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:پیشگفتار  

 
 

ات و  رویسی برای پیشبینی قیمتها در بازار از طریق مطالعه وضعیت گذشته بازار است. در این تحلیل از طریق برریس تغییر

نوسانهای قیمتها و حجم معامالت و عرضه و تقاضا یمتوان وضعیت قیمتها در آینده را پیشبینی کرد .  این روش تحلیل در بازار 
دهای دارد .  تحلیلگران تکنیکال ارزش ذاتی  ، بازارهای بورس اوراق بهادار و بازار طال و دیگر فلزات  گرانبها کاربرد گسیی ارزهای خارجی
ی نیمکنند، در عوض از نمودارها و ابزارهای دیگر برای شناساتی الگوهاتی که یمتواند فعالیت آتی سهم را  اوراق بهادار را اندازهگیر

 پیشبینی کند، بهره یمجویند. 
 
 

ی قیمت و روند آینده سهم« صورت  این نوع تحلیل با استفاده از »مطالعه رفتار و حرکات قیمت و حجم سهام در گذشته و تعییر
د. این  ات قیمت سهم با استفاده از پیشینه تاریخی و نمودار توسط تحلیل گر تکنییک مورد تجزیه و تحلیل قرار یمگیر یمپذیرد. تغییر

ی قیمت سهم  د و بدین صورت قصد دارند تا بازده مورد نظر خود را در هنگام باال رفیی روش بیشیی مورد استفاده سفتهبازان قرار یمگیر
 افزایش دهند. در واقع رسمایهگذاران با دیدگاه کوتاه مدت از این روش بهره یمجویند. 

  
(، با آزمون قیمتهای گذشته و حجم مبادالت حرکتهای آینده، قیمت را پیشبینی یمکند. اساس این تحلیلها بر  تحلیل تکنییک )فنی

استفاده از نمودار و رابطههای ریاضی و هندیس متمرکز است تا بدین گونه روندهای کوچک و بزرگ بدست آید. در این راستا 
 فرصتهای خرید یا فروش از راه برآورد محدوده نوسانات بازار مشخص یمشود. 

 مطالب تکمییل در خصوص تحلیل تکنیکال را یم توانید در لینک زیر مشاهده کنید: 

چیست؟ اکشن پرایس سبک به گری معامله  
 

شاید خییل از شماها درکانال هاو گروه ها یاو بسایت های تحلییل داخیل و خارجی دیده اید که گایه اوقات از واژه پرایس 
اکشن استفاده یم کنند و یا دیده اید که دوره های آموزیسی آنالین برای این روش تحلییل برگزار یم شود. خب مسلما ذهن  

ی پاسخ این سوال است که اصوال پرایس اکشن چیست و یا چرا ب عضی معامله گران از این روش کنجکاو شما به دنبال یافیی
. برای تحلیل بازار استفاده یم کنند. در این مطلب سیع داریم به سواالتی از این دست پاسخ دهیم  

 
به بیان ساده پرایس اکشن یک تکنیک معامله گری و تحلیل بازار است که به معامله گر این امکان را یم دهد تا تصمیمات 

د. برخالف دیگر تریدرها که با استفاده از اندیکاتورهاتی  خود برای انجام معامالت با استف اده از حرکات واقیع قیمت بگیر
 که همیشه عقب تر از قیمت فعیل بازار هستند اقدام به تحلیل حرکات قیمت یم کنند. 

 
 چرا تریدرها باید معامالت خود را بر اساس اطالعات گذشته انجام دهند؟

 

ین فاکتور در معامله  چرا تریدرها باید معامالت خود ر  ا بر اساس اطالعات گذشته انجام دهند در حایل که مهمیی
گری قیمت و نوسانات فعیل بازار است؟ با استفاده از برجی روش های معامله گری خاص، اطالعات گذشته یم 

د را تشخیص توانند به تریدر کمک کنند تا بتواند حرکات بعدی بازار که به احتمال زیاد به زودی رخ خواهند دا
دهد. در حایل که با استفاده از اندیکاتورها باید رصفا حرکات بعدی بازار را حدس بزنیم. پرایس اکشن با استفاده 

 به نظر یم رسد را به 
ی
از تحلیل الگوهای قیمت که تالش یم کند تا نظم حاکم بر بازار که گایه اوقات تصادف

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84_%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C
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ی بازار نگ هشیوه ای بهیی به معامله گر ارائه دهد. سویی تست   _ سقف ها و کف ها( ا)نقطه عطف باال و پاییر
 کردن حمایت ها و مقاومت ها و روندهای تثبیت، نمونه هاتی از پرایس اکشن هستند. 

نمودارهای شمیع ژاپنی و نمودارهای میله ای ابزارهای مهیم برای تحلیل با استفاده از روش پرایس اکشن یم 
 مواردی هستند که در تحلیل گری … ارایم، اینگولفینگ و شوتینگ استار و باشند. الگوهای شمیع مانند ه

ی
همیک

به سبک پرایس اکشن با آنها رس و کار خواهید داشت. پس اگر تا به حال با این موارد آشناتی نداشتید، بهیی است 
ی را آغاز کنید!  ی لحظه یادگیر  از همیر

 
 تاریخچه قیمت

 
بسیار تکنیکایل است و رابطه زیادی با تاریخچه قیمت دارد. اکیر تریدرها شاید فکر یم  معامله بر اساس روش پرایس اکشن 

