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  پیشگفتار
 مانند. برسم وستهیپ سودِ  به بودم نتوانسته هرگز ،یگر معامله سالها ِ ط در

 آموزش یلمهایف یِ تماشا و کتابها خواندنِ  با گر،ید گرانِ معامله از یار یبس

 یگر معامله مورد در کتاب جلد صد از شیب. کردم شروع را خود کار ،معامالت

 گرفته کیکالس یکتابها از ؛امآزموده را مختلف معامالت یدهیا صدها و امخوانده

 تا کاتورهایاند از بازار؛ نِ یادیبن اصول تا کالیتکن لِ یتحل از ها؛هینشر نیدتریجد تا

. آورمنم ادی به را آنها که گرید یهایاستراتژ و روشها یار یبس و اکشن،سیپرا

 من. هستند دهیفایب کامال هم هابعض و ترآموزنده هیبق به نسبت آنها از بعض

 کرد،نم کار من یبرا مداوم طور به ها،دهیا آن از کی چیه که دمیرس جهینت نیا به

 لحظه، آن از. دلیل آن هم حقیقتا این است که روش فکر کردن افراد متفاوت است

 یاستراتژ  کی خواستمیم من. کنم جادیا را خودم ِ معامالت روشِ  که گرفتم میتصم

 مداوم طور به و شود استفاده افراد یهمه توسط بتواند که کنم کشف خاص

  . باشد سودآور

 بکاریفر ت،یاستروال یهانابغه: است خطرناک بازار، که بودم دهیشن شهیهم

 بیفر یبرا آنها که ییروشها به و کرد جذب را من موضوع نیا خوب،. هستند

. کنم اجتناب خطرها نیا از تا کردم سع و هکرد فکر کردند،یم استفاده مردم

 و باشند،م کننده جیگ قتایحق که دارند وجود نمودار یرو لحظات نیهمچن

 دایپ لمهایف و کتابها از را آنها جواب توانستمنم من که آمدندم شیپ ییسوالها

 .خواندم را ٢امزیلیو تام اثر ١ ”Master the Markets“ کتاب که وقت تا. کنم

 بازار مخف یِ ترفندها از برخ و گشود، من یرو به را یدیجد یدروازه کتاب، نیا

َ  که دمیفهم زود لیخ و کردم جستجو شتریب من. کرد آشکار من یبرا را ِ ت  ییهاهل

                                                             
 در بازارها استادی ١
٢ Tom Williams 
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 یبرا را بازار که هستند ییپوششها هاتله نیا. دارند وجود نمودار سرتاسر در

  . سازندم زیاسرارآم کار، تازه گرانِ معامله

 که است نیا شما کار. دیانشده آنها متوجه فقط شما. اندبوده آنجا شهیهم هاتله

 در اضیر اصول یفرمولها کردنِ  حفظ مثل درست د،یبسپار خاطر به را آنها

 وارد اند،افتاده دام به مخالف جهتِ  در گرانید کهیهنگام دیریبگ ادی. رستانیدب

  .دیشو خارج معامله از بالفاصله د،یافتم دام به که هنگام و دیشو معامله

 بتوان که بدهد انسان به" ییجادو فرمول" کی کس که ندارم اعتقاد هرگز من

 گذاران،هیسرما که است، یدّ جِ  مکانِ  کی بازار. آورد دست به پول آن با بالفاصله

 یبرا شما. دهندیم قرار آنجا در را خود پول نان،یکارآفر و نهادها، بانکدارها،

 و هیتجز نظم، اط،یاحت شامل کار نیا. دیریبگ یجد را آن دیبا بازار، در مشارکت

  .باشدم یر یگمیتصم و مثبت نگرش ،هماهنگ ،یز یربرنامه ل،یتحل

 است نیا کار نیا از هدف. امنوشته سیانگل زبانِ  نیتر ساده به را کتاب نیا من

 مشکلِ  گونه هر اگر. رندیبگ ادی روز چند ط در و کنند درک را آن بتوانند همه که

 من. ستین من اول زبان سیانگل که چرا دیببخش را من د،یکرد مشاهده یگرامر 

 اکشنسیپرا یهیاول اصول بخش نیاول. کنمیم میتقس بخش دو به را کتاب نیا

 مفهوم دوم، بخشِ . ردیگیم بر در را هامفهوم از بعض از من شخص یرهایتفس و

ِ  به مفصل طور به را تله  نفت آت قرارداد من. کندیم ارائه CL یها مثال همراه

ِ  زمانِ  از که چرا امکرده انتخاب خود نمودار تنها عنوانِ  به را) CL( ٣خام ِ  آغاز  سفر

 لِ یدل به من که است یز یچ تنها نیا. امداده انجام را CL معامالت خود، یِ تجار 

  .کنمیم معامله مت،یق عملکرد بودنِ  واضح و باال نوسانِ 

  

                                                             
٣ Crude Oil Future (CL)  
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الکترونیک  آت قرارداد( ES کهیحال در است، عال شروع، یبرا CL که معتقدم

500Emini S&P (شودم معامله یاحرفه افراد توسطِ  فقط ٤ .ES نسبتا 

 یسو از. است طوالن آن بسیار معامالت نشستِ  و کندم حرکت ترآهسته

 قبل تا صبح نشستِ  در تهایفعال شتریب و کندیم حرکت عتریسر نسبتا CL گر،ید

 Mini ۲۰۰۰شاخص( CL ، TFبر عالوه حال، هر به. شوندم انجام ظهر از

Russell(، و NQ (E-mini NASDAQ 100) معامله یبرا عال انتخاب دو 

 روز انِ یپا در را میقراردادها یهمه و هستم ٥روزانه گرمعامله کی من. باشندم

 را سرم شب هر خواهمیم چون دارم،ینم نگه باز را شنیپوز چیه من. بندمم

 در که باشم یاخبار  ای اروپا نشستِ  نگرانِ  نکهیا بدون بگذارم، بالش یرو راحت

 به ٦EMA ۲۰ و یاقهیدق ۵ کیاست کندل نمودار از من. دهندم یرو شب طول

 را یاآت قرارداد چه که ستین مهم. کنمیم استفاده خود، کاتوریاند تنها عنوان

 متوجه شما د،یکنیم استفاده میفر میتا چه از که ستین مهم د؛یکنم عاملهم

  .کرد دایپ بازار یِ جا همه در توانیم را تله مفهوم که شد دیخواه

                                                             
٤ 500S&P  :500S&P )عبارت مخفف Standard and Poor's index (برتر سهام ۵۰۰ از است فهرست 

َ  و ورکیوین سهام بورس بازار در  فروش و دیخر و معامالت در اسیق جهت فهرست نیا از. کزدَ ن

 فهرست با لحاظ نیا از و شودم استفاده بزرگ یشرکتها عملکرد یابیارز جهت زین و سهام

 یکسر  که است کیالکترون) وچرزیف( آت معامالتِ  قرارداد کی Emini .دارد تفاوت ۵۰۰ فرچون

  .باشدیم مربوطه استانداردِ  ِ آت قراردادِ  کی ارزشِ  از
٥ Day trader  
 ۲۰میانگین متحرک نمایی  ٦
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  : بازار یک میدان نبرد است۱فصل 
 یهانهیشیپ با گرانمعامله توسط جنگ یمنطقه نیا. است نبرد دانِ یم کی بازار

