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  فارکس یار    

 کتابهای فارکس ناشر الکترونیکی                



  

د   لطفا خواهشمند است حق نشر این کتاب را حفظ نما

این کتاب با زحمت بسیار و هزینه فراوان تهیه، ترجمه و ارائه گردیده است. لطفا خواهشمند است تا فقط و فقط 

د. تا یاری رسان  forexyar.comاین کتاب را از سایت رسمی نشریه فارکس یار به آدرس  خریداری و دانلود نما

این موسسه باشید در جهت خدمت رسانی بهتر به جامعه معامله گران و عالقه مندان به کسب دانش در حوزه 

 بازارهای مالی.

  با تشکر از شما                      
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  پيشگفتار
  

انتشار اولین کتاب از سری کتابهای آقای الورنتیو دمیر معامله گر و مدرس بازارهای مالی فارکس؛ و با توجه پس از 

به استقبال خوبی که از جلد اول این کتاب شد، عالقه مند و دلگرم شدیم تا سری کتابهای ایشان را تهیه و ترجمه و 

م.   در سایت فارکس یار منتشر نما

ی ایشان که در سایت آمازون رتبه پرفروشی را از آن خود داشت را تهیه و ترجمه و منتشر جلد از کتابها ۷لذا 

  جلد با استقبال خوبی از سوی فعاالن بازار فارکس قرار گرفت. ۷کردیم. تمامی این 

ای از آنجا که هدف ما در فارکس یار ارائه بهترین خدمات و به صرفه ترین قیمت هم برای کاربران محترم و هم بر

جلدی را در قالب یک کتاب جمع آوری و تقدیم عالقه  ۷موسسه فارکس یار می باشد، برآن شدیم تا این سری 

مندان کنیم. مزیتی که این کتاب دارد این است که اگر تمایل دارید تا با استراتژی های سودآور و کاربردی و کامال 

ه کار ببرید، می توانید تمامی کتابها را در یک کتاب با آسان آقای الورنتیو دمیر آشنا شوید و در معامالت خود ب

د. ۶۰تخفیف    درصدی خریداری نما

این سبک عالوه بر اینکه پیوستگی مطالب را فراهم میکند باعث می شود تا خوانندگان مطالب ایشان با سبک 

یکدیگر ترکیب و سیستم  معامالتی وی کامال آشنا شوند و از هر کدام بخشی را که مدنظر است انتخاب و یا با

  جدیدی را برای خود خلق کنند.

  امیدواریم تا این عمل برای کاربران مفید واقع گردد.

  

  

  

  

  

  موفق و ثروتمند باشید

  حقیقت

 سردبیر فارکس یار



  

  

  فصل يك

  پيپ ٥٠استراتژي فاركس روزانه 
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  مقدمه
 یبـرا یسبک معامالت کدام. دیبه آن فکر کن دیابتدا با د،یخود کن یمعامالت ستمیکه شروع به ساخت س نیقبل از ا

را بـاز و  قهیدق ۵ یو معامالت در قالب زمان دینیبنش وتریکل روز را پشت کامپ دیخواهیم ایتر است. آشما مناسب

من بـه  هیتوص ؟اهد بودتر خوشما مناسب یباالتر برا یچارچوب زمان کیکه معامله در  کنیدمیفکر  ای، دیبسته کن

روش  نی. معامله با ادیباالتر باش یزمان یهابه دنبال معامالت در چارچوب شهیساده و روشن است: هم اریشما بس

 یبهتر است تا زمان د،یهست یمبتد ی. اگر در معامله گر دهدمیبه شما  یشتر یتر است و در دراز مدت پول براحت

مدت  کوتاه یتصادف یهاکوچک با توجه به حرکت یزمان یهادر قالب لهمعام .دینمعامله نک د،یکه تجربه کسب کن

شـکل ممکـن  نیـموضوع که معامله بـه ا نیذکر ا. دارد ییباال سکیممکن است، ر ریغ هاآن ینیبشیپ بایکه تقر

بـر  یبزرگـ ریو معموال تـاث ندشویم منتشربار در روز  نیکه چند یاقتصاد یخبر  یدادهایاست شما را در مقابل رو

در  تیـرا بـا موفق یشـتر یتجربه ب نکهیبعد از ا ی. حتکنند یم ریپذ بیکوچک دارند، آس یزمان یهاچارچوب یرو

است کـه  نیمن ا هیتوص د،یمعامله روزانه آماده هست یکه برا کنیدمیو فکر  دیباالتر بدست آورد یزمان یهاقالب

