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ر         ی خط  داستراتژی معامالت ه |   ون  مقدم

 فارکس یار 
 9 فیلم و مقاالت بازار فارکس ارائه کننده ترجمه ارزشمندترین و پرفروشترین کتب،

 مقدمه
دار ید که 9 نمو نظر بگیر در  آن  را  1 و معامله 9 فقطدر  ور سود پیپ 11 درنتیجه شنا دارد   واست  شده بسته سود اکثر وجود 

ده رخ هفته یک عرض در طفق هانیا ۀهم. امنشده خارج هنوز من ست دا ارز  جفت این گرفتم، را عکساین  که هنگامی. ا

ط بود در حال هنوز ل هر سه من که زمانی. سقو 1 از بیشسود کل  بستم، را همعام  .بود پیپ 11

 

ودار  9:  نم

له  ت بسیار باال USDCHFمعام شته: دق وب  دا چهارچ خط روند در  د  د. 5زمانی و ورو ش رفته  ورت گ قیقه ای ص  د
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د        رون ی خط  ه |   استراتژی معامالت  مقدم
 

 هرگونه کپی برداری و نشر محتوای این کتاب مورد رضایت نخواهد بود. 01 

 

ودار  1:  نم

ینگونه با   که بود ا ری ی رسید بعد ساعت 7 تق ب لو نتیجه مط  ... به 

 

ودار  9:  نم
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ر         ی خط  داستراتژی معامالت ه |   ون  مقدم

 فارکس یار 
 00 فیلم و مقاالت بازار فارکس ارائه کننده ترجمه ارزشمندترین و پرفروشترین کتب،

 از این قرار است: خط روند معامالتی استراتژی هایویژگی

ستفاده .2 ساده ا بسیار  آن   است. از 

شما می .1 آن  نیدطی  ال را احتمال با معامالت توا اد دقت با با ار زی نید وارد بسی سر به حداکثر و ک درد ون   ودس بد

ست پیدا نید. د  ک

ورودی .9 یس اکشن و رفتار قیمت  پرا س  سا برا صرفا  و  ط روند  نید. هنگام لمس خطو ی ک سای شنا د را   های خو

ده از  .0 با استفا تراتژیشما  س ند ا ط رو از خ نیدتومی پیروی  ند بامعامله  ا ست بدان این و دهید انجامرا  رو  معنا

یی شانس که شت برای موفقیت باال  .خواهید دا
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د        رون ی خط  ل |   استراتژی معامالت ر ک ستراتژ  یمرو ا د یمعامالت یبر  رون  خط 
 

 هرگونه کپی برداری و نشر محتوای این کتاب مورد رضایت نخواهد بود. 01 

 خط روند معامالتی بر استراتژی کلی مرور
نی یهاچهارچوب .2 یم ها: زما م فر ی  تمامی تا

 تمامی جفت ارزها: ارز جفت .1

یکاتورها .9 ند یکاتورها: ا ند ستفاده از ا ون ا  بد

لی ستاپ 9ارۀ شکل شم ید) Long Entry برای ک ست (ستاپ خر  .ا

 

ل  9: شک
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ر         ی خط  داستراتژی معامالت ل |   ون ر ک ستراتژ  یمرو ا د یمعامالت یبر  رون  خط 

 فارکس یار 
 01 فیلم و مقاالت بازار فارکس ارائه کننده ترجمه ارزشمندترین و پرفروشترین کتب،

لی ستاپ یک زیر، شکل ست( فروش ستاپ) Short Entry برای ک  .ا

 

ل  1: شک

نیم شما تراتژی با دیتوا ند، اس ط رو الت خ با دقت با را زیر درشده  داده نشان معام نیدبسیار  ذ ک ی اتخا  .الی
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د        رون ی خط  ل |   استراتژی معامالت ر ک ستراتژ  یمرو ا د یمعامالت یبر  رون  خط 
 

 هرگونه کپی برداری و نشر محتوای این کتاب مورد رضایت نخواهد بود. 01 

 

ودار  0:  نم

واکنش ند پاسخ و بازار به چگونگی  ط رو ال در شده میترس دهی به خطو نید با  .توجه ک

بتدای در ند، قیمت خط ا است؟ مرتبه چند رو شته  براین بار. 0 جهش صعودی دا نا ید برای فرصت 0 ب پوزیشن ) خر ورود به 

ید د دارد (خر  .وجو

تراتژی س یۀ ا پا نین بر  چ ند هم التی خط رو با  می معام ی ر نید تق ا بتدای در تو ند ا ید رو نات شروع یا جد سا  یا ها top) بازار نو

bottom  )یدها شو ند اگر یا وارد  ابتدای رو ید، از  شد ین مسیر طول در محروم  ین و کنید حرکت ا که این  شودیم باعث ا

یکی تراتژی  س رین  از ا ال یهانظامبهت نات تمعام ست نوسا این ا شد، دلیل آن هم  یکاتورها که با  لکهب ردیگیبرنم در را اند

بلیت ند یک خط تعیین مسیر قا ده و رو یس اکشن با آن از استفا یگری را به شما نشان دهم. .دارد را 2پرا نمودار د  اجازه دهید 

شمارۀ  دار  ین از و داده نشان واکنش بار چند قیمت 5در نمو پیروی ا ند  اگر ردهک خط رو جه  یشن فروش  است؛ درنتی پوز وارد 

نستیم ،دیشدیم  .کنید کسب درآمد دیتوا

                                                             
1 -  Price Action 
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ر         ی خط  داستراتژی معامالت ل |   ون ر ک ستراتژ  یمرو ا د یمعامالت یبر  رون  خط 

 فارکس یار 
 01 فیلم و مقاالت بازار فارکس ارائه کننده ترجمه ارزشمندترین و پرفروشترین کتب،

 

ودار  5:  نم

 

انین در مورد اینکه از قبل تراتژی قو التی اس ند معام حاتی بدهیم، خط رو ست توضی پایه الزم ا نگیچ درک برای را ایمفاهیم   گو

تراتژی این عملکرد س الت ا یح دهیم یمعام ض ست: .تو ین قرار ا م از ا ین مفاهی  ا

حوۀ .9 ط ترسیم ن حیح؛ خطو ش ص ند به رو  رو

نی چه .1 ند خط یک زما حیح هنوز رو ست ص نی چه و ا  نیست؛ صحیح زما

یج اشتباهات از برخی درک .9 ط ترسیم در را ند؛ خطو  رو

ند یک ازکدام که بفهمیم چگونه .0 ط رو یاد احتمال به خطو ندیم حفظ ز ندینم حفظ کدام و شو  ؛شو

ایت .5 ومت و حم حوۀ و مقا ده ن ستفا  خود؛ نفع به هاآن از ا

ندها درک .0 یان یا شروع زمان از اطالع و رو  ها؛آن پا

رین - فنی آنالیز .7 دارهای آنالیز برای روش بهت یادی خود نمو از تعداد ز ستفاده  ون ا یکاتور بد ند  در حقیقت،) ا

ز به شما یگری قیمتج یکاتور د ند ید. نیاز به هیچ ا  (ندار

ده برای الذکرفوق نکات کامل درک ستراتژی موفق از استفا التی ا ند معام سیار خط رو ست ضروری ب  .ا
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د        رون ی خط  رس ۀنحو |   استراتژی معامالت صح میت کل  روند به ش  حیخطوط 
 

 هرگونه کپی برداری و نشر محتوای این کتاب مورد رضایت نخواهد بود. 01 

 خطوط روند به شکل صحیح ترسیم نحوۀ
نوع و  ند خط د ند خط دارد: وجود رو ند صعودی) صعودی رو ند و( رو ند نزولی) نزولی خط رو ند  (.رو ط رو چگونگی ترسیم خطو

جا و مرحله ان در د نی  سا بارتاین مراحل  شود؛م میبه آ ندع  :از ا

خص را واضح یهادره وها قله :مرحلۀ اول دار مش  .(0کنید )نمو

  مرحلۀ دوم:

ف) قلۀ 1 حداقل الف( ست به چپ از خط یک با را( سق ین وصل را نید. ا شماک ند یک گونه   خواهید نزولی خط رو

نمودار شت )  .(7دا

ف) دره 1 حداقل  ب( صل خط یک با را( ک نید و در این صورتک یک .  ند شما  شت  صعودی خط رو یز خواهید دا ن

نمودار (1). 

 
ودار  0:  نم
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ر         ی خط  داستراتژی معامالت رس ۀنحو |   ون صح میت کل  روند به ش  حیخطوط 

 فارکس یار 
 07 فیلم و مقاالت بازار فارکس ارائه کننده ترجمه ارزشمندترین و پرفروشترین کتب،

 

ودار  7:  نم

 

ودار  1:  نم

 نکات کلیدی و مهمی که باید بدانید:

ند یوقت .2 ط رو نیم رسم را خطو ند در موال  معها آن، دیک نی خط رو ند و بیرو لی خط رو  .رندیگیم قرار داخ

ند .1 ط رو نی خطو ال   بیرو ند معمو ط رو لی خطو تند اص بل یهادره یاها قله از که هس ند شدهتشکیل توجه قا  در وا

نی یهاچهارچوب ر بزرگ زما نندت التر و ساعته 0 و ساعته 9 ما ال   با تند آشکار کام  .هس

ند .2 ط رو ط خطو ندر  داخلی، خطو ط در داخل شدهکشیده و ند خطو تند. رو نی هس لبه بیرو  وقتی یطورک

ر مکوچک زمانی را یهاچهارچوب نیت لید که ،دیک ی د زیادی ما ندهای از تعدا لی رو ست  را داخ یدبه د ور  .آ

https://kohanfx.com


د        رون ی خط  رس ۀنحو |   استراتژی معامالت صح میت کل  روند به ش  حیخطوط 
 

 هرگونه کپی برداری و نشر محتوای این کتاب مورد رضایت نخواهد بود. 01 

گر .2 نی چهارچوب یک در ا ر بزرگ زما ید، قرار روزانه یا ساعته 0 مثال  ت لهتعیین  دار یهادره وها ق  برای که ی

ط رسیمت لی خطو ند داخ ده رو ندشده استفا وقات گاهی ،ا اقعا   ا شوار و ست د نی که چهارچوب؛ ا نی  اما زما زما

د را به  یا  9خو 9ساعته  و اقهیدق 1 9ی  ر اقهیدق 5 ند  هادره وها قله، دیدهیمی تغیی م خطوط رو برای ترسی

شد.  واضح خواهند 

 

ودار  9:  نم

نیمی شد،بی بیان  نچه  بر آ نا  ب ط ترسیم د که  ند کار  خطو ادهرو ستاس  .ی ا

 وها کف از تعداد زیادی و کنندیم نگاه نموداری وقتی به کند، آن است کهمی را دچار سردرگمی مبتدیان اکثر موضوعی که

 .شوندیمه استفاد خط روند یک ترسیم برای هاآن از یک که کدام بفهمند توانندینم ،نندیبیم راها سقف

ده از  یبندتیاولو مشکل، اینحل راه ست هاکفو  هاسقفاستفا لی قاعدۀ و ا یر ک شرح ز ست آن به   :ا

 ستیک یی کههاآن ،هاکف در مورد التری کندل ا ست و چپ سمت در با کندل  که ییهاآن نسبت به دارد، خود را

ستیک ست و چپ سمت در کمتری ا بل دارند، خود را ر توجهقا  .بود خواهندت

 ف سق یز در مورد  صدق  همین ن ال   ولی کندیمروند  این معنی که کام ید برعکس. به  بال به با ن ستکندل  د  یهاکیا

رنییپا شید ت دار  .با 9نمو ضح را مفهوم این 1 ف سه .دهدیم نشانتر وا بل ک دار درتوجه قا  که با دارد وجود این نمو

اشته توجه مشخص شده است. 9 و 1 ،9 یهاشماره ر در که اشیدب د التر یهاکیاستکندل  ،هاکف این از یک ه  با

ر در ست و چپ طرف دو ه ف را  .دارند قرار ک
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ر         ی خط  داستراتژی معامالت رس ۀنحو |   ون صح میت کل  روند به ش  حیخطوط 

 فارکس یار 
 09 فیلم و مقاالت بازار فارکس ارائه کننده ترجمه ارزشمندترین و پرفروشترین کتب،

 

ودار 9:  نم 1 

 

 :دهم وضیحت بیشتر بگذارید. هستند مشاهدهقابل یراحتبه که هستید ییهاسقف و هاکف دنبال به شما ،گریدعبارتبه

 خاب فس 1 هنگام انت ند خط ترسیم برای) ق ف 1 یا( نزولی رو توجه داشته  ،(صعودی ندرو خط ترسیم برای) ک

شید که ید هاآن با بل افراد ۀهم برای با شند آشکار یامشاهده قا ید. با اشته وجود یابهام گونهچیه نبا شد د  لکه، ببا

ر یگری کس ه یز  د یدن ند با  .کند مشخص یا ببیند وضوحبه را هاآن بتوا

 گر ید وضوحبه توانب را هاسقف یا اهکف ا ی و د سای نا بدین کرد، شنا ست مع  ؛هستند چشمگیر مهم و هاآن که ا

یرا ست ز جا ین بل طوربه بازار که ا ست معکوس یتوجهقا  .شده ا

 

 دیانتویم توجهقابلچه تعداد کف  بنابراین هستند؛ واضح یا «مشاهدهقابل» هاکفچه تعداد از  زیر، نمودار در: سؤال

 پیدا کنید؟
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د        رون ی خط  رس ۀنحو |   استراتژی معامالت صح میت کل  روند به ش  حیخطوط 
 

 هرگونه کپی برداری و نشر محتوای این کتاب مورد رضایت نخواهد بود. 11 

 

ودار 9:  نم 9 

میبیمکف را  0من  :پاسخ ین ن اده  هاکف. ا نشان د شکل زیر  ندشدهدر   .ا

 

ودار 9:  نم 1 

ست چیزی همان این نیم شما که ا ند یک کشیدن با دیتوا و که صعودی خط رو آن ب ،کندیم متصل هم به را اول کف د ه 

نید ست پیدا ک نی که چهارمین کف در و سومین در. د ند تست برای قیمت زما نیمشما  ،دیآیم پایین خط رو  یسکر با دیتوا

ید وارد پایین بسیار شو خرید  برسید هر در و پوزیشن  ی  ب د خو سو ار   .معامله به مقد
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ر         ی خط  داستراتژی معامالت رس ۀنحو |   ون صح میت کل  روند به ش  حیخطوط 

 فارکس یار 
 10 فیلم و مقاالت بازار فارکس ارائه کننده ترجمه ارزشمندترین و پرفروشترین کتب،

 

ودار 9:  نم 9 

نمونه یگری توجه کنید: به  دار  در د 9نمو ال  ها کف 9 تند؛و قابل واضح کام آن توجه هس ساده هابنابراین مشاهدۀ  ست.کار   ای ا

برای تست خط روند رسم شده وقتی که است این نتیجه یین قیمت  ی صعودی به جهش آمد، پا پیدا  خوب ست  نیمد  .دیک

 

ودار 9:  نم 0 
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د        رون ی خط  رس ۀنحو |   استراتژی معامالت صح میت کل  روند به ش  حیخطوط 
 

 هرگونه کپی برداری و نشر محتوای این کتاب مورد رضایت نخواهد بود. 11 

یر نشان  طورهمان شکل ز در  نی شده دهداکه  ست، زما ف یا قله 1 حداقل که ا م به را سق نیم وصل ه ند خط ،دیک  رو

ستشدهمیترس باشید توجه. ، نزولی ا له که داشته  شندها سقف یاها ق با ضح  وا ید  ندب یراحتبههر کس  و با  اها ر آن توا

 .کند مشاهده

 

ودار 9:  نم 5 

اینمی نیم که  ید نهروش هرگو بی ستفاده برای یر یگمیتصم مورد در ترد ف از ا یا ک ند خط یک ترسیم برای سقف  بین ر  رو ا از 

 .بردمی

بپرسید :سؤال ید  التی هایستاپ از بسیاری شا ند در بزرگ معام ط رو ابل یهاسقف یاها کف از کشیده شده خطو ه توجق

بل یهاسقف یاها کف ترکیب از یا یز وتوجه قا دارید؟ چه این مورد در .دهندیم رخ ناچ  نظری 

گر :پاسخ بتدی ا لوگیری برای هستید م ند را فقط سردرگمی، از ج ط رو ر خطو ساس ب له هاسقف ا درهکف یا( یها)ق ( یهاها )

بل جربه هرچه. بکشیدتوجه قا به و ت بیشترنفس اعتماد شد، شما  نیم با ط دیتوا ندی معاملۀ خطو  رد انجام دهید که را رو

ند.شده ترسیمتوجه قابل و ناچیز یهاسقفو ها کفترکیب  یا ناچیز یهاسقف یاها کف دار ا 9شماره  نمو  این از یانمونه 5

 .دهدیم نشان را وضعیت
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ر         ی خط  داستراتژی معامالت رس ۀنحو |   ون صح میت کل  روند به ش  حیخطوط 

 فارکس یار 
 11 فیلم و مقاالت بازار فارکس ارائه کننده ترجمه ارزشمندترین و پرفروشترین کتب،

 

ودار 9:  نم 0 

ط ین خطو شده از ا ند یهادره یاها قله روند رسم  ط رو یز، همان خطو لی ناچ تند داخ  .هس

رین کمی ست الزم رتمها و تم و نقطه، بتوانید تا ا ستفاده از د ند با ا ط رو لی خطو نید رسم را داخ تر هرچه. ک رین بیش   کنید، تم

رراحت را کار این جام ت ن اد ا  .خواهید د
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د        رون ی خط  ر |   استراتژی معامالت ب ت امع تبر و ن روند مع  خطوط 
 

 هرگونه کپی برداری و نشر محتوای این کتاب مورد رضایت نخواهد بود. 11 

 نامعتبر و معتبر خطوط روند
 

 ند یک خط ست تا رو ر ا نی معتب اشته چشمگیری که نقطۀ تقاطع زما شد ند نان قیمت و با  .کند پیروی آن از همچ

 نی نامعتبر  خط یک ند زما یری تقاطع که شودیمرو شد چشمگ ندیم این و داشته با شد معنی بدان توا ند ر  که با و

یر احتماال   ست کرده تغی  .ا

نه :سؤال نیم چگو ند که بگویید دیتوا وجهقابل تقاطع خط رو ست یت ین داشته ا ندیمتقاطع  که ا  ستشک معنای به توا

ند ط رو شد؟ خ  با

ین زمینه به من که سه مورد هست اما ندارد وجود آن تعیین برای دقیقی فرمول :پاسخ متوجه می هاآن در ا ن  :ک

ستیکی .9 ل ا ند خط که کند کرده رو ست، را قطع  یا ا ند باالی آ یر آن؟ شده بسته خط رو یا ز ست   ا

لند) بدنه طول .1 ستیکی( بودن کوتاه یا ب ل ا در کند ند خط باالی که  ندر  خط زیر و نزولی رو  دهش بسته صعودی و

ست  .ا

 ساعته 0 یا ساعته 9 یهاکیاستکندل  شدنبسته .9

 

 تر از این قرار است:توضیحات کامل

تیم ست که ا آن؟ زیراست یا  شده بسته خط روند باالی آیا است، را قطع کرده روند خط که کندل استیکی گف آن ا  گرمنظور 

ستیک یک صلۀ با کندل ا باالی یتوجهقابل فا نزولی طخ یک در  نه احتمال دارد شود، بسته روند  ضوع یانشا  اشدب از این مو

ند خط که ست شده شکسته اکنون نزولی رو نیز برای  برعکس .ا ند صعودیاین امر  یعنی اگر خط رو ست؛  ندل ک یک صادق ا

ستیک لۀ با ا ص بل فا یر یتوجهقا نه احتماال   شود، بسته آن در ز ین موضوع یانشا ند خط که است از ا  اکنون صعودی رو

ند نزولی دارد شده شکسته نون رو و قیمت اک ست   .ا

گر ستیک خط روند را یک ا شد فقط کندل ا با کرده  بسته اما قطع  پایینموفق به  ال/ با در  ند خط یک شدن   عودیص/ نزولی رو

شد با ین خط از بهتر است که ،نشده  ند ا  .شود پیروی رو

 خط زیر و نزولی روند خط باالی توجه کنید که در کندل استیکی( بودن تاهکو یا بلند) بدنه به طول گفته شد که 2در شمارۀ 

 ،شودیم بسته صعودی/ نزولی روند یک خط زیر/ باال که در کندل استیکی بدنۀ طول هرچه .است شده بسته صعودی روند

 .است خط روند بیشتر شدنشکسته احتمال باشد، بیشتر
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ر         ی خط  داستراتژی معامالت ر |   ون ب ت امع تبر و ن روند مع  خطوط 

 فارکس یار 
 11 فیلم و مقاالت بازار فارکس ارائه کننده ترجمه ارزشمندترین و پرفروشترین کتب،

 

 

ر چنین گفته شد که توجه .2 آخ بسته در مورد  ل  شدنبه  ستکند  0 و ساعته 9 ی زمانیهاچهارچوب یهاکیا

شکسته تعیین در ساعته تمال  ند شدناح ست مهم بسیار خط رو  .ا

گر .1 ستیک یک که دینیبیم ا ل ا ند خط یک زیر ساعته در 9 کند ست، شده بسته صعودی رو ین خط روند به  ا ا

یاد ست احتمال ز شده ا نان قیمت و قطع  چ س هم ط ا  .تدر حال سقو

ز در برعکس .3 نی ند مورد این امر  ط رو ست صادق نزولی خ  .ا

 

رکلبه: نکته ته یطو ربس دن د ی ش باال ر یا  ک زی ط ی د خ نی  رون زما رچوب  چها ه، 9در  ت یش ساع ز ب ته ا دنبس  ش

رچوب در هر یگر زمانی چها یت د م رد اه ا  .د

ست دلیل همین به ند خط یک مواقع، شما از بسیاری در که ا نی چهارچوب یک رد که دینیبیم را رو ر کوچک بسیار زما -ت

9 ی،اقهیدق 5 بل تقاطع -یاقهیدق 91 یا یاقهیدق 5 هقا ست. یتوج ید داشته ا شا ین موقعیت  نید فکر در ا  روند این که ک

ست شکسته شده آن هنگام اما ا ستیک در  ال  تیدرنها ساعته 9 کندل ا با یر در)در  ند خط برای آن ز  ؛شودیم بسته( نزولی رو

نان قیمت که دینیبیم سپس چ ند هم ط رو  .کندیم پیروی از خ

نوان به دار :مثالع نید که یاقهیدق 5 نمو یر را مشاهده ک ند خط ز در حال  چند و تقاطع حال در صعودی رو ستیک  کندل ا

یر شدن رابسته ند خط ز  .دهدیم نشان رو

 توجه: 

گر ال در که- کندل استیک بدنۀ از کمتری طول که دینیبیم ا ند خط یک زیر/ با ست بسته رو ند را قطع -ا ط رو  ردهک خ

ست، ین حالت ا ال  احتم ا این امردهندنشانا ست ۀ  نبش بازار که ا ست از را خود ج اده د ند خط که هرچند و د  را قطع رو

با این حال ست،  ست ممکن کرده ا ال ا یر/ در با ین آن ز شود. البته ا وجود احتمال بسته  چنان به قیمت که دارد نیز   هم

ند از پیروی لی خط رو  .دهد ادامه فع

ید نیاز اضافی تأیید شما به برای این کار، بهترین و دار ده راه  ستکندل  از استفا ست برگشتی یهاکیا ا  . ا  بارهنیرادبعد

کرد.  بیشتر بحث خواهیم 
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د        رون ی خط  ر |   استراتژی معامالت ب ت امع تبر و ن روند مع  خطوط 
 

 هرگونه کپی برداری و نشر محتوای این کتاب مورد رضایت نخواهد بود. 11 

 

ودار 9:  نم 7 

دار  ست فوق جفت همان هساعت 9 نمودار ،97نمو ستیک که ا نشان ( قرمز) ساعته 9 کندل ا  قطع شده اما در که دهدیمرا 

ند خط باالی ست شده بسته صعودی رو  .ا

 

ودار 9:  نم 1 

دار یز  نمو ن ستیکبسته ۀجیدرنت بعدی اتفاقات ۀدهندنشانزیر  ن کندل ا  .است ساعته 9 شد
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ر         ی خط  داستراتژی معامالت ر |   ون ب ت امع تبر و ن روند مع  خطوط 

 فارکس یار 
 17 فیلم و مقاالت بازار فارکس ارائه کننده ترجمه ارزشمندترین و پرفروشترین کتب،

 

ودار 9:  نم 9 

 .است مهم بسیار ساعته 4 و ساعته 1 یهاکیاستکندل  شدنباشید که بسته داشته یاد به

ثال یگری را م اده دربارۀ د نید. توجه 0ساعته و  9ی هاشدنبسته از استف اشته ساعته مالحظه ک شید د دار در که با  9 نمو

ند خط زیر، ساعته آنچه. استقطع شده  چشمگیریطور به نزولی رو ستکندل  بدنۀ طول مورد در با توجه به  ه گفت هاکیا

ند خط که رسدیم نظر به شد، بل شکل به رو الحظهقا ست؛ ایم شده ا یرا قطع  ستیک ز بلبه ساعته 9 کندل ا هطور قا ی توج

ند خط باالی در ست بسته نزولی رو  .شده ا

 

ودار  11:  نم

ست اتفاقی این ود که ا اده ساعته 0 نمودار در بعد ساعت 9 حد ست افت ال  چه شما نظر به حال. ا  ؟افتدیماتفاقی  احتما
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د        رون ی خط  ر |   استراتژی معامالت ب ت امع تبر و ن روند مع  خطوط 
 

 هرگونه کپی برداری و نشر محتوای این کتاب مورد رضایت نخواهد بود. 11 

 

ودار  19:  نم

دار  نمو نید.مشاهده می 19نتیجه را در   ک

 

ودار  11:  نم

یم اکنون شد ست. مهم بسیار تهساع 0 و ساعته 9 شدنبسته که متوجه   ا

نید شدننقاط بسته به حال .2 نی ژهیوبه توجه ک ند اتفاق خط ورودی نقاط در که زما  .افتندیم رو

چنین .9 ید هم ل  بدنۀ طول به با ط اطراف یهاکیاستکند یز دقت خط ورودی نقا ن ند  یادی رو شید؛ داشته ز  با

یرا ساس نشانۀ هاآن ز تند بازار اح  .هس
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ر         ی خط  داستراتژی معامالت ر |   ون ب ت امع تبر و ن روند مع  خطوط 

 فارکس یار 
 19 فیلم و مقاالت بازار فارکس ارائه کننده ترجمه ارزشمندترین و پرفروشترین کتب،

ار  نمودار در نمود یر ) ند 1 ،(19ز ط رو نیم نمونه هر در. دارد وجود نزولی خ نید دیتوا بی ستکندل  که ب یهاکیا  روند که خط ی

ال با سمت  ندکردهقطع  را به  ستکندل  ،ا لند بسیار بدنۀ با صعودی بسیار یهاکیا ند ب بل طرز بهکه  بود الحظهقا درم  باالی ای 

ط ند خطو ند؛ بسته رو ند جهیدرنت شده بود ط رو بر خطو ندیم نامعت  .شد

 

د و  19:  ار نم

 

1نمودار  در ستیکی 0 ند خط باالی قطع و در که کندل ا ست، شده بسته رو ست صعودی حرکت فاقد ا ن) ا  وتاهیک بسیار ۀبد

ندینم که دارد ند خط باالی درصد 51 از بیش حتی توا ست .(ببندد را رو شده ا ا  خ قیمت که این حالت موجب  جدد  روند طم

بال  یرا ؛کندرا دن ست بازار ز در قیمت داشته ا ناگهانی   .تنزل 
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د        رون ی خط  ر |   استراتژی معامالت ب ت امع تبر و ن روند مع  خطوط 
 

 هرگونه کپی برداری و نشر محتوای این کتاب مورد رضایت نخواهد بود. 11 

 

ودار  10:  نم

پایین نظرتان در در شکل  نیم.  ز ک یگری تمرک ل  بدنۀ طول مورد بیایید بر مثال د ستکند   چیست؟ 9 و 1 ،9 شماره یهاکیا

 

ل  9: شک

ولین نم دار،در ا ستیک 1 و لند را بسیار بدنۀ با 1 و 9 صعودی بسیار کندل ا نیممی ب  ار  قوی بسیار صعودی حرکت یک که بی

ستیک سپس دهندیم نشان الف که شودیم تشکیل 9 کندل ا لی، برخ ستیک قب و کندل ا ؛ دارد یتر کوتاه بسیار بدنۀ د

نیم بنابراین ست از را خود قدرت بازار که میدا ست – دوم ارنمود. دهدیم د ستیک ۀجینت در -سمت را  داده رخ 9 کندل ا

ست ده نشان ادامه در کامل نمودار. ا ست،شده  دا ین ا برا نیم شما بنا شید.تر بزرگ تصویری دیتوا با این روند داشته   ی از 
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ر         ی خط  داستراتژی معامالت ر |   ون ب ت امع تبر و ن روند مع  خطوط 

 فارکس یار 
 10 فیلم و مقاالت بازار فارکس ارائه کننده ترجمه ارزشمندترین و پرفروشترین کتب،

 

ودار  15:  نم
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د        رون ی خط  را |   استراتژی معامالت اه  تب ر اش ا روند جیچه م خطوط  رس  در 
 

 هرگونه کپی برداری و نشر محتوای این کتاب مورد رضایت نخواهد بود. 11 

 خطوط روند رسم در رایج اشتباه چهار
ستفاده تراتژی از زیآمتیموفق ا التی اس ند به مقدار خط معام یادی رو شما به ز ند معتبر بستگی کیفیت رسم  ط رو  و خطو

شما. دارد یم که  ید بگو شم با با خواهم صادق  یتنهابه اگر ب نینم ی ین پس از دیتوا یرا برآیید؛ مسئله ا ید ز شید ر دقیقبسیا با . با

جا در ین شتباهات برخی ا یج ا لهمع از بسیاری را ست: گرانام  ارائه شده ا

 انسداد طریق یک از روند خط ترسیم: 1 شمارۀ اشتباه

باید هیچ نعت ن شد وجود 1 و 9 بین نقاط قیمتی مما با ی منطقۀ. داشته  نشان  آب نشان  «x»با  ئله را  دهاین مس ست  دا  .ا

 

ودار  10:  نم

ند ترسیم برای ط رو نیز همین  خطو ط بین. کندیمروند صدق صعودی  ید 1 و 9 نقا داشته  وجود قیمت در انسدادی هیچ نبا

شد  .با
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ر         ی خط  داستراتژی معامالت را |   ون اه  تب ر اش ا روند جیچه م خطوط  رس  در 

 فارکس یار 
 11 فیلم و مقاالت بازار فارکس ارائه کننده ترجمه ارزشمندترین و پرفروشترین کتب،

 

ودار  17:  نم

 هاکیاستکندل  بدنۀ و فتیله طریق از ترسیم خطوط روند: 2 شمارۀ اشتباه

یان از برخی بتد ند م لی جهت در را خط رو ند ک نندیم رسم رو نینقو با این کار همۀ. ک ند خط اگر. شودشکسته می ا ش رو  یدهک