 ای دیباش داریخر چه د،یهست کس چه شما که ستین مهم اما. شده پر مختلف

برای کسب سود در آن بازار  فقط ،شویدای موارد معامله که زمان فروشنده،

 در انکار قابل ریغ ِ اضیر قتِ یحق م،ینیبنم را بمانیرق ما چه اگر .خواهید بود

 دست از را نآ شما که آورندم دست به را یز یچ گرانید: است نیا مورد نیا

  .دیاداده

 گذاران،هیسرما ت،یاستر وال نخبگان ،اصل یِ تجار  یشرکتها نیب شدیدی رقابت

ِ  بله،. وجود دارد مردم، عموم و ،٧فاند هج رانِ یمد  بدونِ  پول،یب اما میعظ قشر

 یبرا را خود شانسِ  دارند لیتما که است شده لیتشک یافراد از دوار،یام و قدرت

 تِ یاکثر .کردم خراب را ایرو آن که متاسفم خوب،. کنند امتحان معامله در تیموفق

 اکثر. آورندنم دوام هم سال کی حت و خورندیم شکست عموم گرانِ معامله

 مقصر را بازار بودنِ  تصادف ای و بدشانس د،یشد ِ مال یانهایز از بعد اوقات

 به گرمعامله کی و است مشکل اریبس یگر معامله که کنندم ادعا آنها. دانندم

 مهارتِ  است، گرید یزهایچ مانند یگر معامله خوب،. کند سود تواندنم ییتنها

 دانشِ  دیبا شما ابتدا،. ابدیم شیافزا زمان ط در موفق، طور به کردن معامله

 اختصاص نیتمر به را ساعت هزاران سپس. دیریگ فرا را بازار حرکت و بازار یهیپا

. دیده توسعه را وستهیپ و احساسات - بدون مثبت نگرش کی ت،ینها در. دیده

ِ  یالزمه ها،گام نیا   .باشندم موفق گرمعامله کی به شدن لیتبد سفر

ِ  اساسِ  بر ،اصل یشرکتها و تیاستروال . کنندم شرفتیپ مردم، عموم ادِ یز سهم

 مشارکتِ  بدونِ  و مغزها، نبرد در تا، داشتند اجازه نخبگان فقط اگر د،یکن تصور

 در نیخون و دشوار معامالت نبرد چه آورند، دست به پول گریکدی از مردم، عموم

                                                             
٧ hedge fund :سکیر پوشش صندوق 
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 را مردم ما. میمتشکر نه" :ندیگوم و دهندم تکان را سرشان آنها .گرفتم

 عنی( روندیم مسلسل جنگِ  به چاقو با شهیهم بایتقر آنها چون میدار دوست

 آمادگ ای و باشند کرده زیتجه را خود کاف یاندازه به کار نیا یبرا نکهیا بدون

 گرانِ معامله که متعارف معلوماتِ  و دانش .")شوندم معامله وارد باشند، داشته

 کنار در اندگرفته ادی که را ییزهایچ آنها چون است یضرور  شانیبرا دارند عموم

  .دهند حیتوض افتد،م اتفاق نمودار یرو بر که را آنچه تا دهندیم قرار گریکدی

 ابزار. باشندم ابزار به مربوط یکتابها ،معامالت یکتابها از یار یبس واقع، در

 نیقوان و یورود گنالِ یس ر،یتصاو ها،یاستراتژ الگوها، کاتورها،یاند شامل بایتقر

- شده باعث که اند،افتهی رواج" ییجادو" و" یکاربرد" نِ یعناو با ابزارها نیا. هستند

 طاقت گرانمعامله. دارد وجود" ٨مقدس جام" کی که برسند باور نیا به مردم اند

 نهاآ. کنند امتحان را پول کسب یاستراتژ  بتوانند تا کرده تمام را کتاب که ندارند

 فلج را آنها لیتحل و هیتجز ییتوانا که شوند،م هایاستراتژ و روشها نیا یبرده

 را شودم انجام که آنچه بازار چرا پرسند،م خودشان از ندرت به آنها. کندم

 در که یاروانشناس قتِ یحق کشفِ  و لیتحل و هیتجز ِ کل ندِ یفرا .دهدم انجام

 گردیده فراموش و شده گرفته دهیناد دارد، وجود خاص اکشنِ سیپرا کی پشت

 لِ یتحل و هیتجز .کنند یرویپ" یمرب" از فقط که است آسانتر آنها، یبرا. است

 ن،یبنابرا. است کننده خسته و بوده یادیز اریبس ذهن قدرتِ  ازمندِ ین هدفمند

-وحشت آنها نرود، شیپ شده نیبشیپ ای یز یربرنامه صورت به یز یچ کهیهنگام

 قتِ یحق از نداشتن اطالع. دهندم دست از را خود عقل و شوندم زده

 ِ رگیت در را مهم نقش باشد،م خاص اکشنِ سیپرا پشت که یاروانشناس

  .کندیم فایا گران،معامله قضاوتِ 

  

  

                                                             
٨ Holy Grail :نما جهان جام/مقدس جام 
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  زبان منحصر به فرد بازار –اکشن  : پرایس۲فصل 
  

 وقت و میبترس هستند، صیحر گرانید که وقت میکنیم سع  ما ساده طور به
  .میباش صیحر ترسند،م گرانید که

  بافت وارن 

  

 افراد، از یار یبس یبرا. کندیم صحبت شما با خودش منحصربفرد زبانِ  با بازار

ِ یف کی مانندِ  اکشنسیپرا  گرانمعامله تِ یاکثر. باشدم سیرنویز بدونِ  ِ خارج لم

 یکاتورهایاند یتوسعه کاتورها،یاند اساسِ  بر سخت به هنوز ن،یآنال انِ یمرب و

 نه. دهندیم نشان واکنش مصور، یالگو و تمیالگور یستمهایس شرفته،یپ دیجد

 متیق بر مبن یِ هااختراع آنها اکثر بلکه اند،مانده عقب عملکرد نظر از آنها تنها

 منعکس ستمیس به سپس، کند، حرکت کیت ۱ دیبا متیق ابتدا،. باشندم

 دانند،م را نیا باهوش ِ عموم گرانِ معامله. آورد وجود به را ییگنالهایس تا شودیم

  باشند؟م محبوب نقدریا تقاضا، نظر از کاتورهایاند هنوز چرا اما

یعن ترس از دست دادن پول، و حرص برای بدست  –استفاده از نقاط ضعف ما 

ِ مردم م  یگر معامله چیهباشد. آوردن سود بیشتر، به نوع فریِب عموم

 چرا کند،" کمک" بتواند که باشد یابزار  اگر بدهد، دست از را خود پول خواهدینم

 داشته تجربه یگر معامله در یادیز یسالها شما اگر اما ؟نشود استفاده آن از

ِ  که دیدانیم د،یباش  یرو شما. باشدم متناقض ت،یماه نظر از ،"کمک" مفهوم

 حرکت بودنِ  هدفمند و شناخت مورد در شما ییتوانا دیستیام خودتان یپا

 احساسات-بدون رفتار و یدار  شتنیخو ،یدار یپا .خواهد بود شما سالحِ  مت،یق

  .باشندم شما سپر شدن، بازنده و شدن برنده به نسبت
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 ای بودن درست شدن؛ بازنده ای شدن برنده رسد،یم یگر  معامله به نوبت که وقت