آن را  ،گیریدمیبه معامله روزانه  میتصم که ی، هنگامنیعالوه بر ا .دیکار نکن قهیدق ۳۰کمتر از  زمانی یها قالبدر 

 سـتمیمطـابق بـا س یمعامالت ماتیتنظ چیکه ه ی، تنها زماندیریدر نظر بگ بانیپشت یسبک معامالت کیبه عنوان 

در  عاملـهبـه دنبـال م شـهی. همدیـباالتر وجود نداشت، به سراغ معامالت روزانـه برو یزمان یهاشما در چارچوب

و احتماال هم  د،یکار هست معامله گر تازه کی، همانطور که قبال گفتم، اگر وجود نی. با ادیباالتر باش یچارچوب زمان

 ایـساعته  ٤باالتر مانند  یچارچوب زمان کیخود را در  یمعامالت ستمیکه س کنمیم هیتوص ایمن قو د،یهست نیچن

سـاعته  ٤ یخود را با نمودارها یتمعامال ستمی. سدیروزانه را فراموش کن عامالتم یمدت ی. برادیروزانه توسعه ده

  .دیده شیحساب خود را افزا یموجود اکه مرتب یتا زمان دیروزانه بساز ای
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 اجزا

 

از نقطه نظر  توانیدمیخود  یمعامالت ستمیاست که در س نیا دیریبگ میتصم دیبا که یباال، نکته بعد تیدر ذهن

 یاصل کالیتکن یهاکه قسمت دیریبگ می. تصمدیممکن معامالت خود را سودآور کن یو تا جا دیریکمک بگ کالیتکن

کاربرد در  نیکه کدام ابزارها بهتر میبگو توانمی، مبا توجه به تجربیاتم .شما چه خواهند بود یمعامالت ستمیس

. شوندیتکرار م یعال جیآورند و بارها و بارها با نتا یبه همراه م یادیز تیموفق زانیمعامالت فارکس را دارند، که م

/  یالهیم یو الگوها متیق یالگوها ،یبوناچیف یهاو مقاومت، نسبت تیسطوح حما مت،یق یروندها هااین

از جمله در  گرفته شوند،در نظر  در هر سیستم معامالتی دیباهستند که  ییزهایچ هااین .هستند یشمع یهاالگو

  .را دارند تیموفق زانیم نیشتریب جهیدر بازار فارکس هستند در نت زهایچ نیترمحبوب هاآنشما.  ستمیس

  

 متيق يروندها

 

روند . دید توانی چارت م یرا بارها و بارها رو هاآنکه  دیدانیمهمچنین و  ستیروند چ کیکه  دیدانیقطعا م

خود در نظر  یمعامالت ستمیدر هنگام ساخت س دیو بااست دیگری  هر بازار ایاز بازار فارکس  یاصل اساس کی

که اکثر  دهدمیروند نشان  کی .معامله بر اساس روند راحت تر از معامله برخالف آن است شهیهم .گرفته شوند

و  ستیچ ریمس نیکه ا دیبدان دیبا شهیجهت هل دهند. هم کیرا به  متیگرفتند که ق میمعامله گران تصم

 از هاآن  شناسایی برای بدانید، فارکس روندهای درباره را چیز همه خواهیدمی اگر ؟استتجارت با آن چگونه 

ر حال در روند تشخیص چگونگی قیمتی، رفتار خواندن طریق  تکنیکال، هایشاخص گونه هر کمک بدون تغ

د مطالعه را "کنید دنبال را اکشن پرایس روندهای" - ٦فصل  توانیدمی  بسیار جزئیات با را موضوع این که نما

می  قرار کامل قیمتی رفتار با معامالتی سیستم یک در را آن و کرده، ترسیم را چارت تصاویر .دهدمی توضیح زیاد

رات این مبادله با تواند می که دهد   .آورد دست به را پیپ هزاران روندها در تغ
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 ٢٠٠ نماييمتحرك  نيانگيم

 

شـما را  یمعـامالت سـتمیاست که ارزش گنجاندن در س یمتحرک تنها شاخص نیانگیم نیتجربه من، ا با توجه به

، دارنـدآن را زیر نظـر  یاهمه معامله گران کوچک و حرفه .ها استمتحرک از همه آن نیانگیم نیترمهم نیا .دارد

 سـتمیحـال، بهتـر اسـت از آن در س نیبا ا .کندمی واکنشکند، شروع به میکه آن را لمس  یوقت متیق جهیدرنت

و نـه بـه  گویدمیبه شما  یمتیق رفتاراز آنچه که  دتا کیبه عنوان  م،یخود به عنوان راهنما استفاده کن یمعامالت

