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  .مهم یها نیزببا و مقاالت در مختصر یها قول نقل صورت به مگر ست،ین

 از قبل. ستین یا حرفه مشاوره ارائه یبرا کی چیه کتاب نیا شنهاداتیپ و ها دهیا اطالعات،

 ریسا ای خود شخص حسابدار با دیبا کتاب، نیا در موجود شنهاداتیپ از کی هر از استفاده

 رتخسا ای ضرر قبال در تیمسئول گونه چیه کتاب نیا ناشر. دیکن مشورت مال مشاوران
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 صرفا اثر نیا در شده انیب نظرات. نباشند معتبر گرید و باشند کرده رییتغ انتشار زمان از است

 ناشر لیدل نیهم به و ستین ناشر نظرات کننده منعکس لزوما و است سندهینو خود نظرات

  .ردیگنم برعهده آنها قبال در را تیمسئول گونه چیه

 هیته شوند؛ م منتشر و ترجمه و هیته فراوان نهیهز و زحمت با اری فارکس محصوالت

 ریغ در و بوده مجاز forexyar.com آدرس به اری فارکس تیسا وب از فقط و فقط محصوالت

  .بود نخواهد تیرضا مورد نصورتیا

  .میسپاسگزار دیگذار م احترام اجتماع و فرهنگ شئونات و نیقوان به که شما از

  

  

  

  



  شناسنامه کتاب

  معامالت سویینگ

چگونه به بهترین درآمد حاصل از سرمایه گذاری خود در کوتاه مدت و سود حاصل از نوساناِت بازار دست یابیم؛ 

  چگونه با ضررها روبرو شده و درآمدهای خود در بازارهای آپشن و سهام را به طور عاقالنه مدیریت کنیم

  

 Andrew Andersonاندرو اندرسون |   مولف

  نسیم کاف زاده  مترجم

  ویراستار

  صفحه آرایی  فارکس یار

  طرح جلد

  2019  سال انتشار اورجینال

  ۱۳۹۹اسفند  –اول   نوبت ویرایش

  ۱۳۹۹اسفند   سال انتشار در فارکس یار

  بوکینو  فروشنده

  بورس و سهام  دسته

  معامالت سویینگ  موضوع

  تومان ۴۰۰۰۰  قیمت

  

  

  

  

  

  

  

  



 فهرست مطالب
  ١١  ...............................................................................................................  ۱فصل 

  ١١  ................................................................................  ست؟یچ نگیمعامالت سوئ

  ١١  ............................................  گرانمعامله ریبا سا نگیگر سوئمعامله کین یتفاوت ب

  ١٤  .............................................................................................................  ۲فصل 

  ١٤  .......................................................  من مناسب است؟ یبرا نگیمعامالت سئو ایآ

  ١٧  .............................................................................................................  ٣فصل 

  ١٧  ..............................................................  دیرا انجام ده نگیچگونه معامالت سوئ

  ٢١  ..............................................................................................................  ٤فصل 

  ٢١  .................................................................................................  امواج و روندها

  ٢٥  ..............................................................................................................٥فصل 

  ٢٥  .......................................................................................................  مرحله ها

  ٢٨  ............................................................................................................  ٦فصل 

  ٢٨  .................................................................................  و نزول یصعود یروندها

  ٣٣  ............................................................................................................  ٧فصل 

  ٣٣  ............................................................................................  انتخاب بازار خود

  ٣٨  ............................................................................................................  ٨فصل 

  ٣٨  ....................................................................................  نگیابزار معامالت سوئ

  ٣٩  ...............................................................................................  باال رفتن حجم

  ٣٩  ...............................................................................................  با آرون ییآشنا

  ٤٠  ...........................................................................................  بازگشت بوناچیف

  ٤٣..............................................................................................................٩فصل 

  ٤٣..............................................................................................  یدورو یاستراتژ 



  ٤٦  ..................................................................................متوال متیق یالگوها

  ٤٨  ............................................................................................  تهاجم یورود

  ٥٠  .......................................................................  است؟بهتر  یورود یکدام استراتژ 

  ٥٠  ..............................................................  مهم است؟ نگینقاط سوئ ییچرا شناسا

  ٥٢  .............................................................................................................  ١٠فصل 

  ٥٢  ...............................................................................................  خروج یاستراتژ 

  ٥٢  ................................................................  حد ضرر خود یهیدرخواست اول میتنظ

  ٥٤  ....................................................................................  گرفتن سود یهایاستراتژ

  ٥٦  ..................................................................................  سطح مقاومتفروش در 

  ٥٨.............................................................................................................  ١١فصل 

  ٥٨...............................................................................  معامالت یهاو پولبک رال

  ٥٨........................................................  متیق و فروش در  رالها در پولبک دیخر

  ٦٠  ..............................................................................................  پولبک اصل

  ٦٢  ..................................................................  شکست  کیپولبک بعد از  نیاول

  ٦٣  ................................................................  هاو پولبک معامالت رال یدیکات کلن

  ٦٥  ...........................................................................................................  ١٢فصل 

  ٦٥  ..........................................................  نگیمعامالت سوئ یبرا کاتورهایاند نیبهتر

  ٦٥  ...................................................................................  متحرک یهانیانگیم

MACD ٦٧  ...................................................  ییواگرا/ییمتحرک همگرا نیانگیم ای  

RSI  ٦٨  ......................................................................  )ی(شاخص مقاومت نسب  

  ٧٠  .....................................................................................  )OBV( حجم تعادل

  ٧٣  ...........................................................................................................  ۱۳فصل 



  ٧٣  ................................................................  نگیسوئ معامالت ستمیس کی جادیا

  ٧٦  ...........................................................................................................  ۱۴فصل 

  ٧٦  ..................................................................................  نگیسبک معامالت سوئ

  ٧٩  ............................................................................................................  ١٥فصل 

  ٧٩  ............................................................................  نگیمعامالت سوئ روانشناس

  ٨١  .........................................................................................  کنترل احساسات

  ٨٤  ............................................................................................................  ١٦فصل 

  ٨٤  ...................................................................  نگیو معامالت سوئ الکیتکن لیتحل

  ٨٤  ....................................................................................................  التوریاوس

  ٨٥...............................................................................................  کیاستکندل

  ٨٥.........................................................................................  التوریاوس ییواگرا

  ٨٧  ...........................................  و نزول ی) صعودنگینگولفیا ایپوشاننده ( یالگوها

  ٨٧  ............................................................................................  دیترد یکندلها

  ٨٩  ............................................................................................................  ١٧ل فص

  ٨٩  ..............................................................  نگیگران سوئمعامله یمهم برا یهانکته

  ٩٥  ............................................................................................................  ١٨فصل 

  ٩٥  ...........................................................................  فارکس نگیسوئ یهایاستراتژ 

  ٩٦  .................................................................  فارکس معامالت یها یانواع استراتژ 

  ١٠١  ..........................................................  فارکس معامالت یاستراتژ  نیانتخاب بهتر

  ١٠٢  ...........................................................................................................  ١٩فصل 

  ١٠٢  ....................................................................................  بردن احساسات نیاز ب

  ١٠٤  ...........................................................................................................  ٢٠فصل 



  ١٠٤  ................................................................................  معامالت دنبال کردن روند

  ١٠٧  ...........................................................................................................  ٢١فصل 

  ١٠٧  .....................................................................  نگیمعامله سهام با معامالت سوئ

  ١٠٨  .....................................................سهام یبرا نگیسوئ معامالت یپنج استراتژ 

  ١١٢  ...........................................................................................................  ٢٢فصل 

  ١١٢  .............................................................  ها ETFبا  نگیمعامالت کوتاه مدت سوئ

  ١١٦  .........................................................................................................  ۲۳فصل 

  ١١٦  ............................................................................  ستایو ا ایپو سکیر تیریمد

  ١١٨  ...........................................................................................................  ٢٤فصل 

  ١١٨  .......................................................................................  تیموفق یهاداستان

  ١٢١  ...........................................................................................................  ٢٥فصل 

  ١٢٢  ............................................................................................  سکیر تیریمد

  ١٢٢  ................................................................................  ست؟یچ سکیر تیریمد

  ١٢٣  ..........................................................................................  یخوب، بد، ضرور 

  ١٢٣  ...................................................  کنندم یابیرا ارز سکیگذاران چگونه رهیسرما

  ١٢٤  .......................................................................................  و روانشناس سکیر

  ١٢٥  ...............................................................  فعال سکیدر برابر ر رفعال،یغ سکیر

  ١٢٦  ...........................................................................................  گریعوامل د ریتاث

  ١٢٧  .............................................................................................  سکیر ینهیهز

  ١٢٨  .........................................................................................................  ٢٦فصل 

  ١٢٨  ....................................................................  تراکم  یبر اساس ورود یگر معامله

  ١٣١  ..........................................................................................................  ٢٧فصل 



  ١٣١  ..............................................................................................  کالیتکن لیتحل

  ١٣٣  ..........................................................................................  فاندامنتال لیتحل

  ١٣٦  .........................................................................................................  ٢٨فصل 

  ١٣٦  ........................................................................  دیثروتمند شو دیتوانشما م ایآ

  ١٣٧  ................................................  درآمد به عنوان منبع اصل نگ،یسوئ یگر معامله

  ١٣٨  ..........................................  منبع درآمد پاره وقت کیبه عنوان  نگیمعامالت سوئ

  ١٤١  ...........................................................................................................  ٢٩فصل 

  ١٤١  .....................................................  دیمعامالت برنده شو یدر همه دیتوانشما نم

  ١٤٤  ...........................................................................................................  ٣٠فصل 

  ١٤٤  .......................................................................................  آپ حساب خودست

  ١٤٤  .........................................................................  یشناخت انواع مختلف کارگزار 

  ١٤٥  ..............................................................  یکارگزار  یندهیآ یچشم اندازها بررس

  ١٤٧  ..........................................................................  احتمال یکارگزار  کی یابیارز

  ١٤٨  ......................................................................................  حساب کیباز کردن 

  ١٥١  ...........................................................................................................  ٣١فصل 

  ١٥١  ................................................................  نگیگر سوئمعامله کی یروزانه زندگ

  ١٥١  ..........................................................  بازار یشروع ساعت کار معامالت قبل از 

  ١٥٢  ......................................................................................  بازار تیمرور وضع

  ١٥٢  ........................................................................  کردن معامالت احتمال دایپ

  ١٥٤  ..........................................................................................  ستیواچ ل هیته

  ١٥٤  ............................................................................  موجود یهاشنیکنترل پوز

  ١٥٥  ........................................................................................  کار بازار یهاساعت



  ١٥٥  ......................................................................  بازار یمعامالت بعد از ساعت کار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ۱فصل 

  

  معامالت سوئینگ چیست؟
تا نصِف ه روز  کسب سود از معامالت است که در ط بازه زمان چندمعامالِت سوئینگ، 

یک ماه یا حداکثر دو ماه  . گاه اوقات، این مدت زمان بهیابدآنها نوسان م قیمتماه، 

گراِن سوئینگ ی چند روزه است. معامله، با این حال، به طور معمول در ط یک دورهرسدم

ً گذاریهاِی چند جانبه مسرمایههایی نظیر افراد و گاه اوقات سازمان  باشند. آنها معموال

 درست خواهند وارد معامالتِ ، مطمئن هستند که عوضمواقع، پوزیشن ندارند؛ در  %١٠٠

. آنها احتماالً از یک الگوی صعودی یا نزول در ارزیابی خود استفاده خواهند کرد. در شد

، آنها بیش از آنکه بفروشند، اقدام به در حال پیشرفت استای که بازار سهام صعودی و نقطه

دام به ، بیشتر از اینکه چیزی بخرند، اقکه بازار ضعیف باشدای کنند. در نقطهخرید م

 فرصت، منتظر یک روند قابل توجه نداشته باشدوقت که بازار کنند. در نهایت، فروش م

  مانند.دیگر م

  گرانگر سوئینگ با سایر معاملهتفاوت بین یک معامله
ِ خرید و نگهداری این است که تفاوت بین یک معامله گر سوئینگ و یک کارشناِس مال

 به دنبالآنها فقط  .توانند ارزش نوسانات را نادیده بگیرندنمسوداگراِن خرید و نگهداری 

مدت هستند، بنابراین انتظار دارند هر چه زمان بیشتر ود در بلندپول خ ارزش افزایش

. بنابراین آنها به ارزش های آنها هم بیشتر افزایش یابدنپوزیش ارزش قیمتگذرد، م

یک . سود کنندامه اصل خود را دنبال مکنند بلکه فقط برننوسانات روزانه نگاه نم

نیاز نداشته خود خرید و نگهداری به زمان بستگ دارد، و اگر شما به پول نقد  گرمعامله

  تواند سود بسیار زیادی برایتان داشته باشد.مدت مدر بلندباشید، 

است که ی افراد مناسب نیست، بلکه صرفاً برای افرادی مناسب معامالت سوئینگ برای همه

توانند سود بسیاری به بسیار ثابت قدم و به طور معقول کوشا باشند، در نتیجه این افراد م

مهم برای تبدیل شدن به یک  بسیار های، تجربه و تعهد از ویژگآموزشدست آورند. 