 تمرکز تنها. است احتمال یِ باز  کی ،یگر معامله. ستندین مهم گرید بودن، غلط

 ِ معامالت یِ برتر  تا باشد احتمال آن شِ یافزا ینحوه یرو بر دیبا فقط گرمعامله

  .هستند انحراف یهانکته فقط ه،یبق. است نیهم. باشد داشته یبهتر 

 کاتورهایاند که معتقدند کنند،یم هیتک کاتورهایاند بر شدت به که گرانمعامله

 گرانمعامله" خاطر آسودگ" باعث که دهندیم نشان را شرفتهیپ یتکنولوژ  نوع

 یایدن در خواهندنم چون است الزام آنها از استفاده کنندیم فکر آنها .شوندیم

 یِ ایدن در ما که دارد قتیحق. شوند گذاشته کنار و باشند افتاده مد از مدرن،

 تبادالت یهمه. میکنیم زندگ یتکنولوژ  و تمهایالگور نترنت،یا وتر،یکامپ تالِ یجید

 قراردادها اکنون. شوندنم انجام یکاغذ یقراردادها ای تلفن با میقد مانند گرید

 نیا دچار را گرانمعامله شرفتهایپ نیا. شوندم مبادله موس کِ یکل کی با فقط

 نگونهیا خوب،. اندکرده رییتغ زین معامالت نِ یادیبن اصول که کنندیم تفاهم سوء

 که ،١٦ورموریل ِجس اثر" ١٥سهام اپراتور کی یهاادداشتی" کتابِ  در. ستین

  :است نوشته ورموریل است، کرده قلمداد" کیکالس" را آن تیاستروال یهینشر

 وجود یدیجد زیچ تواندنم. ندارد وجود یدیجد زیچ چیه تیاستروال در"
ِ  در که یز یچ هر. است ادیز لیخ یسوداگر  قدمت چون باشد داشته ِ  بازار  سهام
  ".افتاد خواهد اتفاق زین دوباره و است افتاده اتفاق قبال دهد،یم یرو امروز

-داده با که شودم غیتبل "نانیاطم قابل" و" دیمف" عنوان با کاتورهایاند یدرباره

-م لیتکم معامالت یزنده مختلفِ  یِ دادهایرو و شرفتهیپ یتکنولوژ  ،یآمار  یها

 یبرا مردم کردن متقاعد منظور به آن نانیاطم تیقابل دیتائ هدف، ؛ در واقعشوند

 که نمیبم من اغلب. است مداوم صورت به آن از استفاده و محصول دیخر

 که یجالب موضوع. دارند خود نمودار یرو بر شتریب ای کاتوریاند ۱۰ گرانمعامله

                                                             
١٥ Reminiscences of a Stock Operator 
١٦ Jesse Livermore 
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 هودهیب و دهیچیپ لیخ ندیفرا ،یر یگمیتصم یبرا" کمک" به مربوط یِ فکر  قدرتِ 

  .است تیموفق دِ یکل ،سادگ. رسدیم نظر به

 زمان که وقت و سازند،م مرتبط ترقیعم یِ معنا با را دگیچیپ معموال مردم"

  ."است زیچ همه دیکل ،سادگ که فهمندم دادند دست از را یادیز ارزشمند

 نزیهاپک یگر 

  

 
  ١:  شکل
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یار این کتاب فقط برای فردی است که مبلغ آن را به سایت فارکسانتشار بدون مجوز مورد رضایت نخواهد بود | استفاده از 

 پرداخت کرده باشد.

 
  ٢:  شکل
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  (رنج) ٢٨و دامنه ٢٧: روند٣فصل 
  

وجود رو گران جهت تعیین روز معامالت پیشهای زیادی برای کمک به معاملهراه

  دارد:

  :روند یدارا یروزها یبرا

 روند چه روند، یدارا یروزها در. دهدم یرو آن از بعد که آنچه و قدرت ؛اول

 یکندلها ،شودم آغاز را روند که کندل از بعد معموال ،نزول ای باشد یصعود

-م شما. قیموس مثل است، تمیر کی یدارا بازار. شوندم لیتشک قبول قابل

 درک شود،م لیتشک که زمان را کندل هر به مربوط قدرتِ  و زمان لزوم دیتوان

 دیبا کند، م غلبه گرید طرفِ  بر که ،(خریدار و فروشنده) طرف کی میتصم. دیکن

  .باشد واضح کامال

 سبز روندِ  یدارا یکندلها با نمودار قدرتمند، یصعود روند کی در مثال، یبرا

 نمودار. شودم تکمیل سقف، در شده بسته اما متوسط یبدنه یاندازه با و ٢٩رنگ

 سهم منحن کی تواندم که کرده حرکت باال سمت به متوال و آهسته طور به

 در بلند یلهیفت و کیبار یبدنه با پولبک رنگِ  قرمز کندل هر. کند جادیا شکل

 یکندلها از سبز یکندلها تعداد نگاه، کی در. است مدتکوتاهیک کندِل  ن،ییپا

 جادیا اجتناب قابل ریغ یانرژ  کی کندلها، تِ یفیک و تیکمّ ! باشدم شتریب قرمز

  .دیشو مانیپش د،یانشده وارد زودتر نکهیا از شما شودم باعث که کند،م

                                                             
٢٧ trend 
٢٨ Rangeدامنه، محدوده :  
 باشددر این کتاب رنگ سبز کندلها نشانه صعودی بودن م ٢٩
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یار این کتاب فقط برای فردی است که مبلغ آن را به سایت فارکسانتشار بدون مجوز مورد رضایت نخواهد بود | استفاده از 

 پرداخت کرده باشد.

