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 لطفا خواهشمند است حق نشر این کتاب را حفظ نمایید

این کتاب با زحمت بسیار و هزینه فراوان تهیه، ترجمه و ارائه گردیده است. لطفا خواهشمند است تا فقط 
خریداری و دانلود نمایید. تا  forexyar.comو فقط این کتاب را از سایت رسمی نشریه فارکس یار به آدرس 

یاری رسان این موسسه باشید در جهت خدمت رسانی بهتر به جامعه معامله گران و عالقه مندان به کسب 
 دانش در حوزه بازارهای مالی.

 با تشکر از شما          
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 مقدمه

 

 یسبک معاملات کدام. دیبه آن فکر کن دیابتدا با د،یخود کن یمعاملات ستمیکه شروع به ساخت س نیقبل از ا

 1 یو معاملات در قالب زمان دینیبنش وتریکل روز را پشت کامپ دیخواهیم ایتر است. آشما مناسب یبرا

تر خواهد شما مناسب یبالاتر برا یچارچوب زمان کیکه معامله در  کنیدمیفکر  ای، دیرا باز و بسته کن قهیدق

بالاتر  یزمان یهابه دنبال معاملات در چارچوب شهیساده و روشن است: هم اریمن به شما بس هیتوص ؟بود

 ی. اگر در معامله گردهدمیبه شما  یشتریتر است و در دراز مدت پول بروش راحت نی. معامله با ادیباش

کوچک با  یزمان یهادر قالب له. معامدینمعامله نک د،یکه تجربه کسب کن یبهتر است تا زمان د،یهست یمبتد

ذکر . دارد ییبالا سکیممکن است، ر ریغ هاآن ینیبشیپ بایمدت که تقر کوتاه یادفتص یهاتوجه به حرکت

بار  نیکه چند یاقتصاد یخبر یدادهایشکل ممکن است شما را در مقابل رو نیموضوع که معامله به ا نیا

 یم ریپذ بیکوچک دارند، آس یزمان یهاچارچوب یبر رو یبزرگ ریو معمولا تاث ندشویم منتشردر روز 

 کنیدمیو فکر  دیبالاتر بدست آورد یزمان یهادر قالب تیرا با موفق یشتریتجربه ب نکهیبعد از ا ی. حتکنند

کار  قهیدق 21کمتر از  زمانی یها قالباست که در  نیمن ا هیتوص د،یمعامله روزانه آماده هست یکه برا

 یسبک معاملات کیآن را به عنوان  ،گیریدمیبه معامله روزانه  میتصم که ی، هنگامنیعلاوه بر ا .دینکن

 یهاشما در چارچوب ستمیمطابق با س یمعاملات ماتیتنظ چیکه ه ی، تنها زماندیریدر نظر بگ بانیپشت

بالاتر  یدر چارچوب زمان عاملهبه دنبال م شهی. همدیبالاتر وجود نداشت، به سراغ معاملات روزانه برو یزمان

 د،یهست نیو احتمالا هم چن د،یکار هست معامله گر تازه کیطور که قبلا گفتم، اگر ، همانوجود نی. با ادیباش

روزانه  ایساعته  4بالاتر مانند  یچارچوب زمان کیخود را در  یمعاملات ستمیکه س کنمیم هیتوص ایمن قو

 ایساعته  4 یخود را با نمودارها یتمعاملا ستمی. سدیروزانه را فراموش کن عاملاتم یمدت ی. برادیتوسعه ده

 .دیده شیحساب خود را افزا یموجود اکه مرتب یتا زمان دیروزانه بساز
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 اجزا

 

از نقطه  توانیدمیخود  یمعاملات ستمیاست که در س نیا دیریبگ میتصم دیبا که یبالا، نکته بعد تیدر ذهن

 یهاکه قسمت دیریبگ می. تصمدیممکن معاملات خود را سودآور کن یو تا جا دیریکمک بگ کالینظر تکن

که کدام ابزارها  میبگو توانمی، مبا توجه به تجربیاتم .شما چه خواهند بود یمعاملات ستمیس یاصل کالیتکن