  باشند.گر سوئینگ موفق ممعامله
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فرق دارند. برای شفاف  ٢نهو معامالت روزا ١معامالت سوئینگ با معامالت خرید و نگهداری

  آن در ادامه ارائه خواهند شد.های شدن موضوع، تفاوت

، در مقابل معامله گذار خریدسرمایه قرار دارد.  ٣گر روزانهو نگهداری در پیوستارِ معامالت

های  خود دارند. اگر آنها پوزیشنگران روزانه هیچ پوزیشن را در ط شب باز نگه نممعامله

گیرند که به بخش قرار مهای قیمت  شب باز نگه دارند، در معرض ریسک شکافرا در ط

کند. در عوض، آنها بر حرکات قیمت به صورت قابل توجه از حساب آنها زیان وارد م

  کشد.کنند که ساعتها طول مو زمان ورود و خروج را تنظیم م کردهدقیقه به دقیقه نظارت 

ً امتیاز را دارند که بر حرکتگراِن روزانه این معامله باشند، نوسان م های قیمت، که کامال

مدت قیمت حرکات کوتاه. استسوار شوند. این کار نیازمند صرِف زماِن بسیاری از سوی آنها 

از این  در بازار توسط خریداران یا فروشندگان ایجاد م شود و نه اصول بنیادین یک شرکت.

، داشته باشندهای اصول و فاندامنتال را در نظر جای اینکه دادهگران بازار، به رو، معامله

  .گیرندگذاران را در نظر مبیشتر روانشناس سرمایه

  

                                                             
١ radinghold t-and-Buy :سالیان خرید، از بعد شرکت یک سهام آن موجب به که راهبردی، نگهداری و خرید 

 فعاالنه سهام گذاری،سرمایه افق پایان تا سهام، سبد ایجاد زمان از راهبرد، این طبق. شودمی نگهداری سال
  .است فروش و خرید راهبرد آن، مقابل نقطه. شودنمی فروش و خرید

٢ Day trading :باز معامالت یعنی این. روز یک طی تجاری جلسات درچهارچوب های مالیبازار در املهمع 
 .شد نخواهند منتقل آینده تجاری جلسه به یا و بعد روز به روز این در شده

 معامالت طریق از کوشد،می که بازیسفته یا گذارسرمایه به) Day trader: انگلیسی به( روزانه، گرمعامله ٣
 روز، طول در) ارز مشتقه، ابزار آتی، قرارداد معامله، اختیار سهام، فروش و خرید نمونه برای( سریع و مدتکوتاه

ً  روزانه گرمعامله یک .گرددمی اطالق کند، سود کسب  را هایشمعامله شود،می بسته بازار که وقتی معموال
 گرمعامله .گذاردنمی باقی شب طول در را یجریان در معامله و بنددمی را خود پوزیشن اصطالح به کند،می تمام

 قدر هر روزانه گرمعامله یک برای برد،می سود بازار، روزانه نوسانات از مدت، بلند گذارسرمایه خالف بر روزانه
  یابد.می افزایش نیز سود کسب پتانسیل باشد، داشته بیشتری نوسانات بازار
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گیرند و یا شدت م نوساناتخواهند بدانند که آیا آن و م -کنندبازار را دنبال م ٤آنها نویز

 برای کمیسیون را های قابل توجهنهباید هزیزیرا  نیست، این کار آسانشوند. اما تر مآرام

کند. سود تر مپرداخت کنند که اساساً غلبه بر بازار را چالش برانگیز معامالت پرتکرار خود

ها، ممکن است ها و مالیاتدالری حاصل از صدها معامله بعد از برداشتن کمیسیون ٥٫٠٠٠

های این مبلغ، هزینهضمناً  کاهش یابد. توجه قابل یاندازه بهگر روزانه برای معامله

  شود.گر روزانه باید برای حمایت از فعالیت خود بپردازد، شامل نمای را که معاملهاضاف

نیز با نگهداری)) و  (خرید buy-and-holdگذاران (در برابر سرمایه گران سوئینگمعامله

کنند به اخت ماما کمیسیون که آنها پرد شوند،های قابل توجه  مواجه مکمیسیون

گران روزانه نیست. چون حرکات قیمت چند روز تا چند هفته طول ی کمیسیون معاملهاندازه

گراِن روزانه دارد، نقش که در کمیسیون معاملهبه دلیل اصول بنیادین یک شرکت کشد، م

 گرهمچنین معامله .تری به یک عامِل اساس تبدیل شودتواند به میزاِن قابل توجهم

تواند سود احتمال باالتری در معامالت جداگانه کسب نماید چون نسبت به سوئینگ م

  کند.های خود را حفظ متری پوزیشنگران روزانه، در بازه زمان طوالنمعامله

                                                             
٤ Noiseباعث که دارد اشاره بازار در هاییفعالیت یا اطالعات به اختالل یانویز  تحلیلی، گسترده یزمینه : در 

 هایحرکت شامل تواندمی نویز مالی، بازارهای در.شودمی بازار در واقعی روندهای شدن دیده اشتباه و سردرگمی
 شود. دارد، پی در را بازار در غالب روند انحراف که قیمتی هاینوسان همینطور بازار و در کوچک اصالحی



 

 

 ۲فصل 

  

  آیا معامالت سئوینگ برای من مناسب است؟
گر آن سهام را ت که معاملهکاالها یا فارکس اس ،ی سهاممعامالت سوئینگ به معنای معامله

 ط یک مدت زمانسهام را در  ،گردارد. در اینجا معاملهحدود چهار تا هفت روز نگه م

. حت کندهای کاری بازار معامله مبین ساعت ٥روزیگر میانِ معاملهکند. خرید و فروش م

وئینگ، شما با ی سای، ممکن است خیل خوب باشد. در یک معاملهدقیقه ٥ی  یک مبادله

  کنید.خرید و در یک محدوده اقدام به فروش مقیمت نسبتاً پایین م

کند. او های کوتاه مدت طراح مها و کفگر سوئینگ زماِن حرکت خود را بیِن سقفمعامله

) و اطمینان دارد که روند نزول خردسهام خود را م ، بهبود (خرید در انتهای روند نزول

(پس از آنکه روند تغییر جهت داد و به سمت پیش بین  و در این زمانخواهد یافت، 

گر یابد. یک معاملهکند و به سود دست ماقدام به فروش م گر حرکت کرد)معامله

 های این مکان عجیبسوئینگ باید شاهدِ عین بازار باشد، تا بتواند وضعیت روان و نوسان

های مختلف را به کار برد را درک کند. او باید تکنیک )روندهاانتهای  – (مکان صحیح ورود به بازار

و عملکرد آنها را نسبت به فراز و فرودهای بازار در نظر بگیرد و احتمال مبادله در ط این 

  ها را تجزیه و تحلیل نماید.نوسان

ی سوئینگ این است که یک سهام باید ماهیت متمایل شدن به شرط اساس برای معامله

از تعداد کم  دانیداید، مو را داشته باشد. اگر حت یک بار عضو بازار بورس بودهیک س

، کمتر تغییر موقعیت م دهند و به ندرت پایدار سهام هستند که با هر گونه انحراف

، هیچو  مانندم گونه تعدیل مثبت در کیفیت آنها وجود ندارد. اگر آنها با پایاِن روزِ معامالت

 دیگر، ، و اگر افزایش یابندیابندداشته باشند، به طور تدریج افزایش م ٦پذیریلارزش تعد

آمیزی به این ترتیب، اینها معامالت مخاطره .زیاد سودآور نیستند و ارزش ریسک ندارند

                                                             
5  Intraday trader 
6 sliding worth 



 است؟ مناسب من یبرا نگیسئو معامالت ایآ|  ٢ فصل

  ١٥ 
 

کنند، مدت خود انتخاب مگران که آنها را به عنواِن اهداف کوتاههستند که برای معامله

  سودی ندارند.

دهند.  نمودار آنها پیوسته و های متناوب را نشان مها و کفعداد معدودی از سهام سقفت

پویا است. بنابراین اگر شاهدِ افِت قیمت باشید که ارزِش آن تضمین شده است، این افت 

 هاآید. در این حالت، این سهامقیمت تصادف است، و بدون شک دوباره آن قیمت، باال م

کنند تا یک پوزیشن را در کف انتخاب کنید برای شما فراهم م و متنوع خوبهای رصتف

گران سوئینگ این نوع از سهام سودآور را و در سقف، به سود بیشتری دست یابید. معامله

  کنند.معامله م

گر باید بداند معامالت بازار سهام یک بازی با احتمال ضرر و سود برابر است. یک معامله

ریزی کند تا چه زمان وارد بازار و چه اید به قدری زیرک باشد که بتواند برنامهگر بمعامله

 ها و خرید یک سهامزمان از بازار خارج شود. وارد شدن به بازار به معنای انتخاب پوزیشن

باشد. هر دفعه که نمودار به معنای توقف یا فروش سهام خود م "Goingی ". واژهاست

کنند، شما کند، افراد زیادی اقدام به فروش م که بازار افت مکند و زمانسقوط م

کنید؛ این موقعیت واقعاً بینید که پولتان در حال از دست رفتن است و دارید ضرر مم

  دیوانه کننده است.

 کند.را انتخاب م ٧گر باهوش، یک پوزیشن منقطعبین این موضوع، یک معاملهبرای پیش

داند که چه موقع باید پوزیشن را ترک کند و چه ود را روشن کرده است و ماو قبال تکلیف خ

کند. در زمان که ارزش سهام تواند مدیریت کند. بنابراین به موقع عمل ممقدار ضرر را م

، در نتیجه باید از بازار خارج شوید. در این هنگام، شما سطح حدضرر – رسدبه این سطح م

آید و را نسبت به کف انتخاب کنید، و مطمئن باشید که بازار باال م توانید یک پوزیشنم

  کند.بر این ضرر غلبه م

، سود محدودی را در یک بازارِ در حال گران سوئینگبه جز معامله – گرانمعاملهسایر 

آورند. هنگامیکه بازار همچنان در حال صعود است، آنها بدون توجه به پیشرفت به دست م

ها خطرهای موجود را در شوند. دلیلش این است که آنوع از پوزیشن خود خارج ماین موض

                                                             
٧ Cutoffکات آف، منقطع :  



 

 

 ٣فصل 

  

  ام دهیدچگونه معامالت سوئینگ را انج

گر سوئینگ به دنباِل الگوهای نموداری چند روزه است. بخش از الگوهایی که یک معامله

، ٨هایباشند شامل تقاطعمتداولتر م  ،١٠، الگوهای سروشانه٩الگوهای فنجان و دسته طبیع

ی معامالت ی یک برنامهبرای ارائه های دیگر،. عالوه بر شاخصهستندها ١٢ها و مثلث١١پرچم

  های بازگشت مهم  نیز استفاده کرد.توان از کندل استیکرتمند، مقد

  مراحل انجام معامالت سوئینگ

. سهام را دارندمحدود کنید که معیارهای خاص  سهاممجموعه ابتدا، انتخاب خود را به 

  :انتخاب کنید که

  دالر باشد ۷قیمت آن حداقل. 

