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 حق کپی محصوالت فارکس یار

بازارهای مالی به  انش  نشر د آن " یک موسسه خصوصی است که هدف  یار  فارکس 

حل فروش  از م ا  حتو ینه های تهیه و ترجمه م شد. تمامی هز با بان فارسی" می  ز

یار تامین می گردد. یت فارکس  نتشر شده در وب سا حتوای م  م

برای فردی است که " ا محصوالت فارکس یار تنها  وب فقطلذ یق  از طر آن را  بهای   "

درس  آ یار به  یت فارکس  یر اینصورت   forexyar.comسا شد. در غ کرده با پرداخت 

شد. با جاز نمی  و قانونا م شرعا حرام  آن  اده از   هرگونه استف

یار تهیه یت فارکس  سا ط از وب  یار را فق الت فارکس  حصو شما  از اینکه م نید از  میک

سگذاریم.  سپا
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 مقدمه
دار ید که 9 نمو آن  را در نظر بگیر 1 و معامله 3 فقطدر  ور سود پیپ 11 درنتیجه شنا دارد  است  شده بسته سود اکثر وجود 

ده رخ هفته یک عرض در فقط هانیا ۀهم. امنشده خارج هنوز من و ست دا ین گرفتم، را عکساین  که هنگامی. ا  جفت ا

بود در حال هنوزارز  ط  نی. سقو ل هر سه من که زما ستم، را همعام د کل  ب 1 از بیشسو  .بود پیپ 11

 

 1:  نمودار

 دقیقه ای صورت گرفته شد. 5و ورود خط روند در چهارچوب زمانی  داشته: دقت بسیار باال USDCHFمعامله 

 



 مقدمه |   استراتژی معامالتی خط روند       
 

 هرگونه کپی برداری و نشر محتوای این کتاب مورد رضایت نخواهد بود. 01 

 

 2:  نمودار

ینگونه با   که بود ا ری ی رسید بعد ساعت 7 تق ب لو نتیجه مط  ... به 

 

 3:  نمودار
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 از این قرار است: خط روند معامالتی استراتژی هایویژگی

ستفاده .2 ساده ا بسیار  آن   است. از 

شما می .1 آن  نیدطی  ال را احتمال با معامالت توا اد دقت با با ار زی نید وارد بسی سر به حداکثر و ک درد ون   سود بد

ست پیدا نید. د  ک

ورودی .3 یس اکشن و رفتار قیمت  پرا س  سا برا صرفا  و  ط روند  نید. هنگام لمس خطو ی ک سای شنا د را   های خو

ده از  .0 با استفا تراتژیشما  س ند ا ط رو از خ نیدمی پیروی  ند بامعامله  توا ست بدان این و دهید انجامرا  رو  معنا

یی شانس که شت برای موفقیت باال  .خواهید دا
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 خط روند معامالتی بر استراتژی کلی مرور
نی یهاچهارچوب .2 یم ها: زما م فر ی  تمامی تا

 تمامی جفت ارزها: ارز جفت .1

یکاتورها .3 ند یکاتورها: ا ند ستفاده از ا ون ا  بد

لی ستاپ 9شکل شمارۀ  ید) Long Entry برای ک ست (ستاپ خر  .ا
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لی ستاپ یک زیر، شکل ست( فروش ستاپ) Short Entry برای ک  .ا

 

 2: شکل

نیم شما تراتژی با دیتوا ند، اس ط رو الت خ نید دقت با را زیر درشده  داده نشان معام ذ ک ی اتخا الی با  .بسیار 
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 هرگونه کپی برداری و نشر محتوای این کتاب مورد رضایت نخواهد بود. 01 

 

 4:  نمودار

واکنش ط  پاسخ و بازار به چگونگی  نددهی به خطو ال در شده میترس رو نید با  .توجه ک

بتدای در ند، قیمت خط ا است؟ مرتبه چند رو شته  براین بار. 0 جهش صعودی دا نا ید برای فرصت 0 ب پوزیشن ) خر ورود به 

ید د دارد (خر  .وجو

تراتژی س یۀ ا پا نین بر  چ ند هم التی خط رو با  می معام ی ر نید تق ا بتدای در تو ند ا ید رو نات شروع یا جد سا  یا ها top) بازار نو

bottom  )یدها شو ند اگر یا وارد  ابتدای رو ید، از  شد ین مسیر طول در محروم  ین و کنید حرکت ا که این  شودیم باعث ا

یکی تراتژی  س رین  از ا الت یهانظامبهت نات معام ست نوسا این ا شد، دلیل آن هم  یکاتورها که با  بلکه ردیگیبرنم در را اند

لیت ب ند یک خط تعیین مسیر قا اده و رو اکشن با آن از استف نشان  .دارد را 2پرایس  شما  یگری را به  نمودار د اجازه دهید 

 دهم.