آورند و بارها و بارها با  یبه همراه م یادیز تیموفق زانیکاربرد در معاملات فارکس را دارند، که م نیبهتر

 یالگوها ،یبوناچیف یهاو مقاومت، نسبت تیسطوح حما مت،یق یروندها هااین. شوندیتکرار م یعال جینتا

 در هر سیستم معاملاتی دیباهستند که  ییزهایچ هااین .هستند یشمع یها/ الگو یالهیم یو الگوها متیق

 جهیدر بازار فارکس هستند در نت زهایچ نیترمحبوب هاآن شما. ستمیاز جمله در س گرفته شوند،در نظر 

 .را دارند تیموفق زانیم نیشتریب

 

 متیق یروندها

 

. دید توانی چارت م یرا بارها و بارها رو هاآنکه  دیدانیمهمچنین و  ستیروند چ کیکه  دیدانیقطعا م

خود  یمعاملات ستمیدر هنگام ساخت س دیاست و بادیگری  هر بازار ایاز بازار فارکس  یاصل اساس کیروند 

روند نشان  کی .معامله بر اساس روند راحت تر از معامله برخلاف آن است شهیهم .در نظر گرفته شوند

 نیکه ا دیبدان دیبا شهیجهت هل دهند. هم کیرا به  متیگرفتند که ق میکه اکثر معامله گران تصم دهدمی

 برای بدانید، فارکس روندهای درباره را چیز همه خواهیدمی اگر ؟و تجارت با آن چگونه است ستیچ ریمس

 گونه هر کمک بدون تغییر حال در روند تشخیص چگونگی قیمتی، رفتار خواندن طریق از هاآن شناسایی

 این که نمایید مطالعه را "1کنید دنبال را اکشن پرایس روندهای" کتاب توانیدمی تکنیکال، هایشاخص

 سیستم یک در را آن و کرده، ترسیم را چارت تصاویر .دهدمی توضیح زیاد بسیار جزئیات با را موضوع

 به را پیپ هزاران روندها در تغییرات این مبادله با تواند می که دهدمی قرار کامل قیمتی رفتار با معاملاتی

 .آورد دست

 

 

                                                           
 کتاب مذکور در حال ترجمه و ویراستاری است. در زمان انتشار این کتاب 0
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 و مقاومت تیحما

 

از معامله گران در آنجا بر  یادیتعداد ز ،در بازار فارکس هستند یدیجزء کل زیو مقاومت ن تیحما سطوح

 هیتوص نی. بنابرادهندیقرار م هاآن یخود را بر رو یمعاملات ماتیو تصم کنندیم دیچارت خود تاک یرو

 .دیریرا در نظر بگ هاآن تماح دیخود را بساز یمعاملات ستمیچگونه س گیریدمی میکه تصم یزمان شودمی

 

 یبوناچیله فدنبا

 

کافیست . کندمیهستند که در بازار فارکس به شدت خوب عمل  یگرید یابزار فارکس یبوناچیف یهانسبت

 دیخواه، دیجهت بکش کیهر حرکت بزرگ در  یرا از ابتدا تا انتها یبوناچیو سطح ف تا هر چارتی را باز کنید

 یبرا متیکه در آن ق کنندیعمل م یو مناطق مقاومت یقو تیسطوح تا چه حد به عنوان حما نیکه ا دید

 .گرددیمباز یسر گرفتن روند قبل از

 

 الگوها

 

 نیبنابرا .محبوب هستند اریبه اتفاق معامله گران بس بیقر تیاکثر ینب عیشم یو الگوها متیق یالگوها

 متیکه ق شوندیاستفاده م ییهاگنالیبه عنوان س متیق یدارند. الگوها را تیاز موفق یینرخ بالا زین هاآن

 کیدر هنگام ورود به  دییعمدتا به عنوان تا یشمع یو الگوها شودمیجهت آماده  کیحرکت در  یبرا

 ادیقدرتمند  یمعاملات یابزارها نیدر مورد تمام ا یادیز اتیبا جزئ دیخواهیاگر م .شوندیمعامله استفاده م

