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 یکیالکترون ،یکیگراف از اعم شکل چیه به کتاب نیا از یبخش چیه

 هر یذخ ستمیس هر ای ضبط و ثبت ،یفتوکپ شامل یکیمکان ای

 ست،ین ریتکث ای استفاده قابل ناشر، از یکتب اجازه بدون اطالعات،

  .مهم یها ینیبازب و مقاالت در مختصر یها قول نقل صورت به مگر

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

 یشخص حسابدار با دیبا کتاب، نیا در موجود شنهاداتیپ از کی هر از استفاده از قبل

 بالق در یتیمسئول گونه چیه کتاب نیا ناشر. دیکن مشورت یمال مشاوران ریسا ای خود

 نیا شنهاداتیپ ای اطالعات هرگونه از استفاده لیدل به آمده بوجود خسارت ای ضرر

  .داشت نخواهند کتاب

 forexyar.com ینترنتیا آدرس به اری فارکس تیسا وب از تنها و تنها اری فارکس یکتابها

  .شوند ینم ارائه کشور سطح در یفروشگاه چیه در و باشند یم افتیدر  قابل

 کتاب نیا در موجود ینترنتیا یهانکیل ای هاآدرس نترنت،یا یایپو تیماه لیدل به

 شده انیب نظرات. نباشند معتبر گرید و باشند کرده رییتغ انتشار زمان از است ممکن

 ستین ناشر نظرات کننده منعکس لزوما و است سندهینو خود نظرات صرفا اثر نیا در

  .ردیگینم برعهده آنها قبال در را یتیمسئول گونه چیه ناشر لیدل نیهم به و

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

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

  .بود نخواهد تیرضا مورد نصورتیا ریغ در

  .میسپاسگزار  دیگذار  یم احترام یاجتماع و یفرهنگ شئونات و نیقوان به که شما از
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  یدیویی جایزهومحتوای 

یکمن ینبنابرا.دهدنمییدیوومانند را بهیاماجازه انتقال پهمواره،کتابقالب

یوهایدوینکردم. ای ساختم و تعدادی ویدیوی گلچین در آن برایتان آپلود مخفسایتوب

همچنیندهند. مینمایش من به همراه نظرات را یواقع٢روزیو درون١سووینگمعامالت

ینایدوارموجود دارد. امنیز در آنجامن٣ولوم پروفایلینارهایاز وبیبرخویدیوهای

سایت وبکتاب باشد. آدرس و رمز عبورینایبراییزه، ضمیمه کوچک و خوبجایمحتوا

  :بینیدرا در زیر می

https://www.trader-dale.com/vp-book

happy trading

  مقدمه

  داستان من

عالقه یشهوقت هستم. من همتمامگر معامله٢٠٠٨من از سال .استیلنام من ِد سالم؛

ان)(سبدگردپورتفویرمدینکه. قبل از ااممعامله داشتهو یبه اقتصاد، امور مالیاریبس

دریافت کنم، نیز ام را یمالقاتمشتینامهگواهو بشومتاییدشدهیگذار یهسرمایرمدو

اکثریت برخالف که یمبگومفتخرم . التحصیل شدمدر رشته امور مالی از دانشگاه فارغ

. البته امی دیدهآموزش مناسبینامه هستم وگواهیداراواقعاً ،گریمعامله» مدرسین«

کمک نمودند کارم کردند ویتحمایاربسیلدر تحصمرا است که والدینمبه لطفینا

  .کنمآغازرا

                                                            
١Swingخوردگی.نوسان، نقطه تاب  
٢Intraday
٣Volume Profileپروفایل حجم.



مقدمه| ولوم پروفایل
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شروع بزرگیکارگزار یکبازار در گریل، به عنوان تحلبالفاصله پس از فراغت از تحصیل

نیاما من چنسازد،موقعیتی پس از دانشگاه، بسیاری را مشعوف میچنین کار کردم. به

بود که دوست ندارم ینمورد اینکار داشتم. اولیننداشتم. من دو مشکل با ایاحساس

تقل م تا مسه بودسخت مطالعه کرددائماً چه کار کنم. من یدبگوکهداشته باشم رئیسی

را دوست نداشتم. یانشر شرکت با مشتر بود که رفتایندوم ایلنه کارمند. دل،باشم

ً برای.کندصدق میفارکسمورد درباره اکثر کارگزاران ینکنم افکر می مهم آنها واقعا

، نه. آنها خودخواه هستند و در درجه اولیاآورند میدر پول یانشانکه مشتر نیست 

یانمشتر هرهبکنند و به نمییتمسئولاحساس . آنها دارندخود تمرکز یهاینههز روی

باشم؛یشرکتیندر چنکه یک آلت دستدهند. من دوست نداشتمنمییتیخود اهم

  ترک کردم.آنجا را ینبنابرا

یشآزما؛تمرکز من بود٪١٠٠کار، ینکردم. اگریمعاملهرا معطوف م، تمام تالشپس از آن

٤تستبَک، معامالتیمختلف یهارویکردامتحان کردن، معامالتیهاییانواع استراتژ 

  .ساعت١٥تا ١٢هر روز به مدت رسد،به فکرتان میکهیگریدیزمختلف و هر چیالگوها

استفاده معامالتی مختلفی یهاو از سبکمعاملهرامتنوعیی [مالی]ابزارهامن

خودکار یهایستمسی را با استفاده از گذار یهسرمای هایگواهو . من سهامنمودممی

  فارکس است.یمعامالت دستام،یتمرکز اصلاکنونکردم. معامله می

ت کیکیدکه بافکر بودمیناتحت تاثیر فارکس را شروع کردم، گریمعاملهکه هنگامی

یانکند. من در میلپول تبدپهکُ یککنم که به سرعت من را به یداپجادویی

.زهی خیال باطلگشتم؛میکت جادوییینا، به دنبالمختلفمعامالتی یهااندیکاتور 

دام کیچمختلف امتحان کردم، اما واقعاً هتنظیماترا با ندارداستایهااکثر اندیکاتور من 

  .دادمیجواب ن-در دراز مدتالاقل-

                                                            
٤Backtestسازی.آزمایش بر مبنای دیتای پیشین، شبیه  
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ها خالص اندیکاتور از شر همه خودم را نهایتاً بود که یملموس من زمانیتموفقیناول

