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 جزوه 

گزیده ای   

از مباحث    

ال بروکس    

2014دوره    
دوستان هم گروهی ستان عزیزم این جزوه برداشت شخصی یکی از : دو مهم  نکته

ده از دیدگاه و به هیچ عنوان کامل نیست و نویسن  به اسم ایمان عزیز هست

یدالب باید حتما دوره رو ببینبرای درک واقعی مطنوشته خودش تمام مطالب رو    

کنید و بفرستید  در نهایت اگر باز هم نکته ای داشتید میتونید اضافه    
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 هر تغییر قیمت در نمودار به وسیله پرایس اکشن صورت میگیرد-

 پرایس اکشن رفتار افراد را به خوبی نشان میدهد -

 نمایند  ک میتوانند شما را قدرتمندالگوهای کندل استی-

 وقتی در یک روند صعودی کندل های بازگشتی ایجاد میشود ما نمیفروشیم -

 ظر میمانیم تا چند کندل دیگر هم ساخته شود و در صورت عبور قیمت از های این کندل های نزولی بای انجام  میدهیم. تبلکه من

 روند مارکت مشخص میکند که شما چه نوع رفتاری را باید در پیش بگیرید-

 درصد از الگوهای برگشتی فیل خواهند شد.  80عودی باشد معموال اگر روند ص

 تنظیمات شخصی: -

 20.مووینگ اوریج نمایی با دوره  3دقیقه     5. تایم فریم 2.لب تاب   1

 .عدم استفاده از هیچ نوع اندیکاتور دیگر4

 تلفن و تلویزیون و هر چیز که توجه شما را جلب میکند را از محل ترید دور کنید. 

 ه اخبار هیچ توجهی نکنید ب

 بدون هیچ سر در گمی و اظهار نظر قبلی به چارت نگاه کنید 

 کامال تمرکز کنید 

 تنها توجه شما به بازی ای باشد که به واسطه آن پول را از اکانت دیگران به اکانت خود منتقل میکنید. 

 %:   60-40قانون 

 یک چیز همیشه مثل قبل رخ نخواهد داد 

 واهد داد هر چیز گاهی رخ خ

 چیز رخ خواهد داد)احتمال وقوع خواهد داشت در مارکت(درصد یک  60تا   40اغلب 

 چرا پرایس اکشن با توجه به علم اکثر افراد نسبت به آن در بازار جواب خواهد داد؟ 

 ا عمل خواهد نمود جواب:ترید کردن با این روش بسیار مشکل است،احتمال اشتباه کردن بسیار باالست،کوچکترین اشتباه به ضرر شم

درصد جواب خواهند داد،شما در تقابل با بهترین معامله گران بازار هستید،این روش  قلق های بسیار   70تا  60بهترین آنالیر ها 

 کوچکی را داراست 

 همه در بازار به دنبال کسب پول شما هستند 

 که انگار برای معاش  زندگی خود میجنگیدبرنده بازی کنید و جوری بازی کنید  پس باید یاد بگیرید که همانند یک

 اگر در مارکت شما دام ها را نشناسید ناگزیر در آنها خواهید افتاد

درصد احتمال رخ داد  دارد حتما بدون  40اگر شما در معامله ای وارد شوید که معتقد به آن نباشید که حرکت مارکت به سمت شما 

 نشانه ها حتما توجه کنید سود کافی از آن خارج میشوید پس به 

 ل سازی کنید وپلن معامالتی شما را در مارکت کنترل خواهد کرد ،شما تنها با عمل به پلن خودتان میتوانید در مارکت پ

 الگوریتم ها در تصورات ذهنی نقش به سزایی خواهند داشت

 الگوهای بیشماری برای بای و سل وجود دارنددر ناحیه های رنج مارکت حجم های زیادی به صورت مخفی وجود دارند و  
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پرایس اکشن نوع رفتار معامله گران را نشان خواهد داد و اگر شما قادر به خواندن چارت باشید میتوانید دست آنها را بخوانید و در 

 تریدهایتان موفق شوید 

 شما هرگز قادر نخواهید بود مارکت را کنترل کنید

 خصوصیات معامله گران بزرگ:

:عمل کردن به آنچه واقعا نیاز به انجام ان را داریم و درست ترین انتخاب ماست،آنها هرگز با حدس و گمان عمل  نظم هستند م .1

 نمیکنند 

ارکت ممکن است  : ...اگر احساساتی هستید بهتر است ترید نکنید،این را بپذیرید که مواقع بین ،عمل گرا و بیطرف هستند .2

 درصد مواقع این احتمال وجود دارد  40ف میل شما عمل کند که  برخال

 

 کردن هیچ وقت دیر نخواهد بود   میتوانند ساعتها منتظر شوند،ترید :آنها برای یک موقعیتصبور وبردبار هستند .2

 

نظم و ترتیب تنها در :معامله گران در حال شنا در دریایی هستند که دائما در حال تالطم است،نسبت به تغییرات منعطف هستند  .3

میترسند،هیچ چیز  ،هرگز از ضرر کردن ندرصد است  60حدود به ندرت  سادگی خالصه میشود،بهترین ترید ها در صد وقوعشان 

،شما باید نسبت به آنچه انجام میدهید کامال راحت  ی نخواهد بود،همه چیز در پایان روز مشخص میشودعدر هیچ زمان کامال قط 

رنامه ریزی کنید که بتوانید ترید را برای مدت زمان زیادی بدون هیچ استرسی انجام دهید،ترید کردن باید  باشید،باید جوری ب

 کار لذت بخشی باشد برای شما.... 

