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 فارکس یار
 ارائه کننده ترجمه ارزشمندترین و پرفروشترین کتب، فیلم و مقاالت بازار فارکس

 مقدمه
 ویدئوهای همراه به استفاده برای فقط کتاب این. است شده ارائه تریدر توربو BO یوتیوب کانال روی شده ارائه ویدئوهای برای ضمیمه آموزشی مطالب عنوان به کتاب این

. دارد وجود صفحه آن موضوع به مربوط یوتیوب ویدئوی لینک ،صفحه هر باالی در. کنید درک را کتاب این صفحات در شده ارائه مفاهیم همه بتوانید تا شده ارائه مذکور

 در من به که افرادی همه از خواهم می این بر عالوه. است شده ارائه الکترونیکی کتاب این آخر صفحه در را من با ارتباطی های راه باشید، تماس در من با دارید نیاز اگر

 کسانی همه و! هستند متنفر من از که افرادی و هوادارانم کنندگان، دنبال سگم، ام، خانواده کنم، تشکر دادند انگیزه کتاب این نوشتن در سپس و ها ویدئو ساخت زمینه

 .گویم می را کسانی چه دانند می خودشان بودند، تماس در من با چت آپشن IQ از که

 .است BO Turbo Trader به متعلق الکترونیکی کتاب این

 کانال توربو تریدر در یوتیوب شامل فیلمهای آموزشی مطالب کتاب

 مسئولیت سلب

 .نکنید معامله دارید نیاز آن به که پولی با بنابراین و گیرد قرار ریسک تحت است ممکن شما گذاری سرمایه. نیست گذاری سرمایه برای مشاوره یک کتاب این

 

 

 

https://www.youtube.com/c/boturbotrader
https://www.youtube.com/c/boturbotrader


 ثابت سودهای برای ذهنیتی|  معامالت سریع باینری آپشن کتاب مقدس رفتار قیمت در       
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 ثابت سودهای برای ذهنیتی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سود ثابت

 مدیریت پول

 دانستن زمان دقیق توقف+ 

 اندازه دقیق شرط بندی دانستن+ 

 با حداکثر سرعت ممکن به این هدف رسیدن+ 

 از احساسات تاثیر نپذیرفتن+ 

 نظم عالی+ 

 مهارت عالی+ 

 نرخ عالی برنده شدن+ 

 احساسات

 نرخ برنده شدن خوب

 مدیریت پول خوب و دقیق، نظم خوب

 

 

 نتیجه: اطمینان بر احساسات غلبه می کند

 نظم

 لیل از دست دادن پول زیادنظم باال به د+ 

 ورود در زمان درست به دلیل مهارت+ 

 درصد 50اهمیت به شرایط بازار با نرخ برد + 

 اهمیت به اخبار+ 

 اهمیت به درصد پرداخت+ 

 اهمیت به مقدار شرط بندی+ 

 مدیریت پول دقیق+ 

 کمترین اهمیت به کمیت+ 

 اهمیت به تعداد زیادی معامله با کیفیت+ 

 از معامالتی که خوب نیستنداجتناب + 

به علت دانستن -عدم تاثیر از احساسات+ 

 نسبت برد

 مسئولیت پذیری+ 

 عدم ترس+ 

 + عدم انجام چنین شرط بندی

+ اول شرط بندی کنید و سپس در آرامش سراغ 

 شرط بندی بعدی بروید

 + از معامله گری احساسی اجتناب کنید

 نرخ برد یا نسبت برد

ی که با قوانین خودش تنظیم + فقط تا مقدار 

 کرده معامله می کند

+ او تا حد امکان کم معامله می کند و از بازار 

 خارج می شود

+ دیگر سبک یا استراتژی معامالتی خود را  

 تغییر نمی دهد

 + کامال مسئولیت پذیر است

+ نیازی به تایید هیچکس ندارد و به کسی گوش 

 نمی دهد

هیچ چیز را بدون + به کسی اعتقاد ندارد یا 

 اثبات، به کار نمی برد.

