وریبه 

  ن یکل   طرادوم چون مطمئنا به خدر حالت    یول  ستیاز سطح ن  عبور   د یامبه    کی  وریر دراد  د یمطمئنا خر

  ک ی   روی دار  به   یامه حرکت مجدد بستگ اد  ی لو  م یدارباالتر رو    ی ها  وریدار  ل یشدن سطح ما انتظار تشک

ر  در نظ   ی ریگ   میصمت  ی همه حالت ها رو برا  د یو شما با  ریخ  ا یان رو انگلف کرده باشه    متیه قک   داره 

ر شکست اتفاق  ت که د هس  س یب  ت یان به موقعشدن    ور یدرا  ای  ک یاسپا  سی بکپس شدن    و   د یداشته باش 

 به سطح دن یدر رس   ایافتاده باشه 

 
دوم به سمت    وریبا استاپ هانتر درا   تمیکه ق  م یارد  تظاراناست.  ور یدرا  یپ  یس   کی   یضیب  خلل داشک

  ا ینگلف ان شد و  ت اول باعث ا مسوم به س   وری درا  یپ  ی ت از س حرک  اگراول حرکت داشته باشد   ور یدرا

قبال    گره  نیاخر پل  دارانگلف  داخل حرکت  انتظار  ما  باشد  شروع   می شده  س   که حرکت  از    ی پ  ی شده 

 .شد داشته با ادامه پل  سیو ب دن یم به سمت هسو  وریراد

  ور ی ابرگشت از درانگلف نشود در    ایگره پل انگلف نشده باشه و    ن یاخر  مییبهتر بگو  ا یاول    ور یدرا  چنانچه

انتظ ا  لیتشکسوم    ور یکه درا  ی مانز.میرا دار  پلیتر  لیار تشکاول  اگر  انگلف شدن   ور یدرا  نیشود  باعث 

 . د ابی یم  شیافزا لپ یتر  لیشود احتمال تشک رکتما  یلت قبدر حرک  ییا گره 
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  که یک فیبو   دین صورتب  ماییمپایک استفاده ناس   2و1می توانیم از فیبوناچی جهت یافتن تارگت های  

می شوند    2و    161.8های    و لول  ی کنیمسیم مف است ترکت تا اولین کندل رنگ مخالرحابتدای  از  

 مورد نظر  کپایی اس تارگتها

 
انگلف  .  استفاده نماییماردر    شتنکا  و همچنین  3  یورگت درافتن تاتوانیم از شیبو برای یامی  ن  یچنهم

 ..ا تقویت می کند رایو یک حرکت صعودی رشدن د
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 مثال:  

 
 .د یریپ هانتر در نظر بگ تاهار رو اس چن آه  رو برک اوت کرد نیال گریتره ک  ی رگشتحرکت به به با توج

  م یرو داشت  گر ید  ور ینداشت انتظار دو درارو    نی ال  گریتر  شکست  یی سه توانا  ور یرااز د  متیق  نکه یبعداز ا  ما

  ی ف منت  5  ور یاار درتظار انهچ  ور یدر برگشت از درا  ن یال  گریکست ترکت و ش به مومنتوم حر که با توجه  

 م یبش د یمعامله خر رد پولبک به گره وا ا یشده  لیتشک  وتیپ ی س  یتبه اف   ترن یدر ر   د یو با  شهیم

 

  هستش   نیا  هیان رو انگلف کرده پس انتظار در حالت اولگره    متیکه ق  د یحرکت دار  کیکه شما    ینزما

هم در    رو   ا یریا  سی ب   د یباشما    و   ستش ین  ی کاف   ل یتحل ی برا  یی به تنها  ن یا  یه ول بش  ل یکپس تشک ک یکه  

و اگر    ر یخ  ایده  فلگ انگلف کر  سیدر حرکت قبل رو جلوتر از ب  یی ره اگ  ایری ا  س یب  نیا  ا یکه ا  رد ینظر بگ 

باشه شما    انگلف درا  ک یانتظار    د یباکرده  باش   وریحرکت  ق  د یرو داشته  ا  مت یکه  زمان  ندهی در  که    یدر 

«copyoprint.ir» سونه بر کیاسپا دنیه به  ش روو خود   ر کنهشما عبو و از ان گره انگلف شده اد یشت ببرگ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
، سپس یک  سپایک اتفاق می افتد مطابق تصویر باالست و ابتدا یک ا  اسپایک معموال به   کتی حرساختار  

 ترند که می توان آن را کانالیزه کرد و در انتها بازار رنج می شود 
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 کن کن: 

 نکته: 

سته  بوا  که و هر الگوی دیگری    ین الگوگ ) ساید( شود، فاتحه ایینوبازار س   CPبعد از شکست سطح  اگر  

   .باشد را باید خواند  CPبه 

 .د وجود داشته باش تا فضای روم تو ران  شد دوم بابلند تر از لگ ایست می ب  اوللگ در حالت استاندارد  
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تواند  حتی می  برگشت    ر که دسد  برر به سطح  شکل زییک حرکت پرشتاب مطابق    با  ند توامی    قیمت

 د ده  خالفسمت میک الگوی کن کن ه تشکیل دوبار

 نکته:  

 . هد در اینجا نشان می د فعال شدن اردرهای مخالف را مگنت بودن ناحیه جهت  ارپحرکت ش 

 ی است.ارزش باالتر ای ارپ دستا باشد  3driveیا  cpرت  صورتی که برگشت به سطح به صو در
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 ی معامالتی گره ها نگ  ی لف نگ ا   -16فصل  

  یارس ف بان به زفاده می شود و است clean breakoutیا   COه جای کلمه انگلف از ن  سبک ب ر اید

 . تاس ده ته ش در نظر گرفسطح برای آن  نقص

سطوح پرایسی) عرضه و تقاضا و  حمایت و مقاومت (  و  )  یک ای سطوح کالس که بر  ایاوت هیکی از تف

 . گره معامالتی  انگلف می شوند ه شوند ولی السیک باید  شکستیم سطوح کد ایل ش ره های معامالتی( قگ