 بزگترین مدیریت ها را برای معامالت خود انجام میدهند  .4

 مدیریت کردن معامالت کلید موفقیت شماست 

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

 اومت ها بفروشید در حمایت ها بخرید و در مق

 در یک بریک اوت صعودی قیمت معموال مقاومت های کوچک را در هم خواهد شکست پس به دنبال دالیل خرید باشید-

وقتی یک بریک اوت بیریش انجام میشود و قیمت به حمایت های کوچک میرسد معموال این حمایت ها خواهند شکست پس به دنبال -

 دالیل فروش باشید 

 توانند الگوهای کندلی مهم باشند میاین دالیل  

 در بریک اوت های قدرتمند به سرعت وارد شوید ،اگر ریسک معامله باال باشد با حجم کمتر وارد شوید و کمکم حجم اضافه کنید 

 افراد مبتدی ترید کردن را بسیار راحت میینند 

ل سازی از مارکت را کاری عادی و وبعدی که موفق شوند پآنهاد معتقدند اگر بسیار  سخت کار کنند سزاوار پاداش خواهند بود بار 

 ... روتین میدانند

 زندگی آنقدر ها منصفانه نیست 

ند و تجربه کمتری دارند،الگوهای ون همه از نظر سنی از شما کوچکترشما موفق نمیشوید به دلیل اینکه فالن بانک موفق است ،یا  چ

 فریبنده هستند ،شما برای مدت زمانی بازنده خواهید بود و برخی از تریدر ها برای همیشه بازنده هستند.... کندل استیک بسیار  

کندل   20از دقیقه است ،از نمودارهایی با بیش  5پرایس اکشن بر روی تمام چارتها کار میکند که بهترین تایم برای شروع تایم فریم  

 دقیقه مناسب نخواهد بود(  1در هر ساعت دوری کنید )تایم فریم 

 حداکثر به دنبال یک تا سه ترید در هر روز باشید که بسیار ایده ال باشند و الگوهای مناسبی داشته باشند... 

 چرخه بازار بی پایان هستند که شامل ترند،رنج و ترند میشوند 
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 .  کانال   میباشد 2.بریک اوت    و  1ترند شامل : 

 ترند میتواند قدرتمند =بریک اوت = اسپایک باشد 

 یا میتواند ضعیف= کانال باشد

 تریدینگ رنج میتواند کوچک مانند یک کندل باشد یا بزرگ مانند کل چارت باشد. 

SMALL TRADING RANGE: 

ترند باشد که در این صورت بریک اوت معموال در جهت وقتی تریدینگ رنج کوچک باشد میتواند مشابه یک پول بک باشد یا جزئی از 

 ترند قبل خواهد بود 

کندل  را شامل شد ترند به زودی عوض خواهد شد وبریک اوت میتواند از هر سمت اتفاق    20اگر تریدینگ رنج بزرگ بود و بیش از 

 بیافتد که میتوان ان را الگوهای برگشتی هم قلمداد کرد 

ند کوچک را شکل دهد ،،،،پول بک توقفی در ترند است یا ترندینگ رنج در ترند باشد یا اینکه خودش یک تر زپول بک :میتواند جزئی ا

 کندل ادامه خواهد یافت 20یک تایم فریم کوچک است که معموال روند با یک یا حداکثر 

 اال هستند تمام پول بک ها ترندینگ رنج در تایم فریم پایین هستند و تمام رنج ها پول بک در تایم ب

 کندلها اغلب قدرت خریداران وفروشندگان را به شما نشان میدهند 

 نشانه های قدرت خریداران دربازار:

 .تعداد کندلهای صعودی بیشتر از تعداد کندلهای نزولی باشد1

 .کندلهای صعودی پی در پی و پشت سر هم . 2

 .کندلهای صعودی بادی بزرگتری نسبت به کندلهای نزولی دارند 3

 های خود بسته میشوند ی  کندلها معموال در نقاط نزدیک به نقطه.4

  .وجود شادو پایین در کندلها5

 .کانالهای کوچک صعودی در قیمت6

 .بریک اوتهای صعودی و قوی که گاهی با گپهایی همراه هستند و ادامه این بریک اوت ها7

 .افزایش تعداد کندلهای صعودی پشت سر هم  8

 .بدنه کندلهای صعودی در حال بزرگ شدن باشند 9

 .تعداد کندلهای نزولی پی در پی کم تر  شوند10

 .بدنه کندلهای نزولی در حال کوچک شدن باشند 11

 نشانه های قدرتمند بودن فروشندگان حاالت عکس حاالت فوق است 

 رنج:  در یک روند 

 خریداران و فروشندگان برای بریک اوت در جنگ دائمی هستند 

 باید دنبال شواهدی بود که نشان دهد قدرت کدام طرف در حال افزایش است 

 پیش بینی کردن مسیر خروج قیمت

 بعد از بریک اوت وارد شدن با سرعت

 چه کسی بازار را کنترل میکند؟ 
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 د دارنددر یک روند به وضوح یک طرف قیمت را در کنترل خو

 .... در یک روند صعودی انتظار قیمت های باالتر و در یک روند نزولی انتظار قیمت های  پایینتر را داریم 

با نشانه های باال میتوان یک روند رنج را قدرت سنجی نمود و  جهت بریک اوت را مشخص نمود وآماده سل یا بای بود این کار نیاز به  

 باید به تمام مشخصاتی که در مورد قدرت روند گفته شد توجه نمود و تمرین کرد.... تمرین و عادت کردن چشم دارد که 

 عالوه بر نشانه های باال باید به آرایش سقف ها و  کفها توجه نمود 

 کانال ها قابلیت تبدیل به روندهای رنج را دارا هستند 

ناحیه رنج قیمتی دارد وکانال نزولی با فشار خرید  به زودی توانایی تبدیل به  به زودی  کانال صعودی که در آن فشار فروش حاکم باشد

 قابلیت تبدیل شدن به روند رنج را داراست. 

