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مختصری از معامله فارکس  

ها به روش عرضه و  و سهام 

 تقاضا 
 

ت را تنظیم کن( و بگذربخرش )معامله   

مفاهیم اساسی و  

ها آلفونسو مورنو استراتژی  
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آنالین   یانجمن معامله  و بنیانگذار متخصص تحلیل فنی  وقت،    گر تمامنام من آلفونسو مورنو است. من یک معامله

با استفاده از عدم تعادل  تنها  هستم. من در بازارهای مالی    2013در اکتبر    با روش بخر و بگذرعرضه و تقاضا  

ای که  ؛ استراتژیامم، معامله کردهگسترشش داد   هادر طی سال  که   خودم  اختصاصیِ  عرضه و تقاضا، استراتژیِ

ها برای ای یا وابسته به سازمانگرهای حرفهپیدا کنید؛ جایی که معامله  اکند تا نقطه عطف هر بازاری رکمک می

 کنند. ریزی میشان برنامهتمعامال

 

یا  1دانستم پیپ . آن زمان نمیم با معامله آشنا شدم هترین دوستب، از طریق  به هند ام  من قبل از سفر یک ماهه

وگرنه  نداشتم  اختیار معامالت  ای برای  خوشبختانه من سرمایه  شدم؛  آشنا 3ت معامال  راول با اختیاچیست.   2تیک 

باد می  احسابم ر و سهامدادم بر  فارکس  مورد  بعد در  کرد  ها.  با    ماطالعات کسب  بیشتر  از آن زمان  فارکس، و 

اولیهو   4هاشاخص سال  ؛کردممعامله می 5کاالهای  قوانین  مجموعهروی  ها  درحالیکه  از    دقیق  و   شده  تنظیمای 

باعث شدند در  آزمایش می باشم.  معامالت  کردم که  و یک ماجراجو    عکاسگر،  من یک معاملهخودم ثابت قدم 

 توانید کارهای عکاسی من را در پروفایل جدید اینستاگرامم ببینید. هستم. می

 

  قوانین ذکر شده در این کتاب الکترونیکی منحصراً بر اساس عرضا و تقاضا هستند.

 شما به چیز دیگری احتیاج ندارید؛ 

 نه اندیکاتورهای رنگاررنگ بیهوده و نه تحصیالت در این زمینه

 حجم معامالت نه 

 نه اندیکاتورهای اشباع فروش/اشباع خرید و نه تحصیالت در این زمینه 

 نه درنظرگرفتن اخبار روز و رویدادها

 نه اعالم درآمدها 

 
کلمه در   نیواحد ارزش نرخ ارز است. ا نیو کوچک تر شودی م Price Interest Point یسیدر فارکس که مخفف آن به انگل پیکلمه پ 1

 . است در جفت ارزها  متیق رییتغ زانیم یریاندازه گ اریو مع ردیگی الملل مورد استفاده قرار م نیب  یمعامله گران بازارها  یتمام نیب 
 . ندیگویم کیت یحرکت نرخ به هر سمت ایو  رییبه هر تغ یدر پلتفرم تجار (: Tick یسی)به انگل کیت 2

3 Option 
4 Indexes 
5 Commodities 
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ای مورد استفاده  ی زمانیتوانند در هر بازار و هر بازهدر این کتاب الکترونیکی میگنجانده شده    مفاهیم و ویدیوهای

های قابل  ها، صندوقمعامالت آتی، اختیار معامالت، سرمایهها،  ها، کاالهای اولیه، شاخصقرار گیرند. فارکس، سهام

 و غیره.  6معامله 

 

. شما باید ویدیوهای رایگان موجود در کانال  فایده استبه تنهایی بی  ،این کتاب الکترونیکی مختصر  :  نکته مهم

ی من در وبالگ، اینستاگرام و توییترم را بخوانید و یاد بگیرید یوتیوب من را مشاهده کنید، تجزیه و تحلیل روزانه

  ، افتاد. در واقعو قواعد را برای یک مدت زمان طوالنی آزمایش کنید. دانش و اطمینان یک شبه اتفاق نخواهد  

به  شما  نگاه    ی، نحوهسر بگذارید را پشت  مرحلهاین  کشد، اما وقتی  ها طول میشما ماه  اولیه براییادگیری اصول

تجزیه و  با  شما را    های بیشتری برای گفتن دارد؛حرفدهد. این کتاب الکترونیکی  نمودارها و بازارها را تغییر می

است که شما    وشیتصمیم بگیرید که آیا عرضه و تقاضا ر  توانید بعد می،  کند آشنا میعرضه و تقاضا    فنیِتحلیل  

 . مطالب بیشتری بیاموزید  ،و تنها با تمرکز بر عرضه و تقاضان معامله کنید آدوست دارید با 

 

مفهوم اساسی عرضه و تقاضا را پوشش می دهند.  یک  از آنها    کدام ایمیل دریافت خواهید کرد که هر  تعدادی  شما  

ها حاوی یک فیلم کوتاه است که  آنها را بخوانید زیرا هر یک از این ایمیل  . لطفاًسه روز  مجموعاً شش ایمیل در دو 

 دهد. برخی مفاهیم اساسی در مورد عرضه و تقاضا را توضیح می

 

از    تااید  کردهی ایمیل خود اضافه  طمئن در برنامهاطمینان حاصل کنید که این آدرس را به عنوان یک آدرس م

 جلوگیری کرده باشید. ها ی هرزنامهها در پوشهایمیل  قرارگرفتن

 

 

 

 

 
6 ETFs (exchange traded fund) 
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 ام گرفته فرض  مواردی که  

را مشخص  سطح این کتاب ام که در نوشتن این کتاب الکترونیکی خاص، من فرضیاتی راجع به شما در نظر گرفته

تواند منبعی باشد که شما  می  « چگونهرضه و تقاضاعمختصری از  »دهد که  کند و همینطور به شما نشان میمی

 اید.  ن بودهآبه دنبال 

 ام:  فرضیاتی که راجع به شما در نظر گرفته

 7هایی پاداشو    هاریسکاین کتاب را انتخاب کرده باشید، با فارکس، بازارهای سهام و  شما  اگر    .شما تجربه دارید

و   هاریسکهایی برای مدیریت این  به دنبال راه  ،گذارآشنایی دارید. شما به عنوان یک سرمایههمراه دارد،  که به  

  بنیادی   ، اصولآشنایی کمی با آن دارید با عرضه و تقاضا آشنا نیستید یا  اصالً  ها هستید. با این حال، اگر شما  پاداش

 شود. در اینجا پوشش داده می هامکانیک و

بلدید را  اولیه  اصول  کندلشما  تیک،  پیپ،  مانند  مفاهیمی  اهرم،  استیک.  چه  ها،  الت  اینکه  یا  قرارداد  تبادل، 

 دانید. را می 8اند، ریسک و پاداش و حاشیه سود هاییچیز

 

بدون کامپیوتر و دسترسی    را  و سرمایه گذاری   معامله. من نمی توانم  و اینترنت دسترسی دارید  کامپیوترشما به  

 مطمئن به اینترنت تصور کنم. بنابراین من فرض می کنم شما هر دو را دارید.  

دنبال جام مقدس به  استراتژینیستید9شما  هیچ  استراتژی  نقصی بی  .  از  بسیاری  ندارد،  و    معتبرها  وجود  هستند 

 ا برای موفقیت در هر کاری بستگی دارد. شمد  تعه طرز فکر و میزان  به باشند، همه اینها  آمد توانند کار می

)احتماالً   حدود یک سال. یاد بگیریدعرضه و تقاضا را یک شبه های معامله کردن با عدم تعادل شما انتظار ندارید که 

  شما   ذهنرا بفهمید.    بخر و بگذر کشد تا استراتژی ارائه شده در این کتاب الکترونیکی و انجمن  طول می  بیشتر( 

ای معامله  شدهکنند با هر قاعده تنظیمبه زمان نیاز دارد تا عادات و الگوهایی را شکل دهد که به شما کمک می

 کنید. 

  

 
7 Risk and Rewards 
8 Profit Margin 

 نیافتنی.  کنایه از کمال دست  9

https://kohanfx.com


 

ی که استفاده  پلتفرم وبیا    خود   کارگزار  معامله  متفرکنم شما با پلمن فرض می  .کنیدشما از کارگزار استفاده می

 . ارائه شده در این کتاب الکترونیکی باشد   نظراتممکن است منبعی برای برخی از    ارزکارگراحت هستید.    کنید می

 

شما باید یک    ، نوشته نشده است   واردان ناآشنا با مفاهیماین کتاب الکترونیکی به عنوان راهنمای معامله برای تازه 

خواهند. این کتاب برای ای میدانش اولیه داشته باشید. این یک کتاب الکترونیکی برای کسانی است که چیز ویژه

خود را صرف تالش برای درک بهتر از بازارهای مالی کرده است، هزاران دالر  گر معمولی است که وقتیک معامله

شده است، اما هنوز  های انالین  و سرویسمعامالتی  دین سیگنال  ها کرده است، عضو چنصرف یادگیری و کارگاه 

 .  دهد جواب می در هر بازاریدر طول زمان و یک لبه و یک استراتژی نیاز دارد که  معامالتی به یک برنامه 

 

ب  الکترونیکی  دنبال میهمیشه ساده کسی که    ه درداین کتاب  را  نمیترین راه  برای راه ساده زیرا  خورد  کند،    ای 

اگر  وجود ندارد  یادگیری به سراغ  کتابخانه  این کتاب را در  همین حاال  هستید،    شما همچین آدمی.  بگذارید و 

 . گوید به شما میرا   _و نه آنچه الزم است بشنوید _  چیزی که دوست دارید تا ای بروید  نویسنده

 

جایی  .  به شما یاد بدهیم   را  یا میانبرهای ساده  گری دامن بزنیمدر آن به واسطه  است که نباید جایی  بازار مالی   

.  کوشی و تعهد جزم کنندشان را برای سختاند تا عزمهمه آمادهی ما با هم برابر هستیم؛ تا زمانی که  همهکه  است  

که در   واقعی»مهم نیست  وارد    «دنیای  وقتی  تقاضا میحیطه  چه کسی هستید،  و  آنها  ش عرضه  به  ملحق وید، 

 خورید.  یا شکست میشوید می

 

ست که به جای هاییباز و شارالتانوگو برای افراد حقهبحث و گفت .نیست وگوو گفت برای بحثفرصت و مجالی 

کنند. این جا دنیای نتایج و فرصت برای افرادی گویی میزدن و بیهوده  اقدام کردن، زندگی خود را صرف حرف

کردن  مشغول معامله. برخی از شما  کننداست که مایل به اقدام کردن هستند تا در معامالت خود تغییری ایجاد  

توانند کامالً  بیشتر افراد شکست خواهند خورد چون نمیدهید،  تان را کامالً تغییر میشوید و معامالت و نتایجمی

انجام یک استراتژی معامالتی متعهد شوند. شما هرچقدر زحمت بکشید همان نتیجه میبه  اگر آدم  قدر  گیرید؛ 

کردن  به دنبال قضاوت  الکترونیکیتون خواهد بود. این کتاب  طلبی نیستید، خروجی شما نشانگر این قناعتجاه

 .   گذارد هایتان استحقاقش را دارید، در اختیارتان میخاطر تالشبه که اولیه و اساسیهای نیست؛ این کتاب مهارت
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بازارهای مالی یک مسابقه دوی صد متر   بلکه یک مسابقه  نیست   که در هر ده متر یک مانع دارد معامله در  دوی ، 

 .  است که در هر صد متر، یک مانع دارد ماراتن

 

می دانند  کنند، یوتیوب، اینستاگرام و توییتر دنبال می،  فارکس فکتوری مجموعهاست من را در  کسانی که مدتی

اولین بار در سال   سخت  ،  آغاز کردمخود را    هایتجزیه و تحلیلبه اشتراک گذاشتن    2013از زمانی که برای 

نویسی معامالتی ساده در فارکس  از یک روزمره. همه چیز امبوده  گرانبه بسیاری از معاملهمشغول تالش و کمک  

تر از آنچه در ابتدا ای تبدیل به چیزی بسیار متفاوتدر عرض چند ماه به طرز غیرمنتظره، اما  فکتوری شروع شد 

 .  کردمبه حدی رشد کرده بود که من تصورش را نمی مجموعه. برای ایجادش در نظر داشتم، تبدیل شد 

   با دیدگاه عرضه و تقاضا هستید. کارکرد بازار    یادگیری چگونگی مند به  یاری از شما عالقهمن واقعاً خوشحالم که بس

 

.  گرددده برابر بیشتر به خود شما برمی  هرکاری که در زندگی انجام دهید،.  است، زندگی بومرنگ است     زندگی کارما

  اف دیپیاین    خوشبختانه، از بسیاری جهات زندگی من را تغییر داده است،    مجموعه مبتکرانه فارکس فکتوری 

نشان    ، . ایمیل هایی که تقریباً هر روز دریافت می کنمخواهد دادتغییر    به همین صورت   زندگی بسیاری دیگر را نیز 

 روم.  پیش می یکه من در مسیر درست دهند می

 

به معنای کنار گذاشتن   تصمیمات    ؛است تان  احساسات معامالت  بر  آنها  تأثیر  از  یک   .شود جلوگیری    تانمعامالتیتا 

شود،  احساسات اجرا و مدیریت میدارای  توسط یک انسان    ،خوب  یمعاملهمعامالتی و یک برنامه مدیریت    برنامه

هرچقدر هم که   ،بود نیافتنی خواهد در معامله دستبنابراین تا زمانی که احساسات خود را کنترل نکنید، موفقیت 

 ی معامالتی خوبی داشته باشید. شما مشتاق این کار باشید یا لبه
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 کنند. الزم نیست که تمام روز پشت کامپیوتر خود بنشینید. وقت کار میوقت یا پاره آل برای کسانی که تمامروش ایده 

 

وقت، قادر به یادگیری روش معامله یا مدیریت معامالت  نیمهوقت یا  آیا نگران هستید که به دلیل داشتن یک شغل تمام

؟ شما فقط سی تا شصت دقیقه در روز برای انجام  . چراخود نباشید؟ شغل شما یک مانع نیست، بلکه یک موهبت است 

و رفتن به محل کارتان نیاز دارید. به همین سادگی است. داشتن    ، تنظیم معامالت10زمانی چند    تجزیه و تحلیل

ادامه  و  دهید    فرصت استراحت، به معامله  کند از نمودارها فاصله بگیرید شغل یک امتیاز است، به شما کمک می

ارها  ها به تجزیه و تحلیل بازساعتهر روز گر سودآور و موفق، نیازی نیست . برای تبدیل شدن به یک معاملهدهید 

 بپردازید.  

 

قابل استفاده   یبازاردر هر  زمانی و  بازه ترکیبی از  در هر  به روش عرضه و تقاضا    "بخر و بگذر"  معامالتیاستراتژی  

انتخاب خواهید کرد،که برای    ایزمانیبازه  والیتبا  گری هستید  اینکه شما چه جور معامله  .است  ارتباط    معامله 

 که آنها را طوری و   دارید می نگه  ی که آنها رامانزمدت دهید،نوع معامالتی که انجام می ، این مسئلهمستقیم دارد. 

می  کنید،میمدیریت   گرفتید  تعیین  تصمیم  که  هنگامی  معاملهکند.  جور  هستی چه  تعیین  د  گری    والی ت)با 

از  را بپذیرید و    آن راشماست، باید    روحیات زمانی متناسب با   توالیو کدام   ،کنید(معامله میبا آن  که   ایزمانیبازه

پریشانی  که منجر به مانید شک می  در معامالت خود دوبهزیرا در غیر این صورت شما همیشه آن منحرف نشوید 

  های والیت. نباید خواهید داد انجام    ،دهد اجازه می  تانانتخابی  رتیبتهایی را که فقط معاملهشما  شود. احساسی می

 ایزمانی  والیتبا    ،ماه  هرمختلف را ببینید و نگران از دست رفتن معامالت باشید. باید آنها را نادیده بگیرید زیرا  

 کافی معامله خواهید داشت.  یکنید به اندازهمعامله می با آن که

 

 اندیکاتورهای رنگارنگ و بیهوده استفاده نکنید.چگونگی کارکرد بازار را یاد بگیرید. دیگر از 

تعادل  هاحرکت قیمتتنها دلیل   باشد،  عرضه و تقاضا است  در هر بازار، عدم  بیشتر    حرکت . هرچه عدم تعادل 

تواند  می  قدرتی که یک معامله با استراتژی معامالتی عرضه و تقاضا گران از  معامله  اغلب قیمت نیز بیشتر خواهد بود.  