بار احساس کردم یناولیکردم. براشروع٥از نو، با روش ساده پرایس اکشنو ساختم

ولوم را با پرایس اکشن رقم خورد که یوقتی بزرگ »هورالحظه «! رسمدارم به چیزی می

مداوم یثابت و سودآور یبرتر مشاهده یک کهبود زمانینادر کردم. یبترکپروفایل

  .برایم آغاز شد

  گرفتیدخواهیادآنچه

تمداشبه شما بدهم که آرزو یبود کتابینامهدفنوشتم، را میحاضر که کتاب هنگامی

مرا از سپری کردن که یکتابداد؛به من میشروع کردم خودمی، وقتیشپسالدهیکس

معامالتیچیدهپیایدر دنبست نجات داده و تمام زمانم برای تحقیق، برای خروج از بن

  .گری را بیاموزدمعاملههای مهم مسیر صحیح را نشان دهد و همه جنبهکند، ماییراهن

  آموخت:یدکتاب خواهیناموارد زیر را در

چگونه با پرایس اکشن کار کنید  

 یدکنشان بالفاصله استفادهیدتوانکه میپرایس اکشن یهایاستراتژ  

کندولوم پروفایل به چه نحوی کار می  

 مورد عالقه منولوم پروفایلهاییاستراتژ  

معامله یابزارهاینو بهتر یدکنیداخود را پمعاملهسبک یدتوانچگونه می

  چه هستند

 مدیریت کنیداخبار اقتصاد کالنچگونه معامالت را حول  

 تحلیلتان از بازار را از الف تا ی انجام دهیدچگونه  

نیدکیریترا مدهایتانچگونه پوزیشن  

 دهیدانجام چگونه پول را یحصحمدیریت  

 کنیدچگونه با روانشناسی معامله برخورد  

                                                            
٥Price Action.اقدام بر اساس قیمت  
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 یهایاستراتژ معامله با و چگونه ید انجام دهدرست تست بکیکچگونه

  کنیدشروع تان راشدهتستبک

اجتناب کنیدو چگونه از آنها معامالتی چه هستنداشتباهات ینتر یجرا  

 کنمخودم اعمال میبه معامالت که من ین دقیقیها و قواناهر  

  آموخت.یدفراوان خواهیرو تصاوهاهمراه با مثالموثر،ساده و شکلیرا به هایناهمه

  ؟دارمنگه نمییچرا آن را مخف

یقتبپردازم. در حقمطرح استاکثر مردم برای مهم که یارسوال بسیکبه اجازه دهید

است: ینله اا. مسنبودیدهوشمندگذاریهسرمایکشدید،نمیینمورد بدبیناگر در ا

پیشرا هاشما آشکار کنم؟ چرا آنیرا برامخودیمعامالتیهایاستراتژ بایدچرا من

  ؟منگه ندار یچرا آن را مخفبه این خوبی هستند،خودم نگه ندارم؟ اگر 

یچوجود دارند که هیاری. افراد بسامیدهصنعت دینرا در ایادیکالهبرداران ز من

» مدرس«از بازارها ندارند و هنوز هم خود رایدانش واقعیا ، ی، گواهیمالیالتتحص

ود شینه میهز متقبل که به شکست یا موفقیت کسی یتیاهمبا این وجود،. زنندجا می

  .نیز تفاوتی با این نوع اشخاص نداشتکردمکه قبالً در آن کار میایی. کارگزار دهندنمی

به روشیم کارها راخواههستم. من میهاییشیوهینشخصاً به شدت مخالف چنمن

به ای صدمه؛ و دست گرفتن از شما، هیچبه مردم کمک کنمواقعاً متفاوت انجام دهم و

چهکنترل کنند؟ ارز معامله میمن و شما چند نفر مانند یددانمییازند. آنمیمن 

از حجم روزانه فارکس توسط ٪٣.٥درصد. فقط ٣.٥در اختیار ما قرار دارد؟ فقط حجمی

مابقی در ). یالمللینبیهاحسابیهبانک تسوشود (آمار رد کنترل میُخ گرهایهمعامل

  .استساتاختیار موس

ر بازار بیریثاتیچه،خردگرهایمعاملهدیگر، کمک به شما ویتواقعیناساس ابر

کنم فکر نمیین. بنابرایندازدمن را به خطر بمعامالتییتواند من و استراتژ ندارد و نمی
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مشتاقید کمی و هستیدیادگیریبه یلباشد. اگر ماموجود عدم اشتراک یبرایلیدل

به با شما را مم که دانششومی، خوشحالبرای بهبود معامالت خود زحمت بکشید

  گذارم.باشتراک 

  

  تذکر مهم

راً «برای ییجادویراهنمایکاین کتاب ویمگو. من دروغ نمییستن»ثروتمند شدنفو

تالش زمان و ولوم پروفایل،وگریدر معاملهو تسلط آموختنیدهم. برانمییواهیقول

. دیخوانرا میی، کتاب اشتباهیدهستییفرمول جادویکالزم است. اگر به دنبال زیادی 

کنم و چه به شما نشان خواهم داد که چه میصرفاً . من همبدیتوانم قولمن واقعاً نمی

خواهد جوابیزشما نیکنم که براینتوانم تضمنمی. مندهدبرایم جواب مییزیچ

همه مناسب نباشد. یمن ممکن است برامعامالتی متفاوت هستند و سبک افراد . داد

ینبهتر یز وجود دارد؛ که این،ندیگر یتواقعیکاست. هرچند یتواقعیکینا

ینم با ا. آنچه قصد دار امهمشاهده کردمن در یک دهه معامالتم است که یکردیرو

  دانم.است که مییزیچینبهتر یاموزم،کتاب به شما ب

هم دهم (که وجود به شما نمی»ییجادونسخه«شوید که یکناراحت نمیاگر پس

  !یمفصل اول بروسراغ به یداجازه ده،ندارد)