 کت همیشه بر اساس ترند ورنج  و بریک اوت و ترند و...ادامه می یابند رسیکلهای ما

،پس در از الگوهای برگشتی فیل میشوند  %80معموال  قانون اینرسی در مارکت همیشه وجود دارد وقتی مارکت در ترند قرار دارد

 جهت ترند معامله کنید 

از اقدامات قیمت برای بریک اوت معموال فیل خواهد شد ،پس در خالف جهت حرکت  %80وقتی ما در یک روند رنج هستیم معموال 

 قیمت به سمت سطوح رنج معامله کنید 

 ج پس بدانید که مارکت در ترند قرار دارد. اگر مطمئن نیستید که مارکت در ترند است یا رن

اگر شما منتظر پول بک باشید و ولی پول بک اتفاق نیافتد شما در یک ترند قرار دارید که بهتر است در صورت کوچک بودن گام حرکتی 

 به سرعت وارد شوید وآن گام را بگیرید

 روند صعودی سه مشخصه و سه حالت دارد: 

 .سقف ها و کفهای باالتر1

 .قرار گرفتن در یک کانال صعودی 2

 .قرار گرفتن بر روی یک خط روند صعودی 3

در هنگام ورود به معامله استاپ ما زیر کف قبل خواهد بودو هنگامیکه کف قبل شکسته وقتی مارکت سقف و کفهای باالتری میسازد 

 شود مشخصه آن است که روند در حال تغییر است

 روند نزولی: 

 سقف و کفهای پایینتر-

 قرار گرفتن در یک کانال نزولی-

 قرار گرفتن در زیر یک خط روند)خط روند نزولی بر روی سقفها رسم میشود( -

 استاپ در یک روند نزولی در باالی سقف قبل است و اگر قیمت به تراز باالتر از سقف قبل برسد احتمال تغییر روند وجود دارد 

 ترند: 

حرکت 

دیاگون
قطر)ال

(ی
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 و پولبک هستند  LEG:سویینگ ، مدل های کوچکتر روند شامل 

 میباشد  LEGکوچکتر از سویینگ و پولبک کوچکتر از  LEGسوئینگ:ترند کوچکی است که در انتهای نمودار ایجاد میشود  

 بخش است :  2ستاپ پرایس اکشن شامل  

 .بخش مربوط به  تشخیص سیکلهای مارکت )تشخیص نوع ترند(1         

 

 

 

 .الگوهای کندل استیک2                                                

 

در یک روند قدرتمند نزولی به دنبال دالیل فروش باشید که میتواند شامل فروش در زیر کندل های صعودی باشد و تازمانیکه 

 باشید.. الگوهای کندلی قوی مبنی بر تغییر روند را مشاهده نکرده اید همچنان در وضعیت سل 

کندلی که شما در آن وارد معامله میشود را کندل ورودی گویند،شما به این دلیل وارد شده اید که کندل قبلی سیگنال ورود را صادر  

 کرده است به کندل قبلی سیگنال بار گویند،بهترین سیگنال بار ها =کندل های برگشتی هستند 

 داریم: کمترین چیزی که برای بک ریورسال بار صعودی نیاز 

 .بسته شدن قیمت باالی نقطه میانی 1

 .بسته شدن باالی قیمت باز شدن خود ش 2

 بهترین حالت برای یک کندل سیگنال بار صعودی: 

 .باز شدن در زیر یا نزدیک کلوز کندل قبل 1

 .بسته شدن به خوبی باالی کلوز کندلهای قبلی 2

 .داشتن شادو پایین  به اندازه یک سوم طول کندل3

 .شادو کوچک در باال یا نداشتن شادو باالیی 4

 .نداشتن اور لپ با کندل یا کندلهای قبل 5

 .کندل بعد از سیگنال بار نباید دوجی باشد به جای اینکه یک کندل قدرتمند برای صعود تشکیل شود 6

 .کلوزهای باالتر داشته باشیم و این حالت گسترش پیدا کند 7

 بار برگشتی:  2

 باری برگشتی استهر سیگنال 

 هرگاه برگشت توسط دو بار اتفاق بیافتد به آن دو بار برگشتی گویند 

 بار نباید پشت سر هم باشند  2

 بار در تایم فریم باالنر نقش سیگنال بار را  دارند  2

 سیگنال بار قوی دلیل کافی برای فروش نیست بلکه نیاز به بریک اوت داریم 

 ی سقف بای نزنید هرگز در نزدیکی کف سلودر نزدیک
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 بیشتر اقدام های خروج منجر به شکست میشوند 

 چیز متقاعد کننده وجود ندارد و مارکت ممکن است  برگشت نماید 

 در روندهای قدرتمند به دنبال سیگنالهای برگشتی نباشید 

 وانید در هر دو طرف معامله بزنید تنها با روند همراه باشد ،اغلب با روند معامله میکنند اگر سویینگ بزرگی را مشاهده نمودید میت

 برای فروش در یک رشد ضعیف شما نیاز به فشار فروش و سیگنال بار نزولی قوی هستید... 

 در یک روند نزولی ضعیف برای خرید شما نیاز به فشار خرید و سیگنال بار صعودی قوی دارید 

 

 پول بک:

ادامه خواهد یافت،پولبکها اغلب نقاط کم ریسکی برای ورود هستند که پول بک یک مکث در روند است،روند معموال بعد از پول بک  

 احتمال موفقیت را باال میبرند

 برای دنبال کردن بار ها برای ورود به  دنبال پول بک ها باشید 

 روند های قوی معموال بعد از یک لگ پولبک ادامه خواهند یافت

 لبک زدن مینماید کندل را صرف پو 4تا 2در روندهای ضعیف قیمت معموال 

 کنج ها با سه سقف یا سه کف ساخته میشوند: 

 

 الگوهای دو سقف و دو کف: 
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 الگوی دو  سقف دارای دو الگوی سل و الگوی دو کف دارای دو سیگنال بای است. 

 

 الگوی برگشتی خواهیم بود 4اگر پول بک بیشتر از زمان انتظار ما طول بکشد ما شاهد 

 

 برگشت خواهیم بود و دوباره بریک اوت صورت خواهد گرفت  4هم زمان زیادی طول بکشد شاهد این در زمانی که پول بک  

بودید از معامله خارج شوید و همچنین در مورد سل بعد از یک  LOW 2اگر در موقعیت بای بعد از یک روند نزولی بودید و شاهد ستاپ 

 خارج شوید...  2HIGHروند صعودی با دیدن 

 است هر گاه بتوان دو خطی رسم کرد که قیمت و تمام کندل ها در آن قرار بگیرند.  مارکت در کانال

 این خطها میتوانند موازی ،همگرا یا واگرا باشند. 