 باشدم سه ۵۰۰٫۰۰۰ی آن حداقل میانگین حجم روزانه. 

  :سپس

  د.نسهام را شناسایی کنید که در یک روند صعودی و یا نزول باش ١مرحله 

دارند را  ١٣باشند، آنهایی که یک پولبکبرای سهام که در یک روند صعودی م ٢مرحله 

  شناسایی کنید.

                                                             
8 crossovers 
9 cup-and-handle 
10 head and shoulders 
11 banner 
12 triangle 
13 pullback 
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  ١٨ 
 

باشند، آنهایی را شناسایی کنید که یک حرکت رو به برای سهام که در یک  روند نزول م

   دارند. باال

یک سفارش  (در روند صعودی)که یک موردِ مناسب شناسایی شد، هنگام ٣ مرحله

)برای خرید یا  ١٤لیمیت ی سفارش فروش استقراض سهام را بر اساس برنامه (در روند نزول

، تعیین کنید.   اصل

د دستور ح، (یعن هنگامیکه یک پوزیشن باز شد)که یک سهام معامله شد هنگام ٤ مرحله

)را برای محدود کردن ریسک  ١٥ضرر و یک سفارش لیمیت را برای شناسایِی قیمت که  (نزول

آل، این دو سفارش به صورت یک در آن سود خواهید کرد، تعیین نمائید. به طور ایده

یعن سفارش که سفارش دیگر را  لغو  OCO(شوند در کنار یکدیگر قرار داده م OCOسفارش 

های ی سفارشیعن سفارش که همه OCA(شود نیز گفته م OCAقات به آن ؛ گاه اوکند)م

  .کند)دیگر را لغو م

  ی اصل تنظیم کنید.های حد ضرر را بر اساس برنامهدر پایان هر روز، قیمت ٥مرحله 

                                                             
14 limit order 
15 stop-loss order 



 

 

 ٤فصل 

  

  

  امواج و روندها
  

  روندها

، پس از مدت اصطالِح روندِ بازار ِ بازارهای مال  عبارت است که برای حرکت صعودی یا نزول

توانند در یک از روندهای بازار م شود.، به کار برده مکه حرکت در یک جهت شکل گرفت

  .٣و ثانویه٢، اولیه ١الرسکو بندی شوند:طبقه دستهسه این 

بازارهای مال تمایل دارند که پس از مدت در جهت صعودی و یا نزول حرکت کنند. مدت 

بندی بلندمدت، اولیه و یا ثانویه طبقه کند که آن روند تحت عنوان بسیارزماِن روند تعیین م

  شود. تفاوِت بیِن این سه روند، در ادامه بیان شده است.

 شامِل مجموعه سکوالر روند ِ ای از روندهای اولیه در یک جهت، با حرکات اصالح

 ۲۵تا  ۵تواند بعض از اوقات، بین م باشد. یک روند سکوالرمدت منسبتاً کوتاه

ای از  سکوالر، شامل مجموعه ٤سال ادامه داشته باشد. برای مثال، بازار صعودی

 کنند.اتفاق را احاطه م ٥باشد که  یک بازار نزولای مبازارهای صعودی

                                                             
١ Secular )سکوالر رهایبازا )بلندمدت بسیار یا  ً  مقیاس در المللی بین و ملی گرایشهای تأثیر تحت معموال

  .بیفتد اتفاق هم کنار در است ممکن که گیرندمی قرار بزرگ
٢ primary  
٣ secondary 
٤ bull marketبازار گاوی / یا صعودی : 
٥ bear marketبازار خرسی /نزولی :  



 روندها و امواج|  ٤ فصل
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 شود و به روندی است که از بین روندهای بازار، بیشتر در مورد آن بحث م روند اولیه

،  ۱۲مدت   ،کاهش در ارزِش بازار مالیعن ماه یا بیشتر ادامه دارد. یک بازار نزول

 ،، پس از مدتکه بازار صعودی، افزایش در ارزش بازار مال، درحالبعد از مدت

  .باشدم

 ماند، روند مدت است، و فقط چند هفته تا چند ماه باق منسبتاً کوتاه روند ثانویه

ثانویه، برعکس روند اولیه است. اگر روند اولیه صعودی باشد، روند ثانویه یک بازار 

شود. اگر روند اولیه نزول بازار به آن اشاره م "اصالح"نزول خواهد بود، که به عنوان 

به  »٧مکنده« ٦، روند ثانویه یک بازار صعودی خواهد بود، که به عنوان یک رالشدبا

 شود.ن اشاره مآ

  امواج

های قابل توجه مشخص ها و کاهشموج، یک الگوی رفتاری است که توسط افزایش

ها را شناسایی کرد. توان جریانهای قیمت سهام و عملکرد مشتریان مشود. در حرکتم

توان با عنوان کنند تا از یک روند بازار به سود دست یابند، را مذاران که سع مگسرمایه

ها برای تعویِض خانهتمایل شدید صاحبعنوان مثال بهتوصیف کرد.  »سوار بر یک موج«

های جدیدی که شرایط بهتری دارند، به عنواِن یک موِج های مسکِن موجود خود با واموام

  شود.اخته مشن ٨ی مجددمذاکره

کنند تا با استفاده از تئوری موج الیوت، از الگوهای گراِن تکنیکال سع مبعض از تحلیل

شامل گوید که الگوهای قیمت سهام، این فرضیه مموج در بازار سهام سود کسب کنند. 

وج اند. این نظریه، چند نوع مگذاران ایجاد شدهتوسِط روانشناس سرمایهکه  استهایی موج

                                                             
6 rally 
7 sucker 
8 renegotiating wave 



 

 

 ٥فصل 

  

  مرحله ها
  

، بشناسید. شما ابتدا باید چهار طبقه بندی بازار سهام را نسبت به سهام انفرادی و بازار کل

اقدام به  یا دهند که بدانید آیا باید اقدام به خرید کنیدها به شما این امکان را ماین چرخه

 خودتون رو حفظ کنید. پول نقد ندهید و هیچ اقدام انجام فروش، یا اینکه

ها ای هستید، بنابراین با توجه به آن ویژگوقت بتوانید تشخیص دهید که در چه مرحله

  توانید همانگونه که نیاز است، معامله کنید.م

دیر یا زود دیگر نیازی ندارید بررس کنید آیا باید اقدام به خرید کنید یا فروش. در واقع، 

فهمید که باید بر فهمید چکار باید انجام دهید. شما فقط با نگاه کردن به نمودار ممدقیقاً 

های فروش تمرکز کنید، یا اینکه به صورت امن، پول خود را های خرید، یا پوزیشنپوزیشن

  نقد نگه دارید!

. در اینجا چهار مرحله ارائه شده است که ممکن است در بازار سهام با آنها مواجه شوید

، روزانه و یا بین روزی  در ادامه رئوس مطالِب مطرح شده بر اساس نمودار ماهیانه، هفتگ

  اند.ارائه شده

  های این مراحل بیاندازیم.نگاه به ویژگ بیایید

  ١مرحله 

مدت است. این سهام کاهش یافته ی بعد از یک روند نزول طوالن، دقیقاً مرحله١ی مرحله

کند. سازی مشوند و بازار کفر این نقطه، معامالت جانبی شروع ماست؛ با این وجود، د

دهند و خریداران شروع به هایی که برتری داشتند، حاال توانایی خود را از دست مفروشنده

کند. همه از این بازار کنند. بازار بدون یک روند پایدار، به اطراف حرکت مقدرتمند شدن م

  سهام متنفر هستند!
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  ٢ه مرحل

 ٢شود. عجب! مرحله شود و روند صعودی آغاز مم ٢باالخره  بازار وارد مرحله 

باشد! در اینجاست که  ٢انگیز است!! بعض اوقات، من آرزو دارم که بازار در مرحله شگفت

بازار به دست آورد. با این حال، یک موضوع جالب در اینجا وجود  را از توان بیشترین پول م

تر از خیال پردازی است؛ همه کند! حقیقت عجیبکس افزایش قیمت را قبول نمدارد: هیچ

هنوز از بازار متنفرند. مبان وحشتناک هستند و دیدگاه افراد نسبت به بازار منف است، و 

آوری ها را جمعدانند. آنها عرضهگراِن خبره، بهتر ممواردی از این قبیل. با این وجود، معامله

را، آغاز  ٣ی کنند. این کار، مرحلهاند، ارائه مملحق شدهآنها را به افرادی که دیرتر کنند و م

  کند.م

  ٣مرحله 

ی خود را آغاز های جانب، بازار دوباره حرکت٢بعد از پیشرفت قابل توجه مرحله در نهایت، 

اند! هوارد شد مدت است کهگراِن مبتدی کند. معاملهم »جنب و جوش«و شروع به  کرده

اند، و ها دوباره تعادل یافتهباشد. خریداران و فروشندهم ١این مرحله اساساً مانند مرحله 

  ی بعدی را آغاز کند.بازار در حالت شناور قرار دارد. بازار آماده است تا مرحله

  ٤مرحله 

ِ ترسناک است. با این مرحله برای کسان که این سهام را خریده این اند، یک روند نزول

کس روند نزول فهمیدید. هیچ انگیزی که وجود دارد چیست؟دانید موضوع هیجانوجود، م

ها هنوز به طور کل عال هستند و همه این سهام را دوست دارند. پذیرد! مبان و پایهرا نم

است. این طرز فکر اشتباه است!  »تعدیل«کنند آن روند نزول فقط یک گران فکر ممعامله

بار دیگر به باال برخواهد گشت. دارند و مطمئن هستند که یکا همچنان سهام را نگه مآنه

بازنده افراد  نای اند. متاسفانه،خرید کرده ٣یا در ط مرحله  ٢اکثر آنها در پایان مرحله 

  !شوندم کیش و ماتآنها . هستند

  

  



 

 

 ٦فصل 

  

  روندهای صعودی و نزول
  

  روندهای صعودی

زمان که مسیر اصل رو به باال باشد، یک روند صعودی افزایِش ارزِش دارایی مرتبط با پول 

هایی که ، نسبت به قله و درهجدید ٢یو دره ١دهد. در یک روند صعودی، هر قلهرا نشان م

ها باشد، ای که در امتداد این خطباشند. روند صعودیاند، باالتر مقبالً در روند کشف شده

شود. تا هر مدت زمان که این ایجاد م ٤های نوسان باالترو سقف ٣های نوساِن باالتراز کف

آل در نظر روند صعودی ایدههای نوساِن باالتر تشکیل شوند، این روند، یک ها و سقفکف

را  ٦ترهای نوسان پایینیا کف ٥ترهای نوسان پایینکه قیمت، سقفشود. هنگامگرفته م

  شود.دهد، روند صعودی به یک روند نزول تبدیل متشکیل م

کنند. این گران و متخصصان مال در ط روندهای صعودی، معامله متعداد کم از معامله

ها و کنند تا از قیمت که سقفهای متفاوت استفاده من روند، از استراتژیگرامعامله

  برداری کنند.سازند، بهرههای باالتر را مکف

کند تا از افزایش قیمت دارایی، سود یک روند صعودی، فرصت را برای سوداگران فراهم م

با تعادل در روند ایجاد  برای حفظ فاصله استراتژیک از ضررهای زیادی که ممکن استکنند. 