ی را در رابطه با حمایت ها و مقاومت ها یم دانند؛ اما در واقع باید گفت که خواندن تاریخچه قیمت به  کنند که همه چیر
ی نسبت به خطوط حمایت های بیشیی ی و مقاومنی که روی نمودار کشیده یم  آن آساتی که مردم فکر یم کنند نیست. چیر

شوند وجود دارد که باید آنها را فرا گرفت. در واقع پرایس اکشن تریدرها چند گام فراتر یم روند. سوال اصیل آنها این 
نیست که چه اتفافی در حال رخ دادن است، بلکه این است که چرا این اتفاق دارد یم افتد! بنابراین یم توانند تصمیمات 

ند. بهیی  ی بگیر  
 

 مزایای معامله گری بر اساس پرایس اکشن
 

.رایگان است! تریدرهای پرایس اکشن نیازی به نرم افزارهای اضافی ندارند. کندل، بار، نقطه یا هر نوع نمودار دیگری 1 -

 یم تواند اطالعات الزم را به این تریدرها ارائه دهد. 
 
 

دارد. سهام، فارکس، آتی، کاال و... . این روش در هر بازار و در هر موقعیتی کاربرد  2.  
.با استفاده از هر نرم افزاری می توان تحلیل پرایس اکشن را انجام داد. نینجا تریدر، ترید استیشن، متاتریدر و یا هر 3

 نرم افزار دیگری.
واهند داشت..سریع است! تاخیر قیمتی وجود ندارد. در واقع اطالعات تاریخ گذشته در معامالت شما نقشی نخ4  
.همه کاره است! روشی است که همه چیز را با هم ترکیب می کند اما تداخل اطالعات وجود ندارد.5  
.با همه مزایایی که روش پرایس اکشن دارد، اما یادگیری آن نیاز به صرف زمان و تمرین خواهد داشت. به یاد داشته 6

تمرین است!باشید که کلید اصلی یادگیری این روش تمرین و تمری و   
 

 جمع بندی داستان
 

بهترین تعریف برای آن باشد )نه به این ” ساده“اگر بخواهیم در یک کلمه روش پرایس اکشن را تعریف کنیم، شاید واژه 
معنا که خیلی ابتدایی است و یادگیری آن کار چند روز باشد(. این روش شاید ساده ترین روش معامالتی باشد و این در 

بسیار پایدار و دقیق است.تریدرهای پرایس اکشن جزو کسانی نیستند که بخواهند یک شبه میلیونر شوند. اما حالیست که 
 هنگامی که این روش به شکل درستی استفاده کنید، به شما کمک می کند تا تریدر بهتری شوید.
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 مقدمه:___________________________________________________________________
 

در این مقاله سعی میشه مهمترین متدهایی تحلیلی پرایس اکشن که از طرف اساتید این حوزه تا کنون عمومی شده 
 خدمتتون معرفی گردند.

 
) معامله گر (برنج ژاپنی تجارت معامالت قیمت و تجزیه و تحلیل فنی  پدرکار خودمون رو با معرفی   

  1803تا  1724و از سال  آغاز یم کنیم.ا
ی

یم کرد و حنی اگر نییم از افسانه ها در مورد او درست باشد، او ییک از زندگ

یم. شایعه  ی ترین معامله گران تاری    خ بود و ما یم توانیم بسیاری از داستان هاتی که او را احاطه کرده اند یاد بگیر شگفت انگیر
وع به ثبت حرکات قیمت در ه میلیارد دالر در معامالت دالر امروز ساخته است.  10شده است که هومف معادل  وما رسی

بازار برنج در کاغذ ساخته شده از گیاهان برنج. او روز به روز سخت کارهای خود را بر روی مقاله کاغذ برنج انجام داد، هر 
ی و نزدیک را ضبط کرد. هوما الگوهای و سیگنال های تکراری را در میله های قیمتش که نقایسی هایش را  روز باز، باال، پاییر
وع به نام آنها نمود، از جمله برجی از الگوهای شمعدان محبوب ژاپنی که احتماال  وع کرد و به زودی رسی نقایسی کرده بود رسی

 قبال با چهره هاتی مانند: 
 جهت آشناتی بیشیی  کلیک کنید

      Spinning Tops ،Stars ،Doji, Hanging Man 
 

https://farachart.com/11297
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  درکتاب: 
The God of Trading, Honma        کتاب         

نوشت، او یم گوید که جنبه روان شناخنی بازار برای موفقیت تجاری بسیار مهم است و احساسات  1755که او در سال 
د معامله گران تأثیر قابل توجیه بر قیمت های برن ج دارند. او خاطرنشان یم کند که این امر یم تواند مورد استفاده قرار گیر

ی فعالیت قیمت در  تا خود را در برابر بازار قرار دهد، ی فروشنده بود که متوجه شد که با پیگیر به عبارت دیگر، هومه اولیر
کت کنندگان را ببیند  اتژی  یک بازار، او واقعا یم تواند رفتار روان شناخنی دیگر رسی و از آن استفاده کند. همانطور که در اسیی

ی در یک بازار،  های قیمت است که من تعلیم یم دهم این یم تواند به این معنا باشد که پس از یک حرکت بزرگ یا پاییر
ی کیس  یک سیگنال دایره ای بلند یم تواند موجب حرکت بزرگ در جهت مخالف شود. من تصور یم کنم که هوما اولیر

ی هستم وقنی متوجه شد که قدرت سیگنال او در تمام بدن او  بود که ی بار را به فروش یم رساند و من مطمی  سیگنال پیر
 برافروخته است. 

https://www.amazon.com/God-Trading-Honma-Japanese-Investment-ebook/dp/B00J24NXJK
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که نشان دهنده تمرکز بر روی واکنش های قیمت بر اساس مشاهداتشکل کندل ها صورت    2010تصویری از سال 
 گرفته! 