 کانالهایی که رشد میکنند را کانالهای صعودی و کانالهایی  که نزول میکندد را کانالهای نزولی میگویند. 

 دو خط محصور شده اند.  کانالها روندهای ضعیفی هستند که در بین

های کانالهای صعودی میتوانند زاویه صعودی باالیی به خود بگیرند و دارای خط روند در زیر خود باشند یا خط کانال در باالی خود.و در کانال

 نزولی برعکس این قضیه حاکم است. 

 ال قرار دارد. بنابر داین با مشاهده اولین خط روی قیمت میتوان نتیجه گرفت که قیمت در یک کان
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 بعد از هر بریک اوت فیل شده قیمت به داخل کانال برمیگردد)رفرش میشود( 

عقول در صورت امکان وارد معامله کانال میتوان با ریسک به ریوارد مبا واکنش قیمت در حین بریک اوت از کانال یا برگشت به داخل 

 شد. 

 درتمند یا ناحیه رنج تشکیل شوند ... کانالها حالت دو گانه دارند و میتوانند از یک ترند ق 

 اغلب کانالهای صعودی بریک اوت های ضعیف  صعودی هستند ،که نشان از خستگی قیمت دارند. 

 اغلب کانالهای نزولی بریک اوت های  نزولی ضعیف هستندو نشان از خستگی در قیمت دارند 

 

بالفاصله با خروج قیمت از کانال وارد نشویم البته برای اهداف اسکالپ گونه  الها به ناحیه رنج موجب میشود ناین ویژگی تبدیل شدن کا

 این بریک اوتها میتوانند مفید باشند. 

در روند های قدرتمند گاهی از کانال صعودی بریک اوت صعودی و از کانال نزولی بریک اوت نزولی صورت میگیرد که این مورد قدرت 

 روند را نشان میدهد. 

https://kohanfx.com


 

10 
 

 

 کندل به داخل کانال برمیگردد و سمت مقابل را امتحان خواهد نمود....  5وت از کانال شکست بخورد معموال قیمت با وقتی بریک ا

 اگر بریک اوت از سمت مقابل هم با شکست مواجه شود روند به حالت رنج در خواهد آمد. 

 

 قیمت از سمت دیگر بیرون میزند.مانند تصویرزیر... معموال کانالهای نزولی با بریک اوت فیلد شده از کف به اتمام میرسند و 

 

 هدف قیمتی میتواند یک تیک باالی سقف کانال باشد. 

 کانالها میتوانند کوچک )از دو بار (و یا بزرگ )همه کندلهای داخل چارت( تشکیل شده باشند.... 

 کانالها میتوانند : 

 .موازی باشند )افقی(به مانند ناحیه های رنج1

 )قطری (باشند مانند کنج ها .دیاگونال2

 .باز شونده باشند )مثلث های باز شونده(3

 .منقبض شونده باشند )کنج و مثلث ها(4
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مها قابل مشاهده هستند ..ممکن است در یک تایم فریم به یمارکت همیشه در کانالهای بسیار حرکت میکنند که اغلب در دیگر تایم فر 

 به صورت کانال نزولی عمل کنند. صورت کانال صعودی و در تایم فریم دیگر 

 حداقل انتظار ما از پول بک به این صورت است: 

 .در روند صعودی لو کندل فعلی از لو کندل قبلی پایین تر باشد 1

 .در روند نزولی های کندل فعلی از های کندل قبلی باالتر باشد. 2

 بریک اوت است که در یک کندل قوی صورت میگیرد... اسپایک :در لغت به معنی میخ ته کفش فوتبالیست هاست و در واقع همان 

 پول بک در روند قدرت مند میتواند تنها در یک کندل باشد یا میتواند در تعداد زیادی کندل صورت بگیرد)در روند ضعیف(

 کانال صعودی از سقف وکف باالتر و کانال نزولی از سقف و کف نزولی تشکیل میشود. 

 مشکل استال تشخیص کانالها معو

 در هر صورت کانالها روند های ضعیف هستند هر کانال قدرتمند میتواند یک اسپایک در تایم فریم باالتر باشد. 

 

 قیمت در داخل کانال باید از نظر قدرت خریداران و فروشندگان آنالیز شود و بر اساس ان معامله انجام دهیم 

 کانال صعودی ضعیف دارای مشخصات زیر است: 

 انی کندلها .همپوش1

 .پیروی ضعیف از کندلهای قدرت مند صعودی 2

 .کندلهای زیادی دارای شادو باال باشند 3

 .کندلهای زیاد با بادی نزولی 4

 .پول بک های واضح و سوینگ های بزرگ5

 .ناحیه رنجی که صعودی است 6

 

 

 همین موارد در مورد کانالهی نزولی هم صادق است 
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 قوی:نشانه های کانال نزولی 

 پول بک های کوچک،کندلهای نزولی قوی، 

 

نمود اگر قیمت ارایش سقف و کف منظمی از نظر صعودی یا نزولی به خود گرفت میتوان  ه در ناحیه رنج باید به آرایش سقف و کف توج

 بر اساس ان منتظر بریک اوت بود.. 

 

 

 روندها: 

 روندهای قوی شانس های بزرگی برای کسب سود هستند 

 کندلهای بزرگ =مارکت با سرعت حرکت میکند و زمان کافی برای ترید نمیدهد=ریسک معامله زیاد است

مبتدیها معموال به دنبال استاپهای کوچک هستند ،انها منتظرپولبک ها میمانند در این حالت پول بک ها از تعداد کندلهای زیادی تشکیل  

 نمیشوند ،مبتدیها بیشتر روند را از دست میدهند 
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همه ترند ها با اسپایک ها شروع میشوند،مومنتوم ضعیف استو به فرم یک کانال است،کانالها در ناحیه رنج نمایان میشوند،مومنتوم در 

 جهت عکس زیاد میشود و بریک اوت از سمتی اغاز میشود 

روند بزرگ از بار هایی با بدنه بزرگ و  اغلب ترندهای بزرگ با بریک اوتهای بزرگ آغاز میشوند و با کندلهای بزرگ ادامه می یابند... 