 : نکته

  میتا  یعنی  ).یند ی گون انگلف مه آ ب  اشد ده باتفاق افتاگره    ATRازه ذ به اند فوره ای داشته باشیم و ناگر گ

 ( گرههمان 

 د یریگره منشاء حرکت را در نظر بگ   د یانگلف شدن با یبرا
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است   ی سفارش هنوز به قوت خودش باق دگاهی دود( ) در سطح نفوذ نشنشود نگلف یگره ا ک یکه   یزمان ات

 ستی ه شکست سطح نب ی د یمو ا

 

 
 

 

 باشد  یانگلف م جهتر د   یبعد  levelاز حرکت به سمت  یانگلف نشان
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ق  یزمان انگلف کنه    دنیکه ه  یر یگ  میگره تصم  کی  متیکه  رو  اوت هستش  برک    نکه یا  یعنیکندل 

ش ست سفار د یخوای سددر برابر حرکت هستش و اگر م نیان گره اخررکت وجود داره و ه ادامه حب لیمات

   شهفعال نرش شما بارها سفاگر ا یحت  د ید کار رو انجام ب  نیگره ا نی تر ییادر انته شه یهم د یکن

 

   

 

 ه: نکت

در  کسته شده ش ح رو کنه ان سط ی عبور م یسطح کیاز  یبه اندازه توان حرکت  متیکه ق  ی ا در زمانشم

  ای شهیبرک اوت استفاده م نیز کلا سطح باشه اگر  اگر ان شکست  از نوع دوم باشه ماا د یریگ ینظر م

 ود. ش  یده م استفا گلف نیاز ه اباش  یاگر گره معامالت و  او  یهمان س 

 رود یاحتمال شکست سطح باال م شهنگلف با ت ویتو پ ترنی**ر**

 

 نکته: 

است که استاپ الس   یمتیطه و قبه نق متیق دنیرس حرکت است  ی برا ریمس  یپاکسازانگلف شدن که 

ن  آ ه و شد وض ع اهدگید گه ید  نکهیا یعنی ود که محل استاپ الس ها تاج ش  ی زمان  و  رند جا قرار داآن ها در 

  د یکه با  یتوان حرکت یباال زان یبه خاطر م د ی دار ک یح کالس سط کیشما   یوقت ال مث  شدهگلف ان هیناح

  و  میسطح سرو کار دار  ه ی با  میکه بدان  می کن یتفاده نم از واژه انگلف اس  یحت  میاش باشته در سطح  نفوذ د

 شود یاستفاده م یپاکساز ایبرک اوت  نیهمان کل ایاو  یس ز ا
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به طول   شود یاستفاده م ی پاکساز یدارد و برا  طح و س به نوع گره   یبستگ  ا کهذ هنفو  زان یمو    ردموا همه

 ارد ا در آنجا وجود دن استاپ هدست کر دگاهیهست که د یگره و مکان

و    کیورت کالس استاپ رو به ص  د یکن د یتر د یبخوا  و اگر  د یبه هم دار کیو نزد یشما دو گره متوال  یگاه

 کرد  د یگره دوم ست خواه  یالبا استاپ را در مطمئنا.د ینک ی کجا ست م در  د یه اموختان چه که ا

که با طول   یزه تناسبن هم به انداآو   است ریمس ی اکسازنفوذ در گره دوم به عنوان پ زانیم نجایدر ا پس

 گره وجود دارد 

 

 ثال:م

 

 

 ال:مث
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و بعد  باشه   گلف شدهحرکت ان سیب  که مید یم  انجام یرو زمان  د یخر د یرنوع حرکت ها ما ت نیمعموال در ا

رکت  ح ی پ یو س  زنند یدوم م   وریکه درا ییو حرکت ها  میهست د یسطوح ماقبل به دنبال تر  به  رنت یدر ر

که   د یرکت شارپ دارح ه یا شم ر یتصو  نیدر ا  .میکن د یتر م یتونیمعموال نم  ل یکند رو در زمان تشکن یم

  الر حد  یپ یحرکت س وده و ب یجعل  زش یر کی ت حرکن  اتماالکه اح شهیم  ی لیما دل ی راانگلف شده و ب

کنه و   د یبتونه خر  وشمند فروش داشته باشند که پول ه  گرانیتا د هست ییواگرا  کیکالس  دگاهید جادیا

و از کلمه   میشت داشته باش برگ کی که  می دار  انتظارسطح ما  شه یانگلف م سیسطح ب  کی  که یزمان

  ر ره داتاز س به سطح قرم ی اصالح ی ت نزولود و برگشه بشد  ل یتشک وتیپ ک یاستفاده شده چون  ترنیر

  یوند که خط ر ی نزما م یانتخاب کرد کی م کامال کالس رو ه  یو سطح بعد  از احتماالت هست یکی

  میدو سطح ترس  نیکه ا هد بودحال نوسان خوا  دررو   شیو سطح پ ی سطح قبل ن یب متیشکسته بشه ق

 میداشت  ی احنو نیز اارو  یار برگشت به حرکت صعود شده و انتظ

 

 
 

و سطوح را در    د یکه دار  یژ ه به استراتج با تو د یعرض کنم که شما با د یباها  نگلف یبحث ا ر خصوص د

ر حال  در ان سطح د متیکه ق  د یوضوع را مد نظر داشته باش دو م د یکن  ی شخص مباالتر م می فر میتا

 شهی م منجاا ظور و منبه د  نگلفیاسته چون بحث ان سطح رو شک ایهستش  وتیپ لیتشک

پر کردن سفارش ها و حرکت در جهت مخالف و شما  یبرا  یر گ یو دحرکت  ر یمس یپاکساز ی برا یکی

حاصل از   د یکه دار ی و گره معامالت ریخ  ایشما شکسته شده  که سطح  د ینبب د یدرک انگلف با یبرا

 د ننک ی م دایپ ی متفاوت  یدو حالت معن ن یصل از برگشت چون نفوذ ها در احا ای شکست است