یک بطری شراب یا ماشین  ،  در سوپرمارکت  خوراکیخواهیم مقداری  ، آگاهی ندارند. بیشتر ما وقتی میباشد داشته  

باال    ]با قیمت[کم بخریم و    ]با قیمت[خواهیم  . ما میکنیماستفاده می  منطق عرضه و تقاضااز    به خوبی  بخریم،

 
جفت ارز، کاال،  کی یمتیروند ق یبررس  ندیفرآ :(timeframe analysis :-multi)به انگلیسی میفر میتا یمولت ای یچندزمان  لیتحل 10

 . استبهتر نقاط ورود و خروج مناسب  دییو تا متیق یحرکت انیبهتر جر یمختلف به منظور بررس میفر میها در چند تا ییدارا ریسا ایسهام 
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ه قیمت  ب  است، یورو 5 که ارزش آنبفروشیم، این کامالً واضح است، مگر نه؟ آیا بطری شراب مورد عالقه خود را 

،  هنگامی که قیمت بسیار باال است  پس چراکنید.  این کار را نمی  کهخرید؟ البته  می  به ازای یک بطری  یورو  15

 را از خود بپرسید.  سوال  ؟ این خرند ارز فارکس یا یک سهام میفروشان یک جفتبیشتر خرده

 

به آن دست  عرضه و تقاضا باشیم، اما    ]با روش [  قدم آور ثابتگر سودهمه ما پتانسیل آن را داریم که یک معامله

به    داشته باشیم که   ریزی معامالت خودبرای برنامه  سفت و سخت یشدهتنظیم  یک قانون  آنکهمگر    نخواهیم یافت

با   .توانید داشته باشیدهایی است که می یکی از بهترین لبه  پرایس اکشن به همراهعرضه و تقاضا  .  آن تکیه کنیم 

آنچه قبالً اتفاق  که فقط  بیهوده )فانتزی، رنگارنگ و    اندیکاتورهایها کتاب و دیدن منابع اینترنتی که  خواندن ده

، RSI11   ،12CCIاندیکاتور    .شوید به آسانی گم و گیج می  ،دهند دهند( به خورد شما میافتاده است را نشان می

معامالت  تا گذاران بزرگ شناخته شده است  برای سرمایه را که قبالًفقط آنچه  اندیکاتورها و انبوهی از  باند بولینگر

، به  فروشند باال می  ]با قیمت[خرند و  کم می  ]با قیمت[ها فقط  آندهند.  نشان می،  عرضه و تقاضا را انجام دهند 

 همین سادگی است. 

 

 . تکالیفی که باید انجام دهید

کنیم. هیچ  تخیلی مانند فیلم ماتریکس زندگی نمیشود، ما در دنیایی علمیکوشی حاصل نمیدانش بدون سخت

بگیرید یا طرز تفکر  کردن را یاد  کابلی وجود ندارد که بتوانید گردن خود را به آن متصل کنید تا چگونگی معامله

 هیچ جام مقدسی وجود ندارد. کسب کنید.  بودن  ای الزم را برای سودآورحرفه

 

. به مدت  به شدت تالش کنیدکنید، باید   با آن معاملهخواهید  کنید عرضه و تقاضا روشی است که میاگر فکر می

. میانبری وجود  زمان اختصاص دهید  ردن به آنها،و اطمینان پیدا کبرای یادگیری قواعد و قوانین  سال  یکی دو  

 دانشگاهی است، واقع بین باشید!   یبسیار دشوارتر از هر حرفه  معاملهندارد. یادگیری نحوه 

 

 
 است.  Relative Strength Indexمخفف  ی کهشاخص قدرت نسب ای RSI کاتوریاند 11

 . شودیم ادیو از آن به عنوان شاخص کانال کاال است   indexcommodity channelمخفف  cci  کاتوریاند 12
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قرار داده شده    این کتاب الکترونیکی  یصفحههر  )پیوندها در پایین    عضو شوید اجتماعی من    هایرسانه  در کانال

شانس باال  با  های  تنظیم  جایی که ،  اطالعات کسب کنید   جدید   و تفسیرهای 13ا هتنظیمامکانات  ( تا درباره  است

داشته    من مشاهده کنید. تعامل  یوتیوب و وبالگ ها را در کانال  فیلم.  گیرند قرار میبحث  مورد  و  شوند  می  پست

 ، هیچ راهی بهتر از تعامل برای یادگیری وجود ندارد. باشید 

، هیچ میانبری وجود ندارد. شما فقط باید صبر داشته باشید و به آنچه  زمان رو جلو بزنید   توانیدنمی  ید. ناامید نشو 

 داشته باشید.   باوردهید  انجام می

، موارد  با معامله پول به دست آورید توانید اما به دالیلی هنوز نمیبینید پول در آوردن با معامله را میاگر پتانسیل 

که از شما حمایت    گرانیمعامله، سایر  تنظیم شدهای از قوانین  ، احساسات، مجموعهمعامالتیدیگری مانند برنامه  

توانید سواالت خود را کامل مطرح کنید و از هر کسی . اینجا جایی است که شما مید ن وجود دار  ،کنند و غیرهمی

به روش عرضه و تقاضا اعتقاد دارید و مایلید  اگر    .کنیمبه هم کمک می در انجمن کمک بگیرید، مانند یک خانواده

 شویم که به انجمن ما ملحق شوید. خوشحال می، به شدت تالش کنید 

 

 عرضه و تقاضا چیست؟

عدم تعادل در عرضه و تقاضا است. هرچه عدم تعادل    ،بازارها یههمو در  در هر حالتی   حرکت قیمتتنها دلیل 

 .نیز بیشتر خواهد بود  حرکت قیمت، بیشتر باشد 

 

 چرا عدم تعادل رخ می دهد؟ 

های مرکزی و ، بانکنهادهاگذاران بزرگ، تحت سلطه و کنترل سرمایه، مالی دنیایبه طور کل    و بازار ارز-

این  . و تغییر بازارها را با هزاران سفارش دارند  حرکت  توانایی و ظرفیتای است. آنها حرفه 14گرانهمعامل

 .کنند عرضه و تقاضا را ایجاد می هایسفارشات به اصطالح عدم تعادل

 . د ن گذارو بر اقتصاد جهان تأثیر میشوند منتشر میاخبار روزانه -

 
به فرض اگر شما برای معامله چند پارامتر را با هم ترکیب کنید   .شودقرار دادن موارد مختلف ستاپ گفته می به کنار هم  Setupتنظیم یا13

 .ایددر اصطالح ستاپ چیده
 آمده است.   tradesprofessionalدر متن  14
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  هاباالتر رفتن قیمتمنجر به  ؛ که ایندهند دهند و عرضه را کاهش میاخبار مثبت معموالً تقاضا را افزایش می-

 شود. می

 . شوند دهند و منجر به افزایش عرضه میاخبار منفی معموالً تقاضا را کاهش می-

 

که   15ایشوندگینقد  ]به دلیل[د، ن شوگذار کوچک در نهایت تبدیل به یک طعمه میخرده فروش و سرمایه

گران قهار نیاز دارند تا با آن بسیاری از سفارشات خود را پر کنند. اگر خریدار مشتاقی وجود نداشته باشد،  معامله

 توانند فروش داشته باشند. آنها نمی

 

مقدار موجود  به بیان ساده، دارد. عرضه  تی قیمت منصفانه و ارزش آ نسبت بهمتفاوتی  دیدگاهنهاد  /گرمعاملههر 

است که با یک قیمت خاص در   مقداریحالی که تقاضا مقداری است که مورد نظر است. عرضه   در ؛است

 است. شده خواستهمورد نظر یا   عینم یدر حالی که تقاضا مقداری است که با قیمت  ؛دسترس است

 

ها، با افزایش قیمت .در مقابل،خواهد یافتها، تمایل فروشنده به فروش محصوالت نیز افزایش با افزایش قیمت 

 خواهند کرد. خریداران تقاضای بیشتری تر هستند، ها پایینشاهد کاهش تقاضا هستیم. وقتی قیمت

  

 مثالی زنده از عرضه و تقاضا 

 

گران زمینه عرضه و تقاضا هستیم، ما به طور بالقوه معاملهما در سناریوهای زندگی واقعی شهروندان خوبی در  

عرضه   خالف کنند و  گران دقیقاً برعکس عمل میاما هنگام معامله، بیشتر معامله . خوبی هستیم عرضه و تقاضاییِ 

هرگز انجام نخواهند   جفت کفش یا خانهیک  ، لباسکنند، کاری که آنها برای خرید ماشین، میمعامله و تقاضا 

 د.  دا

 فروشگاهاز شما بخواهد مقداری گوشت برای شام خریداری کنید. شما به تان بیایید تصور کنیم شریک زندگی

لذت بردن از  حاال تقریباً دو برابر شده است!   ، خرید بینید که قیمت استیکی که به طور معمول میروید و میمی

که استیک چقدر ارزشمند   افتید فکر میبه این سریع . شما خیلی  خورد دوبرابر بیشتر برایتان آب می، تاناستیک
 

15 Liquidity 
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  هامحصوالت جایگزینی که با آن ؛کنید های دیگری مانند همبرگر یا مرغ میاست. شما شروع به بررسی گزینه

 مشابهی بگیرید.  ینتیجه ،ای بسیار کمتروانید با هزینهتمی

 

در   ، باید به فکر پویایی بازاراش بخرید یافته  افزایش  را با قیمت ممکن است تصمیم بگیرید استیک این حین در

بسیاری از آنها محصوالت جایگزین را   ؛ای به انجام این کار ندارد. هر خریدار استیک عالقهحال فعالیت هم باشید

عرضه و تقاضا   16فرّاریتدامنه زنده از   مثال قیمت باالتر نیستند. این یک پرداختزیرا قادر به  کنند میانتخاب 

 یابد. است. با افزایش قیمت استیک، تقاضا برای استیک کاهش می

 

پرداختید. به  بینید که استیک نصف مبلغی است که معموالً برای آن میروید و میهفته بعد به سوپرمارکت می

ت فکر  ی قبل متفاواش، هشتاد درصد تخفیف خورده است. حاال شما به نسبت هفتهی گذشتهقیمت هفته

توانید بیشتر بخرید. سایر مشتریان در  خواهید کرد. شما فکر خواهید کرد در حالی که قیمت ارزان است می

قبل از آنکه چیزی  شوید که اگر سریع عمل نکنید، شما متوجه می  و کنند حالی که قیمت ارزان است خرید می

 ! روند تان میهای تخفیف خورده بخرید، از دستهمه گوشت از آن

 

بازار  در  ، بلکه به طور کلی  از طرف شماتقاضا است. با کاهش قیمت استیک، تقاضا نه تنها جریان این دوباره   

 بینیم است. افزایش یافت. این مثال بسیار مشابه آنچه در بازارهای ارز می

 

  این امر تقاضای زیادشود و دلیل تریلیون دالر معامله می پنج بازار فارکس بزرگترین بازار جهان است، هر روز 

اقتصاد جهانی هستند. هر زمان که یک اقتصاد بخواهد با اقتصاد  یشده است. ارزها پایههای معاملهدارایی برای

 دارد.  فارکس نیاز ]از طریق[ یک تبادل( به استفاده شود ارزهای مختلف مشروط به اینکه ازکند ) معاملهدیگری 

 
16SD range  :یهاارقام وسیع )مثالٌ قیمت  چگونه یعنیکند. انحراف معیار  یم * تیبه فرار یاست که اشاره خوب  یانحراف معیار واژه آمار 

میزان که  ( است. هر یی)میانگین قیمت نها ( و مقدار میانگینیی)قیمت نها تفاوت میان مقدار واقعی ق،یشوند. تفر یم قی( از میانگین تفریینها

به قیمت   یینها یباالتر خواهد بود. هر قدر که قیمتها  تیو قیمت میانگین بیشتر باشد، انحراف معیار و فراّرّ یینهای اهتفاوت میان قیمت 

  تر خواهد بود. ینیپا تیباشند، انحراف معیار و فرار کتریمیانگین نزد

و در اصالح   شودی شدن به فاز بخار گفته م  لیتبد یماده برا کی لی ه تماب  کیزیو ف یمیدر علم ش ی:زگریگر ( یاVolatility*فراریت )

  ن یکند. به عنوان مثال جفت ارز پوند به  یم یریاندازه گ یخاص ی نوسان هر جفت ارز را در بازه زمان  زانیاست که م یشاخص  یمال یبازارها 

 . دهد یانجام م یادیروز نوسانات ز لداره و در طو ییباال تیفرار
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یک بازار ایجاد   در اصل هر کارگزار فارکس گیرد،صورت میمعامله  تبادلاز طریق   در آنها بازارهایی که  جدای از

به خصوص  توانند متفاوت باشند و می منفرد هایمیلهرسند، اما یکسان به نظر میکم و بیش کند. نمودارها می

 باشد.  فرق داشته الگوهای قیمت ممکن است از یک کارگزار به کارگزار دیگر کمی 

 

)خرید و فروش همزمان   شودمی 17آربیتراژنهایت، بازارهای مختلف ایجاد شده توسط کارگزاران تا حدی   در

  از  سود بردنبه منظور  شده مشتق هایشکلدر بازارهای مختلف یا به  ی اولیه اوراق بهادار، ارز یا کاالها

شما باید    نهایت، در. یکدیگر هستند ]در ارتباط با[نزدیک دارایی( بنابراین آنها  یک های متفاوت برایقیمت

 و هرچیز دیگری را نادیده بگیرید.  معامله کنید  ،کنید آنچه در نمودارهای خود مشاهده می

 

است. برخی از   ارزجفت  آن  شدهدستکاریشکل کنیم، فقط  یک جفت ارز درک می هویتآنچه ما به عنوان 

از حد   ها، محدوده(18فارکس و اگزوتیک)فرعی( های متقاطع ارز)برخی از جفتدارند  کمتری  شوندگیابزارها نقد 

عرضه و تقاضا  ااین ابزار ب»شده به معنیِ  این شکل دستکاری. کنندمی عمل عالی بعدو  19اندمعین فراتر رفته

. به یاد  است « شوددستکاری می یهای گاوو تله 20یهای خرستلهبا این ابزار  »بیانگر بلکه نیست،   «ارتباط ندارد 

ای و نه توسط خرده  هتوسط افراد حرفمعامالت آن  داشته باشید که فارکس بزرگترین بازار در جهان است، 

، نهادهای بزرگ نیز  گیردبه کار میرا   هاتلهخود انواع  ی ه. یک شکارچی برای گرفتن طعمشود انجام می ،فروشان

فروشان ای مبارزه کنیم، زیرا ما به عنوان خردهکنند. ما در تالش هستیم تا با شکارچیان حرفههمین کار را می

 طعمه آنها هستیم. 

 

 قیمت فراکتال است 

 
 نیچند بازار است. وقوع ا ایدو  نیب  ییدارا کیزمان هم متیکسب سود از تفاوت ق یمهم در علم اقتصاد و به معن میاز مفاه یکی تراژیآرب  17

 ایکاال، ارز  رینظ هیپا ییدارا کی یگذارکه ارزش  یزمان  گر،یمختلف هست. به عبارت د یبازارها  انیم یمتی وجود عدم تعادل ق جهینت ط،یشرا

کمتر است( و  ن یریآن نسبت به سا متیکه ق ی)بازار  متیدر حداقل ق ییدارا دیبا خر تراژگرانینباشد؛ آرب  کسانیمختلف  یدر بازارها  ،سهام

 . کنندی سود کسب م یمت یتفاوت ق نیدارد(، از وجود ا یشتریب  متیمذکور ق ییکه دارا یباالتر )بازار مواز یمتیآن در سطوح ق عیفروش سر
 ندارند.  یکاربرد چندان  یجهان  یشوند و در معامالت مالی ارز معامله م یدر بازارهاخیلی کم هستند که  ییارزها Exotic یارزها 18

19 Overshot 
  کی کنندی و فعاالن بازار به اشتباه تصور م کندی محدوده خاص افت م کیسهام در  متیکه در آن، ق شودیگفته م یطیبه شرا ،یتله خرس 20

 بوده است. یصرفا موقت مت،ی افت ق نیدر واقع ا یدر حال آغاز شدن است. ول یروند نزول
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ابزار   تواند روند متفاوتی داشته باشد، در واقع، در حال حاضر چندین بازه زمانی برای هر یک ازهر بازه زمانی می

موجود، در جریان است. قیمت فراکتال است. فراکتال به این معنی است که ساختارهایی درون ساختارها وجود  

ی زمانی تحلیل و  دارند، همان الگوهایی که بارها و بارها در هر بازه زمانی، هنگامی که ما یک کندل را در هر بازه

 نیاز است. ی  زمانچند، به تجزیه و تحلیل  باالا احتمال گیری بشوند. برای تصمیمکنیم، تکرار میبررسی می

 

هستند که از یک ضریب مشترک استفاده می  هایی ترکیبزمانی، چند معامالت  تحلیل برای هاترکیببهترین 

های  بازه  باآن که   الزم استمی توان استفاده کرد اما  یپنج. از هر ضریب یا مقیاس بهما چهار  مسئله کنند، در 

. به یاد داشته باشید که فارکس بزرگترین بازار در جهان  باشد همساز  ، کنیمخود انتخاب می  توالیزمانی که برای 

. یک شکارچی برای گرفتن  شودانجام می نه توسط خرده فروشانو ای توسط افراد حرفه معامالت در آناست، 

. ما در تالش برای مبارزه با  کنند میگ نیز همین کار را ، نهادهای بزر گیردبه کار میرا   هاتلهخود انواع  ی  طعمه

 فروشان طعمه آنها هستیم.  ای هستیم، زیرا ما به عنوان خردهشکارچیان حرفه

 

  اندک یانتخاب  های زمانیبازهکنیم که تفاوت بین ، اطمینان حاصل میهمسان ایبها و ضربا استفاده از مقیاس

قابلیت فراکتال بودن   ، متفاوت استفاده کنیمبسیار های انتخابی خود از مقیاس های زمانیبازهاگر برای  ؛هستند 

. به همین دلیل است که استفاده از ترکیباتی مانند نمودارهای هفتگی، روزانه و  کند پیدا می  تطابقبهتر ها کندل

    شده است.  شکستهمقیاس  فاکتورآیند؛ با عقل جور در نمیای دقیقه پانزده

 

 

 

 آزمایش21 قواعد این کتاب الکترونیکی بسیار مهم است .