گر از فروش دارایی خودداری این است که معامله هاروش از میان سایر روش هترینشوند، ب

های روند استفاده گران تکنیکال از خط. بعض از معاملهکند تا قله و دره باالتری ایجاد شود

                                                             
1 peak 
2 trough 
3 higher swing lows 
4 higher swing highs 
5 lower swing highs 
6 lower swing lows 
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. این نمایندشخص کنند تا یک روند صعودی را شناسایی و تغییر روندهای احتمال را مم

کند بفهمیم کف شود، که کمک مهای نوسان صعودی رسم منوع خط روند در امتداد کف

  شود.نوسان بعدی احتماالً در کجا تشکیل م

گراِن تکنیکال استفاده نیز به همین ترتیب توسِط بعض از معامله ٧نقاِط میان متحرک

نرمال ی ان که قیمت باالتر از نقطههای صعودی را مشخص کنند. زمشوند تا روندم

شود. با این وجود، وقت که قیمت به پایین باشد، روند صعودی در نظر گرفته م ٨متحرک

ِ یک مدت زماِن کند، نشان دهندهمیانگین متحرک افت م ی این است که قیمت در ط

ز دوباره در معین، زیر قیمت استاندارد معامله شده است و ممکن است در این حالت هرگ

  روند صعودی قرار نگیرد.

 اما بازهمی ظاهری روند صعودی مفید باشد، درحالیکه این ابزار ممکن است برای مشاهده

های نوساِن باالتری ایجاد کند تا تائید کند که یک روند صعودی در ها و کفقیمت باید سقف

ی نوسان باالتر را ایجاد هاها و سقفای که یک دارایی کفی زمانجریان است. در نقطه

تواند در جریان باشد، یا دارایی در حال افزایش دهد که یک روند نزول منکند، نشان م

گیری در مورد مسیر روند چالش برانگیز است، یا حرکت قیمت آشفته است، و تصمیم

وقت گران روند صعودی ممکن است تصمیم بگیرند که تا باشد. در چنین مواردی، معاملهم

  فعالیت خاص انجام ندهند. که روند صعودی قطع شود،

ی یک روند صعودی وجود دارد. نگاه کردن به فعالیت روشهای متعددی برای آنالیز و معامله

های روند و یک از این روشهاست، درحالیکه استفاده از ابزارهایی نظیر خط ،٩)ارزش یا(قیمت 

  .دیگری هستند تمتفاوروشهای  ،اندیکاتورهای تکنیکال

                                                             
٧ Moving midpointsهمان خط میانگین متحرکت یا موینگ اوریج :  

8 Moving normal 
9 value activity 



 

 

 ٧فصل 

  

  انتخاب بازار خود
 

پذیر باشند، یعن در کهای دو بازار به شدت ریسالیهتوانند در منتهمعامالت سوئینگ م

فهمید که . اینجاست که شما م(بازار گاوی) محیط بازار خرس و یا بازاری که روند مثبت دارد

آنها مانند وقت های و نوسان ایط باثبات ندارندشر های بسیار فعال هم در اینجا حت سهام

  .دادندری را نشان ما تا حدی برای طوالن مدت، پایداهکه شاخص نیست

فهمید که مومنتوم در عوض، شما در یک بازار خرس یا بازاری که داری روند مثبت است م

تواند ند. این مکبه طور معمول سهام را به مدت قابل توجه و در یک جهت، منتقل م

  .ترر اساِس روندِ طوالنب است این استراتژی ی ورودی را تائید کند وبهترین نقطه

ا در رود و شمای است که بازار به هیچ سمت خاص نمنقطه (انتهای روندها) در واقع، اینجا

 QNASDA١گیرید. برای مثال، اگر شما بر اساِس یک محیط معامالت سوئینگ عال قرار م

دو یا سه روز افزایش یابد، چند روز افت کند و  شاخصمعامله انجام دهید، تمایل دارید 

های سپس الگو دوباره تکرار شود. با این وجود، اگرچه بعد از چند ماه، سهام شما در سطح

  گذاری کنید.مدت سرمایههای کوتاهاید تا در نوسانهای زیادی داشتهاولیه است، اما  فرصت

کشف بازارهای داغ سهام برای معامالت سوئینگ، شما در نهایت پول خود را از دست بدون 

اما بازار همیشه بر شما  خواهید داد، بله، ممکن است که شما چند دفعه شانس بیاورید،

  غلبه خواهد کرد.

                                                             
 دومین بازار ارزش نظر از سهام هایبورس فهرست در بازار این. است آمریکا در سهام بورس بازار یک نزدک ١

 داراست نیویورک، بورس از پس سهام؛ الکترونیک معاملۀ بازار در را رتبه
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 ،ظهرترین راه یافتِن سهامِ جذاب برای یک بعداز ترین و موفقشناخته شده ٢اسکنرهای سهام

کنند، و باشند. بیشتر بازارهای سهام، اسکنرهای رایگان را ارائه مفته یا یک ماه میک ه

  توانید از اینترنت، اسکنرهای رایگان را پیدا کنید.اگر چنین نباشد، شما م

  چه چیزهایی را برای فیلتر سهام خود باید در نظر داشته باشید

  500حجم میانگین بیش ازk 

  ۲حجم نسبی بیش از 

 دالر ۵۰دالر تا  ۵ی قیمت از منهدا 

 د.یهای جذاب مانند فناوری، مواد اولیه، بهداشت و غیره باشبه دنبال بخش 

گراِن سوئینگ، در ی روزانه فرق دارد چون ما به عنواِن معاملهی سوئینگ با معاملهمعامله

 هستیم که به رسیم. بنابراین ما به دنبال سهامط دو تا سه روز یا چند هفته، به سود م

در روز پیشرفت داشته باشد. هنگام جستجوی سهام، ما به  %٥تا  ٢طور استاندارد تقریبا 

  های صعودی و حجم میانگیِن باال هستیم.دنبال شکار سهام با روند

  هنگام جستجوی سهام برای معامالت سوئینگ، به دو یا سه نکته زیر توجه کنید:

  مشاهده تقویم

دهند، در های سهام شما، درآمدهای خود را گزارش مید هنگامیکه شرکتشود بدانعال م

شوند، محصوالت جدید را معرف کنند، در تلویزیون نمایش داده مها شرکت مکنفرانس

  توانند تحت تاثیر اخبار مال قرار گیرند.کنند، مم

دهند و خود را ارائه م برای مثال، اگر شما سهام اپل را بخرید، وقت که گزارش درآمدهای

  توانید این موضوع را درک کنید.دهند، بهتر مهنگامیکه محصوالت جدید خود را نشان م

                                                             
2 Stock Scanners 
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  ابزار معامالت سوئینگ
 

توانند به الگوهایی است که م ای سهام و ارزیابیهی قیمتتحلیل تکنیکال، مطالعه

بیش ( ١گذاران این امکان را بدهند تا تعیین کنند یک سهام در حالت اشباع خریدسرمایه

ِ اندازه  از اندیکاتورهای تکنیکال  با استفاده. ارزان)بیش از اندازه ( ٢قرار دارد یا اشباع فروش ران)گ

توانند با دقت بیشتری به یک  مگران ند، معاملهشونامیده م ٣، که همبستگمتفاوت

، اندیکاتور آرون و ٤در مورد سهام دست یابند. در اینجا ما نگاه به حجم »دیدگاه کل«

توانند برای کمک به م واندازیم، که سه ابزار تحلیل تکنیکال هستند اعداد فیبوناچ م

توانند ازاین ابزارها در کنار گذاران مرمایهتسهیِل معامالِت بسیار سودآور، استفاده شوند. س

  تا روندهای در حال افزایش را مشخص کنند و در صدرِ گروه قرار گیرند. ردهیکدیگراستفاده ک

  اند؛ در ادامه، برای درک بهتر موضوع، این ابزار توضیح داده شده

  

  

                                                             
١ Overbought: گرانمعامله وقتی .ی اوراق بهادار بیش از ارزش واقعی آنها استلهاشباع خرید به معنای مباد 

 گرانتحلیل یعقیده به صورت این در کنند،می آنها یمبادله به اقدام بهادار اوراق واقعی ارزش از باالتر قیمتی با
 اوراق قیمت در دتم کوتاه یا اخیر نوسانات یعنی خرید اشباع کلی طوربه. است گرفته صورت خرید اشباع

 ینتیجه در اغلب باور این. کرد خواهد تعدیل را هاقیمت نزدیک یآینده در بازار که است آن از حاکی و بهادار،
 .آیدمی وجودبه اوراق قیمت یپیشینه فنی تحلیل و بررسی

٢ Oversoldیعقیده به که شودمی اطالق بهاداری اوراق به گسترده طوربه که است اصطالحی فروش : اشباع 
 مدت، کوتاه نوسانات کلی طوربه اصطالح این. شوندمی مبادله آنها واقعی قیمت زیر گرانتحلیل و گرانمعامله

 دهدمی نشان را سهام ارزش در بلندمدت، نه و
3 correlation 
4 volume 
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  باال رفتن حجم
دقیقه، یک  ٦٠ایم فریم مانند شود که در ط تحجم به صورِت تعدادِ سهام مشخص م

شوند. حجم، قدرِت حرکِت قیمِت صعودی یا نزول را روز، یک هفته یا یک ماه معامله م

، حجمِ پایین، زمان روی منشان م کند حرکت م رِنجدهد که قیمت به دهد. به طور کل

(حداقل دو سهام  در ط کف بازار باق بماند. برعکس، حجم باال، شروع یک روند را دریا 

دهد که ی اوج بازار در زمان روی مدهد. حجم باال نیز در نقطهنشان م ی باال یا پایین)نقطه

تواند برای تائید ها باالتر خواهند رفت و میک اعتقاد محکم وجود داشته باشد که قیمت

  یک روند صعودی یا نزول استفاده شود. 

های صعودی، باید حجم باالتر و در طرِف در حرکت اگر سهام به سمت باال حرکت کند،

، باید حجم کمتر های نزول و داشته باشد. برعکس، یک حجم بسیار زیاد در حرکت نزول

کند. با استفاده از های صعودی، به یک رکود اقتصادی اشاره متر در حرکتحجم پایین

شدن  های درسِت واردید ناحیهتوانهای موجود در سهام، مسایز معامالت به همراه حرکت

  به یک معامله را مشخص کنید.

  

  ٥آشنایی با آرون
کند. هایی که ادامه خواهند یافت، اشاره ماندیکاتور آرون به تعییِن قدرت یک روند و فرصت

به دنباِل ، گذارن برای اینکه بفهمند آیا یک روند در جریان است یا نه، سرمایهبه طور کل

)یا پایین صفر یک حرکت باال  ، یک صفرباشند. تالق  در باالی م (بدون روند، یا منطقه خنث

، درحالیکه تالق در پایین صفر، یک الگوی دهدرا نشان م )٦(یعن آرون باال روند صعودی

دهد. وقت که اندیکاتور نزدیک به خطوط صفر است و از را نشان م )٧(یعن آرون پاییننزول 

                                                             
٥ Aroonوجود آمده است. این اندیکاتور به نسبت به  ۱۹۹۵ندیکاتور آرون توسط فردی به نام توشر در سال : ا

 کند کهمی این است که به طور کلی این را مشخص  باشد. ویژگی اصلی آنمی جدیدتر دیگرهای اندیکاتور
 .زندمی روند دارد یا خیر؟ و در صورتی که روند داشته باشد، قدرت آن روند را تخمین سهم 

6 Aroon up 
7 Aroon down 
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  استراتژی ورودی
 

باشد. استراتژی ورود زمان استراتژی ورودی معامالت سوئینگ، بخش مهم از معامالت م

 شودسرمایه معامالت شما در خطر باشد. وقت که سهام حمایت م بیشترمهم است که 

خود را  ضرر توانید به طور شفاف عمل نمائید، نقاط توقف، شما م(به منطقه حمایت م رسد)

  و منتظر یک خروج مناسب باشید. تعیین

ِ الگوِی قیمت توضیح داده م استفاده  بازارد به وشود که از آن برای ور در این فصل، مبان