اد از و شده یادی تعد ستبدنۀ کندل  و هالهیفت از ز شد، عبور هاکیا با حل مورد در اطالعاتی هیچ کرده  ایت م  یا سطوح حم

ومت درنتیجهدهدینم شما به مقا ند خط ترسیم برای روش این ؛  ست رو باه ا شت دار  .ا نمو (1 1) 

 

ودار  11:  نم
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د        رون ی خط  را |   استراتژی معامالت اه  تب ر اش ا روند جیچه م خطوط  رس  در 
 

 هرگونه کپی برداری و نشر محتوای این کتاب مورد رضایت نخواهد بود. 11 

 شدهشکسته خط روندداشتن نگه و جدید روند خط نکشیدن: 3 شمارۀ اشتباه

ست حالتی مورد این یک ا یا رخنۀ که  ند یک در غلط شکست  دارد خط رو د  ند جهت در بازارآن  از پس و وجو لی رو ص  که ا

ال   ب  .دهدیم ادامه بود، رفته پیش ق

گر ند خط قیمت ا بل طوربهرا  رو یگر روند خط آن بشکند، یتوجهقا نگاه آ برود، پیش جهت همان در بازار اگر. نیست معتبر د

نیم ند خط یک دیتوا ید رو نید رسم جد نمودارمی .ک در  ضوع را  نید این مو 1 توا ساس سقف 9 بر ا ف) که  ید ( ک  ،شدهلیتشکجد

بینید.  ب

 

ودار  19:  نم

گر :سؤال بل رخنه ا شد، توجهقا با گر ؟افتدیماتفاقی  چه ن ند، خط قطع یا شکستن از پس قیمت ا ف رو سق  یا (قله) یک 

ف ا   دهد اما تشکیل( دره) ک ا   وبرگردد  عقب بعد د جد ند آن خط از م یا ؟افتدیمپیروی کند، چه اتفاقی  رو ید آ  خط روند با

لی یا حفظ را فع نید  ید خط ک نید؟ رسم روندی جد  ک

ینپاسخ بهتر ندخ رسم کار :  ید ط رو ست جد سته این در حتی البته من .ا شک ند  ال  خط رو نیز معمو ارد  شده را حفظ مو

یرامی م ز  :کن

ستفاده با خواهمیم همیشه من و کندیم پیروی آن از هنوز قیمت .2 یا  از ا ف  یدیهاکفسق اد که ی جد ج  ای

ست، شده ند ا ید رو م رسم را جد ن  .ک

ند حفظ برای من دلیل .1 تنیم فقط شدهشکسته خط رو ر ب ست که این ب بت به خط قیمت ا ند نس  رو

ست کرده چقدر حرکت شدهشکسته شده ا ور  ر قیمت چقدر د یگ بیان د ست یه به   .ا

گر .2 نند ا صله ما بل فوق نمودار این فا شد،توجه قا ند آن خط من با  .دارمینم نگه را رو

نمودار د. به  ضیح خواهم دا یتان تو برا ار را  ین رفت یر دلیل ا نید. ز  توجه ک
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ر         ی خط  داستراتژی معامالت را |   ون اه  تب ر اش ا روند جیچه م خطوط  رس  در 

 فارکس یار 
 11 فیلم و مقاالت بازار فارکس ارائه کننده ترجمه ارزشمندترین و پرفروشترین کتب،

 

ودار 9:  نم 1 

 

شکسته شده در و قیمت  ف  یر یک ک ند ز ست، قرمز خط رو داده ا ال تشکیل  با ا   و برگشته سپس به  د جد ند این از م  خط رو

ست. کرده پیروی یدی فرصت بعد، مدتی ا جاد بار دومین برای خر ی ست ا نستیم که شده ا جر موفقی بسیار معاملۀ به توا  من

 .شود

گر ولین من ا ند خط ا ین فقط به را( قرمز) رو شده موقتطور به که دلیل ا معاملۀ  ستاپ یک ،کردمیم حذف بود، شکسته 

ست  خوب بسیار  .دادمیمرا از د

ست که همین به ینکه به بسته من دلیل ا چنان شده جاجابه حد چه تا قیمت ا ست، هم شکسته خط ا ند   حفظ شده رارو

میم ن نان و ک چ ستیک یالگوها به هم ل ا میم توجه ستاپ نوع این اطراف کند ن  .ک

پیپپرسش صله : چند  یک خط برای فا ظ  ند حف ست؟شکسته رو  شده منطقی ا

سخپاسخ پا شوار بسیار بارهنیا در دقیق : ارائه  ست د یرا ا اد  ز نی چهارچوب به هاپیپتعد  در مثال برای. دارد بستگی زما

نی چهارچوب ند یک خط حفظ ی،اقهیدق 5 زما 9-5 نیز که شدهشکسته رو صله آن از پیپ 1 ست دارد، خوب فا این  اگر اما ا

صله  9فا شد، پیپ 1 نی چهارچوب در .نیست خوب با 1 ساعته، 9 زما 1-0 نی چهارچوب در. است معقول پیپ 1  ساعته، 0 زما

شکسته خط یک حفظ 0 شدهروند  یرا بود خواهد خوب هم پیپ هنوز 1-01 ر بزرگ زمانی چهارچوب ز ستت  .ا
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د        رون ی خط  را |   استراتژی معامالت اه  تب ر اش ا روند جیچه م خطوط  رس  در 
 

 هرگونه کپی برداری و نشر محتوای این کتاب مورد رضایت نخواهد بود. 11 

 .اندنکردهبرخورد ها دره یاها قلهروندی که به  خطوط رسم: 4 شمارۀ اشتباه

شتباهات یکی از این سیار من که است بزرگ ا آن  ب شتم برخوردبا  ست. دا این قرار ا باه از  نندیمن درواقع گرانمعامله که اشت  توا

ند را یک رسم برای ازین مورد درۀ یا قله 1 صل خط رو نند به هم و ند خط. ک ید رو ط خ یک رسم برای ازین مورد نقطۀ دو این با

نند روند را لمس  .ک

 

ودار 9:  نم 9 

نید اگر ین نتوا جام یدرستبه را کار ا یطی دهید، ان دار مانند شرا شت زیر نمو ند خط که در آن، خواهید دا برخورد قرار  رو مورد 

این صورت .ردیگیم فاصله آن از قیمت و نگرفته نتظر اگر در  ورود م ند خط لمس برای  ید، رو  چه اتفاقی بزنید حدس بود

نمی به آن هرگز شما ؟ درواقعافتدیم ست   یابید.د
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ر         ی خط  داستراتژی معامالت روند قو |   ون  فیو ضع یخطوط 

 فارکس یار 
 17 فیلم و مقاالت بازار فارکس ارائه کننده ترجمه ارزشمندترین و پرفروشترین کتب،

 

ودار 9:  نم 1 

 خطوط روند قوی و ضعیف
اد دفعات ند، خط یک از پیروی سپس قیمت لمس تعد ند خط قدرت رو شید اگر قیمت  .کندیم تعیین را رو با به خاطر داشته 

ی ست. بارکبیش از  ند قوی ا پیروی کند، آن خط رو یک خط روند   از 

وه ال ر ع یز وجود ب ن یگری  نوانبه آن از من که دارد این، مورد د نه ع یک خطانشا ده روند ی از قدرت  ستفا میم ا ن تندی خط »: ک

ند چنین شما. «رو ست ممکن هم ند خط شیب» را آن ا  .بنامید «رو

دارها از برترین که شد خواهید متوجه نمو ریقو یا معت ند نیت ط رو ند، خطو ط رو یم شیب با خطو تند مال بههس  ی،طورکل. 

ند ط رو سیار تند شیب دارای خطو بلیغ ب ادرقا تند اعتم  .هس

چراسؤال ند :  ط رو ف اغلب تند شیب دارای خطو بلیغ یا ضعی ادرقا تند؟ اعتم  هس

بازارپاسخ ست که  ین ا آن ا نی زمان مدت برای : دلیل  ال ندینم طو ورد شیب این در توا بیا  !تند دوام 

ند برای ط رو بسیار تند، خطو ال   قیمت با شیب  ط از بارکی فقط معمو ند خطو ت هم ، گاهیکندیم پیروی رو وقا رو ا پی ال   ص ی ا

 .کندینم

دار در یر نمو ویه با یک گرچه قیمت ز ست اما کرده صعود تند بسیار زا ندینم حتی ا ند آن خط از توا بسیار تند  رو شیب  با 

شکسته می پیروی پایین  سمت  ین خط روند به  یت ا ا   قیمت. شودکند. درنها از تندیتر نییپا بسیار سطح بعد کرد  پیدا ار  ی 

بلکه  حملقا ا   سپس و بود ت د د ادامه صعودی خود حرکت به مجد ا  .د
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د        رون ی خط  روند قو |   استراتژی معامالت  فیو ضع یخطوط 
 

 هرگونه کپی برداری و نشر محتوای این کتاب مورد رضایت نخواهد بود. 11 

 

ودار 9:  نم 9 

 

 

ودار 9:  نم 0 

یلوضوح بهقیمت  :نکته با دارد تما شیب از پیروی که  با  نسبت خطوط روند  یم  ط به مال با خطو ند   هاآن هب تند، شیب رو

 .دهد نشان واکنش

دار نمو ا دقت در  9 ب شد، 5 نین منظورم را بهتر متوجه خواهید  چ نید هم اده نشان واکنش چگونه بازار که دقت ک  ارب چند و د

ین از ند ا ست کرده پیروی خط رو  .ا
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ر         ی خط  داستراتژی معامالت روند قو |   ون  فیو ضع یخطوط 

 فارکس یار 
 19 فیلم و مقاالت بازار فارکس ارائه کننده ترجمه ارزشمندترین و پرفروشترین کتب،

 

ودار 9:  نم 5 

نمونه نید:به  ر توجه ک  ای دیگ

 

ودار 9:  نم 0 

با ند  ط رو ط شیب خطو ند مالیم خطو سیار رو تند؛ قوی ب ین هس برا نبال همیشه بنا ند هایستاپ به د التی خط رو نهچ معام  ندگا

شی ین .دبا سیار اطالعات ا ست؛ مهم ب یرا ا  :ز

له شما در اگر (9 شیب تند در ایمعام با  ندی  ورود خط رو ید ستاپ اولین مبتنی بر  س فعالیت به مشغول فروش یا خر  تید،ه

ید و را خود سودسرعت به با ید  یعا   آن را بردار ید؛ شکستهسرعت به حتی یا کنید قفل سر یرا شو نیم ز  ندتوایمنکه تندی  دیدا

ورد مدت برای بیا وام  یادی د  .ز
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د        رون ی خط  ا |   استراتژی معامالت م ت تیح اوم  و مق
 

 هرگونه کپی برداری و نشر محتوای این کتاب مورد رضایت نخواهد بود. 11 

له برای (1 به معام شیب تند بر ای مبتنیورود  با  ند  له خط رو ج نید، ع ستاپ در اگرخصوص به نک سومین  یا  ومین  یدخ د  یا ر

ست؛ فروش یرا ا ست از را خود قدرت بازار اینکه احتمال ز ده د شد دا ع سپس با شرو یعا   ر شد، خیلی  س با کرده  برگشت  به 

ست. اد ا ی  ز

 ایت و مقاومتحم
در هنگام رسم ند، ما  ط رو سیار مفهوم دو روی خطو نیم کار مهم ب ومت -1 و حمایت؛ -9: میک  .مقا

ند: نکته ط رو نی که خطو صعودی،- زما نموداری -چه نزولی چه  ندیم رسم در  ست که به احتمال نشان ،شو این ا دهندۀ 

ینده آ در  ال قیمت  ومت و حمایت با  کند.می پیدا مورب مقا

با در ند بازاری  ند نزولی، رو ومت نزولی خط رو ئه را مقا یعنیدهدیم ارا ال قیمت ؛  ند خط از و رودیم با پایین رو  .گرددیبرم به 

 

ودار 9:  نم 7 

ند بازار کی در ط ،یصعود رو ند خطو نندیم فراهم هامتیق یبرا را تیحما یصعود رو  روند خط به و دیآیم نییپا متیق: ک

ند خط تیحما اثر در و کندیم برخورد ا   یصعود رو د جد ال به م  .کندیم جهش با
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ر         ی خط  داستراتژی معامالت ا |   ون م ت تیح اوم  و مق

 فارکس یار 
 10 فیلم و مقاالت بازار فارکس ارائه کننده ترجمه ارزشمندترین و پرفروشترین کتب،

 

ودار 9:  نم 1 

ط ند خطو ن تا رو تند خوب یزما ن. کند یرویپ هاآن از متیق که هس ند خط کی متیق که یزما ست ممکن شکند،یم را رو  ا

ند رییتغ ۀدهندنشان شد رو  .با

ط ند،ر  خطو ومت و تیحما و نندیم فراهم مورب صورتبه را مقا باه یافق مقاومت و تیحما سطوح با دینبا و ک شت  گرفته ا

ند  .شو

اده با که داد خواهم نشان شما به را یکیتکن من اما نیم آن از استف  معامله به ورود یهاستاپ یبرا را حالت دو نیا دیتوا

ن بیترک  .دیک

ومت و تیحما بیترک ومت و تیحما با ندرو خط مقا  معامله یهایورود و هاستاپ یبرا یافق مقا

س یهاکیتکن از یکی نیا الت به ورود یبرا یقو اریب ال احتمال با معام ست با ست نیا آن بزرگ یایمزا از یکی و ا  ماش که ا

نیم خ را ستاپ نیا دیتوا الت و صیتش ر را معام ساس ب جام آن ا ن  .دیده ا

دار ب را ریز نمو  .دینیب

ومت سطح کی که ینگامه  ل مقا ند خط به ورود ستاپ کی کند،یم قطع را خود دیجد تیحما یقب  حاال. دهدیم رخ رو

و شما نندیم کار شما یبرا سطح همان در زمانهم طوربه که دیدار تیحما د  :ک

ند خط .2 ئه رو   ت؛یحما ۀدهندارا

ومت سطح .1 ل مقا ست شده لیتبد تیحما به که یقب  .ا
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د        رون ی خط  ا |   استراتژی معامالت م ت تیح اوم  و مق
 

 هرگونه کپی برداری و نشر محتوای این کتاب مورد رضایت نخواهد بود. 11 

نا: سؤال دیز احتمال به متیق نظرتان به میگفت نچهآ بر ب   رفت؟ خواهد شیپ یجهت چه در ا

ال :پاسخ  !با

 

ودار 9:  نم 9 

ل ستاپ کی: سؤال ل چه فروش ۀمعام   است؟ یشک

ل تیحما سطح. معامله فروش برعکس درست: پاسخ ومت سطح به و شکسته یقب  یسطح همان در و شودیم لیتبد مقا

ند خط به ورود ۀنقط کی افتد،یم اتفاق نیا هک دار. دارد وجود زین ینزول رو ده نشان ریز در تیوضع نیا نمو  .است شده دا
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ر         ی خط  داستراتژی معامالت ا |   ون م ت تیح اوم  و مق

 فارکس یار 
 11 فیلم و مقاالت بازار فارکس ارائه کننده ترجمه ارزشمندترین و پرفروشترین کتب،

 

ودار  01:  نم

دار 0شمارۀ  نمو یگری روش 9 ند خطوط از توانیمآن  در که دهندیم نشان را د یت و رو ومت و سطوح حما  هافقی استفاد مقا

دار این. کرد ش خط معاملۀ ستاپ یک نمو ند فرو ومت سطوح با کامال   که دهدیم نشان را رو دارد افقی مقا بق   .تطا

 

ودار  09:  نم

نمودار  پایین ) دار  نمو نمودار 21در  ال ) با نمودار  الف  برخ ید است 22(  ستاپ خر یک  این بار  ست اما  برعکس ا ستاپ دقیقا   )

ست.که  ند صعودی ا ورود رو با  م زمان  یت ه سطوح حما بر  تنی   مب
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د        رون ی خط  ا |   استراتژی معامالت م ت تیح اوم  و مق
 

 هرگونه کپی برداری و نشر محتوای این کتاب مورد رضایت نخواهد بود. 11 

 

ودار  01:  نم

الن نیبنابرا نیم شما ا  :که دیدا

ر دیخواهیم یوقت .2 ند خط ستاپ کی اساس ب و مقاومت د،یشو معامله وارد رو  ذهن در زین را سطوح حمایت 

 .دیدار نگه خود

له یوقت .1 نیم وارد را یامعام  :بردارد در را ریز موارد از کیکدام د،یک

ف  ؛یافق تیحما سطح( ال

ومت سطح( ب  ؛یافق مقا

 ای مقاومت؛ سطح به شدهلیتبد و شدهشکسته تیحما سطح( ج

ومت سطح( د  .تیحما سطح به شدهلیتبد و شدهشکسته مقا

 .؟کندیم کار شما نفع به معامله آن ایآ تینها در و .2

نوانبه شما ل کی ع رهمعام گاه موارد نیا از دیبا گ ش داشته یآ سبت و دیبا ش توجهیب هاآن به ن  .دینبا

 است شما دوست روند

ند نبال را رو تر یب زمان و دیکن د  .دیبخر یش

شد، ینزول بازار حرکت اگر: نکته دامه حرکت نیا با خالف یروین نکهیا تا افتی خواهد ا  یوهار ین از منظور. شود عمل وارد یم

ف ط ت؛یماح سطوح: مخال ند خطو ست اخبار و ؛یصعود رو تند یموارد هانیا. ا نندیم که هس  .دهند رییتغ را بازار جهت توا
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ر         ی خط  داستراتژی معامالت ا |   ون م ت تیح اوم  و مق

 فارکس یار 
 11 فیلم و مقاالت بازار فارکس ارائه کننده ترجمه ارزشمندترین و پرفروشترین کتب،

نیم ایآ الف دیتوا نقیقا رودخانه جهت خ ن یرا ن موارد یبعض در دیشا د؟یک  خالف یوقت رایز ؛یکوتاه مدت یبرا فقط اما دیبتوا

ر نیم حرکت انیج الت رد. شد دیخواه خسته زود ای رید د،یک  قتیحق نیا گرچه. کندیم صدق امر نیا زین فارکس معام

س ست یاساده اریب  .پردازندیم آن یبرا ینیسنگ یبها و رندیگیم دهیناد را آن هایلیخ اما ا

ن که میگفت نیم باز را نمودار که یزما ند یچگونگ درک مورد نیاول د،یک ل رو ست یفع ل در. ا  ممکن ایآ هک دیبدان دیبا بعد ۀمرح

ست ند که ا ند و برسد انیپا به رو خش نیا. شود شروع یدیجد رو ضوع نیا مورد در ب  .است مو

ند :سؤال   ست؟یچ رو

بارت به :پاسخ ده ع ند سا ل جهت رو ست یک ال، سمت به متیق آن در که ا ست حرکت حال در طرف کی به ای نییپا با . ا

ند نوع سه  : دارد وجود رو

ند .2  یصعود رو

ندر  .1  ینزول و

ند .2  طرفهکی رو

 

ند اوم حرکت همان یصعود رو ال سمت به مد ست با پیپ بازار آن یط که ا ادیا حال در یدر االتر یهاسقف ج  نیهمچن( HH) ب

االتر یهاکف ست( HL) ب  .ا

ند ست یهنگام ینزول رو وم حرکت که ا ئما   بازار آن در که دارد وجود نییپا سمت به یمدا ا رنییپا یهاسقف د  و( LH) ت

رنییپا یهاکف  .کندیم جادیا را( LL) ت

ند که بازار کی در ود کی در شدنشکسته زمان تا هامتیق دارد؛ طرفهکی رو حد نندیم یباق متیق ۀم وره حالت نیا. ما  یاد

تراحت یبرا س ست بازار ا ستراحت، از پس. ا ال   بازار ا ند جهت در معمو ل رو س یک  .دهدیم ادامه را خود ریم

دار ند در بازار از یانمونه ،22 نمو ست یصعود رو له» به. ا االتر یهاسقف ای «شیافزا حال در یهاق  حال در یهادره» و ب

االتر یهاکف ای «شیافزا ن توجه ب  .دیک

https://kohanfx.com


د        رون ی خط  ا |   استراتژی معامالت م ت تیح اوم  و مق
 

 هرگونه کپی برداری و نشر محتوای این کتاب مورد رضایت نخواهد بود. 11 

 

ودار  09:  نم

دار نه بعدی نمو ند در بازار از یانمو ست نزولی رو رنییپای هاسقف یا« کاهش حال در یهاقله» به. ا  حال در یهاهدر » و ت

رنییپای هاکف یا« کاهش نید توجه ت  .ک
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ر         ی خط  داستراتژی معامالت ا |   ون م ت تیح اوم  و مق

 فارکس یار 
 17 فیلم و مقاالت بازار فارکس ارائه کننده ترجمه ارزشمندترین و پرفروشترین کتب،

 

ودار  00:  نم

دار نهزیر  نمو ند از بازار یانمو  .است یا مسطح طرفهکی با رو
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د        رون ی خط  ا |   استراتژی معامالت م ت تیح اوم  و مق
 

 هرگونه کپی برداری و نشر محتوای این کتاب مورد رضایت نخواهد بود. 11 

 

ودار  05:  نم

نی چه :پرسش ند زما ند به صعودی رو یل  برعکس و نزولی رو خیص و روش شودیمتبد ست؟ تش  آن چگونه ا

ند صعودیپاسخ یل  : رو ند نزولی تبد التر یهاسقف الگوی که شودیمزمانی به رو شکسته باالتر یهاکف و با شده  متوالی 

ف یدی تشکیل  و ک رنییپا که شودیمجد لی از ت ف قب یر احتمالیدهندنشان این. است ک ع تغی ند ۀ شرو ست در رو  .ا

نزولی ند  ند صعودی رو نی به رو یل  زما رنییپا یهاسقف الگوی که شودیمتبد رنییپا یهاکف و ت شکسته ت  ده وش متوالی 

یدی تشکیل  سقف لی از باالتر که شودجد ف قب ست سق شروع تغییر احتمالیدهندنشان این حالت ممکن است. ا ر د ۀ 

صعودی شد روند   .با

نمودار دار  در  یر )نمو نید( می00ز ر فوق نکات توا ضوح به راالذک نیدمو شما نشان و الحظه ک نمودار به  چگونه  که دهدیم این 

ند ند صعودی رو یل  برعکس و نزولی به رو  .شودیمتبد

نی .2 ند یک ،شودیمشکسته  HL یک که زما  .دهدیم نشان را احتمالی نزولی رو

نی .1 ند یک ،شودیمشکسته  LH یک که زما  .دهدیم نشان را احتمالی صعودی رو
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ر         ی خط  داستراتژی معامالت ا |   ون م ت تیح اوم  و مق

 فارکس یار 
 19 فیلم و مقاالت بازار فارکس ارائه کننده ترجمه ارزشمندترین و پرفروشترین کتب،

 

ودار  00:  نم

 

دار به یسطح نگاه با تا کندیم کمک شما به رایز دیکن درک کامل طوربه را مفهوم نیا دیبا شما  رد که دیبفهم خود نمو

چن ؛ینزول ای دیدار قرار یصعود تیوضع ند اگر تا دهدیم شما به را امکان نیا نیهم ست، شده شروع یدیجد رو  متوجه ا

 .دیشو آن

العات نیا چگونه: سؤال ستراتژ  با اط الت یا ند خط یمعام بقت رو  دارند؟ مطا

 :دارد وجود نیا یبرا لیدل دو: پاسخ

نکه اول لیدل نا نیا خواهمیم من آ یتوا شم داشته را ی ند کی یابتدا همان در که با نی شوم، معامله وارد رو ن یع  که یزما

ند رییتغ احتمال از یگنالیس  .شودیم داده رو

ست آن دوم لیدل حرک ضرر حد و کردمیم قفل را خود سود من اگر که ا التر یهاکف ریز را خود مت  ترنییپا یهاسقف ای با

بارت به ای من خروج زمان نیا دادم،یم قرار خراج بهتر ع دیم نشان را بازار از من ا ا  !د

ثال کی س م دار در اول لیدل یبرا خوب اریب دار) ریز نمو 2 نمو ست شده داده نشان( 3  قطع HL کی ابتدا 23 ودارنم در. ا

نه و شده ند از یانشا ل در. دهدیم نشان را یاحتمال ینزول رو بدییم شیافزا متیق بعد ۀمرح ند خط تا ا  لمس را ینزول رو

ن توجه نکته نیا به. کند ال   که دیک ب نه ق ند از یانشا ند خط ستاپ کی اکنون و شده ارائه ینزول رو ست وقوع حال در رو  در ،ا

ش مطمئن فروش سفارش کی واردکردن یبرا دیبا شما صورت نیا  .دیبا

ط بازار ایآ افتد؟یم یاتفاق چه بعد دیبپرس دیشا  کند؟یم سقو
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د        رون ی خط  ا |   استراتژی معامالت م ت تیح اوم  و مق
 

 هرگونه کپی برداری و نشر محتوای این کتاب مورد رضایت نخواهد بود. 11 

 

ودار  07:  نم

گر ایآ: سؤال رمعامله ا ند شروع در با  یتقر شود، فروش معامله وارد -شدداده نشان که طورهمان- گ  هشد وارد ینزول رو

 !قطعا   است؟

ثال دار  باال م ط اطالعات چگونه که دهدیم نشان( 23)نمو ند رییتغ یچگونگ» به مربو تراتژ  با بیترک هنگام در «رو  یاس

الت ند، خط یمعام له به رو رمعام ند کی یابتدا در با  یتقر تا دهدیم را امکان نیا گ  !شود وارد دیجد رو

دارها زیآنال هنگام در شهیهم: نکته ش داشته خود ذهن در را نیا ها،ستاپ یبرا نتظارا و نمو  .دیبا

ف ریز نمودار در ست کرده سقوط متیق و شده شکسته -HL -باالتر ک ا  . ا ف کی بعد رنییپا سق  کی و شده شکسته -LH -ت

نگر حالت نیا لذا دهد؛یم نشان را یصعود گنالیس ند آغاز نشا ست یصعود رو جایا در که ا  .افتدیم اتفاق ن
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ر         ی خط  داستراتژی معامالت ا |   ون م ت تیح اوم  و مق

 فارکس یار 
 10 فیلم و مقاالت بازار فارکس ارائه کننده ترجمه ارزشمندترین و پرفروشترین کتب،

 

د و  01:  ارنم

ند راتییتغ درک تیاهم شما اکنون گر و دیدیفهم را رو ن ا خ را هاآن دیبتوا  یهایورود همراه به اطالعات نیا از و دیده صیتش

ند خط ده رو ن استفا نیم ندیفرا نیا از یر یگبهره با د؛یک ند کی یابتدا در با  یتقر دیتوا  .دیشو معامله وارد دیجد رو
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د        رون ی خط  اه |   استراتژی معامالت وت روند ک ا و خطوط  ترونده زمد را د توسط و  ت، م  مد
 

 هرگونه کپی برداری و نشر محتوای این کتاب مورد رضایت نخواهد بود. 11 

 درازمدت و متوسط مدت،کوتاه روند خطوط و روندها
 :میکن میتقس زین نوع سه به گرید یجهت از را روندها میتوانیم ما

 ندها ندها: مدتکوتاه یرو ر در مدتکوتاه یرو ن چهارچوب ه 2 تا یاقهیدق 2 از یزما ند؛یم افتی یاقهیدق 4  شو

 ندها ندها: مدتانیم یرو ن یهاچهارچوب در توانیم را مدتانیم یرو  افت؛ی ساعته 2 تا ساعته 2 یزما

 ندها ندها: درازمدت یرو ن یهاچهارچوب در توانیم را درازمدت یرو  .کرد مشاهده ماهانه تا روزانه ساعته، 2 یزما

 :میکن یبندطبقه دسته سه به را روند خطوط میتوانیم ما فوق، موارد به توجه با

ط .2 ند خطو 2 تا یاقهیدق 2) مدتکوتاه رو  (یاقهیدق 4

ط .1 ند خطو  (ساعته 2 تا ساعته 2) مدتانیم رو

ط .2 ند خطو  (ماهانه تا ساعته 2) بلندمدت رو

 

ند خطوط: نکته سبت بلندمدت رو ند خطوط به ن ط و دارند یشتر یب تیاهم مدتانیم رو ند خطو  خطوط از زین مدتانیم رو

ند رمهم مدتکوتاه رو  .هستند ت

س مفهوم نیا ده اریب ست؛ سا ند نمونه یبرا ا ند اما ینزول مدتکوتاه رو ست؛ یصعود مدت،انیم رو برا ا نا  دنشکینزد با نیب

ند نیا ند نفوذ ۀمنطق ای سطح به مدتکوتاه ینزول رو ند خط توسط شده ارائه مدتانیم رو ال   ،یصعود رو و معمو  اتفاق د

 :افتدیم

ند #:0 ون مدتکوتاه رو ند به توجه بد نوانبه دیبا که یروند خط و مدتانیم رو  خود ینزول حرکت به کرد،یم عمل تیحما ع

ضع نیا. دهدیم ادامه نی و ند خط یع ست نامعتبر اکنون و شده شکسته مدتانیم رو ست ممکن صورت نیا در. ا  کی ا

ند  .شود آغاز دیجد مدتانیم ینزول رو

ند #:1 ند خط از مدتکوتاه رو  .کندیم یرویپ آن از و کندیم جهش باال سمت به مدتانیم رو

 

 

برد نیا در یکس چه شما نظر به کنند، مبارزه هم با  2مو و 1مپسونیس بارت اگر دیده پاسخ سؤال نیا به  شود؟یم روزیپ ن

                                                             
ن است 1 و واده سیمپس ن رزند خا ف نخستین  و  نها است. ا و پس یم ریال س نی از س و ارت ن شخصیتی ک و مپس  .بارت سی

ر از شخصیت 2 گ دی کی  نی و ن سیمپس و .های کارت  ها
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ر         ی خط  داستراتژی معامالت اه |   ون وت روند ک ا و خطوط  ترونده زمد را د توسط و  ت، م  مد

 فارکس یار 
 11 فیلم و مقاالت بازار فارکس ارائه کننده ترجمه ارزشمندترین و پرفروشترین کتب،

له، جا یقو 2مپسونیس هومر یوقت البته شد؛ خواهد روزیپ نماجوان ریپ همان زشت، مو ب ن شد آ با به تیوضع. ن  در یمشا

ند خط یورود کی در شما. افتدیم اتفاق بازارها 2 رو ر شنیپوز وارد یاقهیدق 2 ل به بازار و دیشویم دیخ  نامحسوس یشک

ند خط کی به یزودبه و کندیم صعود ف مدتانیم ینزول رو خال ند خط. دیرویم م سبت مدتانیم رو ند خط به ن  رو

برا دارد؛ یباالتر  تیاهم مدتکوتاه ند خط از بازار یرویپ احتمال نیبنا ست؛ شتریب مدتانیم رو  حاضر حال در اگر یحت ا

ن چهارچوب در بازار 2 یزما شد صعود حال در یاقهیدق 2 جایا در. با ست شده ارائه طیشرا گونهنیا از یانمونه ن  .ا

 

ودار  09:  نم

ند خط کی در شدهانجام معامله کی از اگر نیبنابرا ضع و دیباش دهکر  سود مدتکوتاه رو نند یتیو  دهد، رخ فوق حالت ما