 ی.معامالت ماتیگرفتن تصم یبرا یعنوان ابزار 

تـا  د،یچارت را بخوان نیدر ا یرفتار قیمت ، بایدباشد شده یطراح هساعت ۴نمودار  یشما برا ستمیمثال، اگر س یبرا

نمـایی متحرک  نیانگیبه  م توانیدمی ؟نپا ای ستباال یکه روند فعل دینیبب آن،بعد از  ؟روند چگونه است دیبدان

در  یمتـیق رفتـارکـه رونـد  فرض کنـیم .دیتان نگاه کن رفتار قیمتیبرنامه  یو اجرا دتا یدر همان چارت برا ٢٠٠

 نیهمـ یدر آن زمـان بـر رو ٢٠٠ نماییمتحرک  نیانگیم یباال ،جفت خاص فارکس نیاست. اگر ا صعودینمودار 

 .دیخود را دار یمتیق رفتاربر خواندن  ید، پس تادباش نمودار در حال معامله

 نیـکـه از ا دیـکامل چک کن یمعامالت ستمیس کی یرا برا "معامله بر اساس مومنتوم" فصل سوم توانید میشما 

استفاده  شتریب ایدر هر هفته  پیپ ۲۰۰ساخت  یبرا یقدرتمند معامله گر  میمفاه یمتحرک همراه با برخ نیانگیم

 .کندمی

بـه آن واکـنش نشـان  مـتیکـه چگونـه ق دیـدرک کن دیتا بتوان مینیمتحرک بب نیانگیم نینمودار با ا کی دایب

  .دهدمی
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 و روزانه هساعت ٤ روند

 

تـر در فـارکس  بـزرگ ری. تصوردیگیبزرگتر را در نظر م ریتصو شهیاست که هم یز یخوب چ یمعامالت ستمیس کی

 .شودمیتوسط روندها در سطح باالتر نشان داده 

که  کنیدمی یطراح یستمیخودتان س ی. اگر براکنندیکنترل م ترنپا یها میفر میرا در تا رفتار قیمتیروندها  نیا

 ایساعته  ۱اگر در چارت  .دیریروند را در چارت روزانه در نظر بگ نیا شهیهم دیبا ،کندمیساعته کار  ۴ یدر نمودارها

 .دیریساعته در نظر بگ ۴روند را در نمودار  دیبا شهیهم ،کنیدمیکار  قهیدق ۳۰

 نیـر ا. اگـدیـکه قبال بحث شد استفاده کن هروز ٢٠٠ نماییمتحرک  نیانگیاز م توانیدمیروند در چارت روزانه  یبرا

روند در چـارت است که  یمعن نی، به اداشته باشدقرار در نمودار روزانه  ٢٠٠ نماییمتحرک  نیانگیم یجفت ارز باال

 نیباشد، به اقرار داشته در نمودار روزانه  ٢٠٠ نماییمتحرک  نیانگیم ریجفت ارز در ز نیاست. اگر ا یروزانه صعود

 .است یروند در چارت روزانه نزول نیاست که ا یمعن

د تنها با  دیشما با ،یمعامالت ستمیساعته با توجه به س ۴در نمودار هر معامله ورود به  ن،یبنابرا روند روزانه وارد تا

بلنـد مـدت دسـت  یهاتیو به موفق دیاجتناب کن دیشد یهاآنیاز ز توانیدمیاست که  یروش نی. ادیمعامله شو

را به شما نشان  یمتیق رفتارشده بر اساس روند  جادیساعته ا ۴در نمودار  یمعامالت دمانیچ کی دیاجازه ده .دیابی

 :دهم
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 پيپ ٥٠روزانه  فاركس استراتژي

 

 اجزا

  

 ٢٠٠نمايي  متحرك ميانگين 

 مقاومت و حمايت سطوح 

 ها استيك لكند 

 و خریـد در را شـما که است سودآور بسیار معامالتی استراتژی یک و گیری،پی برای آسان تمیز، استراتژی یک این

 امـا کنیـد، کـار سـاعته ۴ نمـودار در اسـتراتژی ایـن با است . بهتردهدمی قرار مداوم سودآوری مسیر درو  فروش

 کلـی بـازار هایجنبش برای باشد، تربزرگ زمانی چارچوب کنید. هرچه استفاده نیز روزانه نمودار در را آن توانیدمی

 کـس هـر اسـت، آسـان بسـیار آن از فوری استفاده و بود. درک خواهد سودآور شما تجارت بنابراین، است. ترمهم

 فـارکس ارز جفـت یـک هکـ بداننـد، را فـارکس بـازار کـار چگونگی اصول هاآن اگر .دهد انجام را کار این تواندمی