 

دانید چه اتفاقی افتاده فایده است زیرا شما میبیتان پلتفرم معامالتییا    4متاتریدر در شکل دیداری  به   ایشآزم

در مرحله   دانستن اینکهبدون  ایشآزم .گردد می خواهید پیدا کنید،تان دنبال همان چیزی که میت و نگاهاس 

 
و روش   یاستراتژ کی یتست و بررس یبه معنا یمال یباشد. و در بازارها  یآزمون در گذشته م یدر لغت به معنا(: Backtestتست )بک  21

 قرار داد.  یرا مورد بررس یاستراتژ کیو نقاط ضعف و قوت  تیموفق زانیباشد تا بتوان م یدر گذشته چارت م
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همان کاری است که من  این است،  شدهتنظیم ، بهترین روش برای آزمایش هر قانونخواهد افتادچه اتفاقی  بعد 

 ت گرفته است.  أ ا نشهمین جمن از  معامالتیام و استراتژی سالها انجام داده

 

اخیراً منتشر شده   سه   یاستفاده کنید )نسخه Forex Tester 2برای آزمایشات خود می توانید از نرم افزار 

تواند به شما در  شود به این معنی نیست که نمینامیده می Forex Testerکه این نرم افزار  مسئله است(. این 

، هارا برای هر ابزار، سهام پیشینهای توانید دادهبازارها کمک کند. همچنین میسایر قوانین در   آزمایش

است.   آزمایش موجود برای وارد کنید. به نظر من این یکی از بهترین نرم افزارهایرا و غیره ها، کاالها شاخص

نیست، بلکه  ها این ماه هایها آزمایش کردید )منظورم دادههنگامی که این قوانین یا هر قانون دیگری را برای ماه

این قوانین یا هر   با معاملهاست که برای  فقط در این صورت(، است کوشی از طرف شماها سختماهمنظورم 

 .  کرد خواهید طمینان پیدا دارید ا معامله با آن رااستراتژی دیگری که تصمیم به 

 

آزمایش  این قوانین را   برای چند ساعتی در روز به مدت چندماهصرف کنید و   زمانبه همین دلیل است که باید 

ین کار سخت متعهد شوند، آنها آن را اتالف وقت و بسیار  خواهند به انمی گرانمعامله، اما بیشتر کنید 

که این قدرتمندترین ابزاری است که در دست دارند، این بهترین راه برای  متوجه نیستنددانند. کننده میکسل

تمایل  گران وقت سودآور است. معاملهتمام گرمعاملهاطمینان به قوانین و در نهایت تبدیل شدن به یک  کسب

  ی خود را به خطر بیندازند ها آزمایشِ قوانینی که قرار است با آنها سرمایهماه)که با  ناطمیناکسب  بدونتا دارند 

چرا اکثر   متعجبید از اینکه شود.شان میاین منجر به بر باد رفتن حسابو ؛ معامله کنند  شود( حاصل می

  و تالش الزم  خواهند مقدار کار! بیشتر آنها نمیتخریبیقدم و سودآور شوند؟ خود ثابت ستندگران نتوانمعامله

 . د دن به کار ببنحرفه ای را   گرمعاملهبرای تبدیل شدن به یک 

وقت  واند این کار را برای شما انجام دهد. تنمی تانشما باید تکالیف خود را انجام دهید. هیچ کس به جز خود

کنید. در حین آزمایش چیزهای   گنجانده شده است، آزمایشو قوانینی که در این کتاب الکترونیکی  بگذارید

، مغز شما برای قادر به دیدنشان نبودید توانید ببینید یا یک روز قبل که اکنون نمی خواهید دیدزیادی را 

پردازش تمام اطالعات به زمان نیاز دارد، عجله نکنید. اگر حاضر نیستید چند ماه را برای آزمایش این قوانین  

   گر شدن را از سرتان بیرون کنید.باید فکر معاملهپس ذارید،  وقت بگ
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 بعد از چند هفته آزمایش این قوانین چه اتفاقی خواهد افتاد؟ 

 

 :نتیجه ممکن وجود دارددو فقط 

 

کسب  کنند و درصد موفقیت خوبی کار می یخوب  ه کنید که قوانین ب . بعد از چند هفته شما تأیید مینخست 

اگر   ،ای نداردهیچ فایده آزمایش کردن برای چند هفته اشتباه است!. کشیدکردن دست می آزمایشاز و  کنید می

به دانشگاه   تا حاال. اگر اید ؛ انگار که منظورم را متوجه نشدهبعد از چند روز یا چند هفته تست را متوقف کنید 

شما چند  ، همچین کاری نکردید.  ؟ نهید ، مطالعه و تمرین را متوقف کرداولین کتابندن ، آیا بعد از خوااید رفته

در  که  ایحرفهکه واقعاً از اید شده دردناکمتوجه این مسئله التحصیل شدید و سال را صرف مطالعه کردید، فارغ

مند به  واقعی ندارید و بیشتر کارفرمایان عالقه شغلیِ یدانید زیرا هیچ تجربهنمیآن تحصیل کردید چیزی 

 .استخدام افراد با تجربه در این زمینه هستند 

 

کنند، بنابراین این استراتژی را نادیده  . هیچ پیشرفتی نخواهید دید و معتقد خواهید بود که قوانین کار نمیدوم 

باشد. این احتماالً ممکن است اتفاق بیفتد،    ترمعقولگردید که برای شما گیرید و به دنبال راهکار دیگری میمی

  باورقوانین و ماهیت بازارها   ی بودنشما باید به منطق  ای همین اتفاق خواهد افتاد.هر استراتژیمورد اما در 

،  بگذارید  زمانعرضه و تقاضا بر بازارها و دنیای ما حاکم است.  چه بخواهیم و چه نخواهیم، داشته باشید، زیرا 

 ، صبور باشید، ناامید نشوید!  وجو کنید های خود پرسدر مورد ابهامات و شکچند ماه را صرف آزمایش کنید، 

 

 ینانکسب اطماین تنها راه برای  ،ی حقیربندهکنم، زیرا به نظر گران را به آزمایش تشویق میمن همیشه معامله

، فیبوناچی، 22EMA  های(های )فرعیتقاطععرضه و تقاضا،  اعم از، یهر روش با قدم شدن در معامالتثابتو 
23MACD  یا هرشخص دیگری ، به آنچه منروش به همین شکل است. است  یا هرچیز دیگری که شما نام ببرید 

معامالت خود شوید و   "باورمرحله "نداشته باش، خودت این کار را انجام بده. وارد باور  دهم گویم یا انجام میمی

 
 ( Exponential moving averageمیانگین متحرک نمایی )به انگلیسی:  22

23 Moving Average Convergence Divergence 
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است، اما مادی خود ببرید، این تنها راه است. افکار شما کار بیشترین بهره را از خواهید پذیرفت،  با قوانینی که 

 کنید.   تالش برای تحقق بخشیدن به آنها باید بسیار سخت  

 

این فقط  معامالت برای ورودهایم متمرکز هستم.  پوزیشنسویینگ و   روی یک دلیل خاطربه من به شخصه فقط

بهتری از نشستن تمام روز در مقابل کامپیوتر   زندگینیست بلکه یک سبک زندگی است. اکثر ما  معامله

، این به من کمک می  برسمد تا به این هدف  نکنبه من کمک می 24چهارساعته و روزانه  هایخواهیم، سطحمی

 . فاصله بگیرم کند صبور باشم و از کامپیوتر 

 

 تان بسیار مهم هستند شناسی و کنترل احساساتروان

   

احساسات ما در   دلیل ی هستیم و به همین اتافتد. ما موجوداتی احساس کردن یک شبه اتفاق نمییادگیری معامله

    . نقش زیادی دارندمان، روزانه با مشکالت مواجههیا  محل کار، نحوه رفتار در زندگی و حرفه

 

. از آنجا که ما موجوداتی  کنترل احساسات و اجرای قوانین مدیریت سرمایه بستگی دارد موفقیت در معامالت به 

  کنترل اتدارای احساس  انسانیک ما توسط  معامالتیدر برنامه  سرمایهی هستیم، قوانین مدیریت  اتاحساس 

ها و  به این بستگی دارد که شما چقدر در کنترل کردن طمع، ترسهمه چیز  نهایتبنابراین در  ،  شودمی

 . کنیدخوب عمل می  تانروحیات

 

که چه کسی استراتژی را   چیز به این بستگی دارددهند، همهند که جواب میهای زیادی وجود داراستراتژی 

 کند. می لکنترکند و چگونه احساسات خود را به خوبی اجرا می

 

از نظر احساسی چقدر ضعیف هستید،   مسئله که این درک ادگیری یک استراتژی اما کار نکردن روی ی

؛ و  وانید کتاب بخوانید تشکست است. در مورد چگونگی کنترل احساسات خود تا آنجا که می ی برایدستورالعمل

محدوده«  در   »معامله، همین موضوع باها یکی از بهترین کتاب ها مرتبط با معامله باشند.چه بهتر اگر این کتاب

 
24 H4 and D1 
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بازارها تغییر  مورد   در دیدگاهم را مارک داگالس است. چند سال پیش که برای اولین بار آن را خواندم،   ینوشته

 .نیز وجود دارددی ویدی داد. همچنین یک نسخه

 

 ویدیوهای یوتیوب با موضوع عرضه و تقاضا 

 

ام که به شما کمک  درست کرده   4من الگوها، ابزارها و اندیکاتورهای شخصی خودم را برای پلتفرم متاتریدر

،  گسترش دهید  25قیمت روز کند مستطیل ها )برای عدم تعادل عرضه و تقاضا( را ترسیم کنید و آنها را تا می

به طور  کند، روندهای عدم تعادل را  را محاسبه می محدوده های موجود در همچنین این ابزارها تعداد پیپ

عدم   تا بتوانید ببینید که  .ترسیم می کندمانند نمودارهای روزانه و هفتگی،  بلندترزمانی  های خودکار در بازه

کجا  ،بزرگترهای عدم تعادلبلندتر و ی زمانی نمودارهایی با بازه  ارتباط بادر  ترکوتاه های زمانیبازه یِهاتعادل

ند  نی داشته باشید که به شما کمک کهای، بنابراین بهتر است ابزارمهم هستند د. موقعیت مکانی و زمینه ندارقرار 

در  عدم تعادل عرضه  در، چون ممکن است سهامی را اند واقع شدهدر کجا ها تا مشخص کنید که این عدم تعادل

 ایده خوبی نیست...  که بخرید؛ بعد از افزایش شدید قیمت  ی زمانی بلندتر بازه

 

  Trading View   ،Trade Station  ،Trade Tiger، هاپلتفرم اندیکاتورهایی برای سایر ،برخی از اعضا

 . دارند  و غیره

گنجانده شده است.  ، کردید دانلود میکتاب اف این دیپیهمراه  به در یک بسته رایگان که باید   اندیکاتورهااین 

  دوست داشتم کهنصب کنید.   تانخود  4پلتفرم متاتریدر ها را دنبال کنید و آنها را بر روی دستورالعمل

مورد   ابزارهای ؛توانمنمی واقعاً، اما های معامالتی درست کنمپلتفرمتوانستم ابزارهای مشابهی را برای سایر می

را    متوانم وقت و منابع خود، فقط نمیکنمدرست میکنم  استفاده میکه  پلتفرمیخودم و  معامالترا برای  نیاز

 . ، صرف کنم کنمکه استفاده نمیهایی پلتفرمکدگذاری آنها برای  برای

 

های من در مسیر  نخستین قدمام. نگذراندهای با آنها نیستم، هرگز دوره  26OTA، من فارغ التحصیل به هرجهت

های من از منابع آنالین اینترنتی، چندتا انجمن، ویدیوهای سم سایدن که  یادگیری عرضه و تقاضا در اساس یافته

 
25 Current Price 
26 Organic Trade Association 
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در دسترس عموم مردم قرار داده شده بود و سایر منابع در مورد عرضه و تقاضا که در اینترنت بود. نه فقط من،  

 های خودش را بسازد.  تواند مجموعه قوانین و استراتژیبرای این کار بگذارد می  بلکه هر کسی که تمام تالش را

 

بازارهای  در  27معامالت کاغذی های خودم وقت صرف کردم و برای آزمایش و انجام آوری ایدهبرای جمعمن فقط 

  م )بسیاری از آنهااهو قوانین خودم را نوشت  معامالتی، برنامه اندیکاتورها. من امواقعی به شدت تالش کرده

به   فقط همین، گران دیگر به اشتراک گذاشتم،(، و آن را با معاملهام ابداع نکردهرا   اصول، من دارند  عمومیت

ها  خودم را در نتیجه سال  تفسیراست که بر بازارها حاکم است، من فقط  ایعدههمین سادگی. عرضه و تقاضا قا

 قوانین ایجاد کردم.   ای ازمجموعهآزمایش 

 

اصطالحات و جمالت  اید، آموزش دیده دسترسهای آموزشی عرضه و تقاضا در انجمناگر شما با هر یک از 

  ای ندارد.فایده متفاوتاستفاده از اصطالحات اف ممکن است برای شما آشنا باشد. دیاستفاده شده در این پی

اشباع خرید، اشباع فروش  ، 29منزلت سهام ، 28، دامنهاصلی تازه و، افتو افزایش ، تازه سطحهمان  تازهیک سطح 

توسط بسیاری از  مشترکاً نکردم، این اصطالحات ابداع من این اصطالحات را دهند. همان معنی خودشان را می

 د.  ن شواستفاده می دنیا همه جایعرضه و تقاضا در گران معامله و آموزگاران

 

هر چه از اندیکاتورهای بیشتری در نمودارتان استفاده کنید، مجبور خواهید  خاطر بسپارید: هاین نکته مهم را ب

 به این معنی است که شما باید  اندیکاتورافزودن تان اضافه کنید. ی معامالتیبیشتری به برنامه  اعد قوشد که 

نکنید، اتخاذ کنید و با آن را با دیگر   قوانینی برای اینکه چه زمانی آن را به کار ببندید و چه زمانی از آن استفاده

متغیرها و تصمیماتی که  در های زیادی اضافه کنید، اندیکاتوراگر دهید.  تان تطبیقی معامالتیمتغییرهای برنامه

 شود.  می ی تجزیه و تحلیل بیش از حد و فلج معامالت که منجر بهغرق خواهید شد،  بگیرید،باید در هر معامله 

 . تماشا کنید من یوتیوبکانال تجزیه و تحلیل ویدیو عرضه و تقاضا را در 

 

 
27 Forward test 
28 Range 
29 Altitude 
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 30نسبت ریسک به ریوارد سه به یک چالش 

عقل سلیم نیاز دارید. نه تنها این  مقدار زیادی برای موفقیت در معامله، به یک روش قرص و محکم، و لبه و 

از این مسئله که اگر به چشم یک حرفه به آن نگاه  موارد، بلکه نظم و انضباط زیاد و یک درک راسخ و مطمئن 

درصد یا   95گوید میکه باور دارم مار آبه این من نکنید، درصد موفقت شما در بلند مدت صفر خواهد بود. 

آیا واقعاً فکر  . شونددهند با شکست مواجه میرغم آگاهی به کاری که انجام میکار، علیتازهگران بیشتر معامله

جواب  برای شما  ،کمترماه تمرین یا  سهو بعد از   ء خواهد بود یک استثناها معامله با فارکس و سهامکنید می

 ؟  خواد داد

 

در این   را بیاموزید،ی بخر و بگذر خواهید روش عرضه و تقاضامند هستید و میاگر به این چالش معامالتی عالقه

 . سایت مطالعه کنید

 

 . در لینک زیر به دست آورید   3:1اطالعات بیشتر در مورد چالش 

 تان برای همیشه تغییر خواهند کرد. اگر در این چالش شرکت کنید، مزایای زیادی برای شما دارد. معامالت

 . در مورد چالش بیشتر بیاموزید

 

 . دهد را نشان می 3:1ای کوتاه قدرت ریسک و پاداش و چالش این ویدیوی دوازده دقیقه

 

 

 برنده بشوم کشم تا وقتی که دست نمی

 

 

 این چیزی است که من به آن باور دارم و حاضرم برای آن بمیرم.  

 
30 3:1 Risk/Reward 

http://www.set-and-forget.com/the-3-to-1-risk-reward-supply-and-demand-challenge/
http://www.set-and-forget.com/the-3-to-1-risk-reward-supply-and-demand-challenge/
http://www.set-and-forget.com/the-3-to-1-risk-reward-supply-and-demand-challenge/
http://www.set-and-forget.com/the-3-to-1-risk-reward-supply-and-demand-challenge/
https://set-and-forget.com/the-3-to-1-risk-reward-supply-and-demand-challenge/
https://set-and-forget.com/the-31-challenge/
https://www.youtube.com/watch?v=6ToFTuY79Rk
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آیم! این همان چیزی است که باید هر روز وقتی  ش برمیشود، من از پسمهم نیست چقدر بد است یا بد می

 ایم، با خود بگوییم. های معامالتی خود نشستهدرمقابل ایستگاه

 

  گرمعاملهبعدی بروید... در مورد ما، تبدیل شدن به یک   یمرحلهمی خواهید به برخی از شما در حال حاضر 

و خودتان،  ذهنزمانی که روی برسید تا   خواهید آن سطحی که میاقتصادی به  لحاظتوانید از  موفق... شما نمی

 . گذاری کنیدسرمایه

 

اسمیت را تماشا کنید، اگر تمایل دارید هر روز آنها  اریک توماس و ویل ازای دقیقه ششانگیزشی   ویدیویاین  

برای تماشای  .  همچین نظری نسبت به خودمان داشته باشیمباید  برای موفقیت در هر کاری .را تماشا کنید

 . کنید کلیکبر روی تصاویر  هافیلم

 

 

 چیزهایی که نباید روی نمودارتان ببینید. 