 شادوهای کوچک تشکیل شده است... 

 

 روند بزرگ همچنین میتواند از اسپایکهای کوچک اغاز شود : 

 بار و بدون پول بک ادامه پیدا کنند، 30ها میتوانند تا  لروند بزرگ میتواند از یک تک کندل بار شروع شود،کانا

 بریک اوت در آنها شکل میگیرد و گاهی رفتار سهمی وار به خودمیگیرند... گاهی این کانالها سرعت گرفته و 

 

وقتی یک کانال خیلی منقفبض باشد به نحوی که نتوانید به آن اسپایک یا کانال بگویید آن را بریک اوت )اسپایک (فرض کرده و ترید  

 نمایید تنها در جهت ترند معامله کنید 
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 ه ناحیه رنجی شبیه است که میتوان در باال سل و درپایین بای انجام داد وقتی یک کانال خیلی گشاد باشد ب

 تایپ های ترند در تصویر زیر مشخص است: 

 

 : به تصویر زیردقت نمایید  

 

 روند ها تریدر ها را در تله می اندازند: 

فروش قرار نگیرید همچنین وقتی روند وقتی  شما فکر میکنید که روند صعودی محتمل است به هیچ وجه فروش انجام ندهید و در تله 

 نزولی است به هیچ وجه در تله های خرید قرار نگیرید. 
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کانالها در نهایت به نواحی رنج تبدیل میشوند،کانالها در نهایت با ریورسالهایی برمیگردند و ابتدای کانال را تست میکنند و تبدیل به 

 ناحیه رنج حرکتی میشوند. 

 

 و همچنین : 

 

 ریروند در ابتدای روز : شکل گی
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اگر مارکت با اسپایک اغاز شود بعد از ان شاهد روند خواهیم بود و بعد کانال و بعد ناحیه رنج و بعد تست ابتدای کانال و...ولی اگر  

 ساعت حرکت به سمتی را داریم وبعد از ان حرکت عکس و...را شاهد خواهیم بود...   3روند روزانه رنج باشد به مدت یک تا 

 

 ریورسال .. -ناحیه رنج-رنج و ادامه روند هست و گاهی به صورت روند-گاهی روند روزانه به صورت روند 
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برابر   کندل قبل را بپوشاند تا به عنوان سیگنال برگشتی حساب شود وگرنه به ادامه دار بودن روند  2تا 1.5پول بک باید بیشتر از 

 میتوان امید وار بود. 

 ریورسال ها: 

 روند صعودی )نزولی(: 

 شامل سقف های باالتر و کف های باالتر)پایینتر( است. 

 شامل یک کانال صعودی)نزولی( است-

 روی یک خط روند صعودی)زیر یک خط روند نزولی( قرار دارد  -

 همیشه به دنبال ساپورت و رزیستنس ها باشید

 یستنس ها به پایان  میرسند هرچند اغلب رزیستنس ها فیل می شوند اما روند های صعودی در رز

 هرچنداغلب ساپورت ها فیل میشوند اما همه روند های نزولی در ساپورت ها به پایان میرسند... 

 ریورسال :تغییر یک روند به روند معکوس است 

 اولین نشانه ریورسال ها بریک اوت از خط روند=بریک اوت از خط کانال است.. 

 کف هاستدومین نشانه تغییر ارایش سقف و 

 ریسک به ریوارد یک ریورسال بیشتر از یک روند است و برخی تریدر ها عالقه مند به ترید در ریورسالها هستند. 

 اکثر ریورسالها شکست میخورند و روند رنج را به وجود می آورند

 اکثر ریورسالها دو سقف و دو کف را تشکیل میدهند. 

 عد از آن شاهد برگشت خواهیم بود... رم وی را تشکیل میدهند و ببرخی ریورسالها ف
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 الگوهای زیر شامل الگوهای برگشتی هستند... 

 

 مراحل ریورسال را میتوان بدین نحو در نظر گرفت: 

 پول بک به خط روند شکسته شده 

 پول بک به مووینگ اورریج

 از سر گیری  روند جدید 

 خواهیم بودکه این پول بک باعث ریورسال و ناحیه رنج میشود گاهی در نزدیکی روند قدیمی تر شاهد پول بک جدید 

 تایید ریورسال با تثبیت سقف و کفی با آرایش جدید خواهد بود

 ریورسال بدین صورت است:  ستاپ

 

 هستند  LLقویترین ریورسال ترند ها شامل دابل تاپ و باتم و هایر های و 
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 سیکل ماژور ترند ریورسال کف بدین شکل است: 
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 ومشخص کردن روند...  اولین کار رسم خط روند است

 MTR(:MAZHOR TRENDاگر خط روند به باال شکست و ریورس انجام شد و دوباره قیمت به یک باالیی رشد کرد میتوان گفت ستاپ 

REVERSAL //را داریم ) 

 تست میتواند شامل هایر های ،دابل باتم یا لویر لو باشد...!! 

صعودی  بشکند و یک لو زیر مووینگ اوریج تشکیل شود میتوان منتظر آخرین های لگ برای روند بود و بعد از ان ریزش را اگر خط روند 

 شاهد بود که به این کف در اصطالح یک گپ میگویند... 