+ نرخ خوب برد برای استراتژی یا سبک 

 معامالتی یا مدیریت پولش دارد

 تمرین روی حساب دمو

 هزار دالر روی تراز دمو 10+ کمتر از 

 دالر و بیشتر 1+ اندازه مقدار شرط بندی زیر 

 + تعداد معامالت کمتر

 + زمان کمتر روی میانگین دمو

 مشاهده ویدئو اورجینال

https://www.youtube.com/watch?v=0EjhGCnj-ao&list=PL0b-WnLebt8g0HLYnGMDMMKG4KJMNhgjP


 .کنیم معامله درست شکل به( تمرین) ثابت بازده و سود برای باینری های گزینه با چگونه: ذهنیت|  کتاب مقدس رفتار قیمت در معامالت سریع باینری آپشن       
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 فارکس یار
 ارائه کننده ترجمه ارزشمندترین و پرفروشترین کتب، فیلم و مقاالت بازار فارکس

 درست شکل به( تمرین) ثابت بازده و سود برای باینری های گزینه با چگونه: ذهنیت

  کنیم. معامله
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مهارت پایین

 

 معامله گر مبتدی

  هزار دالر روی تراز دمو 100بیش از 

  دالر یا بیشتر 100مقدار شرط باالی 

 تعداد زیادی معامله 

 معامله روی دمو در هر روز 

 متوسطمهارت 

 

 متوسطمعامله گر 

  دمو هزار دالر روی تراز 100کمتر از 

  دالر و بیشتر 100مقدار شرط بندی زیر 

 تعداد معامالت متوسط معامله روی میانگین دمو 

 باالمهارت 

 

 حرفه ایمعامله گر 

  هزار دالر روی تراز دمو 10کمتر از 

  دالر و بیشتر 1زیر مقدار شرط بندی 

 تعداد معامالت کمتر 

 زمان کمتر روی میانگین دمو 

 تمرین

 پول

 واقعی

 سود ثابت

 ترک کردن

 مشاهده ویدئو اورجینال

https://www.youtube.com/watch?v=0EjhGCnj-ao


 کنیم معامله درست شکل به( برد نرخ) ثابت بازده و سود برای باینری های گزینه با چگونه: ذهنیت|  معامالت سریع باینری آپشن کتاب مقدس رفتار قیمت در       
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 درست شکل به( برد نرخ) ثابت بازده و سود برای باینری های گزینه با چگونه: ذهنیت

 کنیم معامله
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نرخ برد باال

 

 معامله گر مبتدی

 معامله با هر استراتژی و هر سیگنالی 

 معامله  بسیار زیاد 

 تغییر مداوم اندیکاتورها 

 اهمیت ندادن به نسبت برد 

 عدم مسئولیت پذیری 

 سرزنش هرکسی جز خودش 

 نیاز به تایید از سوی دیگران 

 باور داشتن به هرکس و امتحان کردن هر چیزی 

 متوسطنرخ برد 

 

 متوسطمعامله گر 

 فقط سیگنالهای متوسط 

 تغییر اندک سبک معامله یا استراتژی 

 مسئولیت پذیری اما نه به طور کامل 

 عدم نیاز زیاد به تایید و داشتن مقداری اعتماد بنفس 

  بررسی  –اعتقاد نداشتن به هر کسی و امتجان نکردن هر چیزی

 انیکه آیا منطقی هست یا نه

 بدون دانستن راه افزایش آن –رد اهمیت به نرخ ب 

 

 نرخ برد پایین

 

 حرفه ایمعامله گر 

  معامله کردن فقط با تنظیمات مطابق با قوانین

 خود

 حداقل تعداد معامله و ترک بازار 

 عدم تغییر استراتژی یا سبک معامالتی اش 

  عدم نیاز به تایید دیگران و گوش ندادن به

 هرکسی

  نکردن چیزی بدون عدم باور به همه و امتحان

 اثبات آن

  نرخ برد خوب برای استراتژی و سبک معامالتی

 یا مدیریت پول

 تمرین

زمان + 

دانش + 

 انضباط

 نرخ برد

 واقعی

 خروج

 مشاهده ویدئو اورجینال

https://www.youtube.com/watch?v=kgdDxHKnpCw


 کنیم معامله درست شکل به( نظم) ثابت بازده و سود برای باینری های گزینه با چگونه: ذهنیت|  کتاب مقدس رفتار قیمت در معامالت سریع باینری آپشن       
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 فارکس یار
 ارائه کننده ترجمه ارزشمندترین و پرفروشترین کتب، فیلم و مقاالت بازار فارکس

