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فصل 1

الگوهای چکش 1و ستاره دنبالهدار 2برای معکوس کردن
یکروند
این کتاب با تحلیل تکنیکال یا هنر تفسیر الگوهای موجود در سمت چپ یک نمودار و
طرحریزی قیمتهای آینده در سمت راست سروکار دارد .تحلیل تکنیکال از همان شروع بازار
سهام ایاالت متحده آمریکا بوده است.
معاملهگران متوجه شدند که قیمت سهام قبل از ادامه یا برگشت یکروند ،تمایل به ایجاد
الگوهای خاص دارد .آنها شروع به استناد این الگوها کردند و بدین ترتیب تحلیل تکنیکال
متولد شد.
اما این تنها رویکرد بهاصطالح «غربی» برای تحلیل تکنیکال بود .در اواخر دهه ،1990
 Steve Nisonتکنیکهای «کندل استیک» ژاپنی را در ایاالت متحده معرفی کرد.
در کمال تعجب بسیاری در دنیای غرب ،معلوم شد که ژاپنیها از اواسط دهه  1700از
کندل استیکها برای معامالت آتی برنج استفاده میکردند3 .
در یکی از کتابهای قبلی ،ما مفهوم کندل استیک و بهویژه مفهوم «چکش» را پوشش دادهایم.
بااینحال ،ما صرفا در مورد ماهیت و نحوه معامله آن صحبت کردهایم.
بهعنوان یک یادآوری ،یک چکش یکی از قدرتمندترین الگوهای برگشتی در مجموعه
تکنیکهای کندل استیک ژاپنی است .معاملهگران آن را دوست دارند زیرا تشخیص آن بسیار
قوی و آسان است :یک شمع منفرد که قدرت معکوس کردن یکروند کامل را دارد.

Hammer
Shooting Star
 3برای دریافت اطالعات بیشتر در خصوص داستان کندل استیک مقاله «داستان مونهیسا هوما» را در سایت فارکسیار مطالعه
نمایید
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یک چکش در پایان یکروند نزولی ظاهر میشود ،درحالیکه «برادر» معکوس آن
 ستاره دنبالهدار در پایان یکروند صعودی شکل میگیرد.نشانههای یک چکش:


بازار در یکروند نزولی قوی حرکت میکند



کندل استیک یک سایه کوتاهتر حداقل سه برابر بلندتر از بدنه واقعی دارد



کندل استیک یک سایه کوچک دارد



بدنه واقعی یا سبز است یا

قرمز4

برعکس ،برای یک ستاره دنبالهدار:


بازار در یکروند صعودی حرکت میکند



کندل استیک با یک سایه بسیار بلندتر تشکیل میشود



سایه باالتر حداقل سه برابر بلندتر از بدنه واقعی است



بدنه واقعی میتواند سبز باشد یا قرمز

همانطور که معلوم شده است ،چکش و ستاره دنبالهدار نیز مانند همه الگوهای کندل استیک
ژاپنی ،فرصت خوبی برای معامالت فارکس فراهم میکنند .ازآنجاییکه معامالت حاصل از آن،
نسبتهای ریسک به پاداش برجستهای را ارائه میدهند ،معاملهگران در تالش هستند تا آنها
را پیدا کنند.
اما زمانی که آنها را پیدا کردند ،آنها چگونه یک چکش و ستاره دنبالهدار را معامله میکنند؟
همانطور که تاکنون عادت کردهاید ،ما از مثالهایی برای نشاندادن چگونگی معامله صحیح
با چکش استفاده خواهیم کرد و مانند هر معامله در بازار ارز ،ما قوانین مشخصی را برای
تعیین سطوح ورود ،خروج و سود تنظیم خواهیم کرد.

 4رنگ بندی یک موضوع سلیقه ای است؛ اما به صورت پیشفرض رنگ سبز نشانه صعودی بودن کندل و رنگ قرمز نشانه نزولی

10

فصل 2

الگوهای ستاره صبح 7و ستاره عصر 8در تحلیل تکنیکال
ستاره صبح و ستاره عصر دو الگوی کندل استیک ژاپنی دیگر شبیه چکش و ستاره دنبالهدار
هستند زیرا آنها هم برگشت یکروند را نشان میدهند .آنها برای شکلدادن الگوی خود به
سه شمع نیاز دارند.
یک ستاره صبح ،همانطور که از نام آن پیداست ،یک الگوی بازگشت صعودی است .خورشید
طلوع میکند  -بنابراین یکروند صعودی جدید شکل میگیرد.
همانطور که احتماال انتظار دارید ،نام ستاره عصر از غروب خورشید با نزدیک شدن به شب
میآید .یک الگوی بازگشت نزولی که حالت آن دقیقا مخالف ستاره صبح است.