ست ممکن  :ا

 خش که دیریبگ میتصم ول از را سود از یب بق و دیبردار جد به ۀنقط در را آن یما رسر ن رها س  دیک

 ف شما، هیعل بازار حرکت صورت در خت را خود ضرر توق رس ن قفل را خود سود تا دیده حرکت ت گر. دیک  نیا ا

اد اتفاق ست ممکن یلیدال به بنا-افت ن تا -شودیم انجام کار نیا ا ل از که یزما ش برده سود خود ۀمعام ض د،یبا  اعاو

ست راهروبه  .ا

ند خط قیمت اگر حالنیباا . بود خواهد شما یبرا یخوب اتفاق دهد، ادامه خود یصعود حرکت به و بشکند را مدتانیم رو

ال نیم حا بیرد با فقط دیتوا ادن با قیمت یا ف قرارد االتر یهاکف در خود توق ال سمت به بازار حرکت با که ب ،یم لیتشک با ند  شو

ند با نار رو ن حفظ را آن و دییایب ک  (.2دیندار یسود هدف چیه اگر) دیک

 :دیکن توجه بعد مثال به

                                                             
ن. 2 و ده سیمپس وا ن یشن خا نیم در ا  شخصیت پدر 

دام 2 د ا و ند خ به رو قیمت  ی که  و تا جای ند  کن عمل می  ن تارگت  و بد ژی هایی هستند که  رات ند.است هد با آن پیش می رو  ه مید
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د        رون ی خط  اه |   استراتژی معامالت وت روند ک ا و خطوط  ترونده زمد را د توسط و  ت، م  مد
 

 هرگونه کپی برداری و نشر محتوای این کتاب مورد رضایت نخواهد بود. 11 

دار ن ریز نمو س ۀنمو ضو نیا درک لیدل نیهم به. دهدیم نشان را -افتدیم اتفاق شهیهم که– طیشرا نیا از یخوب اریب  عمو

ند خطوط کامل فهم و ن در مدت،انیم و بلندمدت یروندها و رو ر مدتکوتاه معامالت وارد که یزما ساس ب د خطوط ا  رون

س امر د،یشویم مدتکوتاه ست، یمهم اریب ست یاجهینت به شده، سردرگم قطعا   صورت نیا ریغ در رایز ا  نگاهآ د،یابیینم د

نیم تعجب ص زمان در بازار چرا که دیک ل یخا  .گرفت قرار شما هیع

    

 

ودار  51:  نم

الت تیموفق احتمال: نکته جام معام ر شدهان ط اساس ب ند خطو لندمدت رو ست شتریب اریبس مدت،انیم و ب  هب نیا  و ا

نا ن در بزرگ سود یمع ست شما نفع به بازار حرکت که است یزما  .ا

 :است شده ذکر مهم نکات یبرخ نجایا در

ن یهاچهارچوب در معامله .2 س یزما رکوچک اریب ده با ت یهاستاپ از استفا ن یهاچهارچوب در که ی  یزما

رکوچک وقات یگاه افتد،یم اتفاق ت سترس اریبس ا تند؛ زاا ست الزم رایز هس ش صرف را یشتر یب زمان ا  یاتما

ر ن متیق حرکت ه ل ریتصو صورت نیا در و دیک ن یهاچهارچوب از یک ررگبز  یزما  هنگام در که دیندار ت

ندها لیتشک نکه حال. افتدیم اتفاق رو ن یهاچهارچوب آ ربزرگ یزما ندها از ت ندک یرو ست ممکن که یا  در ا

ن یهاچهارچوب رکوچک یزما رمهم فتد،یب اتفاق ت  .هستند ت

 

ن یهاچهارچوب در معامله که ستین نیا من منظور البته .1 رکوچک یزما  -یاقهیدق 2 تا یاقهیدق 2- ت

ندینم ور توا شد سودآ  . با
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ر         ی خط  داستراتژی معامالت هتر |   ون ل نیب ا آن رها زیراه   ا  نمود

 فارکس یار 
 11 فیلم و مقاالت بازار فارکس ارائه کننده ترجمه ارزشمندترین و پرفروشترین کتب،

یهاستاپ یبرا که یگاه .2 ن یهاچهارچوب در ی نتظر ساعته 2 ای ساعته 2 یزما ست ممکن - هستم م  ا

ن چهارچوب -فتدین اتفاق نیا هاساعت  ایآ که نمیبب تا دهمیم رییتغ یاقهیدق 2 و یاقهیدق 2 به را خود یزما

ط یهاستاپ بو ند خط به مر ن یهاچهارچوب نیا در را معامالت آنگاه .دارد وجود رو  انجام کوچک یزما

ر در و دهمیم 2 یراحتبه نقطه ه 4-1 میم جمع سود پیپ 4 ن  چهارچوب یهاستاپ که منتظرم حالنیدرع و ک

ن ربزرگ یزما  .فتدیب اتفاق ت

 

گر .2 ن یهاچهارچوب در دیخواهیم ا رکوچک یزما ب نیتمر نیا پس د،یکن معامله ت ست یخو  از که ا

ن یهاچهارچوب 2 یزما نوانبه یاقهیدق 2 یحت ای 2 ن چهارچوب ع ربزرگ یزما ط رسم یبرا ت ند خطو ده رو  استفا

ن  .دیشو وارد یاقهیدق 2 ای 2 یهاچهارچوب در و دیک

 

مرکز GBPUSD و EURUSD مانند ییارزها جفت یرو دیبا شما حالت، نیبهتر در .2 ن ت  یپراکندگ که دیک

تر   .دارند یکم

 

ن بچهارچو .1 ست ساعته 2 و ساعته 2 من ۀموردعالق یزما  خوب، حرکت وجود صورت در که دارم لیتما من. ا

الت  .دهم ادامه هاهفته یحت و روزها یبرا را خود معام

 

تر .3 ست نیا راه نیبه ست یبرا که ا بید ل به یا یهاستاپ ۀمعام ن یهابازه در که ی ربزرگ یزما  ند،افتیم اتفاق ت

ن چهارچوب ن یهاچهارچوب به را خود یزما رکوچک یزما نیم شما امر نیا با. دیده رییتغ ت الت دیتوا  معام

تر ست به باالتر سود احتمال با اما کم ور د الن سود کسب لیپتانس که دیآ الت، نیا رایز دارند؛ ک ب معام نم  یت

ر ط ب ند خطو ن یهاچهارچوب از شدهرسم رو ربزرگ یزما تند ت  .هس

 انموداره زیآنال  راه نیبهتر
تر دارها، زیآنال راه نیبه ست MULTI-TIMEFRAME زیآنال همان نمو  .ا

ط رسم تنها نمودار زیآنال من منظور: نکته ند خطو دارها از- رو  .است -یساعت تا ماهانه ینمو

 :شودیم انجام ساده ۀمرحل دو در کار نیا

دار با ابتدا .2 میم شروع ماهانه نمو ن نبال به و ک ح یهادره و هاقله د ض ط رسم یراب یوا ند خطو  اگر و گردمیم رو

ط بتوانم ند خطو میم رسم را رو ن گر. ک ط رسم یبرا یادره ای قله چیه ا ند خطو شد، نداشته وجود رو  چهارچوب با

ن دار سراغ به و دهمیم رییتغ را یزما  .رفت خواهم یهفتگ نمو

ند نیا و دهمیم ادامه را روش نیهم .1 دار از را رو دار به یهفتگ نمو میم تکرار یساعت نمو ن  .ک
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د        رون ی خط  هتر |   استراتژی معامالت ل نیب ا آن رها زیراه   ا  نمود
 

 هرگونه کپی برداری و نشر محتوای این کتاب مورد رضایت نخواهد بود. 11 

ضوع، نیا شتریب یساز شفاف یبرا ست بهتر مو ن یهاچهارچوب از کی هر یبرا ا لف یزما خت ند خطوط که یم  رسم آن در را رو

نیم ط از د؛یک ف یرنگ خطو ختل ده م ن استفا  . دیک

نه یبرا دار نمو نیم زیآنال را EURUSD نمو بتدا. میک ن چهارچوب با ا  ابمییدرم نمودار به ینگاه با. کنمیم شروع ماهانه یزما

نمیم که ند، خط 1 توا ند خط از مثال نیا یبرا دیده اجازه. کنم رسم ینزول یکی و یصعود یکی رو ستفاده رنگ زرد رو  .کنم ا

 

ودار  59:  نم

دار نیا در نچه نمو ست آن کند،یم جلب را توجه فورا    آ دار در متیق که ا ند به ماهانه نمو س ینزول رو ست کینزد اریب  .ا

ال دار به حا دار در. میپردازیم یهفتگ نمو ند خط 1 توانیم یهفتگ نمو ب را هاآن من. کرد رسم یصعود رو . کنمیم رنگ یآ

گر که دیشد متوجه ایآ ند خط کی ا ن چهارچوب از رو شم، دهینکش ماهانه یزما نمیم یحت با ند خط کی توا  در ینزول رو

دار نم؟ رسم یهفتگ نمو ال   کار نیا حال،نیباا ک دار در قب جام ماهانه نمو ن ست؛ شده ا برا ا ند خط نیبنا  ورطهمان دیبا ماهانه رو

ند یباق هست که  .بما
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ر         ی خط  داستراتژی معامالت هتر |   ون ل نیب ا آن رها زیراه   ا  نمود

 فارکس یار 
 17 فیلم و مقاالت بازار فارکس ارائه کننده ترجمه ارزشمندترین و پرفروشترین کتب،

 

ودار  51:  نم

دار یبرا حال ن چهارچوب نمو نمیم وضوحبه من باال یهفتگ یزما میبب توا س متیق اکنون که ن ند خط به کینزد اریب  ردز  رو

دار از شده رسم ینزول ست؛ ماهانه نمو برا ا ند خط نیا به احتماال   متیق ندهیآ روز چند در که دانمیم نیبنا  من و رسدیم رو

ن یهاچهارچوب در 2 ،یاقهیدق 2 یحت) ساعته 2 ای ساعته 2 یزما 2 ای یاقهیدق 2 ند خواهم منتظر( یاقهیدق 4  کی در تا ما

ست پیپ هزاران تا صدها ارائه به قادر که شوم اردو معامله ستاپ  .ا

ن چهارچوب ست روزانه چهارچوب یبعد یزما ند، خط 1 توانیم روزانه چهارچوب در. ا  رسم ینزول یکی و یصعود یکی رو

ن توجه. گذارمیم دیسف را هاآن رنگ من. کرد ند خط که دیک ن چهارچوب از که رنگ زرد ینزول رو  شده رسم ماهانه یزما

ست، س دیسف خط به ا ست کینزد اریب  .ا
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د        رون ی خط  هتر |   استراتژی معامالت ل نیب ا آن رها زیراه   ا  نمود
 

 هرگونه کپی برداری و نشر محتوای این کتاب مورد رضایت نخواهد بود. 11 

 

ودار  59:  نم

ن چهارچوب یبعد مورد ست ساعته 2 یزما ن چهارچوب نیا در. ا ند، خط 2 توانیم یزما  رسم ینزول یکی و یصعود تا 1 رو

ط نیا. کرد شخص یصورت رنگ با خطو ندشده م  .ا

 

ودار  50:  نم

ن توجه ست ممکن فوق ساعته 2 نمودار در که دیک  خط با حاضر حال در متیق رایز دهد؛ رخ فروش معامله ستاپ کی که ا

ند ست کرده برخورد رنگ یصورت ینزول رو دار تا من. ا ب تا رومیم نییپا ساعته 2 نمو جا در نمیب  .افتدیم یاتفاق چه آن
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ر         ی خط  داستراتژی معامالت هتر |   ون ل نیب ا آن رها زیراه   ا  نمود

 فارکس یار 
 19 فیلم و مقاالت بازار فارکس ارائه کننده ترجمه ارزشمندترین و پرفروشترین کتب،

نیم ساعته 2 نمودار در ند خط 1 میتوا ن مرس رو ر که میک میم قرمز را هاآن من. هستند یصعود دو ه ن نیم. ک  خط کی میتوا

ند ن چهارچوب در نیا اما کنم، رسم  زین ینزول رو ست؛ شده انجام ساعته 2 یزما برا ا نا تر نیب ست نیا کار نیبه  رها را آن که ا

م ن  .ک

 

ودار  55:  نم

ال ست ممکن حا نمیم من. دهد رخ شفرو ستاپ کی ا ب توا ست کندل که نمیب ل کیا ند خط یقب  اام کرده قطع را ینزول رو

ال در است نتوانسته ند خط یبا ضوع نیا و شود بسته ینزول رو ند خط نیا که دهدیم نشان مو ست ممکن ینزول رو  تثاب ا

ند ط متیق و بما  :هرحالبه. کند سقو

ند خواهم منتظر من .2 ب تا ما میب ()کند شمع ایآ ن ل ل ال در یفع ند خط نیا ریز ای با  شد؟ خواهد بسته رو

ب خواهمیم .1 میب  بود؟ خواهد یبرگشت کیاست کندل یالگو کی ل،یتشک حال در شمع نیا ایآ ن

گر ند خط ریز درقیمت  ا ست کندل کی و شود بسته رو شد، یبرگشت کیا د خواهم قرار را خود فروش سفارش من با ا  .د

ست یصعود هنوز بازار نیا یلک لیتما که دانمیم حالنیدرع ند) ا ل رو ص گر یحت پس(. یصعود=  یا  وارد ستاپ نیا در ا

ضوع نیا دیبا شوم، فروش شنیپوز نوانبه شما. دارم نگه خود ذهن در را مو له کی ع رمعام ن توجه موارد نیا به دیبا گ  .دیک
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 هرگونه کپی برداری و نشر محتوای این کتاب مورد رضایت نخواهد بود. 11 

دار زیآنال یوقت نیم دهم، انجام را نمو ب را کار ۀجینت دیتوا بال دیبفهم و دینیب ستم یز یچ چه دن  .ه

 نتیجه آنالیز نمودار:

ط رسم من .2 ند خطو ن یهاچهارچوب از را رو جام کنون تا گذشته از ساعته کی تا ماهانه یزما ن  .دهمیم ا

حل، به .1 ور  م ط متیق یکینزد ای ید بو ط از دسته آن به مر ند خطو نم؛یم توجه ام،کرده رسم که یرو  رایز ک

ندر  خط کی به متیق هرچه رکینزد و شد، ت ست ممکن با  .فتدیب اتفاق معامله ستاپ کی ا

گر .2 ل در ا ور  ۀمعام شم، یسودآ ط با ند خطو سا را متضاد رو یشنا نم،یم ی ادنحرکت با کار نیا با ک ف د  ضرر توق

ل ثرتر  ۀمعام ئ یسود یسردرگم یجا به ای دهمیم انجام یمؤ میم کسب آن از یجز ن  .ک

گر .2 له به ا رف در ای مشغول یامعام بتدا هستم، آن به ورود ک ومت و تیحما سطوح ا بل یافق مقا  در توجهقا

دارها سا نمو نا یش میم ی ن چن سطوح نیا. ک ف نقاط نیهم نند،یم فراهم را بازار بازگشت عط برا ک نا  ار  هاآن نیب

اد لکه دیرینگ دهین ن کار هاآن با ب  .دیک

ش داشته خاطر به .2 ن یهاچهارچوب در که دیبا الت یهاصتفر  تر،بزرگ یزما ب یمعام  در که شودیم فراهم یخو

ن یهاچهارچوب رید یزما تند؛یم اتفاق کمتر گ ست الزم نیبنابرا اف ن چهارچوب در آنچه از ا ربزرگ یزما  اتفاق ت

گاه افتد،یم ش داشته یآ ن یهاچهارچوب به ورود سپس د؛یبا  و معامله یهایورود یبرا تر،کوچک یزما

له، تیریمد تراتژ ا از یبخش معام اوم یروز یپ یبرا گرانمعامله یس ست مد  .ا

 

ط که ستین یاز ین: نکته ند خطو ر را رو دار همان در روز ه ن رسم نمو ند خط کی اگر. دیک ن شما شود، نامعتبر و قطع رو  هات

ند خط همان دار در را هیبق و دیکنیم حذف را رو ال  . دیداریم نگه خود نمو ط معمو لندمدت روند خطو  مدت هب مدتانیم و ب

ن ال دار در یطو نندیم یباق نمو ن تا ما ند شکسته که یزما  .شو

ن زیآنال را ارز جفت چند است بهتر: پرسش  م؟یک

نم،یم زیآنال را هاآن ۀهم من: پاسخ نا بدان نیا البته ک سترس در ستاپ هر از من که ستین مع ده د میم استفا ن  .ک

دار دار) ریز نمو نه( 21 نمو ست یانمو ر تمرکز نگامه در آنچه از ا ن چهارچوب ب ن یهاچهارچوب درنظرگرفتن بدون و یزما  یزما

ربزرگ  .افتدیم اتفاق ت
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ر         ی خط  داستراتژی معامالت هتر |   ون ل نیب ا آن رها زیراه   ا  نمود

 فارکس یار 
 10 فیلم و مقاالت بازار فارکس ارائه کننده ترجمه ارزشمندترین و پرفروشترین کتب،

 

ودار  50:  نم

دار ) یش می دهد.23نمو نما شدید را  ما متعجب  ش لی که  از مح برگشت قیمت  یر دلیل   ( ز

 

ودار  57:  نم

وارمیام ش شده جهمتو د ن یجا به اکنون. دارد تیاهم چقدر 1کردیرو نیا که دیبا با  چهارچوب کی به تنها که خودتان از تیعص

ن ست بهتر د،یادهیچسب خاص یزما دی ا ن یهاچهارچوب در را 3زهایچ که دیریبگ ا  .دینیبب متعدد یزما

                                                             
ه 1 ن حلیل چند زما  ت

ی 3 و ستاپهای معامالت ورب  ند م ور رو ومت، خط قا و م وط حمایت   شامل: خط
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ب یتر بزرگ اندازچشم از را زهایچ: نکته  .دیبفهم را بزرگ ریتصو ابتدا. دیکن درک را اتفاقات تا دینیب

 معامله به ورود یزمان یهاچهارچوب نیقوان
لب من ن یهاچهارچوب از اغ اده ورود یبرا ساعته 0 و ساعته 9 یزما نم؛یم استف میما رایز ک به با که ل  دو نیا نیب ییجاجا

ن چهارچوب نبال به ،یزما ست کندل یالگوها د ال احتمال با یبرگشت کیا نوانبه با شمب معامله کی به ورود یبرا دییتأ ع  ا

تریب اتیجزئ با بعدا   بارهنیدرا) چن من(. کرد میخواه بحث ش رکوچک به نیهم ن چهارچوب نیت  یاقهیدق 5 مانند ممکن یزما

9 تا ساس بر تا رومیم یاقهیدق 1 ند خطوط ا ن یهاچهارچوب از شدهرسم رو  .شوم معامله وارد ماهانه تا ساعته کی یزما

ن چهارچوب یهایورود راچ: سؤال رکوچک یزما تند؟ مهم ت   هس

 :لیدل سه به: پاسخ

شم داشته یزودتر  شروع که شودیم موجب کار نیا .9 ن به نسبت کند، حرکت من نفع به بازار اگر و با  هک یزما

ر را معامله کی ساس ب ن یهاچهارچوب ا م کسب یشتر یب سود دادم، انجام ساعته 0 ای ساعته 9 یزما ن  .ک

 

یهایورود .1 رکوچک یزمان چهارچوب با ی نندیم حداقل به را معامله سکیر ت الت به ورود. رسا  در معام

ن یهاچهارچوب رکوچک یزما له به ت رمعام شد داشته یتر کوچک ضرر حد ۀانداز  تا کندیم کمک گ  .با

 

گر .9 ف ا نمیم باشد، کوچک من ضرر توق نان حالنیدرع و دهم شیافزا را خود الت مقدار توا چ  سطح همان هم

الت تمام یبرا را سکیر درصد م حفظ خود حساب معام ن نداز  ۀدربار  هانیا ۀهم. ک  تیریمد و شنیپوز ۀا

ست، سکیر ثال یبرا ا ن چهارچوب در من اگر م ندیم من ضرر توقف کنم، معامله ساعته 9 یزما 1 توا  پیپ 1

(1 الر 11 ستاندارد الت 9 یبرا سکیر د شد( ا نمیم فقط من و با  وارد عا  یسر اگر اما کنم معامله تال 9 توا

ن چهارچوب ف شوم، یاقهیدق 5 یزما ندیم من ضرر توق 9 توا شد پیپ 1  را امکان نیا من به امر نیا. با

نان و کنم معامله الت 1 با تا دهدیم 1 سکیر همچ الر 11 م حفظ را د ن ش داشته خاطر به. ک  معامله یوقت دیبا

ست، شما نفع به دیز پول به قیطر نیا از تا دیده ادامه ا تر نیا. دیبرس یا ستفاده یبرا مثال نیبه  ماهر  از ا

ست خودتان نفع به  !ا
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ر         ی خط  داستراتژی معامالت ان |   ون ب نیقو رچو ا اچه ان یه له یزم د به معام رو  و

 فارکس یار 
 11 فیلم و مقاالت بازار فارکس ارائه کننده ترجمه ارزشمندترین و پرفروشترین کتب،

 سفارش انواع

ف یهاسفارش از من ف و 2فروش توق ده 9دیخر توق میم استفا ن چن من. ک  ورود کیتکن» یبرا بازار یفور  هاسفارش از نیهم

ض یزودبه - «یتهاجم ده حیتو اده -شودیم دا نیم استف  .مک

 فروش به ورود نیقوان
 

 

ودار  51:  نم

 :است ریز شرح به فروش به ورود نیقوان اتیجزئ

ند خط کی :0 قانون و حداقل که شده رسم رو رنییپا سقف د ل از ت ست یقب م به را( هاقله) ها LH و ا  کندیم وصل ه

 :شمع شدن بسته در :1 قانون

یک که الف() نزد یا بسیار  د   می شو

 ؛ای کندیم لمس (ب)

ند خط (ج)  شود، بسته آن از باالتر یلیخ دینبا اما کندیم قطع را رو

                                                             
2 Sell stop 

9 Buy stop 
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ف ریز( یپراکندگ به بسته پیپ 2-1) پیپ چند فقط فروش توقف سفارش کی ده قرار شمع ک  .شودیم دا

ال در درست را ضرر توقف :1 قانون ال  . دیده قرار فروش معامله ورود ۀمنطق به کینزد قله یبا حل معمو  توقف یر یقرارگ م

ال ضرر ست کندل نوک یبا ست یکیا ستور که ا نیم شما. دیاداده قرار را خود یشرط د ف دیتوا التر پیپ 2 را خود ضرر توق  با

ف از گر ای دیده قرار سق نیم فکر ا ست، کینزد یلیخ فاصله نیا دیک نیم ا نداز  دیتوا ف ۀا حمل زانیم به بسته را ضرر توق  ت

2 ،سکیر 4-2  .دیده شیافزا پیپ 2

 

ف در را سود هدف :1 قانون بل( دره) ک ل توجهقا نست اگر. دیکن میتنظ یقب ن چهارچوب در دینتوا  یز یچ خود یورود یزما

ایپ ن د ف یزمان یهاچهارچوب د،یک ختل حان را م ن امت ناسب یهادره تا دیک ادن یبرا م ن مشخص را سود هدف قرارد  .دیک

ست، شدهن فعال سفارش اگر :نکته ف ریز تا سفارش مکان رییتغ به ا  کی یدارا که یکف همان.  دیده ادامه یبعد شمع ک

ف التر ک  ندلک کی اگر. شودیم فعال فروش توقف سفارش گونهنیا. است شده لیتشک متیق شکست زمان در و است با

ست ن لغو را سفارش شود،یم بسته روند خط از باالتر یلیخ کیا  .دیک

 

ودار  59:  نم
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ر         ی خط  داستراتژی معامالت ان |   ون ب نیقو رچو ا اچه ان یه له یزم د به معام رو  و

 فارکس یار 
 11 فیلم و مقاالت بازار فارکس ارائه کننده ترجمه ارزشمندترین و پرفروشترین کتب،

 ...است ریز شرح به دیخر به ورود نیقوان اتیجزئ
 

ند خط کی :0 قانون ست شده رسم رو و حداقل که ا االتر کف د ل ب م به را( ها دره ای) یقب صل ه  .کند یم و

 :شمع شدن بسته در :1 قانون

ف)   کند یم لمس با  یتقر که( ال

 ای کند یم لمس( ب)

ند خط( ج)  شود، بسته آن از تر نییپا یلیخ دینبا اما کند یم قطع ار  رو

ال( یپراکندگ+  پیپ 2-1) پیپ چند فقط دیخر توقف سفارش کی ده قرار شمع نوک یبا  .شود یم دا

ف :1 قانون وقات، شتریب. دیده قرار معامله ورود منطقه در دره ای کف ریز در درست را ضرر توق حل ا ف یر یقرارگ م  توق

ف ریز در درست ضرر ست کندل ک ست یکیا ف سفارش که ا ر توق ستور دیخ اده قرار را خود یشرط د  . دیا د

 

ف :سوال ف ریز پیپ چند دیبا شما ضرر توق شد؟ داشته قرار ک  با

صله نیا دیکن یم فکر اگر .پیپ 2 :پاسخ ست کینزد یلیخ فا ف یزود نیا به دیخواه ینم و ا ن یم د،یشو متوق  آن دیتوا

حم زانیم به بسته را 2 سک،یر لت 4-2  .دیده شیافزا پیپ 2

ف در را سود هدف :1 قانون ن چهارچوب آن در که یا قله ای باالتر سق ن یم یزما ن ینم اگر. دیده قرار دینیبب دیتوا  دیتوا

سب قله کی نا ن چهارچوب کی به د،ینیبب م جا در د،یبرو بزرگتر یزما ایپ یز یچ است ممکن آن ن د  .دیک

گر: توجه االتر پیپ چند تا دیخر توقف سفارش مکان رییتغ به ست،ا نشده فعال سفارش ا ف از ب  دامها یبعد شمع سق

ف کی یدارا که یسقف همان. دیده رنییپا سق ست ت ست شده لیتشک متیق برگشت زمان در و ا  دیده ادامه را کار نیا. ا

رنییپا یلیخ شمع کی اگر. شود فعال سفارش تا ن غول را سفارش شود،یم بسته روند خط از ت  نیقوان» همان فوق نیقوان. دیک

 .هستند «ورود کیتکن» ای «کارانهمحافظه

شت با من البته  ست نهیزم نیا در یدیجد روش به هاسال گذ تریپ که افتمی د  نیا اکنونهم و بودم نکرده درک را آن ش

سبت من یبرا دیجد ۀویش ن به ن نمحافظه یورود نیقوا ال ۀکارا ب با تر یب تیجذا ن نیا. دارد یش  نینقوا» نام با دیجد نیقوا

سعه «یتهاجم ورود کیتکن ست افتهی تو  .ا
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 تکنیک ورود تهاجمی نیقوان
ند خط به یکینزد ای برخورد از بعد بالفاصله ،تهاجمی ورود کیتکن  کیتکن نیا در. شودیم بازار یفور  یهاسفارش وارد رو

ف 2 ضرر، توق 4-2 ورتر پیپ 4 ن یهاتیموقع. ردیگیم قرار سود هدف و یورود از د نند یمکا ن ما  .است فوق نیقوا

نه له نیا ،یتهاجم ورود کیتکن از یانمو دار دیدید را آن ی کتابابتدا در که بود معام نمو  در یوقت را معامله نیا من...  (1)

ن چهارچوب ادم انجام بودم، منتظر یاقهیدق 2 یزما ف. د 2 فقط من ضرر توق  .بود پیپ 2

 

 

اده یتهاجم ورود کیتکن از چرا: سؤال ن استف  م؟یک

ند خط به متیق که دیبندیم شرط. دیشویم وارد بازار گردش از قبل شما کیتکن نیا در :0 لیدل  ودشیم کینزد فقط رو

االتر پیپ چند فقط دیشا ای کندیم لمس را آن ای رنییپا ای ب صله با  یتقر سپس رد،یگیم قرار آن از ت  و شودیم ورد آن از بالفا

چ ند خط از یرویپ به نانهم  .دهدیم ادامه رو

رکوچک در معامله به ورود مثل با  یتقر روش نیا: سکیر زانیم کاهش :1 لیدل ن چهارچوب نیت ست یاگونهبه ،یزما  که ا

ف س ضرر توق شد زیناچ اریب نیم درواقع شما. با ن چهارچوب کی از دیتوا رکوچک یزما نند- ت  2 یزمان چهارچوب کی ما

ده -یاقهیدق 2 ای یاقهیدق ستفا ن ا ند خط در «جهش» کی یوقت و دیک ر بازار در عا  یسر د،یدید رو ن دوفروشیخ  در و دیک

2 را خود ضرر توقف ل،یتما صورت ورتر پیپ 4  !دیده قرار د
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 فارکس یار 
 17 فیلم و مقاالت بازار فارکس ارائه کننده ترجمه ارزشمندترین و پرفروشترین کتب،

نیم کیتکن نیا در :1 لیدل س یقراردادها دیتوا ن معامله را یشتر یب اریب ف رایز د؛یک  بود؛ اهدخو زیناچ اریبس ضررتان توق

نند قا  یدق ن چهارچوب به ورود ما رکوچک یزما ون من. ت ده نیبهتر اهرم از سک،یر شیافزا بد  هک شکل نیبد برم؛یم را استفا

گر ر در من سکیر ا شد، ٪1 معامله ه نمیم آنگاه با نداز  توا نان من سکیر حالنیدرع و دهم شیافزا را خود الت ۀا  ٪1 همچ

 .دارم یکوچک ضرر فتوق ۀفاصل کی من رایز بود؛ خواهد

تر :1 لیدل ست به باه زود یلیخ ا شت تر و دیکن ا تباه رید نکهیا تا دیکن ضرر کم ش ن ا حمل را یبزرگ ضرر و دیک  با. دیشو مت

ف ۀانداز  ساعته 2 ای ساعته 2 یزمان یهاچهارچوب در معامله ست ممکن ضرر توق 1 ا شد پیپ 4-14  حساب، نیا با اما با

ف ۀانداز  ست ممکن ضرر توق 2 فقط ا 4-1 شد پیپ 4  .با

 

ودار 0:  نم 1 

 :کیتکن نیا یایمزا

ند، خط حفظ صورت در (2 ر یلیخ که دارد لیتما بازار رو حل از عیس ور شما ورود م در شما امر نیا. شود د  قا

ثبت قلمرو در عیسر یلیخ تا سازدیم برا د؛یریبگ قرار( سود) م  منتظر متیق رایز د؛یباش داشته عمل سرعت نیبنا

ندینم شما  .ما

ف تا کندیم کمک شما به متیق عیسر حرکت (1 به ۀنقط به عا  یسر را خود ضرر توق رسر  .دیبرسان س

نیم یکمتر  سکیر کیتکن نیا در (2 نیم درواقع شما. دیک الت دیتوا 2 با را معام 4-1 ف پیپ 4  د؛یده انجام ضرر توق

ف که دیدار لیتما اگر اما نبال به د،یباش داشته زودهنگام توق ف د 1 ضرر توق 4 -2  .دیباش پیپ 4