 

را ببینید.   هااستیککندلتوانید می با مشقت. دهد را نشان میبا اندیکاتورها   شدهاشباعیک نمودار  ،نمودار زیر

 نقاش انتزاعی مانند پیکاسو. ، نه یک شوید  گرمعاملهخواهید یک شما می

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ucv8O75erpg
https://www.youtube.com/watch?x-yt-ts=1422579428&v=g-jwWYX7Jlo&x-yt-cl=85114404
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توانید  میبه سختی . من عاشق خرچنگ هستم! اما به دقت به آن نگاه کنید، اند خیلی خوشمزه  ها؟خرچنگ

شوند، اما قیمت و عرضه و تقاضا ایجاد میحرکت با  31خرچنگ قیمت را مشاهده کنید. این الگوهای  حرکات

 بینند. عامل ایجاد آن الگوها را ب ی اول،در وهله  گران بیشتر به الگوها عالقه دارند تا اینکهمعامله اغلب

 

 

 چیزی که باید در نمودارتان ببینید. هیچ اندیکاتوری! 

. هیچ  32خرید تریگر  ،روند صعودی روزانهخط هند است. تقاضای روزانه،   Aurolabنمودار زیر متعلق به سهام 

   .دست نخورده  ی. نمودارهاها هستندوجود ندارد. فقط عدم تعادل اندیکاتوری

 . ریزی شده، قبل از اقدامبرنامه  وارههم

 
ما  نیاست. بنابرا یبازگشت یالگو کی زیخرچنگ ن یالگو ،* کی هارمون  یالگوها گریکشف شد. همانند د 2001خرچنگ در سال  یالگو 31

  یرا به ما اعالم م متیق یکه بازگشت صعود  میدار یخرچنگ صعود یدهد و الگو یرا هشدار م  متیکه نزول ق میدار یخرچنگ نزول یالگو

جهت ممکن است  رییتغ نیرا به ما نشان دهند. ا متیق یجهت احتمال رییتوانند تغ یهستند و م  یبازگشت  یاز الگوها کیهارمون  یالگوها کند.

 روند باشد.  رییتغ کی ایو  متیاصالح موقت ق کی
32 Long triggered 

https://set-and-forget.com/apple-us-stock-daily-demand-imbalance-playing-bad-news-earnings-announcements/
https://set-and-forget.com/apple-us-stock-daily-demand-imbalance-playing-bad-news-earnings-announcements/
https://set-and-forget.com/apple-us-stock-daily-demand-imbalance-playing-bad-news-earnings-announcements/
https://kohanfx.com


 

 

 .شده قبل از اقدام ریزیبرنامههمیشه . دو روز پیش ی تریگر شده ، تقاضای روزانهسهام شرکت اپل آمریکا

 

رخ  قبالً  . در انتظار برای ایجاد تقاضای جدید تا خریداری شود.  33ارز دالر نیوزیلند و آمریکا ی جفتنمودار روزانه

 . در اینجا بخوانیدشده قبل از اقدام. ریزیبرنامهاست.  داده

 

 
33  NZDUSD 

https://set-and-forget.com/apple-us-stock-daily-demand-imbalance-playing-bad-news-earnings-announcements/
http://www.set-and-forget.com/nzdusd-ranging-waiting-new-demand-levels-long/
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  های دامنهمشخصی وجود ندارد، عدم توازن جدیدی وجود ندارد.    جهتشود کرد؟ هیچی. هیچ  چه کار می  NZDUSDبا نمودار  )

 ( .اندمعطل، هفتگی، روزانه ایدقیقه

 به آن پرداخته شده است.  اینجا. همانطور که در قبالً انجام شده است تقاضای روزانه  . شاخص دالر

http://www.set-and-forget.com/dollar-index-high-supply-demand-range/
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است. بعد   100 34روانشناختی   ماهانه و هفتگی بسیار باالست، بسیار نزدیک به سطح  (SDی )وتقاضا عرضهی  بازه  در  شاخص دالر)

تواند می 35فروش  باز کردن معامله شکسته شده است، معامله روزانهتهاجمی  خط روند، روزانه ی متوالیدهندهادامهاز ایجاد الگوهای 

 ( . ببینیم روزانه را یتقاضا 36بیرون شدن اگر  ،صورت گیرد

 

 ها(هها و قلّ)دره  37ا هنوساندر مقابل دهنده ادامهالگوهای انواع سطوح، 

 

 ای که دنبال دیدن آنها روی نمودار هستیم، بیندازیم. ای از چهار نوع محدودهبیایید یک نگاه سریع به خالصه

 یا نزدیک به آن  هالیه محدود ها: بهترین حالت در منتهیها و درهقله

 
 لیتعد یابه گونه متیاست که در آن ق متی ق لیتعد یها یاز استراتژ ی(، حالتPsychological Pricing) یروان  یگذار متیق  34

 . دینما جادی ا دیبه خر یمشتر بیدر ترغ ییباال ریتأث یکه از نظر روان شناخت شودی م
35 Short 
36 Taken out 
37 Swings 
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 )مقصود از پایه در این ترجمه همان بیس است(   نزول -پایه-صعود

 صعود -پایه-نزول

 

 ه است. با قلّمتضاد یک دره از دو بخش و یک پایه تشکیل شده است. }

 صعود .3 پایه.2 نزول.1

 تشکیل شده است.  ( 2این بار کندل از یک کندل ) تنها اول. پایه ستوندهد، قیمت را نشان می افت 1 کندل

   کنند.محدوده را برای ورود معتبر تایید میند، که اهایجاد شد  5و  4و  3های عدم تعادل زمانی ایجاد شده است که کندل/38حرکت

 .کندتست می است که تقاضا را برای یک ورود معتبر 39پولبکی  6کندل 

 
38 Departure 

ادامه حرکت  یبه منظور قدرت گرفتن برا یبه سطح مهم قبل متیبه برگشت ق یبوسه خداحافظ ایبرگشت به عقب(  یعنیپولبک )در لغت  39

بزند   یخود به خط روندش سر یدور شدن از خط روند در حرکت اصالح یبعد از کم متیشکسته شود و ق ی)مثال اگر خط روند شودیگفته م

 .(شودیم تهه آن پولبک گفو برگردد ب 
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)خط دیستال به   41ضرر   حد( و  وگزیمال)خط پر  شوندخطوطی هستند که برای ورود ما استفاده می 40لوگزیماپرو    دیستالخطوط  

 {حد ضرر( 42همراه پدینگ 

 

 بر خالف دره: یک قله از دو بخش و یک پایه تشکیل شده است. }

 نزول .3 پایه.2 صعود.1

، تاپ؛ یک اسپینینگاستیک تشکیل شده استاز چندین شکل کندلکه است   2در  . پایهستون اولین  ؛ افزایش قیمت است 1کندل 

 دوجی. الگوی شمعی ابر سیاه و 

 . ندکنو یک عدم تعادل بالقوه ایجاد می کنندافت می 3 هایاستیککندل شود کهزمانی ایجاد می عدم توازن/حرکت

 
خط  )در لغت به معنی دور از مبداء( ستالیدهند. خط د لی ما را تشک یتقاضا ایعرضه  محدودهتا  رندیگی قرار م هیهر دو خط در اطراف پا 40

است که  محدوده خط داخل)در لغت به معنای نزدیک به مبداء(  مال ی. خط پروگزگیردمی  قرار یفعل متیاست که دور از ق محدوده از خارج

 . گیردمی  یلفع متیبه ق کینزد
41 SL (Stop Loss) 

شود. امکان دارد اینجا به معنی ناپذیر استفاده می پدینگ برای نگهداری/جلوگیری از شکست یا به تاخیرانداختن چیزی اجتناب 42

   داری/جلوگیری به کار رفته باشد.نگه
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 . کندپولبکی است که عرضه را برای ورود معتبر تست می 4کندل 

حد ضرر )خط دیستال به   و)خط پروگزیمال(  شوندخطوطی هستند که برای ورود ما استفاده میخطوط دیستال و پروگزیمال 

 {همره پدینگ حد ضرر(

 

 ها( ها و قله )دره  هانوسانانواع سطوح، الگوی ادامه دهنده در مقابل 

 

 . کنیموقتی با روند معامله می 43عالی برای مومنتومالگوی ادامه دهنده: 

 

هستید، شانس کمی دارید.  الیه های محدودهوقتی شما خالف روند یا در منتهی  

 

صعود -پایه-صعود  

نزول -پایه-نزول  

 

متخصص که  است  این  دهید  انجام  می خواهید  که  کاری  کردن    اولین  نمودار  مشخص  هر  در  سطوح  نوع  این 

استفاده  . در واقع مهم نیست که از کدام بازه زمانی  و یک ساعتهروزانه  ، چهارساعتهدر بازه زمانی   ؛ باشید   ایقیمتی

زیرا قیمت فرمی الگوهر    ؛ کتال استاکنید  آنها را در تمام بازه های زمانی    یی ساختار و  باشد،  که وجود داشته 

کرد. بسیاری می را میمشاهده خواهید  رسم صحیح سطوح  این زمان  « به حساب آوردیک هنر»توان  گویند   .

زمان زیادی را مقابل  الزم است که مدتدارند و    تمرینبرد، بنابراین صبور باشید، ذهن و چشم شما نیاز به  می

 تان بشود. ی ذهنملکهتا صفحه کامپیوتر سپری کنید  

 
 قدرت روند است.  یمومنتوم به معنا 43
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  صعود.3پایه .2صعود .1  .یک الگوی ادامه دهنده از دو بخش و یک پایه تشکیل شده است}

.کندل  دهندنشان می ترطوالنی صعود را حتی وجود دارند که ن آنهای بیشتری پاییکندلستون )صعود( است؛ کندل یک اولین  

کنند  هستند که تایید می 44ERCکندل سه و چهار دو کندل   کند.می مکثجاه درصدی، بازار ن یک کندل پایه پ ،است مکثدو 

بوده است، اما وقتی   PCPیک   2در آغاز کندل  .وجود داشته است 2 رد دهنده الگوی ادامه بالقوه یک عدم تعادل در تقاضای

 تبدیل به یک الگوی ادامه دهنده تقاضا شد. PCP ،اتفاق افتاد 4و  3در کندل  شدیدصعود 

 { .فضای پایین خط دیستالخطوط پروگزیمال و دیستال به همراه ریسک ما توسط 

 
 (Earning Response Coefficientضریب واکنش به سود )به انگلیسی  44

https://kohanfx.com


 

 

عدم تعادل عرضه و تقاضا را نشان می دهد. این نمودار جریان توسط  خودکار که نحوه ترسیم  45نمودار جریان

کرده است که در  درست دوست ما رابین، عضو انجمن بخر و بگذر ایجاد شده است. او چند نمودار جریان دیگر 

یره. من این مورد را  است: نحوه ترسیم خط روند، استراتژی اصلی نمودار جریان، توالی و غدر دسترس انجمن 

 اند. کارهایی انجام دادهگذارم تا بدانید برخی از اعضا اخیراً در انجمن بخر و بگذر چه اینجا با شما به اشتراک می

 

 در این نمودار جریان خواهید دید که چگونه:

هایی که خوب نیستند را به  های خوب و آنپایه، را رسم کنید  های عرضه و تقاضامحدوده به طور خودکار

های اول و دوم که هر سطح عرضه و تقاضا از آنها تشکیل  درصدی، ستون های پنجاهی قرار دادن کندلوسیله

ها،  طوالنی در پایه 47حرکات شارپی /46دنباله هایی که شانس باال ندارند مانند  شده است، تشخیص دهید؛ آن

 را تشخیص دهید.  ه و غیرهمعامالت زیاد در پای

 

 به عقب برگردم؟  در زمان ح عرضه و تقاضا، چه قدر باید وبرای یافتن سط

 ها! ها و حتی سالها، ماهروزها، هفته ؛تا آنجا که نیاز دارید 

 

 تازه در مقابل سطوح اصلی  وحسط

 

 :د نعرضه و تقاضا می توان وحسط

 ؛ سطح آزمایش نشده. نشده باشد  48پولبک قیمت هنوز  . باشند تازه -

 .  پولبک شده باشد   به سطح  . قیمت حداقل یک بارباشند  غیر تازه -

 
45 Flow Chart 
46 Tailed 

کوتاه صورت    یبازه زمان کیبزرگ و در  بایتقر یاسیدر بازار است که با مق متی ق ینزول ای یصعود یهااز حرکت  یا« مجموعهspike» ای یحرکت شارپ 47

 . ردیگی م

 
48 pullback 
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 . ، برای معامالت مناسب نیستبازگشت داشته است. قیمت چندین بار به سطح  مصرف شده باشند-

 ، و واکنشی به سطح قبلی نیست.  خود به خود ایجاد شده است. سطح کامالً باشند اصلی-

 ( است  ، اما در عین حال تازه است )آزمایش نشدهاست اصلی مانند . باشند اصلی و تازه -

 

 

 ( در مقابل سطوح اصلی تقاضاداریم؟ )را از کجا بفهمیم سطح اصلی عرضه 

 . ح اصلی را پیدا کنید وبه سمت چپ نگاه کنید تا سط-

 

 استیک برسید. به یک کندلنمودارهای خود تا اینکه  در و ،بکشید یک خط افقی در خط دیستال  -

 

کردید یک  ای که شما به آن نگاه میعرضه باشد، سطح عرضه ی ازبخشی از سطح دیگر  استیککندلاگر آن -

 سطح اصلی نبوده است. 

 

چپ نگاه  با کشیدن خط افقی به سمت   وقتی یعنی ، ها عبور کنید استیکاز وسط کندلشما نمی توانید -

واکنش به  یک که آیا این توقف کنید و تصمیم بگیرید ، ند کمیبرخورد   استیککندلو خط با یک  کنید می

 سطح عرضه قبلی است؟ 

 

 برای اینکه بدانید یک سطح اصلی است یا نه، باید به سمت چپ و به مبداء سطح نگاه کنید. -
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  ایآ  دینیو بب  دیبه سمت چپ نگاه کن}

مالقات مجدد با سطح داشته است؟   متیق

سطح    کیبه  یواکنش هیپا یهااگر کندل

 { است. یسطح اصل  ستند،ین یقبل

 

 

 

 

 سطوح تازه در مقابل سطوح اصلی

 

 داریم؟ )در مقابل سطح تازه تقاضا( عرضهچگونه می توان فهمید که سطح تازه 

 

 برای یافتن سطوح تازه به سمت راست نگاه کنید.  -

 در خط پروگزیمال یک خط افقی بکشید و ببینید آیا قیمت با سطح برخورد داشته است یا خیر. -

 ، سطح تازه است. پولبک نداشته استاگر قیمت به خط پروگزیمال -

  آن ببینید آیا قیمت به   باید   ؛شود که شما به سمت راست نگاه کنید تازه بودن یک سطح وقتی مشخص می-

 داشته است یا خیر.   پولبکسطح 
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  متیق ایآ دین یو بب دیبه سمت راست نگاه کن}

هنوز  متیمالقات مجدد با سطح داشته است. اگر ق

 {نکرده است، سطح تازه است. 49بازآزمایی آن را 

 

 

 شود؟ سطح تأیید مییک چه زمانی عدم عرضه و یا تقاضا به عنوان 

 

 :شودیا عدم تعادل تحت این دو شرایط خاص تأیید می محدوده  یک

 . رده باشد ک بیرونعدم تعادل یک منطقه مخالف را  .1

( با  هااوجو  خریدهای نوسانها ) کرده است و قلهرا به هم مرتبط میی اخیر دو قلهکه  ،یک خط روند  .2

 . باشد شکسته شده   اند، شده  تثبیتدورتر از آن های کاملی که کندل

 

 

خط روند   نکهیشده است بعد از ا جادیروزانه ا دیعرضه جد}

است،   کردهیدو قله را به هم مرتبط م نیدتریکه جد یایصعود

 { .شکسته شده است

 

 
( به حرکت معکوس قیمت بعد از یک شکست و بازگشت آن به سطح شکست برای اینکه مشخص شود  Retestبازآزمایی یا )به انگلیسی   49

 شود. تواند باقی بماند یا نه گفته میآیا می
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که محدود مخالف حذف شود،   یمحدوده تقاضا هنگام}

 {.شودیم دییتا

 

 

 شود؟ چه زمانی یک عدم تعادل به عنوان یک سطح تایید می

های خط روند عدم تعادل عرضه و تقاضا  ، شکست2016ارز دالر آمریکا و کانادا، یازده نوامبر نمودار روزانه جفت

 ایجاد کرده است. 

 

گیریم و الزم  شده در نظر میآوریم؟ چه زمانی آن را شکستهحساب نمیای را دیگر معتبر به چه زمانی محدوده

 ش کنیم؟ مان حذفهایاست که از نمودار
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 ، دیگر معتبر نیست. شده باشد  بیرونپیپ یا تیک  1که به مقدار کم در حد  ایمحدوده زمانی

 

در نظر بگیریم.   50را به عنوان اختالل  محدوده در باال یا پایین محدوده نیستیم تا  )انسداد(  ما منتظر یک توقف

 . یستیمن در باالی/ پایین محدوده  51OCHLمنتظر یک کندل کامل  

دیگر  و در  ها پیشروی کردند ها فراتر از حد معین محدودهبینیم که تعداد کمی از پیپمیگاهی اوقات، 

  به احتمال زیاد وقتی که حد ضرر ما، خواهیم بود افت/افزایش شاهد   و بعد از آن . پیپ زیادیمقدار  با  هامحدوده

را  مورد تایید  خریداران/فروشندگان متقاضی،  در این صورت، ممکن است سطح کامالً جدید  .ضربه خورده است 

  دی نوع تایید وروبه وسیله ،آن زمانی که برای آزمایشتواند برای معامله خوب باشد  که می ایجاد کرده باشد.