Morning Star
Evening Star
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برای یک الگوی ستاره صبح ،بازار باید در یکروند نزولی قرار داشته باشد و:


شمع اول با یک بدنه واقعی قرمزرنگ قوی در جهت روند حرکت میکند



شمع دوم یک بدنه کوچک دارد و میتواند به رنگ قرمز یا سبز باشد (اگر شمع دوم
یک چکش باشد ،ستاره صبح یک الگوی بازگشتی قویتر است)



در نهایت ،آخرین شمع دارای یک بدنه سبزرنگ صعودی قوی است که حداقل
پنجاهدرصد بدنه شمع اول را برمیگردد.

از طرف دیگر ،یک ستاره عصر یک الگوی نزولی است و:


شمع اول با یک بدنه واقعی سبز قوی در جهت روند حرکت میکند



شمع دوم یک بدنه کوچک دارد و میتواند به رنگ قرمز یا سبز باشد (اگر شمع دوم
یک ستاره دنبالهدار باشد ،ستاره عصر یک الگوی بازگشت قویتر است)



در نهایت ،آخرین شمع دارای یک بدنه قرمزرنگ نزولی قوی است که حداقل
پنجاهدرصد بدنه شمع اول را برمیگردد.

ازآنجاییکه ما در فصل قبل از ستاره دنبالهدار نزولی برای نشاندادن الگوی چکش /ستاره
دنبالهدار استفاده کردیم ،اجازه دهید این باربر روی ستاره صبح تمرکز کنیم .در اینجا شکل
این الگو ارائه شده است:
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فصل 3

شکافها 13در مقابل پنجرهها

14

شاید هیجانانگیزترین تفاوت بین رویکرد غربی و ژاپنی برای تحلیل تکنیکال ،درنظرگرفتن
تفسیر آنها از گپها باشد.
در ابتدا ،زمانی که قیمت باز شدن دوره بعدی (یا کندل استیک) بسیار باالتر یا پایینتر از
قیمت بسته شدن دوره قبلی (یا کندل استیک) است ،یک شکاف ظاهر میشود.
در بازار فارکس ،شکافها در هنگام باز شدن بازار بهندرت شکل میگیرند .یعنی از ابتدای روز
دوشنبه با شروع معامالت در نیوزلند تا اواخر روز جمعه در آمریکای شمالی ،شکافها به یک
دلیل واحد ظاهر نمیشوند :بازار آنقدر عمیق و روان است که هیچ رویدادی منجر به ایجاد
شکافهای قابلتوجه نمیشود (برخی از نمونهها درگذشته وجود داشتهاند ،اما اینها بیسابقه
بودند  -بهعنوانمثال ،سقوط بانک ملی سوئیس بهاندازه .)EURCHF 1.20
بااینوجود شکافها در زمان باز شدن بازار در روز دوشنبه شکل میگیرند .در طول آخر هفته
اتفاقات مهمی از جمله انتخابات سراسری ،رفراندوم (همهپرسی) ،اجالس اقتصادی و غیره
میتواند رخ دهد.
یا بانکهای مرکزی میتوانند با استفاده از این واقعیت که بازارهای مالی بسته شدهاند،
تصمیمات مهمی را در آخر هفته اتخاذ کنند .درهرصورت ،اگر فرصتی برای دیدن یک شکاف
در بازار فارکس وجود داشته باشد ،در زمان باز شدن بازار در روز دوشنبه خواهد بود.
رویکرد غربی برای تفسیر شکافها این است که در نهایت همه آنها باید پر شوند .برخی از
تئوریها میگویند که شکافها باید تا پایان روز پر شوند ،برخی دیگر ادعا میکنند که پایان
هفته هدف مناسبتری است.