ف ال   روش نیا با من یهاتوق 2 معمو 4-1 تند پیپ 4 گر و هس ند خط از ا  حاصل یعیسر یسودها قهیدق چند یط شود، یرویپ رو

 .شودیم

سپردها با ارزها جفت با معامله حال در اگر :نکته ربزرگ یا 1 ضرر توقف د،یهست ت 4-2 سب پیپ 4 رمنا  .بود خواهد ت
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گر :جالب و مهم ۀنکت ند خط کی ا لبه شود، حفظ رو 1-2 از متیق یطورک وز پیپ 4 جا خواهد ت  . کرد ن

ر ن نگاه د،یخواهیم که را ینمودار  ه حق و دیک جام بارهنیدرا یاساده قیت ن ن ثبت قیتحق نیا از را خود جینتا و دیده ا  که دیک

ند خط ست شده قطع پیپ چند رو ند خط که دیشویم متوجه. ا ا   متیق سپس شده، لمس فقط  رو د جد  کرده یرویپ آن از م

ست  .کرد دیخواه تعجب جهینت از. ا

ست یمعن بدان نیا 1 تا 2 یط از پس متیق که دیباش داشته انتظار دیبا شما که ا  روند خط از و برگردد عقب به پیپ 4

ند خط به متیق که دید دیخواه نیهمچن کند، یرویپ  یگاه. کندیم یرویپ آن از و کندیم لمس ار  آن فقط شده، کینزد رو

وقات ند خط به پیپ 2-2 ۀانداز  به متیق ا ون شود،یم کینزد رو نکه بد  .کندیم یرویپ آن از سپس کند، لمس را آن آ

ضوع نیا دانستن با نیم شما مو صله دیتوا ند خط به یکینزد ای لمس از بعد بالفا ف و دیشو بازار وارد رو دخ ضرر توق  را و

2 قلحدا 2 تا 4 ورتر پیپ 4  .دیده قرار خود بازار یورود متیق از د

جایا در من البته :نکته ن یهاچهارچوب در معامله مورد در ن حبت ساعته 2 تا 2 یزما نم؛یم ص نیم شما اما ک  کار نیا دیتوا

ن یهاچهارچوب با را س یزما رکوچک اریب م هاچهارچوب آن در رایز د؛یکن تست زین ت ضوع نیا ه  .کندیم صدق مو

ضوع نیا دییایب دار چند در را مو  .میکن یبررس یواقع نمو

 

ودار 0:  نم 9 

ست کندل یکینزد در ال، کیا ند خط لمس از پس بالفاصله یتهاجم ورود کیتکن با شما اگر با نسیم د،یشو وارد رو  22 دیتتوا

ن کسب سود پیپ به ۀنقط به را خود ضرر توقف و دیک گر کهیدرحال د،یببر سرسر ن چهارچوب از ا  استفاده با ساعته 2 یزما

له یبرا کارانهمحافظه ورود کیتکن از ده یگر معام ن استفا دیز مدت د،یک ف تا کشدیم طول یا به نقطه به ضرر توق  سرسر

 .برسد
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 فارکس یار 
 19 فیلم و مقاالت بازار فارکس ارائه کننده ترجمه ارزشمندترین و پرفروشترین کتب،

جایا در ورده ساعته USDJPY 1 نمودار ن ست شده آ ن تصور. ا ستور کی با انتظار یجا به یمتهاج ورود کیتکن از که دیک  د

ف ستفاده فروش توق  .دیاکرده ا

 

ودار 0:  نم 1 

ال و کردن لمس فقط(  12 نمودار) ریز مورد ست رفتن با ر با  یتقر سود. ا  .دیآیم دست به عیس

 

ودار 0:  نم 9 

دار ال   12 نمو ست شلوغ کام ن تصور شما اما ا ستفاده یتهاجم ورود کیتکن از اگر دیک لش. شودیم چه جهینت شود، ا  یهاف

تند یاحتمال یهایورود ۀدهندنشان دیسف  .هس
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ودار 0:  نم 0 

رید یکی الرفتن و لمس طیشرا از گ ب 12 نمودار در را با  .دینیب

 

ودار 0:  نم 5 

 

 

لوب ۀجینت به که دارد وجود دیخر ستاپ 2  ر،یز نمودار در نددهیرس یمط  ،روند خط ریز در متیق حرکت زانیم نیشتریب و ا

2 فقط ده پیپ 1 ست بو  !ا
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 فارکس یار 
 70 فیلم و مقاالت بازار فارکس ارائه کننده ترجمه ارزشمندترین و پرفروشترین کتب،

 

ودار 0:  نم 0 

و ارائه رسدیم نظر به :سؤال ضوع -یتهاجم یورود و کارانهمحافظه یورود- یورود نوع د ست کرده دهیچیپ را مو ص. ا  یۀتو

اقعا   شما ضر حال در ست؟یچ و ستفاده یورود نوع چه از خودتان حا نیم ا  د؟یک

لکه کنم جیگ را شما خواهمینم من :پاسخ ب تنها ب جر میم منتقل شما به را خود اتیت ن نیم شما. ک  از وردم دو ای کی دیتوا

خاب به را هاآن نت نبال خود ا ن د ص. دیک ست آن من هیتو گر که ا  دیچسبب کارانهمحافظه کیتکن به د،یهست کارتازه گرمعامله ا

به نکهیا از بعد و حان را یتهاجم ورود کیتکن د،یکرد کسب یشتر یب نفساعتماد ن امت  . دیک

الن من ر از یبیترک از ا و ه ده یورود د میم استفا ن  .ک

ر معامله به ورود هنگام :سؤال ساس ب ف و یتهاجم ورود کیتکن ا ن یهاچهارچوب در رتر،ید ضرر کی با توق  ساعته 2 یزما

نمیم یکار  چه ساعته، 2 ای میبیم خوب معکوس کیاست کندل یالگو کی من دهم؟ انجام توا  .ن

باره :پاسخ و ر د نا ب ده با کارانهمحافظه ورود کیتکن یمب نوانبه یبرگشت کیاست کندل یالگو از استفا  وارد خود ورود دییتأ ع

 .دیشو

نیم فکر ستفاده یتهاجم ورود کیتکن از گرا دیک ن ا ربزرگ د،یک به آن با که یچالش نیت  ت؟اس یز یچ چه شد، دیخواه رورو

ست نیا شما پاسخ  :ا

ست قرمز بزرگ شمع کی نیا که یصورت در: »نکته ند خط دارد قصد که ا  رودب نییپا سمت به و کند قطع را یصعود رو

خر! دینخر...  گر و!« دین ست سبز بزرگ شمع کی نیا» ا ند خط دارد قصد که ا ال سپس و کند قطع را ینزول رو  ... برود با

ش! دینفروش  !« دینفرو
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ادن یبرا مکان نیبهتر :سؤال ف قرارد نهبه ضرر توق ف زود زود که یاگو  کجاست؟ د،ینشو متوق

ف ضرر با شما سفارش یوقت که دانمیم من :پاسخ نگار. است دکنندهیناام چقدر شود،یم متوق ندیم ربازا ا  فتوق که دا

جا در شما ضرر ست گرفته قرار ک سفانه افتد؟یم یاتفاق چه د،یشویم متوقف شما یوقت دیبزن حدس و ا  در تدرس بازار متأ

تر صورت نیا در. کندیم حرکت د،یاکرده ینیبشیپ که یجهت ف قراردادن یبرا مکان نیبه جاست؟ ضرر توق  کی فقط من ک

اب  :دارم جو

ف :نکته ومت و تیحما سطوح پشت را خود ضرر توق ف. دیده قرار مقا یجا دیبا شما ضرر توق  بازار به که ردیبگ قرار ی

شنفس یفضا ف. بدهد دنیک  وقفمت مکرر طوربه احتماال   صورت نیا در رایز د؛ینده قرار کینزد و دهیچسب یلیخ را خود توق

 .شد دیخواه
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ر         ی خط  داستراتژی معامالت ر |   ون سبت  د سکین  به سو

 فارکس یار 
 71 فیلم و مقاالت بازار فارکس ارائه کننده ترجمه ارزشمندترین و پرفروشترین کتب،

 سود به سکیر نسبت
ن له دیخواهیم که یزما جام یامعام سبت د،یده ان شد؟ دیبا چقدر شما سود به سکیر ن نه با اقعا   من میبگو صادقا  یلیخ و

نم؛ینم توجه سود/سکیر نسبت به سبت شهیهم شما ستم،یس نیا با رایز ک االتر R:R ن شت دیخواه 2:2 از ب  .دا

نانچه جام یبرا دیدهیم حیترج چ ن ش داشته یستمیس معامالت ا سبت اگر: دیریگ کار به را روش نیا د،یبا :2 برابر R:R ن  ای 2

نی بود، شتریب نس یامعامله اگر یع دده لیپتا شت، سکیر برابر 2 از شتریب یسو  .دیشو معامله وارد دا

 گرید ۀنیگز با سود به یابیدست

رید روش سب یبرا گ حا ستفاده سود، سطوح ای اهداف ۀم بزار از ا ناچیف ا ست یبو 212 سطوح از. ا 1 و 62 نیم 1262  یبرا دیتوا

ده خود سود اهداف نییتع  .دیکن استفا

 

ودار 0:  نم 7 

212 سطح که دمیرس جهینت نیا به من ثرتر 62 ست مؤ ب حرکت اگر حالنیباا. ا  راحت یلیخ رد،یبگ صورت بازار در یخو

1 سطح به توانیم ط. دیرس زین 1262 ده شدهارائه یبازگشت طوحس دیتول یبرا 11 نمودار در B و A نقا ندیم استفا  .شو
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د        رون ی خط  را |   استراتژی معامالت اه  تب اش ج  ت جیپن د به معامال رو ر و  د
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 معامالت به ورود در جیرا اشتباه پنج
باه پنج من شت جایا در را هاآن خواهمیم که امدهید گرانمعامله از بزرگ ا ناب هاآن از شما تا دهم شرح ن ن اجت  .دیک

ادرست یورودها :0 اشتباه ند خطوط در ن باه رو شت 2شده رسم ا 4 

ر از میترس :«متیق انسداد» قیطر از میترس( الف ست کندل بدنه و هالهیفت قیط له از یبرخ رهیغ و هاکیا  گرانمعام

م هنوز باه ه شت نندیم ا ط نیا از و ک ند خطو ندیم وارد رو ست ممکن اوقات یگاه. شو انسخوش ا ش ش  نیا از و دیبا

الت ب سود به معام  .ستین یخوب روش قطعا   کار نیا اما د،یبرس یخو

ط و دیبرگرد عقب به د،یکن نیرتم دیبا ند خطو دارها در را رو ن میترس خود ینمو ب. دیک شت در متیق دینیب نه هگذ  چگو

ده نشان واکنش ست؛ دا ل حرکت حال در بازار در را نیا و ا ن تست یفع ن یهاچهارچوب در را کار نیا. دیک  یزما

رکوچک ربزرگ و ت حو. دیده انجام زین ت ن درک را آن کارکرد ۀن ب و دیک ط به چگونه متیق که دینیب ند خطو  هک یرو

اکنش د،یاکرده رسم نیم صورت نیا در فقط. دهدیم نشان و نس دیتوا ده لیپتا ط از استفا ند خطو ن درک را رو . دیک

گر ند خطوط رسم یبرا تالش در ا ست مهم اریبس شما یبرا مسئله نیا د،یهست رو  .ا

دیز گرانمعامله یبرا ایپ -کارانتازه خصوصبه- یا ط میترس یبرا هادره ای هاقله کردن د ند خطو س کار رو ش اریب  یوار د

ست ش آرام فقط. ا له و دیبا ضح یهاق ند خط کی و دیکن وصل هم به را وا ضح یهادره. دیبکش ینزول رو  هم به را وا

صل ن و ند کی و دیک ن رسم یصعود رو  .دیک

ادن :1 اشتباه ستور قرارد ل در یشرط د س ۀفاص ند خط یورود طنقا از دور اریب  رو

اده یتر «کارانهمحافظه» روش از اگر نیم استف ستور د،یک ف د ند خط به ممکن حد تا را خود یشرط توق ن کینزد رو  ود. دیک

 :دارد وجود کار نیا یبرا لیدل

ناب :الف ل از اجت ف بزرگ ۀفاص ندنحداقلبه) ضرر توق  (خطر رسا

ست :ب بید ر یا رعیس ر بازار کهیدرصورت سود به ت  .کند حرکت فرد نفع به عا  یس

دار در ند خط کیاست کندل کی ر،یز نمو ستور کی شما. کندیم لمس را رو ستاپ سل د ف ریز را ا ست کندل ک  قرار یکیا

ند خط که دیدهیم ست کندل رایز شودینم فعال اما کند؛یم لمس را رو  کف از باالتر که دهدیم لیتشک را یکف ،یبعد کیا

ل ست؛ یقب برا ا نا  .کندینم فعال را شما یشرط دستور آن نیب

ن تا کرد؟ دیبا چه ستور که یزما ف هر ریز تا را خود دستور شود، فعال تانیشرط د االتر ک  که دیشو مطمئن. دیده حرکت ب

یهاکندل التر یهاکف که ی التر یلیخ دهند،یم لیتشک را با ند خط از با ندینم بسته ینزول رو  . شو

                                                             
ن شد. 24 بیا رخی از اشتباهات  ب ند"  وط رو در رسم خط ج  رای بخش "چهار اشتباه  در  ر   بیشت
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ر         ی خط  داستراتژی معامالت را |   ون اه  تب اش ج  ت جیپن د به معامال رو ر و  د

 فارکس یار 
 71 فیلم و مقاالت بازار فارکس ارائه کننده ترجمه ارزشمندترین و پرفروشترین کتب،

ر یهایورود یبرا ن عمل برعکس ا  قیدق دیخ ستور اگر. دیک ور یلیخ را خود یشرط د  نشان که طورهمان- دیدار نگه د

اده ل کی -است شده د ص ف ۀفا س ضرر توق شت دیخواه بزرگ اریب  .دا

 

ودار 0:  نم 1 

ست کندل یگاه ند خط کیا ور کامال   و کندینم لمس را رو ست، آن از د ستور کی گرانمعامله از یبرخ حالنیا با ا  یشرط د

ن اجتناب کار نیا از. دهندیم قرار س یمعن به شدنبسته. دیک ست شدنکینزد اریب نا به فقط کردنلمس و ا  کردنلمس یمع

ست، م با مفهوم دو نیا ا وت ه ندمتفا  .ا

 1 ۀنقط در ورود :1 اشتباه

له از یبرخ بتد گرانمعام ندیم وارد 1 ۀنقط در یم ال   هاآن کار نیا. شو ناچیف سطوح از هاآن دیشا. ستین یمنطق اص  یبو

ده یبازگشت نندیم استفا  .ک

ند خط کی میترس یبرا که دیباش داشته ادی به ط به رو ن. دیدار ازین 1 و 2 نقا ند خط نیا هامتیق که یزما ا   را رو د جد  در م

ط نند؛یم لمس رهیغ و 2 ،2 ،2 نقا ست؛ ورود یبرا یگنالیس نیا ک ر در نه و 1 ۀنقط در نه شما رید ۀنقط ه  متیق. آن از بعد گ

 .کندینم لمس را آن یحت و شودینم کینزد آن به یحت ورود هیتوج یبرا
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د        رون ی خط  را |   استراتژی معامالت اه  تب اش ج  ت جیپن د به معامال رو ر و  د
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ودار 0:  نم 9 

 ا تاخیرب جهش :1 اشتباه

ربزرگ از یکی نیا. شد خواهد شما قاتل کار نیا له اشتباهات نیت ربه گرانمعامله یحت و کارتازه گرانمعام ست باتج  یۀقض .ا

ب بازتاب شما که رودیم شیپ گونهنیا ند خط کی از را یخو دهرخ ستاپ و رو نیم فکر و افتیدر شیپ ساعت چند در دا  دیک

ست ممکن که ست از را خوب حرکت کی ا س جهش جهیدرنت د؛یبده د جام یسکیپرر اریب ن و دیدهیم ان ستراتژ  نیقوا  ار  یا

ال   نیم نقض کام نکه حال. دیک جا در شما ورود یبرا یهیتوج چیه آ  است ممکن بازار شما، جهش زمان در. ندارد وجود آن

2توقف به مجبور شما آنگاه و شود معکوس سرعتبه  !دیشویم 2

                                                             
رر 22 روج از معامله با ض  خ
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ر         ی خط  داستراتژی معامالت را |   ون اه  تب اش ج  ت جیپن د به معامال رو ر و  د

 فارکس یار 
 77 فیلم و مقاالت بازار فارکس ارائه کننده ترجمه ارزشمندترین و پرفروشترین کتب،

 

ودار 7:  نم 1 

 نمودار کی یبررس

دار دار) ریز نمو 3 نمو دارها از یکی( 2 س شدهارسال ینمو له کی طتو رمعام ست فارکس بازار در گ  چند دینیبیم که طورهمان. ا

ضوع ل در یدگیرس یبرا مهم مو ست شده داده نشان ادامه در یو ۀمعام  .ا

 

 

ودار 7:  نم 9 
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د        رون ی خط  را |   استراتژی معامالت اه  تب اش ج  ر  جیپن تد د به معامال رو  و
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ال   مشکل نیاول: 2 ضح کام ست وا ل با رهنگامید ورود: ا ص ف ۀفا س ضرر توق  .بزرگ اریب

وم: 1 ست نیا مشکل نید ند خط کی سفارش، بازشدن هنگام که ا ف رو خال ب اتفاق که دارد وجود یکینزد آن در م  یخو

 .ندارد وجود متیق حرکت یبرا یکاف یفضا رایز ست؛ین

گر ست از را خوب معامله ستاپ کی قبل هاساعت که دینیبیم ا اده د نبال را معامله د،یاد  یهاپستا د،یباش صبور. دینکن د

ر زین یگر ید  .گرفت خواهند قرار شما راه س

ست کندل ورود :1 اشتباه لند کیا  ب

ل مشکل ست کندل لیتشک یاص س یهاکیا ند   اریب ل ست نیا روند خط یورود مناطق در رمعمولیغ ب  :که ا

نینم .2 ند خط یکینزد تا دیتوا  د؛یشو معامله وارد رو

ل .1 ص ف ۀفا ست بزرگ اریبس ضرر توق  .ا

 

ودار 7:  نم 1 

 

نیم د،یشو وارد دیدار میتصم اگر تیموقع نیا در و نیا از یکی دیتوا جام را کار د ن  :دیده ا

رکوچک الت ۀانداز  در معامله با .2 ر ت ساس ب ر در خود سکیر درصد ا  د؛یده کاهش را خود سکیر معامله ه

ن چهارچوب کی .1 رکوچک اریبس یزما خاذ ت ن ات ف و دیک ال قا  یدق را خود ضرر توق ومت سطح یبا  دیده قرار( اوج) مقا

جا در که ایپ آن نیم د ل یبرا) دیک  (.فروش ۀمعام

 

 

https://kohanfx.com


ر         ی خط  داستراتژی معامالت ت ب |   ون ا رد توقف ضرر یشتر ینک ر مو  د

 فارکس یار 
 79 فیلم و مقاالت بازار فارکس ارائه کننده ترجمه ارزشمندترین و پرفروشترین کتب،

 ضرر توقف مورد در یشتر یب نکات
  

 ف ن یهاچهارچوب یبرا ضرر توق س اغلب ساعته 2 و ساعته 2 یزما ست بزرگ اریب ندیم و ا 1 از توا  پیپ 14 تا 4

شد؛ ریمتغ سب نیبنابرا با حا ورد) الت ۀانداز  ۀم ر( تیموقع برآ نا ب ر در سکیر درصد یمب ر معامله ه ساس ب  نیقوان ا

ست یضرور  شما سکیر تیریمد  .ا

 
 المکانیحت ن یهاچهارچوب در را خود یهایورود ا س یزما رکوچک اریب 2- ت 2 ،یاقهیدق 4  2 یحت ،یاقهیدق 2

ن یبندزمان -یاقهیدق ن تا دیک س سکیر با زودتر دیبتوا  کی در هایرودو یبندزمان. دیشو وارد زیناچ اریب

ن چهارچوب س یزما س را شما سکیر تر،کوچک اریب  باهوش یکم دیبا فقط کار نیا انجام در. دهدیم کاهش اریب

ش الت یهاستاپ با شما. دیبا تن یمعام ر یمب ن یهاچهارچوب ب رکوچک یزما نینم معامله ت لکه دیک ر ب ساس ب  ا

الت یهاستاپ ن یهاچهارچوب در که یمعام ربزرگ یزما تند،یم اتفاق ت ن یهاچهارچوب در اف رکوچک یزما  ت

نیم معامله ست؛نیهم نکته. دیک نوانبه جا دار از اگر مثال ع ف د،یکرد معامله ریز ۀساعت کی AUDUSD نمو  توق

1 شما ضرر ف یهااندازه نیا. بود خواهد پیپ 3 ن یهاچهارچوب در ضرر توق  ریپذامکان ساعته 2 و ساعته 2 یزما

تند  ..هس

 
7:  ودارنم 9 
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د        رون ی خط  ت ب |   استراتژی معامالت ا رد توقف ضرر یشتر ینک ر مو  د
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 نستیم شما ن چهارچوب در تا دیکن صبر دیتوا س یزما رکوچک اریب نن- صورت نیا در. دیشو معامله وارد ت  دما

دار ن چهارچوب در-ریز نمو 2 یزما ف با و مانده منتظر یاقهیدق 2  .دیاشده معامله وارد پیپ 22 فقط ضرر توق

 
ودار 7:  نم 0 

جارت و کرده معامله ساعته 2 نمودار با که یشخص کهیدرحال و ت نجام حاضر حال در ا ست؛ شده ا ال   ا  با دیبا احتما

ر غلبه سپرد ب 2ا ست به یبرا حداقل تا 1 وردن د له سود پیپ کی آ ب 2 حداقل اکنون شما. کند مقا  او از سود پیپ 1

 .دیهست جلوتر

ستفاده با ن چهارچوب در رودو کیتکن نیا از ا ست جینتا نیا به کوچک یزما  :دیابییم د

نیم .2 الفاصله دیتوا ند خط کی لمس از پس ب ستفاده با بازار، سفارش کی با رو  ،یتهاجم ورود کیتکن از ا

خر  .دیبفروش ای دیب

نیم .1 ن صبر دیتوا ند خط در را متیق «واکنش» کی ابتدا تا دیک ست ای بازار سفارش کی با سپس دینیبب رو  ورد

 .دیشو وارد یشرط

ال یاقهیدق AUDUSD 15 در معامله به ورود ۀنقط یرو دیده اجازه نیم شما حالت نیا در. کنم زوم با ب دیتوا  منظور که دینیب

 .ستیچ «واکنش» از من

                                                             
21 Spread :زا ن کارگ و سی تکمی رای معامال ب  ر 
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ر         ی خط  داستراتژی معامالت ت ب |   ون ا رد توقف ضرر یشتر ینک ر مو  د

 فارکس یار 
 10 فیلم و مقاالت بازار فارکس ارائه کننده ترجمه ارزشمندترین و پرفروشترین کتب،

 

ودار 7:  نم 5 

 

ر ساس ب دار ا 3 نمو سا   واکنش از من منظور ،1 سا ست نیا ا نبال به اقعدرو شما که ا ست کندل د یهاکیا  اشم به که دیهست ی

نبال به شما تر،قیدق عبارت به. دهندیم نشان را صعود حال در متیق ئج. دیهست یبرگشت کیاست کندل یالگوها د  اتیز

لب نیا دام در مط  .آمد خواهد کتاب نیا ۀا
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د        رون ی خط  ع تغ |   استراتژی معامالت ر نو ا یچه د ری رو روند یو  خط 
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 روند خط یورود رییتغ نوع چهار
 

جا تا ن ن به که آ تراتژ  نیقوا س التمع یا بطه در خط یام ط میترس با را ند خطو ط رو ست، مربو الت یهایورود نیا ا  ۀننمو یمعام

ل بارز تند؛ین یاص  :موارد نیا در رایز س

ط .2 ند خطو تبر و شده قطع کامال   رو ندیم نامع  .شو

ور کامال   یمدت یبرا بازار .1 ند خط از د ا   اما کندیم حرکت شده قطع رو ند خط و گرددیبرم  بعد  طعق که را یرو

بال بود، کرده  .کندیم دن

نا   اما افتد،ین اتفاق شهیهم موارد نیا دیشا ط مطمئ نند؛یم ریدرگ را روند خطو خص و شناخت را هاآن دیبا لذا ک  .کرد مش

را   هاستاپ نیا ن اکث تندیم اتفاق یزما ر معامله کی به ورود و «نرمال» روند خط کی رسم که اف ساس ب ند خط ا  رممکنیغ رو

شد دارها به. با ن نگاه ریز ینمو  .دیشو متوجه بهتر مرا منظور تا دیک

 

 

ل  0: شک

ش داشته توجه ست بیترت نیهم به هیقض زین 2 و 2 راتییتغ یبرا. هستند هم مخالف 1 و 2 راتییتغ که دیبا  متوجه ایآ. ا

ند خط کی میترس که دیاشده ست، رممکنیغ «نرمال» رو نستیم راتییتغ نیا لاعما با ایآ ا   د؟یشو معامله کی وارد دیتوا
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ر         ی خط  داستراتژی معامالت یتغ |   ون تی رود را ر و روند ید  خط 

 فارکس یار 
 11 فیلم و مقاالت بازار فارکس ارائه کننده ترجمه ارزشمندترین و پرفروشترین کتب،

دارها زیآنال حال در یوقت نیبنابرا دار نمونه چند دیبگذار. دیدار نگه خود ذهن در را موارد نیا دیهست خود ینمو  یواقع نمو

ال راتییتغ از ند خط یورود در را با  دهم نشان شما به رو

 روند خط یورود در راتییتغ
 

 ورود و دیخر ستاپ: 0 رییتغ

ند خط کی میترس گرچه سب یصعود نرمال رو نا نستیم ستاپ نیا با اما بود رممکنیغ م سب زمان در دیتوا نا  ۀلمعام وارد م

ر  .دیشو دیخ

 

ودار 7:  نم 0 

 هایورود و فروش ستاپ: 1 رییتغ

الت یهافرصت همواره ن خط میترس. شودیم جادیا یمتعدد یمعام ست یبرا نرمال ینزول درو بید  فروش یهاستاپ نیا به یا

ست، رممکنیغ نیم یراحتبه که دینیبیم رییتغ نیا با اما ا  .دیبرس سود به دیتوا
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د        رون ی خط  یتغ |   استراتژی معامالت تی رود را ر و روند ید  خط 
 

 هرگونه کپی برداری و نشر محتوای این کتاب مورد رضایت نخواهد بود. 11 

 

ودار 7:  نم 7 

 ورود و دیخر ستاپ: 1 رییتغ

ند خط ا   اما است؛ شده قطع رو بال بعد  .شودیم دن

 

ودار 7:  نم 1 
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ر         ی خط  داستراتژی معامالت یتغ |   ون تی رود را ر و روند ید  خط 

 فارکس یار 
 11 فیلم و مقاالت بازار فارکس ارائه کننده ترجمه ارزشمندترین و پرفروشترین کتب،

 

 ورود و فروش ستاپ :1 رییتغ

 

ودار 7:  نم 9 

س ادشدهی راتییتغ من نظر از تند؛ دیمف اریب تندیم اتفاق یوقت اغلب رایز هس ند خط کی میترس که اف  یراب «نرمال» رو

شد؛ رممکنیغ هایورود برا با نا ا نگه خود ذهن در را هاآن نیب ش آن مراقب وقتتمام دیبا شما که است یز یچ نیا. دیرد  .دیبا

وتکیبر معامله ومت و تیحما سطوح یهاا ط کینزد مقا ند خطو  رو

ردعالق یهاکیتکن از یکی زین نیا رید یکی و من ۀمو تراتژ  راتییتغ از گ س الت یا ند خط یمعام ست رو . است رمؤث اریبس که ا

ر کیتکن نیا ساس ب ل ا ر ۀمعام وتکیب ومت و تیحما وحسط ا ط کینزد مقا ند خطو  ریز و بولد که یاکلمه به لطفا  . است رو

ش خط آن ست، شده دهیک ن توجه ا ل دیکل کلمه نیا رایز د؛یک ص ست کیتکن یا دارها. ما الت یهاستاپ نیا ریز ینمو  یمعام

ض را  .دهندیم حیتو

دار 2 نمو ست فروش ستاپ کی 4 ند خط تیحما سطح تیموقع به. ا  کینزد امکان حد تا دیبا تیحما سطح. دیکن توجه رو

ند خط شد رو  .با
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د        رون ی خط  یتغ |   استراتژی معامالت تی رود را ر و روند ید  خط 
 

 هرگونه کپی برداری و نشر محتوای این کتاب مورد رضایت نخواهد بود. 11 

 

ودار 1:  نم 1 

دار ست دیخر ستاپ کی زین 22 نمو ا  . ا جدد ش داشته توجه م ومت سطح که دیبا س مقا ند خط به اریب ست کینزد رو  .ا

 

ودار 1:  نم 9 
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ر         ی خط  داستراتژی معامالت یتغ |   ون تی رود را ر و روند ید  خط 

 فارکس یار 
 17 فیلم و مقاالت بازار فارکس ارائه کننده ترجمه ارزشمندترین و پرفروشترین کتب،

 

 

ودار 1:  نم 1 

ف یهانهیگز به حال پرداز ضرر توق  :میب

 ز نیاول ف ۀنیگ ورتر معموال   ضرر توق صله نید ست یورود ۀنقط از فا گر و ا ف زود یلیخ دیخواهینم ا  متوق

ادن یبرا مکان نیبهتر اغلب د،یشو ف قرارد ست ضرر توق  .ا

 وم ادن یبرا نهیگز نید ف قرارد ال   ضرر، توق ست یورود سطح کینزد کام  .ا

ینه ضرر توقف از من 22 نمودار در نم؛یم استفاده دومین گز میبیم رایز ک  هنیگز نیا و ستین کینزد یلیخ یورود که ن

نیا مسافت  .دهدیم نشان را یورود متیق سطح سبز خط. دارد یم
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د        رون ی خط  یتغ |   استراتژی معامالت تی رود را ر و روند ید  خط 
 

 هرگونه کپی برداری و نشر محتوای این کتاب مورد رضایت نخواهد بود. 11 

 

ودار 1:  نم 9 

دار در ر یورود 22 نمو ر در دیخ وتکیب ومت سطح ا ند خط کی کینزد مقا  .دارد قرار یصعود رو

 

ودار 1:  نم 0 
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ر         ی خط  داستراتژی معامالت یتغ |   ون تی رود را ر و روند ید  خط 

 فارکس یار 
 19 فیلم و مقاالت بازار فارکس ارائه کننده ترجمه ارزشمندترین و پرفروشترین کتب،

2 نمودار در: سؤال ف 2 جا را خود ضرر توق   د؟یدهیم قرار ک

ف: پاسخ ل نقطه نیا. 1 ۀنیگز ضرر توق نیا  و خوب ۀفاص ست یورود سطح از یم ز. ا ف ۀنیگ ور یلیخ 2 ضرر توق ست د  و ا

