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 معامله بر اساس پرایس اکشن

 نویسنده: لاورنتیو دمیر

 ناشر: نشریه آنلاین فارکس یار

هرگونه تکثیرر است.  تمامی حقوق برای نشریه الکترونیک فارکس یار محفوظ

یا پخش این کترا  بره هرشرکلی یرا هرر وسریله ایا اارک او الکترونیکری یرا 

مکانیکیا مانند کپی کردنا نگارش یرا هرر نروخ رهیرره االااراتی و سیسرتک 

 باویابی بدون اجاوه کتبی قبلی او ناشر جایز نیست.

 حمایت شما او ناشر مورد تقدیر است

 .ناشربا تشکر او احترام شما به حقوق  

 



 

 فهرست مطالب:

 معرفی استراتژی 

o بدون شاخص 

o بازه زمانی 

 روند 

 حمایت و مقاومت 

 فیبوناچی بازگشتی 

 الگوهای شمعی 

o چکش 

o الگوی پوششی 

o ستاره صبح/ستاره شب 

o ابر سیاه/الگوی نفوذی 

 قدم استراتژی قدم به 

 چاره صبر است 
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 معرفی استراتژی

من تا به حال، با موفقیت خوبی به خرید و فروش ارز مشغول بودم و امروز تصمیم گرفتم که سیستم معامالتی 
خودم را با جزئیات کامل به شما ارائه کنم. مخاطب این استراتژی افرادی هستند که هنوز در بازار ارز به 

اند تا  بتوانند در بازار فارکس افرادی که تالش فراوانی برای ایجاد یک استراتژی َبرنده کرده اند؛موفقیت نرسیده
اید. پس از یک سال و نیم به سود برسند. از سختی این فرآیند آگاه هستم اّما شما سراغ آدم درستی آمده

طراحی کردم. پس از آن همه  کردم حاصلی در بر نداشت، این استراتژی قدرتمند راناکامی، وقتی هرکاری می
ها به این شمار، مقاالت و فرومهای بیی کتابحدوحصر نمودارها، مطالعهی بیی مانیتور، مطالعهنگاه به صفحه

 نتیجه رسیدم که مفیدترین چیزها در بازار ارز موارد زیر هستند:

o روندها 

o )نواحی حمایت و مقاومت )افقی و قطری 

o های فیبوناچینسبت 

o ی )قیمتی( شمعی.الگوها 

در نهایت با بهره جستن از تمامی موارد فوق، به این استراتژی قیمتی رسیدم و از آن پس، اوضاع بر وفق  
 است.مرادم شده

 

 بدون شاخص

کند. تا جایی که ای نمیهای تکنیکال استفادهاز آنجا که این استراتژی بر اساس قیمت استوار است، از شاخص
ها نسب به قیمت، وقفه دارند و همین استفاده از اطالعات قیمتی پیشین، تمامی شاخص دانم به دلیلمن می
سازد. خود تغییرات قیمت بهترین شاخصی است که در خاصیت میها بیبینی قیمتها را در پیشایراد، آن

آشنا شوید و من هم خوانی تان کمک کند. شما باید با قیمتتواند به شما در کسب سود در معامالتبازار ارز می
 022سازم. تنها شاخصی که به نظر من مفید آمد، میانگین متحرک نمایی در این استراتژی شما را با آن آشنا می

کنم. دلیل لحاظ کردن این شاخص نه به خاطر بود که آن را در نمودار روزانه استفاده می 200EMAروزه یا 
گذاران آن را دنبال ی سرمایهدارد( بلکه به این خاطر است که عمدهبینی )که آن هم وقفه توانایی آن در پیش

 200EMAکنند. اگر به نمودار قیمت و کنند و در نتیجه با دنبال کردن آن احساس رضایت خاطر پیدا میمی
واکنش نشان می 200EMAبینید که به همین دلیل بسیاری از مواقع قیمت در نزدیکی همزمان نگاه کنید می

برخی از معامالت خود را انجام می 200EMAگران بر اساس که خود بدان معناست که بسیاری از معاملهدهد 
در نمودار روزانه جای داده  200EMAدهند. همین منطق برای الگوهای شمعی نیز برقرار است. در استراتژی من 
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کند و خوانی ما را تایید میقیمت نیز 200EMAاست اّما دلیل این کار صرفا برای نشان دادن این است که شده
 تصمیمات ما هیچگاه بر اساس میانگین متحرک نخواهند بود.