به خاطر   ی انگلف شده اند ول نییپا متیها در ق   س یب نیادو که هر   د یدار س یو ب ی ت رالما دو حرکش 

چون   یحرکت هستش و در دوم  ریمس یسازپاک  ینگلف به معن طح هستش اس  ری ز یدر اول  مت یق نکهیا
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  حسط ر د یرت کی  ی هستش و از نظر من وقت استاپ هانتر ی شده انگلف به معن لیتشک  سیسطح ب یباال

به   متیکه ق  ییها ی باز گه ید ده یرس  میفر م یاز کدام تا ی حسط االن به   متیقنه که  ه و بدورو بشناس 

متفاوت   یشارپ و استراحت ها  یکت هاکه همه انها حر  هد ینشان م داز خو  ی متفاوت  یصورت ها

  گر یتر م یات در  یاحتهم به ر ی معامالت یره هانداره و بحث انگلف گ دریتر  یر یگ م یتصم در   ریهستش تاث

  هست  یچ یسبک رفتارشناس  فی کت و روند قالب مطابق با تعرحر کهن یتوجه به ا نظر باح مورد سط

 ه شیل درک م بهم قامسائله انگلف ها 

نباشه ما وارد   نگلف یتا ااره و به انگلف د اجیحرکت کنه احت ی ریمس کی بتونه در  هنکی ا یبار متیق

در کدام  ه ک  میریبگ  م یتصم ما  شهیباعث م هستش که ی التام مع ی ها شدن گره نگلفیو ا می شینممعامله 

 م یه کنمعامل  ریمس

ان کپس   ا یت و ان حرک  نکه یا ی راب ی کپس ول  باشه  سطح نییسطح باشه حرکت و اگر پا یباال س یاگر ب

محل   ا یو انگلف کنه و ها   وتیخودش رو  در پ  ی رو شیپ ی تمعامالداره که گره  از ین متیبشه ق لیتشک

 نه انتر کاستاپ همخالف رو  مت س  یهاتاپ اس 

  مثال:

 

 

 

 

 

 

 

حرکت و ادامه    انتظار  م ینتوینمشده انگلف نشده باشه که ما    م یکه گره شناور ترس   ی تا زمان  ر یتصو  ن یدر ا

 م یش شته بارو رو دا شیپ ی گره معامالت  ایکت به سمت منشاء و حر

 د یکن د یاپ تراست نایچشکاربا ستاپ  این است که مکن راه م  ن یراحت تردر انگلف ها 
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 نکته: 

ولین  سب می شود که ا آن برای ترید منا  FTCو سطح دهد بیک پیوت می تواند ادامه حرکت ی در شرایط

 ف و یا تسویه کند انگلد را تی سر را خو ره معامالگ

 

 

 

 

 

 

 

 نکته: 

  کار نیخاطر بهتر نیبه هم ،  مینکرد دای پ یخاص قاعده  ر انگلف ها و تاختقدم   اینکه در  با توجه به 

  م یدار ه یسرما تیری و چون هدف ها رو هم بر اساس مد  می باشد حرکت هانت  ه دگایانگلف با داز  استفاده

 د. کن ینم دایپ تیاهم ییبه هدف نها دنیرس  گه ید  میکن  یم  تیریرو مد  ها  شنیو پوز

و به حرکت ادامه می   ید سپات پایین آیک پولبک انجام داده و تا سطح هات اوقتی انگلف داریم قیمت 

 دهد 

ایو هستند  د دارند و معموال باالترین شادو یکی از سه درایوها وجو دل سی پی در  نکته: هات اسپات ها در

زیرو تریگر کندل نیز قابل  .. در برخی هات اسپات ها ت فلیپی داشته باشد ست این سطح حالر اتو به

 مشاهده است

پات  هات اس به گره قبل  شکل گرفته که واکنش یهسویک پیوت تبرخی مواقع قبل از لمس هات اسپات 

 است و واکنش اصلی از هات اسپات شروع می شود. 
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 ی استاپ هانتر   ی ا گوه ال و  ات  سفارش   ان ی جر   -17  فصل 

  ی د و داستان اندک اندک جمع گردد وانگهکن  ی پر م   چککو  ی با مورچه هاکم بزرگش رو  وار ش خ  مورچه 

 شود است ایدر

  ک یاره به سطح نزدر دکه بازا  االن  ن یاز خودتون سوال بپرس   د یکن   ی م  میو ترس   ن یدار  ی حسط  ک ی  ی وقت

باد  حزب    د یوم باروه س عنوان گ  کنه... ما به   یمکر  ف  یچبه  بازارگردان    کنند و   ی فکر م  یعوام به چ  شهیم

 م یشو ی وارد م جهتشود و هم یه مبرند  یو فروشنده ها را چه کس دارهای خر ن یبنبرد  م ینیببو میباش 

مواز   گرگ  صورت  ا  رنیم  ی به  گله  پس    ی و  پو  مگش  چون   رن یمن  شیو  همم  بشه  خورند...    ی نشون 

 د خورن یرو هم م گهیهمد  ادین ن ورش یگ  اربازار که اگه شکبزرگ  گرانیداستان باز

 

 :سطح جعلی

حرکت    دگاه یو به سمت مخالف  د  می انتظار برگشت رو دار  وی درا  ی پ  ی ز س س اکه پ  ی طحس   البه طور مث

م حرکت نکرده است آن حرکت  عمودیدگاه  ر مطابق  . چون بازااست  یسطح جعل  کیسطح    ن یکند ا  یم

ما فاقد    ی برا  به منشاء حرکت  دنیرس )علی استجطح  س   و   د طح عرضه نمی دهزولی به ما یک س شارپ ن

 (است فروش ارزش 
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می باشد سطح جعلی یکی از سطوح با اهمیت  ینیم  به می  لی: همان طور ک ای دیگر از سطح جع  نه نمو

 دهد.می  ش نشان سطح واکنه قیمت در آینده به این ک
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 نکته: 