 درست شکل به( نظم) ثابت بازده و سود برای باینری های گزینه با چگونه: ذهنیت

 کنیم معامله
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نظم پایین

 

 معامله گر مبتدی

  نظم اندک به دلیل استفاده از دمو و از دست ندادن

 پول

 ورود زود هنگام به معامله به دلیل بی احتیاطی 

 اهمیت ندادن به شرایط بازار 

 تمایل به ثروتمند یا میلیونر شدن 

 اهمیت ندادن به اخبار منتشر شده 

  مقدار شرط بندیهمیت ندادن به 

 عدم مدیریت پول 

 اهمیت ندادن به کیفیت معامله 

 اهمیت ندادن به کمیت معامله 

 عدم تاثیر پذیری از احساسات 

 عدم ترس از معامله 

 معامله گری عنکبوتی. شرط بندی چندگانه 

 نظم متوسط

 

 متوسطمعامله گر 

 نظم متوسط به دلیل اینکه قبال مقداری پول از دست داده اند 

 عدم ورود زودهنگام به بازار اما اغلب مواقع دیر وارد بازار می شوند 

 اهمیت کم و بیش به شرایط بازار 

 اهمیت کم و بیش به اخبار 

 اهمیت کم و بیش به درصد پرداخت 

 اهمیت به اندازه شرط بندی 

 داشتن برخی از انواع روشهای مدیریت پول 

 اهمیت دادن به کمیت معامله 

  کیفیت معاملهاهمیت کم و بیش به 

  تاثیر پذیری از احساسات که گاهی منجر به رفتار غیر منطقی می

 شود

 مقداری ترس از معامله 

 اغلب شرط بندی چندگانه انجام نمی دهند 

 نظم باال

 

 حرفه ایمعامله گر 

  نظم باال به دلیل از دست دادن مقدار زیادی

 پول

 ورود در زمان درست به دلیل مهارت 

  درصد برد 50شرایط بازار اهمیت دادن به 

 اهمیت دادن به اخبار 

 اهمیت دادن به مقدار شرط بندی 

 مدیریت پول دقیق 

 اهمیت دادن به حداقل کمیت ممکن 

 اهمیت به حداکثر معامالت با کیفیت 

 اجتناب از معامالتی که خوب نیست 

  عدم تاثیر از احساساتبه علت دانستن نسبت

 برد

 مسئولیت پذیری 

 عدم ترس 

  بندی چندگانهعدم شرط 

  شرط بندی و کمی صبر کردن تا شرط بندی

 بعدی

 اجتناب از معامالت احساسی 

 نظم
 تمرین

 واقعی

 سودهای دائمی

 خروج

 مشاهده ویدئو اورجینال

https://www.youtube.com/watch?v=HuTQsFLp0Os


 کنیم معامله درست شکل به( پول مدیریت) ثابت بازده و سود برای باینری های گزینه با چگونه: ذهنیت|  معامالت سریع باینری آپشن کتاب مقدس رفتار قیمت در       
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 شکل به( پول مدیریت) ثابت بازده و سود برای باینری های گزینه با چگونه: ذهنیت

 کنیم معامله درست
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدیریت پول بسیار دقیق

 

 حرفه ایمعامله گر 

 آگاهی از زمان دقیق توقف 

 دانستن دقیق مقدار شرط بندی 

 با بیشترین سرعت ممکن به هدف رسیدن 

 عدم تاثیر پذیری از احساسات 

 نظم عالی 

 مهارت عالی 

 نرخ برد عالی 

 مدیریت پول تقریبا دقیق

 

 متوسطمعامله گر 

  عدم آگاهی از زمان توقف –مقدار معامالت 

  عدم آگاهی از مقدار شرط بندی –مقدار شرط بندی 

  اهمیت ندادن به افزایش حساب تحت تاثیر احساسات –تراز 

 نداشتن بهترین نرخ برد 

 عدم مهارت 

 عدم نظم 

عدم مدیریت پول یا مدیریت پول 

 ضعیف

 