این که  دیکن "معامله بر اساس پرایس اکشن"به کتاب  ینگاه توانیدمی، دیرا کنترل کن هاآنو  دیریبگ

قدرتمند  اریبس یمعاملات ستمیس کیو به شکل  دهدمی حیتوض یچارت به خوب ریاز تصاو یاریرا با بس الگوها

تا  الگوهاچون  .دیخود بگنجان یتجار ستمیدر س دیهستند که با ییزهایچ هااین جه،یدر نت .ردیگیمنظر  در

 میبه شما دارد که تصم یکاملا بستگ نیمعامله در بازار فارکس بوده اند. ا یابزار برا نیکنون قدرتمندتر

در  ی. در بخش بعددیناستفاده ک هاآناز  یفقط از برخ ای دیکن بیخود ترک ستمیرا در س هاآنهمه  دیریبگ

اشتباهات  جادیچطور از ا گیریدمی ادیکه در آن خواهید خواند،  یشتریب یزهایابزار قدرتمند چ نیمورد ا

 .دیاجتناب کن هاآندر هنگام کار با  یمعاملات

a%20href=%22https:/forexyar.com/downloads/laurentiu_damir_trade_the_price/%22%3e%3c/a
a%20href=%22https:/forexyar.com/downloads/laurentiu_damir_trade_the_price/%22%3e%3c/a
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 کالیتکن کاتوریبدون اند

 

که چه  دیبدان دیبا د،یدار دیخود داشته باش یمعاملات ستمیاز آنچه که بهتر است در س دهیا کیکه  حالا

کاملا  هاآنچون  دیدر معاملات خود استفاده نکن یکالیتکن کاتوریاند چیاز ه .دیرا در آن بگنجان یزیچ

 هاآنممکن است امروز با استفاده از  .پول شما را از دست خواهند داد مدت یهستند و در طولان ارزشیب

خود  دیشما با .داد دیهفته از دست خواه انیپول را تا پا نی، اما مطمئنا تمام ادیسودآور داشته باش یمعاملات

از  هصورت سر به سر با استفادبه  دیتوانسته باش یحت ماه کی یاگر در ط دیشانس بدانخوش اریرا بس

 ای ،یآر.اس.آ ،یمک د گذشته، مثل متیبراساس حرکات ق کاتورهایتمام اند .دی، معامله کنکاتورهایاند

 .کنندیم تیتنها شما را به سمت ضرر هدا هاآنکنند.  تیکه شما را هدا ستندین ییکاتورهایاند کیاستوکاست

 رفتار قیمتی جهیدر نت .هستند فعلی متیاند همه عقب تر از قگذشته ساخته شده متیکه از حرکات ق هاآن

 دهیفایصحت داشته باشند، ب دهندیکه م ییهاگنالیاگر س یحت لیدل نیبه هم کنند،یگذشته را دنبال م

 .دیکن یگذارهیسرما هاآنهستند که بر اساس  رید یلیشما خ یبرا رایز .است

بک تست  کی یوقت .گرید زینه چ کندمی تیرا هدا کاتوریاند متیق: دیداشته باش ادیرا به  زیچ کی شهیهم

 یمعاملات ستمیس کی ای کاتوریاند کیکه استفاده از  دیشویمتوجه م، و دیدهیخود انجام م ینمودارها یرو

 یحقه است. معاملات در زمان واقع کیفقط  نیا .دینخور بیفر سازد،یم پیشما هزاران پ یبرا کاتور،یبا اند

که  دید دیخواه یبه زود د،یبه کار گرفت یشاخص را در زمان واقع نیکه ا یزمان. به بک تست ندارد یربط

چه  کاتوریکه اند دهدمینشان  متیکه ق دیبه خاطر داشته باش شهیهم .دیدهیزمان و پول خود را هدر م

تنها بر  دیشما با .است و خواهد بود رفتار قیمتیخود  شهیهم ،یینها کاتوریانجام دهد و نه برعکس. اند یکار

 یبررس دهیفایب یکاتورهایخود را با اند یمعاملات ستمیو س دیتمرکز کن متیحرکات ق ریخواندن و تفس یرو

 .دینکن

 

 

 

 