  پرایس اکشن

آغازکنم قبل از مییهاست. توصاندیکاتورعاری ازهایچارتپرایس اکشن هنر درک 

که در یگردیهاتمام جنبهمورد یاد گرفته شود؛ سنگ بنای ینانخست هر چیز دیگر،

  .کتاب به آن خواهم پرداختینا

ً متفاوت چیز هستیک انجام پرایس اکشن موجودیهادورهاز اکثرکه من کامال

پرایس اکشن را با بخواهم . اگر یستمنکندل استیکیل. من به دنبال تشکدهممی



اکشنپرایس| ولوم پروفایل

٢١

کلمه یکیاحرف یکمعادل با،کندل استیکیلگاه تشک، آنکنمیسهمقاخواندن 

، نهکنندجمالت صحبت می، توسطو بازارهایمتقهای چارتالبته که.خواهد بود

یانجر یکرا به عنوان یمت، من حرکت قیلدلینکلمات جداگانه. به همیاحروف 

  است.یمتقتحرکات ،که به آن عالقه دارمیزچینتر یو اصلبینمپیوسته می

  کند؟حرکت مییمتقچرا

سوال یکاجازه دهید، بشویممعامالت ٦هایقالبو یاتجزئیشتر واردبینکهاز اقبل

حرکت یمتچرا قیگر،؟ به عبارت ددهدحرکت میرا یمتقیزیمهم بپرسم. چه چ

از یشتربیدارانخر چون «که این است پاسخ شما یاآید.فکر کناشبارهکند؟ در می

ینا.نداشته باشیدی؟ اشتباه است، اما احساس بد»بالعکس)یافروشندگان هستند (

اغلب در نظرات و یزها نروزنامهیایزیونتلودر» هاایحرفه«است که یجاشتباه رایک

است. اگر ٧تهاجمشود، مییمتقییرشوند. آنچه واقعاً باعث تغمرتکب میتشانمقاال

  .نفروشندگایاید،بییناگر پاوتر هستندتهاجمییدارانباال رود، خر یمتق

یزیاکنون چ. اگر همیدفروش کنیایداکنون خر همیدخواه، مییدهستتهاجمیاگر

از یدکرد، بایدخواهیافتکه آن را در یدمطمئن باش٪١٠٠یدخواهو مییدخواهمی

که باشد، سفارش یمت هرچه قیعنی نوع سفارش ین. ایداستفاده کن٨بازارسفارشات 

تا بالفاصله دهیدانجام میسفارش بازار یکشما یگر،. به عبارت دپُر خواهد شدشما

  د.یفروش کنیایدموجود خر فعلی یمتقینبهتر در 

یکاست. شما EUR/USDیشاز افزایحاکی،که خبر متصور شوید را شرایطی

دالر است)معادل صدمیلیونالت (که١٠٠٠با یدخواهو مییدهست٩هج فاندگر معامله

. ینندبمینیز فرصت را ، و طبعاً خبرینسفانه همه اا. متوارد یک پوزیشن النگ شوید

                                                            
٦Setup
٧Aggression
٨Market Order
٩Hedge Fund.صندوق پوشش ریسک
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ید در این افزایش شرکت داشتهخواهکند. شما میمییعسر یششروع به افزایمتق

ً مییدباش رخ یعسر یلیخین اتفاقااما. وارد پوزیشن خود شویدیدخواهو واقعا

با یدباشوید،یدروند جدخواهید توانست وارد ینکهاز ایناناطمی. برادهدمی

چیزی یشنماتصویر زیر. دیباشتهاجمییدباورود کنید؛ معامله به بازار اتسفارش

  :است که رخ خواهد داد

  

.شودپر مییعسر ؛شودباره پر نمییکبزرگ است، بهیارشما بسپوزیشنکه به علت این

پوزیشنبه باال، یمتقیع، اما با حرکت سر یدرا وارد کنپوزیشنکلقادر خواهید بود 

بازار خود، قیمت را ات شود. فعاالن تهاجمی بازار هستند که با سفارشمیچند قسمت

  است.همین یمتحرکت قیواقعیلکنند. دلمیایینپیاباال به شکلی تهاجمی

یاداست. به یکافپایهدرک مفهوم یدارد، اما برایشتریببسیار نکاتمبحث این

شان/فروشندگان تهاجمی با سفارشات بازار تهاجمییدارانخر ینا: یدداشته باش

، درباره تهاجمی بودن یاکتابین. من در اکنندمییینپایارا باال یمتهستند که ق

صحبت من، اگر هر در خواهم کرد. صحبتتهاجمی بسیار/فروشندگانیدارانخر 

الت ١٠٠٠گر هج فاند که با معاملهمثال ستکافیاطمینان کاملی درباره منظورم ندارید،

  به خاطر بیاورید.راشودمیالسیروارد بازار سریع

ورود تهاجمی با سفارشات بازار

  الت٢٠٠خرید 

  الت٤٠٠خرید 

  الت١٠٠خرید 

  الت٢٠٠خرید 

الت١٠٠خرید 
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  دهد؟ه کسی قیمت را حرکت میچ

 نه وی، ممکن است کمی فلسف »دهد؟می حرکترا  یمتق یچه کس«سوال  چهاگر 

 یدهای برخوردار است. در واقع کل االعادهفوق یتاز اهماما به نظر برسد،  یدمف یا یعمل

است.استوار سوال  ینبر ا ،من یمعامالت یستمس

  

  

 تنها دهتوسط  ی،ارز  تراکنش از کل حجم ٪٨٠ یباً دهد که تقر نشان می باالجدول 

 داده حرکت هستند و قیمت رامطلق  یت. آنها اکثر ی صورت پذیرفته استمال وسسهم

  آنهاست! یباز  ین. ادهندتغییر می و

گر بزرگ ارزمعامله ١٠

٢٠١٤کل، می درصد حجم 



گران ایرانی| دانش جهانی برای معاملهیار فارکس

٢٤

  