 کند. پولبک می

 
اند، که یک عدم تعادل مخالف را ایجاد  د پیشروی قرار گرفتهمور ، در حد یک پیپ یا تیک یمقدار کم یوسیله به ،ها}عدم تعادل 

 { دهد.کنند که قیمت به آن واکنش نشان میمی

 
50 Violation 

51OHLC  یدهد. نمودارها یدوره نشان م  یک یبرانهایی را  و نییباز، باال، پا یها متیاست که ق یاله ینمودار م ینوع OHLC  به دلیل

گران بسیار مهم ؛ و به خصوص قیمت نهایی که از نظر معاملههستند دیدهند مف  ینشان مزمان را در طول  هاداده  یاصل نکتهکه چهار  این

 است. 
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 میتوانیم ببینیم؟ها را رسم کنیم؟ چه الگوهایی چگونه عدم تعادل

  ادیالزم است تا شما در مورد همه آنها  یادیزمان ز نی، بنابراها الگوهای زیادی وجود دارداستیککندل برای

عرضه و تقاضا   هایعدم تعادل می ترس  ی. براد یآنها را به خاطر بسپار ی برای اینکهشتری بزمان  یو حت  د یریبگ

اکثر   میو ترس  نییتع یبرااستیک  های کندلالگو تایی ازچندفقط  رایز  ستین الگوهاهمه  یریادگیبه  یازین

، 54امی، هار53پیرسینگ ، 52لفینگاالگوی انگالگوها عبارتند از:  نیا .شود یها استفاده م عدم تعادلدر  هاهیپا

عدم تعادل استفاده   جادیا یبرا57ها  سایه شمع، 56باالیی های موج  کندل از  . 55گاهیعصر/صبحگاهیهای ستاره

 . می در بازار دارهای مشخص  توقفو  هاهیبه پا ازیشود. ما نینم

 

 :کرد عبارتند از میها استفاده خواهعدم تعادل شتری ب در هیپا نییتع یکه برا ییالگوها

 انگالفینگ  یالگوها  .1

 نگ ی رسی پ یالگوها  .2

 ی هارام .3

 گاهی و عصر گاهیصبح  یستاره ها .4

 

  سونی نا ویاست یهاکه کتاب د ی ، مطمئن شود یهست استیک کندل یهمه الگوها یریادگیهنوز عالقه مند به  اگر

. همانطور که  که خیلی درگیر آنها نشوید  که د ی داشته باش  ادی، اما به د یدار  اختیاررا در  هااستیکدر مورد کندل

  یی، به تنهاهستند  فایدهبی د ن معامله نشو یاستراتژ ک یاگر همراه با ها استیککندل ،د ی گویم سونین ویاست

هر دو  Beyond Candlesticks کتاب و  The Candlestick Courseکتاب . ای ندارندفایده

 های خوبی هستند. ی استیو نیسون گزینهنوشته

 

 
52 Engulfing pattern 
53 Piercing pattern 
54 Haramis 
55 Morning and evening stars 
56 High wave candles 
57 Wicky candles 
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 ها را رسم کنیم؟ خطوط پروگزیمال و دیستالچگونه عدم تعادل

 

  نیدورتر ستال یکرد. خط د فی تعر ستال یدیک خط و  مالیخط پروگز ک یتوان با  یهر عدم تعادل را م  هیپا

  شهی هم مالیخواهد بود. خطوط پروگز ی فعلاکشن پرایسبه   ن یکترینزد مالیو خط پروگز یفعل  متیاز ق متیق

 . ستالیعرضه هستند، برعکس خطوط د  نییتقاضا و در پا  یدر باال

 

هنگام  پوشش دهید.  )نوسان کم(  دره ای هیرا در منطقه پا هاافت نیترنییپا دیبا شه یهم تقاضا، رسم هنگام 

  هیرا در منطقه پا  هاقله نیباالتر  شهی ، همعرضه دنیکش

 . شه ی . همپوشش دهید( اد یقله )نوسان ز ای

 

 

 ویدیویی کوتاه از خطوط پروگزیمال و دیستال 

 

  عدم  ترسیم ینحوه  مورد در  بیشتری جزئیات که کرد  خواهید   دریافت کوتاه  فیلم یک حاوی  ایمیلی زودی به

( در  ها از آنها استفاده خواهیم کردترسیم عدم تعادل و تعیین  برای که ) استیککندل الگوهای اساس بر  هاتعادل

 اختیار شما خواهد گذاشت. 
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 عرضه و تقاضا  یمحدوده باال بفروشید.   ]با قیمت [پایین خریداری کنید،  ]با قیمت [

 

  با گرمعامله یک  که است  مواردی دشوارترین از یکی است  کرده تغییر روند  که هنگامی ]قیمت[ارزیابی کردن  

.  زیستی دارندهمبا هم متعدد  روندهای  و دارد را خود   خاص  روند  زمانی  بازه  هر زیرا  .شد  خواهد   رو به رو آن

بازه   و نزولی   زمانی روزانه، روند اما بازه باشید، صعودی یک ساعته با روند  یبازه حال معامله با در  است ممکن

  که بگیرید تصمیم که است این دهید  انجام باید  که کاری اولین بنابراین،.  داشته باشند   صعودی  یروند  هفتگی

  به  استفاده خواهید کرد. روند، و چندزمانی بازه  تحلیل  و تجزیه زمانی در توالی خود را برای  هایبازه کدام

هایی  از همان همیشه  ندهید،  تغییرناگهانی  را آنها باشید،  پایبند  کنید  می معامله انتخاب برای که زمانی  هایبازه

، جایی که سطوح ورود عرضه و تقاضای  کنید  انتخاب را  ورود زمانی  بازه  سپس که انتخاب کردید استفاده کنید. 

اینکه در دامنه چقدر باال یا پایین هستید، بازه زمانی را   ارزیابی برای  آن، از پس  ترسیم خواهید کرد.خود را  

به شما نشان خواهد داد که آیا برای خرید خیلی باال یا برای فروش خیلی پایین هستید. این به    تعیین کنید.

 تر تهاجمی عمل کنید.  ها( کمهای خود )خروج 58TP  یا حوسط  در انتخاب  کند تاشما کمک می

 

های عرضه  به فکر خروج از معامالت خریدتان باشید و به دنبال محدوده ید با هستید، باال خیلی  محدوده در اگر

 اگر شانس و روند با شما همراه باشند.   ؛هایتان به آنها تکیه کنید باشید تا برای فروش

 

  پایین یا باال  دامنه چقدر در  که بدانیدخودکار   بطور تا کنید استفاده راهنما عنوان به  راست  سمت تصویر از

  باالتر خط پروگزیمال  زمانی  بازه  به  چقدر)تصمیم بگیرید که چه درصدی را که در دامنه باال در نظر  . هستید

  در. دهید انجام پایین درصد  برای را کار همین . ود خرید نکنید ب  درصد   آن از باالتر  قیمت اگر و( هستید نزدیک

 عمل کنید از ضررها جلوگیری خواهید کرد. ، اگر بدین گونه نگذارید  پا زیر  را قوانین و بگیرید  تصمیم آن مورد

 

 
  پیش ما دلخواه جهت در معامله آن و شویممی  ای معامله وارد که  هنگامی است این معنای به ( TP:Take Profitاختصار  حد سود )به 58

 .شود می گفته پروفیت تیک یا سود حد قیمت این به که  بگیریم نظر در سود با معامله آن از شدن خارج برای را قیمتی باید میرود،
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 تجزیه و تحلیل باال به پایینِ بازه چندزمانی 

 

  چیست؟ پایین به  باال  تحلیل  چیست؟  زمانیچند  بازه تحلیل

 

  با  خود  تحصیالت  در ای،حرفه افراد چه  و باشند  کارتازه چه  آتی، و فارکس بازارهای در  فنی گران معامله بیشتر

  و تجزیه سطح   اولین زمانیچند  بازه  تحلیل و تجزیه  حال، این با.  اندکرده برخورد  زمانی چند  بازه  تحلیل مفهوم

کند. می شفراموش ،کند یک لبه در بازار پیدا می گرمعامله وقتی اغلب که  است تحلیل  

  هیچ   که   حالی در.  گیرد میرا در بر    مختلف  زمانی  هایبازه  در  دارایییک    بر نظارت ،زمانیچند  بازه  تحلیل   و  تجزیه

های زمانی انتخاب  اینکه کدام بازه  یا  توانند نظارت شوند،می  متعدد  زمانی  هایبازهاینکه چگونه    مورد  در  محدودیتی

 . کند  دنبال را آنها باید گرمعامله یک  که  دارد وجود  کلی هایدستورالعملشوند وجود ندارد. 
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مقدار بازه    این  از  کمتر  استفاده.  دهد می  ارائه  بازاری  هر  از  تریهگسترد  نمای  متفاوت،  زمانی  بازه  سه  از  استفاده

  معموالً  ها همآن بیشتر از  استفاده  که  حالی در  شود،  هاداده از  توجهی  قابل  رفتن  دست از  به منجر تواند  میزمانی 

پیروی از    تواند   می  ساده   روش  یک  زمانی،  بازه  سه   انتخاب  هنگام.  شود می  تردید   و  افراطی  تحلیل  و  تجزیه  باعث

  استانداردی   باید که    شود  تعیین  مدتمیان  زمانی  بازه  یک  باید   ابتدا  که  است  معنی  بدان  این.  باشدقانون چهار  

 انتخاب   تریمدتکوتاه  زمانی  بازه  یک  باید   ،بدین طریق.  ارائه دهد   متوسطی  ملهمعا  نگهداری  زمان  مدت  به  راجع

 و  مدتاهکوتی  بازه  برایساعته  یک  زمانی  بازه  یک  ؛ برای مثال:باشد   میانی  زمانی  بازه  چهارم  یک  حداقل  و  شود

  چهار   حداقل  باید   مدتبلند   زمانی  بازه  محاسبه،  همان  طریق  از .  میانی   یا  متوسطی  بازه  برایچهار ساعته    زمانی  بازه

 . است زمانی  بازه  سومین  ،روزانه نمودار قبلی، مثال به توجه با بنابراین باشد،  میانی یبازه از بیشتر برابر

 

 .  سه دوره، ضروری است  ]از بین[ی زمانی صحیح هنگام انتخاب برگزیدن بازه

 

ای، یک ساعته و پانزده دقیقه  ترکیب  ،داردها را نگه میموقعیت  هاماه  که  بلندمدت  گرمعامله  یک  که  است  واضح

)و به ندرت بیشتر    هاساعتبرای    که   روزانه  گر  معامله   یک  ،به همین صورت  آیند. چهار ساعته به ندرت به کارش می

 معنا   بدان  این.  آیندکمتر به کارش می   ماهانه  و  هفتگی  روزانه،  ترکیبات  دارد،ها را نگه میموقعیت  از یک روز(

خود    ی در مجموعه  مدتکوتاهگر  اگر معاملهیا    از نمودار چهارساعته استفاده کند  بلندمدت   گرمعاملهاگر    که  نیست 

 د کرد. ننمودار روزانه هم داشته باشد، سود نخواه

 

 

 ترکیب کردن همه با هم 

 

ابزار ترکیب شوند، بدون در نظر گرفتن سایر قوانین اعمال شده،  یک  هر سه بازه زمانی برای ارزیابی    هنگامی که

بخشید. انجام تجزیه و تحلیل باال به پایین به شما  خواهید  به راحتی احتمال موفقیت در معامالت خود را بهبود  

دهد  ش مینامیم، معامله کنید. این به تنهایی ریسک را کاهمینمای کلی  کند تا با روند بزرگتر، آنچه ما کمک می

یک    به. سطح اطمینان ه پیدا کند تر ادامدر نهایت با روند طوالنیاکشن  پرایسزیرا احتمال بیشتری وجود دارد که  
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های زمانی در تحلیل باال به پایین اندازه گیری شود. به عنوان مثال، اگر روند  بازهچگونگی چیدمان معامله باید با  

اما روداشته  بزرگتر روند صعودی   باش مدت و کوتاهند میانباشد  ایده  فروش در  د،  ن مدت روند نزولی داشته  بازار 

گرفته بودید،   معاملهانجام تصمیم به  ی که خود محتاط باشید و درصورت  59هدف قیمت خوبی نیست، باید درمورد 

  است   تصمیم بگیرید، بهتربرای پیوستن به روند صعودی بلندمدت    آنکه  ، پیش ازبه همین شکل.  دست بکشید

   باشد.  شده  ایجاد باالتر زمانی   بازه با  تقاضا منطقه یک تا  کنید  صبر

 

، توانایی شناسایی  تانزمانی در تجزیه و تحلیل معامالتهای چندبازهترکیب  یکی دیگر از مزایای بارز استفاده از  

زمانی      است. شانس موفقیت یک معامله  شدید ورود و خروج    شناسایی سطوح  همچنینمناطق عرضه و تقاضا و  

های قیمتورود به  قادر به جلوگیری از  را  زیرا معامله گر  ؛  رودپیش می  نمودار کوتاه مدت  باکه    شود بیشتر می

 . سازدمی جا و/ یا اهداف غیرمعقول پایین، توقف بی

 

از اهمیت باالیی برخوردار است، عرضه و تقاضا    ایهر استراتژیبا  گام معامله  زمانی در هنچندتجزیه و تحلیل بازه  

استفاده    زمانیبازه  سهیا  زمانی  دو بازه  های خود از ترکیبتوانیم برای ورودی. ما میند از این قاعده مستثنی نیست

و اوقات فراغت بیشتری چون استرس کمتری دارد  کنم،  استفاده میای  بازه  سهکنیم. من شخصاً از یک ترکیب  

نمودارها را تماشا نکنم. عالوه بر این، من آن را برای مدت  ها  دیوانهشود مثل این باعث می  کند؛ کهبرایم فراهم می

 ام. طوالنی آزمایش کرده  یزمان
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 :60معامالت سویینگ  نمای کلی

 مدت. میان ]معامالت [  تنظیمهای زمانی برای ترکیب بازه

 تر کلی جهتمان و مان/تقاضایعرضه یمحدوده: نمودار هفتگی برای کلی  ی زمانیبازه

 تر کلی جهتتان وعرضه/تقاضا میانی  یمحدودهمیانی: نمودار روزانه برای ی محدوده

 ورود  زمانی اجرا: نمودار چهار ساعته برای بازه 

 

 نمای کلی معامالت روزانه: 

 مدت. معامالت روزانه کوتاه تنظیمهای زمانی برای ترکیب بازه

 تر کلی جهتمان و مان/تقاضایعرضه یمحدوده: نمودار روزانه برای کلی  زمانیبازه

 تر کلی جهتتان و تان/تقاضایعرضه یمحدودهمیانی: نمودار چهار ساعته برای  یمحدوده

 ی زمانی ورود اجرا: نمودار چهار ساعته برای بازه

 

 نمای کلی معامالت پوزیشن: 

زمانی ورودتان بگذاریم، از  بازهاگر انتخاب کنیم که تمرکزمان را روی سطوح عرضه و تقاضای یک روزه به عنوان  

 تر استفاده کنید. این ترکیب بلندمدت

 تر کلی جهتمان و مان/تقاضایی عرضهنمودار ماهانه برای محدوده  زمانی کلی:بازه

 میانی و بخشی از تجزیه و تحلیل با توالیِ باال به پایین   جهتمیانی: نمودار هفتگی برای  جهت

مان را رسم و انتخاب  نمودار یک روزه. این نموداری است که باید در آن سطوح  زمانی اجرا و مدیریت معامله:بازه

 کنیم. کنیم، جایی که سفارشات محدود خود را تنظیم می

کنیم؛ از حد ضرر فنی برای حرکت دادن حد ضررمان به باال  همچنین با این نمودار معامالت خود را مدیریت می

 روزه استفاده خواهیم کرد.   یکتقاضای وعرضههای یا پایین منطقه 
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 ها: ماهانه، هفتگی، روزانه پوزیشنمثالی از توالی 

 

شده   61معامله مجدد در بازه تقاضای روزانه و هفتگی  هند. ماهانه روندی صعودی دارد. قیمت Aurolabسهام 

 بخوانید.  از اینجا شده را قبل از اقدامتریگر شده است. نسخه اصلی ثبت 62خرید  است.

 

 
 { .ضربه خورده بودند در حال اجرا هستند، تقاضای روزانه و تقاضای هفتگی در روند صعودی  Aurolabدر  شدهریزیبرنامه خریدهای }

 

 

 

 

 

 
 .گیردمعامله مجدد که پس از توافق شرایط توسط طرفین بین خریدار و فروشنده انجام می(: Retradeمعامله مجدد )به انگیسی:  61

62 Long triggered 

https://www.divestopedia.com/definition/6745/re-trade
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 : هفتگی، روزانه، چهارساعتهمثالی از توالی نوسان

 

جدید  های  . عرضه روزانه تریگر شده است، محدودهکنترل را در دست دارد. عرضه هفتگی UKOILنفت 

گیرد. فروش تریگر شده است. نسخه اصلی  میها صورت  در آنفروش  کهوجود دارند  ی عرضهچهارساعته

 شده را قبل از اقدام از اینجا بخوانید. ثبت

 
روند صعودی چهارساعته را شکسته و تقاضای چهارساعته را حذف  بعد از اینکه خط}عرضه جدید چهار ساعته ایجاد شده است، 

برای بازگشت به عرضه چهارساعته )که در محدوده معتبر عرضه یک روزه قرار گرفته است و در حال اجرا شدن   قیمتکرده است. 