Gaps
Windows
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فصل 4
انواع مختلف کندلهای دوجی
ما نمیتوانیم رویکرد ژاپنی تحلیل تکنیکال را بدون بحث در مورد کندلهای دوجی رها کنیم.
برای یک کندل واحد ،الگوی دوجی پر از راز است زیرا هم شرایط ادامه و هم شرایط بازگشت
را نشان میدهد.
اما چه چیزی یک کندل دوجی را ایجاد میکند؟
مانند هر کندل استیک ،یک دوجی ،یک بدنه واقعی و یک سایه باالیی و پایینی دارد .برای
بدنه واقعی مفاهیم کامال سرراست هستند :باید یک خط کامال افقی باشد :قیمت باز و بسته
شدن دقیقا یکسان است.
به کلمه «باید» توجه داشته باشید.
معامله بازار فارکس در قرن بیست و یکم ممکن است به تطابق با پیشرفتهای تکنولوژی نیاز
داشته باشد .امروزه اجرا و قیمتهای بازار آنقدر دقیق هستند (بیشتر کارگزاران قیمتهای
پنج رقمی برای معامالت ارزی پیشنهاد میدهند) که دیدن قیمت دقیق سطوح باز و بسته
شدن بسیار دشوار است.

فصل 5
میانگینهای متحرک برای راندن یکروند

معامله گران از زمان ظهور تحلیل تکنیکال به میانگینهای متحرک عالقهمند بودند .از اواخر
دهه  ،1970کامپیوتر شخصی ( )PCاین امکان را برای معاملهگر داخلی فراهم کرده است تا
بتواند با استفاده از فرمولهای پیشرفته ،دادههای موجود را راحتتر تحلیل کند.
ازاینرو ،تحلیل تکنیکال فشار جدیدی پیدا کرده و استفاده از میانگینهای متحرک در انواع
مختلف ظاهر شد.
یک میانگین متحرک ( )MAیک اندیکاتور روند است .برحسب تجربه ،تمام اندیکاتورهای روند
در نمودار واقعی ظاهر میشوند و پرایساکشن را از نزدیک دنبال میکنند.
بدیهی است که هدف ،راندن یکروند است که این یعنی خرید حفرهها در یکروند صعودی و
فروش اسپایکها در یکروند نزولی.
حتی قویترین روندها هم پولبکهایی دارند و توجه به میانگینهای متحرک به معاملهگران
این فرصت را میدهد تا با معامله این پولبکها یک پوزیشن را بسنجند.

فصل 6
تقاطع طالیی و تقاطع مرگ در معامالت فارکس
مفهوم تقاطع طالیی یا مرگ از بازار سهام میآید .این مفهوم از دو ( SMAمیانگین متحرک
ساده) برای نشاندادن ورود به بازار در مرحله صعودی یا نزولی استفاده میکند.
یک تقاطع طالیی همانطور که از نام آن پیداست ،صعودی است ،درحالیکه یک تقاطع مرگ
نزولی است.
دو  SMAمورداستفاده )200( SMA ،یا آهسته و  )50( SMAیا سریع هستند .معاملهگران معموال
از رنگهای مختلف برای این دو  SMAاستفاده میکنند تا بتوانند  MAرا سریع در نمودار
مشخص کنند.
زمانی که  MAسریعتر از باالی  MAآهستهتر عبور میکند ،گفته میشود که قیمت وارد یک
بازار صعودی میشود .زمانی که این اتفاق در تایم فریمهای بزرگتر ،مانند ماهانه یا بیشتر
میافتد ،پیامدهای آن از تایم فریمهای کوچکتر بیشتر است.

در اینجا همان تایم فریم روزانه  USDCADقبلی آورده شده است ،فقط این بار  )50( SMAرا به
آن اضافه کردهایم .عبور از خط آبی زیرخط سیاه ،یک تقاطع مرگ را نشان میدهد ،بنابراین
معاملهگران از هر فرصتی برای فروش در مقاومت استفاده میکنند.

فصل 7
استفاده از  Higher Highو  Lower Lowبرای ساخت یک
کانال
یکی از دالیلی که معاملهگران را به سمت بازار فارکس میکشاند ،راندن روندها است .چه
چیزی میتواند سادهتر از درآمدزایی از طریق راندن یکروند باشد؟
یک ضربالمثل قدیمی در مورد تجارت میگوید «روند دوست شما است» .آن را نادیده بگیرید،
و شما این کار را با مسئولیت خودتان انجام میدهید.

زیبایی معاملهگری در بازار فارکس این است که روندها غالبا ظاهر میشوند .آنها همیشه در
تایم فریمهای طوالنی ظاهر نمیشوند ،بلکه اغلب بهاندازهای ظاهر میشوند که بتوان از آنها
بهترین استفاده را برد.