 از که است سخت لیخ است، انیجر در قدرتمند یصعود روند کی که وقت

 شاهد دیبا ورود، از بعد بالفاصله داران،یخر یبرا اما. آورد دست به پول فروش،

 همگام دیخر در همه و شود دهیکش باال متیق که است نیا میتصم .میباش سود

 به نرسد، یقو نسبتا یعرضه یهیناح به کهیوقت تا کس چیه و باشند  هماهنگ و

 و شد خواهد مواجه شکست با روند، مخالفِ  تالشِ  گونه هر .نخواهد رسید سود

  .شودم لیتبد روند، گرفتنِ  سر از یبرا تیوضع نیترنانیاطم قابل به

 ای( ٣١رشیپذ عدم هم چون است، مهم لیخ اکشنسیپرا یِ گر معامله در ٣٠لهیفت

. باشدم یگر سلطه پنهانِ  قتِ یحق نیا. دهدم نشان را قدرت هم و) شدن رد

 در نه دینیبب کندلها نِ ییپا در را بلند یهالهیفت دیبا شما ،یصعود روند کی در

 .است شده دهیکش باال و نشده رفتهیپذ فروش که معناست نیبد نیا. آنها یباال

! باشدم دیخر شما یفهیوظ د،یدهم صیتشخ را هاعالمت نیا که هنگام

 د،یبکن را کار نیا اگر د،یکن فروش به اقدام و دیکن عمل روند برخالف دینبا شما

  .شودم لیتبد من سودِ  به شما، ضرر و دارم قرار معامله یسو آن در من

 یبدنه با شتریب متوال قرمز یکندلها. روندم کار به نزول روند یبرا اصول نیهم

 سبز پولبک هر. باشدم کندلها یباال در نهاآ یهالهیفت که دارند، وجود متوسط

  .باشدم دوام کم و کوچک رنگ

                                                             
٣٠ Wick خطوط عمودی باال و پایین کندل ها  
٣١ rejection 
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  ٦:  شکل

  :یمورد یمطالعه

ِ  نیا  نیآخر تا متیق. )٦(شکل  باشد م ٢٠١٦ ژوئن ٢٣ در شبانه نشستِ  نمودار

 کند، لمس را EMA نکهیا بدونِ  است، آمده نییپا نیچنقطه خطِ  تا ممکن حد

" انهیم" از لیخ متیق اما. هستند قدرتمند اریبس هافروشنده دهدم نشان نیا



 ١ بخش|  پرایس اکشن

  ٦٠: بازگشت٤فصل 
ِ ییتغ یِ معنا به سادگ به بازگشت  روند کی که وقت. است مدت – کوتاه روندِ  ر

 در تالشها نیا. ماند خواهد ناموفق بازگشت، یبرا تالش هرگونه شود،م یقو

. رقم خواهند زد عالنتایج  روند، یدارا یپهااست با و شده منجر پولبک به تینها

" یهابازگشت" نیا. دهدم یرو ندرت به روزانه، تمعامال طیمح در بازگشت اما

ِ ییتغ نامبرده،  بلند گذارانِ هیسرما که یروند عنی ،نیستند اصل روندِ  یهیاول ر

 و اندازه با روند مخالفِ  ٦١یهانوسان بازگشتها، نیا. باشندم نآ دنبال به مدت

ِ  گران روزانه جهتمعامله یبرا آنها .هستند قبول قابل نوسانِ   معامالتِ  انجام

 کوتاه یروندها آنها. بدون نیاز به نگهداری پوزیشن، سودآور هستند نگیسوئ

 ینحوه آموزشِ  ن،یبنابرا اشند،ب داشته ادامه روز چند توانندم که هستند مدت

 ِ   .خواهد بود مهم آنها، اساسِ  بر معامله انجام

 بازگشت روند، خطِ  شکستِ . EMA کنترلِ  ای روند خطِ  شکستِ : اول اریمع

ِ ییتغ از یقدرتمند ینشانه بلکه کند،نم نیتضم را  شکستِ ! است احتمال روندِ  ر

 .دهدم نشان روند مخالفِ نیروهای  یِ سو از را یر یگمیتصم و قدرت روند خطِ 

 د،یدار کار و سر EMA شکستِ  ای روند خطِ  شکستِ  نیاول با که هنگام اما

-م زیآم تیموفق ندرت به که هستند ییبازگشتها آنها. دیباش مواظب لیخ

 یدوباره گرفتنِ  سر از یبرا شده معامله یپهااست نیشتریب آنها قت،یحق در باشند،

ِ  ن،یبنابرا ،هستند اصل روند  کی روند، خطِ  شکستِ  هرگونه. دینشو تله گرفتار

 آن به دیبا که یز یچ نیمهمتر بلکه ،یستن مخالف روندِ  یبرا کننده متقاعد لِ یدل

 من .شودم داده نشان شکست آن از بعد که است العمل عکس کرد دقت

                                                             
٦٠ Reversal 
٦١ Swings :نگیسوئ /نوسان 
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 پرداخت کرده باشد.

 من. دهمم حیترج را مخالف روند نم،یب م را EMA مشخصِ  یغلبه کهیهنگام

  .دهندم نشان را خود قدرت  که نمیبب را یروند مخالفِ  گرانِ معامله آن خواهمم

 میگوم که وقت. دیآم EMA ای روند خط شکست از بعدقدرت که  ،دوم

 و بسته EMA از باالتر هادوج که ستین نیا منظورم د،یریبگ دست به را کنترل

 نسبتا یبدنه با ییکندلها با EMA نیب از که است نیا منظورم. شوند لمس ای

  ! دیبمان آنجا و دیکن عبور بزرگ

 EMA یباال یقو کندل کی دینیبم که وقت ،یصعود روند کی در مثال، یبرا

 هستند دوج ای آنها( هستند وحشتناک آن از بعد یکندلها اما است، شده بسته

 EMA اطرافِ  ؛مشخص جهتِ  چیه بدونِ  فقط ،)کوچک یبدنه با ییکندلها ای

!  بخورد شکست است ممکن بازگشت نیا که است هشدار کی نیا. دیکن حرکت

 را ضعف گونه هر اگر کنند،م بررس را EMA دقت با نزول یهاتماشاچ

 کندلِ  چیه اگر! آورند نییپا را متیق تا شوندم عمل وارد عیسر کنند، مشاهده

 باشد، نداشته وجود بازگشت نیا از تیحما یبرا یقدرتمند و متوال یِ صعود

 مواجه شکست بادر نهایت  باشد، قدرتمند چقدر شکست کندلِ  که ستین مهم

 د،یکنم مشاهده را متوال سبز یهاکندل شکست، از بعد که وقت. شودم

 مراقبِ  تنها نه. افتی خواهد ادامه ،یصعود روند که است کننده متقاعد نیبنابرا

  .دیباش هم یقو  ٦٣خرس قدرتِ  مراقبِ  بلکه ،٦٢یگاو قدرتِ 

 از باالتر را متیق ،کاف یفاصله داشتنِ  منظور به روند، خالفِ  گرانِ معامله اغلب

EMA اگر. کشندم نییپا را متیق سپس اندازند، تله به را دارانیخر تا آورندم 

 آنها د،یکن مشاهده را نزول یهادوج ای کوچک، یبدنه با نزول یکندلها شما

البته . اندداده دست از ادامه، یبرا را خود یعالقه هافروشنده که کنندم دیتائ

                                                             
٦٢ Bull :باشدم دارانیخر یمعنا به بازار در/گاو 
٦٣ Bear :باشدم هافروشنده یمعنا به بازار در/  خرس 
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  ٦٦دوقلو سقف ای/  کف – اصل بازگشت یالگو
  

