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حق این اثر برای نشریه فارکس یار محفوظ است .لطفا خواهشمند است تا جهت
یاری رساندن به این نشریه محتوای آن را بدون مجوز فارکس یار در جایی نشر
ندهید.
با تشکر از احترام شما به حقوق فارکس یار

قیمت این کتاب در سایت فارکس یار  0088تومان می باشد.
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دربارهی سیستم
مدون و بسیار سود ده است؛ این سیستم بدون استفاده از هیچیک از
سیستم معاملهی روزانه ،سیستمی
ّ

شاخصهای تکنیکال ،با تمرکز بر روی قیمت ،کار میکند و به منظور یافتن سمت قویتر بازار (عرضه یا تقاضا)
واضح
اطالعات و الگوهای
در هر لحظه ،این سیستم ابتدا بر روی بازهی
بلندمدت تمرکز کرده و سپس از این ّ
ّ
ِ

زمانی کوتاهتر) ،استفاده میکند .به این طریق ،سیستم تغییرات قیمتی تا
قیمتی ،در معامالت روزانه (بازههای
ِ

صدم درصد را مطابق میل معاملهگر لحاظ میکند.
معاملهگران مبتدی به اشتباه فکر میکنند که برای موفقیت در بازار ارز ،باید چیزی را اختراع کنند ،خاص باشند
و تکنیکهای معاملهای را کشف کنند که تا به حال به فکر هیچکس نرسیدهاست .در فارکس ،خاص بودن
مطرح نیست بلکه اتفاقاً چیزی که در آن اهمیت دارد این است که افراد زیادی در سطح مشخصی از قیمت ،به
صورت همزمان به خرید یا فروش ارز اقدام نمایند و هرچه تعداد افرادی که این کار را میکنند بیشتر باشد،
احتمال موفقیت نیز بیشتر میشود .در حالی که اگر شما استراتژی یکتایی را اتخاذ نمایید و بر آن اساس به
خرید و فروش مشغول شوید ،اکثر معاملهگران خرید/فروش شما را نادیده میگیرند و از آنجا که از سیستم
خاص شما اطالعی ندارند بر اساس سیستم شما معامله نخواهند کرد .در نتیجه باید همواره همراه (نه بر
خالف جهت) اکثریت حرکت کنید .هرچه اطالعات برای معاملهگران روشنتر باشد ،احتمال موفقیت نیز بیشتر
خواهد بود .بخشی از دلیل سوددهی این سیستم معامله نیز همین است که بر اساس الگوهای قیمتیای کار
میکند که بسیار واضح ،محبوب و به راحتی قابل شناسایی هستند .به دلیل محبوبیت زیاد ،اکثر معاملهگران ،با
دقت این الگوها را زیر نظر دارند ولی هنگامی که این الگوها تغییر کنند ،معاملهگران نیز دست به معامله
خواهند زد .دلیل دیگر سوددهی این سیستم ،تکنیکهای مدیریت معامله است .این تکنیکها با هدف
حداکثرسازی سود در هر معامله ،به معاملهگرها تعیین و تعقیب سطوح خروج از زیان را یاد میدهند .حال،
پس از این آشنایی ّاولیه ،وقت آن فرا رسیدهاست تا با جزئیات بیشتری اجزای این سیستم معامالتی را بررسی

کنیم.
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خرید یا فروش؟
پیش از پرداختن به الگوهای قیمتی و نحوهی انجام بهترین معامالت بر آن اساس ،باید به بازهی زمانی بزرگتر
و تعیین جهت کلّ ی معامالت خود ،بپردازیم .نباید به محض پدید آمدن یک الگو در بازهی زمانی کوتاهمدت ،در
هر جهتی که الگو ما را هدایت میکرد ،معامله کنیم؛ بلکه ابتدا باید با نگاه به تغییرات قیمت در بلندمدت،
بفهمیم که طرف عرضه قویتر است یا طرف تقاضا .برای این کار بازهی زمانی نمودار  4ساعته را تا جای ممکن
احتماال میدانید که در بازار
افزایش میدهیم (زوم به بیرون) و آخرین حرکت پایدار قیمتی را شناسایی میکنیم.
ً
فارکس یا هر بازار مالی دیگر ،قیمت ارز یا سهام به طور پیوسته باال یا پایین نمیرود و قیمت به صورت موجی
حرکت میکند .این موج شامل حرکات پایدار در یک جهت و حرکات تصحیحی کوچکتر در جهت مخالف است
که در کنار هم ،یک روند را میسازند .نمونهای از حرکات پایدار و تصحیحی را در زیر میبینید:

در مثال فوق (از چپ به راست بخوانید) ،ابتدا روندی صعودی بهوجود میآید و پس از حرکت بزرگ پایدار،
قیمت کمی تصحیح میشود و برای بار دوم هم این اتفاق رخ میدهد و در نهایت ،این حرکات  4بار تکرار می
شوند.اگر حرکات پایدار قوی به سمت باال رخ دهند نشانهای از صعودی بودن جهت (و روند) است .هرگاه با
نگاه به نمودار  4ساعته ،ببینیم که آخرین حرکت پایدار ،مانند مثال باال ،صعودی است باید متوجه شویم که
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ِ
جهت آن حرکت پایدار خواهند بود و ما باید به دنبال خرید باشیم .منطق چنین
بالقوهی ما تنها در
معامالت
ّ

تصمیمی بسیار ساده است .حرکت بزرگ رو به باال به معنی قویتر بودن خریداران نسبت به فروشندگان است؛
لذا پس از یک حرکت تصحیحی (و فروش سهام و کسب سود در آن حرکت تصحیحی) از آنجا که روند

صعودی است ،خریداران دوباره به بازار برمیگردند و با حفظ سرعت قبلی ،قیمتها را برای حرکت پایدار بعدی
باال خواهند برد .چنین اتفاقی در نمودار باال 4 ،بار متوالی رخ داد؛ پس از آن ،در قلّ ه ،به جای یک حرکت
شروع حرکت پایدار پیشین ،قرار
تصحیحی خفیف ،قیمت به قدری نزول کرد که در سطحی پایینتر از نقطهی
ِ
گرفت .این افق ،آن حرکت تصحیحی را تبدیل به حرکتی پایدار نمود .این بدان معناست که جهت حرکت
قیمت تغییر یافته و اگر در بازهی زمانی کوتاهتر نیز این الگوی قیمتی تکرار شود ،باید فقط به دنبال فروش
باشیم .پس از آن ،با حرکت تصحیحی گستردهای مواجه میشویم که علیرغم نوسان قیمت ،قیمت به نقطهی
ِ
حرکت تصحیحی و جهت نزولی همچنان ادامه مییابند .پس از
شروع حرکت پایدار نزولی نمیرسد و در نتیجه
اتمام حرکت تصحیحی ،سه موج تصحیحی پایدار دیگر در پی میآیند که دوتای ّاول ،با تصحیحهای کوچکتر

(این بار رو به باال) همراه هستند .چنین تغییرات قیمتیای حاکی از نزولی بودن جهت/روند هستند و در نتیجه
ما فقط به دنبال فروش هستیم .با توجه به این جهت کلّ ی ،به بازهی زمانی کوتاهتر در نمودار میرویم و به
انتظار تشکیل یک الگوی مشخص مینشینیم .اگر الگو به سمت باال حرکت کند به دلیل نزولی بودن جهت کلی،
از این فرصت در جهت فروش سهام استفاده خواهیم کرد .چراکه همانطور که پیشتر به آن اشاره کردم ،برای
ِ
متوجه میشویم که فروشندگان
بلندمدت توجه میکنیم و بر این اساس
طرف قویتر بازار ،به بازهی زمانی
یافتن
ّ
ِ
ّ
قدرت تغییر قیمت بیشتری دارند یا این خریداران هستند که قیمت را باال میبرند .جهت نزولی تایم باال نشان

اقلیت خریدار ،جنگ را از آنها بردهاند .کسب سود آسان ،در
میدهد که فروشندگان قدرت دارند و با چیرگی بر ّ

همراهی با آنها بهدست میآید و به همین دلیل ما هم با آنها همسو میشویم .فراموش نکنید که در ابتدای
متن به شما چه گفتم ،هرچه افراد بیشتری ،کاری که شما انجام میدهید را انجام دهند ،شانس پیروزی شما نیز
بیشتر میشود .ما در مقابل اکثریت معامله نمیکنیم .این قاعده دربارهی فروشندگان نیز صادق است .بگذارید
مثالی دیگر حول چگونگی تعیین آخرین حرکت پایدار را با هم بررسی کنیم.
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مسئله روشن است ،ابتدا حرکتی بزرگ به سمت پایین (آخرین حرکت عمده) داریم که نشاندهندهی قدرت برتر
فروشندگان است؛ این حقیقت به ما میگوید که باید به دنبال فروش باشیم .مثالی دیگر:
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در این مثال نیز واضح است که فقط باید به دنبال فروش باشیم.
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