  مت یق  ی ولداشته    د یش خرسفار  ت یذهن  مینود ی م ه  ک  هست  ه یبه ناح  ی پ  یس   دنیدر رس   ی موضوع اصل

خواهد ماند    یبه قوت خودش باق  د یخر  تیدر پشت ان سطح ذهن  نکهیا  ین عی  نیو ازده  بار    وی ال ک  کی

  ره و در شما  یریگ   م یتصم  ی ابر  میه باش وجه داشتبه سمت مخالف ت  د یهستش که با  نیاما االن سوال ا

  ه یبار تسو  و یل ک چون هم ان ا  م یت باال رو دارم ه س ب  شت شکست سطح و برگ  احتمال   ن یشتریشما ب  کی

 هست  د یخر یها شنینشان از ورود به پوز که می دارشارپ کت م حر شده و ه 

از    نیبوده و ا  سی ز نوع با  ه یتسو  اوت کهفت  نی اتفاق افتاده با ا  نیدر حالت شماره چهار شما مجددا هم

 تر باشه   فیضع نه تویم یدرجه از حالت قبل   کینظر ما  

به سطح به    دنیبا رس   ه تونیکه م   د یدار  وری حرکت درا  ک یبار    و یک  شما بعداز ال   حالت شماره سوم   در   ماا

 شارپ داشته باشه یبرگشت حت  ا یصورت کپس حرکت کنه و 

ستاره    هیحالت ها با انگلف شدن ناح  نیمه ار هش اما دهست  د یسامورد شماره سه شما بازار در حالت    و

  سطح   در پشت ان   د یسفارشات خر  ت یچون ذهن  م یررو دا  ی کت صعودره حام ادبرگشت و    ک یظار  ما انت

  ر یتاث  تونهیانگلف م   از  بعد   سیتریر  زانیکه وجود داشته فقط در م   ی ا  هیتسو   ی حالت ها  و  رهود داجو

 گذار باشه 
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ها ...    س یپراکپس آن   -ها    مکس یکل  -ها   ورجنسیاد  -حرکت هستند    یار راستد که   یی هاویدرا  ی پ  یس 

 د هستن  ه یتسو  یها ش یاآرو جز

 

تسا  د بع ها  مثل)    م یباش ته  نداش که حجم هم    ی در صورت  هی وز  با کندل  راحت  باد  ی فارکس(  ...  یفول 

 ده یون مرو نش دگاهید  رییتغ یاوت  ک یالنگ ... بر

 ند. ی می ماخود باق ذهنیت الگوها به قوت

  ک ی خودش    -  یعود ص  لتدر حا  -کند(    یم  نگلف یا اکه سطح ر  ی کندل نقص سطح ) کندل  ری***ز

 ود ش ام انج کندل کلوز  نی ا ر یز د یبا و ورود است  گریتر

کند به    ین حرکت مام توان و قدرت به سمت آبا تم  متیو ق  میدار  یگره معامالت  ک یهر وقت  ****

 د گرد   یم  بر ز آن گرها متیباال ق یلیاحتمال خ

...  داده و کال شده  دستز  ا  ون یلیم   97  شنیوزپ   کی   یرفته و تو   هیسرما  تی ری**********بدون مد 

م  یشن یپوز  ن یچن  شخص  ی وقت روح  تیارع  ور ق  طمن  یعنی  ره یگ یرا  تعادل  از  و  خارج    یروان  ینکرده 

 *** *** ت...**** از حد شده بود و ورود زودهنگام کرده اس  شی.. دچار اعتماد به نفس ب شده.

 **** *م یری گ ی کمک م rsiند از خط رو م یترس  ی براسطح  نیتر نه یبه افتن ی ی****برا *** 
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 نکته: 

و هم در برگشت به    م یوارد شو  یستاپ هانترات  لدر حاهم    مینتوا  ی شود ما م  نگلفیره اکه گ  ی صورت  در

   شده  نگلفی ه اسمت گر

 

 نکته: 

س یا به حساب مت ش حرک  کی   رکت دراپ و ح  د یخر  دگاهی د  ی عنی  ی پ  ی ن حرکت  ها  استاپ  و    اد یکار 

فروش هستش و در صورت انگلف شدن ان    یاصل  دگاه ید دقفا  و  ستوع وامانده ها همنشاء حرکت ان از ن

گره    شاتو سفار  م یدامه حرکت رو داراود داره و ما انتظار  وج  د یخر  دگاهید   ی پیس   یها   وریادر  تمامدر  

 طح جعلی می باشد( ک س ر ی مذکو..) سطح .هست د یاز نوع خر ی پ یس  نیا یها
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  ی طعمه م   م یبده  صی اه تشخاشتبرا    ی حرکت  نتواه  ودو محد   م یفر  م یتااگه    -—یاستاپ هانتر   یالگوها

 میشو

 

 : 1ره  پ شماستارای ب مثال
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 رایج رکت استاپ هانتاز حیگر د نمونه ای 
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 ( وام ی ک   -ام   ی ) ت با    ی معامالت   ی در گره ها   ی رفتار حرکت   ی : بررس 18  فصل 

  ی داریرخ  چید... چون هنشو  یم  متیباعث کاهش ق  ادارهیرو خ  متیق  شیاعث افزاا باصل فروشنده ه  رد

  نییپا متیق  را به ز ی چ کیندارد  لیتما ی روشنده اف  چیه باالتر بخرد و متیرا به ق  ز یچ کیندارند  لیتما

 تر بفروشد 

رکت  ت حاز شانه سمت راس   مت یق  م یع دارتوق  ه ماسر و شانه است ک   یاز حالتها  ی کی   QMاصل     در

 تر از لو اول باشد(  نییپا کند... ) لو دوم

 

QM  می کنیم: بررسی  در سه بخش  را 

 های ورود(  تریگر  )  ندلیک-3 لولهای پرایسی بررسی شود( ستی در ت ) بایوذهنی دگاه دی -2 ساختار -1

در  ابق تصویری زیر  مطخط گردن  زی  ی مواخط QMو شانه و  لگوهای سربرای نقطه ورود بهتر در ا  نکته:

 ح پویا هم است. و در سط   so4تی از این حال اییم. این الگوها ترسیم می نم
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در  و  سری  so4ر حالتهای  د انتار  انتظ  داینامیک   سطوحشانه  توان  تارگت مطابمی  تصظار  را  زیر    ر ویق 

 داشت :

 

اندازه   به  پادر    که  so4یا    نفوذبازار  داسمت  کانال  س یین  در  باال همشته  منط   دارد  مت  از همان  قه  و 

 . پتانسیل برگشت دارد
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حرکت کرده و نمی تواند از    ره گ  ول قیمت به سمتاد  رخورر دید که در بوط ینی توان ارا م  QMلگوی  ا 

می کند سفارشات آن ناحیه پاکسازی شده و مسیر برای    انگلف  راگره  رد شود و در حمله بعدی که  آن  

   می شود. بعدی هموار در حمله عبور از آن گره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  یماشته باش تظار ند یگر انحرکت عوض شود د  شود و ساختار تی تشکیل  معامال  گره در مسیر حرکت  اگر  

 باشد.اشته دت  شازگجهت ورود ما ب QMقیمت به لول  یق اتفاق افتاده و یتریس عمر
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 و شکست وتیبه پ گرده  ی **همه بازار بر م

 هااوت  ک یدر بر tmشود و  ی م ل یها تشک وتیدر پ  qmه است ک نیا trigger manو QM ن یب فرق

 

 

ت  سمت راس   ر یدر تصو  ..لدر استشوند هد ا  ا ی  ی خود کشسطح    ای  وت یتو پ  ترن یرهمان  که    qm  ی الگو

نگلف کند... بعد از آن  را ا  ی قبل  ی گره معامالت  نگلف کنندهندل اکه  شت ک دا  م یخواه  ی موفق  وت یپ  ینزما

 داشته باشد  یزش ی حرکت ر ftc ز لمسپس ا مت یق م یرانتظار دا

خواهد کندل    ی م  که   ی کندل   کلوز . ییر جانظر گرفت نه ه  ر یضا زعرضه و تقا ی نواح  در  د یارا ب  qm یالگو

 ( ینزول حرکت  یبراشود)   ته بس ی نییسوم پا ک یدر  یست یبا کند   گنی را انگلف وتیپ
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  ی قبل باز  lowو   high نیروند بز شکست خط پس ا  متیق -qm یشولدر استاندارد جهت الگو هد اند 

   رود  م فراتر ه ی قبل highاز  کن استکند و مم یم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

«copyoprint.ir»



 

 

و تفاوت    تال هسبا  حالتدو    نیهم  د یمن داشته باش   گریرت  ایام و    ویشما ک  د یونتی م  که  یحالت هاتمام  

و    متیتظار برگشت قلول ما ان  وام یدر ک  .میکه ما دار  هست  ی دو هم فقط به خاطر انتظارات حرکت  نیا

 م ی رکت رو دارلول و ادامه ح تمن  ما انتظار شکس  گریردر ت ی ول  می را دار وتیپ لیتشک

  لیکه تشک  یی ها  التاز ح  ی کیپس    د یرو دار  گنالیسطح س   شما انتظار شکست  ی وقت ن  م  گر یدر تر  حاال

در لگ انگلف شده و  ان    یر یگ  م یتصم  یتکه گره معامال  یور یباشه و درا  وریبه صورت درا  تونهیم  شهیم

 ه ان سطح عبور کن  از مت یق نده یکه در ا میته باش داش   د یرو با نیاحتمال ا

  ک یف نگلا ی تان هستش که شما وق یدر راستا نیشده خواهد بود و ا ئهارا  ریصورت تصو و حرکت ها به

اطر ورود  به خ تونه یم گرمن یرباشه و در ت ریمس ی ام پاکساز ویدر ک  تونهیانگلف م ن یا د یگره رو دار

له  شود مطمئنا بیم ی گرید  یالگو  هی به   لیمن بعدا الگو تبد  گریتردر   نکه یاستاپ هانتر ها باشه و ا

شما  یادامه حته در ک  د یباش رو در نظر داشته  نیا  ایه و شد  لیده تشکنث پهن شوثلم ه ی تواند یم

در   ه ادامه دهند  اموند ید  یالگو  کی ا یو  د یباش ام داشته  و یدر ک  یبرگشت  اموند ید   ی الگو ک ی د یتوانیم

 من  گریتر
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ست و شکست  را سمت شانه  ه یناحتظار برگشت از و ان  د یرو دار م ا و یک لی شما احتمال تشککه  ینزما

دره    هی ان سطح رو نشکست و  متیگر قا هست نس ورجیکه به موازات خط دا  میترس  نیال گریخط تر

وند  و برگشت به ر   هالگو ادامه دهند  نیکه ا د ی ش داشته با  د امونید  یالگو د ی تونیداد شما م لیتشک  گهید

  زنه یم د یقله جد  کی  مت یق که ده یرخ م د یدار ام رو  و یتظار ککه شما ان یمانز اتفاق هم  نیا معموال.تهس

شده از   م یخطوط ترس  ی مواز دو خط  د یتونیحالت هم شما م ن یدر ا   شه یه مبه مثلث پهن شوند  ل یو تبد 

 داشته باشید. اموند ید  کی  لیتظار تشکو ان  د یباش و داشته دره و قله ر 

 

رسیده برسد احتمال زیاد  ن از آ  حی که باالتر از سط د و یا به سطحی س به منشا حرکت بر  LLدر    اگر بازار

 باشیم TMلگوی ا ستی منتظر بای
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ام  پ تی ستا ید.ماینبرای حرکات صعودی و نزولی مشاهده می  اختار حرکتی  تی ام در مارکت را  س 

ر تعمیم داد و اگر  ی رفتار شروع حرکت را می توان به کل مسفرکتالی ه است.. با دید تاپ دو طرفذاتش اس 