 سـه ایـن از یـک هـر چگونـه که داد خواهم توضیح اکنون من ؟کند بسته و باز را سفارش یک چگونه و چیست؟

 در اصـلی رونـد مـا بـه که است چیزی متحرک کنیم. میانگین معامله استراتژی این با تا کندمی کمک ما به مولفه

 خـود ساعته ۴ نمودار در را ۲۰۰ نمایی متحرک میانگین فقط است، ساده بسیار کار . اینگویدمی را ساعته ۴ نمودار

 ارز جفت این است. اگر شده واقع کجا در متحرک میانگین با رابطه در فعلی قیمت که کنید مشاهده و کرده ترسیم

ن که صورتی در است. صعودی کلی روند د،باش متحرک میانگین از باالتر فعلی زمان در  متحـرک میـانگین از ترپا

 لـذاباشـد.  داشته جهت یک در مشخص شیب یک باید متحرک میانگین است. خود نزولیکلی  روند آنگاه ،باشد

 ایـن و باشد داشته شیب باال سمت به باید متحرک میانگین باالی ساعته، ۴ نمودار در روند که بگیرید نظر در باید

 مشخص شیب یک باید متحرک میانگین ،نزولی روند یک د. برایشو معامله آن باالی در زمان آن در باید ارز جفت

  شود. معامله آن زیر باید ارز جفت این و باشد داشته
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 .دهیم تشخیص را صعودی روند یک چگونه که دهد می نشان نمودار این

 کرد خواهیم سعی و کنیممی حرکت بعدی سطح به سپس دارد، وجود واضح روند یک که کردیم ثابت اینکه از بعد

 در را روند تا کندمی کمک ما به متحرک میانگین که امگفته شما به کنیم. من پیدا مقاومت یا حمایت سطح یک تا

 سـطح یک کردن پیدا برای ارز جفت آن بیشتر تحلیل به کنیم، پیدا را روند یک ما بزنیم. اگر تخمین ارز جفت یک

/  خریـداران گـروه توسـط روند قدرت گرفتن سر از احتمال ارز جفت آن در که یم،دهمی ادامه مقاومت یا حمایت

 برای نمودار روی بر شده ترسیم روند خط و باشد افقی باید مقاومت/  حمایت . سطح.شود می بررسی فروشندگان

 نمودار در را روند این ،بازار در متمایز نقطه دو حداقل اتصال با باشد. شما داشته روند مخالف شیب باید آن ساخت

  منظورم را در تصویر ذیل مشاهده کنید:. است بهتر نقطه سه چه اگر کنید.می رسم خود



  

  فصل دوم

  معامله بر اساس پرايس اكشن
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  معرفي استراتژي
من تا به حال، با موفقیت خوبی به خرید و فروش ارز مشغول بودم و امروز تصمیم گرفتم کـه سیسـتم معـامالتی 

خودم را با جزئیات کامل به شما ارائه کنم. مخاطب این استراتژی افرادی هستند که هنوز در بازار ارز بـه موفقیـت 

اند تا  بتوانند در بـازار فـارکس بـه سـود ژی َبرنده کردهاند؛ افرادی که تالش فراوانی برای ایجاد یک استراتنرسیده

اید. پس از یک سال و نیم ناکـامی، وقتـی برسند. از سختی این فرآیند آگاه هستم اّما شما سراغ آدم درستی آمده

ی کردم حاصلی در بر نداشت، این استراتژی قدرتمند را طراحی کردم. پس از آن همه نگـاه بـه صـفحههرکاری می

ها به این نتیجه رسـیدم کـه شمار، مقاالت و فرومهای بیی کتابحدوحصر نمودارها، مطالعهی بییتور، مطالعهمان

  مفیدترین چیزها در بازار ارز موارد زیر هستند:

o روندها 

o (افقی و قطری) نواحی حمایت و مقاومت 

o های فیبوناچینسبت 

o .الگوهای (قیمتی) شمعی 

در نهایت با بهره جستن از تمامی موارد فوق، به این استراتژی قیمتی رسیدم و از آن پس، اوضاع بر وفـق مـرادم  

  است. شده

  

  بدون شاخص

کند. تا جایی که  ای نمیهای تکنیکال استفاده از آنجا که این استراتژی بر اساس قیمت استوار است، از شاخص

ها نسب به قیمت، وقفه دارند و همین طالعات قیمتی پیشین، تمامی شاخصدانم به دلیل استفاده از امن می