 

  
ی مقاله خود درباره کندلهای ژاپنی را در آمریکا نوشت_ در مجله  بعد از پدر تحلیل فنی بازار  استیو نیسون )نیسون اولیر

فیوچرز در سال ٨٩ چاپ شد.(تحقیقاتی در خصوص الگوهای شمیع انجام دادکه او را به موفقیت های خوتی رساند. 
 شما یم توانید ترجمه برجی از مقاالت ایشون رو با  کلیلک کردن دانلود کنید . ویا فیلم های زبان اصیل در سایت فراچارت

 
 

https://farachart.com/5635
https://hdaneshjoo.com/dl/33996/348
https://hdaneshjoo.com/dl/33996/348
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 هر کدوم از این ساختار از کندل ها نقش خاض رو سبک خوندان کندل ها بر عهده دارند ! 

 
ن های کندیل با مثالهاتی از چارت های الیو و دیتاگذشته بازار  خدمتتون اراییه میشه خاطر 

ین  پیی چند نمونه از مهمیی
نشان یم شویم که برای تسلط بر روی هر کدام از متد های پرایس اکشن باید همه مباحث سبک های مختلف رو مورد 
تحقیق و برریس دقیق از منابع اصیل آنها باشیدو در صورت عالقمندی به هر کدامیک از سبک ها فقط آن سبک را 

ی تریدرها  ی تمرکز بر روی یک متد باعث اتالف وقت در بیر ه گردید. چرا که بارها دیده شده نداشیی دنبال کنید و در آن خیی
ان ناپذیر گردیده.  رهای جیی  و موجب رصی

https://kohanfx.com
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در  www.finvids.comیم تونید  نمونه های زیادی از این نوع مثال ها رو مشاهده کنید .                                    
ه  با سبک های غرتی ها آمیخته    شده و بعدها غرتی ها برای استفاده بهیی

فی ها معرفی سایت کندل استیک توسط رسی
 کرده اند در زیر چند نمونه از نحوه تحلیل ها با استفاده از نواج حمایت و مقاومت رو و کندل استیک ها رو یم بینیم. 

http://www.finvids.comدر/
http://www.finvids.comدر/
http://www.finvids.comدر/
https://kohanfx.com


 معرفی سبک های مختلف پرایس اکش

ی هست که با تمرین و تمرین در مورد کندل استیک ها باید به آن برسیم همواره باید این موضوع رو درک   ی این همان چیر
ند و چگونه بازار را در دست خود  کنیم که قدرت خریداران گ افزایش و گ کاهش یم یابد و که فروشندگان قدرت یم گیر

ند !   یم گیر

شما هم برای درک موضوع کندل استیک ها باید صدها مورد از این نوع کندل ها واکنش قیمت رو برای خودتون پیدا  
 کنید 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Bulkowski's  ThePatternSite.com                    
      

 
 

ین تحقیقات رو روی الگوی های ساده چارت انجام داده آقای بولکوفسیک  یم باشد  تمام  ی نفری که که بیشیی دومیر

یس به سایت ایشون کلیک کنید  مطالب ایشون رو در سایت ایشون یم تونید مشاهده کنید . برای دسیی

http://thepatternsite.com/
https://kohanfx.com
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 برای آغاز یه حرکت 

ی
ین نقدینیک ین تمرکز  ایشون روی نواج مختلفی هستند که قیمت اقدام جمع آوری بیشیی بیشیی

 خوب یم باشد. 

https://kohanfx.com
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ن ها بر گرفته شده است. پرایس اکشننکته! تمام سبک های خوانش قیمت) (از کندل استیک ها و چارت پتر  

 

 

در خصوص یافته های خود چندین کتاب به نگارش در آورده که یم تونید با مراجعه به سایت ایشون جناب بوفولکیس 

 اونها رو دریافت کنید . 

 

اتژی کامل برای ترید کردن یم باشد که پیشنهاد یم  اما معاینی که این دو   گروه معرفی شده دارند مشخص نکردن یک اسیی

اتژی کامل و مفید  ی تایم های بلند مدت برای خودتون یک اشیی گردد برای خودتون با استناد به گذشته بازار با مد نظر داشیی

الب الزم برای وارد شدن به دنیای پرایس اکشن در اونها طراج کنید ! در مورد نقاط قوت این دو گروه باید بگم تمام مط

 وجود داره ! 
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 ______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 
 

Lance Beggs 

http://www.globaltradingtools.com/training/lance-beggs-ytc-review/
http://www.globaltradingtools.com/training/lance-beggs-ytc-review/
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http://www.ytcpriceactiontrader.com/

 
 

ی برجی تریدرها پیدا کرده . ستاپ های معامالتی ایشون نویع لنس بگز  با ستاپ های زیاد خودش محبوبیت خاض بیر

هست که برای هر نوع تریدرهای اعم از بلند مدت و کوتاه مدت مفید هست. و برای هر کدام از تریدرها )بلند مدت _میان 

_کوتاه مدت(ستاپ های خاص اون نوع ترید رو معرفی یم کنید . مدت   

 

بیشیی ستاپ ها لنس بر پایه اول ها اففی و مورب یم باشد ) سطوح حماینی و مقاومنی ( ویل در برجی از ستاپ ها استفاده از 

 برجی موینگ ها بجای لول های مورب اشاره دارد. 