 ،٦٨مدور یهاسقف/هاکف ؛٦٧شانه و سر دارد، وجود یادیز بازگشت یالگوها

ُ  ؛٧١مثلثها ؛٧٠قلو سه سقف/کف ؛٦٩دسته و فنجان ِ گ  یعالقه مورد یالگو و ٧٢هاهو

 رگذاریتاث ادیز آن، به مربوط اتیجزئ و الگو هر کردن حفظ. دوقلو سقف/کف: من

 منظور. فشار ۳ و ٧٣فشار ۲ با الگو: امکرده میتقس گروه ۲ به را آنها من. ستین

 .نمودار یرو بر یمحور  ینقطه ای تالش کی عنی ؛است نوسان کی ،فشار از من

. اندشده جادیا باالتررفتن، یبرا ناموفق تالشِ  دو از دوقلو، یهاسقف مثال، یبرا

  .باشندم ناموفق البته که باالتر سمت به حرکت دو

 دوقلو سقف/کف از ییهانمونه ،اصل روندِ  ِ بازگشت یالگوها یهمه اصل، در

 سر و قلو، سه سقف/کف. است فشار" ۲" از نوع فشار" ۳" من، نظر از. هستند

 اساسِ  بر آنها یهمه. باشندم دوقلو سقف/کف یالگوها از نوع اصل در شانه، و

 سر یالگو در را چپ یشانه ما اگر. کنندعمل م مشابه شکستِ  یفلسفه کی

  .خواهد شد دوقلو سقف/کف یالگو هیشب که دید دیخواه م،یکن حذف شانه و

 راست سمت در سقف/کف. ستندین قیدق هرگز دوقلو سقف/کف یالگوها: نکته

 مهم ریتصو. باشند چپ سمت سقف ای /کف از باالتر ای ترنییپا ،یمساو توانندم

                                                             
٦٦ Double Tops/Bottoms  :ییدوتا ای دوگانه یهاسقف/  هاکف 
٦٧ Head & Shoulders 
٦٨ Round Tops/Bottoms 
٦٩ Cup & Handle 
٧٠ Triple Tops/Bottoms 
٧١ Triangles 
٧٢ Wedges 
٧٣ push 



 ١ بخش|  پرایس اکشن

یار این کتاب فقط برای فردی است که مبلغ آن را به سایت فارکسانتشار بدون مجوز مورد رضایت نخواهد بود | استفاده از 

 پرداخت کرده باشد.

  ٧٦دیتائ تِ یاهم -۵ فصل
ِ یب یبرا حلراه د،یتائ. است مهم اریبس اکشن،سیپرا معامالت در د،یتائ  شتر

 کی ای دیباش اسکالپر کی شما که ستین مهم. باشدم ما معامالت یخطاها

ِ معامله  مدارک ای اعتماد د،یتائ نگ،یرِنج ای باشد روند یدارا بازار نگ؛ییسو گر

 اکشنسیپرا در دیتائ. دیشو معامله وارد تا کندم فراهم شما یبرا را یشتر یب

ِ یمفاه تواندم دیتائ ست؟یچ  نیا آن یعمده اصل اما باشد، داشته یشتر یب م

    .خواهد بود شما معامالت یِ برتر  د،یتائ: است

ِ یتصم کی تا کند کمک گرانمعامله به تواندم دیتائ؛ اول . رندینگ تصادف م

 درست کار که دیکنم احساس که خاطر نیا به معامله، از تصادف خروج و ورود

 ،نوع به بودن، تصادف. باشدم یگر معامله در مرگبار مشکالتِ  از کی است،

 هر. دیباش تیمسئولیب دیتواننم شما ،یگر معامله در. باشدم تیمسئول عدم

ِ  به د،یکنم انتخاب که یایورود  دقت با دیبا مطلوب، یضرر  حد مکانِ  همراه

- میتصم یجهینت  کامال دیبا بلکه دیهست مسئول تنها نه شما. باشد شده انتخاب

  .دیریبپذ را خود یر یگ

 بازار، در" است نوشته  ٧٧"Trading in the zone" خود کتاب در داگالس مارک

 یدرباره یادیبن قتِ یحق پنج از قتیحق نیاول نیا و" دهد یرو تواندم اتفاق هر

ِ  است، کننده نگران اریبس موضوع نیا اگرچه من، نظر از. باشدم سهام بازار  ابهام

 ِ  شما دشمن نیترخطرناک تواندم شما احساساتِ  اما ست،ین مرگبار بازار، رفتار

 غلبه تیعقالن بر توانندم حرص و حد، از شیب نفسِ  به اعتماد ترس،. باشد

 شما سود است ممکن کار نیا د،یباش" رترید کم" دیتائ آن منتظر شهیهم. کنند

 دیتائ .دیکن فکر منطق و نیع طور به تا کندم کمک شما به اما کند، کمتر را

                                                             
٧٦ confirmation  
 است شده شناخته" ذهن ای یادیبن کالیتکن لیتحل" نام با رانیا در که" منطقه در معامله" ٧٧
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 در که آنچه اساسِ  بر معامله یجا به کند مجبور را شما که دارد را قدرت نیا

  .دیکن معامله دهدیم رخ نمودار یرو که آنچه اساس بر است، ذهنتان

.  باشند تماشاچ که است مهم روزانه، گرانِ معامله یبرا! دینکن سکیر ؛دوم

 لیخ پ،است نیبهتر به افتنی دست یبرا چون هستند موفق معموال هاتماشاچ

َ  .باشندم صبور  Price Action trading: Bar by" کتاب در ٧٨بروکسلا

Bar"که است نیا گرمعامله کی یبرا کار نیترسخت" است نوشته ٧٩  ِ  منتظر

  "بماند پاست نیبهتر

 به تا ندارند کاف پول ،عموم گرانِ معامله. هستند یینها یبیترک صبر، و دیتائ

 مبارزه د،یکن فراموش را آن ن،یبنابرا. بگذارند ریتاث متیق حرکت بر ،احتمال طور

ِ معامله سودِ  یبرا آنها" یهامانده باق! "دیکن رها هاگنده کله خاطر به را  باهوش گر

  . است کاف کند،م معامله روزانه که

- م زین مکنده ِ ماه چسبنده، ماه به. است ٨٠چسبنده ماه استعاره، نیبهتر

ِ  از استفاده با چون است جالب اریبس نژاد کی ماه نیا. ندیگو  یامکنده عضو

 دهیچسب کوسه به ،ماه نیا. چسبدم کوسه به قرار دارد، دهانش داخل در که

 و کوسه بدنِ  یرو یهاانگل چسبنده ماه. رودم برود، کوسه که ییجا هر و

 زیتم کوسه و شده هیتغذ چسبنده ماه. خوردیم را کوسه یغذا یمانده باق

. باشد مهم و جالب ،عموم گرانِ معامله یبرا مفهوم نیا کردم فکر من. شودم

 از که است مهم م،یندار متیق حرکت بر یرگذار یتاث  یبرا کاف یبودجه ما چون

 را آنها ما کنند،م حرکت آنها که وقت. میکن تیتبع بزرگ، یهاکوسه حرکت

                                                             
٧٨ Albrooks  
 معامالت پرایس اکشن، کندل به کندل ٧٩
٨٠ remora fish 
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یار این کتاب فقط برای فردی است که مبلغ آن را به سایت فارکسانتشار بدون مجوز مورد رضایت نخواهد بود | استفاده از 

 پرداخت کرده باشد.