رات قیمت بهترین شاخصی است که در بازار خاصیت میها بیبینی قیمتها را در پیشایراد، آن سازد. خود تغ

ن هم در این خوانی آشنا شوید و متان کمک کند. شما باید با قیمتتواند به شما در کسب سود در معامالتارز می

روزه یا  ۲۰۰سازم. تنها شاخصی که به نظر من مفید آمد، میانگین متحرک نمایی استراتژی شما را با آن آشنا می

200EMA کنم. دلیل لحاظ کردن این شاخص نه به خاطر توانایی آن در بود که آن را در نمودار روزانه استفاده می

کنند و در نتیجه گذاران آن را دنبال میی سرمایهن خاطر است که عمدهبینی (که آن هم وقفه دارد) بلکه به ایپیش

بینید همزمان نگاه کنید می 200EMAکنند. اگر به نمودار قیمت و با دنبال کردن آن احساس رضایت خاطر پیدا می

دهد که خود بدان معناست که واکنش نشان می 200EMAکه به همین دلیل بسیاری از مواقع قیمت در نزدیکی 

دهند. همین منطق برای الگوهای برخی از معامالت خود را انجام می 200EMAگران بر اساس بسیاری از معامله

است اّما دلیل این کار صرفا برای در نمودار روزانه جای داده شده 200EMAشمعی نیز برقرار است. در استراتژی من 
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د مینیز قیمت 200EMAنشان دادن این است که  کند و تصمیمات ما هیچگاه بر اساس میانگین خوانی ما را تا

  متحرک نخواهند بود.

  

  ي زمانيبازه

ای است که تا جای ممکن به سمت ساعته ۴ی زمانی ی زمانی برای معامله و کسب حداکثر سود، بازهبهترین بازه

مربوط به معامالت بین روز است که به دلیل حرکات قیمتی  ساعته ۴تر از ی زمانی کوتاهبیرون زوم شده باشد. بازه

ی زمانی تر (ناشی از اخبار اقتصادی)، این بازه در بلند مدت کارایی چندانی ندارد. بازههای زمانی کوتاهرندم در بازه

شما را از روند دهد و گذرد میای که به سمت بیرون زوم شده است، به شما دیدی کّلی از آنچه در بازار میساعته ۴

تر بسیار پرخطر بوده و من چنین ی زمانی کوتاهسازد. معامله در بازهغالب و چگونگی کسب سود از آن آگاه می

ی کارانه، من از بازهای محافظهی من، به عنوان استراتژیکنم. در استراتژی مورد استفادهچیزی را پیشنهاد نمی

بلند مدت به سود برسم؛ شما نیز به همین روش اعتماد خواهید کرد. این کنم تا در ساعته استفاده می ۴زمانی 

های فارکس نیست که بخواهد فورًا شما را پولدار کند؛ شما در هر لحظه از روز، هر روز استراتژی از آن استراتژی

عالوه، حساب الیو هفته معامله نخواهید کرد بلکه تنها با چند معامله در ماه به سودهایی کالن خواهید رسید. به 

کارگزار شما باید نمودارهایی بر اساس زمان بسته شدن نیویورک داشته باشد، در غیر این صورت، از حساب دموی 

توانید از آن سازی میکه همچین قابلیتی دارند استفاده کنید. برای کارهای آماده Fxlite  یا  Fxddای مانند کارگزاری

د. اکنون، با ذکر جزئیات، شما را  اب الیو برای وارد کردن معامالت در بازار بهرهها استفاده کنید و از حسحساب جو

  سازم.های استراتژی مورد بحث، آشنا میبا بخش
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  روند
ی تشخیص روند با نگاه به قیمت (که معتبرترین روش است) را ترین بخش استراتژی روند است. نحوهمهم

) یا دّره HHآید که قیمت به قّله باالتر (دانید، هنگامی روند پدید میکه احتماالً میتوضیح خواهم داد. همانطور 

ن (HL)باالتر  ن (LH)تر یا قّله پا  مثالی از روند نزولی در زیر آمده است: برسد.  (LL)تر یا دّره پا

  

 

 حال بگذارید مثالی از یک روند صعودی را نیز مرور کنیم:



 

  

  

  فصل سوم

  معامله بر اساس مومنتوم
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  مقدمه
پیپ یا بیشتر در هفته برای شما فراهم  ۲۰۰این یک استراتژی ساده اما بسیار کارآمد است که می تواند به آسانی 

(پرایس اکشن) ترکیب کند. استراتژی  کند. همچنین می توان روشهای معامالتی مختلف را با تحلیل رفتار قیمت

که در این روش بکار گرفته شده یک استراتژی دنبال کننده روند است که یک مسیر مشخص را از یک جفت ارز 