توانید بر اساس مدِل خاص که با آن معامله . وقت که با آن آشنا شوید، مگرددم

  های بیشتری را امتحان کنید.نید، استراتژیکم

ی شناسایِی نقاِط سوئینگ اولین چیزی که باید در استراتژی ورودی خود داشته باشید، گزینه

خواهید؟ این استراتژی یک الگو است که شامل سه کندل ی سوئینگ را ماست. چه نقطه

های ف نوسان باشید. برای پوزیشنی کهای خرید، باید به دنبال نقطهباشد. برای پوزیشنم

  ی سقف نوسان باشید.فروش، باید به دنبال نقطه

 ، با استفاده از نقاط سوئینگبازگشتهای حرکتشناسایِی 

o سوئینگی کف برای نقطه 

o سازد. اولین کندل یک کف م 

o سازد.تر مدومین کندل یک کف پایین 

o سازد.سومین کندل یک کف باالتر م 

o  اند و روند سهام ها ضعیف شدهگوید که فروشندهبه ما مسومین کندل

 شود.احتماالً معکوس م

o ی سقف سوئینگبرای یک نقطه 
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  خروجاستراتژی 
 

  استراتژی خروج شما شامل دو بخش است:

 اگر سهام از شما حمایت نکند، در کجا از معامله خارج خواهید شد؟ 

 اگر سهام از شما حمایت کند، در کجا سود خواهید کرد؟ 

سازند. شما تقریبا باید با اطمینان به ، دو سوال هستند که استراتژی خروج شما را ماینها

  هید تا بتوانید همواره در بازار سهام به سود برسید.این سوالها پاسخ د

  ی حد ضرر خودتنظیم درخواست اولیه

ی حد ضرر اولیه ، باید یک نقطهدر ابتدای کار هنگام ورود به بازار با پوزیشن خرید یا فروش

ی شما حفاظت را تعیین نمائید. اگر روند سهام برخالف شما پیش رفت، این کار از سرمایه

  .کندم

، یک درخواست فروش  دو نوع حد ضرر وجود دارد: (یا خرید در صورِت انجامِ حد ضرر فیزیک

، خود، تعیین م کارگزاری باشد که شما برایم ی فروش)معامله کنید. یک حد ضرر ذهن

، فرق ندارد که  (یا خرید)ی فروش زدِن دکمه برای خارج شدن از معامله است. از نظر فن

  کنید.نوع استفاده م شما از کدام

در صورت که معامله  تاقبل از اینکه وارد یک معامله شوید، به مقدمات نیاز خواهید داشت 

گر کنند چه زمان از معامله خارج شوید. شما یک معاملهاز شما حمایت نکند، تعیین م

ضرر  . چه شما از حد(درست است؟)کنید منظم هستید که همیشه از روش خود پیروی م

ی که تنظیمات از پیش تعیین شدهذهن یا یک حد ضرر فیزیک استفاده کنید، هنگام

  وید، باید از معامله خارج شوید.شما بگ



 خود ضرر حد یهیاول درخواست میتنظ|  ١٠ فصل

  ٥٣ 
 

حد ضرر اولیه شما کجا خواهد بود؟ شما باید حد ضرری داشته باشید که معنادار باشد، و 

  فعالیت فعل سهام باشد. »نویز«باید خارج  از 

ِ سهام در روزهای اخیر نگاه کنید. اگر محدودهی طببه محدوده ، ثالی طبیع سهام، میع

دالر باشد، بنابراین حد ضرر شما از قیمت ورودی، باید حداقل در آن فاصله باشد. وقت  1.10

سنت  25دالر باشد، درست نیست که حد ضرر شما از قیمت ورودی،  1.10که محدوده 

  توقف اجبارِی معامله خواهید شد!باشد. مطمئناً خیل زود مجبور به 

ی کف ی حمایت و نقطهی شما باید در زیرِ منطقههای خرید، حد ضرر اولیهبرای پوزیشن

  نوسان باشد. مانند این:

 
  ١٦  شکل

پایین ) گرانی عملکرد معاملهمنطقه( TAZتوانید مشاهده کنید که سهام تا در نمودار باال م

، معکوس مآید و سپس در کِف منطقهم دانیم مقاومت شود. ما می مقاومِت قبل

ی کِف نوسان تواند به حمایت تبدیل شود، بنابراین قراردادن حد ضرر خود در زیرِ نقطهم

  ای است.، کار عاقالنه(که دور آن در نمودار خط کشیده شده است)



 

 

 ١١فصل 

  

  های معامالتو پولبک ١رال
 

. سهام که در روندهای ها استکمبود خرید و قدرت فروش، هنر خرید بر اساس پولبک

 ؛کنندفراهم مرا  فرصت خرید کم خطر و رار دارند، به عقب بازخواهند گشتصعودی ق

، کم خطر را ت، و فرصت فروشسهام که در روندهای نزول قرار دارند، افزایش خواهند یاف

  کنند.فراهم م

  گر سوئینگ باید مطمئن باشید که این موارد روی خواهند داد:شما به عنواِن معامله

، اقدام به خرید گرفتار شدن در حراج قیمتآیا بهتر نیست بعد از یک نوساِن فروش، به جای 

  یک سهام کنید؟

، اقدام به فروش رالای گرفتار شدن در یک آیا بهتر نیست بعد از یک نوساِن خرید، به ج

  سهام کنید؟

خرید، در همان زمان، قبل از اینکه شما وارد به طور کل اینگونه است! اگر یک سهام را م

 معامله شوید، باید همان تعداد فروشنده خارج از بازار وجود داشته باشند. از سوی دیگر،

زمان، قبل از اینکه شما وارد معامله شوید،  فروشید، در همانهنگام که یک سهام را م

تر را باید همان تعداد خریدار در بیرون بازار وجود داشته باشد.  این امریک وضعیت کم خطر

  آمیزی بر آن نظارت نمائید.توانید به طور موفقیتکند که شما مایجاد م

  قیمترال  در  ها و فروشپولبکدر خرید 
،به خرید م در یک پولبک کجا اقدام کجا اقدام به فروش؟ شما سهام را  کنید و در یک رال

  فروشید. ) مTAZگران (ی عملکرد معاملهو در منطقه خریدم

                                                             
١ Ralliesیا افزایش قیمت :  



 

 

 ١٢فصل 

  

  بهترین اندیکاتورها برای معامالت سوئینگ
 

کنند از روندها سود کسب کنند. برای انجام این کار، چند روش گران روند سع ممعامله

چون  ندیکاتوری به تنهایی، بلیت رسیدن شما به ثروت در بازار نیست،وجود دارد. هیچ ا

گیرد. اما گری عوامل نظیر مدیریت ریسک و تحقیقات هوش تجاری را در بر ممعامله

تر فوگراِن روند، معر اند و در بین معاملهاندیکاتورهای خاص در طول زمان تست شده

  باشند.م

ینده را برای هر یک از چهار اندیکاتور آهای مربوط به استراتژی در این فصل، ما قوانین کل و

کنیم. از آنها استفاده کنید یا برای ایجادِ استراتژی خود، آنها را ارائه م (یا بنیادین)فاندامنتال 

  اصالح کنید.

  ١های متحرکمیانگین
 »هموار«قیمت را  های متحرک، با ایجاد یک خِط جریان جداگانه، اطالعاِت مربوط بهمیانگین

دهد. زمان فریمِ نامشخص نشان مسازند. این خط، قیمت میانگین را در ط یک تایمم

گیرد از چه میانگین متحرک کند، تصمیم مگر معامالت خود را تعیین مکه معامله

ی متحرک سادهمیانگین مدت، گذاران و طرفداراِن روند طوالناستفاده نماید. برای سرمایه

  باشند. های مهم مروزه، تصمیم ٥٠روزه و  ١٠٠روزه،  ٢٠٠استاندارد 

ها وجود دارد. اولین روش این است که معموالً چند روش مختلف برای استفاده از این حرکت

، تقریبا به طور افق حرکت کند،  متحرک نرمالی به نقطه نگاه کنید. اگر به مدت طوالن

نیست، و حرکت ادامه دارد. اگر خط متحرک استاندارد رو به باال  بنابراین، قیمت دارای روند

بین های متحرک قیمت را پیشباشد، یک روندِ صعودی در جریان است. اگر چه میانگین

                                                             
1 Moving Average 



 

 

 ۱۳فصل 

  

  

  ایجاد یک سیستم معامالت سوئینگ 
 

صرفنظر از مدت زمان که باید صرف کنید تا دو عامل معامالت ارز و سیستم معامالت را در 

مند معامالت سوئینگ خود ادغام نمائید، هنوز اطالعات وجود دارند که ممکن است عالقه

  باشید در این مورد یاد بگیرید.

های حمایت و مقاومت را های مربوط به سطحشما باید منطقه حمایت و مقاومت: .۱

ها به احتمال زیادی در آنجا نگه داشته مشخص نمائید یعن جاهایی که قیمت

شوند. دومین کاری که باید انجام دهید، زمان الزم را به بازار شوند یا شکسته مم

 ید تا روند مورد نظر شما را تائید کند و براساس نمودار فارکس خود پیش روید.بده

کنید معامالت سوئینگ را در سطح حمایت و مقاومت و عالوه بر اگر سع م تائید: .۲

بنابراین، آن معامله بر اساس حدس و گمان و  ،ای انجام دهیدآن بدون هیچ نشانه

جه، شما با یک بدشانس بزرگ مواجه خواهید یابد. در نتیانتظارات شما، ادامه م

 شد. 

  باید به خاطر داشته باشید: هانکات دیگری که هنگام معامالت سوئینگ ارز 

 بهتر است قبل از رسیدن به سطح حمایت یا  - همیشه سود خود را زود بردارید

، سود خود را بردارید.  مقاومت قبل

 های در این زمان، سطح - له کنیدها معامتوانید بر اساس شکستهمچنین، شما م

ها تمایل دارند باال یا پایین روند. این شوند و قیمتحمایت یا مقاومت شکسته م

 ً بهترین نسبت  یک حقیقت غیرقابل انکار است که معامالت شکست، احتماال



 

 

 ۱۴فصل 
  

  سبک معامالت سوئینگ
 

انه، مدت زمان کوتاهتری دارند؛ این معموالً به معامالت سوئینگ نسبت به معامالت روز 

ای است. یک معامله سوئینگ، دقیقه ١٥و  ٦٠، ٢٤٠نمودارهای  معنای معامله با استفاده از 

ی روند یا یک تواند یک مبادلهتواند از چند ساعت تا چند روز طول بکشد، و معامله مم

های مخالف روند هستند ینگ، مبادلهباشد. معموال معامالت سوئ ١روند-ی مخالفمبادله

ً ای استفاده مهای اختیاریچون آنها از حرکت  (یا روندهای)ها حرکت کنند که معموال

  کنند. ی غیر محتاطانه را دنبال مگسترده

گر، ناش از فعالیت خرید و فروش نوسان توسط معامله ٢ی سوئینگاصطالح مبادله

، در مورد آن بحث شد، معامله ١همانطور که در فصل  شود.م گران سوئینگ به طور کل

درمورد روندهای طوالن مدت، نگران کمتری دارند و بیشتر به تنظیمات استراتژی و آنچه که 

گران سوئینگ، همیشه در بازار کنند پایبند هستند. بعض از معاملهمشاهده م رروی نمودا

 دنبالی معامالت خود فروش را در برنامه های خرید یای سیگنالهستند بنابراین همه

گذاری مناسب و هایی خواهند داشت، اما با سرمایهدانند اگرچه شکستکنند. آنها مم

های  قابل توجه را انجام توانند حرکتمدیریت پول نقد، در وضعیت خواهند بود که م

  دهند.

ی کاف از خودشان ید ترس را به اندازه، با٣گراِن پوزیشنگران سوئینگ، مانند معاملهمعامله

که به دلیل انتشار  –ی ناش از عدم ثباِت روزانه های شتابزدهتا از پوزیشن کردهدور 

  اخبارهای مهم روی م دهند، پرهیز نمایند.