معامالتی در این مورد یهمه ابزارهاکند، بلکهصدق نمیبازار فارکس در فقط ین مسالها

متوجه را نگاه کنید،شده یرمزنگار یبازار ارزها،. اگر به عنوان مثالیکسان هستند

از ب؛باشدیدبازار کامالً جدینکه اکندتفاوتی نمی. شوید در آنجا نیز چنین استمی

. دهندو حرکت میآن را تغییر داده،هستندبازار مسلط ینبر ایبزرگ مالیهاهم گروه

ها ینکویتکل ب٪٩٦.٥٣،)یمالیهاها (گروهآدرساز ٪٤.١١که فقط ینیدبمییردر تصو

ه کینیدبرا بیسهم کوچکتوانیدیر میتصوییندر پایگر،دارند. از طرف دیاررا در اخت

شده یرمزنگار یارزها، ارزهاگران خرد (ما) قرار دارد. این قضیه درباره در اختیار معامله

تحت سلطه یشهبازار هم. به همین منوال استیزنو غیرهها، سهام، شاخصیاصل

  .کندتوسط آنها حرکت داده شده و تغییر می،چند گروه یا موسسه بزرگ مالی قرار دارد

حرکت را یمتقیمتوان. ما نمییمکوچک هستیار، من و شما بسینیدبکه میطورهمان

! فقط یمباشسازسودیمتوان، اما میتغییر ایجاد کنیمبازارها در یمنتوانمیما،دهیم
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)موسساتان (بزرگید ، باساز بودنسودیبراین. بنابرایریمبپذیباز ینرا در اماننقشیدبا

  م.یباشرا تحت نظر داشته 

پرایس یقما آنها را از طر یم؟کنرصدچگونه موسسات رایم؟چگونه انجام دهاین کار را 

را در اختیار ما هاییسرنخها ولوموپرایس اکشن. کنیمها رصد میولومواکشن

انجام االن که یی، کارهااندانجام دادهموسسات که هاییاز کار هایی گذارند، سرنخمی

  .انجام خواهند دادیندهدر آیادکه به احتمال ز کارهاییدهند و می
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ناحیه،. هر یدکنمییمتقسذهنتاندر نواحی مجزاییها را به چارت،در اصلشما

  .به شما خواهد دادموسسات بارهدر یاطالعات

در بخش وجود دارد. گیری پرایس اکشنپایه این نوع شکلواقعاً خوب بر یاستراتژ چند

  .خواهم دادیحدر مورد آنها توضیشتربولوم پروفایل کتاب، 

  

  یماستفاده کنکدام تایم فریماز برای تشخیص فعالیت موسسات، 

آنها معامالت .کنندمیعمل مختلف هایتایم فریمو در ها به روشیبزرگ مالموسسات

انجام ی و سووینگروز دروندارند که معامالت هاییگر معامله،دهندانجام مییتمیالگور 

دارند که یدهند، افرادمدت انجام میبلندیگذار یهکه سرماهاییگر دهند، معاملهمی

تایم . موسسات بزرگ تمام کنندمیدهند... آنها همه کارارز انجام مییلتبدینگ و هج

مشترک شانهمهمیان که یزیتا ماهانه. چای یقهدقیکاز؛دهندرا پوشش میهافریم

  .باشدتحت مدیریتشان مییهسرمایاد طور که قبالً گفتم، مقدار ز است، همان

ناحیه پرایس اکشن سایدوی

فعالیت تهاجمی برای آغاز

عدم پذیرش قوی
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آنها در تایم فریمی تشخیص دهیم.موسسات را در هر یمتوان، ما مییلدلینبه هم

تحتیادداشتن پول ز مشکِل ؛روبرو هستندیکسانیبا مشکل ها تایم فریمهمه 

  یریت.مد

یبراای یکسانیاز روش و استراتژ یمتوانمییراز مساله به نفع ماست؛در واقع این

ه شما کتاب بینکه در ارا ییهاید تمام استراتژ یتوان! مییماستفاده کنهاتایم فریمتمام 

، ١٤هدفسودیدا. فقط بکنیداستفادهیدخواهکه میتایم فریمدر هر ،نشان خواهم داد

یکسانیز، همه چید. جدای از اینهاکنیمو حجم معامالت خود را تنظ١٥الساستاپ

  دارند.هاتایم فریمکامالً مشابه در همه یرفتار موسساتیراز ؛خواهد بود

  معامالتی پرایس اکشنیهااستراتژی

یمبتنیمعامالتیهایاز استراتژ یبه برخیو نگاهعبور کنیمیاکنون کمی از تئور بیایید

ی هااییدی بر استراتژیها را به عنوان تی. من همه آن استراتژ پرایس اکشن بیندازیمبر 

و منطق ولوم پروفایلبریمن مبتنیاصلیهایکنم. استراتژ استفاده میامیاصل

ً در بخششاناست که قبالً ذکر معامالت موسسات به آن ولوم پروفایلکردم. بعدا

یدهم که فقط مبتننشان میبه شما را ییهای. اکنون استراتژ یدرسیمها خواهیاستراتژ 

  هستند.پرایس اکشن بر 

ه بهای پرایس اکشن استراتژیاز کنم کهای باقی نماند، تکرار میجای شبههینکهابرای

یاتژ استر یوقت،مثالبرای کنم. استفاده میمخودیاصلیهایاستراتژ اییدی برعنوان ت

فی از کااطمینان من ودهدرا نشان مییسطح معامالتام یکیاصلبر حجم)ی(مبتن

یاصلیدهبروم که ایگریدپرایس اکشنیدنبال استراتژ هکنم بمیی، سعآن ندارم

  کنم، بهتر است.یداپیشتریبییدکند. هرچه تااییدمن را تمعامله

                                                            
١٤Profit Traget
١٥loss-Stop.حد ضرر
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) شکسته حمایت(روز گذشته »ِو ل«مانم منتظر میدر این مورد :معامله شورتسناریوی

در مناسب مقاومتیسپس. ببینم»لو«ید چند پرایس اکشن در زیر باسپسشود. 