خاص با مومنتوم آن تشخیص می دهد و تالش می کند تا رفتار قیمت را که در خط نیروی حرکت هستند را 

  خوبی روی جفتهای زیر کار میکند: تبدیل به سرمایه کند. این استراتژی به

 EURUSD 
 GBPUSD 
 EURJPY 
 GBPJPY 
 USDCHF 
 AUDUSD 
 EURCHF 

این جفت ارزها بسیار سیال هستند و فراریت خیلی خوبی هم دارند. عالوه بر این، با جفت های سیال دیگر مانند 

USDJPY  وEURGBP  وUSDCAD  نی دارند و من آنها را برای به خوبی عمل می کند. اما این جفت ارزها فراریت پا

از  (میزان نوسانات حرکتی قیمت)معامله با این استراتژی مناسب نمی دانم. بعدا متوجه خواهید شد که چرا فراریت 

د به سراغ جزئیات این   سیستم تجاری برویم. اهمیت ویژه ای برخوردار است. بسیار خب مقدمه کافیست بیا
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  بازه زماني

استفاده خواهیم کرد. بعد از اون به سراغ نمودار  ١٧هفتگی به منظور شناسایی روند و مومنتوم ١٦ما از نمودار شمعی

دقیقه ای هم برای  ۱۵خواهیم رفت. و در نهایت از نمودار  ١٨ساعته جهت شناسایی وضعیت تنظیم معامله ۴شمعی 

ورود به پوزیشن استفاده می کنیم، همچنین از حد سود و حد زیان استفاده خواهیم کرد. همانطور که می دانید 

  معامله کردن در بازار فارکس بدون داشتن حد زیان مساوی است با نابودی کامل سرمایه.

که شما با آن قرارداد دارید بر  ١٩رد این است که مطمئن شوید نمودارهای کارگزارینکته ای که خیلی اهمیت دا

مبنای محدوده زمانی نیویورک پایه ریزی شده باشد. این یعنی اینکه سرور کارگزاری شما باید در نیویورک باشد و با 

ی که در تایم نیویورک فعالیت می ساعات بازارهای مالی نیویورک کندلهای شما را باز و بسته نماید. اگر با کارگزار 

د. این  کند قرارداد تجاری دارید، سعی کنید از یک حساب دموی آن کارگزاری جهت مشاهده کندلها استفاده نما

باشند که می توانید از اکانت دموی آنها جهت مشاهده کندل استیک ها  FXLITEیا  FXDDکارگزاری ها می توانند 

د.   استفاده نما

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
١٦Candle Stick  
١٧Momentum  
١٨Setup  
١٩Broker    
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  شانزده ساعت اول معامله هفتگي
بسیار خب به مهمترین قسمت این سیستم معامالتی رسیدیم که از تکنیک مشخصه بازار برگرفته شده است. 

گرفته است اما در سالهای اخیر  مشخصه بازار مفهومی است که در ابتدا به منظور بازار سهام مورد استفاده قرار می

نیز تعبیه و سازگاری یافته است. استفاده از این  ٢٠مانند بازار مبادالت ارز خارجیساعته  ۲۴به منظور بازارهای 

ن سطحی که قیمت اکثرا در یک زمان مشخص معامله  تکنیک می تواند به معامله گر در جهت شناسایی بهتر تع

درصد معامله  ۷۰شده است کمک کند. همچنین استفاده از این تکنیک مناطقی را به شما نشان خواهد داد که 

ه دید یک ناحیه حمایت یا مقاومت نگاه می کنند. مشخصه های بازار مفهوم دیگری هم دارند گران به آن نواحی ب

و آن "محدوده معامالتی آغازین" نام گرفته است، که ساعات اولیه معامله از هر روز را مشخص می کند. این بخش 

دیگری از محدوده معامالتی  اصلی نمودار "مشخصه بازار" است و بقیه مفاهیم مربوط به آن در یک مسیر یا شکل

آغازین برگرفته شده است. تکنیک شانزده ساعت اول هفته همان چیزی است که من آن را برای بازار فارکس سازگار 

  کرده ام.

خالصه کالم اینکه: بعد از مدتی مطالعه و بررسی درباره نمودارهای فارکس، آمده ام تا به این مسئله که محدوده 

ساعت اول بعنوان نواحی  ۱۶ر فارکس شانزده ساعت اول می باشد را پایان دهم. مرزهای این معامالتی آغازین د

بسیار مهم حمایت و مقاومت عمل میکنند. اجازه دهید با کمک نمودارهایی که مثال می زنم منظورم را بهتر 

  برسانم.