 مبتدیمعامله گر 

  مدیریت پول به مدیریت پول ضعیف یا عدم

 دلیل نرخ برد نامناسب

 نرخ برد = مهارت + نظم 

 مدیریت پول = نرخ برد + نظم 
 نظم + زمان

 تمرین /واقعی

MM 

 سود ثابت

 خروج

 مشاهده ویدئو اورجینال

https://www.youtube.com/watch?v=SZgI7B0_2OM


 کنیم معامله درست شکل به( پول مدیریت) ثابت بازده و سود برای باینری های گزینه با چگونه: ذهنیت|  کتاب مقدس رفتار قیمت در معامالت سریع باینری آپشن       
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 فارکس یار
 ارائه کننده ترجمه ارزشمندترین و پرفروشترین کتب، فیلم و مقاالت بازار فارکس

 مقدار ثابت مارتینگل ترکیب مارتینگل معکوس ماسانیلو

  تنظیم آن روی سطح مهارت و نرخ

 برد

  بندی از پیش تعیین مقدار شرط

 شده

 هر ترازی بسته به درصد پرداخت 

1$ 1+1.8$ 2.8$ 4.20$ 

 هر ترازی 

 مقدار شرط بندی متغیر 

 یک نرخ برد باال یا شانس باال 

 وابسته به پرداخت 

1$ 2$ 6$ 18$ 27$ 54$ 

 تراز بزرگ 

 یک مقدار شرط بندی متغیر 

  درصد 60باالی 

 ( تنظیم حد ضررOTM)1  وابسته به

 پرداخت

1 3 9 36 

 هر ترازی 

 مقدار شرط بندی ثابت 

 درصد یا مقدار 

  درصد با پرداخت  60حداقل نرخ برد

 درصد 80

 تنظیم حد ضرر 

 وابسته به پرداخت 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 OTM  =گزینه out of the money (.مترجم یادداشت) است خارجی یا زمانی ارزش دارای فقط بلکه دارد ذاتی ارزش هیچ که 



 کنیم معامله درست شکل به( احساسات) ثابت بازده و سود برای باینری های گزینه با چگونه: ذهنیت|  معامالت سریع باینری آپشن کتاب مقدس رفتار قیمت در       
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 شکل به( احساسات) ثابت بازده و سود برای باینری های گزینه با چگونه: ذهنیت

 کنیم معامله درست
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بسیار دقیقمدیریت پول 

 

 حرفه ایمعامله گر 

  نرخ برد خوب، مهارت خوب و مدیریت ریسک خوب

 و دقیق، نظم خوب

 در نتیجه اعتماد بنفس بر احساسات غلبه می کند.

 احساسات باال

 

 متوسطمعامله گر 

 ترس از دست دادن معامله 

 ترس باخت یا افزایش بیش از حد حساب 

 ترس ورود خیلی زود 

  دیرترس ورود خیلی 

  ترس عدم موفقیت به دلیل فقدان مهارت، نرخ برد، نظم یا مدیریت

 پول و این فقدان اعتماد بنفس به همراه می آورد

 عدم احساسات

 

 مبتدیمعامله گر 

 عدم مهارت + بی برنامگی 

 عدم ترس به دلیل از دست ندادن پول 

  ،عدم ترس افزایش حساب معامله + هیجانی

 سرخوشی

 زمان + پول

 واقعی

 احساسات

 سود ثابت

 خروج

 مشاهده ویدئو اورجینال

https://www.youtube.com/watch?v=EoajY9N_UaA


 کنیم معامله درست شکل به( احساسات) ثابت بازده و سود برای باینری های گزینه با چگونه: ذهنیت|  کتاب مقدس رفتار قیمت در معامالت سریع باینری آپشن       
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 فارکس یار
 ارائه کننده ترجمه ارزشمندترین و پرفروشترین کتب، فیلم و مقاالت بازار فارکس

 

𝑊 = 𝑆 + 𝐷 

𝑀𝑀 = 𝑊 + 𝐷 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 = 𝑤 × 𝑚𝑚 = (𝑆 + 𝐷) × (𝑊 + 𝐷) =  
𝐷2 + [… … … … ]

𝐸
 

 

W نرخ برد = S مهارت = D نظم =  E احساسات = 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 کندلی الگوهای|  معامالت سریع باینری آپشن کتاب مقدس رفتار قیمت در       
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 کندلی الگوهای