کنترل را در تر های زمانی بزرگهای هفتگی و ماهانه خیلی باال هستند، بازهمنحنی روی نفت است( به حدنصاب نرسیده است. 

 ، خریدی وجود ندارد. دارند دست

 ایجاد شده است.{  ،های جدید عرضه در حال افتگرایش به فروش در محدوده عرضه چهارساعته یا محدوده
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 را با استفاده از عرضه و تقاضا مشخص کنیم؟  63چطور یک روند 

 

 کند؟ می تعریف زمانی موجود  بازه  هر  در را روند نزولی یا روند صعودی  یک چیزی  چه

 

  داشته  یاد به.  توضیح بدهم روند درباره را خودنظر   بگذارید .  باشد   داشته  متفاوتی روند  تواند  می زمانی  بازه هر

.  کنم می  استفاده آن  از من بنابراین است منطقی من برای  است، روند ی یک  درباره  من نظر فقط این که باشید

  کار تقاضا  و عرضه تعادل عدم بااصوالً  ما که آنجا  از .کنید استفاده آن  از پس ؟به نظر شما منطقی است آیا

 .تر لزوماً به این معنی نیست که ما با روند موجود ادامه دهیم پایین درهیا یک  قله باالترایجاد یک  کنیم،می

 

 .  شوندمی بیرون  عرضه مناطق ،گیرند مورد توجه قرار می تقاضا مناطق :. روند صعودی1

 . کند  حذف را قبلی عرضه باید ی باالترقله یک تقاضا،  محدوده تأیید برای

 است؟  شده  حذف  قبلی عرضه آیا:  بپرسید خود از باید شما

 

 . شوند می بیرون انداخته تقاضا مناطق ، گیرند توجه قرار می  مورد عرضه  مناطق: . روند نزولی2

 تقاضای قبلی را حذف کند.  بایدتر پایین درهبرای تأیید محدوده عرضه، یک 

 است؟  شده حذف   قبلی تقاضای:  بپرسید خود از بایدشما 

 

ده  ش   شکسته  روند  خط که دهدمی رخ هنگامی نزولی روند   یا صعودی  روند  در ادغام :نزولی و یصعود ادغام. 3

  قبلی روند خط   جهت  در که نیستیم مجاز ما افتد،می اتفاق این وقتی. شود  بیرون  مخالفمحدوده  یک یا باشد

تر،  باالتر/پایینیا قیمت   برسد (  باالتر  زمانی بازه )  HTF محدوده یک به  قیمت که  زمانی  تا کنیم معامله

اند( را بشکند، همانطور که در قوانین ادغام  های قبلی )که توسط خط روند معتبر قبلی ایجاد شدهها/درهقله

 مجدد/توالی توصیف شده است. 
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  که تقاضا  و عرضه تعادل با عدم  شما آیا  داریم؟ سروکار  ایمعامله نوع  چه با اینجا در:  بپرسید  خود  از را سوال این

در آنها   نهادها  که کنیم معامله مناطقی در خواهیممی ما کنید؟نمی معامله کنید،می مشاهده قیمت نمودار در

.  کند اضافه جدیدی  پوزیشن تا است  کمین در 64هوشمند پول  که جایی  ،اند خودشان به جا گذاشته از ردی

  عرضه  ح وسطهای زمانی باالترِ بازه  از نباید   آیا هستیم، تقاضا/   عرضه تعادل عدم  معامالت حال در ما اگر بنابراین،

 .بفروشید  گران و بخرید   کم باشید، داشته   یاد به  کنیم؟ استفاده خود روند   ارزیابی برای تقاضا و

 

 کند؟  می تعریف را صعودی روند یا نزولی روند چیزی چه

 شوند. می بیرون تقاضا مناطق و بوده  توجه مورد مداوم طوره ب  عرضه مناطق: نزولی روند یک   در-

 

مورد توجه قرار   تقاضا  مناطق که حالی در  ،شوند می بیرون انداختهعرضه  مناطق: صعودی  روند   یک در-

 گیرند. می

 

  و عرضهی که مناطق در  ببینید  و بیندازید  نگاهی  خود هفتگی  نمودار  یا ر یک روزهنمودا به  فقطبه همین سادگی. 

  که دانستید  وقتی. کنید جهت معامله کدام  در که بگیرید  تصمیم و گذردمی چه  کنترل را به دست دارند  تقاضا

 زمان  ،را تعیین کنید  شدید 65حرکت ر با کمت زمانی  بازه با  عرضه و تقاضا مناطق ،بروید  خواهید می جهتی  چهبه 

  ایهپیپدر  ریسک  بیشترِ  یا برابر 3) سه به یک  66سودِ  حاشیه  حداقل و تازه  هایمحدوده سطح،  در اندک

 . کنید ریزی برنامه را خود  معامله  ورا مشخص کنید ( تانی انتخابیمحدوده

 

  تعادل عدم هرچه. است  تقاضا و عرضه در تعادل عدم بازارها، یهمه در  و حالتی هر در قیمت  حرکت  دلیل تنها

 . بود خواهد بیشتر نیز قیمت  حرکت  باشد، بیشتر

 
 را هاسرمایه حرکت دیگران از پیش توانندمی  که دارد  قرار ایعمده گذارانسرمایه  اختیار در پول این. است با قدرت پول یک هوشمند پول 64

 در قیمتی شگرف تحوالت و کند سازی جریان سرمایه و مالی بازارهای در تواندمی پول این. کنندمی  ایجاد حتی یا بینیپیش شناسایی،

 یک در معامالت ارزش و حجم و شده بازار وارد منسجم صورت به معموالً که هوشمند پول جریان تشخیص بنابراین. بیافریند مختلف هایسهم

 .کنندمی  استفاده آن از گذاریسرمایه برای گذارانسرمایه از برخی که است هاییروش  از یکی کند،می  مواجه باال بازدهی با را بازار

65 Departure 
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  ء یکمبدا در مثال، عنوان به . ند انشده  پر سفارشات همه که دهد می نشان سطح یک   از دور  قیمت شدید حرکت

  که است دلیل همین به . ندارد وجود  خرید   سفارشاتتمام   پرکردن برای  کافی فروش سفارشات تقاضا،  سطح

  از که کسانی)  کارتازه گرانمعامله ،وحسط  این به قیمت بازگشت با.  شود جا میجابه روش شدیدی  چنین با قیمت

  را خود  خرید   سفارش( هاایحرفه)  نهادها که  هستند  ایمنطقه در فروش حال در( ندارند  اطالع تقاضا و عرضه

  بنابراین  ندارد وجود  یفروش سفارش هیچ دیگر بعد  کنند،می خرید کارهاتازه از هاایحرفه و نهادها. اندقرار داده

 گرانمعامله مورد، دو  هر در. کند می صدق   عرضه حوسط برای این مسئله برعکس . یابد افزایشباید   دوباره قیمت

 .کنند می تأمینبه آن نیاز دارند را  بازار  در خود  سفارشات قراردادن برای نهادها ای کهشوندگینقد  کار تازه

 

  ممکن قیمت ترینگرانبا   و کنیم خرید  ممکن قیمت  ترینارزان با بتوانیم  که است جایی هافرصت بهترین

 نشان را  سطوح این همه  قیمت نمودار  در تقاضا  و عرضه حوسط.  است یکسان بازاری هر  در این. بفروشیم

 .کنید   ترسیم را آنها  چگونه  که بگیرید  یاد باید  فقط شما  دهد،می

 

 این. کرد خواهید  مشاهده زمانی  بازه  هر  در را تقاضا  و عرضه حوسط  از زیادی تعداد  کنید، باز  قیمت نمودار یک 

احتمال   معین سطوحنسبت به سطوح دیگر، . هستیم آنها همهدر   معامله به  مند عالقه ما که نیست معنا بدان

به همراه   باشید   داشته  شدهتنظیم قوانین بر مبتنی خودکار  روش یک  باید   شمابیشتری برای نگهداری دارند.  

قبل از اینکه سطوح مورد معامله خود را انتخاب   چندزمانی باال به پایین  ی بازهتجزیهدرست کردن یک تحلیل و 

 کنید. 
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 کرد  تأیید و سنجی اعتبار را بالقوه  تعادل عدم یک توانمی چگونه

 

در   . بگیرید   نظر درآنها را   معامله، برای ح وسط انتخاب هنگام در  باید  که وجود دارد  متداول فاکتورهای چند 

 عبارتند از:  اساسی موارد از  برخیقسمت پایین 

 

 . چیزی که سطح به انجام رسانده است. 1

 (68حرکت ) 67. قدرت حرکت 2

 تعادل  عدم توسط شده  ارائه پاداش  /. ریسک3

 پایه  کیفیت . 4

 زمینه  و مکان. 5

  تعادل عدمحداقل   و 69پیوسته  ادغام. 6

  ارزش شاخصِ (DXY)مخفف:  آمریکا  دالر شاخص .HTF70 هایتعادل  عدم و دالر شاخص مانند هاییتالقی. 7

  فارکس بر تواندمی چگونه  شاخصی  چنین  شما نظر  به.  است اصلی ارز شش مقدار  به  نسبت متحده ایاالت دالر

باالترِ    زمانی بازهدر  نیز  یورو و باشد    عرضهباالترِ زمانی  بازه  یک در  دالر  شاخص  اگر! زیاد خیلی   بگذارد؟  تأثیر

 نباید به چیز دیگری فکر کنیم.  ،اقدام به خرید بکنیم باید ما ،تقاضا باشد 

 د. هستن  بسته هم بسیار هستند،  متصل کشورهایشان سهام  به  اصلی هایشاخص. های اصلی ص شاخ. 8

  انگلیس سهام با UK100 Footsie هند، سهام با  Nifty شاخص متحده،  ایاالت سهام  با  SP500شاخص 

 . غیره و

 

 
67 Strength of the move 
68 Departure 
69 Consolidation away 

 ( frequency trading-Highمعامالت فرکانس باال )به انگلیسی:  70
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  سطوح  انتخاب هنگام در باید  که( د ن دار وجود بیشتری موارد ) هستند  اصلی  فاکتورهای از برخی باال متغیرهای

  استفاده فرایند انتخاب سطح دقیق تنظیم برای رهایمتغی این از شخصاً  من. گیرند قرار توجه مورد ،معاملهمورد 

 . است مرتبط آمار  به  چیز همه است، با اعداد  بازی معامله که باشید   داشته  یاد به.  کنم می

 

 

 ی حاکم عرضه و تقاضا

 

  رسید، منطقه آن  به  قیمت وقتی یعنی است، دارای کنترل تقاضا و عرضه از منطقه یک زمانی،  بازه  هر . در1

.  داد خواهد   نشان هاییواکنش زیاد احتمال  به قیمت  و گیرند کنترل را به دست میتقریباً  خریداران/فروشندگان

 اگر. خواهد افتاد چه اتفاقی  که کنیم بینی یا پیش تصور  توانیمنمی کنیم، می صحبت  شانس  مورد در همیشه ما

 اگر. جواب نخواهد داد  تأییدی نوع  هیچ و یابد می کاهش سریع  بسیار احتماالً قیمت باشد،  تازه و خوب محدوده

  یا نخواهد کرد 71جهش  سریع آنقدر احتماالً آنگاه  باشد،مورد برخورد قرار گرفته  بار چند  یا یک این محدوده

.  کنندمی پر دوباره  را  خود  سفارشات احتماالً فروشندگان که است جایی  منطقه آن. شکند نمی را منطقه آن  حتی

 گیرند. را به دست می  کنترل عرضه  باشد،  باال عرضه و تقاضا محدوده در قیمت وقتی بنابراین،

 

  که است قبلی تقاضای و عرضه  یتازهغیر و های تازهمحدوده چیست؟ ]دارای کنترل[حاکم  یتقاضا یا عرضه. 2

  دیستال  خط  و باشد خورده  ضربه بارعرضه ده محدوده یک اگر(. است نشده بیرون)  است نشده  شکسته هنوز

  در آن  است، معتبر هنوز  محدوده آن باشد،  نشده  شکسته هنوز  محدوده آن( فعلی قیمت از قیمت  دورترین)

  ایمحدوده در  توانید می که کنید  بینی  پیش یا تصور نباید و توانیدنمی شما.  است  عرضه حاکممحدوده هنوز 

به    بازار . درصورتی که یک محدوده شکسته شده باشد، کنید  خرید  ،خواهد شد اینکه شکسته فرض با  باالآنقدر 

ی  شما به دنبال منطقه  شد،  شکسته  کامالً وقتی. نیست بازار  کس هیچ نیستید،  بازار شما  شما نشانش خواهد داد.

در   ،ده باشد نش   شکسته محکم  و واضح طور  به که زمانی  تا اما ؛تقاضای خوب و تازه برای خرید خواهید گشت

  به  را احتماالت این ما و باالبودن احتماالت و شانس است مسئله  خریداری نکنید.  ی حاکمعرضه با یک محدوده

یک، دو، سه یا ده پولبک مقاومت کند. فقط زمانی معامله   برابر در  تواند می محدوده یک. خواهیم می خود  نفع

 شکسته شده باشد.   به طور قطعکنید که 

 
71 Bounce 
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در هر دو   عرضه و تقاضا حوسط  نیست، مستقیم خط  یک روند .  کنید  معامله با روند   ،رای احتماالت باالترب.  3

و   روند با   که است  این باالتر احتمال اما خالف روند جواب خواهند داد.  و  روند  با ، وجودم زمانی بازه هر با جهت،

از  . تقاضا/عرضه منطقه باالترِ زمانی در بازه  یا نزدیک  کجا به پایان خواهد رسید؟ اما. پیش بروید آن پایان تا

اگر چنین کنید   ،شوند، جلوگیری کنید ایجاد می  محدوده وسط در  روند  برابر  درمعامله که با ضررهای الکی 

  از بسیاریجلوی  اما دهید،می دست از را  معامالت از بسیاری  مطمئناً .شد  خواهد   زیاد بسیار   شما موفقیتدرصد 

  نیست   خوب  این و گیرند،می تصمیم  شما احساسات  ،درواقع گیرید،می تصمیم شماخواهید گرفت.  نیز  را ضررها

 . کنید  رفتار  ربات یک مانند  بنابراین

 

یک قهرمان  ،در خالف روند باال/وسط/پایین در محدوده معامله از طریق خواهید می آیا که بگیرید  تصمیم .4

ها با  و فروش پولبک 72کندش کاهش پیدا میای که بعد قیمتدارایی خواهید از طریق خریدباشید یا فقط می

 ، روش ایمن را پیش بگیرید. موجودبازه زمانی باالتر 

 

 

 

 ی حاکمعرضه و تقاضا

 

خود برگشته است و واکنش نشان   هفتگی سهام شرکت اپل آمریکا. قیمت به خط پزوگزیمالحاکم تقاضای 

 گیرد. کنترل را به دست میدهد. تقاضا به محض اینکه قیمت با خط پروگزیمال برخورد بکند، می

 

 
72Buy the dips  مدت دارد. شود و اشاره به کاهش قیمت یک دارایی در کوتاه گران استفاده می اصطالحی است که توسط معامله 
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 دهد{میهفتگی سهام شرکت اپل آمریکا. قیمت به خط پروگزیمال برگشته و واکنش نشان حاکم تقاضای }

 

 

 

کنترل را، به محض اینکه قیمت   ،خط روند  شکستِ بعد از اینکه    ؛ایجاد شده استدو ی تقاضای جدید در نقطه

کنترل را به دست   یکی کرده، به دست گرفته است. هیچ فروشی مجاز نیست. عرضه در نقطه بازآزماییآن را 

 کند. می بازآزماییگیرد زمانی که قیمت خط پروگزیمال را می
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 شود.{ گیرد زمانی که عدم تعادل آزمایش میکنترل را به دست می یکی }عرضه در نقطه

نخواهد  حاکمدیگر یک ی عرضه در نقطه وآید به حساب می حاکمگیرد، کنترل را به دست می دوی در نقطه  تقاضا}زمانی که 

 {بود.