فصل 8
سطوح حمایت و مقاومت کالسیک و دینامیک
یکی از ابتداییترین تحلیل تکنیکال ،حمایت و مقاومت برگرفته از پرایساکشن است.
پرایساکشن یا معامله با یک نمودار خالی به مناطقی اشاره دارد که در آنها قیمت درگذشته
تردید داشته است.
وقتی بازار حرکت میکند ،این حرکت مرحلهبهمرحله اتفاق میافتد .به دالیل مختلف ،قبل
ازسرگیری روند اصلی برای مدتی تثبیت میشود.
طرحریزی این مناطق تثبیت در سمت راست نمودار میتواند ایدهای در مورد قیمت احتمالی
بعدی به معاملهگر ارائه دهد .به طور دقیقتر ،جایی که قیمت برای ادامه روند تردید میکند و
یا برای شکست زمان دچار مشکل میشود.
مهمترین چیزی که در مورد حمایت و مقاومت باید درک کرد ،تغییر آنها از یکی به دیگری
است .وقتی حمایت میشکند ،به مقاومت تبدیل میشود .زمانی که قیمت از طریق مقاومت
شکسته میشود به حمایت تبدیل میگردد.
سطوح حمایت و مقاومت از دو نوع است:


کالسیک



دینامیک

سطوح حمایت و مقاومت کالسیک بهصورت افقی شکل میگیرند .به عبارت سادهتر،
معاملهگران منطقهای را نشان میدهند که قیمت در یکروند نزولی یا صعودی تثبیت شده
است و آن را در سمت راست نمودار میکشند.

فصل 9
مناطق تالقی در معامالت فارکس
مناطق تالقی یکی دیگر از جنبههای پرایساکشن و هندسه بازار هستند و میتوانند وزن
بیشتری را برای سطوح حمایت و مقاومت ایجاد کنند .یک منطقه تالقی دقیقا چیست؟
بهطورکلی ،وقتیکه دو یا چند فاکتور در یک مکان قرار میگیرند ،آن منطقه یک منطقه تالقی
است .این اصل در تحلیل تکنیکال ،بهویژه در هنگام استفاده از حمایت و مقاومت کالسیک
و دینامیک نیز معتبر است .زمانی که قیمت در یک نقطه واحد به حمایت و مقاومت دینامیک
و کالسیک برخورد میکند ،شکستن آن دشوارتر خواهد بود.

در اینجا نحوه مشخصکردن مناطق تالقی آمده است .در همان نمودار  ،EURJPYبه دنبال
مکانهایی بگردید که در آنها قیمت با حمایت و مقاومت به طور همزمان برخورد میکند.
عالوه بر این ،معاملهگران از تغییرات مختلف خط روند اصلی استفاده میکنند تا مفهوم را
بیشتر توسعه دهند .در اینجا دو منطقه تالقی دیگر وجود دارد که با کشیدن خط روند اصلی
پیدا میشوند.

فصل 10
نحوه معامله الگوی سر و شانه
الگوی سر و شانه یک الگوی بازگشتی است که در پایان یکروند صعودی یا نزولی شکل
میگیرد و متعلق به الگوهای تحلیل تکنیکال کالسیک است.
اولینبار که الگوی سر و شانه در بازار بورس به ثبت رسید ،در هنگام تولد تحلیل تکنیکال بود.
الگوی سر و شانه در طول زمان ارزش خود را حفظ کرد تا به یکی از الگوهای بازگشتی موردعالقه
تمام معاملهگران تبدیل شد .این الگو در معامالت فارکس ،به دلیل نوسانات زیاد در بازار ارز
تفسیر ویژهای دارد.
الگوی سر و شانه این کتاب به شکل زیر است:

بهخاطر داشته باشید که این الگو اولینبار در بازار بورس ثبت شد ،نه در بازار فارکس که در
آن ،نوسانات عناصر خود را تحریف میکنند .بهعبارتدیگر ،انتظار داشته باشید که الگوی سر
و شانه در بازار ارز کمی متفاوت از نمونه اصلی به نظر برسد.