شمارۀ  نمودار  ین از و داده نشان واکنش بار چند قیمت 5در  ند پیروی ا ست؛ درنتیجه اگر کرده خط رو پوزیشن  ا وارد 

ش  نستیم ،دیشدیمفرو  .کنید کسب درآمد دیتوا

                                                             
1 -  Price Action 
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 5:  نمودار

 

ینکه از قبل نین در مورد ا تراتژی قوا س التی ا بدهیم، خط روند معام حاتی  ضی یه الزم است تو پا  درک برای را ایمفاهیم 

تراتژی این عملکرد چگونگی س التی ا دهیم معام ضیح  ین مفاهیم از این قرار است: .تو  ا

حوۀ .9 ط ترسیم ن حیح؛ خطو ش ص ند به رو  رو

نی چه .1 ند خط یک زما حیح هنوز رو ست ص نی چه و ا  نیست؛ صحیح زما

یج اشتباهات از برخی درک .3 ط ترسیم در را ند؛ خطو  رو

ند یک ازکدام که بفهمیم چگونه .0 ط رو یاد احتمال به خطو ندیم حفظ ز ندینم حفظ کدام و شو  ؛شو

ایت .5 ومت و حم حوۀ و مقا ده ن ستفا  خود؛ نفع به هاآن از ا

ندها درک .0 یان یا شروع زمان از اطالع و رو  ها؛آن پا

رین - فنی آنالیز .7 دارهای آنالیز برای روش بهت یادی خود نمو از تعداد ز ستفاده  ون ا یکاتور بد ند  در حقیقت،) ا

ز به شما یگری قیمتج یکاتور د ند ید. نیاز به هیچ ا  (ندار

ده برای الذکرفوق نکات کامل درک ستراتژی موفق از استفا التی ا ند معام سیار خط رو ست ضروری ب  .ا
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 خطوط روند به شکل صحیح ترسیم نحوۀ
نوع و  ند خط د ند خط دارد: وجود رو ند صعودی) صعودی رو ند و( رو ند نزولی) نزولی خط رو چگونگی ترسیم خطوط  (.رو

جام می و مرحله ان سانی در د آ بارتاین مراحل  شود؛روند به  ندع  :از ا

خص را واضح یهادره وها قله :مرحلۀ اول دار مش  .(0کنید )نمو

  مرحلۀ دوم:

ف) قلۀ 1 حداقل الف( ست به چپ از خط یک با را( سق ین وصل را نید. ا شماک ند یک گونه   خواهید نزولی خط رو

نمودار شت )  .(7دا

ف) دره 1 حداقل  ب( صل خط یک با را( ک در این صورت و نید.  یک ک ند شما  شت  صعودی خط رو یز خواهید دا ن

نمودار (1). 

 

 6:  نمودار
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 7:  نمودار

 

 8:  نمودار

 نکات کلیدی و مهمی که باید بدانید:

ند یوقت .2 ط رو نیم رسم را خطو ند در معموال  ها آن، دیک نی خط رو ند و بیرو لی خط رو  .رندیگیم قرار داخ

ند .1 ط رو نی خطو ال   بیرو ند معمو ط رو لی خطو تند اص بل یهادره یاها قله از که هس ند شدهتشکیل توجه قا  در وا

نی یهاچهارچوب ر بزرگ زما نندت التر و ساعته 0 و ساعته 9 ما ال   با تند آشکار کام  .هس

ند .3 ط رو ط خطو ند داخلی، خطو ط در داخل شدهکشیده رو ند خطو تند. رو نی هس لبه بیرو  وقتی یطورک

ر مکوچک زمانی را یهاچهارچوب نیت لید که ،دیک ی د زیادی ما ندهای از تعدا لی رو ست  را داخ یدبه د ور  .آ
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 هرگونه کپی برداری و نشر محتوای این کتاب مورد رضایت نخواهد بود. 01 

گر .1 نی چهارچوب یک در ا ر بزرگ زما ید، قرار روزانه یا ساعته 0 مثال  ت لهتعیین  دار یهادره وها ق  برای که ی

ط ترسیم لی خطو ند داخ ده رو ندشده استفا وقات گاهی ،ا اقعا   ا شوار و ست د نی که ؛ ا نی  چهارچوباما زما زما

د را به  یا  9خو 3ساعته  و اقهیدق 1 9ی  ر اقهیدق 5 ند  هادره وها قله، دیدهیمی تغیی م خطوط رو برای ترسی