  : حمایت و مقاومت۶فصل 
  

 و شده متوقف ای آنجا در متیق که هستند ییهامنطقه ٨٣مقاومت و ٨٢تیحما

ِ  اساس بر یگر معامله. کندم عبور نآ از ای شودم معکوس  و تیحما مفهوم

 که است یادیز مدت روش، نیا. شودم تلق ٨٤منطِق علم کی مقاومت،

 که شود،م گفته زین تقاضا و عرضه یهاهیناح ها،هیناح نیا به. شده محبوب

 سقوط خاص سطحِ  به متیق اگر. کنندم تیفعال آنجا در هافروشنده و دارانیخر

 به نسبت یشتر یب دارانِ یخر ،سطحآن  که دهدیم نشان شود، متوقف و کند

 یبرا برعکس. شودم گفته تیحما سطح آن به بنابراین .دارد هافروشنده

 که اندکرده یگذار هیسرما خاص سطح کی در یشتر یب یهافروشنده مقاومت،

-هیناح نیا که دهدیم نشان قبل اکشنِ سیپرا. داردم باز رفتن، باالتر از را متیق

 یگذار عالمت نمودار یرو را آن سطوح نده،یآ در ارجاع یبرا. دارند قرار کجا در ها

  .دیکن

 و تیحما یهاهیناح که است نیا میباش داشته خاطر به دیبا که مهم موضوع

- م ترنانیاطم قابل اند،شده یعالمتگذار  باالتر یِ مهایفر میتا در که مقاومت

 نمودار بهباید  سپس د،یکن معامله یاقهیدق ۵ نمودار اساس بر شما اگر. باشند

 و نمایید مشخص را سطحها نیا تا کرده مراجعه ساعت نمودار ای یاقهیدق ۱۵

  . دیکن مشاهده را هاسطح نیا یواکنشها و کرده خود یاقهیدق ۵ نمودار واردِ  را آنها

 کی به که وقت. شوند لیتبد گریکدی به توانندیم مقاومت و تیحما یهاسطح

 عمل ندهیآ اکشنسیپرا یبرا مقاومت سطح عنوانِ  به شود، نفوذ تیحما سطح

                                                             
٨٢ Support 
٨٣ Resistsance 
 متدلوژی ٨٤
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 سطح آن دوباره متیق که هنگام شود، شکسته مقاومت سطح که وقت. کندم

 یبرا متقابل یهارابطه نیا. کندم عمل تیحما سطح عنوانِ  به کند، لمس را

 مثال، یبرا. هستند نانیاطم قابل معموال آنها چون است، مهم لیخ گرانمعامله

 مقاومت نقطه کی که دارد، وجود قبل نوسانِ  سقفِ  از باال به رو شکست کی

 سطحِ  متیق کهیهنگام اند،کرده سود هیاول شکستِ  از که دارانیخر. باشدم

 برعکس،. کرد خواهند دیخر نانیاطم با کند،یم لمس دوباره را) تیحما( شکست

 دوباره متیق که وقت اند،کرده ضرر مقاومت سطحِ  آن حفظِ  با که ییهافروشنده

- نم چکسیه ن،یبنابرا. ترسندم آنها کرد، نخواهند فروش به اقدام گردد،یم بر

 سطح کی به ،قبل مقاومتِ  ینقطه. باشندم دیخر مشغول همه و فروشد،

 دیتائ منتظر شهیهم ها،هیناح نیا در معامله هنگام اما. شودم لیتبد تیحما

  !دیفتیان تله به. دیبمان

 فقط. کرد دایپ گذشته اکشنسیپرا در توانیم را مقاومت و تیحما یسطحها

 سطحها نیا اطراف در متیق که دید دیخواه. دیده ادامه حال زمان تا را سطحها

 هستند، یمواز  تیحما و مقاومت یسطحها یهمه که دینکن فکر. کندیم حرکت

 مقاومت و تیحما یسطحها. شوند لیتشک مختلف یشکلها به توانندم آنها

   شما که وقت ،AB=CD مثال، یبرا. شوند" نیبشیپ" ندهیآ یبرا توانندیم زین

ABC ،آنجا در که دیباش داشته یبیتقر سطح کی دیتوانیم را دارید D وجود 

 مثال. خواهد بود احتمال بازگشت و سود به دنیرس سطحِ  آن. داشت خواهد

 دیتوانیم رود،یم نییپا و باال کانال در متیق که وقت. هستند کانالها گر،ید

 به که وقت و دیکن دیخر به اقدام د،یشویم کینزد کف خط به متیق کهیهنگام

  .دیکن عمل برعکس رسد،یم کانال سقفِ 

 شده ارائه مقاومت و تیحما یسطحها یبرا احتمال یالگوها از فهرست ادامه در

  :شوند گرفته نظر در دیبا معامله هنگام که است
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  : شکاف قیمت/ یا گپ۷فصل 
 تواندم گپ. است نمودار یرو بر متهایق نیب ِ خال یِ فضا ،٨٦گپ ساده، طور به

 نمودار یرو بر گپ یادیز انواع .باشد شبانه یهانشست ای ضرورت اخبار، لیدل به

. ٩٠معمول یها گپ و ؛  ٨٩خستگ گپ ؛ ٨٨فرار گپ ؛ ٨٧شکست گپ دارند، وجود

  .است ترمهم اکشنسیپرا و گپ نیب رابطه ،ها زیاد مهم نیستنداسم نیا

 معامله آن برطبق و رمیگم نظر در بزرگ کندل کی عنوان به را گپ شهیهم من

 صورتِ  به را آن من باشد، داشته وجود نییپا به رو گپ کی اگر مثال، یبرا. کنمیم

 نییپا به رو گپ از بعد که العملعکس. رمیگیم نظر در قرمز بزرگِ  کندلِ  کی

 نزول شودم باز که کندل اگر. دارد تیاهم شتریب من یبرا شودم داده نشان

 دنبالِ  به ابد،ی ادامه نزول روند خواهندم هافروشنده که معناست نیا به باشد،

 که معناست نیا به باشد، یصعود اگر. دیباش هافروشنده شکستِ  از ییهانشانه

 گپ احتماال و کند، توقف شدن، معکوس ای پولبک انجام یبرا است ممکن متیق

 میتصم دارانیخر و هافروشنده که معناست نیا به باشد، دوج اگر. شودیم بسته

 دنبالِ  به. کندیم جادیا احتمال دامنه کی که کنند، مبارزه سطح نیا در دارند

  .دیباش جهت آن در معامله و شکست مشخصِ  عالمتِ 

. "شودم پر شهیهم گپ: "گویندکه م دارد وجود مورد نیا در میقد اصطالح

 طول روز چند ای قهیدق چند هاگپ از بعض شدن بسته است ممکن خوب،

. ببرد یادیز زمان تواندم شوند، پر هاگپ تا دیبمان منتظر نکهیا. بکشد

                                                             
٨٦ Gapگپ/یا شکاف قیمت :  
٨٧ breakaway gap 
٨٨ runaway gap 
٨٩ exhaustion gap 
٩٠ common gaps 
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یار این کتاب فقط برای فردی است که مبلغ آن را به سایت فارکسانتشار بدون مجوز مورد رضایت نخواهد بود | استفاده از 

 پرداخت کرده باشد.