 

 

ی معرفی کرده ساختاری رو دنبال میکنه با حرکات 3 موجی ایل 5  ستاپ های که معموال برای 5 پیپ و در تایم های پاییر
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موجی شکل گرفته اند و به نویع تبدیل قدرت از خریدارن به فروشندگان و برعکس این موضوع رو مد نظر گرفته برای 

اتژی بازار های مایل یم باشد  معامله .                        نکته : البته این اصل _ اصل همه اسیی

 

 

از دیگر مباحث مطرح شده توسط ایشون مباحث کندل خواتی و) اینکه کندل ها چگونه تایید ادامه روند و یا تبدیل قدرت 

ه( که قبال در مباحث کندل استیک اساتید این حوزه در موردش مطالب  مربوطه رو بایرها و سلرها چگونه انجام میش

 عنوان کرده اند . 

 

 

https://kohanfx.com


 معرفی سبک های مختلف پرایس اکش

 سایت لنس بگز                        ویدوهای لنس در فراچارت               دانلود کتاب های رایگان لنس

 

ی تر از سبک ترید خ دقیقه به گفته خود لنس او در تیک  1ود لنس بر اساس تایم های کوتاه مدت یم باشد . حنی پاییر

پیپ کلوز یم کند .  5پیپ تا  3چارت ترید یم کند و معموال تریدهای خود را از   

ی یم یس به بروکر ها معتیی برای تایم های پاییر ی دسیی  باشد .گایه در بروکر از مشکالت ترید در تیک چارت در ایران نداشیی

د رو یم بینیم.  5هاتی که به ایراتی ها خدمات اراییه یم دهند بیش از  پیپ اسیر  

ی چک لیست و پلن معامالتی مرتب و منظم یم باشد.   از مباحث خوب مطرح شده توسط لنس مطالب مربوط به داشیی

 

 ______________________________________________________________ _____________  

http://yourtradingcoach.com/ebooks/
https://farachart.com/6867
https://farachart.com/6867
http://www.ytcpriceactiontrader.com/
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Nial Fuller 

 

 

https://www.learntotradethemarket.com 

انیل فولر یک خرید و فروش گر ماهر و نویسنده ای مطرح رد زمینه معامله گری رپایس اکشن است . وی دارای بیش رت 
نموده است . فراگیری داد و ستد گری هب 

از ۲۵۰٫۰۰۰خواننده معامله گر بوده و هب بیش رت از ۱۵٫۰۰۰ دانش جو از سال ۲۰۰۸ ات کنون تدریس 
 سبک رپایس اکشن وی باعث شده ات هب یک منبع گران بها ربای مشتااقن خرید و فروش گری رد بازار تبدیل شود .  

نایل فولر  هم مانند لنس ترکینی از الگو های کندل استیک و نواج حماینی و مقاومنی رو رس لوحه کارش 

 قرار داده. شاید تنها تفاوت عمده سبک معامالتی اون با لنس در تایم فریم معامالتی یم باشد . 

فولر در تایم های بلند مدت روزانه و میان مدت چهار ساعته معموال تحلیل و ترید های خود رو تنظیم 

ی عاید ما خواهد شد.   یم کنه ! او معتقد هست هر چه کمیی معامله کنیم سود بیشیی

 چند نکته از فولر : 

در معامله گری هم شما باید دنبال مواردی باشید که احتمال ایجاد موقعیت معامالتی مناسب در آنها به منظور کسب 

بارجر در تایم فریم های حداکیر موفقیت و ثبت در کارنامه معامالتی شما بیشیی  باشد.ویل معامله کردن به سبک یک تیر

ی تر، کار خاض برای شما انجام نیم دهد  . پاییر . 

https://www.learntotradethemarket.com/
https://kohanfx.com


 معرفی سبک های مختلف پرایس اکش

 هیچ احسایس در 
ً
ی که فکرش را یم کنید تمام شود. واقعا ی مگر اینکه باعث یم شود مهمات شما )پول( خییل رسیعیی از چیر

ود ندارد.به این خاطر که ارزش و امکان تحقق اهداف در تایم فریم معامله کردن در تایم فریم های کمیی از یکساعته وج

ایط مورد  ی تر میباشد.شما باید تا حد امکان به چارتهای روزانه به منظور امکان زیاد اتفاق افتادن رسی های کوچکیی بسیار پاییر

 نظرتان بچسبید.حداقل تا زماتی که هنوز در حال آموزش معامله کردن موفق هستید

  

اندازصتر  عامل اصیل موفقیت یک تک تتر  

ی باشد که یک اسناییر نظایم در آن بسیار عایل باشد آن است. صیی مانند یک عامل جادوتی  صبور بودن اگر فقط یک چیر

ی برای یک اسناییر با موفقیت پیش برود و همینطور یک عنرص جادوتی برای شماست،اگر  است که باعث یم شود همه چیر

یک معامله گر به سبک اسناییر تبدیل شوید. بیشیی معامله گران تازه کار پول بسیار زیادی در بازار از یم خواهید که به 

ی هستند به جز صبور  دست یم دهند.در واقع بسیاری از معامله گران تازه کار همه چیر

 در مبتدیها وجود دارد که یم خ
ً
واهند یک سیگنال برای خب ارتباط را یم بینید؟یک گراییسی در معامله گران و مخصوصا