فصل 11
راهنمایی برای معامله الگوی کنج
الگوی دیگری که به مفاهیم معکوس تحلیل تکنیکال کالسیک تعلق دارد ،الگوی کنج است
که حتی قویترین روند را معکوس میکند .تفاوت بین الگوی کنج و سر و شانهها ،زمان الزم
برای شکلگیری این دو الگو است.
تشکیل کنج بهمراتب زمان کمتری میگیرد و نشاندهنده خستگی قیمت است.
در این مرحله از این کتاب ،لطفا به عقب برگردید و مفاهیم سقفهای باالتر ()higher highs
و کفهای پایینتر ( )lower losرا که چند فصل قبل در مورد آنها بحث شد ،بررسی کنید .آنها
پایه و اساس تشکیل یک الگوی کنج هستند زیرا افزایش و کاهش بیشتر قیمت دشوار است.
کنجها دو نوع هستند:


کنج کاهشی



کنج افزایشی

گفته میشود که کنجهای افزایشی در حال سقوط و کنجهای کاهشی در حال افزایش هستند
که این امر به ترتیب ماهیت نزولی و صعودی آنها را نشان میدهد .ازاینرو ،یک کنج افزایشی
در پایان یکروند صعودی شکل میگیرد ،درحالیکه یک کنج کاهشی در پایان یکروند نزولی
ظاهر میشود.

فصل 12
پرچمهای صعودی و نزولی توضیح داده شده
الگوهای تداوم عالی و پرچمهای صعودی و نزولی ،زمان را قبل ازسرگیری روند نشان میدهند.
بسته به تایم فریمهایی که در آن ظاهر میشوند ،معامله گران استراتژیهای معامالتی متفاوتی
برای استفاده از پرچمها دارند.
مهمتر از همه ،پرچمها نشاندهنده تثبیت هستند .ازاینرو ،آنها یک فرصت عالی برای معامله
در آن محدوده در هنگام آمادهشدن برای شکست ارائه میدهند.
ماهیت پرچم ،جهت معامله را مشخص میکند .طبیعتا معامله گران در هنگام تشکیل یک
پرچم صعودی و بعد از آن وارد پوزیشن خرید ،یا در هنگام تشکیل یک پرچم نزولی و بعد از
آن وارد پوزیشن فروش میشوند.
در بازار فارکس ،تثبیتها به دالیل مختلف شکل میگیرند .گاهی اوقات بازار فقط منتظر یک
رویداد مهم اقتصادی یا مقداری اطالعات برای حرکت است.
بهعنوانمثال )Non-Farm Payrolls16( NFP ،وضعیت بازار کار ایاالت متحده را نشان میدهد.
انتشار ماهانه شاخصهای اقتصادی دلیل نوسانات عظیم در جهان فارکس است زیرا
خزانهداری فدرال ایاالت متحده ،دادههای شغلی قبل از تغییر نرخ بهره دالر آمریکا را در نظر
میگیرد.
بنابراین ،پیش از یک اعالمیه  ،NFPبازار معموال تثبیت میشود .از نظر آماری ،محدودهها
( ،)rangesبهخصوص در چهارچوبهای زمانی بزرگتر از نمودار ساعتی ،بیشتر از روندها شکل
میگیرند.
ازآنجاییکه  NFPدر اولین جمعه هر ماه ظاهر میشود ،کل هفته تا زمان انتشار  ،NFPشرایط
محدوده یابی را نشان میدهد.
 16تعداد حقوق بگيران آمريکایی درهمه بخش ها به جز کارکنان دولت مرکزي-کارکنان خانه هاي شخصي-کارکنان
موسسه هاي خيريه و کارکنان بخش کشاورزي.

فصل 13
مثلثهای صعودی و نزولی در فارکس
همه معامله گران در مورد مثلثها بهعنوان الگوهای تثبیت شنیدهاند .وقتیکه بازار منتظر یک
دلیل برای شکستن در باالتر است ،معموال یک مثلث تشکیل میشود.
در واقع مثلثها رایجترین الگوهای تثبیت هستند .آنها همیشه و در تمام تایم فریمها تشکیل
میشوند ،بنابراین درک مفهوم پشت یک مثلث ،کلید موفقیت در معامله است.
تعداد معدودی از معامله گران میدانند که مثلثها تنها الگوهای تداوم نیستند .همانطور که
در فصل بعدی نشان خواهیم داد ،آنها همچنین میتوانند یکروند را معکوس کنند.
در حال حاضر ،مثلثهای صعودی و نزولی در جهت روند اصلی تصمیمگیری و عمل میکنند.
همانطور که از نام آن پیداست ،اولین مثلث یک الگوی صعودی است ،درحالیکه دومین مثلث
شرایط نزولی بازار را نشان میدهد.
برای مشاهده یک مثلث صعودی یا نزولی ،به یکشکل سه دره یا سه قله فکر کنید که در
برابر یک خط افقی شکل میگیرد و معموال روند را معکوس میکند.
بااینحال ،یک ضربالمثل وجود دارد که خصوصا در مورد بازار فارکس صدق میکند :سه
قلهها یا سه درهها بهندرت نگهداشته میشوند .دلیل این امر ماهیت صعودی یا نزولی است
که در پرایس اکشن مشاهده میشود.