وارد پوزیشن زمانی که بازگشت،گردد. از بآنبهیمتمانم قو منتظر میگیرمنظرش می

  روزانه»هاِی «. ١

روزانه عبور »های«. قیمت از ٢

  کرده است

  روزانه»های«. پرایس اکشن باالی ٣

  . النگ٤

  روزانه»هاِی «. ١

روزانه عبور »های«. قیمت از ٢

  کرده است

  روزانه»های«. پرایس اکشن باالی ٣

  . النگ٤
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روز گذشته، وارد »ِو ل«از هستم که بتوانم فرصتی شوم. من در اصل به دنبال میشورت

  ه است:آورده شدEUR/USDاییقهدقسیدر چارت یمثالجاین. در امعامله شورت شوم

  

»ول«/»های«یااستشکستهرا یروزد»لو«/»های«یمت،که قیستدر واقع مهم ن

حال، مهم است ینهستند. با ایقو، حمایت/مقاومت. همه آن مناطقترقبلچند روز

ایجاد نشده باشد. ٢٧»ولورل«یا ٢٦»هایرهای«آزموده نشده باشد، و یک »لو«/»های«که

  دانم.در غیر این صورت، آن را یک منطقه حمایت/مقاومت نمی

های هفتگی نیز صادق است. این مناطق واقعاً »لو«ها و »های«همین قالب برای 

های »لو«ها/»های«ای هستند و من در معامالتم، آنها را مشابه حمایت/مقاومت قوی

  دانم.روزانه می

  

  

                                                            
٢٦Higher High  
٢٧Lower Low

  هایِ روزانه

قیمت از های روزانه عبور کرده 

  است
  شورت
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سطح در باالیمزایده ناموفق تمایل به دیدن یک ، وارد معامله شورت شومخواهم باگر

باالیخواهد داد تارا به سمت مزایده ناموفق سوق یمتبازار قیراز ؛ندارمخودشورت 

  شود.یماتفاق باعث باخت در معامله ین. ارا بیازمایدآن

یدمفیارکنم و به نظرم بساست که من هر روز از آن استفاده مییناموفق مفهوممزایده

از همچنینتر کنم و گستردهسود هدفم را تاکندکمک میمفهوم من را ین. اباشدمی

ا عموماً ناموفق های. من مزایدهاجتناب نمایممعامالت بد اییقهدقسییهادر چارتر

وجو سووینگ جستمعامالت هنگام روزانه یهاو در چارتروزی،درونهنگام معامالت 

  .کنممی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ولوم پروفایل

  ؟استمهم ینقدرچرا حجم ا
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چون؟اتواند به ما بدهد. چر که بازار میاست یاطالعاتترینمهمحجم نظر من، به

ترین ده مورد از بزرگتنهاتوسطها، حجمکل معامالت و تراکنش از ٪٨٠حدود 

. آنها دهندداده و تغییر میحرکت راشود. آنها بازارهاانجام می)ان(بزرگموسسات مالی

در پول ایالعادهفوقمیزان همچنینو یتم، الگور تکنولوژی،های معاملهترینایحرفه

یگذار یهسرماحرکت دادن ومشکل است. یکیزهمه پول نیندارند. داشتن ااختیار 

. در عین حال، پنهان کردن مقاصد معامالتی برای آنها دشوار استو ی،مبالغینچن

کنند. آنها یدخر EUR/USDالت١٠٠٠٠٠کلیکیکتوانند فقط با موسسات بزرگ نمی

آنها هرگز قادر البته که خود شوند. یهاتوجه وارد پوزیشنجلب و بدون یآرامید بهبا

قابل مشاهده خواهد بود و یشهآنها همی مربوط به ها. حجمنخواهند بود پنهان شوند

  .ولوم پروفایلبود. چطور؟ با یمآنها خواهیابیقادر به ردیشهما هم

ولوم دهند،را نشان میحجم در زمانندارد حجم که فقط استایکاتورهایاندبرخالف

  .خاصیمتیقدر حجم ؛را ارائه دهدیتر مهمیارتواند اطالعات بسمیپروفایل
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ان بزرگیبرایمتیح قوکدام سطیدگوبه ما مییراز ؛ارزشمند استیاربسیمتقدرحجم 

خاص جمع یمتیسطح قیکدر یشتری. هرچه حجم بتر بوده استمهمدر بازارغالب

  تر است.سطح قابل توجهآن شود، 

پروفایل پهنکه جایی . یددهیصتشخولوم پروفایلحجم را با ضخامتاندازه توانیدمی

باشد، حجم کمی معامله باریکپروفایلکه شده و جاییجمع سنگینی است، حجم 

  .شده است

  

  

  حجم در قیمت

  زمانحجم در 
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  توان دریافت کردمیپروفایل را از کجاولوم 

سایتمویژه من را از بخش ولوم پروفایل وب٢٨پذیرولوم پروفایل انعطافتوانیدمی

)indicator-forex-profile-volume-dale.com/flexible-www.trader( یدکنیافتدر.  

سازیپیادهیاصلیلشده است. دلطراحی ٢٩نینجاتریدرپلتفرمیبرامنولوم پروفایل

یقی در دق٣٠حجم تیکدیتایتواند است که نینجاتریدر مییناپلتفرمینارویآن 

یافتدر یدتواناست که میدیتاییینتر یقدقیک،تدیتای حجم . اختیار ما قرار دهد

فقط یراز تطبیق پیدا کند؛تواند با نینجاتریدر استاندارد نمی٣١یدرمتاتر انهسفا. متیدکن

بد است. تفاوت ممکن یارکه بس، شدهیطراحاییقهدقدیتای یکاستفاده از یبرا

در موفق و ناموفق واقعاً گر که فرق معاملهید، اما باور کنمشهود نباشدچنان است آن

  است!یبزرگفرق !همین است

شده یمتاتریدر طراحیکه برایولوم پروفایلتوانید طبق میل خود با اندیکاتورمیشما

ته داشیمناسب سودآور به اندازه ابزارهایکه نداشته باشید ، اما انتظار سروکله بزنید

، به یقدقیلتحلیک یصادق است. براروزیدرونامر خصوصاً در معامالت ین. ادباش

ریتصو. امرا مقایسه کردهولوم پروفایل در تصویر زیر، دو . من یددار یازنیکتدیتای

از ولوم پروفایل راستیرتصوو )، اییقهدقدیتای یکمتاتریدر (در ولوم پروفایل از چپ 

. شده استیهته(دیتای حجم تیک)نینجاتریدرمن روی همان ناحیه در پذیرانعطاف

یرکرد. تصویدراست مشاهده خواهیرو دقت را در تصویات، جزئیدنگاه کنخوباگر 

  .هستندباختیابرد علت اغلبیاتجزئاین. یاتی نداردجزئهیچچپ (متاتریدر) 