 به شکل زیر توجه کنید: 

 

 

 مثال:
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 اگر قدرت شکست کم باشد نمیتوان به ان امید وار بود :

 شاهدمثلث پهن شونده هستیم که جز الگوهای برگشتی هم هست... در تصویر زیر 

 

از استاپ های خود مراقبت کنید ،مهم نیست که شما چه میزان استاپ الس قرار میدهید مهم این است که همه دالر هایی که برای 

 ند.. استاپ در نظر گرفتید را با ارامش انتخاب کرده و از دست دادن آنها ارامش شما را به هم نز

 اگر شما نگران از دست دادن پول باشید نمیتوانید به درستی معامله کنید و لذا پول خود را از دست میدهید. 

درصد ازتریدهایشان را برنده هستند ،ریوارد دو  50همیشه ریسک به ریوارد را درنظر بگیرید بهترین معامله گران کمی بیشتر از 

 برابر ریسک بسیار ایده ال است.. 

 استاپ در یک ریورسال بولیش زیر سیگنال با و در یک ریورسال بیریش باالی سیگنال بار است.. 

اگر سیگنال بار بزرگ باشد اکثر تریدر ها ریسک خود را پشت سیگنال بار قرار نمیدهند بلکه ریک خود را چند تیک باالتر یا پاینتر از 

 وسط سیگنال بار قرار میدهند... 

 

final flag:(ff) 

 ( را ببینید. ffرگشت روند شما میتوانید به عقب نگاه کرده و پرچم پایانی )بعد از ب

 برای نمونه آخرین پرچم صعودی در یک روند صعودی پرچم پایانی است. 

 مشخصات پرچم نهایی به صورت زیر است: 

https://kohanfx.com


 

22 
 

 

 یا بیشتر کندل تشکیل میشوند..  30از 

 است: نیاز های ترید برای پرچم نهایی بدین صورت 

 

 مثال:

 

 مارکت معموال برای تست پرچم نهایی باز خواهد گشت ...پرچم نهایی میتواند در وسط روند باشد و یا حتی با یک بار تشکیل شود... 
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wedges کنج ها: 

 کنج ها از دو خط کانال همگرا به وجود می ایند 

 رنج بودن متمایل هستند اما کنج ها تیز ترند... تفاوت آنها با مثلها در زاویه آنهاست که مثلث ها بیشتر به 

 کنج ها باال رونده وپایین رونده هستند که بعد از بریک اوت از آنها ریورسال انجام شده و روند برمیگردد... 
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+

 

بریک اوت  غیر از انتظار ما صورت میگیرند..کنج صعودی بریک اوت صعودی و کنج نزولیدر صد از بریک اوتها از کنج ها در جهت 25

 نزولی پیدا میکند...در این حالت میتوان هدف قیمتیرا اندازه گیری کرد که برابراست با ارتفاع کنج: 

 

 اهداف کنج : 

 . ارتفاع کنج 2.نقطه آغازین کنج      1

https://kohanfx.com


 

25 
 

 

 کنج ها میتوانند برگشتی باشند یا اینکه نقش پول بک را انجام دهند 

 به وجود میآیند کنج های برگشتی در پایان روند یا در یک  روند رنج 

 

 دابل تاپ و دابل باتم: 

دابل تاپ و دابل باتم کامل بسیار نادر است و سه سقف و سه کف بسیار نادر تر است،مهم نیست که دو سقف و دو کف دقیقا هم 

 اندازه باشند 

 تر )پایینتر( باشد... سقف یا کف میتواند کمی از سقف یا کف قبلی باال

 ریوارد باید دو برابر ریسک باشد 
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 در تصویر فوق به هدف قیمتی توجه کنید.... 

 و پروفیت دو برابر ریسک کندل سیگنال بار است های اسپرد +یک پیپ باالتر از :استاپ 

TRIANGLESمثلث ها: 

 نقطه دارد(را الگوی مثلث گوییم...  5هر حرکت غیر مستقیم با سه فشار فروش یا خرید )حد اقل نیاز به  

 مثلث ها میتوانند 

 منقبض شونده 

 باز شونده

 صعود کننده 

 نزولی 

 اگر خود مثلث شیب دار باشد به آن کنج گوییم 

 

 مثال:
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head and shoulders: 

 به دو دسته سر و شانه سقف و کف تقسیم میشود

 روند نیست (و شانه راست پول بک به خط روند است. با شکست خط روند  بوجود میآبد )همیشه نیاز به خط 

https://kohanfx.com


 

28 
 

 

 نواحی رنج است و خصوصیات آنها را داراست)اکثر بریک اوت ها فیل میشوند...(  الگوی سرو شانه جز

 

باعث از الگوهای سرو شانه به صورت مفرط توسط تریدر ها استفاده میشوند و برخی از تریدر ها در هرجا از آنها استفاده میکنند و  

 دست دادن  پول خود میشوند. 

 از ریورسال ترند ها توسط بریک اوت از ناحیه های رنج صورت میگیرد و بقیه منجر به شکست خواهند شد.   %20تنها 

 بیشتر سر و شانه های سقف به پرچم صعودی تبدیل میشوند 

 بیشتر سر و شانه های کف به پرچم نزولی تبدیل میشوند. 

 ریورسالها= از دست دادن ترند ترید بر اساس 

برخی تریدر ها تنها به دنبال الگوهای برگشتی هستند ،انها وقتی پول خود را از دست میدهند شگفت زده میشوند،زیرا آنها با روند در 

 حال جنگ هستند.... 
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ROUNDING TOP & BOTTOM: )گرد شدن روند در باال یا پایین)کاپ=فنجان 

 خواهند خورد. تبرگشتی شکس اغلب الگوهای 

 

 الگوی کاپ الگوی قوی برای فرش و برگشت روند نیست 

 اگر سیگنال قوی برای تغییر روند ندارید )بریک اوت +سیگنال بار قوی(

 منتظر شکست خط روند بمانید و بعد وارد شوید/... 

 

CLIMAXES)اشباع ها در قله ها و در ها و برگشت قیمت(: 
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 ورت و رزیستنس ها: ساپ

 ساپورت قیمتی است در زیر مارکت به نحوی که در آن قیمت خریداران از فروشندگان قوی تر خواهند بود. 