 نیم.زیادی را می بیل مسیر تی ام های شروع حرکت با تی ام شروع شود احتماال در طو

 

 ..ام بین الگوهای کیوام دانست یتوان حرکت تی تی را که توی مارکت می افتد را متفاقاکل ا

که از این طریق    دشکیل می شو شانه راست تیک کیو ام دیگر در  ا دید فرکتالی کیو ام ب الگوی  ه:در نکت

 کیو ام را از تی ام در لحظه تشکیل متمایز کنیم   می توان
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 شن ی و پوز   ه ی سرما   سک ی ر   ت ی ر ی مد -19ل  ص ف 

د  ده  ی ها درس م  معامله گر   ... بازار به موارد است  نیا  تیارعه ها هست  بازند   و   برنده ها  ن یباختالف    تنها

 . کنند  ی م گوشت و استخوان درکش  با و

  د یجهت اسپرد و وا  شتریب   کمی  وه است به عال   گر یتر  میتا  traاستاپ الس برابر    ممیماکز  گریسبک تر  در

 ن و... شد 

 ها:   ت گ تار 

  ATR  م یهقرار د  کتریدتارگت را نز   نکه یا  ی هست و برااختار  س   م یتا  ATR  ازهبه اند   یی و نها  نه یبه  تارگت

  م یات  ATRبرابر    3ما    1  هست و تارگت   د یتر  م یبرابر تا  7تارگت    ن ی... امیکن   ی م مش کرا از  د یتر  میتا

از حرکت به اندازه  نکته: بعد    ( ینیال  گریرت  ریبه سه است ) درحالت ورود غ  ک ی  د یتر  کیهست که    د یتر

 م ی ارکت را دمه حرو مجدد ادا ATRه زداگشت به انبر ک ی المعمو  ATR  ابربر3

 

 

کم    ATR 1ارگت های ما تشویم   د از تریگر الین وارد مین برای اطمینان بیشتر بعچو یک ر ورود کالس د 

ت نهایی می شود  و تارگ   ATRر  براب  2شود  ی  م   1و تارگت    ز دست می دهیم( ا  رو  ) اندازه کادر  می شود

 ATRر  براب 6
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از  س الدر ورود کباال    یردر تصو تریگر الینشکسیک ما بعد  پرایسی در  ود  لی در ورویم و وارد می ش   ت 

 .ری داردتشیم که ریسک بیر کف وارد می شویگر و دزیروتر

 

 نند. کمی ت س دارند مطابق شکل باال اردر  تری پذیری و دقت بیشکه ریسک  سانیک 

 ه: کتن

  ه نیبه  د یه دارکه در ان محدود  یمچش  ی وتیوح پسط  نیرکتیرو با نزد ی  ای تی آربدست امده    یاه  هیناح

  ی م  تیاپد   ه یحادر همان ن  ی ها  وت یار رو با پ  یت   ی بدست امده از ا  یت هاحرک عموال ما طول  م  و   د یکن

 . چارت هستدر ها   وتیما پ یرا و مالک ب  میکن

 :2نکته

  بر ابرتارگت    رس وی ر  وت یپو    دن یرو نم  گر یتر  م یتر از تا  ش یب  معموال تارگت لبک  وو پ  هی وست  ی ها  وتیپ

 ی دهد. م ساختار میتا

 د. یت می کنید روی یکی از ارزها کفاتر ظرمروزی به ن  ترید میان  برای

سیستم طراحی  در  باید   شما  برداشتم  معامالتیتان  باشی  دیریت  هر  داشته  با  یعنی  شدن  د.  برابر  دو 

ه میکنید  رزیتان ذخیر ا  اب امناقی میگذارید، یک سوم دیگر را درحسدر حسابتان بیک سوم را  ،  بحسا

مشک به  که  زمانی  میخوبرای  بر  سوم  لی  یک  و  روزم باقرید  زندگی  در  را  استفاده ی  یمانده  ره ی خود 

 . مطلوب کنید 
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 رح زیر است: نه به ش یک روش مدیریت سرمایه بهی 

و   سرهم  پشت  های  باخت  میانگین  بایستی  آورمابتدا  بدست  را  هم  سر  پشت  بردهای  با  ییانگین  م. 

در هر معامله را حساب نموده تا افت  ان ریسک  یانگین باخت های پشت سر هم بایستی میزاستفاده از م

باشد. با استفاده از میانگین بردهای پشت سرهم ریسک    درصد   10حساب یا دراو دان حساب حداکثر  

 نماییم. ورود به معامله را مطابق جدول زیر تنظیم می 

 

یم و دفعه بعد مجدد از  دار ش حجم افزای  ر اجازه است ما  تا هفت با  8ه اگر میانگین بردها مثال ینک نکته  ا

 شروع می کنیم.ریسک  پس از هرباخت نیز  از کمترینکمترین ریسک شروع می نماییم و 
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 حرکتی ـ گام های  20فصل 

 حرکت می کند...   کت و استراحتبر اساس حرر ا باز .ود داردقیمت وج یک در حرکتهارمونک تناسب و ی

 

 

 

 

 

 

 

کار می    ATR  یراتاساس تغی   این اندیکاتور بر   بوده است.   4forex my trendدیکاتور  ده از انشروع ای

ل  ام حرکتی پشت سر هم تشکیسه گ  .ی در نظر گرفته استعنوان گام حرکت  ه ا برنگ رهر تغییر    .کند 

تایی    ۷مواقع  ی و برخی  خی اوقات یکداریم که بر  ظار برگشت تان  رکتس از سه حپ  یک لگ می دهد و 

 و... دارد  لی تاهای فرکم ستگی با تایاست که ب
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گام در نظر  ا به عنوان یک  ر  است شده    شکسته   سطح   به پولبک  پ که  رشارکت  انید که حمی تومثال  شما  

   (م بلند داری و  هوتاگام های کو    رکت ها و گام هاواع و اقسام دارند این حان . )د بگیری

 

 حالت تریگر الینی( ) : یمداشته باش   های حرکتی آنها گام س توانیم بر اسا  دیدگاه هایی که میانواع  