  

                                                           
٢٠forex  
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 شکل شماره دو

  

  شکل شماره سه

  



 

  

  

  فصل ششم

  روندهاي پرايس اكشن را دنبال كنيد
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 مقدمه

 شده ریزیپایه(پرایس اکشن)  قیمتی رفتار بررسی و مطالعه منظور به صرفاً  که می باشد فارکس سیستم یک این

ر درصدد آنجا در روند که کند می تمرکز بازار در نقاطی روی که روندروی  دنباله سیستم نوعی ت.اس  مسیرش تغ

 کار، این  انجام اد. بشو می بازار وارد برساند، پایانش خط به را جدید شده ایجاد روند تا دارد سعی حالیکه در و ،است

 از بعد  زودی به ند. چوکنمی حاصل را طوالنی مدت در پیپ هزاران انتقال پتانسیل سیستم این ،شکل صحیح به

 .شود می ظاهر فشردگی، از کوتاه زمانی دوره یک کمک با  دیگری روند معموال روند، یک اتمام

 روند صحیحی طرز به بتواند که است این  ٢٣قیمتی رفتار سیستم این کلیدی عامل اما رسد، می ساده نظر به امر این

ر یک زمان و کند شناسایی را فعلی  روند سرانجام و بداند را است ای محدوده گرفتن درصدد که روندی مسیر در تغ

 به کار این تمامد. نمای هدایت بکند، ن پایا خط تا آن رساندن به مجاز را شما که مسیری در را جدید توسعه حال در

 هرگونه و جادویی فرمولهای تکنیکی، اندیکاتورهای هرگونه از استفاده بدون قیمتی رفتار خواندن با دقیقی طرز

 .شودمی انجام دیگر معنی بی کارهای

 قیمتی رفتار به مربوط فرد به منحصر جزئیات همه به را زیادی بسیار توجه باید زیرا نیست، آسانی خیلی کار این

د، مبذول  سود مدت طوالنی در روش این نکنید، رهایش و شوید متکی معامله آن به شما که هنگامی اما فرما

 یک و دهد می توضیح شما برای کامل جزئیات با را باال مباحث همه کتاب، این د.آور می ارمغان به برایتان زیادی
 رجوع آنها به اگر که قواعدی د.کنمی معرفی را خروج قواعد و حد ضرر مشخص، ورودی با کامل معامالتی سیستم

 بخش به که دهید اجازه حاال. کند حاصل پیپ صدها شما توسط شده انجام یمعامله هر برای تواندمی شود،

  م.بپردازی دارد، نام روند که فارکس سیستم این اصلی

  

  

  

  
  

                                                           
٢٣  Price action 
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 دــرون

  

 طور همین واقعاً  ونچ د،ای شنیده را آن ماش». ت.شماس دوست روند«ه: ک اید شنیده بار هزاران حاضر حال در احتماال

یک توافق  روند چوند. بدانی را روند حرکت چگونگی باید همیشه کنید سود تان معامله در که بخواهید اگر ست.ا

 باید که خاصی ارز جفت یک عادالنه ارزش و قیمت که ،است بازار کنندگان شرکت از ای گسترده اکثریتی بین قو

ن یا باالتر اند،  هشد سوار بر قیمت خریداران / فروشندگان همه که زمانی در؛ باشد زمان آن درکنونی  سطح از تر پا

ن/  باال به را قیمت باعث می شوداین که  را تشخیص می دهد  ا. امآید وجود به مسیر این روند تا داده هل پا

 یک در جنبشی قوی حرکات از سری یک، روند م.دهی قرار توجه مورد تکنیکی دیدگاه یک از را روند یک که دهید اجازه

  :اندهپیشروی کرد کوچکی های تبازگش یا اصالحات توسط آنها از کدام هر که است مسیر

 

  ١ شكل

ن به رو روند یک و آل ایده باالی به رو روند یک باال تصویر در ما  آنها بینید می که همانطور م.داری آل ایده پا

 در که مخالفی جهت در و اند شده دنبال کوچکتر حرکات توسط که هستند قوی های جهت با حرکاتی شامل

 .اند گرفته شکل کنند،می کسب هایشان موقعیت از سود مقداری که گرانی معامله توسط حقیقت



 

  

  

  

  فصل هفتم

  معامله گري فاركس در محدوده رنج با پرايس اكشن
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 مقدمه

  .کننـــدیبـــه صـــورت رنـــج حرکـــت م یمـــال یدرصـــد از مواقـــع، بازارهـــا ۸۰ر حـــدود د عمومـــاً 