 مقاومت قیمتی است باالی مارکت به نحوی که در ان نقطه فروشندگان قوی تر از خریداران هستند... 

 چگونه ساپورت و رزیستنس ها را پیدا کنیم ؟ 

 مواقع ساپورت و رزیستنس ها مانع حرکت روند نمیشوند ولی همه برگشت  ها از ساپورت و رزیستنس ها اتفاق میافتند. در بیشتر 

 پس نگاه کنید ببینید مارکت در این نقاط چه رفتاری از خود نشان میدهد ایا برمیگردد یا بریک اوت انجام میدهد... 

 

درست جواب خواهند داد وآنچه که به معامله گران کمک خواهد کرد عبارت است از :خطوط درصد مواقع این نوع معامالت    60تا  40

 اینسطوح میتوانند ساپورت و رزیستنس باشند....  ،روند، سقف و کف قبل ،پروجکشن های حرکت های قبل
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 مثالی دیگر در مورد سقف و کف قبل: 

 

 به طور کلی سطوح زیر میتوانند ساپورت ورزیستنس باشند: 

 

 مثال مووینگ اوریج: 

 

 مثال : کف سیگنال بار نزولی قبلی در روند صعودی 
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 مثال:کف سیگنال بار صعودی در یک روند نزولی... 

 

 اندازه حرکات قبلهم میتواند به عنوان ساپورت و رزیستنس در نظر گرفته شود.. 

 

 بال پروجکت های حرکت قبل باشید.... اگر بعد از بریک اوت از اندازه حرکت قبلی هم قیمت فراتر رفت به دن
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 اگر باز هم قیمت فراتر رفت تی پی بعدی فاصله از های )لو (تا نقطه بریک اوت است 

 

 ناحیه مرکزی ناحیه رنج میتواند به عنوان هدف تیپیکال اندازه گیری شود 

 به حساب اید... و دربرگشت ها به عنوان ناحیه ساپورت و رزیستنس 

 

 خود ناحیه رنج هم میتواند به عنوان سطح ساپورت و رزیستنس باشد زیرا که ممکن است بخشی از حرکت بزرگ تر باشد... 
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 در واقع ناحیه رنج میتواند به عنوان وسط یک حرکت بزرگتر باشد.. 

 

 میتواند به عنوان ناحیه های ساپورت و رزیستنس باشد و از آنها برای تعیین تی پی بهره برد.... طول کندل های اسپایک 

 

 این حرکت میتواند در جهت های دیگر هم باشد: 

 

 مثالی دیگر:
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 گپ های بزرگ:

 به مثال زیر توجه کنید:   به کندل  قبل و بعد از بریک اوت  نگاه کنید اگه بین آنها آور لپ نباشد احتمال حرکات بزرگتری میرود

 

 بعد از بریک اوت قیمت به محدوده کف بریک اوت هر چه کمتر پول بک کند نشانه 

 قدرت بیشتر در ادامه روند است.... 

 اگر بعد از بریک اوت قیمت نتواند باالی محدوده ای که از ان بریک اوت کرده خودش را تثبیت کند بریک اوت فیل خواهد شد... 
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 میانه ی گپ ها میتواند به عنوان حمایت و مقاومت باشد... 

 

 لبه ها برای ورود زود گذر و کوچک هستند. 

 شما باید با تیز هوشی به دنبال کسب سود باشید ،همه تریدر ها در این مورد به شدت  فعال هستند. 

 این ترید برای خود پولسازی کنند؟ تریدر های موفق در ه ترید این سوال را از خود میپرسند که آیا میتوانند از 

 چگونه محتمل بودن موفقیت در یک ترید را اندازه بگیریم؟ 

با تست توسط کامپیوتر واعتماد به آزمایش در طی سالهای قبل و ازمودن احتمال بیشتر موفقیت ها نسبت به شکست ها در زمانهای 

 مختلف

 به ترید هایی وارد شوید که: 

 احتمال شکست *ریسک ترید  <ریداحتمال موفقیت *ریوارد ت

 در آنها حاکم باشد... 

 سه عامل در هر ترید اهمیت زیادی دارند: 

 .احتمال موفقیت ترید 1

 .ریسک 2

 .ریوارد 3
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 مدیریت پوزیشن کلید موفقیت است 

 تا زمانیکه احساسی عمل میکنید در بازار بازنده خواهید بود  

 درصد ریسک ترید باشد تا بتوان به آن ترید وارد شد  60احتمال موفقیت  ترید ها باید  

درصد بود باید ریوارد ترید خیلی   40درصد بود باد ریوارد دو برابر ریسک باشد و اگر احتمال موفقیت تریدی  50اگر احتمال ترید 

 شتر از ریسک آن باشد.. بی

 سویینگ واسکلپ: 

 سویینگ تریدر است که در آن ریوارد دو برابر ریسک است 

اسکلپ هر نوع تریدری است که دران ریوارد کمتر از دو برابر ریسک است ،در ان به دنبال یک پای خیلی سریع هستیم،مبتدی ها  

 آن بسیار دشوار است...  نمیتوانند اسکلپ کنند ،در ظاهر راحت است اما سود کردن از

 اسکلپر ها معموال در حرکت های سریع وارد میشوند و اجازه پول بک به قیمت به ضرر آنها خواهد بود 

 سویینگ تریدر ها به دنبال یک پل بک هستند برای ورود و نیاز به دو لگ دارند

 

 

 به تصویر زیر دقت نمایید: 

 

 وند ترید میکنند... سوینگ تریدر ها و اسکلپر ها تنها در جهت ر
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مبتدی ها عالقه به اسکلپ در خالف جهت روند دارند آنها معتقد هستند که روند نمیتواند تا جای زیادی ادامه داشته باشد و به دلیل 

 ریسک زیاد این معامالت پول خود را ازدست میدهند 

 

Entry order : 

 شد.بر اساس مومنتوم باید وارد شد. باید تنها با دستورات محدود )سل و بای استاپ (وارد 

بر اساس بریک اوت از کندل قبل باید عمل نمود و این بریک اوت وقتی از یک سوئینگ در یک ترند باشد بهتر خواهد بود.و در روند 

 های رنج حالت نامناسب تری خواهد داشت. 