                                                            
٢٨ilefFlexible Volume Pro
٢٩NinjaTrader
٣٠Tick Volume.تعداد معامالت  
٣١MetaTrader
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، وجودین. با ادهدنشان میPOCح وبه سطیدیشدکامالً هایمعموالً واکنشقیمت

پرایس را که از یکنم. من اطالعاتنمیها معاملهPOCمن در معامالتم کورکورانه از روی

ب،یترکینکنم. امییبدهد ترککه ولوم پروفایل ارائه مییبا اطالعاتم،گیر میاکشن 

  دهد.من مییلم نیاز دارم بهتحلیبراکه از بازار عیاریتمامینما

آنها عملکرد هستم. یزنینسنگهایدیگر با حجم، به دنبال مناطقPOCاز یرغبهمن 

  .بزرگیکنان= باز بزرگ حجم است: یکسان. منطق استPOCمانند یشوبکم

  مختلف و کاربرد آنهایهایلولوم پروفایل: پروفا

ولوم پروفایل یستوگرامکه هییهاشکلینتر یجاز رایخواهم برخمیینجاامن در

باره در ای پایهاطالعات بخشی از همچنینکند را به شما نشان دهم. من یجادتواند امی

در اختیارتانرا یدکنباید نگاه پروفایلکه در هر شکل هاییمکانترینو مهم،هر شکل

  کند.یجادتواند اکه ولوم پروفایل میدوجود دار پایه . چهار شکل قرار خواهم داد

  شورت
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  »Dپروفایل «

حرف یهشباین پروفایلاست. شکل Dین مورد، پروفایلتر شدهو شناختهینتر متداول

»D«بدان معناست که ینباشد. ا»متعادل«که بازار شود ایجاد مییزمانواست

یگریتر از دتهاجمییکیچاند و هکردهیداموقت پیتعادل،و فروشندگانیدارانخر 

معموالً Dاست. پروفایل سایدوی یمتکانال قیکدر یاچرخش در یک یمت. قیستن

یهاپوزیشنورود به(=هایشانحجماین است که موسسات در حال جمع کردننشانه

  هستند.بزرگ)

  .یدداشته باشیاز آنها آگاهیدوجود دارد که بامهم ن مکاسه

  Dپروفایل »هاِی «.۱

  Dپروفایل »ِو ل«.۲

۳.POCمیانه پروفایل به یک). معموالً نزدهاحجمترین سنگینبا ی(= مکانD.  

، مناطق پروفایلینا»ِو ل«/»های«حجمی در اطراف یهابا خوشههاییمکان

این پروفایل »ول«و »های«اطراف را در تهاجمهستند. معموالً یقوحمایت/مقاومت

  ).»ول«یداران تهاجمی در ، خر »های«در تهاجمی کرد (فروشندگان یدمشاهده خواه

ووارد معامله شورت، Dپروفایل »هاِی «های حجمی نزدیک در خوشهمندمعالقهمن

  شوم.وارد معامله النگDپروفایل »ِو ل«های حجمی نزدیک در خوشه

POCدر صورت وجود پروفایل هدفسود یبرایمکان مناسب)Dاست (.  

  :بینیدمیمعمولDپروفایل یکینجاادر
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خود را محاسبه معامله مهم است که قبل از ورود به معامله، حجم پوزیشن بسیار

کند پوزیشنتان را میشما را ملزمپیپ ١٠٠٠یا٥٠٠استاپ الس، . به عنوان مثالیدکن

دهد ای تنظیم کنید که بیش از مقداری که برنامه مدیریت پولتان اجازه میبه گونه

اکانتباالنس٪٥-١ه را در بازهمعاملبه ازاییسککنم ر مییهمن توص. ریسک نکنید

معامله به ازای یسکر یدراهنما است و شما بایکفقط ین. هر چند اداریدنگه خود 

  .یدکنیمخود تنظیسکبر اساس تحمل ر را 

  ؟معامله کنیمییابزارهاچه

فقط یادو ارز یایکیفقط روموسساتی،ای و گران حرفهاز معاملهیاریبسیددانمیآیا

شان بتوانند در ابزار انتخابیاست که ینایلتمرکز دارند؟ دلیگردمعامالتیچند ابزار 

  واقعاً ماهر شوند.

امر ینبودن ابخش فایدهیبرایخوبیهتوان تشبوکال میتوسطبه نحوه وکالت ینگاهبا

، اما پیدا کنیدتخصص یاریبسهای زمینهدر یدتوان، مییلوکیک. به عنوان یافت

دارند. آنها تمام وقت و تالش خود را تمرکز خصوص بهینهزمیکوکال فقط در ینبهتر 

دهد در است که به آنها امکان مییزیهمان چینکنند و امیزمینه متمرکزآن یبر رو

  باشند.ینبهتر شان انتخابیتخصصینهزم

زِم یهاای تمام جنبهحرفهگرانمعامله دانند. کنند میمیدر آن معامله را که یبازار ال

اخبار مختلف اقتصاد متوسط تاثیر ابزارها، یربا سایبستگنوسانات، هممتوسطآنها 

حرکتبهیلبازار تمایادانند که آدانند. آنها میرا میهاحجممتوسط همچنینو ،کالن

نسبت یاحساساتهمچنینکند. آنها با آرامش حرکت میآهسته و یادارد ٤٠اسپایک

دشوار است، امااین مساله در قالب جمالت یانکنند. بمیپیداخود یبه بازار اصل

  .واقعی است

                                                            
٤٠Spike
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نحوه انتخاب عالوه به جفت، ایاندازهاز یشبه تعدادمعاملیسکقصد دارم ر اکنون