و به چارچوب  دیاما اگر زمان صرف کن د،یستین موافق موضوع نیاحتماال با ا د،یمعامله گر روزانه هست کیاگر شما 

ــان ــاف یزم ــدازه ک ــه ان ــه ب ــت زوم کن یک ــزرگ اس ــب ــه خواه د،ی ــمتوج ــه ا دی ــد ک ــش ــر حقن ی ــتیام   دارد. ق

هـا بارهـا و  اوقـات آن شـتریکنند. ب جادیا دیجد یخیتار یتا سقف ها و کف ها نیست یمال یبازارهادر طبیعت 

بازار رنج  کی نیاعبور کنند.  خود تر نپا ایباال  یخیتار متیاز ق نکهی، بدون اکنندیحرکت م نبارها به باال و پا

  .است

. اکثر معامله ایجاد خواهند کردفارکس  له گرانمعام رایرا ب دردسر نیترشیهستند که ب ییزهایرنج چ یبازارها

ها تا به آن مانند یبر اساس روند دارند و منتظر م ستمیس کیها آن .کنند یگران بر اساس روندها معامله م

  ورود به بازار و معامله ارائه دهند. یبرا یماتیتنظ ای هاگنالیس

براساس روند شروع به ارائه  ستمیس نیایابد،  یم انیپا ایمتوقف  یزمان یدوره  کی یکه روند برا یزمان

حالت،  نیدر بهتر ،ای را از دست بدهد. خود یتمام سود قبل و امکان دارد معامله گر کندیکاذب م یهاگنالیس

از  یمدت یو برا که درست رفتار کرده رندیبگ میمتص و افتهی انیپا روند نیاستنباط کنند که ا نگونهیا توانندیها مآن

  بازار خارج شوند.

  .ستیخوب ن یاول است اما هنوز به اندازه کاف نهیبهتر از گز مشخصاً  بیرون بودن از بازار در هنگام رنج شدن بازار

 کیدر  دیکه بتوان یند، تا زمانک یارائه م یعال یمعامالت یهامعموال فرصت کندیصورت رنج حرکت مبازار که ب کی

  .دیورود و خروج از بازار استفاده کن یرا برا یمتیو سپس رفتار ق دیکن ییرا شناسا نهیهنگام زم زود اریمرحله بس

 تیموفق نیتفاوت ب تواندی، مبازار رنج یتوسعه  ییو زمان ابتدا رسدیم انیکه روند به پا یزمان صیتشخ ییتوانا

  و شکست در معامالت فارکس باشد.

نه تنها شما را از  دیکن ییخود شناسا هیرا در مرحله اول یرنج معامالت یمحدوده  کیکه چگونه  نیدانستن ا

که بازار به صورت رنج حرکت  یزمان تا دهدیم زیبرگ برنده ن کیبلکه به شما  دارد،یدور نگه م زیان آورمعامالت 

  بدست آورید.وند نسبت به معامله بر اساس ر یشتر یاغلب سود ب ی، حتکندیم

 یزمان یها دوره یبرابرنده فارکس  یمعامالت ستمیس کی به شما ارائه خواهد کرد: کتاب نیاست که ا یز یچ نیا

  .دیآیدر محدوده رنج به حرکت در مکه بازار مکرر 

. کندیاستفاده نم آنها هیشب یز یچ ای کالیتکن کاتوریاند چیاست، از ه یمتیمطالعه رفتار ق ایبراساس  صرفاً  ستمیس

  .میبرو یواقع یمعامالت ستمیبه س دی، اجازه دهشودیگفته م ردموا نیهمه ا
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 يمتيبا رفتار ق عيسر ينقاط رنج معامالت ييشناسا

 

 کی نیب زیدرباره نحوه تما کالینظر تکن از نقطه دیابتدا با د،یکار را انجام ده نیا دیبتوان نکهیا یاز همه، برا اول

  .دی، دانش داشته باشبازار رنج کیبازار روند دار و 

  

 بازار روند دار در برابر بازار رنج

 

 یجهت قو کیدر  متیکه ق یشد که زمان دیمتوجه خواه دینگاه کن تایم فریمیاگر به هر جفت ارز فارکس در هر 

 ریکوچک که برخالف مس یحرکت اصالح کیکه به دنبال آن  کندیرا دنبال م یحرکات تند و تکانش کند،یحرکت م

باال  یجفت ارز برا کی نو تع حجهت واض کیبازار روند دار با  کی نیاد وجود دارد.واضح روند در حرکت هستن

  رفتن است. نپا ای

 .مینیرا بب یروند نیاز چن یمثال دایب
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