 همچنین میتوان با دستورات لیمیت وارد شد. 

 نشان از بریک اوت شکست خورده دارندتمام دم های کندل ها )شادوها( 

 هرچه این دم ها در کندل های بیشتر نمود پیدا کنند نشان دهنده ضعف بیشتر در بریک اوت خواهند بود. 

اگر بیشتر کندل ها دارای دم باشند و همچنین به صورت آور لپ ظاهر شوند نشان دهنده قوی بودن شکست بریک اوت است.در این 

 ی بریک اوت نداشته و ریورس انجام میدهد لذا باید در مورد نوع اردر دقت نمود. مارکت توانایحالت 

در بریک اوت ها بهتر است از دستور استاپ استفاده نمود)در این حالت بعد از ریورس روند از یک ناحیه میتوان زیر یا باالی سوئینگ 

لپ باشند و دم هم تشکیل بدهند دستور لیمیت بهتر خواهد یا کندل قبل دستور سل یا بای استاپ کاشت(وقتی کندل ها دارای اور

 بود .در این حالت نشان از بازار رنج ظاهر شده و است. 

 به تصویر زیر و توضیحات در تصویر توجه نمایید. 

رنج بودن بازر در کادر قرمز کندلها یکی در میان صعودی و نزولی هستند و در اصطالح اورلپ دارند و پین بار هم دارند که نشان از 

 است و بعد از اصالح طبق روند قبل ما دوباره ریزش خواهیم داشت و بهتر است دستور سل لیمیت بکاریم... 
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در دستور بای استاپ ما اردر را یک تیک باالتر از کندل قبل )سیگنال بار ( میکاریم و در این حالت مارکت در جهتی که ما انتظار داریم 

 حرکت خواهد نمود. 

 

در تصویر فوق بای استاپ یک تیک باالتر از کندل سیگنال بار خواهد بود و استاپ ما یک تیک زیر کندل سیگنال بار است و پروفیت 

 هم کمی بیشتر از فاصله استاپ خواهد بود. 

 اگر در ورود شک دارید منتظر نشانه های بیشتر باشید و صبر کنید. 

  

.به فرض اگر در سقف باشیم و م همانطور که گفته شد از دستور لیمیت استفاده میکنیم وقتی در سقف یا کف یمک ناحیه رنج باشی

شکت را فیل شده بدانیم در باالی کندل قبل دستور سل لیمیت میکاریم.این حالت در کانال ضعیفی که احتمال تبدیل شدن ان به 

 ناحیه رنج زیاد است هم تکرار میشود. 

قرار دارد در باالی  سیگنال بار صعودی ضعیف اردر سل لیمیت میکاریم )یک تیک باالتر( و وقتی   وقتی مارکت در سقف یک ناحیه رنج

 مارکت در کف یک ناحیه رنج قرار دارد در زیر یک سیگنال بار صعودی ضعیف دستور بای لیمیت میکاریم...به تصویر نگاه کنید: 
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فیل شدن بریک اوت با یک سیگنال سترده شده است قرار گرفت به دنبال وقتی قیمت در یک کانال ضعیف که به صورت ناحیه رنج گ

 بار ضعیف باشید... 
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 مثال:

 

دقیقه شاهد بریک اوت بودیم نخواهید که منتظر بسته شدن کندل برای ورود باشید و ریسک خود را زیاد نکنید.بهتر  5اگر در نمودار 

 دقیقه توجه نمایید...   1است به تایم 

 

 مثال:

https://kohanfx.com


 

42 
 

 

 مراقبت از استاپ الس: 

 ترید بر اساس احساسات میتواند به شما زیان برساند و ترید بدون استاپ میتواند زیان های شما را بزرگ و بزرگتر نماید. 

 اگر از استاپ بزرگ استفاده کنید باید حجم معامله خود را کم کنید.. 

 قیمت در یک کانال صعودی است یا قیمت روی خط روند قرار دارد.  در روند صعودی ما یا شاهد هایر های و هایر لو هستیم یا

 در روند صعودی معموال در سوئینگ ترید ها استاپ زیر لو قبلی است اگر قیمت استاپ ما را بزند نشان از تغییر روند دارد ... 

 استاپ باید جایی باشد که در ان نقطه تحلیل ما از روند حال حاضر فیل شود.... 

 فرضیات شما برای یک ترید تغییر کند منتظر خوردن استاپ نباشد و به سرعت خارج شوید... اگر 

ACTUAL RISK: 

 

 احتماالت مختلف در موفقیت ترید: 

  60درصد باشد یعنی احتمال تیپی خوردن ما  60.احتمال مناسب برای موفقیت احتمالی است که در آن درصد موفقیت در ترید 1

 درصد است. 

 % باشد  50.مجهول است هرگاه احتمال موفقیت ما 2

 است.  %40.ضعیف است هرگاه احتمال موفقیت ما 3

 ریسک ابتدای در هر ترید: 

 در خرید ریسک ما زیر کندل سیگنال بار است 

 در فروش باالی کندل سیگنال بار است

 یم ریسک واقعی:مقدار تیکی است که مارکت حرکت میکند به شرطی ما استاپ اوت نشو
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 هایر های ماژور ترند ریورسال تاپ: 

 روند صعودی 

 بریک اوت از زیر خط روند صعودی 

 تست کردن مووینگ اوریج)همیشگی نیست( 

 برگشت برای تست کردن یک های دیگر)در اینجا رسیدن به یک های جدید( 

 سیگنال سل،شامل یک سیگنال نزولی ریورسال 

 

لذا اگر روند صعودی ادامه دار شد خارج میشویم در این حالت یا بریک ایون کرده ایم در تصویر فوق شاهد یک ستاپ ضعیف هستیم 

 ،یا با استاپ کوچک خارج شده ایم ... 
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