                                                             
1 counter-trend 
2 swing exchange 
3 position trader 



 

 

 ١٥فصل 

  

  

  روانشناس معامالت سوئینگ 
 

گراِن سوئینگ نیز ضروری همانقدر که روانشناس برای انسان ضروری است، برای معامله

گر سوئینگ، موضوع مهم باشد. روانشناس برای موفق شدن به عنوان یک معاملهم

  است.

ی معامالت، بر اساِس روانشناس انجام از همه %٩٠احساسات است، و ز مملو ااین یک بازار 

گران که معامله انجام ی معاملهاز همه %٩٠شوند! این حقیقت درست است که م

کنند. اگر عدد اول زنگ هشدار را ضرر نم %١٠دهند و دهند، پول خود را از دست مم

  ا باید این کار را بکند. آورد، دومین عدد قطعبرای شما به صدا نم

گران، تحت تاثیر روانشناس بازار بنابراین چه دلیل وجود دارد که این تعداد زیاد از معامله

، در معامالتشوند؟ افراد باهوش بگیرند و موفق نمقرار م یک پس  ،ا تحصیالِت استثنائ

  باشند.کنند و شاهدِ منحل شدن حساب معامالت خود ماز دیگری ضرر م

ِ  عدم آموزش ه دلیلب؟ شوندگران موفق نمخوب به چه دلیل معامله و درِک روانشناس

  گری سودآور برای شما، بسیار محدودند!های معاملهبازار. فرصت

دهند، احساسات ندارند، که بازار را تشکیل م (سهام، ارز و ...) ایمعامالت هایدرحالیکه ابزار 

، احساسات ها به طور طبیعکنند، انسان هستند وانسانها معامله مافرادی که با آن ابزار 

در بازار اغلب باعِث تاثیرگذاری بر  طمعترس و درک این موضوع که احساساِت  .باشندم

دهد تا چگونه پوزیشن خود را در طرِف درسِت بازار شود این امکان را به فرد مها مقیمت

گیرند که به ای مات هستند، آنها معموال تصمیمات شتابزدهقرار دهد. چون انسانها احساس

  شود.تصمیماِت اشتباه منته م



 

 

 ١٦فصل 

  

  تحلیل تکنیکال و معامالت سوئینگ
 

ستفاده شوند توانند به طور مستقل، یا به همراه یکدیگر، اوسیالتورها مها و اکندل استیک

ِ احتمال و کوتاه مدت را نشان دهند. معاملهتا فرصت گران سوئینگ در های معامالت

مدِت قیمت، تجربه و های کوتاهی استفاده از ارزیابی تکنیکال برای بهره بردن از حرکتزمینه

ها باید بتوان به طور دقیق جهِت روند و قدرت ی موثر این نوسانتخصص دارند. برای معامله

آن را تعیین کرد. این کار از طریق استفاده از الگوهای نموداری، اوسیالتورها، بررس حجم، 

های دیگر، امکان پذیر است. در این فصل استفاده از اوسیالتورها و ، و انواع روش١فراکتال

  شود. اسایی معامالت سوئینگ توضیح داده ماستیک برای شنالگوهای کندل

  اوسیالتور 
گر تکنیکال، یک اوسیالتور را بین دو اوسیالتور، یک ابزار بررس تکنیکال است. تحلیل

روند را ایجاد  ٢و سپس با توجه به نتایج، یک اندیکاتور کردهتنظیم  و حداقل ویژگ حداکثر

برای یافتِن شرایط اشباع خرید و یا اشباع فروش  گران از اندیکاتور روندکند. سپس تحلیلم

الیه باالیی نزدیک کنند. در زمان که اوسیالتور به مقدار منتهمدت، استفاده مکوتاه

تا نشان دهند دارایی اشباع خرید شده  کردهگران آن اطالعات را تفسیر شود، تحلیلم

گران معتقدند که دارایی اشباع تحلیل الیه پایین نزدیک شود،است، و هنگام که به منته

  فروش شده است.

                                                             
1 fractal 

٢ Indicatorاندیکاتور یا شاخص : 



 

 

 ١٧فصل 
  

  

  گران سوئینگهای مهم برای معاملهنکته
  

های صعودی و از نوسان تواند یک روش باورنکردن برای استفادهمعامالت سوئینگ م

ام، این کار دشوار است. د؛ با این حال، همانگونه که به طور کل بیان کردهننزول بازار باش

ِ معامالت سوئینگ نیازمند صرف زمان و تالش زیادی مسیستم باشند. برای های عال

شروع و در استاندارد ارائه شده است که برای  ٣٠کمک به شما برای شروع کار، در اینجا 

  ی بازی معامالت سوئینگ، باید آنها را در نظر گرفت.نهایت تجربه

  . اگر نیاز دارید که نگاه کنید، آنجا نیست.١

عالوه براین، بهترین  ها اعتماد کنید.ای خود را کنار بگذارید و به انگیزشتحصیالت حرفه

کنند. نفس رم را ایجاد مکنند، و نوع احساِس دلگها، به طور ناگهان حرکت ممعامله

  عمیق بکشید، و پس از اثبات موقعیت، قبل از اینکه فرصت از دست برود، اقدام کنید.

  کنند.های زمان خود، تکیه م. روندها بر دوره٢

های  اطمینان یابید که مبادالت شما، متناسب با زمان هستند. پیشرفت قیمت، با چرخه

 زمان درستهای یافتن به سود، به معامله در چرخه زمان مشخص، مطابقت دارد. دست

  بستگ دارد.

  . قیمت، حافظه دارد٣

آخرین زمان که سهام در یک جهت خاص مبادله شد، چه اتفاق افتاد؟ احتمال دارد که 

گردد، م ی قبل بازیک بار دیگر نیز چنین اتفاق روی دهد. وقت که قیمت دوباره به عرصه

توانند آنچه که در آینده های قبل مآورید که چه اتفاق افتاده بود. فعالیتبه دقت به یاد 

  بین کنند.دهند را پیشروی م



 

 

 ١٨فصل 

  

  های سوئینگ فارکساستراتژی
  

های ی عوامل مختلف که جنبهچرخد. در نتیجهمعامالت فارکس، پیراموِن معامالت پول م

تواند افزایش یابد یا افت کند. منرخ تبادالت پول گیرد، مال و ژئوپولیتیک را در بر م

ی وارد شدن به  اولیهگران فارکس، تعدیل در ارزش پول است، و این هدفِ عامل سود معامله

، مجموعهباشد. استراتژیمعامالت م گران ای هستند که معاملههای تحلیلهای معامالت

های دارایی را در یک تایم فریم کنند تا تعیین کنند که آیا باید مجموعهاز آنها استفاده م

  معین بخرند یا بفروشند.

م نمودار تحلیل تکنیکال یا بر اساس اخبار توانند بر اساس ابزار رسها ماین استراتژی

گر شوند ارزهایی که یک معاملهاند که باعث مباشند. آنها از چند عالمت تشکیل شده

باشد را برای خرید و یا فروش، انتخاب کند. استفاده از این ی آنها ممند به معاملهعالقه

ها دسترس یافت و ای به این استراتژیتوان با پرداخت هزینهها رایگان است، یا ماستراتژی

  اند.گران فارکس ایجاد شدهآنها معموال توسط خودِ معامله

های دست نیازمند این توانند اتوماتیک یا دست باشند. سیستمها همچنین ماستراتژی

، در باشد و سپس آنها را تفسیر کند هاییگر بنشیند و به دنبال نشانههستند که یک معامله

های تواند انتخاب کند که اقدام به خرید یا فروش نماید. از سوی دیگر، سیستمتیجه من

توان نرم افزار را کنند چون مگران فراهم مپذیری بیشتری را برای معاملهاتوماتیک، انعطاف

، به طور منحصر بفرد توجه نماید و آنها را تفسیر نماید. سفارش کرد تا به نشانه ی خاص

های معامالت ممکن است از نظرِ سودآوری، چندان کامل و عال نباشند، اما وقت اتژیاستر 

ی ارزها، پذیرفتِن ی چه چیزی هستند، هنگام معاملهکه شما به خوبی فهمیدید که درباره

  شود.متدولوژیهای قابل اعتماد، آسانتر م

  



 

 

 ١٩فصل 

  

  از بین بردن احساسات
  

تواند مفید باشد. اگر خسته شوید، به کنید، سودآوری مزمان که شروع به معامله م

دهید. اگر به دنبال تجارت، آنالیز، دنبال کردن و ای انجام ماحتمال زیاد، معامالت احمقانه

 به سود انگیزی را با نسبت زیانمعامالت شگفتغیره باشید، بنابراین موظف هستید که 

  پیدا کنید. باالیی

دهد تا بفهمید ی کاربردی ارائه شده است که این امکان را به شما مدر اینجا پنج نکته

  چگونه به سود برسید و احساسات خود را کنترل کنید:

ً وریدآگری به دست ی معاملهاطالعات جدیدی را درباره .١ ی اید دربارها خواستهشم . احتماال

Iron Condorsاید با اندیکاتورهای یا اسپردهای اعتباری اطالعات کسب کنید یا خواسته ١

RSI  وMACD ی ساعات کار خود را طوری تنظیم آشنا شوید. دیگر به آن فکر نکنید و برنامه

آموزش یک کتاب تهیه کنید، مقداری  - کنید که بعض وقتها بنشینید و سخت تالش کنید

  ببینید، یک ویدئوی آموزش را تماشا کنید.

. شما باید به آنچه که در حال حاضر در بازار روی . بازار را به طور عمیق بررس کنید٢

های بسیار خوبی را تواند فرصتمند باشید، درست است؟ زمان توقف بازار مدهد عالقهم

  برای انجام تحقیقات مشتاقانه، فراهم کند.

آپ خاص . بر روی یک ستانجام دهید ٢اید، معامالت کاغذیقت که ورشکست نشده. تا و٣

مرتبه امتحان کنید. یک  ٢٠یا  ١٠ ساز معامالت کاغذی،آن را بر روی یک شبیه و کردهتمرکز 

                                                             
 وای حرفه گذاریسرمایه مدیران توسط که است انگر معامله بین در باینری آپشن، محبوب استراتژی کی ١

  .شودمی استفاده فردی گذارانسرمایه
٢ Paper Trade: تا دهندمی اجازه گذارانسرمایه به که هستند شده سازیشبیه تجارت یک کاغذی، معامالت 

 مالی، بازارهای مبتدیان به معامالت گونه این. دهند انجام واقعی پول ریسک بدون را بهادار اوراق فروش و خرید



 

 

 ٢٠فصل 

  

  

  معامالت دنبال کردن روند
  

، همان اندازه که شما م تواند ساده یا پیچیده باشد. دو خواهید، میک سیستم معامالت

ترین روشهای ل در مورد آنها بحث خواهد شد، با وجود اینکه از سادهروش که در این فص

های  دیگر عمل ی اخیر، بهتر از سیستماند که در ط سه دههباشند،  نشان دادهموجود م

باشند. م ٢سیستم روند دونچینو  ١نرمال متحرک دوگانهاند .این دو سیستم، سیستم کرده

سازی  و دهد، و سپس نتایج مربوط به شبیهوضیح م، هر یک از آنها را تمبحثاین 

کند و در نهایت، نتایج به دست آمده را با نتایج که را بررس م هایی که انتظار دارید،افت

  کند.ی خود به دست آورده باشید، مقایسه مشما ممکن است از سیستم خریداری شده

شود. د روز معین، مشاهده م، قیمت نرمال است که برای چن»متحرک نرمال نقطه«

، با استفاده از دو میانگین متحرک مختلف کار »متحرک نرمال نقطهتالق دو «سیستم 

کند. هر کند و زمان که این دو میانگین یکدیگر را قطع کردند، نقاط ورودی را ایجاد مم

ر هستند، سریعت »متحرک نرمال نقاط« حرکت چه تعداد روزهای استفاده شده کمتر باشد،

را به باال قطع » میانگین نرمال کندتر«خط » میانگین نرمال سریعتر«بنابراین هنگام که خط 

کند یک سیگنال فروش ایجاد کند یک سیگنال خرید و برعکس وقت به پایین قطع مم

 شود.م

باشد که بیشتر در بین تازه واردها ی مشابه مسیستم روند دونچین یک سیستم ساده

بوب است. به طور ساده معیارهای ورودی آن اینگونه هستند که یک درخواست خرید در مح

ای باالتر از آنچه که در ط چند روز مشخص شود که قیمت، به نقطهای ایجاد مهر نقطه

                                                             
1 double moving normal system 
2 Donchian trend system 



 

 

 ٢١فصل 

  

  

  هام با معامالت سوئینگمعامله س
  

دهد و روندهای سودآور را تشخیص م معامالت سوئینگ، نوع سبک معامالت است که

گیرند. ممدت مورد استفاده قرار در ط یک برنامه زمان نسبتا کوتاه هاتغییر روند هنگام

هام، های سصعودی و نزول در قیمت هایکنند تا به نوسانگران سوئینگ سع ممعامله

شوند، با این وجود، اگر ها معموال به مدت یک تا شش روز حفظ مدست یابند. پوزیشن

گران که سهام را بر معامله سودآور بماند، ممکن است تا نصف ماه نیز باق بمانند. معامله

های معامالت را با استفاده از فرصتتوانند مکنند اساس معامالت سوئینگ معامله م

مدت احتمال در روند را الگوها، جهت روند، و تغییرات کوتاه ،دیکاتورهای تکنیکالان انواع

  شناسایی کنند.