سبت داش سکیر ن  .دهدینم رائها یخوب پا

ر در معامله چرا: سؤال ومت و تیحما سطوح اوتکیب ط کینزد مقا ند خطو  را آن لیدل نکهیا از قبل است؟ مهم قدرآن رو

بتدا م،یبگو شما به ن دقت ریز نمودار به ا ال نمودار همان نیا. دیک ست با  .ا

 

ودار 1:  نم 5 

 

را افتدیم یاتفاق چه: پاسخ باش اطراف آن در 1 و 2 روند خط یورود وقوع هنگام گ  را خود وتریکامپ اگر شودیم چه د؟ین

ن روشن دارها به ینگاه با و دیک ند خط یورود که دیشو متوجه خود ینمو ست را 2 رو ند خط یورود یزودبه و دیادادهازد  رو

ست از زین را 1 اد؟ دیخواه د  د

گر نستینم شما ا ل چگونه که دیدا ومت سطح اوتکیبر ۀمعام ب یلیخ یصعود حرکت د،یده انجام را مقا  دست از را یخو

دیم ا نستینم رایز د؛ید ومت سطح که دیشو متوجه دیتوا ال در درست یمقا ند خط یورود یبا نیم که دارد وجود 1 رو وا  دیت

ر سفارش نجا در را خود فروش/ دیخ ن منتظر و دیده قرار آ وتکیبر کی که دیبما  .تدفیب اتفاق ا
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د        رون ی خط  یتغ |   استراتژی معامالت تی رود را ر و روند ید  خط 
 

 هرگونه کپی برداری و نشر محتوای این کتاب مورد رضایت نخواهد بود. 91 

 هاستاپ نیا مورد در گرید مهم ۀنکت

 ست ممکن الت ستاپ کی یبرا یاساعته 2 ای 2 نمودار یر یگیپ حال در یوقت ا  سطوح از دسته آن د،یهست یمعام

ومت ای تیحما ن یهاچهارچوب در که دینینب را مقا رکوچک اریبس یزما نند- ت 2 ما  ظاهر -یاقهیدق 2 تا یاقهیدق 4

ندیم  .شو

 ن یهاچهارچوب ربزرگ یزما ومت و تیحما سطوح نیا ت شش را مقا  مطلب وضوح یبرا نجایا در من. دهندیم پو

ورم؛یم یمثال دار آ ست یاساعته 2 نمودار ریز نمو  ۀنقط. شودینم دهید یآشکار  تیحما سطح چیه آن در که ا

ند خط یورود لش با رو ست شده داده نشان ف  .ا

 

ودار 1:  نم 0 

دار دار) ریز نمو دار همان(  23 نمو ال نمو ن چهارچوب در با 2 یزما ست یاقهیدق 2 ن توجه رنگ یآب یۀناح به. ا  هیناح نیا در. دیک

ند خط ریز قا  یدق یتیحما سطح ست شده لیتشک رو ن. ا ط متیق که یزما نچه شکست، را تیحما سطح و کرد سقو نب آ  الد

 .ستا مداوم ینزول حرکت کی شود،یم
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ر         ی خط  داستراتژی معامالت یتغ |   ون تی رود را ر و روند ید  خط 

 فارکس یار 
 90 فیلم و مقاالت بازار فارکس ارائه کننده ترجمه ارزشمندترین و پرفروشترین کتب،

 

ودار 1:  نم 7 

 

گر الت یهاستاپ ا نیم یر یگیپ را یمعام دارها در که دیک رکوچک به که ستین بد  افتند؛یم اتفاق ساعته 2 ای 2 ینمو  نیت

ن یهاچهارچوب ن توجه زین یزما پرداز یابازه چند زیآنال به و دیک س حال نیع در اما ساده نکات موارد نیا. دیب  کارآمد اریب

تند  .هس
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د        رون ی خط  له تیریمد |   استراتژی معامالت  معام
 

 هرگونه کپی برداری و نشر محتوای این کتاب مورد رضایت نخواهد بود. 91 

 معامله تیریمد
ثر تیریمد یبرا ل کی مؤ آور، ۀمعام ر از قبل سود ابل در آنچه از دیبا زیچ ه ست مق ندیم آنچه ای شما بلتان در توا ش مقا  د،با

گاه ش آ نندیم ریز موارد د،یدار قرار معامله طرف کدام در نکهیا به بسته. دیبا شند شما ضرر به توا  :با

 ومت و تیحما سطوح  ؛یافق مقا

 ومت سطح  ؛(شودیم تیحما سطح) شدهشکسته مقا

 ومت سطح) شدهشکسته تیحما سطح  ؛(شودیم مقا

 ط ند خطو ف؛ رو خال  م

 بار  .اخ

ال   گر مث ب دیخواهیم د،یهست دیخر طرف در معامله حال در ا  :که دینیب

 ومت سطوح ایآ  شود؛یم شکسته مقا

 ط ایآ ند خطو ف ینزول رو خال ند؛یم شکسته م  شو

 ومت سطوح ایآ ندیم لیتبد تیحما سطوح به شدهشکسته مقا  دهند؛یم ادامه متیق شیافزا به و شو

 چن بار  دیخواهیم نیهم اشته یاخ شند شما نفع به که دیباش د  .با

تأسفانه نمی رود شهیهم م پیش  یم  دار نتظار  جور که ا آن ضاع  و برا ؛ا ست یضرور  نیبنا  د،یشویم روروبه طیشرا نیا با یوقت که ا

ل سود از که دیریبگ ادی ن محافظت خود یقب ست ممکن بازار رایز د؛یک   اخبار پس. برگردد سطوح نیا از یتوجهقابل طوربه ا

ست ممکن د،ینده انجام را کار نیا اگر. دینکن فراموش را حمل ا س سود با ای دیشو ضرر مت  یامعامله یحت ای زیناچ اریب

 .دیشو خارج سرسربه
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ر         ی خط  داستراتژی معامالت ا |   ون م افق تیسطوح ح  یو مقاومت 

 فارکس یار 
 91 فیلم و مقاالت بازار فارکس ارائه کننده ترجمه ارزشمندترین و پرفروشترین کتب،

 یافق مقاومت و تیحما وحسط
نندیم سطوح نیا الت برخالف توا نند کار شما معام دار) ریز نمودار. ک 2 نمو لق( 2 ل کی به متع ست؛ دیخر ۀمعام  قا  یدق یاتفاق ا

ندیم آن برعکس ل یبرا توا  .فتدیب اتفاق فروش ۀمعام

 

ودار 1:  نم 1 

 تیحما سطح به شدهشکسته مقاومت سطح لیتبد

دار 2 نمو ال   9 ست؛ یهیبد کام ل وارد شما ا بدییم کاهش ظرافت با متیق و دیشویم فروش ۀمعام  از متیق آن از بعد اما ا

ومت سطح ل مقا نوانبه حاضر حال در که همان– یقب ال را متیق کرده، عمل تیحما سطح ع ند خط و بردیم با  را ینزول رو

ال سمت به -کندیم قطع نیم جهش با  .دک
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د        رون ی خط  ا |   استراتژی معامالت م افق تیسطوح ح  یو مقاومت 
 

 هرگونه کپی برداری و نشر محتوای این کتاب مورد رضایت نخواهد بود. 91 

 

ودار 1:  نم 9 

 مقاومت سطح به شدهشکسته تیحما سطح لیتبد

ل وارد شما. است باال نمودار برعکس کامال   مورد نیا ر ۀمعام ی ب معامله و دیشویم دیخ یبای  ند؛کیم حرکت باال سمت بهه ز

ل تیحما سطح از آن از بعد اما ال و شده شکسته که همان – یقب نوانهب حا  نییپا را متیق و کرده عمل مقاومت سطح ع

وردیم ند خط و آ  .کندیم جهش نییپا سمت به -کندیم قطع را یصعود رو

 مخالف روند خطوط

نانچه له انجام حال در چ ند خط در بازار و دیهست یامعام ف رو ش دیبا کند،یم حرکت مخال ندیم متیق. دیباش اریهو  از توا

ند خط آن ف رو خال گر. دبرگرد م ند خط ا ف رو خال ن چهارچوب کی از م س یزما ربزرگ اریب شد، شده رسم ت ن دیبا با  که دیبدا

س آن تیاهم تریب اریب ن چهارچوب از ش ست ممکن که است یتر کوچک یزما  لیدل نیهم به. دیریبگ شیپ معامله یبرا ا

ست بازه زیآنال ۀنیزم در را خود مهارت شهیهم دیبا که ا ن تیتقو یاچند  . دیک

ست زمال ط از دسته آن مراقب همواره ا ند خطو ش رو ف که دیبا خال دارها م  به متیق دنیرس صورت در تا هستند تانینمو

ط ند خطو ف، رو خال ن افتیدر را آن یهانشانه سرعتبه م  .دیک

 اخبار

بار ریتأث دیز یگاه بازار جهت بر اخ ست؛ کم یگاه و ا ست بهتر پس ا نتشار زمان از ا بار ا اد اخ گاه گبزر  یاقتص ش آ  و دیبا

ن ددار  معامله انجام از افتد،یم اتفاق اخبار انتشار از قبل درست معامله ستاپ کی که یزما  کی نکهیا مگر د؛یکن یخو

رمعامله بار گ ش اخ  .دیبا

گر نیم فکر ا ل یورود که دیک ورتر شما ۀمعام ست د ش نگران د؛یاکرده کسب یکم سود و ا  فاقاتات و دیکن صبر فقط. دینبا

بار زا پس ن یر یگیپ را اخ ست ممکن. دیک ند ا شد شما نفع به کار رو  .با
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ر         ی خط  داستراتژی معامالت ا |   ون م افق تیسطوح ح  یو مقاومت 

 فارکس یار 
 91 فیلم و مقاالت بازار فارکس ارائه کننده ترجمه ارزشمندترین و پرفروشترین کتب،

 دهد انجام را خود کار بازار دیده اجازه

گر ش موفق دیخواهیم ا ست یکار  نیبهتر نیا د،یبا نیم که ا نوانبه دیتوا له کی ع رمعام  نکهیا زا پس. دیبکن خودتان یبرا گ

ن خاموش را وتریکامپ د،یداد قرار را خود سفارش نجام یگر ید یکارها و دیک نجام را خود کار بازار دیبگذار. دیده ا  تا. دهد ا

ن  .دیکن تیریمد را خود سکیر نکهیا مگر د،یندار کنترل آن یرو قطعا   د،یهست معامله مشغول که یزما

ربزرگ از یبعض من قتیحق در له از را میسودها نیت یهامعام ست به ی ورده د ده قرار را سفارش هاآن در که امآ . امرفته و دا

ف اگر یحت. دهد انجام را خود کار تا دیده اجازه بازار به فقط م ضررتان توق ل گرفت، قرار برخورد مورد ه  نیا. ستین یمشک

 .میارفتهیپذ را آن معامله هنگام که بود یسکیر همان

ا   یوقت میم چک بعد ن ال   -ک ست ممکن -روز کی یحت ای ساعت 1 از بعد معمو 21 تا 24 ا ور سود پیپ 4 نا  ای باشم داشته ش

شد گرفته قرار برخورد مورد سودم هدف نکهیا  .با

 :افتاد خواهد شما یبرا اتفاقات نیا د،یبمان منتظر جاهمان آنگاه د؛یده قرار را خود سفارش و دیشو معامله کی وارد اگر

 

ن  احتماال   با سات یقر س کار رایز د؛یشویم فوق احسا شوار  اریب ست ید و خود وتریکامپ از معامله انجام از پس شما که ا  رد

و نیا حال نیع در و دینشو ساس د ن کنترل را اح ابل در. دیک ن اگر شد دیخواه متعجب مق  رچقد وترتانیکامپ ترک دیبدا

ثر  .بود خواهد مؤ

 

رید از شیب مورد نیا  :زندیم ضربه گرانمعامله به موارد گ

بتان کردنکم یبرا یراه کار نیا ست ممکن زمان نیترکم در حسا اد وارد دیشا. ا  ضرر هاآن ۀهم در و شده معامله یتعد

ش کرده ست را آنچه دیخواهیم شکست، آن یتالف به االن و دیبا ادهازد ن د،یاد ش کرده ضرر قدرآن دیشا. دیبرگردا  که دیبا

ن فکر تریب هرچه دیک له ش ن معام ندن یبرا یشتر یب شانس د،یک  .دهدینم جواب کار نیا اما د؛یدار خود پول برگردا
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د        رون ی خط  تحرک |   استراتژی معامالت  توقف ضرر م
 

 هرگونه کپی برداری و نشر محتوای این کتاب مورد رضایت نخواهد بود. 91 

 

جام ن ست وترتانیکامپ نکردنترک مضرات گرید از بد معامالت ا  !ا

له به رهنگامید ورود ن در معام بال   ستاپ که یزما سط که است آن مانند است، داده رخ ق ادهیا فرودگاه باند و  دینک تالش و ست

بوجت که ف را یجام ن متوق بانخ افتد؟یم یاتفاق چه دیبزن حدس. دیک ندینم ل ند در را «موش» کی توا ب فرودگاه با  پس. ندیب

ج اقدامات یجا به ف دهینسن  .باش یبعد ستاپ منتظر و کن لط

 

 متحرک ضرر توقف
ادن یبرا روش نیبهتر: سؤال ف قرارد حرک ضرر توق ر همان ای مت ستاپ نگیلیت 2ا حافظت یبرا 2  ست؟یچ سود از م

الت یبرا: پاسخ وفروش،یخر معام ف د حرکم ضرر توق ومت و تیحما سطوح پشت بیترت به را خود ت  .دیده قرار مقا

الحظه که طورهمان تراتژ  نیا در د،یکرد م ف ،یاس ول ضرر توق ال در هیا له) هاسقف یبا  .ردیگیم قرار( هادره) هاکف ریز ای( هاق

سا   سا ومت سطوح پشت هانیا ا ز دو. دارند قرار تیحما و مقا ف قراردادن بزرگ تیم حرک ضرر توقف و ضرر توق  پشت در مت

ومت ینواح ست قرار نیا از تیحما و مقا  :ا

 ل نکهیا احتمال ف موعد از زودتر شما ۀمعام ست؛ کمتر شود، متوق  ا

 رید انیب به دهد؛یم بازار به یشتر یب تنفس یفضا  .کند حرکت بازار که دیدهیم اجازه گ

ر شما یوقت نیبنابرا ستاپ نگیلیت ل یرو را ا نیم لاعما خود ۀمعام ن و دیک  سود ،کندیم حرکت شما نفع به معامله که یزما

نیم د،یداریبرم را خود ستفاده با دیتوا ر از ا ستاپ نگیلیت ر یمبتن ا ند مفهوم، نیا ب  .دیکن تیهدا سود حداکثر سمت به را رو

 

 

 

 

 

                                                             
22 Trailing Stop 
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ر         ی خط  داستراتژی معامالت مع |   ون ر ج  سود یآو

 فارکس یار 
 97 فیلم و مقاالت بازار فارکس ارائه کننده ترجمه ارزشمندترین و پرفروشترین کتب،

 سود یآور جمع
س گفتنش سخن نیا البته. شود بازنده برنده ۀمعامل کی دینده اجازه هرگز ست؛ سخت انجامش و انآ  از یکی رایز ا

شوارتر له یبرا کارها نید حسوب گرانمعام بال به ما ۀهم. شودیم م ن ست. میهست بزرگ سود د  نیا به لزوما   سود به یابید

نا برا وجهچیهبه د؛یبرس خود سود هدف درصد 244 به معامالت تمام در و شهیهم شما که ستین مع له کهیدرحال نیبنا  معام

ست، حرکت حال در شما نفع به ئ سود که دیریبگ ادی ا ول از یجز دی. دیبردار جد ده با که دیریبگ ا ف از استفا  ررض توق

حرک ن محافظت خود سود از مت  .دیک

دیز یفکرها طرز خاب است، دیمف شما یبرا نظرتان به هرکدام. دارد وجود یسودبر  مورد در یا نت ن ا  را کارها نیا  من. دیک

 : دهمیم شنهادیپ

له یراب ست، شده داده نشان 94 نمودار در که یامعام  سطح به متیق دنیرس با که دیکرد وارد استاندارد قرارداد کی ا

ئ سود ت،یحما ست به آن از یجز ش داشته خاطر به. دیآیم د ئ سود حداقل دیبا شت که را یجز نیم بردا رشیب دیبا د؛یک  از ت

شد یمقدار   . دیاکرده سکیر ابتدا در که با

س بازار راگ شد کرده حرکت شما نفع به ادیز اریب تر ،(پیپ 244 مثال  ) با ست به ف ا ن تا سپس دیداربر را سود نص  که یزما

ندیباق د،یادهینرس خود سود هدف به هنوز شما و کندیم حرکت شما نفع به معامله  طرف از. دیدار نگه را خود سود ۀما

نیم د،یندار یسود هدف اگر گر،ید لش توسط که طورهمان دیتوا ست، شده داده نشان یآب یهاف ستاپ نگیلیتر ا  در را ا

ل ن اعمال خود ۀمعام  .کند رونیب را شما بازار که یزمان تا دیک

 

ودار  91:  نم

طیبااحت را کار نیا دیبا چرا ر رایز د؟یده انجام ا ست ممکن زمان ه ل بازار ا  .برود شیپ شما هیع
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د        رون ی خط  مع |   استراتژی معامالت ر ج  سود یآو
 

 هرگونه کپی برداری و نشر محتوای این کتاب مورد رضایت نخواهد بود. 91 

ناچیف یبازگشت سطوح از اگر اده خود سود اهداف ۀمحاسب یبرا یبو نیم استف 212 سطح به دنیرس صورت در د،یک 62 

نیم ئ سود به دیتوا ب تا دیدار نگه ثابت را آن یۀبق و دیابی دست یجز ندیم ایآ که دینیب  اگر اما برسد؛ 11262 سطح به توا

212 سطح یرو را سود هدف اده قرار 62 ل شد، رخوردب آن به و دیاد ست سود سود،. ستین یمشک  .ا

 معامالت از ییهانمونه

دارها ادامه در ینمو بیم را ی حو که دینیب الت ستمیس کارکرد ۀن ند خط یمعام  . دهدیم نشان را رو

دار به ن دقت 92 نمو الت ستاپ من. دیک نتشر فارکس تیساوب کی در را ریز یمعام نندگان به تا کردم م ال ستاپ خوا  یتمعام

شفر  ند خط به شدنکینزد حال در متیق  رایز دهم؛ هشدار بود، افتاده اتفاق GBPUSD در که یاحتمال و لندمدت ینزول رو  ب

دار از شده رسم  .بود یهفتگ نمو

ل ستاپ کی بود ممکن که دادیم نشان نیا و بود کینزد آن به یلیخ متیق د،ینیبیم که طورهمان  ۀدنیآ در فروش ۀمعام

س  .دهد رخ کینزد اریب

 

ودار  99:  نم

ن چهارچوب در تا بودم یفرصت منتظر من ل وارد ساعته 2 یزما حظه همان نیا شوم؛ فروش ۀمعام  .بود ل
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ر         ی خط  داستراتژی معامالت مع |   ون  سود یر آوج

 فارکس یار 
 99 فیلم و مقاالت بازار فارکس ارائه کننده ترجمه ارزشمندترین و پرفروشترین کتب،

 

ودار  91:  نم

ن در کار ۀجینت دار توانستم که یزما ست شده قفل سود پیپ 24 کنم، رهیذخ خود وتریکامپ در را معامله نمو  .ا

 

ودار  99:  نم

 .دیکن یبندزمان ترکوچک یزمان یهاچهارچوب در را خود یهایورود سپس د؛یبرس یکل ریتصو کی به ابتدا: نکته

دار نه ریز نمو ل از یانمو ر ۀمعام ست EURGBP دیخ ند خط از خوب جهش کی که ا  .دهدیم نشان را یصعود رو
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د        رون ی خط  مع |   استراتژی معامالت ر ج  سود یآو
 

 هرگونه کپی برداری و نشر محتوای این کتاب مورد رضایت نخواهد بود. 011 

 

ودار  90:  نم

ط مورد در آنچه به توجه با ند خطو ند خط سه نیا از کیکدام شد، گفته تند بیش با رو ند خط کی ریز رو  ؟است فیضع رو

 

ودار  95:  نم

ل ۀجینت نیا بعد، ساعت چند ده نشان 91 نمودار در) بود EURCAD دیخر ۀمعام  (.است شده دا

https://kohanfx.com


ر         ی خط  داستراتژی معامالت مع |   ون ر ج  سود یآو

 فارکس یار 
 010 فیلم و مقاالت بازار فارکس ارائه کننده ترجمه ارزشمندترین و پرفروشترین کتب،

 

ودار  90:  نم

م نیا ست یگر ید مورد ه دار  ا نمو دار نیا. (93) ل نمو ند که دهدیم نشان را GBPCHF در فروش ۀمعام ست داشته یخوب رو  .ا

 

ودار  97:  نم

 کند؟یم دنبال را روند خطوط متیق چگونه

اده نشان ریز در- GBPJPY در عاملهم به ورود نیاول در ست شده د  پیپ 212 معامله نیا با فقط و داشتم یخوب عملکرد -ا

شر فارکس تیساوب در که نمودار نیا. کردم سود ن شد، منت س ۀنمو ست ریچشمگ تیموفق کی از یکیکال  .ا

https://kohanfx.com


د        رون ی خط  مع |   استراتژی معامالت ر ج  سود یآو
 

 هرگونه کپی برداری و نشر محتوای این کتاب مورد رضایت نخواهد بود. 011 

 

ودار  91:  نم

ل رسدیم نظر به ند خط متیق رایز ست؛ین نقصیب ورود کی -دیآیم مهادا در- USDCAD ۀمعام  و شکسته را یصعود رو

ند خط ریز تا ا   سپس است، رفته نییپا رو د جد ال م وباره و رفته با ست شکسته را آن د الش و ا  یعودص شرفتیپ تا کرده ت

شد؛ داشته داش معامله نیا خاطر به من حال نیا با با ب پا  .گرفتم یخو
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ر         ی خط  داستراتژی معامالت مع |   ون ر ج  سود یآو

 فارکس یار 
 011 فیلم و مقاالت بازار فارکس ارائه کننده ترجمه ارزشمندترین و پرفروشترین کتب،

 

ودار  99:  نم

ل بیترتنیابه و ال USDCAD ۀمعام لوب ۀجینت به با ست با من سود هدف و دیرس مط بید حقق سود پیپ 229 به یا  .شد م
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د        رون ی خط  مع |   استراتژی معامالت ر ج  سود یآو
 

 هرگونه کپی برداری و نشر محتوای این کتاب مورد رضایت نخواهد بود. 011 

 

ودار 9:  نم 11 

ست بوده یمورد ایآ: سؤال ف خود معامالت در زین شما که ا ش شده متوق  د؟یبا

ستراتژ  چیه. بله: پاسخ ن اگر. دهدینم برد نیتضم درصد 244 شما به یا تراتژ  نیچ س ایپ را یا م من به د،یکرد د  اطالع ه

 .دیده

الت من ست، آمده ادامه در که را یمعام ادم؛ انجام ا دارها نیا اما ند ب تا دهمیم نشان شما به را هاستاپ و نمو  متیق که دینیب

نه یعال یهاستاپ وجود شرط به ط از داده، نشان واکنش چگو ند خطو ست کرده یرویپ رو لب اتفاقات نیا. ا  دهند؛یم رخ اغ

ن ژهیوبه 1 از شیب که یزما ش داشته بررسی یبرا ارز 4  .دیبا
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ر         ی خط  داستراتژی معامالت مع |   ون ر ج  سود یآو

 فارکس یار 
 011 فیلم و مقاالت بازار فارکس ارائه کننده ترجمه ارزشمندترین و پرفروشترین کتب،

 

ودار 9:  نم 19 

دار در ست شده ارائه یگر ید مورد 241 نمو دار نیا. ا ند خط کی نمو  قطع از بعد یحت که دینیبیم. دهدیم نشان را یقو رو

ند خط باره متیق ،2 یورود در رو ترده، یصعود حرکت کی از قبل و کرده صعود دو و گس ند خط به بار د  کرده برخورد رو

ست  !ا

 

ودار 9:  نم 11 

سخ من پرسش نیا به ل اگر نظرتان به دیده پا س سود د،یده انجام ساعته EURSUD  2نمودار در را ریز ۀمعام  کسب یبمنا

نیم گر من نظر به د؟یک لم ا سب ۀک نا نا به را م نگاه م،یبدان آن شمردن کوچک و قتیحق کتمان یمع  افتیدر یمناسب سود آ

نیم  .دیک
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د        رون ی خط  مع |   استراتژی معامالت ر ج  سود یآو
 

 هرگونه کپی برداری و نشر محتوای این کتاب مورد رضایت نخواهد بود. 011 

 

 

ودار 9:  نم 19 

دار یط نیهم هم بعد نمو  .دارد را شرا

 

 

ودار 9:  نم 10 
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ر         ی خط  داستراتژی معامالت مند برا |   ون رت ز قد را ت یسه  ا یابیدس ده س یبه سو ریب اال ا  ب

 فارکس یار 
 017 فیلم و مقاالت بازار فارکس ارائه کننده ترجمه ارزشمندترین و پرفروشترین کتب،

رساده موارد نیا من نظر به شما چیست؟ .دهدیم نشان را هاحالت نیت ر   نظ

 باال اریبس یسودها به یابیدست یبرا قدرتمند راز سه
 

الت حساب چگونه دیبفهم تا کنم فاش تانیبرا را قدرتمند حالنیدرع و ساده راز سه دارم قصد ادامه در  ودخ یمعام

ستیا جالب. دیده شیافزا ترشیب ای درصد 244 ۀانداز  به ماه، کی عرض در یحت را الت به یاز ین شما که نجا دیز معام  یبرا ا

ست ل چند فقط د،یندار زیانگشگفت جینتا نوع نیا به یابید س ۀمعام ال احتمال با و تیفیباک اریب  تمام هفته، ای روز کی در با

ست یز یچ آن ن توجه بدان دیبا شما که ا ست مهم. دیک ور معامالت یوقت که ا ایپ را سودآ نیم د  یدرستبه را هاآن د،یک

ن تیریمد ن تا دیک اده نیشتریب دیبتوا له آن و دیببر مرسوم حرکت کی از را استف  !اشندب یکاف شما ماه کی یبرا هامعام

 .دینکن میتنظ را سود اهداف و دیکن اعمال خود معامالت در را استاپ نگیلیتر: 0 راز

س که است یموضوع نیا نظر به گرچه دافر  از یار یب را   یول دانند؛یم ا  ت؟اس چگونه شما مورد در. رندیگینم کار به را آن اکث

گر ست، طورنیا ا تر از را خود ا ست یبرا احتمال نیبه بید الن یسودها به یا  .دیاکرده محروم ک

تر ستاپ نگیلیتر اعمال یبرا راه نیبه الت در ا س کار سودآور معام اده اریب بارت آن و است یاس ست ع  توقف دنقراردا از ا

ومت و( هادره) تیحما پشت در ضرر الت یبرا بیترت به( هاقله) مقا ر و فروش معام ستفاده با. دیخ نیم مؤثر فن نیا از ا  دیتوا

ن تا ند که یزما ست هنوز رو خوردهد الن یسودها آن ۀجینت و ن ست، ک نبال را آن ا ن د دار. دیک  نشان را یامعامله پایین نمو

ر من که دهدیم ساس ب ند خط ا ل رو دار نیا در. امداده انجام یداخ ثرتر نمو ده روش نیمؤ ف کی از استفا حرک ضرر توق  مت

نار کی یبرا  .است شده داده نشان یخوببه فروش ورود یویس
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د        رون ی خط  مند برا |   استراتژی معامالت رت ز قد را ت یسه  ا یابیدس ده س یبه سو ریب اال ا  ب
 

 هرگونه کپی برداری و نشر محتوای این کتاب مورد رضایت نخواهد بود. 011 

 

ودار 9:  نم 15 

نکه حال دینکن میتنظ را سود اهداف میگفت بسته ما از یار یبس ۀبرنام آ ور  دافاه نییتع به وا ست یسودآ  نییتع قتیدرحق. ا

شتباه کار سود اهداف یک نیا و) ستین یا صیات  تراتژ  از خصو س ست ریپذانعطاف یا  افاهد تا کندیم کمک شما به که ا

ن نییتع را سود ست بهتر اما( دیک جام گرانمعامله شتریب آنچه از متفاوت ا تراتژ  ای دهندیم ان س یهایا  هیوصت شما به که ی

نند،یم ن ملع ک  .دیک

اد به  :من اعتق

ست یبرا را شما شانس سود، اهداف نییتع .2 حدود سود حداکثر به یابید  .کندیم م

ست ممکن بازار کهیدرحال کند؛یم خارج معامله از عیسر یلیخ را شما سود هدف نییتع .1  لیپتانس هنوز ا

دام شد داشته را کار ۀا  .با

 

الت در را سود اهداف وقتچیه شما ایآ: سؤال نینم نییتع خود معام   د؟یک

میم میتنظ را هاآن یگاه زین من :پاسخ ن ر که دهمیم حیترج اوقات شتریب اما ک الت در را استاپ نگیلیت و معام  رسودآ

ن تا دهمیم حیترج رایز کنم؛ اعمال خود ند نیا که یزما ست رو خوردهد ست، ن نم حداکثر به را خود سود ا  .برسا
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 فارکس یار 
 019 فیلم و مقاالت بازار فارکس ارائه کننده ترجمه ارزشمندترین و پرفروشترین کتب،

گر. دهم شرح ریز ودارنم با را نکته نیا دیده اجازه ستراتژ  ا الت یا ند خط یمعام ر رو ساس ب نبال سود اهداف نییتع ا  شد؛یم د

ست آن منظور ف در سود هدف که ا بل سق ل توجهقا ر معامله کی یبرا یقب نگاه شد؛یم نییتع دیخ نستیم آ  یز یچ با دیتوا

ود 2 حد 2 ل نیا که رسدیم نظر به. دیشو خارج سود پیپ 4-222 2 نیا رایز ست؛ین یبد ۀمعام الر 224،  قرارداد کی یبرا د

ستاندارد ست شده نییتع ا  .دیآیم شما حساب به راحت و خوب یلیخ که ا

 

ودار 9:  نم 10 

رید طرف از اما گر گ نند ا دار هما ر از 243 نمو ستفاده استاپ نگیلیت ال سمت به بازار حرکت با و ا  د،ینک قفل یشتر یب سود با

2 نیا. دیشویم خارج معامله همان در سود پیپ 222 با سهیمقا در سود پیپ 232 با ،3 الر 24 ست خوب یلیخ د  با اما ا

نیم انتظار و صبر یکم تریب دیتوا ست به ش ور د ال. دیآ تر روش کدام نظرتان به حا ست؟ به  ا

 

ودار 9:  نم 17 

https://kohanfx.com


د        رون ی خط  مند برا |   استراتژی معامالت رت ز قد را ت یسه  ا یابیدس ده س یبه سو ریب اال ا  ب
 

 هرگونه کپی برداری و نشر محتوای این کتاب مورد رضایت نخواهد بود. 001 

وت متوجه ایآ الت عملکرد در کار نیا هک دیشد یبزرگ تفا ادیا شما یمعام حدودکردن یجا به شما کند؟یم ج  با) خود سود م