فصل 14
زمانی که مثلثها یکروند را معکوس میکنند
مثلثها الگوهای پیچیدهای هستند .علیرغم این باور عمومی که تفسیر آنها ساده است،
معامله گران نمیدانند که آیا مثلث واقعا بهعنوان یک الگوی ادامه عمل خواهد کرد یا بازگشتی.
همانطور که به پایان این کتاب نزدیک میشویم ،مفاهیم بیشتری در مورد نظریه امواج الیوت
ارائه میدهیم که البته در کتاب آینده با جزئیات بیشتری به آنها خواهیم پرداخت .مثلثها
بهعنوان الگوهای بازگشتی یکی از مفاهیم کشف شده توسط  Elliottهستند و او خاطرنشان
کرد که این مثلثها که به آنها «نامحدود» نیز گفته میشود ،بسیار قدرتمند هستند.
همانطور که از نام آنها پیداست ،مثلثهایی که در این گروه قرار دارند باعث یک بازگشت
شدید میشوند .تقریبا هیچ محدودیتی در میزان حرکت قیمت وجود ندارد.
و آنها همچنین میتوانند روندهای قدرتمند را معکوس کنند .در اینجا  EURUSDیک مثلث را
در منطقه  1.25تشکیل میدهد.

بازار در تالش است تا در سطح باالتر شکسته شود ،اما هر بار که گاوها سعی میکردند که یک
سقف جدید ایجاد کنند ،شکست خوردند .در عوض ،پرایس اکشن یک سری از سقفهای
پایینتر ( )lower highsبسیار متداول در اشکال مثلثی را نشان میدهد.

فصل 15
بولینگرباند بهعنوان یک اندیکاتور روند
ما بهآرامی اما پیوسته به انتهای این جلد اختصاصدادهشده در مورد تحلیل تکنیکال نزدیک
میشویم .به طور دقیقتر ،این کتاب به اصول اولیه تحلیل تکنیکال اختصاصیافته است.
 John Bollingerاندیکاتور بولینگرباند را توسعه داد و معلوم شد که این اندیکاتور ،یکی از
متداولترین اندیکاتورها در حوزه معامالت خردهفروشی است .نکته این است که اکثر معامله
گران از بولینگرباندها فقط بهعنوان یک اندیکاتور روند استفاده میکنند ،اما این اصل در تحلیل
تکنیکال کاربرد بسیار بیشتری دارد.
به همین دلیل است که ما دو فصل کامل را به بولینگرباندها اختصاص میدهیم ،زیرا این یکی
از اندیکاتورهایی است که معامله گران خردهفروشی عاشق آن هستند .در این فصل ،ما از
تفسیر استاندارد استفاده خواهیم کرد و این برای معامله در جهت روند اصلی است.
اندیکاتور بولینگر باند از سه باند تشکیل میشود:


 - UBBبولینگر باند باالیی



 - MBBبولینگر باند میانی



 - LBBبولینگر باند پایینی

بسته به استراتژی معامالتی ،هر باند نقش متفاوتی ایفا میکند .بااینحال ،هنگام استفاده از
آن بهعنوان یک اندیکاتور روند MBB ،مهمترین نقش را ایفا میکند.
 MBBمعموال یک میانگین متحرک است .تنظیم پیشفرض در بیشتر پلتفرمهای معامالتی ،از
( SMAمیانگین متحرک ساده) بهعنوان  MBBاستفاده میکند.
EMA

اما این تنظیمات بهراحتی قابل تغییر هستند و معامله گران خردهفروشی این روزها
(میانگین متحرک نمایی) را مفیدتر میدانند به این دلیل که  EMAقیمت را از نزدیک دنبال
میکند.