 محدوده 

  شما  به  شود،می نامیده محدوده آنچه باالتر،  زمانی  هایبازه  در رای حاکم  تقاضا و عرضه  از  نمونه  چند  بگذارید

 . دهم  نشان

 

با  [  محدوده در  و کنیم  خرید کم   ]با قیمت[،  محدوده در خواهیمیم ما باالتر  شانس برای  باشید، داشته یاد به

 . باال بفروشیم ]قیمت
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 :دهید  انجام باید  که است  مراحلی این بنابراین

 

  موقعیت یا نوسان ،روزانه ،سویینگ ،اسکالپر گرمعامله  یک  شما آیا:  هستیدگری معاملهچه   که بگیرید  تصمیم. 1

 هستید؟ 

 

  در  خواهد می شما ذهن  زیرا نیست هم ها راحتی این به)  هستید  یگرمعامله نوع  چه  شما  بدانید   که هنگامی. 2

  و روند  با  کرد، خواهید   مشاهده نمودارها  همه در  را عرضه و تقاضا  حوسط  کند، معامله زمانی  هایبازه تمام

 .کدام است شما  محدوده زمانی  بازه  که بگیرید  تصمیمرد(، ک خواهید تعقیب را معامالت روند،  خالف

 

نمودار یک  از . کنید  استفاده خود  سویینگ  معامالت برای محدوده  عنوان به(  WKهفتگی )مخفف:  نمودار  از. 3

 .کرد استفاده توانمی نیز روزه

 

 . کنید استفاده خود  روزانه  معامالت محدوده عنوان به  یک روزه نمودار  از. 4

 

ی چهار  بازه از توانید می شما  ،دهد قرار میتر احتماالت بیشتری را در مقابل شما های کوتاهاستفاده از بازه. 5

تصمیم   گرمعامله هر اما. کنمنمی کاری چنین هرگز من  اما کنید، استفاده اسکالپینگ  براییک ساعته  یا ساعته

از  . کنید  شامتحان معامله صدها  ، با معامالت کاغذی رویگیرید می ی کهتصمیم  ره ؛خود را خواهد گرفت

 خواهید، خواهید دید. استفاده نکنید چون فقط چیزی را که میتست بک

 

  تنظیم  یک منتظر صبر  با. اقدام به خرید نکنید است،( ماهانه یاروزانه، هفتگی ) باالتر  زمانی بازه در  قیمت اگر. 6

)فراموشش   یک/چهار ساعته معامله تنظیم کنید و ازش بگذرید  تازه و صلیا عرضه  سطح در یک   یا باشید،فروش 

  زمانی بازه تقاضای خالفِ.  بفروشید  راپولبک   و بگیرد شکل عرضه از جدیدی سطح   تا بمانید  منتظر یا و کنید(

 .  باالتر
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  یا کم تا  خواهد کرد  کمک شما  به Rectangle reader73  راندیکاتو .دارد  وجود قوانینیمحدوده  برای

دورتر   دهندهالگوی ادامه/اوج/دره هایتوقف ،پرطرفدار بازار  یک در . کنید  ارزیابی  را  محدوده در  بودن قیمت زیاد

دهنده اگر خالف  الگوهای ادامه جایی کهاز آن ،ها خواهند بود. منطقه مخالف باید یک قله/دره باشد از محدوده

 . گیرند مورد استفاده قرار نمیروند، به عنوان جزءی از محدوده بروند پیش 

 

 

 باال یا پایین محدوده؟ چه باید کرد؟ 

 

 

 
73 Rectangle reader 
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 است، خرید دیگر جایز نیست، خریدهای خود را ببندید و/یا به فکر خروج از خریدها باشید. }اگر هشتاد درصد یا باالتر 

 شود. ها در خط پروگزیمال محاسبه میگیری تعداد پیپاندازهی  های انتخابی به وسیلهدرصد منحنی

 های خود را ببندید و/یا به فکر خروج از خریدها باشید{تر است، فروش دیگر جایز نیست، فروشاگر بیست درصد یا پایین

 

 بخر و بگذر در مقابل معامالت تایید 

 

  را معامله فقط شما به این صورت است که   است، ساده  پیداست  اسمش  از که همانطور ت بخر و بگذر معامال روش 

 :است  عمده فایده دو دارای معامله روش این. کنید آن را فراموش می  مدتی برای سپس  و کرده تنظیم

 

کردن   معامله هنگام شما دشمن بدترین  احساسات. کندمی ترآسان بسیار   آن را  معادله از احساسات حذف  .1

 . هستند

 

  صرف  را زیادی هایساعت زیرا  ،ببرید   لذتتان از زندگی معمولبه شکل   دهد می امکان شما  به  همچنین. 2

   .کرد نخواهید  بازارهاافراطی   تحلیل  و تجزیه برای خود  کامپیوتر به  شدن  خیره

 

  تالش  هنگام در. شوند می گم تلویزیون و اینترنت در  موجود هایداده از  عظیمی حجم با گران معامله متاسفانه،

  یهمه درک  برای تالش . است  آسان  بسیار تحلیل فلج  کردن تجربه دیگر، مالی بازار  هر یا فارکسدر  معامله برای

 تواند سخت باشد. می اطالعات، مقدار این  اساس بر  فارکس معامالتی برنامه یک ایجاد و اطالعات این

 

سپری کردن هر مقدار زمان دیگر برای    دادید، انجام ابزاری  هر روی تحلیل  و تجزیه  مشخصی مقدار که هنگامی

  ، ایناست یکسان معموالً  نتیجه  داشت، خواهد شما  معامالت بر منفی تأثیر ها،داده  این بیشتر  تحلیل و تجزیه

 .شودمی شما ضرر  باعث

 

  و ، داردبازمی  فارکس بازار  در  مدام سود کردن از را ما که است  روانشناختی  تله  یک ،باورِ »هرچی بیشتر بهتر«

  من. کنندمی رها  را چیزهمه نهایت در و دهند برباد می را  خود  معامالتی هایحساب  بسیاری  که است دلیلی این
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 عنوان به شما تکامل  از بخشی این ، بگذرانند  را هاآن باید  گرانمعامله همه  که معتقدم و امکرده طی را مراحل این

 . است  گرمعامله یک

 

 

 }قیمت تقاضای هفتگی کنترل را در دست گرفته است؟       

 تاییدیه         

 صبر کنید تا قیمت، سطوح کامالً جدید تقاضا را در منطقه تقاضای روزانه یا هفتگی ایجاد کند.  .1

 ی هفته به هفته به عنوان تایید باشید. منتظر خریدهای روزانه .2

تنظیمات   ابتدایدهنده اغلب در الگوهای ادامه های آبی( تنظیم کنید.تطیلسسفارشات محدود را در مناطق تازه تقاضا )م .3

 افتند.مجدد اتفاق می
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 بخر و بگذر   

 ی تقاضای هفتگی بگردید.به دنبال سطوح تازه و اصلی تقاضا در محدوده .1

 ها تنظیم کنید.{ سفارش محدود را در خط پروگزیمال آن محدوده .2

 

 

 تنظیم کن و بگذرهرچی کمتر، بهتر: 

 

  سودآوری به  توانیم می چگونه  ، هستند بکنیم آنچه از  ترپیچیده را کارها تا ایمریزی شدهاینطور برنامه ما اگر

  نمی  شما که  واقعیت است این پذیرش روند   در  قدم اولین  کنیم؟ پیدا دست سهام  یا در معامالت فارکس مداوم

  در قبالً شما  که ندارند  کاری بازارها. راضی نگه دارید تان رانیازی نیست که نفس کنید،  کنترل را بازارها  توانید 

  که است ایعرصه فارکس بازار.  نیست  زنده موجودی  و ندارد احساسی  بازار.  ایدداده انجام خود چه کاری  زندگی

 . کند می ابراز خاص   ارزیک جفت نرخ تبادل  مورد در را  خود بشر باورهای

 

  ایحرفه افراد سود برای  بینیپیش یتقابل نند،ک می پیچیده حد  از بیش  را خود  تحلیل و تجزیه که افرادی

  انجام کاری چه  دانند می که کسانی  به  دهندمی انجام  کاری چه  دانند نمی که افرادی از پول کنند،می فراهم

 .شودمی سرازیر(  هاایحرفه)  دهند می

 

  تالش  و بازارها تحلیل و تجزیه برای کمتر زمان رفص    که است این فارکس معامالت  مورد  در طنز واقعیت یک

  ،خواهید داشت آرامش زیرا  ؛آورید  دسته ب پول سریعتر  که شودمی باعث واقع در  نقصمعامله بی یافتن برای

در حساب   یامعامله کنید  حد   از بیش احتمال کمتری هست که بنابراین  و بود  خواهید کمتر احساساتی 

 نمودار مانند متوسط  زمانی بازه یک از استفاده با نوسان معامالت دلیل همین بهتان بدهی باال بیاورید. معامالتی

 . ببرید  بیشتری لذت خود  زندگی  از و بخشید  بهبود  را خود نتایج کند می کمک شما  به چهارساعته
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 ؟ گذر کنیم و تنظیم موقع چه

 

  ترینایمن پولبک  اولین. کنید استفادهتازه عرضه و تقاضا  حوسط  از فقط است با معامالت فعال  بازار که هنگامی-

 را دارد.   نتیجه دادنباالترین شانس برای  واست 

 

  که  کنید  حاصل اطمینان. کنید استفاده تازه و اصلی سطوح  از کنید  حرکت  روند   خالف  بر خواهید می اگر-

  ،فروشبرای   محدوده در  باید شما  معامله یعنی است،مهم  مکان. است  برخوردار  مناسبی مکان از شما  تجارت

 . باشد پایین بسیار   سطح  در خرید در محدوده برای  و باال  بسیار

 

  است برخوردار  ییباال اهمیت از است، چقدر باال یا پایین  شما زمانی بازه  محدوده  اینکه دانستن. است مهم مکان-

فروشندگان مشتاق به ورود بر   هایی از خریداران یاکه معامله را تنظیم کنید یا برای نشانه دهد اجازه  شما  به تا

 صبر کنید.   ،اساس تایید 

 

 چه زمانی با معامله تایید به جای تنظیم و بگذر برنامه تنظیم کنیم؟

 

یا تاییدیه   صد در صد اطمینان توانیدنمی وجه  هیچ به . در واقع چیزی به اسم معامله تایید واقعاً وجود ندارد

در اختیارتان   بیشتری  شانس  فقط تأیید  معامله رفت، خواهد  پیش خوبی   به  شما معامله  که باشید داشته

 .دهید  انجام را اعداد بازی باید  فقط شما  است، آمار  به  مربوطش همه معامالت. همین  ،گذاردمی

 

  را کار این انجام برای  الزم اطمینان هنوز یا نباشید   راحت خود  معامالت  کردن فراموش و تنظیم  با شما  شاید 

  فقط این است، خوب دهید انجام را  خود  معامله اینکه از قبل تأیید برای انتظار نباشید، نگران. اید نکرده کسب

 اگر و  کنید  پیدا را  خود  سبک  باید  فقط شما.  است تقاضا و عرضه هایتعادل عدممعامله با  برای دیگر روش  یک

  در  معامله  فقط نه  است، زندگی  کاری در هردر موفقیت رمز  این ،باشید  پایبند  آن به بود مناسب شما برای

 .فارکس بازارهای
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 چیست؟ تایید معامله

  نداریم، را  خودروش تنظیم و گذر معامالت   به نسبت کافی اطمینان یا داریم اطمینان خود  ورود به نسبت اگر

 .د نبیفت اتفاق ما ورود  سطح در  خاصی الگوهای تا بمانیم منتظر توانیممی

 

خواهید در منطقه عرضه یک روزه اقدام به فروش کنید برای یک سطح کامالً جدید عرضه صبر کنید.  می اگر-

 بخوانید.( ی اینکه چه زمانی از آنها استفاده نکنید )اگر منطقه استفاده نشده است، قسمت پایین را درباره

 در منطقه تقاضای روزانه اقدام به خرید کنید برای یک سطح کامالً جدید عرضه صبر کنید.  خواهید می اگر-

آماده  ی در منطقه تقاضا یا عرضه که بود  د نخواه امر این نشانه  شما  ورود زمانی بازه در جدید  کامالً سطوح -

 وجود دارند. 

 

 باشید تأیید منتظر موقع چه

منطقه عرضه روزانه اقدام به فروش   در  تا  هستید  منتظر اگر. تقاضا  و باالتر مناطق عرضه  زمانی هایبازه در-

آماده شدن محدوده اقدام به فروش   از قبل بخورد،  ضربه روزانه پروگزیمال خط  تا بمانید   منتظر باید  کنید،

 منتظر کرد، کاهش به شروع  قیمت و نرسید  روزانهعرضه   به  اگر. باشید صبور شوید،می وارد زود  نکنید. خیلی

  حذف شود.  شما  ورود زمانی  بازه  در  قبلی  تا تقاضای بمانید

 

.  تقاضا و عرضه یمنطقه باالتر زمانی  یمحدوده یک در   یا نزدیکی  در( واقع شده CPدهنده ) ادامه  الگوهای در-

 منتظر باید ، ندارد  خالف روند در مقابل    تریباالشانس  دهنده الگوی ادامه دربرابر روش تنظیم و گذر  که آنجا از

 . باشیم تقاضا و عرضه  مناطق در  باالتر  زمانی  بازه  یک  در دهنده الگوی ادامه از جدیدیکامالً   سطوح گیری شکل

 

  فقط ،باشد  شده  بازآزماییمحدوده عرضه روزانه  اگر.  باشد   شده بازآزمایی  قبالً باالتر  زمانی اطقمن که هنگامی-

بازه  باشید  ر منتظ بلکه  نباشید،تان ورود زمانی  بازه در کاال عرضه از جدیدی کامالً منطقه گیری شکل منتظر

  رای بازآزمایی شده روزانه عرضه منطقه یک خواهید نمی شمابرای تقاضا تحلیل شود.   ورود قبلی زمانی خالفِ

  اولین که باشید داشته یاد به  ،ندارد باالتری شانس اما دهید  انجام را کار این توانیدمی. کنید  معامله تأیید بدون

 برای جواب دادن دارد.  بیشتری شانس  همیشه بازآزمایی 
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 ی خودکارسطوح به شیوه فیلتر کردن استفاده از خط روند به عنوان جهت به همراه 

 

  قرار آن در شما  سفارشات  که زمانی  بازه  یعنی ،ما ورود زمانی  بازه  در  جهت، ارزیابی برای روند  خطوط-

 . شوندمی ترسیم  گیرند،می

 . است ( نزولی روند)  هاقله یا( صعودی  روند )  مشخص دره دو  به نیاز  روند   خط  ترسیم برای-

باالترین  )دره اولی  ستون دومِ  از سطح بیشتریبه   باید  شود  تأیید   خوب  درهیک  عنوان به اینکه از قبل دوم  دره-

 برسد.  ( ی قبلی ی درهمقدار ایجاد شده

  داشته  وجود  بارز سوم دره / قله یک اگر. کنید استفادهاخیر  مشخص قله و دره دو از  روند  خطیک  ترسیم برای-

 دهیم. تا ان ادامه می را(  TLخط روند )  ما باشد، داشته مطابقت قبلی دره/قله دو  با که باشد
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 های خروجو تاکتیک ]قیمت[ سر شدنمعامالت، سربهمدیریت 

 :است شده تشکیل   مرحله پنج از یک معامله متنظی

 

 قبلی ریزیبرنامه

 . ندهید انجام ایمعامله است، نشده ریزیبرنامه قبل از اگر-

  خالفِ بازه زمانی باالترِ محل معتبر،ای معامله قوانین طبق  آیا که بگیرید تصمیم  و کنید  تحلیل  و تجزیه را بازار-

(HTF)  اتقاض و عرضهمنطقه  (SD) خود   ه معاملهبرنام کردن دنبال یعنی  ، دارید یا نه . 

 . شود  شروع تنظیم تا  بمانید  منتظر و کنید  تنظیم  را خود  سفارش محدود-

 

 معامله اجرای

 اید. شدهوارد معامله  شما اکنون. شود می انجام شما کارگزار توسط معامله-

  با اعداد  بازی این ،انداختید  خطر به را خود  سهام از یدرصد شما. کنید کنترل را  خود  احساسات مرحله این در-

 . است

 ن دست نزنید. آبه    شوند، می اعمال همچنان قوانین اگر-

 . بگیرید فاصله  نمودارها از-

 

 سر رساندن حد ضرر را به نقطه سربه

 تان محافظت کنیدمعامله از تا  کنید  منتقل سرنقطه سربه به را  خود حد ضرر زمانی چه

 

 .بگیرید نظر در  را اهداف  و سود

 دارید؟ هدف  از یک  بیشتر یا یک  شما  کدامند؟ شما اهداف-

 ؟ ( خارج خواهید شد SDی خالف )یک منطقه در آیا-
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های  ضرر خود را باال/پایین محدوده( برسد، حد SDقیمت به یک بازه زمانی باالتر در محدوده ) که  زمانی تا آیا-

 کنید؟ ( دنبال میSDجدید ) 

  هر  ازمهم  جنبه  دو که است رسیده فرا آن زمان  اکنون ایم،داده پوشش را اول مرحله سه   حاضر حال  در ما

 . دهیم  پوشش را معامالتی تنظیم

 75ها + تفاوت قیمت  برسانیم؟ 74سر چه زمانی حد ضرر را به نقطه سربه

 

با   حداقل ما معامله که وقتی کنیم منتقل سربه نقطه سربه  را باید حد ضرر خود ما کلی،  قاعده یک عنوان به

 .کند  حرکت ما ورود  نقطه از 76نسبت ریسک به ریوارد دو به یک 

 مثالً: 

  پس است، شده  تنظیم 1.0075 زیر پیپ  25 ما حد ضرر است،  شده تریگر  1.1000  در  خرید معامله   ورود-

  وارد (BEسر ) نقطه سربه به را  خود حد ضرر ما کند،  حرکت ما جهت  در (RR 2) پیپ 50 قیمت آنکه  از

 .کرد خواهیم

  آنکه از  پس است، شده  تنظیم  1.5535  از باالتر پیپ 35 ما حد ضرر  ،تریگر شده 1.5500 در  فروش ورود-

 . کنیممی وارد سرنقطه سربه به  را خود حد ضرر   د،کن  حرکت ما جهت در  (RR 2) پیپ 70 قیمت

 

 سر رساندن حد ضرر به نقطه سربه برای  قوانینی

  77سر ببرید به همراه تفاوت قیمت و کارمزدهاحد ضرر خود را به نقطه سربه

 :دیگر هایگزینه

 
74 BreakEven 

  اساسا حال، این با. باشد داشته مختلف معنای چندین است ممکن اقتصاد و امور مالی (: درSpreadتفاوت بین دو قیمت )به انگلیسی   75