د وارد  خود بسازند.حنی با اینکه در واقع این سیگنال وجود ندارد یا عده ای هم قبل از اینکه سیگنال بطور کامل شکل بگیر

. معامله یم شوند   

ی نام برد. و یل ویل وقنی مسئله پول در میان باشد این طبیعت انسان است که صبور نیست و میتوان از آن به عنوان طمع نیر

ل خود برسید که باعث رسیدن  ید که یک معامله گر صبور باشید هیچوقت نیم توانید به آن سطخ از کنیی اگر شما یاد نگیر

. به موفقیت در معامله گری یم شود و تبدیل به یک اسناییر معامالتی شوید   

  

اتژی  حرفه ای شدن در استر

اندازی و   چه شکیل یک اسناییر سالها تمرین یم کند تا مهارت تیر
ً
ی خود را ارتقاء دهد. او یم داند که هدفش دقیقا نشانه گیر

اتژی که برای اجرا کردن در بازار انتخاب کرده   شما هم نیاز دارید تا با اسیی
ً
است و ماشه را بدون درنگ خواهد کشید.دقیقا

ی باید بگردید. البته ی شما نیاز دارید تا خییل بیشیی از آن  اید تمرین کنید تا به محض باز کردن چارت بدانید دنبال چه چیر

. انجام دهید   

اتژی که انتخاب یم کنید برسید وگرنه هیچوقت به پتانسیل کامل خود برای  شما باید به معنای واقیع به استادی در اسیی

وع یم شود.من یم توانم اتژی از آموزش رسی  تبدیل به یک اسناییر نخواهید رسید.رسیدن به سطح استادی در یک اسیی

اتژی های زیاد سودمندی مانند پرایس اکشن را به شما آموزش دهم . اسیی  

اتژی برسید. درست  اما بعد از آموزش نیاز دارید که با تالش و پشتکار و دقت فراوان تمرین کنید تا به استادی در آن اسیی

د و زمان زیادی طول یم کشد ویل اگر توجه کنید حرفه ای شدن در  ی و در هر حرفه ای است وقت زیادی یم گیر ی هرچیر

مدت زمان زیادی طول یم کشد. ویل به شما قول یم دهم که اگر مطالنی را که در این مقاله اشاره کردم با دقت اجرا کنید 

 .خییل زودتر از زماتی که انتظار دارید به مانند یک اسناییر به معامله خواهید پرداخت

  

ش طرز فکر یک معامله گر به مانند یک  اسنایت  گستر  
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، همراه خودش نظم و انضباط و اعتماد به نفس را برای شما به ارمغان خواهد آورد.  معامله کردن به مانند یک اسناییر

بارجر دوری کنید، نظم و اعتماد به هرچقدر ب ر معامله کردن به سبک یک اسناییر پافشاری کنید و از معامله به سبک تیر

ی خواهد کرد. این تان پاداش )سود( خواهید گرفت و وقنی که  نفس شما رشد بیشیی به این خاطر است که به خاطر صیی

این مرحله ابتداتی از تبدیل شدن به یک . نتایج مثبت صبور بودن را مشاهده کردید بر اجرای آن پافشاری خواهید کرد 

ا قدرت صیی و انضباط را به معامله گر به سبک اسناییر یم باشد که اکیر معامله گران مبتدی در آن شکست یم خورند زیر 

ل یم باشد. ویل  درسنی درک نکرده اند. شاید این باعث شود بارجر بهیی است و تحت کنیی که فکر کنند روش معامله گری تیر

ل کنید  ل کرد و هرچقدر که سیع کنید بازار را کنیی یک نکته را باید در مورد بازار بسیار دقت کرد که بازار را نیم توان کنیی

ل کند بیشیی  به بازار اجازه یم دهید تا شما را کنیی . 

ی که فقط که نمائید درک را این مورد یم بایست ی ل توانیدیم چیر ید یاد بایسنی  .  هستید خودتان فرمائید کنیی مثل یک  بگیر

را برای تبدیل شدن به  خویش اینکار را انجام دهید به شدتبخت درصورتی که و فرمائید خرید و فروش اسناییر 

ه گر معامله یک ی  در بازارهای چیر بخشید خواهید ارتقاء الملیل بیر   

ی خدری حسیر ی : آرش محجوب و امیر جمیر  میی
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ید . با مشاهده نمونه های زیادی از این موارد در گذشته اینها تمام   باید فرا بگیر
مساییل هستند که در مبحث کندل خواتی

ین ستاپ های معامالتی رو به ثبت برسونید !   بازار یم توانید با زبان کندل ها آشنا بشید و برای خودتون بهیی
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نیاز دارید . این نوع نگاه ! کاری هست که برای مسیی شدن در هر سبیک   

 

 کندل شنایس بازار جهت دانلود فایل های رایگان از فراچارت          کلیک کنید             پندهای نابل فولر           یوتیوپ

 

اتژی های ایشون میشه به ترکیب  ن تایم فریم بلند مدت یم باشد . از معایب استر از محاسن خوب ایشون مد نظر داشتر

ن استاپ های کوچیک و بهره  یشتر اشاره کرد ! وری بنکردن تایم فریم های بلند مدت و کوتاه مدت جهت داشتر  

 