ی سوئینگ سهام، از آنها توانید برای معاملههای مختلف وجود دارند که شما ماستراتژی

های معامالت ی سوئینگ را با توجه به سیگنالاستفاده کنید. در این مدل، ما یک معامله

  ایم. ، توضیح داده١ارسال شده با استفاده از سطح فیبوناچ بازگشت

که یک ی قیمت باشند چون هنگامی خروج نباید در سطح یک مجموعهد ضرر و نقطهح

آپ تکنیکال خاص انجام شود، آنها مورد هدف قرار خواهند گرفت، و این به نوع ست

ی فریم تخمین زده شده برای این معاملهماستراتژی معامالت سوئینگ شما بستگ دارد. تای

ی تایم فریم معمول این موضوع را سوئینگ سهام، تقریبا چند هفته است. الزم است درباره

توانید به طور موثر بر شوند که شما مبدانید که معامالت سوئینگ با این هدف انجام م

  د را افزایش دهید.معامالت خود نظارت کنید و احتمال سودآور شدن معامالت خو

                                                             
1 Fibonacci retracement 



 

 

 ٢٢ل فص

  

  

  ها ١ETFمعامالت کوتاه مدت سوئینگ با 
  

 هستندگذاری مشترک های سرمایه)، صندوقETFگذاری قابل معامله (های سرمایهصندوق

و  نرخ هزینه مخصوص به خود را دارد  ٢، نمادِ تیکرETFشوند. هر که مانند سهام معامله م

. معامله و درک آنها آسان شوند)ده مهای عملکردی استفاهایی که برای پرداخت هزینه(دارایی

  باشد. م

ETF ی کامل از بازارهای ، به محدودههای اصلگذاری در شاخصها از یک روش سرمایه

ها انواع بازارها و کاالهای مختلف را  ETFsاند. امروزه ، تبدیل شدههای دیگرمال یا بخش

کنند. های مختلف، به شما ارائه مرگزاریبرای معامله بدون دردسر برای افتتاح حساب در کا

ها در  توان از طریق اکثریت حسابشوند، مها مانند یک سهام معامله مETFچون 

  ها، آنها را خرید.کارگزاری

، یک از کندی خاص از نظر قیمت نزول پیدا مهنگام که یک ابزار مبادله یا معامله

  است. »فروش استقراض«توان به سود رسید، هایی که مراه

                                                             
 هایصندوق از نوعی، معامله قابلهای صندوق به معنای Exchange Tradable Found یا ETF صندوق ١

 بازار در سهام همانند روز طول در آن واحدهای و شده تشکیل متنوع هایدارایی از که است گذاریسرمایه
 روزهایی و ساعات طول در شما یعنی دارند؛ مشترک گذاریسرمایه هایصندوق شبیه ساختاری و شودمی معامله

 را آن از واحد چند یا بخرید، را ETF صندوق یک از واحد چند یا یک توانیدمی است باز سهام معامالت بازار که
 یک از استفاده با که کنیدمی گذاریسرمایه صندوقی در را خود پول ،ETF واحدهای خرید با شما. بفروشید

 .کند کسب سود بهادار، اوراق انواع و سهام از پرتفویی تشکیل با تا کندمی سعی ایحرفه مدیریت تیم
٢ Ticker :در مداوم بطور که ستا بهادار اوراق از برخی قیمت از گزارشی بهادار اوراق بورس تیک:  تیک/تیکر 

  شودمی روز به مختلف،های  بورس توسط معامالت جلسه طول



 

 

 ۲۳فصل 

  

  

  مدیریت ریسک پویا و ایستا
  

گر سوئینگ هستید که علیرغمِ شرایط بازار، آیا درست است که شما یک از چند معامله

سهام را معامله  »هزار«کنید؟ آیا شما همیشه تعداد را انتخاب میکسان  میزان ریسک

  است که به یادسپردن آن آسان است؟ عدد رُندیطر که  کنید فقط به این خام

را مطرح خواهم کرد که ممکن است به شما کمک کنند تا  مهم در این فصل، من نکات

  بهتر بتوانید بر ریسک معامالت خود نظارت داشته باشید.

 ی معامالت داشتهگر سوئینگ باید یک برنامهاولین و مهمترین نکته  این است که معامله

. در اینجا شما باید پارامترهایی گیرددر برباشد که قوانین مدیریت مال او را به طور خالصه 

را تعیین کنید. وقت که حداکثر ضرر برای معامله » حداکثر ضرر در هر هفته یا  ماه«نظیر 

گر ، معاملهشود)تواند بفهمد که معامله با چه مشکل مواجه م(چون هیچ کس نمشد  تعیین

ی را دنبال کند که همه »ایستا«خواهد یک روش سوئینگ باید انتخاب کند که آیا م

یی از »پویا«ی مجموعه به دنبال مشابه خواهند بود، یا اینکهدر آن روش  ضررهای احتمال

 گر چه زمان بایدفهمیدن این موضوع است که معامله آنها  هدف ی است کههادستورالعمل

، یا ک ، یا اصال غیر فعال بسیار تهاجم    عمل کند.متر تهاجم

ی خاص احتمال ی شرایط بازار، برای یک معاملهشما باید این حقیقت را بدانید که همه

در یک روند صعودی قرار دارد، و به   X. برای مثال اجازه دهید بگوئیم که بازار ندارندیکسان 

یک نمودار بازگشت داریم، و فردا مدت چند روز، به سطح حمایت نزول کرده است. امروز ما 

ً شود. بنابراین، معاملهحرکت بازگشت کامل م چند سقف ورودی  گر سوئینگ احتماال

رسد، حرکت صعودی بازار ادامه روز سوم فرا م کند.احتمال را امروز و فردا، تعیین م

یمت بازار ادامه یابد، و چند ورودی دیگر ممکن است اعمال شوند. همانطور که افزایش قم



 

 

 ٢٤فصل 

  

  

  های موفقیتداستان
  

دهد تا شما م باشد و دوراندیش الزم را بهداستانهای موفقیت فقط برای تشویق شما م

گر سوئینگ، موفق شوید. از خواندن توانید به عنوان یک معاملهبدانید که شما هم م

  ها لذت ببرید.داستان

  ١کایل دنیس

، و یک سرویس آموزش است که از ٢های بیوتکگر پیشگام در شکستکایل دنیس، معامله

ترین ت، برروی برجستهاستریهای دارای نوسان در بیوتکنولوژی والبین اکثریت بخش

گر سوئینگ فعالیت کایل، در ط سه سال که به عنوان یک معامله تمرکز کرد. ها،بخش

دالر تبدیل  ١٫٠٠٠٫٠٠٠دالر بود به بیش از  ١٥٫٠٠٠داشت، مبلغ پرتفوی ابتدایی خود را که 

 دالر است که بیش از ٢٫٠٠٠٫٠٠٠کرد. در این زمان، سود تصاعدی او در واقع بیش از 

که به طور نرمال، تقریبا  - به دست آورده است ٢٠١٦دالر آن را فقط در سال  ١٫٠٠٠٫٠٠٠

  شود.دالر در روز م ٣٫٠٠٠

، تحقیق و آموزش تمرکز موفقیت کایل به طور ناخواسته روی نداد. او همیشه بر سخت کوش

ود اساسا برای کرد. بدین نحو او استراتژی بسیار استثنائ و خاص خود را که سود آور بم

ای ها به اندازهها و آموزشی او به پیش زمینهی سهام بیوتکنولوژی، ایجاد کرد. عالقهمعامله

زیاد بود که نیاز داشت، گزارش کار شخص خود را برای پردازش آماده سازد، و در نتیجه، به  

  های بیوتک دست یافت.شکست

                                                             
1 Kyle Dennis 
2 Biotech Breakouts 
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  در این فصل فرض بر آن است که خواننده با اصطالحات آماری آشنایی دارد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 سکیر تیریمد|  ٢٥ فصل

  ١٢٢ 
 

  مدیریت ریسک
، مدیریت ریسک، فرایند شناسایی، تحلیل و پذیرش یا کاهِش عدم اطمینان  در دنیای مال

دهد که باشد. در درجه اول، مدیریت ریسک زمان روی مگذاری مهای سرمایهدر تصمیم

کند تا احتمال زیان کند و سع مگذار یا مدیر فروشگاه، اطالعات را تحلیل میک سرمایه

مناسب را با توجه به اهداف  (یا عدم عملکرد)گذاری تعیین کند و عملکرد را در یک سرمایه

  گذاری و تحمل ریسک، انجام دهد.سرمایه

  مدیریت ریسک چیست؟
، مدیریت ریسک روی م گذار اوراق دهد. زمان که یک سرمایهدر هر جایی از دنیای مال

تر ی شرکتهای سهام ریسک پذیرتر را نسبت به اوراق قرضهی دولت با ریسک پایینقرضه

ش ارز در معرض ریسک خود را با مشتقاِت ارزی پوش  ذخیره ،مدیرخرد، زمان که یک م

ورِ اعتبار، مراقِب آن  کند و قبل از صددهد و هنگام که یک بانک، یک اعتبار را اجرا مم

ها و از ابزارهای مال مانند آپشن کارگزاراِن بورس شود.فرد است، مدیریت ریسک انجام م

ازی سهای نظیر پورتفو و متنوعکنند، و مدیران مال از استراتژیقراردادهای آت استفاده م

  .نظارت موثر بر ریسکگذاری برای کاهش یا سرمایه

ها، افراد و اقتصاد، منجر تواند به پیامدهای شدیدی برای شرکتمدیریت غیرکاف ریسک م

کمک کرد،  ٢که به آغازِ رکودِ بزرگ ٢٠٠٧در سال  ١های درجه دوشود. برای مثال، معضل وام

ها را برای مانند وام دهندگان که وامهای ضعیِف مدیریت ریسک بود، ناش از تصمیم

ها را ای که این وامگذاریهای سرمایهکردند، شرکتافرادی با اعتبارِ ضعیف، تمدید م

هایی که تا حد زیادی بر روی فروختند، و صندوقکردند و دوباره مبندی مخریدند، طبقهم

بندی شده، اما هنوز پرخطر و طبقهکه از ن ییهاتوسط وام –اوراق بهادارِ  پشتیبان شده 

  ).MBSبودند، سرمایه گذاری کردند (

                                                             
1 subprime mortgage 
2 Great Recession 



 

 

 ٢٦فصل 

  

  

  ١گری بر اساس ورودی تراکم معامله
  

  کنیم.گری است، صحبت می ورودی تراکم، که نوع معاملهدر این فصل درباره

ً دانیم بازار در یک چرخهما م د به حالت تراکم و از پیوسته، ازحالت رون ی ثابت و معموال

از زمان که  شود.کند، و تا زمان پایان، بارها و بارها تکرار محالت تراکم به روند تغییر م

ً اند، این اتفاق روی مبازارها وجود داشته تا وقت که بازارها در آینده وجود  داده و احتماال

  داشته باشند، ادامه خواهند یافت.