  یشتر بشکافم.بیاتبا جزئجفت ارز مناسب برای معامله را 

  مفرطمواجهه با ریسکو یهمبستگ

و است. اگر دیشترآنها ببستگیهم،تر باشدچند ابزار به یکدیگر شبیهرفتار هرچه

نها آیکنند. اگر همبستگحرکت مییعنی عین همداشته باشند،یهمبستگ٪١٠٠ابزار 

اس هستند، یمقنهایی حد ینهاکنند. احرکت میبرعکس یکدیگریقاً باشد، دق٪-١٠٠

(از یجدول همبستگیکادامهقرار دارد. در جایی در بین ی، همبستگیتاما در واقع

www.Mataf.netی اعداد همبستگذهنیتی درباره آورده شده تا فارکسماژورهای) جفت

:پیدا کنید

Hourly

AUDUSDUSDCADUSDJPYGBPUSDEURUSD
-8.4-45.5-4.882.9100EURUSD
23.1-50-30.710082.9GBPUSD
-30.2-2.410030.7-4.8USDJPY
-62.7100-2.4-50-45.5USDCAD
100-62.7-30.223.1-8.4AUDUSD

  

برابرUSD/JPYوEUR/USDینبیکه همبستگینیدببمثًال یدتوانمییرتصویندر ا

از یکدیگر کامالً متفاوت و مستقل یعنیواقعاً کم است و یهمبستگیناست. ا٪٤.٨

  .کنندحرکت می

زارهای ابکه یریدرا بپذیتواقعیناید، بایدکنترابزار خود را بزرگیستلیدخواهمیاگر

خالص شدن از مشکل یساده برای. متاسفانه راهیی دارندباالیاربسیهمبستگزیادی

یدادیرودر ،بازارها به هم متصل هستند. به عنوان مثالیراز ؛وجود نداردیهمبستگ

از بازارها و ابزارها یاریکه بسید، مطمئن باشیکاآمر یجمهور یاستانتخابات ر نندما

به مشایاراز بازارها بستعداد کثیریها دریمتقرار خواهند گرفت و حرکت قیرتحت تاث

اگر که (البته ینمبدر آن زمان نمیاُپنداشتن پوزیشن دریخواهد بود. من مشکل
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نیا.یدرا کاهش ندهیسکر افت سرمایه، است که در هنگام یناکلیدینکته . کنیدمی

خود را در اکانت%٢شما پس.تر سازدرا طوالنیها یانخروج از ز ایندتواند فر میکار

ی باالنس پایانی برایدیجد»٦٢ترازباالترین «که یو فقط زمانکنیدریسک میماه یابتدا

. به عنوان مثال، اگر یدکنمییلتعد[به سمت باال]رارقم ، آن یدکنمییینتعاکانت

اگر با این حال، . یددار نگه میثابترا یسکر [رقم] ، نزول پیدا کنددالر ٩٠٠٠به اکانت 

پس [رقم]. ایدردهکدالر سود ١٠٠٠، اکانت داشته باشیددالر در ١١٠٠٠ماه در انتهای 

  .یدکنمییینتعیدجدباالترین تراز خود را بر اساس ٪٢ریسک 

  همبستگی

یراسیا) جفت ارز فارکس یشتربیادر دو (یمشابهیارکه سطح بسآیدپیش میگاهی

به هر دو یمتبینید که قاگر میوجود دارد. یدشدیبا همبستگیمعامالتیابزارها

برخورد ها آنیهر دوبا همزمان به صورت یادشود و به احتمال ز مییکسطح مشابه نزد

کاهش شوید شانکه قرار است واردیی راهاپوزیشنحجم، بهتر است خواهد داشت

  .را پایین بیاوریدخودیسکر مواجهه با تا یدده

با یمعامالتی رویاز حدیشبمقادیر ، یدخود را کاهش ندهیهاحجم پوزیشناگر

پایان خواهند یافتشکل یکمعامالت احتماالً به ین. ابندیدیاد شرط میز یهمبستگ

که اید؛دادهیشرا افزامواجهه با ریسکتانیبترتین). به ازیانهمه دریا(همه در سود 

  خطرناک است.یاربس

را مشاهده یمشابه از نظر بصر یاربسیای از دو سطح معامالتنمونهیدتوان، مییرز در

اییقویارفروش بسیتاست. فعالEUR/USDبا یگریو دAUD/USDبا یکی. یدکن

شدن استیتتقودر حال شود (دالر مییتهداUSDبااست کهیهیوجود دارد و بد

،کنند). هر دو سطح النگحرکت مییینهر دو جفت به سمت پایل،دلینو به هم

                                                            
٦٢arkMater W-High
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هر دو سطح النگ شود،تر میم قویمداUSD. شوندمورد برخورد واقع میهمزمانیباً تقر 

  .شونده به باخت منتهی میو هر دو معاملندگیر نمیاعتنا قرار اصالً مورد 

  

  

کامل زیان، دو کردیدمیاگر از حجم معامالت استاندارد خود در هر دو مورد استفاده 

  شد.نصف مییانتانها، ز . با نصف پوزیشنداشتیدمی
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و دربودهخطرناک روند کامًال اقدام برخالفاست که ینایلکنم. دلمیایمن هستم باز

  .بخش استی، احتیاط و زود ایمن کردن پوزیشن معموالً نتیجهمواردینچن

تر باشم. تهاجمیجا کردن استاپ السمجابهتوانم با معامله کنم، میدر جهت رونداگر

در حوالی (سود معامله باز)بازاستاپ الس را هنگامی که سود حالت، من معموًال یندر ا

  کنم.میجا جابهاست یپپ+٨تا +٧.٥

ایمن یپپ+٧.٥در سود باز رام، من معموالً پوزیشنوجود نداردیروند آشکار وقتی

  کنم.می

طی در سطح من یقاً دقیپپ٥(مثًال وجود داشته باشد یقیو دقشدیدواکنش واقعاً اگر

ینایل). دلیپپ+٧در سود باز کنم (میایمنرا زودتر م، معموالً پوزیشنل)اویقهدق٢-١

شاست که منتظر یهمان واکنشیندهد ابه من نشان میشدید فوق،است که واکنش 

ً آنجا ینم،آنجا ببدر خواستم که میای /فروشندگان تهاجمییدارانبودم و خر  واقعا

عدم پذیرشینابه نقطه واکنِش یدبایمتاند. اگر قهستند و اکنون خود را آشکار کرده

یاداست و پوزیشن من به احتمال ز یقوبیش از حد٦٧روروبهحرکت یعنیبازگردد،قوی

کنم. به طور میایمن یقطر ینابه را مپوزیشنیلدلین. به همیدرساهدبه سود نخو

و باشدمییقورو بیش از حدروبهحرکت ،شکسته شودیقطه واکنش قواگر نی،کل

را نگاه شورت ١.٢٧١٥در سطح یواکنش قویرتصوین. ااز معامله خارج شویدبهتر است

  :کنید

                                                            
٦٧Counter.مقابل، مخالف
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  شدهتست سطوح