 ______________________________________________________________________________ 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCBCzfKEwMtphrrF8WE8HaJA
https://farachart.com/7912
https://farachart.com/7912
https://farachart.com/12379
https://farachart.com/12379
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Paul Langham 

روش تحلیل استفاده از الگوی متقارن :آقای پل النگام   

 

 
دارد!او معتقد هست هر حرکتی دربازار یه نقطه شروع و یک نقطه پایان در همان نقطه شروع   

برخی از الگوهایی که مورد استفاده قرار می دهد پترن های هارمونیک بوفولوکسی می باشد ولی 

 بیشترین نوع دیدگاه ایسان بر اساس مباحث : 

                                        Symmetric patterns      می باشد .  
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باال خالصه میشه! تمام مباحث ایشون در گراف  
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هر چند برای پترن های متقارن زیاد تبلیغ صورت نگرفته ولی یکی از زیباترین نوع نحلیل ها محسوب 

شید!میشه .شما هم با زوم اوت کردن چارتتون می تونید شاهد الگو های زیبایی در این خصوص با  

 

https://kohanfx.com


 معرفی سبک های مختلف پرایس اکش

 وب سایت ایشون                                                                  فیلم های ایشون در یوتبوب

 

........................................................................................................................  

 یک سایت هم خدمتتون معرفی میشه در خصوص مصاحبه با تریدرهای موفق

 

Etienne Crete: مدیر سایت 

https://www.desiretotrade.com/ 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

https://www.youtube.com/channel/UClflZdqcr_iM03bgyqVzBjw
http://www.exacttrading.com/
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معامله گرانی هست که بازار رو فقط بر اساس ساختار   تحلیلو  تجزیه سساو ا پایه تقاضاو  عرضه

 که ستا یا ودهمحد حقیقتدر  تقاضا یا عرضه منطقه. خریدران و فروشندگان  مد نظر می گیرند

و  ستا گرفته رتصو بانک ها و موسسات مالی ()اهشندوفرو  اارهخرید بین دلتعا معد بیشترین

 عاملیهاتن سهام  زاربا.در  دبشو برگشت رچاد برسد قطمنا ینا به دارنمو گرا که سته لحتماا بیشترین

 یربسیا کندلی یاهلگوا ستا ممکن شما. ستا تقاضاو  عرضه دبر می پایین یا باال سمت بهرا  قیمت که

 شک بی کنید رکا کندلی یاهلگوا یمبنا بر گرو ا کنند نمی رکا اه لگوا ینا مهه لیو ببینید رتچادر 

 به ستنده تقاضاو  عرضه حیانو قویترین وجز که قیطمنادر  گرا لیو ردخو داهخو دیاز شما پستاا

 کلید تقاضاو  عرضه. یدا دهبر باالرا  دخو موفقیت صددر هنگاا  یددازبپر کندلی یاه نپتر سیربر

. ستا زاربادر  کشنا یساپرروش  به تحلیلو  تجزیهدر  شما موفقیت
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----------------------------------------------------------------------------------------------------
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Alfonso  

زمینه کاری عرضه و تقاضا در بازار فارکس .میشه گفت جزو فعال ترین های این حوزه  آلفونسو مورنو

قرار دارند. برای دسترسی به مطالب و سایت ایشون می تونیم از منبع  فارکس فکتوری استفاده کنیم. 

 همچنین در این فروم در خصوص سبک ایشون می تونید مطالب زیادی رو پیدا کنید.

http://www.set-and-forget.com/ 

https://www.forexfactory.com/showthread.php?t=428204
https://www.forexfactory.com/showthread.php?t=428204
http://www.set-and-forget.com/
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یک سایت مهم هم خدمتتون معرفی میشه که با عضو شدن در اون می تونید به مدت 30 روز از مطالب 

و کتاب هایی که در اونجا قرار داره بصورت رایگان استفاده کنید . تقریبا تمام مطالب پرایس اکشن در 

 این سایت قرار داده .جهت ورود به سایت کلیلک کنید.

  

درست  مهمترین موضوعاتی که در حوزه عرضه و تقاظا مد نظر گرفته میشه اینکه چگونه نواحی

عرضه و تقاظا رو رسم کنیم و اینکه همیشه بازار رو از تابم فریم های باال مورد تجزیه و تحلیل قرار 

دهیم . نواحی مشخص شده ما تازه باشند )یعنی قبال قیمت بهشون نرسیده باشه (. قیمت از اون ناحیه 

 حرکتی خوبی رو آغاز کرده باشه .

تایم باال هموراه عرضه و تقاضا های نواحی تایم فریم پایین تر  همچنین در دل نواحی عرضه و تقاضای 

https://www.scribd.com/doc/166058758/Price-is-Everything
https://www.scribd.com/doc/166058758/Price-is-Everything
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 رو می تونیم ببینیم !

 

این خالصه آنچه در مورد نواحی عرضه و تقاضا هستش . حد ضرر در این نوع سبک ها باالی ناحیه 

شه !میعرضه و تقاضا می باشد و حد سود معموال ناحیه مقابل اون یعنی تقاظا و عرضه مد نظر گرفته   

 از محاسن سبک های عرضه و تقاضا حد سود چندین برابر نسبت ضرر می باشد./

 از معایب این نوع روش ها می توان به استاپ های زیاد اون اشاره داشت .
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Sam Seiden: Forex Swing Trading 

https://www.tradingacademy.com/

 

هایی هست که برای بانک ها و عمده فعالیت سم سیدن در خصوص پی بردن به مباحث عرضه و تقاضا 

 موسسات مالی اهیمت زیادی دارند.

