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 تومان می باشد. 0088قیمت این کتاب در سایت فارکس یار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لطفا خواهشمند است تا جهت حق این اثر برای نشریه فارکس یار محفوظ است. 
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
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   ی سیستم درباره

یک از ده است؛ این سیستم بدون استفاده از هیچ ی روزانه، سیستمی مدّون و بسیار سودسیستم معامله
تر بازار )عرضه یا تقاضا( کند و به منظور یافتن سمت قویتکنیکال، با تمرکز بر روی قیمت، کار میهای شاخص

ی بلندمّدت تمرکز کرده و سپس از این اّطالعات و الگوهای واضِح در هر لحظه، این سیستم ابتدا بر روی بازه
کند. به این طریق، سیستم تغییرات قیمتی تا تر(، استفاده میهای زمانِی کوتاهقیمتی، در معامالت روزانه )بازه

 کند.گر لحاظ میصدم درصد را مطابق میل معامله

کنند که برای موفقیت در بازار ارز، باید چیزی را اختراع کنند، خاص باشند اشتباه فکر می بهگران مبتدی معامله 
در فارکس، خاص بودن است. یدهکس نرسای را کشف کنند که تا به حال به فکر هیچهای معاملهو تکنیک

مطرح نیست بلکه اتفاقًا چیزی که در آن اهمیت دارد این است که افراد زیادی در سطح مشخصی از قیمت، به 
کنند بیشتر باشد، می رازمان به خرید یا فروش ارز اقدام نمایند و هرچه تعداد افرادی که این کار صورت هم

در حالی که اگر شما استراتژی یکتایی را اتخاذ نمایید و بر آن اساس به . شوداحتمال موفقیت نیز بیشتر می
گیرند و از آنجا که از سیستم گران خرید/فروش شما را نادیده میخرید و فروش مشغول شوید، اکثر معامله

ر در نتیجه باید همواره همراه )نه ب  خاص شما اطالعی ندارند بر اساس سیستم شما معامله نخواهند کرد.
تر باشد، احتمال موفقیت نیز بیشتر گران روشنخالف جهت( اکثریت حرکت کنید. هرچه اطالعات برای معامله

ای کار خواهد بود. بخشی از دلیل سوددهی این  سیستم معامله نیز همین است که بر اساس الگوهای قیمتی
گران، با یل محبوبیت زیاد، اکثر معاملهکند که بسیار واضح، محبوب و به راحتی قابل شناسایی هستند. به دلمی

گران نیز دست به معامله دقت این الگوها را زیر نظر دارند ولی هنگامی که این الگوها تغییر کنند، معامله
با هدف  هاهای مدیریت معامله است.  این تکنیکدلیل دیگر سوددهی این سیستم، تکنیک خواهند زد.

دهند. حال، گرها تعیین و تعقیب سطوح خروج از زیان را یاد میه معاملهحداکثرسازی سود در هر معامله، ب
است تا با جزئیات بیشتری اجزای این سیستم معامالتی را بررسی پس از این آشنایی اّولیه، وقت آن فرا رسیده

 کنیم.

 

 

 

 

 

 

https://forexyar.com/
https://forexyar.com/


 5             نشریه آنالین فارکس یار         

 

 خرید یا فروش؟

تر ی زمانی بزرگآن اساس، باید به بازه ی انجام بهترین معامالت برپیش از پرداختن به الگوهای قیمتی و نحوه
مدت، در ی زمانی کوتاهو تعیین جهت کّلی معامالت خود، بپردازیم. نباید به محض پدید آمدن یک الگو در بازه

کرد، معامله کنیم؛ بلکه ابتدا باید با نگاه به تغییرات قیمت در بلندمدت، هر جهتی که الگو ما را هدایت می
ساعته را تا جای ممکن  4ی زمانی نمودار تر است یا طرف تقاضا. برای این کار بازهرضه قویبفهمیم که طرف ع

دانید که در بازار کنیم. احتمااًل میدهیم )زوم به بیرون( و آخرین حرکت پایدار قیمتی را شناسایی میافزایش می
رود و قیمت به صورت موجی یا پایین نمیفارکس یا هر بازار مالی دیگر، قیمت ارز یا سهام به طور پیوسته باال 

تر در جهت مخالف است کند. این موج شامل حرکات پایدار در یک جهت و حرکات تصحیحی کوچکحرکت می
 بینید:ای از حرکات پایدار و تصحیحی را در زیر میسازند. نمونهکه در کنار هم، یک روند را می