شد.  واضح خواهند 

 

 9:  نمودار

شد،می بیان  نچه  بر آ نا  ب نید که  ط ترسیم بی ند کار  خطو ادهرو ستاس  .ی ا

 وها کف از تعداد زیادی و کنندیم نگاه نموداری وقتی به کند، آن است کهمی را دچار سردرگمی مبتدیان اکثر موضوعی که

 .شوندیماستفاده  خط روند یک ترسیم برای هاآن از یک که کدام بفهمند توانندینم ،نندیبیم راها سقف

ده از  یبندتیاولو مشکل، اینحل راه ست هاکفو  هاسقفاستفا لی قاعدۀ و ا یر ک شرح ز ست آن به   :ا

 ستیک یی کههاآن ،هاکف در مورد التری کندل ا ست و چپ سمت در با کندل  که ییهاآن نسبت به دارد، خود را

ستیک ست و چپ سمت در کمتری ا بل دارند، خود را ر توجهقا  .بود خواهندت

 ف سق یز در مورد  صدق  همین ن ال   ولی کندیمروند  این معنی کام ید که برعکس. به  بال به با ن ستکندل  د  یهاکیا

رنییپا شید ت دار  .با 9نمو ضح را مفهوم این 1 ف سه .دهدیم نشانتر وا بل ک دار درتوجه قا  که با دارد وجود این نمو

ست. 3 و 1 ،9 یهاشماره شده ا خص  ستکندل  ،هاکف این از یک هر در که باشید داشته توجه مش  یهاکیا

االتر ر در ب و ه ست و چپ طرف د ف را  .دارند قرار ک
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 :دهم توضیح بیشتر بگذارید. هستند مشاهدهقابل یراحتبه که هستید ییهاسقف و هاکف دنبال به شما ،گریدعبارتبه

 خاب ف 1 هنگام انت ند خط ترسیم برای) سق ف 1 یا( نزولی رو توجه داشته  ،(صعودی ندرو خط ترسیم برای) ک

شید که ید هاآن با بل افراد ۀهم برای با شند آشکار یامشاهده قا ید. با اشته وجود یابهام گونهچیه نبا شد د لکهبا  ، ب

ر یگری کس ه یز  د یدن ند با  .کند مشخص یا ببیند وضوحبه را هاآن بتوا

 گر ید وضوحبه توانب را هاسقف یا هاکف ا ی و د سای نا بدین کرد، شنا ست مع  ؛هستند چشمگیر مهم و هاآن که ا

یرا ست ز جا ین بل طوربه بازار که ا ست معکوس یتوجهقا  .شده ا

 

 توجهقابلچه تعداد کف  بنابراین هستند؛ واضح یا «مشاهدهقابل» هاکفچه تعداد از  زیر، نمودار در: سؤال

 پیدا کنید؟ دیتوانیم
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 هرگونه کپی برداری و نشر محتوای این کتاب مورد رضایت نخواهد بود. 11 

 

 11:  نمودار

میبیمکف را  0من  :پاسخ ین ن اده  هاکف. ا نشان د شکل زیر  ندشدهدر   .ا

 

 12:  نمودار

ست چیزی همان این نیم شما که ا ند یک کشیدن با دیتوا و که صعودی خط رو آن  ،کندیم متصل هم به را اول کف د به 

نید پیدا ک ست  ف در و سومین در. د نی که چهارمین ک ند تست برای قیمت زما نیمشما  ،دیآیم پایین خط رو  با دیتوا

یسک ید وارد پایین بسیار ر شو ر در و پوزیشن خرید  برسید ه ی  سود خوب  .معامله به مقدار 
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 13:  نمودار

نمونه یگری توجه کنید: به  دار  در د ال  ها کف 93نمو ضح کام بل وا تند؛و قا آن توجه هس ساده هابنابراین مشاهدۀ  ای کار 

ست. ست این نتیجه ا برای تست خط روند رسم شده وقتی که ا ی صعودی به جهش آمد، پایین قیمت  ا  خوب پید ست  د

نیم  .دیک
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 هرگونه کپی برداری و نشر محتوای این کتاب مورد رضایت نخواهد بود. 11 

 

 14:  نمودار

یر نشان  طورهمان شکل ز در  دهکه  نی شده دا ست، زما ف یا قله 1 حداقل که ا م به را سق نیم وصل ه ند خط ،دیک  رو

ستشدهمیترس باشید توجه. ، نزولی ا له که داشته  شندها سقف یاها ق با ضح  وا ید  ندب یراحتبههر کس  و با  ها راآن توا