در  باشد:این چرخه در بازار نیستیم شامل موارد ذیل م زمانهای مهم که ما شاهد

مداخله، تنظیم، یا محدودیت فرض نظیر توقف قیمت، تثبیت قیمت،  هایزمان

مهمتر از همه این است که این اختالل موقت  -های قیمت، تنظیم بازار و غیره محدودیت

تا وقت که افراد در معامله دست است. اما تا جائ که عرضه و تقاضا بتوانند تغییر کنند، و 

های قابل توجه های متفاوت خود از قیمت و فرصتبه دست هم دهند و بر اساس برداشت

  ها در بازار وجود خواهد داشت.عمل کنند، روندها و تراکم

ی تعادل و عدم تعادل های بسیاری بر روی آن بگذاریم. گاه اوقات ما دربارهتوانیم نامما م

کنند و چگونگ های عمودی و افق صحبت مها در مورد حرکتایم، بعضدهصحبت کر 

ی این موضوع صحبت ها دربارهدهند، و بعضهای نمودار را در صفحه توضیح محرکت

شود و توسعه به یک حرکت جانبی کنند که توزیع به یک حرکت رو به باال تبدیل مم

  هم هستند.ی اینها مثل اما همهگردد؛ متبدیل 

                                                             
١ Congestion Entranceابزار یا دارایی خرید برای تقاضا که است بازار در شرایطی ،متراکم: تراک : منطقه 

  .دارد مطابقت فروشنده عرضه با معامالتی



 

 

  ٢٧فصل 

  

  

  دو نوع تحلیل

. یادگیری (یا بنیادین)دو نوع تحلیِل معامالت سوئینگ عبارتند از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال 

  این دو نوع تحلیل، برای افراد مبتدی مفید است.

  ١تحلیل تکنیکال
ها و شناسایی گذاریایهگری است که برای ارزیابی سرمی معاملهتحلیل تکنیکال، یک زمینه

، نظیر گری با بررس روندهای آماری جمعهای معاملهفرصت آوری شده از فعالیت معامالت

کنند گران فاندامنتال، که سع مشود. برخالف تحلیلحرکت قیمت و حجم، استفاده م

های قیمت، گران تکنیکال بر الگوهای حرکتارزش ذات اوراق بهادار را ارزیابی کنند، تحلیل

کنند تا نقاط قوت و سیگنالهای معامالت و ابزارهای مختلف رسم نمودار تحلیل تمرکز م

  ضعف اوراق بهادار را ارزیابی کنند.

ای استفاده شود که ی معامالت تاریختواند برای اوراق بهادار با هر دادهتحلیل تکنیکال م

، کاالها، درآمد در این  باشد.ثابت، ارزها و اوراق بهادار دیگر م–شامل سهام، قراردادهای آت

 ً کنیم، اما به یاد داشته باشید که این سهام را در مثالهای خود بررس م آموزش، ما معموال

توانند برای اوراق بهادار نیز به کار روند. تحلیل تکنیکال بدون شک در بازارهای مفاهیم م

مدت قیمت تمرکز های کوتاهگران بر حرکتا معاملهکاال و فارکس مرسوم است چرا که در آنج

  کنند.م

 ها و گذاریگری است که برای ارزیابی سرمایهی معاملهتحلیل تکنیکال یک زمینه

های قیمت و الگوهای مشاهده شده بر روی های معامالت در روندشناسایی فرصت

 .شودنمودارها، استفاده م

                                                             
1 Technical Analysis 



 

 

 ٢٨فصل 

  

  

  توانید ثروتمند شویدآیا شما م
  

از اینکه اقدام به خرید یک گری سوئینگ، به تامل بیشتری نیاز دارد. قبل شروع معامله

ی شخص کنید یا یک حساب کارگزاری باز کنید، باید درمورد این موضوع فکر کنید که رایانه

ها و (در واقع، معامالت سوئینگ به شکلخواهید انجام دهید ی سوئینگ مچه نوع معامله

  .های مختلف هستند)اندازه

گری توانید به معاملهکه چند ساعت مقدم اول این است که با دقت تصمیم بگیرید 

گر تمام وقت برای یک شرکت سوئینگ اختصاص دهید. شما ممکن است یک معامله

ای فکر کنید. یا از گری خود به صورت حرفهباشید، اگر اینطور باشد، باید در مورد معامله

م وقت، این کار را گر تماتبدیل شدن به یک معامله (یا انتظار)توانید با هدف سوی دیگر، م

  پول ندارد، انجام دهید.نگهداری از که زیاد نیاز به 

ی خود را دارند و زمان کم دارند که به گران سوئینگ، مشاغل روزانهبسیاری از معامله

کنند تا سود گری اختصاص دهند، بنابراین آنها به صورت فاندامنتال معامله ممعامله

افزایش دهند. یا از سوی دیگر، ممکن است آنها در حال  گذاری خود راهای سرمایهحساب

،حاضر بازنشسته شده باشند و برای افزایش دارایی ی معامله های خود بعد از مدت زمان

گران سوئینگ در ط روز، بازار را تحت نظر سوئینگ انجام دهند. با این وجود، این معامله

های بازار برای ورود و خروج نها خارج از ساعتهایی بستگ دارد که آدارند، و این به سفارش

اند. عالوه براین، با احتمال کم زمان که آنها در حسابهایی هایشان ثبت کردهاز پوزیشن

های بعد باشد، مانند گزارش بازنشستگ کنند که مالیاتشان قابل انتقال به دورهمعامله م

  رند.توانند موضوع مالیات را نادیده بگیانفرادی، م



 

 

 ٢٩فصل 

  

  

  برنده شوید ی معامالتتوانید در همهشما نم
  

ی ما به طور کل از اینکه در معامالت شکست بخوریم، متنفریم. راستش را بخواهید، همه

گر تبدیل شویم، شکست چه ما این موضوع را درک کنیم یا نه، برای اینکه به یک معامله

ی زیان و ترس از دست دادن و ضرر کردن، . نداشتن گزینهاستخوردن در معامالت حیات 

کند. مهمتر اینکه، وقت که در معامالت ضرر کنید، این از دست یافتن به سود دور م شما را

دهید، فرصت را دارید تا توانایی معامالت خود را اصالح کنید و وقت که به معامله ادامه م

  توانید استرس خود را کاهش دهید.م

ند. این یک روش بسیار عال کنی کاغذی شروع مگران، با معاملهتعداد زیادی از معامله

برای پیدا کردن متدولوژی خود و نظارت بر معامالت است بدون اینکه احساسات فرد بر آنها 

کند. آنچه گیرید، همه چیز تغییر متاثیر گذارند، اما وقت که پول نقد واقع را در نظر م

گیرد. ر عهده می رهبری اساس شما را ب، احساسات است که وظیفهکندکه تغییر م

 ، تمرکز دوباره به این موضوع فکر کنید، ترس از ضرر یا ترِس از دست دادن یک فرصت عال

  پذیرش زیان به طور ناگهان در معامله، بسیار قابل توجه است. ریزد.شما را به هم م

یک گر بهتر عمل کنید، باید به راحت ضرر را بپذیرید.. برای اینکه به عنوان یک معامله

، معاملهگر چگونه این کار را انجام ممعامله ی گر با تشخیص نحوهدهد؟ به طور اساس

دهد. برای مثال، بر فرض ی معامالت به طور استراتژیک این کار را انجام متعیین اندازه

کند، اما  آن اشاره م جهت ورود به پوزیشنصعودی خرید  یمتدولوژی شما به یک نقطه

ی پوزیشن حیط و شرایط نزول وسیع قرار دارد. بر فرض که حداکثر اندازهپوزیشن در م

شما، سه الت باشد. سوال اینجاست، آیا عاقالنه است که در این موقعیت، سه الت، انتخاب 



 

 

 ٣٠فصل 

  

  

  آپ حساب خودست
  

ً گران هنگام که یک کارگزار انتخاب ممعامله یعن -بر یک عامِل واحد کنند، معموال

ها کانون توجه شوند. کمیسیون، متمرکز مبروز سایر مسائلبرای ممانعت از  -کمیسیون

ی کارگزاران آیند. اما همهِ معامالِت زیاد به شمار مهمه قرار دارند چون به عنوان مانع اصل

 کنند، بنابراینی آنها خدمات مشابه ارائه نم، و همهنکردههای رقابت را ارائه این نرخ

مدنظر  عواملمهمترین باید با دقت وقت م خواهید با یک کارگزاری تسویه حساب کنید 

ها، سیستم رسم نمودار کارگزار، خدمات املرا در نظر بگیرید. بخش از این ع خودتان

گذاری و برداشت پول را در بر ها، و سادگ سپردهمشتری، سادگ قرار دادن سفارش

  گیرد.م

  مختلف کارگزاری انواعشناخت 
خواهید و چه اینکه چه کارگزاری را انتخاب کنید به این بستگ دارد که چه خدمات م

ون بپردازید. در اینجا دو نوع کارگزار وجود دارد که باید آنها را خواهید برای کمیسیمبلغ م

  بررس کنید:

  با کارمزد پایین نسبت به کارگزاری با خدمات  ی: کارگزار ١با کارمزد پایین یکارگزار

دهند. در عوض، آنها بر انجام خدمات کمتری را به مشتریان خود ارائه م ٢کامل

گوئید چه چیزی بخرند و بفروشند، و آنها همان نها مشما به آ کنند.معامله تمرکز م

کنند. امروزه معامالت به جای اینکه از طریق تلفن باشند، به صورت کار را م

                                                             
1 Discount brokers 
2 full-service brokers 



 

 

  ٣١فصل 

  

  

  گر سوئینگی یک معاملهزندگ روزانه
  

کند تا با جلوگیری از اتالف گری سوئینگ تحلیل فاندامنتال و تکنیکال را ترکیب ممعامله

ی موثرتر از گری، استفادههای مهم قیمت دست یابد. فواید این نوع معاملهوقت، به حرکت

های باالتر و نوسانات بیشتر ونهای باالتر است و نقاط ضعف آن، کمیسیسرمایه و بازده

  باشند.م

ً تواند برای معاملهگری سوئینگ ممعامله گران تازه کار، دشوار باشد. معامله گر نسبتا

تری دارند؛ با این وجود، آنها های پایینای، تجربه، لوریج، و اطالعات باالتر و کمیسیونحرفه

توانند بپذیرند و مقدار زیادی از د، ریسک که مبه ابزارهایی که امکان معامله با آنها را دارن

با حجم های معامالت بسیار بزرگ و به صورت های بزرگ، (شرکتشوند سرمایه خود، محدود م

  شوند)سریع وارد معامالت شده و از آنها خارج م

بازار، توانند از این چیزها برای کسب سود به طور پیوسته در گران تازه کارِ آگاه ممعامله

ممکن که  یی سوئینگ عال روزانه و استراتژیبهره ببرند. در اینجا، آنچه که یک معامله

توانید به طور شما چگونه م دهدماست شبیه به آن باشد، ارائه شده است و توضیح 

  های معامالت خود موفق شوید.مشابه در فعالیت

  ١معامالت قبل از شروع ساعت کاری بازار

ً تازهگر معامله ، درست قبل از ) ٢منطقه زمان شرق (صبح  ٦روز خود را از ساعت  کار معموال

کند. زمان قبل از باز شدن، برای فهمیدن احساس کل بازار برای باز شدن بازار، شروع م

                                                             
1 Pre-Market 

2 EST 