11 درواقع( سود هدف نییتع ستاپ نگیلیتر کی اعمال با فقط را یاضاف سود پیپ 9 ر ریز در ا ف ه بل باالتر ک  که– توجهقا

ال سمت به متیق حرکت با شته خاطر به البته. دیاکرده یآور جمع -است شده لیتشک با ش دا الت یبرا که دیبا  روشف معام

ند نیا برعکس قا  یدق ن عمل رو  .دیک

سب دییایب حا نجام یاساده ۀم ف. میده ا ل یبرا هیاول ضرر توق 2 فوق، ۀمعام  نسبت حالت نیا در. بود پیپ 232 سود و پیپ 3

اش، به سکیر ست 2:24 پاد  .ا

له نیا در اگر: سؤال ش کرده سکیر خود حساب از ٪1 یرو معام  شیافزا چقدر سود افتیدر از پس اکنون شما حساب د،یبا

ست؟ افتهی  ا

1: پاسخ 4% 

ست یبرا: سؤال ل تعداد چه حساب، شیافزا ٪244 به یابید رید ۀمعام  د؟یدار ازین را نیا مثل گ

اد: پاسخ دیز یلیخ هاآن تعد خواهد ا شد؛ معامله 3 یحت ای 2 ،1 دیشا. بود ن الت تمام رایز با  یکسانی قا  یدق سود معام

نیم فقط شما. ندارند  .دیبردار دهد،یم ارائه بازار که سود مقدار آن دیتوا

وارمیام نس نیا متوجه د ش کرده درک و شده سود کسب یبرا لیپتا ست یبرا که دیبا  خود حساب شیافزا ٪244 به یابید

جبور دیز معامالت دیستین م جام یا دار  شدهدادهنشان مثال در. دیده ان ر فقط اتفاق نیا ،(243)نمو نا ب له کی یمب جام معام  ان

له دیبگذار. شودیم ن بارها و بارها که را یاجم م تکرار د،یادهیش ن ند: »ک ست رو ست شما دو نه چیه اگر پس.« ا  از یانشا

شدن ند ۀخاتم ای کند 2دینشو خارج آن از ندارد، وجود رو س کاربرد همان نیا.  2 ست یبرا کار در اطالعات عیو  اکثرحد به یابید

ده با سود حرک ضرر توقف از استفا ست مت نند،یم حرکت فرد نفع به معامالت یوقت که ا چنان ک نیم قفل را سود هم  :دک

ن تا میدانیم ما االتر یهاکف جادیا حال در متیق که یزما ست، یمتوال ب ند ا نان یصعود رو چ خوردهدست هم ند؛یم یباق ن  ما

جام یبرا یگنالیس چیه بازار کهیدرحال دیشو خارج بازار از زود یلیخ دیبا چرا نیبنابرا ن ده کار نیا ا ست؟ ندا   ا

ند حالت یبرا تیوضع نیا برعکس ضوع نیا. کند رونیب را شما بازار دیبگذار. کندیم صدق ینزول رو  .دیسپارب خاطر به را مو

 سود تا دیده انجام یادیز امالتمع هفته هر ای روز هر ستین الزم که دیباش دهیفهم را قتیحق نیا دیبا اکنون: نکته

 تیریمد دقت با سود حداکثر استخراج یبرا که هستند دیمف معامالت از یمعدود تعداد تنها. دیکن کسب یبخشتیرضا

 .«دینکن معامله حد از شیب» گرید انیب به. شوندیم

ر دار طبق ب نیم 242 نمو ل که دینیبب دیتوا تن AUDUSD در یعال اریبس ۀمعام ر یمب دار ب . کندیم عمل چگونه ریز ساعته 2 نمو

ب نیم چگونه دینیب حرک ضرر توقف از. دیکن کسب یشتر یب سود قیطر نیا از دیتوا ادنق با سود کردنقفل یبرا مت  آن رارد

                                                             
باشید. 22 کرده  ن وش  رام ف ندها را  به رو وط  ب ر درس م وارم   امید
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 000 فیلم و مقاالت بازار فارکس ارائه کننده ترجمه ارزشمندترین و پرفروشترین کتب،

ال در رنییپا سقف هر یبا ستفاده متعاقب ت ست؛ شده ا نان بازار کهیدرحال ا  عاملهم نیا. کندیم حرکت ینزول صورتبه همچ

1 فقط سکیر با نستیم پ،یپ 4 شد داشته سود پیپ 233 توا  .با

 

ودار 9:  نم 11 

گر معامله نیا در ز از ا ر یجا به- سود افتیدر ۀنیگ اده -استاپ نگیلیت  خواهد سود پیپ 243-244 تنها معامله نیا شود، استف

شت ز از اگر اما دا ر ۀنیگ ده استاپ نگیلیت 23 با معامله شد،یم استفا ف سود پیپ 3  . شدیم متوق

نیم ایآ داش به سکیر نسبت دیتوا سبه معامله نیا یبرا را پا ن محا 2:2 د؟یک له نیا که دینیبیم. 622  از شتریب برابر 9 معام

لغ شته سود شدهسکیر مب ست دا  شیافزا درصد چند شما حساب اکنون د،یبود کرده سکیر ٪1 معامله نیا یبرا اگر. ا

ایپ  . ٪22 کرد؟یم د

ست نینم شما من، دو نک در روز چند یبرا فقط را خود سود درصد 22 دیتوا  .دیبگذار با

ست ممکن خوب، ست نیا هم آن لیدل. ستین طورنیا اما برسد نظر به یاساده کار نیا ا  :که ا

 موقت یهاسمنتیتریر لیدل به تانیسودها که یهنگام و کرده کنترل را معامله از خروج یبرا لتانیتما است بهتر: نکته

 .دینشو خارج معامله از است، رفتننیازب حال در

له نیا ریر چند در معموال   مسئ ول سمنتیت صله ا دام با اما دهدیم رخ ورود از پس بالفا  شما، یورود ۀنقط از بازار حرکت ۀا

رید ست یکاف تنها گ دار که ا بال را نمو ن دن س ۀشدقفل سود شما اکنون. دیک تر یب اریب شیم یراحت نفس قطعا   و دیدار یش  .دیک

ن انتظار در پاداش نیا ست یکسا نندیم که ا  دیوش متوقف اگر البته. کنند مقاومت معامله از شدنخارج حس مقابل در توا

م ل ه نا   رایز د؛یآینم شیپ یمشک ا  . دیاکرده کسب سود یمقدار  مطمئ شت دیخواه یگر ید یهافرصت بعد دی هاآن یط و دا  ا

ن تیتقو خودتان در را فکر طرز نیا که دیریگیم  .دیک
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گر. خواهمینم متوسط ۀجینت من دییبگو دیشا سط جهینت ا خواهم، یمتو نک در را خود پول دهمیم حیترج ب  ٪2 و بگذارم با

م کسب درآمد سال در ن گر البته که ک م دیشا یول شودیم شتریب ٪2 م،یریبگ نظر در را تورم نرخ ا ست ه و  دیشبا داشته د

جام فرصت یوقت ن ن ا ن کسب یشتر یب سود بازار از د،یدار را )معامله گری( یکار  نیچ  د؟یک

دار نیا ایآ. دیادهیفهم را راز نیا ابتدا همان شما واقع در د؟یدهیم انجام را کار نیا چطور  د؟یدار خاطر به را نمو

 

ودار 9:  نم 19 

بتدا همان شما ضوع را نیا ا له کی از شیب ج،یرا حرکت همان با من: دیکرد فراموش را مهم نکته کی اما دیدید مو  معام

جام ن ست 1 ۀشمار  راز نیا. بودم کرده یگذار هیسرما حرکت آن یرو من واقع در. دادم ا  .ا

 معامله تعداد شیافزا: دوم راز

گر دی ا ده کیتکن نیا از یدرستبه که دیریبگ ا ن استفا نا به د،یک ندیم کلمه یواقع یمع  شود؛ ماش حساب شیافزا باعث توا

نهبه ال   که یاگو ب ن ق  .دیادهیند را یز یچ نیچ

ر: نکته رعیس الت حساب شیافزا یبرا راه نیخطرترکم و نیت ست و یمعام الن سود به یابید نج کوتاه، زمان مدت در ک  اما

ست کسانی جیرا حرکت کی در معامله نیچند  .ا

گر ل از ا ول ۀمعام دخ ا نع آن به و کردمیم تیرضا احساس و سط جهینت نیا. کردمیم جمع سود پیپ 212 فقط بودم، قا  متو

ست؛ ل دو من اما ا س طول در ستاپ زمان در گرید ۀمعام نجام ریم ادم ا 2 به جهیدرنت و د  نیا. دمیرس شتریب سود پیپ 44

ست یز یچ همان ستمیم من که ا سط ۀجینت کی از شیب سود نیا. خوا ست متو  .ا

ن سود به توانیم کیتکن نیا کمک به ست یکال ایپ د ون کرد؛ د  نیا با. دینک سکیر شهیهم از شتریب دیباش مجبور نکهیا بد

 .کرد دیخواه کسب یمیعظ بازده معامله، چند انجام با فقط روش

https://kohanfx.com


ر         ی خط  داستراتژی معامالت مند برا |   ون رت ز قد را ت یسه  ا یابیدس ده س یبه سو ریب اال ا  ب

 فارکس یار 
 001 فیلم و مقاالت بازار فارکس ارائه کننده ترجمه ارزشمندترین و پرفروشترین کتب،

نیم له نیح دیتوا ن تیریمد را معامله کی فقط نکهیا یجا به معام الت د،یک م را گرید معام ن اضافه ه  سود کار نیا. دیک

ست ممکن شوم، خارج معامله کی در پیپ 244 سود با نکهیا یجا به من. کرد خواهد بتانینص یر یچشمگ  2444 سود با ا

س اتفاق نیا. شوم خارج -معامله 2 ای 2 در فقط- پیپ حتمل اریب ست م  .ا

ش داشته توجه جام هنگام که دیبا ن س ۀنکت چند به دیبا کار نیا ا ر و دینک دقت مهم اریب ون را نکات نیا بار ه  ستشک بد

جام ن  :دیده ا

 معامله شیافزا نیح مهم نکات

ل کهیدرصورت تنها .2 ول ۀمعام ور ا آ شد سود ش کرده قفل سود یمقدار  شما و با ف ای دیبا  ۀنقط تا را ضرر توق

ده حرکت سرسربه نیم آنگاه د،یباش دا ل دیتوا  .دیبازکن را دوم ۀمعام

ست بدان نیا .1  .بود خواهد ٪1 تنها شما خطر ای سکیر د،یدهیم انجام یامعامله هرگاه که معنا

ل ب،یترت نیهم به .2 ن فقط را سوم ۀمعام رسربه ۀنقط در دوم ۀمعامل که دیبازکن یزما شد س  یمقدار  حداقل ای با

ست شده قفل سود  .ا

گر .2 ل در ا ف دوم ۀمعام ون ای دیشد متوق ست یمعن بدان نیا د،یبود سود بد ل در که ا لا ۀمعام ف زین و  متوق

ل در اگر بیترت نیهم به. دیاشده ف سوم ۀمعام نی د،یشد متوق الت در که یع وم معام ف زین اول و د  متوق

 .دیاشده

الت در شهیهم .2 ن حفظ را سکیر سطح همان یبعد معام ست آن منظور. دیک ل در اگر که ا  ٪1 اول ۀمعام

نیم سکیر ن سکیر ٪1 زین دوم معامله در د،یک  .آخر یال و دیک

 

تراتژ  نیا ایآ: سؤال س  دهد؟یم شیافزا را سکیر یا

ل کی شما رایز ر؛یخ: پاسخ ور ۀمعام ضافه را سودآ نیم ا برا دارد؛ سود یکم مقدار حداقل که دیک  اب دوم معامله اگر نیبنا

ف ضرر ل شود، متوق ول ۀمعام خش ا بران را ضرر آن از یب  .کندیم ج

 سکیر ،یبعد معامالت یبرا تربزرگ یهاالت ۀمعامل با: دینده انجام را شتباها نیا باال کیتکن از استفاده هنگام: هشدار

 سطح همان ،یبعد معامالت تمام یبرا دیبا شما. دیاکرده سود اول ۀمعامل در که دینیبیم رایز د؛ینده شیافزا را خود

 .دیکن حفظ را اول ۀمعامل سکیر

ل کی کردناضافه نهچگو که دهم نشان شما به یگر ید مثال با دیده اجازه ر شیافزا باعث دیجد ۀمعام  شما حساب عیس

ر در شما که دیکن فرض. شودیم ل چهار ه ند خط یورود ۀمعام اده نشان رو دار در شدهد  خود حساب از ٪1 یرو ر،یز نمو

 .دیاکرده سکیر
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نستیم شما  !دیده شیافزا درصد 11 با  یتقر را دخو حساب معامله 2 با فقط دیتوا

ل پنج ای سه دو، ک،ی با دیشا رید ۀمعام ند اگر. دیبرس یدرصد 244 شیافزا به دیبتوان گ ب رو ش داشته یخو  است ممکن د،یبا

الحظه. دیبرس یدرصد 244 شیافزا به معامله دو ای کی با فقط نیم م ود تعداد تنها که دیک الت از یمعد  تواندیم معام

بل زانیم به را اشم حساب  .بدهد حساب شیافزا درصد 244 شما به یحت دهند، شیافزا یتوجهقا

نا یتوا خاب ی نت الت ا ضاف» معام به با «یا جر س ۀاستفاد: شودیم موارد نیا شامل عموما   و شد خواهد کسب ت  از ادیز اریب

ط میترس یبرا زیناچ یهاکف و هاسقف ند خطو ل رو جارت و یداخ ر ت ساس ب چنه ها؛آن ا ن یهاچهارچوب به رییتغ نیم  یزما

س رکوچک اریب ست یبرا ت رید یهافرصت به یابید  .گ

به: نکته ش صبور و داشته نفساعتماد شا و مقاوم. دیبا ش کو ش مطمئن. دیبا  .دییآیبرم آن پس از شما که دیبا

 معامله در شانس باالبردن یبرا یراه مومنتوم؛ :سوم راز

ست من ۀموردعالق راز همان نیا. داشتم نگه مورد نیآخر یبرا را راز نیبهتر من به من به معامله به ورود یبرا که ا  سنفاعتماد

ن. دهدیم اده خود ورود یبرا مومنتوم از که یزما نیم استف دیز شانس د،یک ریم خود یبرا را یا  .دیخ

 مومنتوم قدرت

رمهم بالقوه طوربه مورد نیا ست فارکس نمودار زیآنال در مفهوم نیت گر. ا خواه ا ست کندل زیآنال از را زیچکی فقط دیب  کیا

دی ص د،یریبگ ا میم هیتو ن حو مورد در ک ندن ۀن دی مومنتوم خوا  . دیریبگ ا

ست متیق حرکت قدرت زانیم سنجش اریمع مومنتوم ن توجه ریز شکل به شتریب درک یبرا. ا  .دیک
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ر         ی خط  داستراتژی معامالت مند برا |   ون رت ز قد را ت یسه  ا یابیدس ده س یبه سو ریب اال ا  ب

 فارکس یار 
 001 فیلم و مقاالت بازار فارکس ارائه کننده ترجمه ارزشمندترین و پرفروشترین کتب،

 

 

ل  5: شک

سخ دهد؟یم نشان را یتر یقو یصعود متیق حرکت ها،کیاست کندل نیا از کی مکدا باال شکل در شما نظر به ح پا  حیص

ست 1 کیاست کندل ر اگرچه! ا و ه حدود کیاست کندل د ف متیق ۀم ف - سق نی ک  یمکث چیه 1 کیاست کندل دارند، یکسا

چن دهد؛ینم نشان متیق یصعود حرکت در ست کندل نیهم  ریز شکل. دهدیم ننشا را یباالتر  شدنبسته متیق 1 کیا

نه حو از یانمو جا ۀن یجاب ست متیق ی  :ا

 

ل  0: شک

. است یقو یصعود مومنتوم کی نشانگر نیا دهد؟یم نشان را یصعود متیق حرکت 1 کیاست کندل چگونه که دینیبب یم

ن دقت ریز کندل دو حرکت به  :دیک
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د        رون ی خط  مند برا |   استراتژی معامالت رت ز قد را ت یسه  ا یابیدس ده س یبه سو ریب اال ا  ب
 

 هرگونه کپی برداری و نشر محتوای این کتاب مورد رضایت نخواهد بود. 001 

 

ل  7: شک

ست کندل اد با یکاهش ینزول مومنتوم کی قرمز کیا دیز تعد ال بازشدن از پس متیق. دهدیم نشان را مکث یا  ،رودیم با

ادیا کف کی و دیآیم نییپا سپس کند،یم جادیا سقف کی رنییپا یبرا و کندیم ج  مسافت لک سپس کند،یم دیترد آمدن ت

 .بنددیم را کف متیق از

س مسافت کی یبرا فقط را خود یزولن حرکت سپس شود،یم باز 1 کندل اوها. کندیم شروع کوتاه اریب  تمیق شده، وارد گ

ال سقف تا را ندبرده با رنییپا یکم و ا ند؛بسته سقف از ت برا ا  ینزول هب یصعود از مومنتوم در بالقوه رییتغ کی ما نیبنا

 .مینیبیم

نا: نکته ر ب ندر  خط کی لمس یپ در اتفاق نیا اگر شد انیب آنچه ب تاد،یب یصعود و ن دیبا اف  حال در یزولن مومنتوم که میبدا

ست؛ شدنفیضع برا ا تمال نیبنا دیز اح  .برود باال متیق که دارد وجود یا

سان مفهوم نیا درک ست آ ر. ا ساس، نیا ب تندیم فوق موارد ا نس شد شکل نیا به توا  :با
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ر         ی خط  داستراتژی معامالت مند برا |   ون رت ز قد را ت یسه  ا یابیدس ده س یبه سو ریب اال ا  ب

 فارکس یار 
 007 فیلم و مقاالت بازار فارکس ارائه کننده ترجمه ارزشمندترین و پرفروشترین کتب،

 

ودار 9:  نم 99 

ریقو یصعود مومنتوم کی شما فوق، نمودار در ست کندل در ت س ینزول مکث رایز د،ینیبیم 1 کیا  وجود آن در یکم اریب

نکه از بعد و دارد ریقو گاوها آ ندیم ت لبه هاخرس بر و شو نند،یم غ ن و کندیم حرکت باال سمت به ک  ا  موقت هاخرس که یزما

ند به متیق خورند،یم شکست  .دهدیم ادامه خود یصعود رو

الت تا دهدیم را امکان نیا من به مومنتوم کدر  دار رینظ یمعام  :دهم انجام را ریز نمو

 

ودار 9:  نم 9 1 
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د        رون ی خط  مند برا |   استراتژی معامالت رت ز قد را ت یسه  ا یابیدس ده س یبه سو ریب اال ا  ب
 

 هرگونه کپی برداری و نشر محتوای این کتاب مورد رضایت نخواهد بود. 001 

دار در ال، نمو ند خط به شدنکینزد با یصعود مومنتوم چگونه که دینیبیم با  مانز  در من. کندیم کاهش به شروع ینزول رو

سب نا ل وارد م ط بازار آن از پس و شدم فروش ۀمعام الت انجام یبرا مومنتوم درک همان نیا. کرد سقو ست معام  درک با. ا

 . دیابییم دست سود به عا  یسر هامومنتوم

ل به دار در که یگر ید ۀمعام اده نشان ریز نمو ست، شده د ن توجه ا  :دیک

 

ودار 9:  نم 99 

جرا و درک س مفهوم نیا یا ست دهسا اریب حث نیا. ا ناخت مورد در مب جو یبرا خاص «یهاگنالیس» ش  اکشن سیپرا یجست

ست حضبه. ا خ م نیم «هاگنالیس» نیا صیتش الت وارد دیتوا ال شکل رینظ یمعام نهنیا وارد نکهیا یبرا. دیشو با  عامالتم گو

ست الزم د،یشو زیانگشگفت ش صبور ا ناسب یهاستاپ یبرا و دیبا نتظر م ن م  .دیبما

 است؟ قیدق قدرآن متیق یآت حرکت جهت ینیبشیپ در مومنتوم چرا: ؤالس

ر رایز: پاسخ و ۀجینت شود؛یم لیتشک که یکیاست کندل ه ست کار در روین د وها: ا 2هاخرس و گا گر. 2 وها ا  در را کنترل گا

ست شته د شند، دا ست کندل با ست متیق یصعود حرکت در یقو مومنتوم ۀدهندنشان که دینیبیم را ییهاکیا  راگ و ا

ست در را کنترل هاخرس  .شودیم برعکس تیوضع باشند، داشته د

 است؟ قیدق درصد 011 متیق یآت حرکت ینیبشیپ در مومنتوم ایآ: سؤال

                                                             
ن 22 و قیمت بازار می ش زایش  ف عث ا ن با ریدهایشا ند که با خ و فته می ش نی گ را به معامله گ وها  ا در بازارهای مالی. گ رسها اصطالحی است  و خ وها  قیمت ها مگا عث کاهش  ن با روشهایشا رسها با ف و خ ند.د.  و  ی ش
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ر         ی خط  داستراتژی معامالت مند برا |   ون رت ز قد را ت یسه  ا یابیدس ده س یبه سو ریب اال ا  ب

 فارکس یار 
 009 فیلم و مقاالت بازار فارکس ارائه کننده ترجمه ارزشمندترین و پرفروشترین کتب،

ست الزم اما ستین طورنیا قا  یدق: پاسخ شمان ا ال یهاکندل یگاه. میبده انجام را ت ن که دینیبیم را ی نتومم کی از ینشا  وم

ا یصعود ف جهت در متیق حرکت آن از پس اما رندد لب که طورهمان. رودیم شیپ آن مخال نتشار هنگام در اغ  یبرخ ا

بار باه گنالیس کی فقط اتفاق نیا. شودیم دهید خاص یاقتصاد اخ شت ست ا ل جهت در حرکت به و ا ص  ادامه خود یا

 .دهدیم

 م؟یباش یز یچ چه دنبال به خاص طوربه است بهتر است، یکل اریبس مومنتوم بحث: سؤال

ست کندل یالگوها یبرخ: پاسخ  . بود نیهم «گنالیس» از من منظور. خاص یبرگشت کیا
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د        رون ی خط  ت |   استراتژی معامالت اس ت کیکندل  ش  یبرگ
 

 هرگونه کپی برداری و نشر محتوای این کتاب مورد رضایت نخواهد بود. 011 

 یبرگشت کیاست کندل
ست کندل مفهوم ابتدا دییایب ض را یبرگشت یهاکیا گر رایز م؛یده حیتو  عا  واق فارکس معامالت در درآمد کسب مورد در ا

تند یمهم اریبس واردم هانیا د،یباش یجد وت که هس دیز یهاتفا الت در یا نند جادیا شما معام  .ک

ست کندل یالگوها س میمفاه یبرگشت کیا ا   هاآن از یبعض خاطرسپردنبه اما هستند؛ فارکس بازار در یپرکاربرد اریب اقع  و

شوار ست د بتدا در. ا سپارم خاطر به را هاآن کردم یسع من ا اده هاآن ۀهم از و ب  ترشیب یسردرگم باعث کار نیا اما کنم استف

اده دیبا که دمیرس جهینت نیا به تیدرنها شد؛ من رس رجیرا و نیت ایپ را موجود یالگوها نیت مک فراموش را هیبق و کنم د  نیا. ن

س کار الت از یار یب  .کرد حل مرا مشک

جایا در من ست کندل یالگو هفت ن ورده را خودم ۀعالق مورد کیا س که امآ ن کار هم هاآن صیتشخ و هستند دهسا اریب سا  یآ

ست ست کندل نیا. ا ندیم ظاهر روند خط به ورود مناطق در جاهمه هاکیا بارتبه. شو رجیرا هاآن گر،یدع  کندل یالگوها نیت

ست ر که هستند یبرگشت کیا ایپ روند خط یورود مناطق در روز ه تند ریز شرح به الگوها نیا. کرد دیخواه د  :هس

 کندل استیک های برگشتی صعودی کهای برگشتی نزولیکندل استی

وجی .2 2د 2سنگ قبر) 1 کراس ،3 وجی   (د

ننده نزولی .1 شا 2پو 2 

سیاه .2 بر  2ا 9 

 هارامی نزولی .2

دار .2 باله   14ستاره دن

باال .1  12فرفره 

لی نزولی .3 یر ری  الگوی مس

کراس( .2 نجاقک، دوجی  وجی )س  د

صعودی .9 ننده  شا  پو

2 ط نفوذی .4  11خ

2 صعودی .2  هارامی 

2  چکش .1

2 باال .2  فرفره 

2 یر ر .2 صعودیالگوی مس  یلی 

 

 

 

 

                                                             
21 Doji 

23 Gravestone 

22 Bearish Engulfing 

29 Dark Cloud 

14 Shooting Star 

12 Spining Top 

11 Piercing Line 
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ر         ی خط  داستراتژی معامالت ت |   ون اس ت کیکندل  ش  یبرگ

 فارکس یار 
 010 فیلم و مقاالت بازار فارکس ارائه کننده ترجمه ارزشمندترین و پرفروشترین کتب،

 یدوج یالگوها
 تداوم یدارا ای یبرگشت: الگو نوع

وج  شکال هاید ختلف ا ست کندل با سهیمقا در رمنتظرهیغ طوربه و دارند یم  یهاکیا

جاور ل و م ست کندل یقب س یهاکیا  یدوج نوع سه نیا گرچه. هستند یکوتاه اریب

تند هم مشابه  . دارد را خود خاص یمعن هرکدام اما هس

و وج» مورد، نیلا ست «12سنجاقک ید نچه. ا جایا در آ ست نیا دهدیم رخ ن  متیق که ا

ف و شدنبسته بازشدن، تند، کسانی همه سق الش در متیق نیا اما هس کردنیپ یبرا ت ست یکف دا ند که ا . دیایب نییپا نتوا

وره کی نیا ور  هایبعض قول به ای دیترد د وها و هاخرس نیب توافق ۀد ال   متیق آن در که است گا ادالنه» فع ست «ع ین ا. ا

ست قتیحق ف که ا رید تیواقع اما است، یصعود یکم درواقع ست،ین داریپا ک ست نیا گ  شدنبسته و بازشدن متیق که ا

ست کسانی ست ینزول یکم که ا نجاقک یدوج کل در. ا لب را شما توجه دیبا س  .کند ج

 .دیباش دیخر معامله به ورود یبرا یصعود روند خط یورود نقاط در سنجاقک یدوج دنبال به: نکته

ست 12«کراس یدوج» ،یبعد یوجد وره نیا در اما دهدیم نشان ما به را کسانی شدنبسته و بازشدن الگو نیا. ا ن د  ،یزما

ف کی ف و سق سب ک الف و دارد وجود منا  اریبس قسمت نیا. شودیم بسته بازشدن متیق همان در متیق انتظار، برخ

ب حل در درست شدنبسته از قبل متیق آن در که است کسنجاق یالگو به هیش و هر در یکم بازشدن، م  حرکت جهت د

ست کرده چن حالت نیا. ا تمال که دهدیم نشان نیهم  .دارد وجود برگشت کی اح

 .دیکن دنبال دوفروشیخر معامالت به ورود یبرا ینزول ای یصعود روند خط یورود نقاط در را کراس یدوج: نکته

وج نیآخر وج» ،ید ست «12سنگ قبر ید ست کندل تیوضع نیا در. ا ف کی شده، باز کیا  سپس و کرده جادیا خوب سق

وج برعکس قا  یدق اتفاق نیا. شودیم بسته بازشدن نقطه در و دیآیم نییپا نجاقک ید ست س  قفس حالت نیا در هرچند. ا

ده، داریپا ندک درواقع نبو ست؛ ینزول یا رید تیواقع اما ا ست نیا گ  التح نیا که بوده کسانی شدنبسته و باز تمیق که ا

ست یصعود یکم گر حال،نیباا. ا ضع نیا ا ند خط یورود مناطق در و نگر شود، لیتشک ینزول رو  شتبرگ گنالیس کی نشا

ست خوب ینزول  .ا

 .دیباش فروش معامالت به ورود یبرا ینزول روند خط یورود نقاط در یامقبره یدوج دنبال به: نکته

 

 

                                                             
12 Dragonfly doji 

12 Cross doji 

12 Gravestone doji 
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د        رون ی خط  ت |   استراتژی معامالت اس ت کیکندل  ش  یبرگ
 

 هرگونه کپی برداری و نشر محتوای این کتاب مورد رضایت نخواهد بود. 011 

 ینزول و یصعود پوشاننده یالگوها
 یبرگشت: الگو نوع

 

و نیا سط -ینزول و یصعود– الگو د ست کندل تو و ۀشمار  کیا خص د ندشده مش  نیاول که ا

ال   را مورد ندیم» کام شا  .«پو

نند یالگو کی لیتشک صورت در شا ست کندل ،یصعود ۀپو  شدنبسته ۀنقط ریز در سبز کیا

ل ال در سپس شود،یم باز یقب ل ازشدنب ۀنقط یبا  رییتغ ۀدهندنشان نیا. شودیم بسته یقب

سات یفور  ستبازار  احسا شته ادی به. ا ش دا  دنبازش ۀنقط ریز در کیاست کندل نیاول که دیبا

بارتبه.  شودیم بسته آن رنییپا در سپس و بازشده کیاست کندل نیا گر،یدع  شودیم بسته ت

ست کندل. (ینزول)کندل  –  نیا که درسیم نظر به ابتدا در که دیآیم نییپا یکم و شدهشکسته قتیدرحق( سبز) یبعد کیا

ند به حرکت دامه خود ینزول رو ال در و شده معکوس حرکت ناگهان اما دهد،یم ا ست کندل بازشدن ۀنقط یبا ل کیا  ستهب یقب

 .شودیم

 در را ییهاشکاف دیتوانیم یختسبه لذا است؛ مداوم ینقد بازار کی فارکس اما است مثال کی نیا که دیکن توجه: نکته

 یالگو مورد در. دیابیب را ییهاشکاف است ممکن روز آن در. شودیم باز هادوشنبه در بازار که یزمان جزبه د؛یکن دایپ آن

 .است صورت نیهم به تیوضع زین ینزول ۀپوشانند

شکال بودم مجبور من نکته نیا به توجه با ف ا ختل شاننده یالگوها م و را پو ل میمفاه گرفتندهیناد نبد ننده یالگوها ی  اص شا  پو

سا یبرا یدیکل نکات. کنم کشف یشنا شاننده یالگوها راتییتغ ی بارت پو ندع  :از ا

مرکز یلیخ اول یهاکیاست کندل به توجه با دوم کیاست کندل شدنبسته و باز یرو .9  د؛ینکن ت

ست کندل طول .1 ش داشته نظر در را دوم کیا ب و دیبا ول کیاست کندل از ایآ که دینیب ست بلندتر ا  ایآ و ریخ ای ا

ست کندل طول ک،یاست کندل طول نیا شش را اول کیا  دهد؟یم پو

خر در .9 ن یبررس آ ن طول ایآ که دیک ست کندل ۀبد ن طول از دوم کیا ست کندل ۀبد ول کیا تریب ا ست ش  .ریخ ای ا

 

نه ر،یز نمودار.  دیدار ازین آن به که شودیم ینکات تمام شامل نهیگز سه نیا  شانن را یصعود ۀپوشانند یالگو از ییهانمو