 .کند مشاهده
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 15:  نمودار

اینمی نیم که  نه بی ید روش هرگو ده برای یر یگمیتصم مورد در ترد ف از استفا ف سق ند خط یک ترسیم برای یا ک را از  رو

 .بردبین می

بپرسید :سؤال ید  التی هایستاپ از بسیاری شا ند در بزرگ معام ط رو ابل یهاسقف یاها کف از کشیده شده خطو توجه ق

بل یهاسقف یاها کف ترکیب از یا یز وتوجه قا دارید؟ چه این مورد در. دهندیم رخ ناچ  نظری 

گر :پاسخ لوگیری برای هستید مبتدی ا ند را فقط سردرگمی، از ج ط رو ر خطو ساس ب ها کف یا( یها)قله هاسقف ا

دره بلیها) جربه هرچه. بکشیدتوجه ( قا به و ت بیشترنفس اعتماد شد، شما  نیم با ط دیتوا ندی معاملۀ خطو نجام  را رو ا

بل و ناچیز یهاسقفو ها کفترکیب  یا ناچیز یهاسقف یاها کف در دهید که ند.شده ترسیمتوجه قا دار ا  95شماره  نمو

نه  .دهدیم نشان را وضعیت این از یانمو



 حیخطوط روند به شکل صح میترس ۀنحو |   استراتژی معامالتی خط روند       
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 16:  نمودار

ط ین خطو شده از ا ند یهادره یاها قله روند رسم  ط رو یز، همان خطو لی ناچ تند داخ  .هس

رین کمی نید تا است الزم مهارت و تم ده از دو  بتوا استفا ند نقطه،با  لی خطوط رو نید رسم را داخ مرین بیشتر هرچه. ک  ت

نید، رراحت را کار این  ک جام ت ن اد ا  .خواهید د
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 نامعتبر و معتبر خطوط روند
 

 ند یک خط ست تا رو ر ا نی معتب اشته چشمگیری که نقطۀ تقاطع زما شد ند نان قیمت و با  .کند پیروی آن از همچ

 نی نامعتبر  خط یک ند زما یری تقاطع که شودیمرو شد چشمگ ندیم این و داشته با شد معنی بدان توا ند  که با رو

یر احتماال   ست کرده تغی  .ا

نه :سؤال نیم چگو ند که بگویید دیتوا وجهقابل تقاطع خط رو ست یت ین داشته ا ندیمتقاطع  که ا  شکست معنای به توا

ند ط رو شد؟ خ  با

ین زمینه به من که سه مورد هست اما ندارد وجود آن تعیین برای دقیقی فرمول :پاسخ متوجه می هاآن در ا ن  :ک

ستیکی .9 ل ا ند خط که کند کرده رو ست، را قطع  یا ا ند باالی آ یر آن؟ شده بسته خط رو یا ز ست   ا

لند) بدنه طول .1 ستیکی( بودن کوتاه یا ب ل ا در کند ند خط باالی که  ند خط زیر و نزولی رو  شده بسته صعودی رو

ست  .ا

 ساعته 0 یا ساعته 9 یهاکیاستکندل  شدنبسته .3

 

 تر از این قرار است:توضیحات کامل

ست که  آن؟ زیراست یا  شده بسته خط روند باالی آیا است، را قطع کرده روند خط که کندل استیکی گفتیم آن ا منظور 

گر صلۀ با کندل استیک یک ا ابل فا باالی یتوجهق ند نزولی خط یک در  دارد شود، بسته رو ل  ین موضوع یانشانه احتما  از ا

شد ند خط که با ست شده شکسته اکنون نزولی رو برای  برعکس .ا نیز  ند صعودیاین امر  یعنی اگر خط رو ست؛   صادق ا

ستیک یک بل فاصلۀ با کندل ا یر یتوجهقا نه احتماال   شود، بسته آن در ز ضوع یانشا ست از این مو ند خط که ا  صعودی رو

و قیمت ا شده شکسته اکنون ست  ند نزولی داردا  .کنون رو

گر ند را یک ا ستیک خط رو شد فقط کندل ا با بسته اما قطع کرده  پایینموفق به  باال/ ند خط یک شدن در  / نزولی رو

شد صعودی با تر است که ،نشده  ین خط از به ند ا  .شود پیروی رو

 زیر و نزولی روند خط باالی در توجه کنید که کندل استیکی( بودن کوتاه یا بلند) بدنه به طول گفته شد که 2در شمارۀ 

 بسته صعودی/ نزولی روند یک خط زیر/ باال که در کندل استیکی بدنۀ طول هرچه .است شده بسته صعودی روند خط

 .است خط روند بیشتر شدنشکسته احتمال باشد، بیشتر ،شودیم

 

 