 

 

آید و پس از حرکت بزرگ پایدار، وجود میروندی صعودی به ابتدادر مثال فوق )از چپ به راست بخوانید(، 
بار تکرار می 4دهد و در نهایت، این حرکات شود و برای بار دوم هم این اتفاق رخ میقیمت کمی تصحیح می

)و روند( است. هرگاه با  ای از صعودی بودن جهتشوند.اگر حرکات پایدار قوی به سمت باال رخ دهند نشانه
ساعته، ببینیم که آخرین حرکت پایدار، مانند مثال باال، صعودی است باید متوجه شویم که  4به نمودار  نگاه
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ی ما تنها در جهِت آن حرکت پایدار خواهند بود و ما باید به دنبال خرید باشیم. منطق چنین معامالت بالقّوه
ودن خریداران نسبت به فروشندگان است؛ تر بتصمیمی بسیار ساده است. حرکت بزرگ رو به باال به معنی قوی

لذا پس از یک حرکت تصحیحی )و فروش سهام و کسب سود در آن حرکت تصحیحی( از آنجا که روند 
ها را برای حرکت پایدار بعدی گردند و با حفظ سرعت قبلی، قیمتصعودی است، خریداران دوباره به بازار برمی

بار متوالی رخ داد؛ پس از آن، در قّله، به جای یک حرکت  4ر باال، باال خواهند برد. چنین اتفاقی در نمودا
ی شروِع حرکت پایدار پیشین، قرار تر از نقطهتصحیحی خفیف، قیمت به قدری نزول کرد که در سطحی پایین

گرفت. این افق، آن حرکت تصحیحی را تبدیل به حرکتی پایدار نمود. این بدان معناست که جهت حرکت 
تر نیز این الگوی قیمتی تکرار شود، باید فقط به دنبال فروش ی زمانی کوتاهر یافته و اگر در بازهقیمت تغیی

ی شویم که علیرغم نوسان قیمت، قیمت به نقطهای مواجه میباشیم. پس از آن، با حرکت تصحیحی گسترده
یابند. پس از نان ادامه میرسد و در نتیجه حرکِت تصحیحی و جهت نزولی همچشروع حرکت پایدار نزولی نمی

تر های کوچکآیند که دوتای اّول، با تصحیحاتمام حرکت تصحیحی، سه موج تصحیحی پایدار دیگر در پی می
ای حاکی از نزولی بودن جهت/روند هستند و در نتیجه )این بار رو به باال( همراه هستند. چنین تغییرات قیمتی

رویم و به تر در نمودار میی زمانی کوتاهه به این جهت کّلی، به بازهما فقط به دنبال فروش هستیم. با توج
نشینیم. اگر الگو به سمت باال حرکت کند به دلیل نزولی بودن جهت کلی، انتظار تشکیل یک الگوی مشخص می

ی از این فرصت در جهت فروش سهام استفاده خواهیم کرد. چراکه همانطور که پیشتر به آن اشاره کردم، برا
شویم که فروشندگان کنیم و بر این اساس متوّجه میی زمانی بلندمّدت توجه میتر بازار، به بازهیافتِن طرِف قوی

نشان  نزولی تایم باالبرند. جهت قدرت تغییر قیمت بیشتری دارند یا این خریداران هستند که قیمت را باال می
اند. کسب سود آسان، در ها بردهاقلّیت خریدار، جنگ را از آندهد که فروشندگان قدرت دارند و با چیرگی بر می

شویم.  فراموش نکنید که در ابتدای ها همسو میآید و به همین دلیل ما هم با آندست میها بههمراهی با آن
یز دهید را انجام دهند، شانس پیروزی شما نمتن به شما چه گفتم، هرچه افراد بیشتری، کاری که شما انجام می

ی فروشندگان نیز صادق است. بگذارید کنیم. این قاعده دربارهشود. ما در مقابل اکثریت معامله نمیبیشتر می
 مثالی دیگر حول چگونگی تعیین آخرین حرکت پایدار را با هم بررسی کنیم.
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ی قدرت برتر دهندهمسئله روشن است، ابتدا حرکتی بزرگ به سمت پایین )آخرین حرکت عمده( داریم که نشان
 گوید که باید به دنبال فروش باشیم. مثالی دیگر:فروشندگان است؛  این حقیقت به ما می
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 در این مثال نیز واضح است که فقط باید به دنبال فروش باشیم.
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