فصل 16
بولینگر باند بهعنوان یک اندیکاتور شکست
تفسیر استاندارد اندیکاتور بولینگر باند میگوید که این یک اندیکاتور روند است .ازاینرو
معاملهگران از  MBBبرای اضافهکردن به پوزیشن خود یا بهسادگی برای راندن روند اصلی
استفاده میکنند.
بااینحال ،ارزش واقعی بولینگر باند ربطی به ویژگی روند ندارد .بلکه معامله گران به دلیل
توانایی آن در پیشبینی شکستهای بزرگ برای آن ارزش قائل هستند.
معامله گران برای مشخصکردن یک شکست ،بر روی نوسانات تمرکز میکنند .ازآنجاییکه
هیچ اندیکاتور نوسان استاندارد و قابل اعتمادی وجود ندارد ،بولینگرباندها میتوانند بهعنوان
یک اندیکاتور نوسان واقعی برای معامله گرانی که میدانند به دنبال چه چیزی هستند ،عمل
کنند.
نکته اصلی در اینجا ،تمرکز بر روی باندهای باال و پایین یا  UBBو  LBBاست.
وقتی فاصله بین این دو کمتر شود ،قیمت در حال شکستن در سطوح باالتر یا پایینتر است.
هرچه فاصله بین این دو باند کمتر شود ،قدرت شکست بیشتر خواهد شد.
بنابراین بولینگر باند بهعنوان یک اندیکاتور قوی عمل میکند که در آن بازار پس از محدود
شدن فاصله دو باند خواهد شکست.
تئوری کافی است ،در اینجا به یک مثال توجه کنید!

فصل 17
کلید تئوریهای معامالتی – نسبتهای فیبوناچی
برای تمام کردن این کتاب شگفتانگیز در مورد تحلیل تکنیکال ،باید کتاب بعدی را معرفی
کنیم.
نکته این است که بیشتر معامله گران خردهفروشی که این کتاب را میخوانند ،از دانش موجود
در آن راضی هستند .ازاینگذشته ،این کتاب بیشتر جنبههای مهم تحلیل تکنیکال را در
برمیگیرد.
بااینحال ،این کتاب همه آنها را پوشش نمیدهد .تئوریهای معامالتی دیگری وجود دارد که
ما هنوز درباره آنها صحبت نکردهایم و این تئوریها میتوانند در بازار ارز نیز اعمال شوند.
قسمت بعدی مجموعه ما ،نه همه کتاب بلکه بیشتر آن ،به تئوری امواج الیوت میپردازد.
اگر یک تئوری معامالتی وجود داشته باشد که هم از قیمت و هم از زمان استفاده کند ،این
تئوری امواج الیوت است .عالوه بر این ،این تئوری یک فرایند منطقی را دنبال میکند که برای
معاملهگری که از قوانین الیوت پیروی میکند ،جایی برای خطا نمیگذارد.
علیرغم این حقیقت که این تئوری در بازار سهام ایجاد شده است ،اما در بازار فارکس فعلی
نیز معتبر است .ازآنجاییکه این تئوری با طبیعت انسان سروکار دارد (احساساتی مانند طمع،
ترس ،خوشبینی ،بدبینی) ،در تمام بازارها مفید است.
اما اینهمه موضوع نخواهد بود! عالوه بر نظریه امواج الیوت ،ما موارد زیر را نیز پوشش
میدهیم:


معامله بیثبات با بولینگرباندها (تذکر  -فراتر از آن چیزی است که شما در اینجا یاد
گرفتید!)



نحوه معامله در سطوح اشباع خرید و اشباع فروش با نوسانگرهای مختلف



نحوه معامله بر اساس مفاهیم خالص هندسه بازار

فصل 17
کلید تئوریهای معامالتی – نسبتهای فیبوناچی

الگوهای هارمونیک و الگوهای  Gartleyنیز به فیبوناچی بستگی دارند .اگر یک سطح فیبوناچی
برای تقویت یک معامله با سطوح حمایت و مقاومت همپوشانی داشته باشد ،سطوح حمایت
و مقاومت از اهمیت بیشتری برخوردار خواهند بود.
این کتاب ،یک بخش تکنیکال از مجموعه آموزشی ما بود .کتاب بعدی نیز یک کتاب تکنیکال
خواهد بود.
بااینحال ،آن کتاب مفاهیم اضافی را پوشش خواهد داد ،یعنی مکمل تمام اطالعات موجود
در این کتاب است .ازاینگذشته ،اگر تا این لحظه همه چیز را به طور کامل خواندهاید ،کتاب
بعدی نیز در همین نزدیکیهاست.
درسته؟
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