 

 ی زمانیبازه

ای است که تا جای ممکن به ساعته 4ی زمانی ی زمانی برای معامله و کسب حداکثر سود، بازهبهترین بازه
وط به معامالت بین روز است که به دلیل ساعته مرب 4تر از ی زمانی کوتاهسمت بیرون زوم شده باشد. بازه

تر )ناشی از اخبار اقتصادی(، این بازه در بلند مدت کارایی چندانی های زمانی کوتاهحرکات قیمتی رندم در بازه
گذرد ای که به سمت بیرون زوم شده است، به شما دیدی کّلی از آنچه در بازار میساعته 4ی زمانی ندارد. بازه

تر بسیار ی زمانی کوتاهسازد. معامله در بازهرا از روند غالب و چگونگی کسب سود از آن آگاه میدهد و شما می
ای ی من، به عنوان استراتژیکنم. در استراتژی مورد استفادهپرخطر بوده و من چنین چیزی را پیشنهاد نمی

مدت به سود برسم؛ شما نیز به همین  کنم تا در بلندساعته استفاده می 4ی زمانی کارانه، من از بازهمحافظه
های فارکس نیست که بخواهد فورًا شما را پولدار کند؛ روش اعتماد خواهید کرد. این استراتژی از آن استراتژی

شما در هر لحظه از روز، هر روز هفته معامله نخواهید کرد بلکه تنها با چند معامله در ماه به سودهایی کالن 
ه، حساب الیو کارگزار شما باید نمودارهایی بر اساس زمان بسته شدن نیویورک داشته خواهید رسید. به عالو

که همچین قابلیتی دارند استفاده  Fxlite  یا  Fxddای مانند باشد، در غیر این صورت، از حساب دموی کارگزاری
یو برای وارد کردن معامالت ها استفاده کنید و از حساب التوانید از آن حسابسازی میکنید. برای کارهای آماده

 سازم.های استراتژی مورد بحث، آشنا میجویید. اکنون، با ذکر جزئیات، شما را با بخش در بازار بهره
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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 میتمااًل میتوضیح خواهم داد. همانطور که اح

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

 

 

 حال بگذارید مثالی از یک روند صعودی را نیز مرور کنیم:
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کند، سپس کمی باشد، قیمت با قدرت در یک جهت حرکت میهرگاه روند وجود داشتهبینید، همانطور که می
شود و سپس به حرکت پایدار خود در جهت اّولیه ادامه خواهد داد. با تکرار خود را تصحیح کرده یا تثبیت می

 یابد.این چرخه، روند ادامه می

 هاست، مانند مثال فوق. یعنی:س بودن آنمقیای حائز اهمیت در تشخیص قّله و دّره توجه به هم نکته
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قیمت کمی در جهت روند رفت و سپس تصحیح کوچکی )با دایره در تصویر  HHدر همان مثال، پس از سومین 
نیست بلکه موجی کوچک در بین موج بزرگتر   پیشین HHیی هم اندازه با  HHمشخص شده( در پی آمد. این 

 ن مورد:است. مثالی دیگر برای نشان دادن ای
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های بزرگتر هستند. موج بزرگتر، موجی های کوچک به همراه موجدر این مثال نیز شرایطی مشابه داریم که موج
ها صرف تر هستند که از آنی پایینی زمانی،  برجسته است، آن سه موج کوچک نیز از مرتبهاست در تمام بازه

ی تغییر جهت روند و تشخیص آن، در اید، به نحوهدهی تشخیص روند آشنا شکنیم. حال که با نحوهنظر می
دو تغییر روند داریم. )از چپ به راست( ابتدا روندی نزولی  پایینپردازیم. در نمودار لحظه، از منظر تکنیکال می

در خط افقی است اّما پیش از آن، روند  LHی تغییر روند شکست آخرین آید. الزمهقیمت پدید می  LLو  LHبا 
 ان نزولی است.همچن

 

فراتر رفت و پس از تصحیحی کوتاه، با حرکت به باال،  LHکنید، در نهایت قیمت از همانطور که مشاهده می
را هم شکست و  LHجدید نساخت، آخرین  LHروند را از نزولی به صعودی تغییر داد. بنابراین وقتی قیمت دیگر 

یی است که قیمت  HHای مشخص، ازآخرین قّله پایین، فراتر رفت، روند تغییر کرد. این نقطه اولین در نقطه
دهد. قیمت رسد. سپس تغییر روندی از صعودی به نزولی رخ مینزولی، به آن می LHپس از تجاوز از آخرین 

و مانند نخستین تغییر روند،  ماندناکام می HLثبت سومین  درکند اّما جدید را ثبت می HHکند و سه رشد می
روند  HLتر از آخرین سازد که پاییندر دومین خط افقی در نمودار،  کف قیمتی می HLبا تجاوز از آخرین 

تغییر روند را تایید می LLکند و با حرکت به پایین، ثبت صعودی است. سپس حرکتی تصحیحی را ایجاد می
دهد؛ قیمت تصحیح میرخ می HLیا  LHتنها پس از تجاوز از آخرین  کند. به یاد داشته باشید که تغییر روند 

ازد. تنها در چنین سرا تایید می LL  یا HHشود و  در نتیجه اعتبار جدید پرتاب می LLیا  HHشود و به سمت 
 شود:توان از تغییر روند مطمئن شد. در اینجا مثالی دیگر حول اهمیت این موضوع ارایه میمیزمانی است که 
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تجاوز  HLاز اخرین  دیداریم که برای شکستن آن، قیمت باروند بلندمدت آشکاری  AUD/USDدر مثال فوق در 
تر جدید و تغییر روند، از آن نقطه پایین LL  گیری  نشینی یا تصحیح کند و سپس به منظور تایید شکلکند، عقب
رفت و فورًا برگشت و هیچگاه برای تایید  HLزیر آخرین بینید که این اتفاق نیفتاد و تنها یک لحظه به رود. می