 ایشون با کمی دقت بیشتری رو مسایل عرضه و تقاضا کار می کنند.

 

 

 دانلود پی دی اف 1              دانلود پی دی اف2                    دانلود پی دی اف 3

 یوتیوب                                                                       فارکس فکتوری

پرداخته مسایل مربوط به ساختار بازار ها می باشد. مهمترین ویژه گی که سیدن در اواخر به اون  

درک ساختار بازار از همه مطالب گفته شده مهمتر می باشد . اگر دقت کرده باشید مباحث پرایس اکشن 

 سعی شده نوعی با ترتیب بیان بشه که رفته رفته هر سبکی نسبت به سبک های قبلی کاملتر باشه.

بنام منصور ساپاری که شاید نام او را کمتر شنیده باشید .در ادامه با شخصی آشنا می شوید   

 

از عرضه و تقاضا فقط او که یک ماالیی هست )مالزی( نحوه ترید او بر اساس ساختار بازار هست و 

در نوع ساختارهای بازار استفاده می کند . اما منظور از ساختار بازار چیست ؟ تریدرهایی که بر اساس 

زار ترید می کنند ! در پی یافتن نقشه های بازار ها هستند . آنها هموراه در تالش ساختار های اصلی با

هستند تا با کمترین مقدار سرمایه گذاری بیشترین بهره بری رو داشته باشند . متد های نوین پرایس اکشن 

https://www.google.com/url?sa=i&source=imgres&cd=&ved=2ahUKEwjQk4qW_OPgAhUCPFAKHYMlAdwQjhx6BAgBEAM&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DDCKdqIy98sk&psig=AOvVaw0MWVOVjQgc0i7SmXlDJ_BH&ust=1551633717514704
http://h4.tgkanal.com/2018/05/27/184/5213263954226184806.pdf
https://www.forexfactory.com/attachment.php/2456310?attachmentid=2456310&d=1503815335
https://www.forexfactory.com/attachment.php/2456310?attachmentid=2456310&d=1503815335
https://www.forexfactory.com/attachment.php/2456306?attachmentid=2456306&d=1503815232
https://www.forexfactory.com/showthread.php?t=282044
https://www.youtube.com/watch?v=M1xysxdFf68
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و در قالب تمرکز روی بهترین نقاط ورود در بازار دارند و هر روزه در تالش هستند تا این ساختارها ر

 پترن های ساده مورد استفاده قرار دهند!

Mansor Sapari Forex 

 

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjxsJCrsOTgAhUnMuwKHS0mABAQjhx6BAgBEAM&url=http%3A%2F%2Fcopyrightgratuit.info%2Finfo%2F7748.php&psig=AOvVaw0KmKy7XvtIHekqveBZoKgE&ust=1551647644665242
https://kohanfx.com
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بیشترین تحقیق او در خصوص ساختار بازار از نظر بعد روانی  استاپ زنی می باشد.  
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 برای آشنایی با این سبک می تونید این وبالگ رو برای شروع مطالعه کنید .

شاید کمتر کسی که ببینید که مثل ایشون در یوتیوب برنامه های آموزشی رایگان داشته باشه .تقریبا همه 

یان کرده اند.در  فیلم های که قرار داده اند بچیز در مورد ساختار بازار رو  

 

 

http://kitabsupplyanddemand.blogspot.com/2017/10/quasimodo-setup-advance-qm-qm-master.html
http://kitabsupplyanddemand.blogspot.com/2017/10/quasimodo-setup-advance-qm-qm-master.html
https://www.youtube.com/results?search_query=Mansor+Sapari
https://kohanfx.com
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 ساختارهایی که به نوعی خاص از نواحی عرضه و تقاضا اشاره داره!

 

 چه تایم فریم های بلند مدت چه تایم فریم هایی کوتاه مدت !

نکته قابل تاملی که در خصوص این نوع سبک ها میشه بهش اشاره کرد اینکه  این نوع سبک ها که با 

 ساختار های بازار سر رو کار دارند نیاز به تمرین و تمرین و تمرین بیسار زیادی دارند .
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 در واقع تریدر باید بتونه خودش مشکالت تحلیلی این نوع سبک ها رو با صرف وقت هزاران ساعت

پشت چارت رفع کنه و سپس بصورت یه حرفه ای بتونه در مدت زمان کوتاه تحلیل خودش رو بدرستی 

 انجام بده.

از محاسن این نوع تحلیل ها میشه به درصد خطای پایین اونها و در نتیجه کمتر استاپ خوردن اشاره 

و همچنین برای یاد گیری  داشت . منتها برای مستر شدن در اونها باید هموراه با تمرکز زیاد کار کرد

 اون صبر و حوصله زیادی خرج نمود .

__---------------------________________________---___--------------------_ 

در این قسمت سایتی خدمتتون معرفی میشه که برترین کتاب های حوزه بازار های مالی رو می تونید پیدا 

کنید. با کلیک بر روی تصویرزیر می تونید وارد سایت مذکور شوید.            

 

خوب می رسیم به بخش آخر از سبک های پرایس اکشن. درسته که از همه مسترهای پرایس اکشن نام 

نشد .دلیل اون هم بخاطر نزدیک بودن سبک ها بهم دیگه بوده ولی سعی شد تا مباحث اصلی گفته  برده

 بشه/ در بخش آخر از سبکی گفته میشه که میشه گفت تکمیل شده همه مباحث گفته شده می باشد.