 باز بودن موردِ  در که آنچه. هستند دهیفایب معموال گپ، کردنِ  پر یهایاستراتژ

 شدن بسته منتظر که هستند،" ناتمام یکارها" آنها که است نیا است مهم هاگپ

 از بعض اغلب.. کندم جادیا عال یپهااست یبرا را ییهافرصت گپ،. باشندم

  .شوند شکار حاضر حال در دیبا که هستند اهداف میقد یهاگپ

 باز مراقبِ  قهیدق ۳۰. هستند مقاومت/تیحما قدرتمند یهاسطح گپ، یهاسطح

 شد خواهد بسته گپ ایآ که دارند وجود ییهانشانه معموال د،یباش  کندل شدن

 د،یکن دقت هاالعملعکس به شد، بسته گپ نکهیا از بعد نیهمچن. نه ای

 به متیق است، کوچک گپ وقتها بعض اما. باشندم ادیز اریبس هابازگشت

 کی اگر د،یکن نگاه موضوع به نحو نیبد. ابدیم ادامه و کندیم پر را گپ سرعت

 باال به نییپا از ممکن حد تا دیبا دارانیخر داشت، وجود بزرگ نِ ییپا به رو گپ

  .باشد کننده خسته تواندم حرکت نیا. ببندند را آن تا کنند حرکت

 یکار  چه دارانیخر که دیکنم فکر برسد، سقف به تینها در متیق که زمان

 نیا تا اندکرده کار روز تمام آنها. دارندم بر را خود سود بله، داد؟ خواهند انجام

 احتماال و شد خواهد متوقف متیق شوند،م خارج آنها کهیهنگام! کنند پر را گپ

 د،یباش هاشکست مواظبِ  شد، بسته گپ نکهیا از بعد شهیهم. گرددم معکوس

  !دیبمان دیتائ منتظر و

 کی و شوند،م پر سرعت به هاسفارش باشد، یقو لیخ خرس ای گاو که وقت

- نشانه ن،یا. است بزرگ ک،یت ۱ گپ. داشت خواهد وجود کندلها نیب کوچک گپ

 سقف در گپ نیا اگر. دیکن بررس را اطراف طیمح شهیهم اما. است قدرت از یا

 احتمال یتله کی تواندم دهد، یرو شده حفاظت حرکتِ  کی از بعد کف، ای

 دوج آن از بعد و شروع، یگپ گونه چیه بدون روز که وقت. دیباش مراقب باشد،

البته . خواهد بود احتمال رِنج روز کی یبرا یانشانه وقتها بعض شود، لیتشک

  .ستین نگونهیا شهیهم
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یار این کتاب فقط برای فردی است که مبلغ آن را به سایت فارکسانتشار بدون مجوز مورد رضایت نخواهد بود | استفاده از 

 پرداخت کرده باشد.

  : نظریه انقباض و انبساط۸فصل 
 یکاراکترها از یار یبس. دارد قرار وستهیپ ٩٢انقباضِ  و ٩١انبساط یچرخه کی در بازار

 به مثال، یبرا. هستند مربوط فلسفه و ،روانشناس علوم، ک،یزیف به بازار

 واحد نیکوچکتر که اتم، شکافتنِ  با. شودم گفته ٩٣اتم شکافت ،"اتم شکافتن"

. کرد آزاد یادیز یانرژ  توانم ،است ییایمیش واکنش در ماده یدهنده لیتشک

 بازار. دارد قرار اتم بمب ساخت پشت در که است یااصل یهینظر ه،ینظر نیا

ِ  به  از ،یقو یحرکتها معموال. کندیم عمل نحو نیهم به ،یز یانگشگفت طور

  .شوندم آغاز کندلها نیکوچکتر

 ینما در. باشدم روند از بعد انقباضِ ) رِنج ای( دامنه. است دامنه انبساطِ  روند،

 توسطِ  معموال" بزرگ" حرکتِ  هر که شد دیخواه متوجه شما نمودار، کینزد

ِ  ینما در. است شده جادیا کندل، نیکوچکتر  از اغلب روند، ای یقو شکست ، دور

 تواندم دامنه، لیتشک ای کندل نیکوچکتر. ندیآم متراکم یهاهیناح ای هادامنه

 متیق) کندل( که لیدل نیا به است؟ نگونهیا چرا. کند شروع را حرکت نیبزرگتر

 انفجار جز به یگر ید راه چیه و شود،یم منقبض ممکن، یاندازه نیکوچکتر تا

  .ندارد وجود

 کی ای دوج کی اغلب دارد، وجود بزرگ اریبس روند کی از قبل که ینمودار 

 یهمه. دیآم فشرده دامنه کی از اغلب یقو شکستِ . است کیبار بدنه با کندل

 نجایا در که مهم موضوع. آورند دست به را بزرگ حرکت خواهندم گرانمعامله

 کندل هر از بعد که دیخواهنم شما !است مکان و مکان مکان، دارد، وجود

 که ییمکانها. کندم فایا نجایا در مهم نقش کی طیمح د،یشو بازار وارد کوچک

 یهاهیناح از عبارتند دیباش کوچک اریبس یهاکندل نیا دنبال به آنجا در دیبا

                                                             
٩١ Expansion 
٩٢ Contraction 
٩٣ Nuclear Fission 
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 هاپولبک ،قبل روز کف و سقف ،قبل نوسانِ  کف/سقف مقاومت،/تیحما اصل

  .باشندم بحث قابل یمکانها که ره،یغ و

 شیپ از سکِ یر حداقل لِ یدل به تنها که هستند یپاست نیبهتر کوچک، یکندلها

  .دیکن استفاده نهاآ از دیتوانم شما ،احتمال سودِ  حداکثر و شده نییتع

 
  ٢٤:  شکل



 

 

  ٢بخش 
  

  تشخیص و استفاده از تله ها
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یار این کتاب فقط برای فردی است که مبلغ آن را به سایت فارکسانتشار بدون مجوز مورد رضایت نخواهد بود | استفاده از 

 پرداخت کرده باشد.

ِ یمفاه از بعض و بازار ِ اساس ِ روانشناس به من ۱ بخش در ِ  م  اکشنسیپرا مهم

 نیا شما که وقت. باشندم مهم اریبس بازار، لیتحل یبرا میمفاه نیا. پرداختم

 و عملکرد لِ یتحل  شهیهم یگر معامله که شد دیخواه متوجه د،یکن تمام را کتاب

  .باشدم خود نفع به آن از استفاده و گرانید ضعفِ  کردنِ  مشخص

. داد خواهند یرو وستهیپ طور به آنها ،یگر ید یالگو هر مانند هستند، الگو ها تله

 خاطر به را آنها یخوب به دیبا. شما خواهند بود شانس و معامالت یبرتر  هاتله نیا

 کرده ییشناسا را آنها سرعت به د،یکنم معامله زنده طور به که وقت تا دیبسپار

 آنها .دهندم یرو ،ینمودار  هر یرو بر و روز هر هاتله. دیکن یبردار بهره آنها از و

 که است نیا دیده انجام دیدار ازین که آنچه یهمه. هستند یدار یپا یپهااست

 نجات مخمصه از اند،افتاده تله به که گرانمعامله تا دیکن صبر و دیباش صبور

  .دیشو معامله وارد آنها برخالفِ  سپس و ابندی

 نیا ما اکنون،. میشوم گرفتار تله در ما اغلب نیهمچن م،یکنم اشتباه ما یهمه

 گرایانه نیست کهواقع. دینکن دیترد خروج یبرا نیبنابرا م،یشناسم را هاتله

 وارد از قبل ن،یبنابرا. بدهد انجام دیخواهم شما که را یکار  بازار دیباش دواریام

ِ  شدن،  تله، هر که پردازدم موضوع نیا به ۲ بخش. دیبمان اضاف دیتائ منتظر

 مربوط ِ روانشناس لِ یدال از یخوب درکِ  نکهیا منظور به و ،است یز یچ چه هیشب

 از بعد د،یکن استفاده خود سود به آنها از چگونه دیبدان و دیباش داشته تله هر به

 .است شده ارائه یمورد یهامطالعه آن
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 نیا در را مهم نقشِ  ،تیذهن. است دامنه ِ جعل شکستِ  و،یسنار نیدوم