 .دهدیم
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ر         ی خط  داستراتژی معامالت ت |   ون اس ت کیکندل  ش  یبرگ

 فارکس یار 
 011 فیلم و مقاالت بازار فارکس ارائه کننده ترجمه ارزشمندترین و پرفروشترین کتب،

 

ودار 9:  نم 9 0 

 دیخر معامالت به ورود یبرا یصعود روند خط یورود نقاط در یصعود پوشاننده یالگو کی لیتشک دنبال به: مهم ۀنکت

 .دیباش

 

ل  1: شک

ست ینزول ۀپوشانند لیتشک ،یبعد مورد ند. ا نند لیتشک برعکس قا  یدق کار رو شا ست یصعود ۀپو  کندل که شکل نیبد. ا

ست ال در و شودیم باز سبز کیا ست کندل سپس .یصعود – شودیم بسته آن بازشدن ۀنقط یبا  ۀنقط زا باالتر یبعد کیا

ند کی و شده باز یقبل کیاست کندل شدنبسته ال. شودیم آغاز یصعود رو ند نیا که رسدیم نظر به آنچه فبرخ  دامها رو

ند نیا افت؛ی خواهد ط رو ست کندل بازشدن ۀنقط ریز در و کندیم سقو ل کیا ست مثال کی نیا البته. شودیم بسته یقب  و ا

ن به معموال   شما نینم برخورد یمورد نیچ شتی به. )دیک ددا بوط یهاا شاننده یالگو راتییتغ به مر ال قسمت در پو  عهراجم با

ن نند یالگو راتییتغ از یبرخ ریز نمودار.( دیک شا  .دهدیم نشان را ینزول ۀپو
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د        رون ی خط  ت |   استراتژی معامالت اس ت کیکندل  ش  یبرگ
 

 هرگونه کپی برداری و نشر محتوای این کتاب مورد رضایت نخواهد بود. 011 

 

ودار 9:  نم 9 5 

 درون خط کی یورود نقاط در ینزول ۀپوشانند یالگو کی لیتشک دنبال به فروش، معامالت به ورود یبرا: مهم ۀنکت

 .دیباش ینزول
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ر         ی خط  داستراتژی معامالت ت |   ون اس ت کیکندل  ش  یبرگ

 فارکس یار 
 011 فیلم و مقاالت بازار فارکس ارائه کننده ترجمه ارزشمندترین و پرفروشترین کتب،

  17رهیت ابر و 11ینفوذ خط
 یبرگشت - الگو نوع

 

و نیا نی الگو د ر یع ب س یبرگشت یالگوها جمله از ،ینفوذ خط و رهیت ا  اریب

تند مهم ند،یم انینما الگوها نیا یوقت. هس بتا   رییتغ شو س  رد یدیشد ن

سات ادیا احسا  .شودیم ج

بر به ینگاه ست کندل یسر  کی شما. دیندازیب رهیت ا  که دیدار کیا

نندیم جادیا باالتر یهاکف و باالتر یهاسقف ست کندل نیآخر. ک  کیا

ال در ل شدنبسته ۀنقط یبا ست قرار ییگو شود،یم باز یقب  یحت ا

ریصعود ست کندل از ت ل یهاکیا شد، یقب له اما با ص ط بالفا  و کرده سقو

ن در یخوببه ست کندل یواقع ۀبد ل کیا  کندل نیآخر. شودیم بسته یقب

ست ف در حداقل دیبا کیا تریب یا نص ن ش  یهاکیاست کندل یواقع ۀبد

ل ست ینزول برگشت گنالیس کی نیا. کند نفوذ یقب  .ا

 .دیباش ینزول روند خط یورود نقاط در رهیت ابر یالگو دنبال به فروش، ۀمعامل به ورود یبرا: نکته

 

ست یصعود برگشت کی ینفوذ خط  سقف یسر  کی ابتدا ما. ا

رنییپا رنییپا کف و ت ست کندل نیآخر. میدار ت  شده شکسته که کیا

ست، یگو ا رینزول ی  کندل درصد   24 از فراتر ازآنپس اما شود،یم ت

ست ل کیا  .شودیم بسته یقب

 نقاط در ینفوذ خط یالگو دنبال به دیخر ۀمعامل به ورود یبرا: نکته

 .دیباش یصعود روند خط به ورود

ئ نه فوق اتیجز الس بارز یهانمو تند، کیک  بازار کی فارکس اما هس

س شونده و  روان اریب ست نقد  ندارد؛ وجود آن در یشکاف چیه با  یتقر که ا

زبه ن دیشا ج شنبه یروزها در بازار که یزما  آخر التیتعط کی از بعد دو

جبور ما ت،یوضع نیا به توجه با. شودیم باز هفته  قیتطب را خود میم

                                                             
11 Piercing Line 

13 Dark Cloud 

ل  9: شک

ل 9: شک 1 
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د        رون ی خط  ت |   استراتژی معامالت اس ت کیکندل  ش  یبرگ
 

 هرگونه کپی برداری و نشر محتوای این کتاب مورد رضایت نخواهد بود. 011 

ل و ش را یبازگشت یالگو نیا راتییتغ میبتوان تا میده میتع ن اهدهم جایا در. میک ن چند ن  یقیرحقیغ یهامثال نه و یواقع ۀنمو

ورده ست شده آ  .ا

 

ودار 9:  نم 90 

 

 ینزول و یصعود یهارام
 یبازگشت – الگو نوع

ن هیتشب یباردار  زن به را یهارام یبازگشت یهاکیاست کندل دیده اجازه  که میک

و کودک ست کندل ای یلداخ نوار همان زین ا ست یکیا ست کندل یۀسا داخل که ا  کیا

ل  .شودیم لیتشک یقب

چن یهارام کی نالیس کی نیهم و یالگو کی و مهم اریبس یبازگشت گ  کندل د

ست ست یکیا ال   که دیگویم شما به اصل در الگو نیا. ا . است راه در رییتغ کی احتما

ن یصعود یهارام کی ند که ردیگیم شکل یزما  کندل سپس است، یلنزو بازار رو

ست نالیس کیا ن داخل سمت به گ ست کندل یواقع ۀبد ل کیا  کند؛یم حرکت یقب

التر یانقطه در آنگاه رنییپا اما آن، بازشدن ۀنقط از با  کندل بازشدن ۀنقط از ت

ست ل کیا ادگبه الگو نیا. شودیم بسته یقب  تقدر  هاخرس که دیگویم شما به یس

ست از را وها و دهندیم د ال   گا ر احتما نندیم غلبه هاآن ب  .ک

 .دیباش یصعود روند خط به ورود نقاط در یصعود یهارام یالگو لیتشک دنبال به د،یخر ۀمعامل به ورود یبرا: مهم ۀنکت

 

 

ل  99: شک
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ر         ی خط  داستراتژی معامالت ت |   ون اس ت کیکندل  ش  یبرگ

 فارکس یار 
 017 فیلم و مقاالت بازار فارکس ارائه کننده ترجمه ارزشمندترین و پرفروشترین کتب،

ست، صورت نیهم به زین ینزول یهارام ند کی از شروع با ا  ،یصعود رو

ست کندل نیآخر ن داخل در کیا  ریز در آن از بعد و شودیم باز یواقع ۀبد

ست کندل بازشدن سطح از باالتر حالنیدرع و بازشدن ۀنقط ل کیا س یقب  تهب

نند یالگو مانند ،یهارام. شودیم شا  الگو نیا. کندیم عمل وارونه ۀپو

ادگبه وها که دیگویم شما به یس ست از را کنترل گا  هاخرس و دهندیم د

ر احتماال   نندیم غلبه هاآن ب  .ک

دور  یبرا: نکته الت به و ر معام نبال به د،یخ  نقاط در ینزول یهارام یالگو د

ند خط یورود  .دیباش ینزول رو

 ۀنکت. دهمینم تیاهم دوم کیاست کندل رنگ به یلیخ من: گرید ۀنکت

 یقتو من و دارد وجود -شودیم لیتشک یقبل کیاست کندل یۀسا در که یکیاست کندل-یداخل نوار کی که است نیا مهم

 اقاتف یمعامالت ستاپ کی ادیز اریبس احتمال به که فهممیم کنم،یم مشاهده روند خط یورود مناطق در را تالیتشک نیا

 .افتدیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ل 9: شک 1 
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د        رون ی خط  ت |   استراتژی معامالت اس ت کیکندل  ش  یبرگ
 

 هرگونه کپی برداری و نشر محتوای این کتاب مورد رضایت نخواهد بود. 011 

 چکش و ستاره دنباله دار
 یبازگشت – الگو نوع

ند کی ما  همر کی ازآنپس و مینیبیم غالب ینزول رو

ست کندل گنالیس کی آنگاه شودیم لیتشک  کیا

ند کی سپس معکوس ادیا ینزول رو چه. شودیم ج  آن

جایا در ده، اتفاق ن حضبه افتا  کیاست کندل بازشدن م

نترل هاخرس ابتدا در. دهدیم رخ ست در را ک  د

بل زانیم به را متیق گرفته، ند؛ نییپا یتوجهقا ورد  اما آ

اوها ازآنپس ند غلبه گ تند و کرد نس  باال را متیق توا

ورندیب یجا تا ا ال در که ی  یکم ای بازشدن متیق یبا

رنییپا ن جهیدرنت و شد بسته بازشدن متیق از ت  ۀبد

س د لیتشک را یکوتاه اریب ا  . د

س یصعود مومنتوم کی اتفاق نیا  نشان را یقو اریب

گر. دهدیم ست کندل ا ال در یبعد کیا ف یبا  همر سق

ند کی که کندیم دییتأ امر نیا شود، شکسته ست ممکن یصعود رو مر رنگ. شود شروع ا  .ندارد یتیاهم درواقع ه

 .دیباش دیخر معامالت به ورود یبرا یصعود روند خط به یورود نقاط در همر دنبال به: نکته

 

 

ل 9: شک 0 

ل 9: شک 9 
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ر         ی خط  داستراتژی معامالت ت |   ون اس ت کیکندل  ش  یبرگ

 فارکس یار 
 019 فیلم و مقاالت بازار فارکس ارائه کننده ترجمه ارزشمندترین و پرفروشترین کتب،

ستار نگیشوت یالگو مر برعکس قا  یدق ا ست یصعود ه ند کی حالت نیا در. ا ستا نگیشوت. شودیم جادیا یصعود رو  را

ندینم اما کندیم جادیا یعال دیجد سقف کی الوه. شود بسته آن یکینزد در توا ن ن،یا بر ع س شرفتیپ یواقع ۀبد  یکم اریب

ال   ای کندیم یصعود جهت در ص نچه. کندینم شرفتیپ ا ستار نگیشوت کی به را آن آ شت و بلند دم کند،یم لیتبد ا  ناکام ال

ف یکینزد در شدنبسته یبرا ست دیجد سق  .ا

ست کندل لیتشک. ندارد یتیاهم استار گنیشوت رنگ نون که یبعد کیا ستار نگیشوت قا س و کندیم نقض را ا  در شدنتهب

ستار، نگیشوت ریز ست امر نیا یبرا یخوب دییتأ ا ال   که ا ند کی احتما ست وقوع حال در ینزول رو  .ا

 .دیباش فروش عامالتم به ورود یبرا ینزول روند خط یورود نقاط در استار نگیشوت کی دنبال به: نکته

 

 فرفره باال
 تداوم یدارا ای یبازگشت - الگو نوع

سپ ست یفرد کیاست کندل یالگو کی تاپ نگینیا ست ممکن که ا  ۀدهندنشان ا

شد تداوم ای بازگشت ال   هاآن. با ست کندل معمو س یهاکیا  یهابدنه با کوتاه اریب

س تند یکوتاه اریب سپ رنگ. هس   .ندارد یتیاهم تاپ نگینیا

یجا الگو نیا ن ای دارد وجود دیترد بازار در که شودیم افتی ی  و هاخرس که یزما

وها نندیم توافق متیق یرو گا وم من. ک  هاخرس نکهیا البته. دهمیم حیترج را ید

اوها و ادل به گ در  اتفاق برسند، تع ست بازار در ینا سپ کی. ا  یگساد به تاپ نگینیا

وره ف، متیق آن، در که دهدیم نشان را یاد ف، سق  شدنبسته و بازشدن ک

ود کی در یهمگ حد  . دارند قرار یمنطق و مناسب ۀم

س شما که دارد وجود یمواقع ود که دینیبیم فیرد کی در را هاتاپ نگینیاسپ از یار یب حد الت ۀم  لیتشک را یتنگ یمعام

حدوده نیا. دهندیم الت یهام سان که شودیم موجب تنگ یمعام ود یر یپذنو حد وت کیبر کی وقوع جهیدرنت شود؛ م  در ا

ست یحتم گرید جهت ای جهت کی ست کندل رنگ شد، گفته که طورهمان. ا سپ کیا  .ندارد یتیاهم تاپ نگینیا

 فروش ۀاملمع به ورود یبرا ینزول روند خط یورود نقاط در( سبز ای قرمز کیاست کندل) تاپ نگینیاسپ کی دنبال به: نکته

 .دیباش یصعود روند خط یورود نقاط دنبال به د،یخر معامله به ورود یبرا برعکس نیهمچن د،یباش

 

ل 9: شک 5 
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د        رون ی خط  ت |   استراتژی معامالت اس ت کیکندل  ش  یبرگ
 

 هرگونه کپی برداری و نشر محتوای این کتاب مورد رضایت نخواهد بود. 011 

 ینزول و یصعود  11یلیر ریمس یالگوها
 یبازگشت – الگو نوع

س یالگو در و شما ،یلیر ریم ست کندل د ف یهارنگ و کسانی با  یتقر طول با کیا ختل  دیخواه م

لبه. دید و نیا طول ،یطورک ست کندل د ل یهاکیاست ندلک طول به نسبت کیا  کینزد یقب

لندتر خود ست ب لند کیاست کندل کی یر یگشکل ،ینزول روند کی در. ا ص و ینزول ب  لهبالفا

لند کیاست کندل کی لیتشک آن، از بعد  یلیر ریمس یالگو نیا. دید دیخواه را یصعود ب

ست یصعود جایا در. ا نمعامله نکهیا آن و دهدیم یرو یاتفاق ن ل وارد که یگرا  فروش ۀمعام

ست کندل و شده لند کیا ند، لیتشک را ینزول ب اد تباه طرف در که فهمندیم د ش  ارند؛د قرار بازار ا

له جهیدرنت ص الت از بالفا بل طرف به و خارج خود معام ندیم وارد بازار مقا  باعث کار نیا. شو

ست کندل لیتشک لند کیا  .شودیم یصعود ب

 .دیباش یصعود روند خط یورود نقاط در یصعود یلیر ریمس یالگو لدنبا به د،یخر معامالت به ورود یبرا: نکته

 

نانچه له چ ند در گرانمعام ال حالت برعکس تیوضع باشند، داشته قرار یصعود رو  خواهد با

نی شد؛ نمعامله از دسته آن یع ر معامله وارد که یگرا ند دیخ ست کندل و شد  را یصعود کیا

ند، لیتشک شتب طرف در که فهمندیم داد له پس دارند؛ قرار بازار اها ص  خود معامالت از بالفا

ندیم بازار مقابل طرف به شده، خارج ست کندل لیتشک باعث هاآن کار نیا. رو لند کیا  ؛ینزول ب

ندیم ینزول یلیر ریمس یالگو کی جادیا جهیدرنت  .شو

 

 خط یورود نقاط در ینزول یلیر ریمس یالگو دنبال به فروش، معامالت به ورود یبرا: نکته

 .دیباش ینزول روند

س مفهوم دیده اجازه حال ض شما یبرا را یگر ید مهم اریب ر در که دهم حیتو س یالگو کی ۀمشاهد بار ه  چه- یلیر ریم

ن درک را آن است الزم -ینزول چه و یصعود س یالگو یوقت دیکن تصور. دیک ست کندل کی در را یصعود یلیر ریم  کیا

نیم بیترک ست لکند نوع چه د،یک جایا در رد؟یگیم شکل یکیا ورده حالت نیا از یمثال ن ست شده آ  .ا

 

 

                                                             
12 Railway tract pattern 

ل 9: شک 0 

ل 9: شک 7 
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ر         ی خط  داستراتژی معامالت ت |   ون اس ت کیکندل  ش  یبرگ

 فارکس یار 
 010 فیلم و مقاالت بازار فارکس ارائه کننده ترجمه ارزشمندترین و پرفروشترین کتب،

 

 

ل 9: شک 1 

ست به آنچه وریم د ست کندل کی د،یآ ز رنگ به– همر کیا ب س یالگو کی یبرا -قرمز ای س ست یصعود یلیر ریم  .ا

س یالگو کی یوقت: سؤال ن بیترک را ینزول یلیر ریم   داشت؟ خواهد یکیستا کندل چه د،یک

 .استار نگیشوت کی: پاسخ

چن حالت نیا ندیم نیهم شد یمعن نیا به توا و شما یوقت که با ن چهارچوب د ف یزما نیم مشاهده را مختل نیم د،یک  دیتوا

ب را فوق تیوضع ثال عنوانبه د؛ینیب ن فرض دییایب م س که میک ن چهارچوب در یصعود یلیر ریم 2 یزما  شدهلیتشک یاقهیدق 4

ست ن چهارچوب شما یوقت. ا ن که دینیبیم را چکش کی د،یدهیم رییتغ ساعته 2 به را یزما  مومنتوم از یقو اریبس ۀنشا

ست یصعود گر. ا ند خط کی لمس با اتفاق نیا ا  !دیشویم متوجه بهتر دهد، رخ یصعود رو

دامه در دییایب ست کندل یالگوها با نمودار چند ا ن یررسب را الذکرفوق یبازگشت کیا  فروش وقفت یشرط دستور کی من. میک

چن) ینزول یهارام لیتشک از بعد س کی با  یتقر نیهم  .امداده قرار( ینزول یلیر ریم
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د        رون ی خط  ت |   استراتژی معامالت اس ت کیکندل  ش  یبرگ
 

 هرگونه کپی برداری و نشر محتوای این کتاب مورد رضایت نخواهد بود. 011 

 

ودار 9:  نم 97 

س کی متیق رایز کوتاه؛ مدت کی یبرا تنها اما کرد حرکت بازار رفت،یم انتظار که طورهمان  کی در ار  یصعود یلیر ریم

ند خط ف رو خال  .کرد رونیب ضرر با را من و داد لیتشک م

 

ودار 9:  نم 91 

ست یز یچ آن معامله نیا تیاهم لیدل ال   که ا ب گاه مورد در ق ط از یآ ند خطو ف رو ست ممکن. گفتم مخال ن فکر ا  راچ که دیک

س یالگو لیتشک یوقت ن چهارچوب من یوقت رایز نشدم؟ خارج معامله نیا از دم،ید را یصعود یلیر ریم  ساعته 2 به را یزما

ادم، رییتغ ست کندل د ل ساعته 2 کیا ن و بود قرمز استار نگیشوت کی یقب  در شدهلیتشک یصعود یهارام با که یزما

ن چهارچوب ل به ورود یبرا ساعته 2 یزما سبت به قیمت را من نظر شد، بیترک فروش ۀمعام س ن  نیهم به. کرد ینزول اریب

ادم ادامه من لیدل  .د
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ر         ی خط  داستراتژی معامالت ت |   ون اس ت کیکندل  ش  یبرگ

 فارکس یار 
 011 فیلم و مقاالت بازار فارکس ارائه کننده ترجمه ارزشمندترین و پرفروشترین کتب،

نجام دیبا که یکار  ست نیا دیده ا تباه اگر. دینده رییتغ عیسر یلیخ را خود نظر معامله انجام هنگام در هرگز که ا  اش

ن فراهم را یبهتر  فرصت تا دیشو خارج معامله از عا  یسر و دیده رییتغ را خود نظر اگر. دیریبپذ یسادگبه را آن د،یاکرده  دیک

بقمط ال   د؛یاکرده ینیبشیپ آنچه با ا جربه را یحالت احتما نیم ت بال   که دیک م ق ست؛ آمده شیپ تانیبرا ه  دیافتهگ که همان ا

ا»  «آمدم؟ رونیب معامله از چرا. کردمیم فکر درست من ،یو

دامه در له ا وردم را یگر ید معام جام یصعود همر دنید با من که آ سبت ونهچگ بازار که دیکن توجه. دادم ان  واکنش آن به ن

ست داده نشان  .ا

 

ودار 9:  نم 9 9 

تند جاهمه هایهارام ور مرا حرف اگر. هس ال نیهم د،یندار با دار کی حا ب و دیبازکن نمو ط در که دینیب ف نقا  بازار ۀعمد عط

سپ ،ینزول یهارام: شودیم دهید یز یچ چه  .کراس یدوج و تاپ نگینیا

https://kohanfx.com


د        رون ی خط  ت |   استراتژی معامالت اس ت کیکندل  ش  یبرگ
 

 هرگونه کپی برداری و نشر محتوای این کتاب مورد رضایت نخواهد بود. 011 

 

و 9:  دارنم 11 

نه وج کی لیتشک از پس بازار حرکت یچگونگ از یانمو نجاقک ید چن) س ست( چکش کی با  یتقر نیهم شته توجه. ا  دا

ش ست شده لیتشک زین یصعود یهارام کی آن، از قبل که دیبا  .ا
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ر         ی خط  داستراتژی معامالت ت |   ون اس ت کیکندل  ش  یبرگ

 فارکس یار 
 011 فیلم و مقاالت بازار فارکس ارائه کننده ترجمه ارزشمندترین و پرفروشترین کتب،

 

ودار 9:  نم 19 

ستم؛ روند خط یورود نقاط در رهااستا نگیشوت دنید عاشق من ست کندل نیا رایز ه ا   رییتغ ۀدهندنشان هاکیا سبت  ن

سات در دیشد تند؛ ینزول به یصعود از احسا ال   بازار حرکت جهیدرنت هس ابل کام  مودارن ۀمشاهد با. بود خواهد ینیبشیپ ق

ال   را من منظور ریز  .شد دیخواه متوجه کام
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د        رون ی خط  ت |   استراتژی معامالت اس ت کیکندل  ش  یبرگ
 

 هرگونه کپی برداری و نشر محتوای این کتاب مورد رضایت نخواهد بود. 011 

 

ودار 9:  نم 11 

حو مورد در را خودم یهاکیتکن من الت به ورود ۀن تمال با معام ال سود اح حو. دهمیم نشان شما به موموبه با ده ۀن  از استفا

ثر طوربه خواه -هافن نیا اه و مؤ ل به خو ثر ریغ یشک ست ۀعهد به -مؤ  .شما

دار ستار نگیشوت کی لیتشک و ینزول یهارام کی لیتشک ر،یز نمو  رنظ به. دهدیم نشان را منطقه آن اطراف در قا  یدق ا

ابل بازار واکنش دهد؟یم نشان یواکنش چه امر نیا به بازار شما ست ینیبشیپ ق ط بازار. ا  .کرد خواهد سقو

 

ودار 9:  نم 19 

دار ن 212 نمو س یالگو از یخوب ۀنمو ن توجه. دهدیم نشان را ینزول یلیر ریم نش چه بازار که دیک  یر یگشکل نیا به یواک

له، است؟ داده نشان ابل سقوط ب ست ینیبشیپ ق  !ا
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ر         ی خط  داستراتژی معامالت ت |   ون اس ت کیکندل  ش  یبرگ

 فارکس یار 
 017 فیلم و مقاالت بازار فارکس ارائه کننده ترجمه ارزشمندترین و پرفروشترین کتب،

 

ودار 9:  نم 10 

دار س یالگو ریز نمو بل بازار صعود. دهدیم نشان را یصعود یلیر ریم . ستین دهیچیپ زیچچیه که دینیبیم. بود ینیبشیپ قا

اده مطالب هانیا  .ستنده یاس

 

ودار 9:  نم 15 
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د        رون ی خط  ت |   استراتژی معامالت اس ت کیکندل  ش  یبرگ
 

 هرگونه کپی برداری و نشر محتوای این کتاب مورد رضایت نخواهد بود. 011 

ن توجه چن دارد؛ وجود ینزول یهارام لیتشک کی ریز نمودار در که دیک شته توجه نیهم ش دا ل کندل که دیبا  نوار) یداخ

ل وج کی زین لیتشک نیا( یداخ ست کراس ید سپ و یدوج کی شما انیپا در. ا  دمانن یهارام یالگو کی در را تاپ نگینیا

 .کرد دیخواه مشاهده تیوضع نیا

 

ودار 9:  نم 10 

دار 21 نمو شش یبازگشت یالگو کی ،3 ر پو ب ب. دهدیم نشان را رهیت ا  داده ننشا واکنش الگو نیا به بازار چگونه که دینیب

ط بازار است؟ ست کرده سقو  .ا
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ر         ی خط  داستراتژی معامالت ت |   ون اس ت کیکندل  ش  یبرگ

 فارکس یار 
 019 فیلم و مقاالت بازار فارکس ارائه کننده ترجمه ارزشمندترین و پرفروشترین کتب،

 

ودار 9:  نم 17 

دار ده صعود بازار واکنش و دهدیم نشان را ینفوذ خط کی لیتشک ریز نمو ست بو  .ا

 

ودار 9:  نم 11 

دار 21 نمو نند یالگو کی ،9 شا دار نیا در بازار حرکت. دهدیم نشان را ینزول ۀپو ده ینزول نمو ست بو  .ا
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د        رون ی خط  ت |   استراتژی معامالت اس ت کیکندل  ش  یبرگ
 

 هرگونه کپی برداری و نشر محتوای این کتاب مورد رضایت نخواهد بود. 011 

 

ودار 9:  نم 19 

نیم یبعد نمودار در سپ ،ینزول یلیر ریمس دیتوا مرها و تاپ نگینیا ن مشاهده را ه گر. دیک ن یدرستبه ا  نبالد به که دیبدا

ر د،یهست یز یچ چه  .بود دیخواه اتفاقات نیا شاهد روز ه

 

ودار 9:  نم 9 1 

ننده یالگو شا دار در یصعود پو ده نشان ریز نمو ست شده دا اده رخ بزرگ یصعود حرکت کی آن از بعد. ا  .است د
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ر         ی خط  داستراتژی معامالت ت |   ون اس ت کیکندل  ش  یبرگ

 فارکس یار 
 010 فیلم و مقاالت بازار فارکس ارائه کننده ترجمه ارزشمندترین و پرفروشترین کتب،

 

ودار 9:  نم 99 

گر: پرسش ند خط کی ا شد، شکسته رو و ای کی حالنیباا با ست کندل یالگو کی آن، از بعد کندل د  لیتشک یبرگشت کیا

شد، شده  دهم؟ انجام را معامله دیبا ایآ با

جام را معامله: پاسخ ن ست کندل هدف همان نیا. دیده ا ست یبازگشت یهاکیا وم ای نیاول که دیشو مطمئن. ا  کندل نید

ند، خط شکستن از بعد ال   رو ند خط به کینزد کام شند رو با. با ل درواقع. باشند داشته فاصله هم از یلیخ دین جاما دیک  نیا ن

الت نوع صله تیرعا معام  .است فا

ستفاده طیشرا نیا از تا دهندیم شما به را امکان نیا یبازگشت یهاکیاست کندل ن ا  کنندیم فکر گرانید کهیدرحال د؛یک

ست شده تمام زیچهمه  .ا

ن توجه نهیزم نیا در یگر ید مثال به ست کندل کی ر،یز نمودار در. دیک ز یصعود کیا ب ال در که رنگ س ند خط یبا  ستهب رو

ست، شده ند خط یاحتمال راتییتغ ا ل کندل/ نوار کی تنها ،یبعد کندل اما دهد،یم نشان را رو ن یۀسا در که بود یداخ  دلک

ل سبز نی نیا و شد لیتشک یقب ست کندل کی لیتشک یع  سقوط دا  یشد تمیق اتفاق، نیا از بعد. ینزول یهارام یبازگشت کیا

 !کندیم
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د        رون ی خط  ت |   استراتژی معامالت اس ت کیکندل  ش  یبرگ
 

 هرگونه کپی برداری و نشر محتوای این کتاب مورد رضایت نخواهد بود. 011 

 

ودار 9:  نم 9 1 

22 نمودار در و زین 2 ند، خط شدنقطع از پس کندل د شا یالگو کی رو  طخ از الگو فاصله به. ردیگیم شکل ینزول نندهپو

ند ن توجه رو ل. دیک ند خط به قتیحق در. نبود ادیز یلیخ ۀفاص برا بود؛ کینزد هم یلیخ شدهقطع رو نا  تاپس کی نیا نیب

ل س فروش ۀمعام  .است بوده خوب اریب

 

ودار 9:  نم 9 9 
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ر         ی خط  داستراتژی معامالت ت |   ون اس ت کیکندل  ش  یبرگ

 فارکس یار 
 011 فیلم و مقاالت بازار فارکس ارائه کننده ترجمه ارزشمندترین و پرفروشترین کتب،

ند خط کی یکندل یوقت که است لیدل نیهم به ال در و کندیم قطع را رو ند خط یبرا) آن یبا  خط یبرا) آن ریز و( ینزول رو

ند با شود،یم بسته( یصعود رو ن فکر دین ست شده تمام زیچهمه که دیک ر فقط. ا ب شا را یبعد کندل 1 ای 2 و دیکن ص  تما

ن ب تا دیک  .ریخ ای ردیگیم شکل یخوب یبازگشت کیاست کندل یالگو ایآ که دینیب

جایا در مهم اکتورف ست فاصله ن س دیبا: ا ند خط به کینزد اریب گر. فتدیب اتفاق شده شکسته رو  یبازگشت کیاست کندل ا

ور ند خط از د جام را معامله افتاد، اتفاق رو ن  .دینده ا
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د        رون ی خط  لب |   استراتژی معامالت ا ه مط  خالص
 

 هرگونه کپی برداری و نشر محتوای این کتاب مورد رضایت نخواهد بود. 011 

 مطالب خالصه
الت کیتکن سه من اکنون خب ستفاده هاآن از فارکس بازار در معامله یبرا که کردم فاش را خود قدرتمند یمعام میم ا ن . ک

تند ریز شرح به هاآن  :هس

ر از بلکه د؛ینکن نییتع را سود اهداف .2 ن استفاده استاپ نگیلیت  .دیک

ن اضافه معامله .1 س طول در ستاپ نیچند اگر! دیک تاد، اتفاق ریم  انجام حرکت کی در را معامله نیچند اف

 .دیده

ده با را مومنتوم .2 ست کندل یگوال هفت از استفا سا هدف با– قدرتمند یبازگشت کیا  یهایورود ییشنا

الت  .دیریگ کار به -باال سود احتمال با یمعام

 

 یبازگشت یبوناچیف ابزار از استفاده

اده به خالصه طوربه من بزار از استف ناچیف ا شاره سود اهداف ۀمحاسب یبرا 19یبازگشت یبو بزار نیا از. کردم ا چن ا  نیهم

ف نقاط نییتع یبرا توانیم ستفاده بازار یاحتمال عط ست ممکن یگاه. کرد ا  :شود بیترک ریز موارد با ابزار نیا ا