 شیم. وانیم داشته بات می  حرکتیرمولی گام که بدون هیچ ف  ند هست روش هایی اینها

یتواند یک  م  م ، یک گام می باشد که خود این گامحل شکست تریگر الینو     FTCفاصله ی بین سطح)

 ( دگرفته شوحرکتی برای شناسایی تارگت، در نظر  مبنا و واحد 
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 تی( کانال قیمفاصله   )  سطوح مورب حالت 

 

 

 میپشت سرهم داشته باش  یگام حرکتسه  می توان ی ام حرکت و مگ  کیدره تا قله  فاصله
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 سی  یورجنپ داها در دابل تا  ن قله فاصله بی

 
 

 

 

   بازار ر د گام های بلند و کوتاه 
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 حرکتی:  های  گام نکات

  رو و یشما  در    یعنی   شه یگفته م  گریر و پترن و ترساختا  میفر میسه تا  نیت بحرک   به متوسط   ی کتحر  گام

 ب یرو به ترت گر یو پترن و تر ساختار   ی اار ه ی ت  یا ی به دالر وقت

 پپ 30 با یرقت  یعنی3/90 شه یان م ی حرکت امگ 60+20+10

  مت یصد قدر  66.66که    ی لید  ی ارو بر  م یکرد  ی م  اسبه مح  متیاس قاس که بر    ی کتحراگر شما توان    و

ب نظر  در  رو  اساس    د یریگ بودش  بر  بعد  ان   40و  م  درصد  حرکت چ  یبرا   شد یکه  توان  ساعته    رو   یهار 

  م یار تا  ی پ  ی ا  یعنی   ی گام حرکت گم یم  ی وقت شهی ار همک یراحت یبرا   ما.  30 شه یعدد م  ن یا  د یحساب کن

  ی ت  ی و باز ا  شهیمن   اد جیا  یاز مشکل خاصب  د یهم استفاده کن  ار  ی ت  ی بت از اثاا به صورت  شماگر    و   پترن

  م ی بگ رو    یحرکت  و گام   ی رکتتوان ح  نیب  رابطه  میبخوا  گرا.  د یریظر بگ پترن رو به عنوان گام در ن  میتاار  

 پترن  میتا ی برا ی حرکت گام  و  ختار هستسا میتا ی برا ی حرکت توان

برا و    تیحماهمان    ایو    ت ویپ  ا یمحل چرخش و    راس   از   یحرکت   ی هاگام    یر یگ  زهاندا  ی محل شروع 

البته  که  هستش  ناح  ه یناح  کی   مقاومت  مورد  در  و  م  هم  هیداره  حما  د ینتویشما  شدو  نوک  و     تیاز 

   می دار یند محاسباتکوتاه و بل  یها گام دن که اب کر به حس د یان رو شروع کن م یبه هر تا اومت مربوطمق

 نکته: 

 م گویند تی هکه به آن توان حرکدرصد قیمت جاری   0.66برابر است با  لند گام ب

 توان حرکتی   0.8با برابر است  وتاه گام ک 

ا ایک  برابر  ستفاده  توان حرکتی  قیمت ز محاسبات  اهداف  نمودن  بورس  در    یمشخص  اولیه های  عرضه 

گام برگشت   3گام رفت و  7گشت یا گام بر 1گام رفت و   3را متی  اهداف قیهران می باشد که می توان ت

 مود. مشخص نگام برگشت  5گام رفت و  15یا 
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  یول  د یگام برگشت و استراحت رو دار  کی اقلد انتظار ح د یباش شته ام حرکت داگ شما سه  یقت و نکته : 

  د یتر ی برا یناسبم شته باشه ان موقع محلا ت دبه منشاء حرکت برگش ی عن یبه گره اول  متیق ی وقت

 هست

 نکته: 

ر  و اصال به ط یا ت کرد و ترن آپدیتایم پ THن حرکتی یا  را می توان با تواام های حرکتی ی گل هالو

ول های باال و پایین  لفاصله ی توان حرکتی ، یعنی مثال از یک سویینگ به   ز آن استفاده نمود، جداگانه ا

 ترسیم نمودال  را مانند تصویر با
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 نگاهی بر ستاپ های دیگر   _21صل  ف 
 

 های و لو کندل روزانه پ ترید بر اساس  ستا   -1-21

 

از   این ستاپ  نماییم.استفاده    Daily box  ر تواندیکادر  ها  را  د یترستاپ  این    رد  می  اساس  لو    یبر  و 

  5تایم    در   و   ظر گرفته  ر ند  ساعته   کی تایم  سطوح    لو را به عنوانو  ی و هایدهیم  انجامی م  کندل روزانه 

 م. دهی ترید انجام می  قیقه د

بایست  ر  د می  سطح  گرانتخاب  نظر  در  بکر  ش سطوح  میانی   ودفته  سطوح  باید    لیو  ندارد  کاربردی  و 

 در نظر گرفته شود  گاه شخصی از دید  هترین حالتبو سازی شود   شخصی
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 تیک فرکتال س  ا پ ترید بر اس ستا   -2-21
 

 
 

دو کندل استاپ   هر شدو  و    میدار  د ینسای ستر و ام  کندل  ک یفرکتال است که    کیت  کینمونه    ر یتصو  نیا

تر  هانتر و محل  با  رود خط و  د یشده  استاپ  و  او  ط قرمز  خشدو    ی السبز  با    قابالگو هم مط  ن یتارکت 

و هفت    رابر و سه ب  ک یاستاپ    ت و طول حرک  استفاده شود   گر یتر  ن یاز قوان  تواند یم   یر تارکت گذا  روش 

 ر نظر گرفته شود. د ابر ان به عنوان تارکتبر 15برابر و 

 د. وگرفته ش  ر ز رنگ در نظسب نوان تارگت اول از خط ه عمستر کندل می تواند ب ل ن طوهمچنی
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 ل گر فلیپ لو تری پ  ستا   -3-21
 