-م باور ذهن و شنودم گوش ند،یبم چشم گر،ید طرف از. کندم فایا ویسنار

 که آنچه نیهمچن و میهست دامنه شکستِ  یِ قو یحرکتها شاهدِ  ما اغلب .کند

 کی شکست، نیا که میکن باور میخواهیم ما. است یقو زین دیآم آن از بعد

ِ  دِ یام به و است زیآم تیموفق حرکتِ   در) نگیسوئ ای( نوسان یمعامله کی انجام

  روزانه، یالگو لِ یتشک یبرا بازار مواقع، شتریب اما. میشوم بازار وارد جهت آن

 در رد،یگ بر در را خنث اکشنسیپرا ،روز ساعتِ  نیاول اگر. دارد خاص حالتِ 

 نیبد نیا. کرد خواهد رفتار رِنج بازار کی مانند ،یادیز احتمال به روز یهیبق

 نیا دراد وجود که تیذهن باشد، یقو چقدر شکست که ستین مهم که معناست

. میکن دیترد روند، یدارا حالتِ  به رِنج حالتِ  کی لِ یتبد یدرباره دیبا ما که است

. میکن حذف را آنها و میباش شکستها دنبالِ  به و میکن سع دیبا ما عوض، در

ِ یب  .شوندنم منجر روند کی به هرگز دامنه،" زیآم تیموفق" یشکستها نیا شتر

- م گردش دیجد یمرز  یهاخط در و رودم یگر ید یدامنه به متیق عوض، در

 محوش د،یکن محوش. گرددم بر قبل یدامنه به اغلب باشد، ناموفق اگر اما. ابدی

ِ  نیا! دیکن محوش د،یکن -م یجانب ای خنث اکشنِ سیپرا یمعامله یبرا شعار

  .باشد
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یار این کتاب فقط برای فردی است که مبلغ آن را به سایت فارکسانتشار بدون مجوز مورد رضایت نخواهد بود | استفاده از 

 پرداخت کرده باشد.

 
  ٤٢:  شکل

  : یمورد یمطالعه

 نمودار نیدوم و نیاول. دهدم نشان را) رِنج ای( دامنه ِ جعل شکستِ  ،باال مثال

ِ  کی ینشانه نیاول که هستند، دوج روز،  لِ یاوا در .باشندم احتمال رِنجِ  روز

 ینشانه کی مت،یق" یصعود بزرگ حرکت" و متیق" نزول بزرگِ  حرکت" صبح،

 گرانِ معامله تواندم یصعود بزرگِ  حرکتِ . باشدم رِنج تِ یوضع یبرا گرید مهم

 لیتبد یصعود روند کی به حرکت نیا کردندم فکر که اندازد دام به را یادیز

ِ  کی در متاسفانه،. شودم  شکست، یِ هانشانه دنبالِ  به. ستین نیچن رِنج روز

 رِنج تِ یوضع به متیق. دیباش قلو سه یهاسقف) شدنِ  رد ای( رشیپذ عدم عنی

  . چرخدم آنجا در و گرددم باز
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 بوده، ناموفق اول یدفعه. شود شکسته نییپا سمت به که کندم سع سپس

 کندلِ  نیا. شکسته را نییپا مرز که  استبزرگ اریبس ِ نزول کندلِ  دوم، کندلِ  اما

  . شودم لیتبد هافروشنده یبرا عال یتله کی به با،یز

 دوباره نیبنابرا است، شکسته نییپا سمت به تینها در بازار که دیکن فکر شما اگر

. داشت خواهد وجود عال گنالِ یس کندلِ  کی گر،ید روز هر در. دیاافتاده دام به

ِ  کی در نه اما  ساعتِ  عنی بعدازظهر ١٢:٤٠ ساعت که زمان نه مخصوصا نج،ر  روز

 تینها در گاوها و است بوده ناموفق کندل سه از بعد حرکت نیا خوب،. باشد ناهار

  .دیکن حذف را کفها و سقفها. گردندم باز اصل یدامنه به

 یروند ساده طور به د،یکنم معامله روز نیا مانند معامالت روز کی در که وقت

  .دیباش داشته آن مورد در را روند معامالت تِ یذهن دینبا شما. ندارد وجود

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  نظرهای نهایی
 در یدار یپا. شودم گرفته نظر در معامالت در جنبه نیمهمتر ،یدار یپا و ثبات

 نسبت و دیکن فیتعر قبل از را خود سکیر شهیهم نکهیا خوب، ست؟یچ معامله

 موارد. باشندم خصوص نیا در ییابتدا مثال دو د،یکن حفظ را ١:٢ سود به انیز

ِ یگرنظید ِ  انِ یز ،ینسب سودِ  برداشتنِ  ر  شروع که معامالت تعداد روزانه، حداکثر

  یاندازه از شیب ندادنِ  انجام و یورود ینقطه یبرا انتظار تحمل د،یکنم

 طِ یشرا در فقط که دارند وجود ییهایاستراتژ و روشها. هستند مهم همه معامالت،

  پاست کی یبرا یادیز زمانِ  مدت دیبا شما اغلب. باشندم رگذاریتاث خاص

 حت است ممکن) شروع ینقطه ای( پاست آن اوقات گاه. دیبمان منتظر خاص،

  ینمودار  یالگوها یدانشنامه" در که ییالگوها یهمه شما اگر حت. دیاین شیپ

" ِ  د،یکن حفظ دیبتوان را ،است یاصفحه ٨٤٩ کتاب کی که ،بولکوفسک توماس اثر

 یهاحرکت با بازار. نخورد شکست هرگز که دیکن دایپ الگو کی دیتواننم هنوز

ِ  از. شودیم کامل ناقص،  شه،یهم شما که است یدار یپا پاست تنها تله، من، نظر

ِ  در یدار یپا. دیکن دایپ دیتوانیم ،یبازار  هر در و ینمودار  هر یرو بر روز، هر  شکار

 یبردار بهره و دیتائ ن،ییتع نیهمچن. دارد شدن برنده یبرا یشتر یب احتمال ،هاتله

  .ستین سادگ از بهتر زیچ چیه. است آسان تله، پاست از

. کنمم عذرخواه گرید بار کی دارد، وجود اشتباه متن در زبان نظر از اگر

ِ  باشم توانسته که دوارمیام من  در شما یبرا و رسانده یخوب به را تله مفهوم

  .باشد دیمف معامالتتان