» شدهتست«نشان دهد، سطح را  یدیشود و واکنش شد یکنزد یبه سطح یمتق اگر

 دتوانکه نمی گریهمعامل یهااز جنبه یاریگذارم. مانند بسآن را کنار می در نظر گرفته و

نه، به کمی  یا تست شدهسطح  یاآ ینکها یین، تعشودانجام اتوماتیک  ٪١٠٠به صورت 

شود؛ محسوب میبزرگ  یتمز  یکاعضا  فورومکه  ینجاست. اداردو تمرین نیاز زمان 

خی بر  یاییدفصل، ب ین. اما به خاطر ایدوارد معامالت شو یبه صورت گروه یدتوانمی یراز 

  .یممرور کن یر راخ یاشده تست سطح  ینکها ییندر تع یدینکات کل

 :چرخیده و بزرگی واکنش چقدر بوده استسطح ای از در چه فاصله یمتق.۱

 یشترب یا یپپ ۸شود و  یکبه سطح نزد یپپ ۳-۰یمت به میزان معموالً اگر ق

به دنبال معامله  که یسطح گاهیگذارم. هرچند ، آن را کنار میواکنش دهد

کنم دریافت می از سطحتستی قابل توجه است، اما  تا حدی در آن هستم

ا دقیقاً  توجه باشد،  شایان. اگر سطح دهدقرار می عدم اعتبارمرز  رد که آن ر

سطح  یرتفس هکه مشاهده هرروز  ینجاستکنم. ااز آن استفاده میمحتمالً 

  شورت

چارت یک 

واکنش دقیق و تهاجمی به سطح شورت. 

  ) عبور شود.١.٢٧١٥نبایستی از نقطه واکنش (
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  قالب روند:٢معامله شماره 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  + پیپ سود١٠
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  قالب روند:٣معامله شماره 

، کمیمعاملهینادرباره انجام. من برخورد پیدا کردیویورکدر اواخر جلسه نسطح،

،بودوقت یر داگرچه . یستزمان از روز چندان فعال نیندر اAUD/USDیراز ؛بودممردد 

+ ١٠سود هدف به آمریکاییجلسه یانقبل از پامعامله،بود وکامالً دقیقواکنش اما

  .یدرسپیپ

  

  

  

  

  

  

  

+ پیپ ١٠

  سود

  النگ
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  عدم پذیرشقالب: ۳شماره پایه قالببر سووینگمعامالت 

  

  شورت  قالب روند
+ پیپ ١١٥

  سود

  قالب عدم پذیرش

  النگ

  + پیپ سود١٠٠
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  جایزهمحتوایی به عنوان

یکمن ینبنابرا.دهدنمییدیوومانند را بهیاماجازه انتقال پهمواره،کتابقالب

یوهایدوینکردم. ای ساختم و تعدادی ویدیوی گلچین در آن برایتان آپلود مخفسایتوب

همچنیندهند. مینمایش من به همراه نظرات را یواقعروزیسووینگ و درونمعامالت

ینایدوارموجود دارد. امنیز در آنجامنولوم پروفایلینارهایاز وبیبرخویدیوهای

سایت وبکتاب باشد. آدرس و رمز عبورینایبرایزه، ضمیمه کوچک و خوبیجایمحتوا

  :بینیدرا در زیر می

https://www.trader-dale.com/vp-book

happy trading

  

  

  شورت  قالب عدم پذیرش

  + پیپ سود١٣٠
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  بندیجمع

کارهایشان اما ،وقت باشندگر تماماملهمعیکخواهند که مییندگواز مردم میبسیاری

اما حاضر باشند،گر خواهند معاملهمییندگودهد. آنها میرا نشان میینخالف ا

ه یا برای تامین هزینمطالعه رها کنند یرا برایزیون شبانهچند ساعت تلوحتی یستندن

  .بگذرندآخر هفته اکانت معامالتی، از خیر گردشآموزش یا

یزیچهیچشوید؛وقتگر تماممعامله، یک %١٠٠کمتر از تعهدی با یدانتونمیشما

، ٪١٠٠کمتر از تعهدی با گریمعاملهیادگیریی! تالش برااز این، بسنده نیستکمتر 

است. ییوعده غذاهوله در هرو در عین حال، خوردن هلهکاهش وزن یمانند تالش برا

  !گیریتحویل میزباله، دهیمی! زباله یجه استنتاین کار بی

  !یدمعامله کنیاحرفهیکمانند ید، بایدای باشگر حرفهمعاملهیکیدخواهمیاگر

ها، و EAها، یستم، سمعامالتییاستراتژ شماریببارهکتاب، در ینایابتدامن در

ولوم استقرار رویقبل ازدر آغاز،کهیگرمعامالتی دیهااز روشیاریبسهمچنین

سر بریزشما ناید؛خواندهکتاب را ینصحبت کردم. اکنون که انمودم استفاده پروفایل 

  .داریدقرار یدوراهیک

گران اند تا معاملهطراحی شدهکه ،خردیرا با استفاده از ابزارهایرمسیدتوانمیشما

یها و موسساتبانکه همراهبیدتوانمییاید،ادامه دهخرد پول خود را از دست بدهند 

مختصنظراتیم. همه ما حق دار نماییدکنند معامله مییتکه در واقع بازار را هدا

است که پول یناحقیقتو ؛خود رامختص یقحقانه ما، ایمخود را داشته باش

  کند!مییترا هدافارکس حجم روزانه از%٩٠از یشب،هوشمند

پول هوشمند و همراهه ؛ بیددار ینه، شما فقط دو گز یتواقعیندر نظر گرفتن ابا

یدوارامیا، نماییدکنند معامله میهدایتحجم روزانه را %٩٠از یشکه بیموسسات

قرار دهد تا به راستا با معامالت آنها همشما راتان به دفعاتییمعامالتیاستراتژ یدباش