سطوح که    نیا  .ستا  یسیپرا  پیسطح فل  کیو  کنه    یم  دایپ  د یخر  تیکست اهمدر زمان ش ن سطح  یا

انها وجود دهس  ی سیپرا  یمنشاء حرکت ها    دگاه یان ده  ک  یمهستش مادا   ی حرکت  ی ها  اهدگ یتند و در 

ه و شما  عوض شد   گاه د یطمئنا دم  د نوه بشسطوح شکست  نیه اشکست نخواهند شد و چنانچوجود داره  

در برخود دوم    شد ی م   لیکه ف   ییها  وت یپ  یحالت برا  نیداشت و ا  د یخواه  د یتر  یبرا   ی عال  تیقعو م  کی

شکست از    نکهیامال  برگشت احت  ن یوم چون اولد   کنم در برخورد   ی عرض م  علت   ن یبه اهم وجود داره  

در    روها    "پیفل  گری تر"اطر  خ  نیبه هم  هستش و  میا رو داشته باش دبل تاپ ه  لیباشه و تشک  ی نوع جعل

 شده رو در برگشت دوم  لد یف یها  وتیو پ د یبرگشت اول تر

 

 

 .لول هست  پیفل  گریتر  کی سطح سبز
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   شهیم ههستش که شکستت قاومم  ایو  تیسطح حما میناس شیکه همه ما ان رو م پ یلیف  سطحیگر نوع د

حائز   م یدار پی ل یف سطح ه ی م یگ ب نکه یا یابرما  ی رابنها آدر عداد برخورد ها  سطوح که معموال ت نیا و

هستش و اگر شکسته   کیکامال کالس  ه و مقاومت ک تیحما ه ی. است کیکامال کالس  و  هستش تیماه

   ک یالس ک  پیلیسطح ف ک یبه  شه یم ل ید بشه تب

 

 

 

رزشش از  درجه ا  کی ن سطح  طوح اس او چهار هستش و اکه س   م یها دار  لپ یر فد  گریدگروه    ر یز  کی

 .تهس شتر یم به پیطح فلس 
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 س آی اس آر ا اس ورود بر  پ  ستا   -4-21
 

شان  خود  یرفه ار حعم  یتو   ایشانکه    هست  ییها  التوریاس   نیرت  یاز قو  یک ی  یار اس ابه گفته استاد  

  استفاده از تایم فریم میان مدت روند با    تور مشخص شدن دیدگاهیالاز این اس ه ما  نحوه استفاد  د. ه اند ید

 .د باش می ه ساعتیک 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خط    میترس   از زمان ها که شما در مارکت قادر به   لیو خ  هست  قتری دق  اریبس  ی ار اس ار  د  خط روند 

 . د یکن م یخط روند ترس  د ینتوی م ی در ار اس ا  د یستیروند ن

  در   نیال  گر یخط تر  ک یزمان    هم   ی از ار اس ا  صا مخصو  د یکن  یاستفاده م ا  ه   التوریس از ا  ی شما وقتته:  نک

خطوط رو از نظر   نیشکست ا  تیوضع د یبخوا  اگر   التور یر در اس اظتنم  نیال  رگ یخط تر   ک ی  و د یدار  تمیق

  ه ی   و  شهیسته مشکزودتر    متیق  یزمان  هی  شهی زودتر شکسته م  یزمان ار اس ا  هی   د یریبگ   تقدم در نظر

شکسته    ودترز  یاستش که اگر خط ار اس  ه  نیا  نیال  گریتر  یاز استفاده ها  یکی  انزمهم هم    ینزما

شما زودتر از شکست خط روند    یعن ی  شه یشکسته م  هم   مت یق  گر یخط تر  ه ند ی ادر    ی قو  به احتمال  شهب

ال  شکسته بشه به احتم  ی زودتر از ار اس ا  متی قند اگر خط رو  و   د که ان خط شکسته خواهد ش  د یدونیم

 وره خ یداخل کانال برگشت مدوباره به  متیو ق شکست موج اصالح هستش نیا ادیز
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ار اس  نکته بی: واگرایی در  اوقات اصالح قیمت دای در  بر دارشتر  می واگرایی ها  د و تمار نمودار را در 

 غییر روند نیستند.تنشانه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 واگرایی:   تعریف

 کیل می شود. شواگرایی ت اه تر قله جدید بزند اگر قیمت با یک گام بلند یک قله بزند و با یک گام کوت
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 ا ره با اینساید  س  ید براسا تر   پ تا س -5-21

 

 می گیریم.   در نظر یگر ورود ینساید بار را به عنوان یک ترر و اروش ما ترکیب استاپ هانتن  در ای

 ی:مثال عملیک 

 

  ک ی   میتا  یخطوط برا   نیا  د یکن یم  میخط ترس  یل یکندل د کیشما از نقاط    ی وقت د یدونیهمانطور که م

 قه ی دق  5 یعن ی رش گ یتر م یات در  د یبر د ی اعته هم باس  کی م یتا در خط   د یتر ی ساعته هستش و برا
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بر اساس چه    د یخوای م  بوسه که   ی رو م  ادست شم  گهیهستش و االن د  یاستاپ هانتر  ه یناح  همان  نجایا

 د یر  بشوارد بازا  هی ناح نیدر ا یستاپ

 سطح ی شدن باال ستهب

 کندل نقض  ی شدن باال بسته

 ی س  ی تف  در گره  ا د ینقض ترانگلف کندل   بعداز

 ها لو آنه ب لو ه های مادر و اینساید یاب  هاین ر الیریگ ت از شکستبعد 

 د رواز نقطه و  بعدی به اندازه مادر کندل ترگو تا د قطه ورواز ندل نکاینساید طول تارگت یک به اندازه  و

 توانیم استفاده نماییم.هم می  ی  ATRتارگت های  ازهمچنین 

 

 ست: زیر ابه شرح  2Bی ح  یا الگوسطنکته :  نحوه ترید با کندل نقص 
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 کشن سعید خاکستر ایس ا پر   نمای کلی پیوست یک :  
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