 

 

https://www.forexmentoronline.com/7-price-action-trading-books-must-read/
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Ifmyante 

 

جناب آقای ایف بنیانگذار سبک ترید بر اساس خوانش قیمت بر اساس سبک ترید بانک ها و موسسات 

مالی بزرگ . این سبک از فروم های عمومی نشات گرفت در ابتدا همه چیز بصورت رایگان بود و 

این  عالقمندان به این حوزه گرد هم جمع شدن و این سبک رو هر روز تکمیل تر نموده اند . مستر های

که کمترین استاپ رو متحمل می شن و همچنین در سبک مدعی هستند تونستند به مرحله ای برسند که 

پیپ _ و تی پی های در  5الی  1نقاط صفر وارد می شن و معموال کمترین استاپ رو دارند . )استاپ 

پیپ (  1000الی  100حد   

اید این سبک تنها سبکی می باشد که در این سبک یکی از سبک های مورد عالقه ما نیز می باشد . ش

اون از واقعیت های پشت پرده بازارهای مالی صحبت به میان میاره و راهکار های تسلط بر بازارهای 

 مالی رو بیان میکنه !
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 شاید یکی از پیچیده ترین سیستم های که شما در بازار فارکس با اون مواجه میشین همین آر تی ام هست.
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البته ناگفته نمونه که مسترهای این سبک مدعی شده اند که تونستند به روشی دست پیدا کنند که تریدر 

 18بتونه با یه سبک ساده بهترین ترید های رو داشته باشه . هزینه اشتراک در سایت  اکادمی این سبک 

به آپدیت های این سبک هزار یورو می باشد . همین امر سبب شده تا بسیاری از افراد نتونند دسترسی 

 داشته باشند.

 فروم مربوط به این سبک در فارکس فکتوری                   فیلم ها آر تی ام در یو تیوب

پی دی اف به زبان اصلی         همچنین اضافی میشه که قبال مطالب سایت ترجمه شده بود که مترجم  

بعدا رضایت به عمومی کردن ترجمه ها نیستند . البته مطالب ترجمه شده مربوط به زمانی بود که 

 مطالب سایت رایگان بوده اند .

 

 

ارد . همه سعی این سبک در این نوع سبک داشتن صبر برای یافتن بهترین نقاط ترید اولویت اصلی را د

بر این پایه هست که یک تریدر هزاران ساعت را باید پای چارت صرف کنه تا بصورت غریزی بتونه 

 بازار رو درک کنه !

و اینکه بازار رو بر اساس خریدران و فروشندگان عادی مد نظر نگیره بلکه بازار رو بر اساس بازار 

 سازها و بازیگران بزرگ ببینه !

___________________________________________________________ 

صحبت پایانی : بازار های مالی نوعی سازمان دهی  شده اند که افراد عالقمند رو جذب می کنند و در 

 نهایت اکثرا تریدرهای خرده پا رو با ضرر مواجه می کنند .

ی هستیم که خود تریدر نیستند و معموال مترجم متاسفانه تر روزه شاهد تبلیغات گسترده از طرف اساتید

سایت ها و کتاب های مختلف هستند . متاسفانه در خصوص ماهیت اصلی بازارهای مالی بخاطر امنیت 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL6w-aLs045oXHC4JCDgwh5kK6Pv4psvGp
ReadtheMarket%20-%20Supply%20and%20Demand%20with%20Price%20Action
ReadtheMarket%20-%20Supply%20and%20Demand%20with%20Price%20Action
https://www.scribd.com/document/350799906/Documentslide-com-Classroom-Trading-Supply-Demand-Price-Action-Readthemarket
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سازمان دهی شده اطالعاتی در دسترس نیست . و اکثر مطالب موجود در سایت های داخلی و خارجی 

ی به دام انداختن تریدرهای خرده پا طراحی گردیده !جزیی از برنامه های سازمانی می باشد که برا  

 مطالب ذکر شده بعلت ضرر ده بودن از نظر آموزشی برای افرادی کامال رد خواهد گردید !

 ولی واقعیت بازار های مالی مانند همه بازار های مالی اعم از بازار مسکن _خودرو_دارو و ...

ورد نظر وارد خرید و فروش هایی بین خود می شوند تا بازار گردان دارند و برای جذب مشتری های م  

 بیشترین درصد سود را به نفع خود رقم بزنند/

 توجه داشته باشید که اساتید حوزه فارکس کم کم مهاجرت به این نوع سبک ها خواهند شد .

منتها مطلب قابل ذکر این می باشد که تا زمانی که تریدهای الیو با اعالم نتایج به مدت شش ماه و یا 

مشاهده کارنامه کاری موجه به مدت یکسال از افراد مدعی ندیدید هر گز ! پیگیر و دنباله رو این نوع 

 افراد نباشید.

 

 در پایان برای همه عزیزان آروزی موفقیت داریم 

 

یک پیشنهاد دیگه جهت ارتقای سطح علمی تریدرهایی ایرانی دارم با ایجاد یک فروم در خصوص 

ساختار بازار های مالی شما هم می تونید به سبک نوینی از پرایس اکشن دست پیدا کنید که بتونید همراه 

 با موسسات مالی بزرگ تریدهای خودتون رو تنظبم کنید ./

 اسفنده ما ه 97

 

 

  

 

 

 

 

mailto:clay.fxp@gmail.com
https://www.facebook.com/reza.matin.562
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