LL  و تغییر روند، بازنگشت. بنابراینAUD/USD ی دیگر برای تعیین روند دی دارد. به یک نکتههنوز روندی صعو
ر باید توجه کنید. گفتم که قّله یا دّره جدید با حرکت قیمت به باال یا زیر آن، باید تایید شود. برای توضیح بیشت

 به همین نمودار توجه کنید:
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بالقوه  HHرد. وقتی قیمت به باالی را تایید ک HHقیمت در باالی آن باقی ماند و   HHبینید که پس از دومین می
را تایید کند اّما تنها  HHکند که روند صعودی را ادامه دهد و کند و سعی مینشینی میرسد، عقب)دایره دار( می

دایره  HHباالی آن برود و سپس به شدت عقب نشست. چنین حرکتی اصاًل قوی نبود و درصد به  02توانست 
 دار در باالی نمودار تایید نشد.

افتد. پس از این شکست بالقوه نیز همان اتفاق می HLرفت اّما، برای باید قیمت با قدرت باال می HLبرای تایید 
مشخص گردیده است و آخرین دّره هنوز همان  NEW HHکه معتبر است با  HHبالقوه،  HLو  HHدر تایید یک 

 در نمودار باال است.  HLدومین 

توانید با کمی تمرین بر روی نمودارها، روند را تشخیص دهید و سعی حال که با تعیین روند آشنا شدید، می
 پردازیم.کنید که از آن سود بگیرید. حال به بخش دیگری از استراتژی می
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 حمایت و مقاومت 

ای هستند که قیمت در آنها نواحیدانید که آناید و میاحتمااًل تاکنون با نواحی حمایتی و مقاومتی آشنا شده
حمایت و  سطوح مینورها، در نمودارهای باال، ها و دّرهاست. برای مثال، تمامی قّلهها قباًل تغییر جهت داده

ها به کّرات تغییر جهت ای هستند که قیمت در آنمقاومت نواحیحمایت و  سطوح ماژورمقاومت هستند. 
تر خواهد بود. خطوط روندی است. هرچه دفعات تغییر قیمت بیشتر باشد آن حمایت یا مقاومت نیز قویداده

کنند. باید توجه داشت که هنگامی که مقاومت افقی عمل می-مقاومت قطری نیز همانند  حمایت-یا حمایت
شود. برای دارد، یک مقاومت شکسته یه حمایت و یک حمایت شکسته به مقاومت تبدیل میروندی وجود 

 فهم بهتر به چند نمودار نگاه کنید:

 

تر هستند که قیمت با هدف رسیدن به های پاییندر اینجا روند نزولی است و در واقع تمامی آن خطوط، دّره
هایی جزئی بودند که پس از شکست، به مقاومت ها حمایتاست؛ یعنی آنها عبور کردههای بعدی از آندّره

ی آن بازگشته بینید پس از شکست هر ناحیه، قیمت برای آزمودن دوبارهاند. همانطور که میجزئی تبدیل شده
 است.و هربار نیز دوباره به سمت پایین کمانه کرده
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است. قیمت در ه حمایت تبدیل شدهمحوری، به یک مقاومت و سپس دوباره ب حمایت ماژوردر اینجا یک 
 است. مثالی دیگر از چنین سطحی:مواجهه با آن از هر طرف، چندین بار تغییر جهت داده
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ها جذب تر باشند، قیمت نیز بیشتر و زودتر به آنباید به خاطر داشته باشید که هرچه این خطوط محوری قوی
ی ارز فارکس نگاه کنید. وقتی خریداران یا زش منصافنهشود. به این سطوح به دید  قیمت منصفانه یا ارمی

فروشندگان قدرت کافی برای تغییر قیمت را ندارند و روندی وجود ندارد، قیمت به سمت این نواحی محوری 
 ربای قیمتی هستند( حرکت خواهد کرد.بازار )که مانند آهن

 

ها میسطوح افقی مهم بوده اّما زودتر از آنی اینجا یک حمایت قطری )خط روند( وجود دارد که به اندازه
بینید که قیمت سه مرتبه این خط روند را لمس کرده است. در اکثر موارد هنگامی که شکند. در این مثال، می

کند. مانند حمایت و شود و قیمت آن را قطع میبرای چهارمین بار چنین اتفاقی میفتد، روند شکسته می
 بینید:کنند. همانطور که در زیر میطوح نیز به عنوان سطوح محوری عمل میسطوح مقاومت افقی، این س
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 ایم. بگذارید به موضوع بعدی بپردازیم.ی کافی به حمایت و مقاومت پرداختهفکر کنم که به اندازه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