 ست کندل  ؛یبازگشت یهاکیا

 ط یاحتمال انطباق ند خط یورود نقا ناچیف سطوح بر رو  .یبازگشت یبو

 
نار در مورد سه نیا بیترک س ورود دییتأ هم، ک نیم بیترک نیا ۀمشاهد صورت در. دهدیم لیتشک یایقو اریب  عامالتم دیتوا

تمال با ور  اح نجام را باال یسودآ  .دیده ا

ل به نمونه یبرا ن توجه ریز شکل ۀمعام ده با. بود شده لیتشک ینزول یهارام کی ،2 نقطه در. دیک ستفا بزار از ا ناچیف ا  یبو

ود در متیق که میشویم متوجه یبازگشت حد ست 1262 سطح ۀم 2ا ف دییتأ کی نگرنشا زین حالت نیا لذا ؛ 4 ست مضاع  .ا

                                                             
19 Fibonacci Retracement 

ق البته 24 ن در قا  ید ح آ و دییایب اما ست،ین سط گ د در که مییب و ح ۀمحد وح در شما یگاه. است 1262 سط 1 سط وس 262 ک ویم مع  .دیش
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ر         ی خط  داستراتژی معامالت لب |   ون ا ه مط  خالص

 فارکس یار 
 011 فیلم و مقاالت بازار فارکس ارائه کننده ترجمه ارزشمندترین و پرفروشترین کتب،

 

ودار 9:  نم 9 0 

ستار نگیشوت متوجه ناچیف سطح ریز در ا اده چقدر نیا به دنیرس د؟یشد 1262 یبازگشت یبو ست؟ س  ا

 

ودار 9:  نم 9 5 

ن توجه یصعود یبازگشت کیاست کندل یالگوها یهاگروه به ند خط ورود ستاپ کی ریز یهافلش توسط که دیک  دیرخ رو

ود در الگوها نیا. است شدهداده نشان ناچیف سطح حد تندیم اتفاق 1262 یبو  .اف
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د        رون ی خط  لب |   استراتژی معامالت ا ه مط  خالص
 

 هرگونه کپی برداری و نشر محتوای این کتاب مورد رضایت نخواهد بود. 011 

 

ودار 9:  نم 90 

ناچیف سطوح ط ای بازار بازگشت یبرا یبو ش هاآن مراقبت دیبا که یعطف نقا 2 سطوح د،یبا 2  حا  یجتر . هستند 1262 و 24 ،61

ستفاده 1262 سطح از س سطح نیا من نظر به. دیکن ا تمادترقابل اریب و از اع رید سطح د ست گ  .ا

اده: نکته ناچیف از استف نار در ،یبو ست کندل یالگوها ک  اگر. دهدیم شما به معامله انجام یبرا یگر ید دییتأ یبازگشت کیا

ط در حالت نیا ند خط یورود نقا دیز شانس دهد، رخ رو  .دیبسپار خاطر به را نکته نیا ؛دیدار یا
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ر         ی خط  داستراتژی معامالت ا |   ون ت پ ا  یانینک

 فارکس یار 
 017 فیلم و مقاالت بازار فارکس ارائه کننده ترجمه ارزشمندترین و پرفروشترین کتب،

 یانیپا نکات
تراتژ  نیا از ابتدا .2 س ده یشیآزما صورتبه ادشدهی یهایا  امتحان ماه شش تا سه یبرا را هاآن. دیکن استفا

ن ست یجینتا چه به که دینیبب و دیک ایپ د نیم د  .دیک

دارها. دیریبگ بهره یابازه چند زیآنال از .1 ن یهاهارچوبچ در را خود ینمو ن زیآنال ساعته کی تا ماهانه یزما  دیک

ب و ند خطوط که دینیب ناقض رو جا مت تند ک ل یدید هم کار نیا. هس م و یک ئ یدید ه  ارائه شما به یجز

 .دهدیم

ن یسع .2 ندها دیک ببه را رو ناس یخو ر از دیخواهیم اگر و دیبش ستاپ نگیلیتر کیتکن قیط ال درآمد ا یبا  ی

ن تا دیکن کسب ند که یزما ن معامله در دارد، ادامه رو  .دیبما

ن .2 له که یزما جام را یامعام ن ند خطوط به د،یدهیم ا ناقض، رو چن مت  یافق مقاومت و تیحما سطوح نیهم

ال   ن توجه کام  .دیک

ط .2 ند خطو ط به نسبت مدت،انیم و درازمدت رو ند خطو تر یب تیاهم مدتکوتاه رو  .دارند یش

التم سود شیافزا یبرا من راز سه نیا از .1 ستفاده خود یعام ن ا  :دیک

لکه دینکن نییتع سود هدف .3 ر از آن یجا به ب ستفاده استاپ نگیلیت ن ا  به معامله یوقت تا بیترت نیبد و دیک

تر یب سود رود،یم شیپ شما نفع  .دیکن رهیذخ یش

ن اضافه معامله .2 نی د؛یک م طوربه را معامله چند یع نجام حرکت کی با زمانه  .دیده ا

ن یالگو هفت از .9 لک ست د ال در- قدرتمند کیا ده -شد گفته با ن استفا  ورود جهت یاضاف دییتأ کی یبرا و دیک

 .دیریبگ کمک مومنتوم قدرت از معامله به

 
2 ناچیف ابزار از .4 نیم زین یبازگشت یبو نوانبه دیتوا اده معامله به ورود یبرا یاضاف دییتأ ع ن استف  .دیک

2 ن توجه ساعته 2 و ساعته 2 یهاکندل شدنبسته ۀنقط به .2 ب تا دیک ال هاآن که دینیب ط یبا ند خطو  بسته رو

ندیم  .آن ریز ای شو

2 میم دیتأک گرید بار .1 ن ن یبررس ورود دییتأ یبرا که ک  قراردادن از قبل یبازگشت کیاست کندل 3 از یکی که دیک

ضوع نیا. باشد شده لیتشک شما سفارش ست یمهم یلیخ مو  انسش از دیبا معامله به ورود از شیپ شما. ا

ست کندل 3 پس. ندارد وجود متیق خود از بهتر یانشانه چیه و دیشو مطمئن خود  به را یبازگشت کیا

 .دیبسپار خاطر

2 ر .2 نجام ب ساس معامالت ا ن یهاچهارچوب برا مرکز ساعته 2 و ساعته 2 یزما ن ت س هاچهارچوب نیا. دیک  اریب

بل تمادترقا ن یهاچهارچوب از اع س یزما رکوچک اریب تند؛ ت دی به اما هس ش داشته ا  هاچهارچوب نیا که دیبا

الت یهافرصت ن یهاچهارچوب در یمعام رکوچک یزما ببه زین را ت شش یخو  ریپذانعطاف پس دهندیم پو

ش  .دیبا

2 بات .2 الت به ورود دیکل داشتنث ست فارکس معام بات( 2: ا ح سکیر تیریمد در ث  در ثبات( 1 ح؛یص

نبال تراتژ  کردند س الت یا ب( 2 ؛یمعام الت ۀبرنام یر یگیپ در اتث ز یکار خراب یبرا دینبا. خود یمعام  نهیه

ن  .دیک
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2 ش داشته ادی به .2 ستراتژ  که دیبا الت یا ند خط یمعام 2 ای پیپ 2 به یابیدست درواقع رو ر در سود پیپ 4  ه

سکالپر کی نکهیا مگر ست؛ین معامله ش  ا الت وارد ما. دیبا نندیم که میشویم یمعام  ات ساعت نیچند توا

و یحت ای روز کی شند طول هفته د  !بک

2 الن سود ما .1 ن یهاچهارچوب در کالن سود و میخواهیم ک 2 ،یاقهیدق 2 یزما 2 ای یاقهیدق 2  به یاقهیدق 4

ست تندیم اتفاق بزرگ یهاحرکت با و روز چند تا ساعت چند یط سودها نیا. دیآینم د ص. اف  یۀتو

تراتژ  س الت یا ند خط یمعام ست نیا رو اذ بزرگ یاهحرکت که ا خ ن ات ن یباق ممکن حد تا هاآن در و دیک  د،یبما

ثر به گونهنیا شت حداک  .میرسیم بازار از سود بردا

2 دارها .3 ن مرور را خود ینمو ط و دیک ند خطو ده با را رو ل متیق یهاداده از استفا ن رسم یقب  یبررس آنگاه د،یک

ن ط به چطور متیق که دیک ند خطو نیم کار نیا با. دهدیم نشان واکنش رو  میترس در را خود مهارت دیتوا

ط ند خطو چن د،ییازمایب رو ط به متیق واکنش نیهم ن یبررس را شدهرسم روند خطو  .دیک

2 دارها به .2 ست کندل از کی کدام که دینیبب و دیاندازیب ینگاه خود ینمو  تبازگش هنگام در یبرگشت یهاکیا

ندشده داده نشان بازار ن دقت. ا نیم ایآ دیک ر دیتوا ست کندل 3 نیا از کی ه شا. دیریبگ کار به را کیا  یتما

 .کرد خواهد تانزدهشگفت یبازگشت کیاست کندل 3 نیا به بازار واکنش

2 ط رسم منظور به زیآنال نیا. دینکن فراموش را یابازه چند زیآنال هرگز .9 ند، خطو سا نیهمچن رو نا  یالگوها ییش

ست کندل سا یحت ،یبازگشت کیا یشنا ومت و تیحما سطوح ی ل یر یتصو اکنون شما. رودیم کار به مقا  از یک

بازه زیآنال گر. دیدار ذهن در یاچند نینم ا ن چهارچوب در یبازگشت کیاست کندل یالگو کی دیتوا  2 یزما

بیب ساعته نیم د،یا ن چهارچوب در را آن دیتوا ایپ ساعته 2 یزما ن د نینم اگر. برعکس و دیک ند خط کی دیتوا  رو

ن چهارچوب کی در را ن رسم ساعته 2 یزما نیم فکر و دیک  به ندارد، وجود سطح آن در یستاپ چیه که دیک

دارها و دیبرگرد عقب ن یهاچهارچوب دگاهید از را نمو ربزرگ یزما ب ت  سطوح یبرا زین بیترت نیهم به. دینیب

ومت و تیحما ن عمل مقا بازه زیآنال کمک با. دیک نیم یاچند مرکز یجا به دیتوا ن یرو ت  خود، کوچک یاید

ح س را خود اطراف طیم شنا  .دیب

1 گر .4 خر دیگویم ستمیس ا خر پس د،یب ش پس د،یبفروش دیگویم اگر. دیب . دیاورین لیدل. دینپرس سؤال. دیبفرو

حران زیآنال» به لیتبد زیآنال نیا چون د،ینکن زیآنال ازحدشیب جامش فقط. شودیم «یب ن گر. دیبده ا  مامت ا

ن فقط. دیشو وارد هستند، بخشتیرضا یامعامله به ورود یبرا طیشرا ن تیرعا را نیقوا  ستمیس به. دیک

اد ش داشته اعتم ست، ایمه طیشرا تمام یوقت. دیبا ون را اتمعامله دیبا ا  .یبده انجام بیع بد
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 فارکس یار 
 019 فیلم و مقاالت بازار فارکس ارائه کننده ترجمه ارزشمندترین و پرفروشترین کتب،

 یبازگشت کیاست کندل یالگو هفت یادآور ی
خه کی که دینکن فراموش بل را آن و دیریبگ نتیپر قدرتمند یبازگشت کیاست کندل یالگو هفت نیا از نس  تانگاهن مقا

بان چس لو الگو اگر رایز د؛یب شمتان یج شد، چ  .رودیم ذهنتان از نبا

اده با شما الت ستمیس نیا از استف نیم یط درست جهت در جزء به جزء را یگذار هیسرما کی مراحل ،یمعام  مطمئن. دیک

ش ل کی که دیبا نا بر درست و خوب ۀمعام ند، خط ۀاملمع ستمیس یمب ز آن یبرا آنچه از شتریب اریبس سود رو  د،یاردهک نهیه

س الگو هفت نیا که دیاشده متوجه حتما  . کرد خواهد دتانیعا رمهم و قدرتمند اریب جرا همه، از ت س هاآن یا اده اریب ست س  .ا

 

 صعودی  نزولی

 

یک  شماره 

وجی ها  د
 

 

 شماره دو

ننده شا پو  الگوهای 
 

 

سه  شماره 

یرهخ ر ت  ط نفوذی و اب
 

 

 شماره چهار

 هارامی ها
 

 

پنج  شماره 

باله دار ن ستاره د و   چکش 
 

 

شش  شماره 

ینگ تاپ سپین  ا

  

 

 شماره هفت

لی یر ری  الگوهای مس
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 :متداول یهاپرسش
ر .2 ست روز ه ر ا جام معامله چند بهت ن  بدهم؟ ا

اد الت تعد ن معام الت ۀبرنام به شما، ۀروزا  .دارد یبستگ تانیر یپذسکیر تیظرف و یمعام

ر یبرا سکیر درصد چند .1  م؟یریبگ نظر در معامله ه

ادیپ من میم شنه ن نون از که ک ن یرویپ %1 قا گر. دیک ر در که دیکرد یز یربرنامه ا  د،یده انجام معامله 1 روز ه

ن دیشا ر یبرا سکیر %2 دیبتوا گر ای. دیریبگ نظر در معامله ه  انجام روز کی در معامله 2 دیدار میتصم ا

نیم د،یده ر در %2 تا را خود سکیر دیتوا برا و دیده شیافزا روز ه نا ر به سکیر %2 نیب  سه نیا از کدام ه

 . دیده اختصاص معامله

ش داشته ادی به ست که دیبا داش به سکیر نسبت به یابید ستفاده با ، 2:24 با برابر پا ستراتژ  از ا  شدهارائه یا

س کتاب نیا در ده اریب نیم سکیر %2 اگر نیبنابرا ت؛اس سا نیم فکر یول دیک م که دیک ست، ک نیم ا  با دیتوا

2 ن تمام را کار معامله کی در تنها سکیر 4% جله. دیک  .دیباش داشته صبر د،ینکن ع

 
تر .2 ن یهاچهارچوب نیبه ند خطوط رسم یبرا یزما ند؟کدام رو  ا

ن یهاچهارچوب نه، ،یهفتگ ماهانه، یزما تند نیبهتر عتهسا 2 و ساعته 2 روزا ط رسم یبرا هاآن از. هس  خطو

ند اده رو ن استف بل اریبس هاآن. دیک تمادترقا ن یهاچهارچوب یۀبق از اع  .هستند یزما
 

تر .2 ن یهاچهارچوب نیبه ند؟کدام ورود یبرا یزما  ا

ن یهاچهارچوب س هاآن. ساعته 2 و ساعته 2 یزما رمطمئن اریب ن یهاچهارچوب یهایورود از ت  یزما

رچککو تند ت ن یهاچهارچوب در. هس ال   تر،کوچک یزما دیز «زینو» معمو م را نیا اما دارد؛ وجود یا  خاطر به ه

ش داشته ن یهاچهارچوب در شما که دیبا رکوچک یزما نیم زین ت ب یهاستاپ دیتوا ش داشته یخو  د؛یبا

م مورد نیا در نیبنابرا ش داشته یباز  ذهن دیبا ه نیم شما. دیبا رکوچک یزمان یهاارچوبچه در دیتوا  ت

ن معامله ال سود و دیک یبا ن کسب ی  .دیک

 
ادیپ را یخوب فارکس کارگزار شما ایآ .2 نیم شنه  د؟یک

شت توانیم خوب ۀواژ  از گرچه ب فارکس کارگزاران هانیا کل در اما کرد؛ یمتعدد یهابردا تند یخو . هس

نیم ن یبررس را هاآن دیتوا  :دیک

2. AVA FX   
1. eToro 

2. Alpari UK 
2. FXCM UK 
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 فارکس یار 
 010 فیلم و مقاالت بازار فارکس ارائه کننده ترجمه ارزشمندترین و پرفروشترین کتب،

تر .2 ست به ده یاهرم چه از ا  شود؟ استفا

:2 کارگزارم با من اهرم ست 244 میم شنهادیپ را نیهم هم شما به. ا ن گر. ک  یرویپ یدرست سکیر تیریمد از ا

نیم ف ۀانداز به نیا که دیک ط شما ضرر توق بو  .دیباش اهرم نگران ستین یاز ین آنگاه شود،یم مر

 
تراتژ  یبرا ارزها جفت کدام .1 س الت یا ند خط یمعام سب رو تند؟ منا  هس

دیز مقدار به ارزها از یبعض. دیریبگ نظر در زین را گسترش دیبا شما. هستند خوب هاآن ۀهم  گسترش یا

بندییم  .ا

 
الت یهاستاپ یبرا را جفت چند شما .3 نیم زیآنال یمعام  د؟یک

نم؛یم زیآنال را هاآن ۀهم من ادها نم،یبیم که ییهاستاپ تمام از اما ک مینم ستف ن  .ک

 
م نییتع سود هدف دیبا من ایآ .2 ن ر از ای ک ستاپ نگیلیت ده سود به یابیدست یبرا ا  کنم؟ استفا

خاب نت ست با ا گر. شما ند با دیخواهیم ا ف از د،یبرو شیپ رو حرک ضرر توق ده مت ن استفا گر. دیک  به بازار ا

ل جهت در حرکت ال   که طورهمان داد، ادامه شما ۀمعام نیم کار نیا کمک با شد، گفته قب س سود دیتوا  اریب

ن کسب سود هدف کی نییتع با سهیمقا در یشتر یب  .دیک

 
ط رسم یبرا تالش حال در من .9 ند خطو ستم، رو نم؟ دیبا چه کمک افتیدر یبرا ه  بک

خش ند خطوط رسم ب ا   را رو د ن دقت با مجد خوا ن نیتمر حتما   و دیب  خطوط و دیشو خود ینمودارها وارد. دیک

ند ل یهاداده اب را رو ن رسم متیق یقب ب و دیک الش در اگر. شودیم چه جهینت که دینیب سا یبرا ت  ییشنا

ط میترس یبرا ازیموردن یهاکف و هاسقف ند خطو ادیپ د؛یهست رو میم شنه ن ند از که ک  کاتوریا

swing_zz.mq4 لود هنگام در که ده د،یاکرده افتیدر کتاب نیا دان ن استفا ند نیا. دیک  zigzag کاتوریا

ل یهاکف و هاسقف سا را یقب یشنا ط میترس کار نیا. کندیم ی ند خطو سان شما یبرا را رو رآ  نیا. کندیم ت

له یبرا کار س یمبتد گرانمعام ست، کارآمد و دیمف اریب ند نیا البته ا  ینمودارها یبرا فقط کاتوریا

Metatrader4 ست  .ا

 
2 ف .4 ن یهاچهارچوب در ضرر توق س هساعت 2 و ساعته 2 یزما ست، بزرگ اریب نمینم من ا ف کی توا  14 ضرر توق

نم؟ دیبا چه حال دهم؛ قرار یپیپ  بک

ن یهاچهارچوب از ای دیده کاهش را خود قرارداد/الت ۀانداز  رکوچک یزما  خود یهایورود یبندزمان یبرا ت

ستفاده ن ا  .دیک
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2 گر .2 ل کی در من ا ور ۀمعام شم سودآ ند خط کی به بازار و با ومت ای تیحما سطح ای مخالف رو  برسد، یافق مقا

 افتد؟یم یاتفاق چه

برا برگردد؛ بازار دارد امکان حافظت خود سود از دیبا شما نیبنا ن م نیم. دیک جاما را کار سه نیا از یکی دیتوا  ن

 :دیده

2 ف .1 رتنگ را ضرر توق ن قفل را سود و دیده حرکت ت  د؛یک

2 خش .2 ف و دیبردار را سود از یب رتنگ را ضرر توق ندیباق تا دیده تحرک ت ن قفل را سود ۀما  را رضر  توقف ای دیک

 د؛یده حرکت سرسربه ۀنقط تا

2 چن .2 نیم نیهم گر که دیبردار را سود کل دیتوا شد، یموقت بازگشت کی نیا ا ست از را خوب حرکت کی با  د

 .داد دیخواه

 
2 ده هنگام ایآ .2 تراتژ  از استفا س الت یا ند، خط یمعام بار رو  د؟یریگیم نظر در را اخ

ن در معامالت به ورود از من. بله ست ممکن که یزما بار یزودبه ا شر یبزرگ اخ ددار  شود، منت میم یخو ن  .ک

 
2 گر .1 بطه در یسؤال ا ستراتژ  نیا با را شتم یا شتم، اجیاحت یشتر یب کمک به ای دا نمیم دا  تماس شما با توا

 رم؟یبگ

سخ که دیشو مطمئن من با تماس از قبل دیز یهالیمیا من. تسین کتاب نیا در سؤالتان پا  افتیدر یا

الت من از هاآن در که امکرده ندکرده یسؤا بال   من که ا سخ آنها به کتاب نیا در ق گر ام؛داده پا سخ ا  در تانپا

بود، کتاب نیم ن ر یکم ندادم، پاسخ فورا   اگر. دیریبگ تماس من با دیتوا ب ن ص  التیتعط در است ممکن د،یک

الف باشم، ست ممکن- دینکن اموشفر  هم را ساعت اخت اب ا شم خو سخ قطعا   اما -با  .داد خواهم پا

 
2 ل نظارت، شما ایآ .3 وره ای دیدهیم ارائه را هشدارها و هاگنالیس ۀمعام الت یهاد نیم برگزار یمعام  د؟یک

ئلم ارزش وقتم یبرا من. ریخ  .دهم انجام را خودم کار خواهمیم و قا

 
2 زبه شما ایآ .2 تراتژ  ج س تراتژ  از ند،رو خط یمعامالت یا س الت یهایا رید یمعام م گ ده ه نیم استفا  د؟یک

ال   ب تراتژ  از ق س الت یهایا ستفاده یگر ید یمعام ضر، حال در اما کردم؛یم ا و نیهم از فقط حا  که یستمیس د

م شما به ده آموختم، ه میم استفا ن ستراتژ  وارد نکهیا از قبل یگاه البته. ک القه یا ناسب و موردع خص م  تیش

دیز تعداد دیبا د،یشو خود تراتژ  از یا لف یهایاس خت ن تست را فارکس م  آزمودن از بعد تنها. دیک

تراتژ  س نیم متعدد یهایا ستراتژ  دیتوا خاب را دیمف یا نت ن ا وارمیام من اما د،یک  راگ رایز د،ینکن را کار نیا د

ستراتژ  نیا از بارکی ستفاده یا ن ا گر که دید دیخواه د،یک ستفاده آن از یدرستبه ا  قدرتمند چقدر د،یکن ا

ست  .ا
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 فارکس یار 
 011 فیلم و مقاالت بازار فارکس ارائه کننده ترجمه ارزشمندترین و پرفروشترین کتب،

2 ستراتژ  نیا از توانیم ایآ .9 حدود نییتع در یا ده بازار ۀم  کرد؟ استفا

تراتژ  کی نیا س الت یا ند خط یمعام ست رو تراتژ  نیا. ا ند یبازارها در یاس  گونهنیا در. دارد یمؤثر  عملکرد رو

لبه شما بازارها ود دیلیما یطورک حد ن یاهچهارچوب در شتریب را بازارها ۀم رکوچک یزما تر و ت  در کم

ن چهارچوب االتر و ساعتهکی یزما ایپ ب ن یهاچهارچوب رایز د؛یکن د ربزرگ یزما شش را هاآن ت  .دهندیم پو

 
1 ستراتژ  نیا از توانیم ایآ .4 نوانبه یا سکالپ ستمیس کی ع اده فارکس  نگیا  کرد؟ استف

اد من. بله ن یهاچهارچوب در ستمیس نیا با من تیقموف البته. کرد را کار نیا شودیم که دارم اعتق  یزما

رکوچک دیز چندان ت ن یهاچهارچوب در اما ستین ا ربزرگ یزما ست سود به شتریب ت بمییم د اکنش. ا  و

ن یهاچهارچوب رکوچک یزما ند خطوط به ت ن یهاچهارچوب مثل رو ربزرگ یزما ست ت  2 ای 2 نمودار کی. ا

 .دیشو وجهمت مرا منظور تا دیبازکن را یاقهیدق

 
1 نمیم من ایآ .2 ند از توا تراتژ  با گرید یکاتورهایا الت یاس ند خط یمعام ده رو نم؟ استفا  ک

لکه د،ینکن را کار نیا که خواهمیم شما از من ستراتژ  نیا دیده اجازه ب نان یا چ ده هم ند سا دارها. بما  ینمو

لوغ هودهیب را خود ن ش نکه حال د؛یک نیم یراحتبه آ ر دیتوا ن باز را خود متیق یارهانمود که زمان ه  د،یک

ند  .دینیبب وضوحبه را یواقع کاتوریا

 
1 تراتژ  نیا ایآ .1 بل و یقو هم هنوز یاس ست نانیاطمقا ده آن از هنوز و ا  شود؟یم استفا

تراتژ  نیا. بله س ل مسئله اما شود؛یم ارائه زین کنون تا یا ست نیا یاص بت دیبا شما که ا  کی با و دیباش قدمثا

ئ تیموفق الت رد یجز ف» کی شما به که معام  در که دینکن فکر و دینشو زدهجانیه دهد،یم «سق

اد یگر معامله پذشکست ،شده است الت در آنگاه د،یهست رینا  .دیکن یدقتیب خود معام
 

1 میبیم یگاه .2 ن یهاچهارچوب در را معامالت شما که ن ط/یزما ند خطو ند مخالف کوچک رو ط/رو ند خطو  رو

ل ص ن یهاچهارچوب در یا ربزرگ یزما جام ت ن ند فقط که دیارفتهیپذ نکهیا وجود با چرا. دیدهیم ا ل رو ص  را یا

نبال نیم را کار نیا د؛یکن د  د؟یک

ست نیا آن لیدل ند کی در که ا ل رو ندها ،یاص شت خواهد وجود زین یکوچک یرو ند در که دا ل رو  شکل یاص

ندها نیا از یبرخ. رندیگیم ند جهت در کوچک یرو الف یبرخ و یاصل رو  . بود خواهد آن برخ

صاف نیا با و جام در من یبرا ا ن ند نقض با معامله کی ا ل رو رمهم از یکی ،یاص یفاکتورها نیت ست ی  در که ا

بارت رم،یگیم نظر ست ع ند: نکهیا از ا ند خط  /رو ل رو ص ور چقدر یا ست د  ایآ دهم، انجام را معامله من اگر و ا

گر. برسم یمنطق سود به من تا دارد وجود حرکت یبرا ییفضا ست، طورنیا ا  .دهمیم انجام را معامله پس ا
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 هرگونه کپی برداری و نشر محتوای این کتاب مورد رضایت نخواهد بود. 011 

1 تر .2 ادن یبرا جا نیبه ف قرارد ست؟ هیاول ضرر توق جا  ک

ال درست الت ستمیس اساس بر تانیورود ۀنقط ریز/ با ند خط یمعام  برود، شیپ برنامه طبق معامله اگر. رو

ومت سطح) قله کی ل کی یبرا( مقا ر ۀمعامل کی یبرا( تیحما سطح) دره کی ای فروش ۀمعام  لیتشک دیخ

ادنقرار. شودیم ف د  که دهدیم را نیتضم نیا شما به مقاومت و تیحما سطوح پشت در هیاول ضرر توق

ف مقرر موعد از قبل  .دیشوینم متوق
 

1 ف یوقت شدم متوجه من .2 رسربه ۀنقط تا را خود ضرر توق ف نکهیا احتمال دهم،یم حرکت س  شیب شوم متوق

نزم از ست یا  نیا از توانیم چطور. کندیم حرکت ام،کرده سکیر معامله در من که یمقدار  به متیق که ا

ناب امر  کرد؟ اجت

بال   البته شاره موضوع نیا به خالصه طوربه ق اشته خاطر به. شد ا ن تنها که دیباش د ف یزما  از را ضرر توق

له) مقاومت و( هادره) تیحما سطوح که دیده حرکت هیاول تیموقع ندیم لیتشک( هاق و و شو  یبرا راه د

جام ن ستفاده با یاول: دارد وجود کار نیا ا وم و یفرد یهاکیاست کندل از ا ده با ید نات از استفا سا  یمتیق نو

 .سازندیم را هادره و هاقله که

ن توجه یفرد یهاکیاست کندل یبرا یمثال به ن چهارچوب کی در فروش حال در شما: دیک  هساعت 2 یزما

شت انتظار که طورهمان. دیهست ست کندل ،یبعد ساعت 2 در و کندیم سقوط بازار دیدا  یهاسقف هاکیا

 باالتر سقف کی که ردیگیم شکل دیجد کیاست کندل کی ورود، از بعد ساعت 2 اما سازندیم یتر نییپا

برا کند؛یم جادیا ست کندل آن شدنبسته از بعد شما نیبنا ف ک،یا به ۀنقط تا ار  خود ضرر توق رسر  رکتح س

نالیس رایز د؛یدهیم ف گ ست یابالقوه گنالیس باالتر، سق ند که ا ندیم رو ند به را آن توا  رییتغ یصعود رو

 .دهد

ط مطالب شتر،یب درک یبرا بو ندها به مر دا   را رو جد  .دیکن مرور م

 
1 ستراتژ  از ایآ .1 الت یا ند خط یمعام نوانبه توانیم رو ل ستمیس کی ع ن ۀمعام ل ستمیس ای هروزا ن ۀمعام سا  ینو

ستفاده ل ستمیس کی نیا. بله کرد؟ ا ن ۀمعام سا ست ینو  .ا

 
1 نمیم من ایآ .3 ر از توا و ه ستفاده یتهاجم ورود و کارانهمحافظه ورود کیتکن د  کنم؟ ا

نیم بله میم شنهادیپ من. دیتوا ن بتدا که ک  کیتکن نیا در اول. دیکن شروع کارانهمحافظه ورود کیتکن با ا

ستاد اکنش چگونه روند خطوط اطراف در متیق دیدیفهم یوقت بعد. دیشو ا به و دهدیم نشان و  نفساعتماد

ط رسم ند خطو نگاه د،یکرد کسب را رو نیم آ ستفاده به شروع دیتوا ن یتهاجم ورود کیتکن از ا  .دیک

 
1 تراتژ  نیا من نظر به .2 س درست یا العات نیا و نا نمینم من و است هودهیب اط ستفاده با توا  سود به آن از ا

ز که را یپول من پس برسم،  !خواهمیم ام،کرده نهیه

حصول نیا البته له کی من. دارد روزه 14 پول برگشت نیتضم کی م رمعام ختمیم فارکس گ نا  نیا که ش

الت ستمیس  فکر و کرد برد جا چند کرد، ضرر یکم کرد، تست را آن روز ده از کمتر مدت به د،یخر را یمعام

ضا و ستین وبخ ستمیس کرد  نیتضم نیا و دادم پس را او پول من البته که کرد را خود پول برگشت یتقا
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 فارکس یار 
 011 فیلم و مقاالت بازار فارکس ارائه کننده ترجمه ارزشمندترین و پرفروشترین کتب،

ست من ست نیا میبگو خواهمیم من که یانکته اما ا اقعا   شما ایآ: ا نیم و خش دیتوا  ستمیس کی یاثرب

الت 2 در تنها را فارکس یمعام ن نییتع معامله روز 4 باش طورنیا شما دوارمیام د؟یک  .دین
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