 5مرد آویزان ،4خط تاکوری ،3چکش معکوس ،2چکش استراتژیهای از استفاده چگونگی: رفتار قیمت

 6ستاره دنباله دار و
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Hammer 
3 Inverted Hammer 
4 Takuri Line 
5 Hanging man 
6 Shooting Star 



 کندلی الگوهای|  کتاب مقدس رفتار قیمت در معامالت سریع باینری آپشن       
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 فارکس یار
 ارائه کننده ترجمه ارزشمندترین و پرفروشترین کتب، فیلم و مقاالت بازار فارکس

 

 

 مشاهده ویدئو اورجینال

https://www.youtube.com/watch?v=bTB_BLML-Y4


 کندلی الگوهای|  معامالت سریع باینری آپشن کتاب مقدس رفتار قیمت در       

 

 اثر مورد رضایت نخواهد بودهرگونه کپی برداری و انتشار این  23 

 

 چگونه معامله کنیم

( وارد شوید که قیمت در زمان CALLفقط زمانی به یک معامله اختیار خرید )

از زیر حداقل یک  8کندل قبلی و روی ریجکشن 7خرید زیر قیمت بسته شدن

 دوم بدنه اصلی کندل قبلی به سمت باال حرکت می کند. 

در کندل قبلی را  9اگر قیمت زیر یک دوم بدنه اصلی بود یا قیمت باز شدن 

 از معامله اختیار خرید اجتناب کنید. ،شکسته بود

                                                           
7 closing price 
8 Rejection )ناحیه ای که قیمت هیچ تعادلی ندارد و باید از معامله خود داری کرد( 
9 opening price 

 بحران ها

  در روند صعودی بین سطوح کلیدی 

  بازار در روند صعودی قوی 

  فتیله کندل در رابطه با بدنه اصلی )یک سوم( 2/3حداکثر 

  بدنه اصلی صعودی 

 روانشناسی الگو

 قیمت تا رسیدن به مقاومت باال میرود 

 )ریجکشن از مقاومت )فروشندگان وارد میشوند 

  بسته شدن به صورت کندل صعودی )خریداران هنوز کنترل را در

 دست دارند(

 وجود انها )بدون فشار  فتیله/دم/ سایه کندل پایینی کوتاه یا عدم

 فروش(

 حمایت و مقاومت 

 ( سقف باالترHH)،  فتیله / دم/ سایه کندل به عنوان مقاومت عمل

 می کند

 نقطه ورودی 

 روی کندل بعدی زیر قیمت بسته شدن کندل قبلی 



 کندلی الگوهای|  کتاب مقدس رفتار قیمت در معامالت سریع باینری آپشن       
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 فارکس یار
 ارائه کننده ترجمه ارزشمندترین و پرفروشترین کتب، فیلم و مقاالت بازار فارکس

 

 چگونه معامله کنیم

( وارد شوید که قیمت در زمان خرید PUTتنها زمانی به معامله اختیار فروش )

باالی قیمت باز شدن کندل قبلی و روی ریجکشن از باالی حداقل یک دوم بدنه 

 اصلی + سایه کندل قبلی در جهت پایین حرکت کند. 

اگر قیمت باالی یک دوم بدنه اصلی+ سایه باشد یا از طریق سقف باالتر 

 وید.کندل قبلی بشکند وارد معامله اختیار فروش نش

 بحران ها

 پس از روند صعودی در سطوح کلیدی 

 بازار در روند صعودی سالم 

 )حداکثر  دو سوم فتیله در رابطه با بدنه اصلی )یک سوم 

  بدنه اصلی نزولی 

 روانشناسی الگو 

  قیمت تا سطح مقاومت باال می رود 

 )ریجکشن از سطح مقاومت )فروشندگان وارد میشوند 

  ولی )فروشندگان کنترل را در دست بسته شدن به صورت کندل نز

 دارند(

  دم/سایه/ فتیله پایین کندل با اندازه کوچک یا عدم وجود ان

 )بدون فشار خرید(

 حمایت و مقاومت 

 ( سقف باالترHH)،  فتیله / دم / سایه ی کندل به عنوان حمایت

 عمل می کند 

 نقطه ورودی 

 روی کندل بعدی زیر قیمت باز شدن کندل قبلی 

 

 