 . است بازده دو یا نرخ دو قیمت، دو بین تفاوت معنی به
76 2:1 R/R (Risk/Riward) 
77 Commissions 
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 78نسبت ریسک به ریوارد سه به یک سر به همراه تفاوت قیمت و کارمزدها بعد از  نقطه سربه به حد ضرر را-

تان بازآزمایی شود  ورودی خواهید نمی  و دارید  اعتماد خود   سطح  به  شما  .نفس بکشد  کمی  قیمت تاحرکت دهید 

 بیرون انداخته شوید.   سود دهو از یک معامله 

 

  ،قیمت کاری ندارید کند یا ضرر، شما به یا سود می شما معامله  ،سر نرسانید سربهحد ضرر خود را به نقطه-

 تان دور کنید. تان را از قیمت ورودیبه حد ضرر خود برسید، معامله  اینکه از قبل خواهید می

 

 2:1سر با نسبت ریسک به ریوارد مزایا و معایب انتقال حد ضررتان به نقطه سربه

 

 مزایا

 . کشیدمی راحتی  نفس و د ی کنمی احساس رضایت است، امن شما  معامله-

 . است  کنترلتحت  ،دادن دست از از شما  ترس-

توانید  نمی و ؛است امن اکنون زیرا  کنید  فراموش را مورد این و کنید  تمرکز دیگر تنظیمات  روی توانید می شما-

 شنبه و اخبار مهم به حد ضرر شما توجهی ندارند( های قیمتی یکشکاف: استثناضرر کنید )

 

 معایب

 اتفاق اینکند؛  بازآزمایی را  شما ورودی تواندمی شود، خارج  شما  ورود سطح  از سرانجام اینکه از قبل قیمت-

 .افتد می اغلب

بدون اینکه   شما  معامله و کرده خارج معتبر معامله یک از را شما  ،بازآزمایی اولین در قیمت که د یببین اگر-

   است، شده  انجام خوب بسیار ش کنید  کنترل

  از را خوبی  بسیار معامالت شدن/توزیع شدن استراحت کند،برای انباشته  کافی اندازه به  قیمت ندهید  اجازه اگر-

 دهید. می دست

 

 
78  3:1 R/R 
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 توانید انجام دهید تا نگذارید قیمت با یک بازآزمایی شما را از معامله بیرون بیندازد؟ چه کاری می

 

  شما 79کنترل  بدون  شما سطح   که بینید می سپس  و اید شده  خستهاند که بازآمایی شده خود هایورودی دیدن از

 نهادهای  و هابازار سازندگان  توسط سفارشات  ونفس بکشند  هاقیمت دهیم  اجازه باید   ما کند؟می کار  خوبی به

 :دارد وجود آن وقوع از جلوگیری برای هاگزینه از برخی .  دنشو  پر  بزرگ

 

بعد از نسبت ریسک به ریوارد سه   هاکارمزد/هاتفاوت قیمتسر حرکت دهید + به نقطه سربه را  خود.حد ضرر  1

 . نفس بکشدها کمی بیشتر  تا بدین صورت قیمت 80به یک یا چهار به یک 

 

 سر حرکت ندهید. .بعد از اینکه حداقل نسبت ریسک به ریواردتان حاصل شده است حد ضرر را به نقطه سربه2

تان، و بگذارید معامله استراحت کند و خارج  باال/پایین خط دیستال سطححد ضرر را همان جا که بود بگذارید، 

 بشود. 

 

حد   و ید )ببندید(یا حتی سه به یک متوقف کن ،نسبت ریسک به ریوارد دو به یک در را  خود  پوزیشن از نیمی.3

 رها بگذارید.   را خود ضرر

  بیشتری آرامش  احساس و است کنترل  تحت ترس کنید، ضرر  توانید نمی  است، ایمن شما  معامله کار این با

 . کرد خواهید 

  موقعیت از  نیمی  ،اگر نیمی از پوزیشن خود را در نسبت ریسک به ریوارد دو به یک )یا حتی سه به یک( ببندید 

توانید ضرر  ت، نمیاس  ایمن اکنون معامله ،تان خواهید ایستادنفس در مقابل هوای اما کرد خواهید   قربانی را خود

 کنید. 

 حد ضرر خود را به صورت دستی، همانطور که پایین توضیح داده شده مدیریت کنید. 

 

 
79 Riding 
80  3:1 or 4:1 R/R 
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 اهداف: چطور حد ضرر خود را کنترل کنید وقتی که معامله در حال اجرا است.

حد   مدیریت. دارد وجود حد ضررتان مدیریت برای روش چندین  است، اجرا حال  در  شما معامله که هنگامی

 جلوگیریمعامله خود  هنگام زود بستن   از تا باشید  داشته  قوانینی باید شما  است، مهم  سودآوری برای ضرر

 .کنید 

 

(  خروج )  ثابت هدف . باشد  پویا یا ثابت  تواند می هدف یک. کنید  مشخص را خود  اهداف باید   شما همه، از اول

انتخابی شما،   خروجی  نوع  به  بسته قیمت این. شد  خواهید   خارج  خود  معامله از آن در  که  است مشخصی قیمت

 کنید.  گیری تصمیمی خود، ریزی قبلی« معاملهی »برنامهپیش از مرحله باید   شما. است متفاوت

 

 !باشید بین واقع: ثابت هایخروجی  نوع

 . باشند SD مخالف مناطق در  توانند می بیشتر یایک، دو، سه  اهداف-

  در  را  خود اهداف  خواهید می که را خوبی  SD مخالف مناطق و کنید می آنالیز را  خود  ورودیبازه زمانی   شما

،  ]تعیین کنید [  مقدار کمی پیپ قبل از محدوده  ]هدف خود را[همیشه  . کنید تعیین می ،ها پیاده کنید آن

 محدوده نه.  روقت دهیچ

 

 مقدار درصد معینی خارج شوید.  در-

 خواهید به دست آورید، تعیین کنید. مییک قیمت را بر اساس مقدار درصدی که 

 

 مقدار نسبت ریسک به ریوار معینی خارج شوید.  با-

.  سه به یک   حداقل  شوید،  خارج خود معامله از خواهید میدر آن   که کنید  تعیین  راریسک به ریواردی    نسبت

  پایین/باال  در را  هامحدوده کدام  که نیست  مهم چهار به یک یا پنج به یک تنظیم کنید.  روی را آن  توانید می

 . دارید خود ورودی

درست در نسبت سه به یک دور از ورود معامله خرید   ،تازهی یک روزه عرضه  یمنطقهیک  اگر باشید، بین واقع

 نکنید.   تنظیم یک به  پنج عرضه شما وجود دارد، نسبت
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 :پویا هایخروجی  انواع

 

 فنی  توقف

 

 دهید.  قرار تقاضا تریننزدیک در پایین را  خود  اولیه حد ضرر ورود، از پس-

 ببرید.  افت بیشترین پایینحد ضرر خود را  نمایان شد، نمودارها روی باالتر جدیدی  سطح اینکه از بعد-

 . شبه سختی یاد گرفتم.  کنممی استفاده آن  از معموالً من که است ایخروجی همان این

 

 روند  خطوط

 

  در ل آنها کام شدن  شکسته صورت   در کنیم،می استفادهاز خطوط روند  خود  روند  ارزیابی برای ما که آنجا از-

 .است منطقی نیز  ما معامالت  از  خروج برای آنها  از استفاده مخالف، جهت

 

اگر در حال   کنید، استفاده خود حد ضرر انتقال برای خط روند قوانین از واستراحت کند  قیمت دهید اجازه-

در حال   کامل در زیر خط رونِد OHCLخرید هستید حد ضرر خود را پایین خط روند ببرید، زمانی که کندل  

 صعود وجود دارد از معامله خارج شوید. 

 

 استفاده آنها از من اما ،ه هستند غیر و معامله متحرک میانگین مانند  موارد این دارد،  وجود نیز دیگری موارد

 کرد. نخواهم 
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 های زمان شکسته شده، سیگنال برای اقدام به خرید در هر منطقه تقاضای معتبر چهارساعته{ ی تاریخچه}همه

 

 

 

https://kohanfx.com


 

 ی قبل از اقدام در وبالگ من بیشتر یاد بگیرید. با خواندن هزاران تحلیل و تجزیه 

تفسیرهای   این. کنم می روز به معامالتجدید  یهای سادهایده با  را خودم معامله  وبالگ روز هر معموالً من

شوند، نه بعد از  تر از اینکه معامله صورت بگیرد پست میسناریوهای قبل از وقوع هستند که بسیار قبلمعامالتی  

 انجام آن. 

 

  به  کار این با. کنید استفاده RSS افزار نرم  هر از توانید می خودتاپ  لپ در من وبالگ هایپستپیدا کردن  برای

 .داشت  خواهید  دسترسی  ، به آنهامعامالت  هایتحلیل و تجزیه پست شدن جدیدترین  محض

 

  تحلیل و تجزیه شما  دلیل همین به برد،  کار به ایزمانی  بازه  و بازار  هر در توانمی را تقاضا و عرضه روش این

 .کرد خواهید پیدارا  بازارها  همه برای معامالت

 

 :کنید  بررسی  را زیر بازارهای برای  معامالتی هایطرح زیر پیوندهای  کردن دنبال با

 

 انرژی و فلزات ، کاالهاها، ، شاخصسهام،  فارکس های معامالتطرح

 . گذارمنمی پاسخ بی  را نظری  هیچ من ، ها راحت باشید،برای نظر دادن در مورد هر یک از پست

 

 های زیادی دارید؟ نگران نباشید، یک راه وجود دارد آپشن 

 

  سبک  اساس بر باید شما.  است  شده  پلوغشلوغ خروج  مختلف قانون همه  این با انسرت اکنون که زنممی حدس

  شما  به  را نکاتی بگذارید  نیستید،  مطمئن یا تصمیم بگیرید  توانیدنمی اگر. بگیرید تصمیم  ی که هستید گرمعامله

. بگویم  

 

محل قرارگیری شما در محدوده زمانی باالتر خواهد   به مربوط مستقیماً اید کرده انتخاب که خروجی های استراتژ

سر با نسبت دو به  ی سربهدر نمودار عرضه هفتگی تازه هستید، حد ضرر خود را به نقطه در سمت راست بود. اگر
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احتماالً یه چندتایی   نکنید، را کار این اگر! بکشد نفس  قیمت بگذارید ! باشید   بین واقعیک منتقل نکنید. بیخیال! 

 نقطهی سربهسر خواهید داشت و احتمال زیادی وجود داره که از رانر 81های بزرگ عقب بیفتید. 

 

به کارتان بیایید.   گیریکنم.ممکن است در تصمیمهای خروجی هستند که من استفاده میاینها استراتژی 

تان نظم ببخشید. که به ذهن ید شما نیاز دار  های من استفاده کنید،توایند از استراتژیمی  

 

SD  تنظیمات مومنتوم معامله با محل 82 محدودهی بازه زمانی ساعتی 

بیست و پنج درصد یا نصف پوزیشن خود را در نسبت ریوارد دو به یک یا سه به یک ببندید و حد ضرر خود را  -

ی من رها کنید. چند پیپ دورتر از خط دیستال محدوده  

 

تواند شما را  تان نمیکنترل است و نفستوانید ضرر کنید، ترس تحتمعامله شما امن است، نمیبا این کار -

 بیازارد. 

 

  حاضر  حال  در  معامله ،تان غلبه خواهید کردبر هوای نفس اما کرد خواهید قربانی  را  خود موقعیت  از بخشی شما-

برای آن وجود داشته باشد، اما   محلیتوانید اجازه دهید که هزاران پیپ را کنترل کند اگر البته ، نمیاست ایمن

کردن دیگر در معامله وجود ندارد.  ترس از ضرر  

های فنی مدیریت کنید. حد ضررهای خود را به طور دستی با استفاده از توقف  

 

SD  مکان و مومنتوم + مکان معامله با محل محدوده بازه زمانی ساعتی 

نصف پوزیشن خود را در نسبت ریوارد به ریسک سه به یک یا چهار به یک ببندید و حد ضرر خود را رها  

 بگذارید. 

 
 شوند.گر و یا کاگزار می رانر دستیار کارگزار دارد که نهایتاً هم یا معامله  احتماالً اشاره به81

82 Room 
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تازه با یک  ی عطفی در بازارها باشد، نه به این معنی که اگر یک عرضه هفتگی  تواند نقطهنوع مکان معامله می-

تواند یک رانر باشد، با حد ضرر خود کاری نکنید و آن را رها بگذارید. روند نزولی ماهانه باشد، آن معامله می  

شوید. بازی نکنید، پشیمان می هاموشکشود، با ب  موشک تواند تبدیل به یک یک مکان + تنظیمات مومنتوم می-  

حرکت حد ضرر    به منظور  عرضه و تقاضا جدید  کامالً  یهاخوب از سطح خود برای محدوده حرکتمنتظر یک -

های خطوط دیستال باشید. خود چند پیپ باال/پایین محدوده  

های فنی مدیریت کنید. حد ضرر خود را به طور دستی، با استفاده از توقف-  

 

 چه زمانی معامله کنیم و چه زمانی معامله نکنیم؟ اخبار و بازارهای کند

 

معامله   د یوجود دارد که نبا ی . مواقعد ی کن معامله د ینبا  یو چه زمانباید   یکه چه زمان  د ی خوب است بدان نیهمچن

، شما  اند اخبار مبادلهکه عاشق  هستند  یداشته باشد. بازرگانانالکی به همراه  یتواند ضررها یامر م نیا رایز میکن

دهم از اتفاقات  یم ح ی. من فقط ترجدیکن یادیضرر ز دیتوانیم نیمچناما ه دیبدست آور  یادیپول ز د یتوانیم

 .کنم لیدور باشم و روزم را تعط یمهم خبر

 .است به دردنخور ، اخبار د یبزرگتر، روزانه و باالتر معامله کن ی زمان یبا بازه ها اگر

 

 اخبار

 /BCE مذاکرات/یهایو سخنران  CPI  ،83NFP، یمرکز ی مانند نرخ بهره بانک یمهم خبر یدادهایرو از

FOMC   دیکن یدور . 

 

  ی، ما نمد یکن لیوجود دارد، روز خود را تعط BCE/FOMC یسخنران  ای NFP مانند  یبزرگ یخبرها یوقت

 هرجایی باشد. تواند یم  متی. قمیکن معامله  میخواه  ی، ما ممیقمار کن میخواه

 
 ریکه تاث دانست ایدن  یاقتصاد  یگزارش ها نیاز قدرتمندتر یکی بتوان  دیرا شا یکشاورز ریاشتغال غ ای Non -Pyroll Farmگزارش 83

 شود.منتشر می  ایدن  اقتصاد نیبزرگتر کایگزارش از کشور آمر نی. اگذارد یمختلف م یبر بازارها یاد یکوتاه مدت و بلند مدت ز
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گرفت که   میخواه  می، تصمسر هستیمبهسردر نقطه  معامله  کیسود سهام. اگر در حال حاضر در  یهاهیاطالع

  می. ما ممکن است تصمببندیم آن را  ای می، آن را حفظ کند ی گویبه ما م SD کالیتکن  لیبسته به آنچه تحل

معتبر قبلی ببریم و ببینیم بعد از   SDی که مقداری سود را قفل کنیم، حد ضرر را پاال/پایین محدوده میریبگ

 احبار چه اتفاقی خواهد افتاد. 

 

اضافه   د ی جد   یهاتیموقع ای د ینکن  یبند اسیمق ،یمهم خبر عیوقاانتشار در هنگام  ایساعت قبل، بعد   چند 

یا فکر نکنید که چه   دینکن  ینیبشیآن را بشکند، پ ای ردیرا از سر بگ  یروند قبل متیتا ق دی، منتظر بماند ینکن

در معامالت است: ما   یک شمارهقانون   نیاچه اتفاقی قرار است بیفتد.  دیدانینم رایز  اتفاقی خواهد افتاد،

 قرار است بیفتد.  یچه اتفاق می دانینم

 

 کند یبازارها

، به طور معمول پس از بسته  گیرد دوری کنید که در موقعیت کند بازارها شکل می SDی از سطوح یک ساعته

 ، به عنوان مثالییایارز آس  دوارز از جفت نیا نکهی، مگر ا84ا یآس   دورهدر طول   ااصلی یشدن بازار 

AUDJPYو سطح نوسانو منتظر  د ی شده باشد. صبور باش  ل یتشک و ین ژاپن دالر استرالیا SD  د ی باش   ید یجد  

 . شکل گرفته است نیویورک لندن و یدورهمانند   عیسر یکه در بازارها

 

،  نیویورک  روز دوشنبه  یدورهوجود ندارد. پس از    یخبر  دادیرو  چیکند است و ه اریدوشنبه معموالً بس  صبح

 . د ی معامله کن معینی ح وسطفقط در  ها زمان نیکنند. در ایحرکت م  یاوقات بازارها کم ی برخ

   کشنبهیو  جمعه اواخرباز شدن 

  یرا معامله م  دوره نیویورک. اگر فقط کنندنوسان ایجاد نمیبه طور معمول چندان  ورکیویجمعه ن هایدوره

 . د ی کن لی، روز خود را تعطد یکن

.  دی باش پوزیشن   گرمعامله نکهی، بستن آنها عاقالنه است مگر اهستند در روز جمعه باز دارد که  یسفارشات اگر-

که در آخر هفته  تاثیرگذار  رمترقبهیغ یخبر  دادیرو ک ی ایها حدس و گمان  لیبه دلخواهد که  تان نمیشما دل

 در یک شکاف بزرگ گیر بیفتید. ، ]بازار[ هنگام باز شدنروز یکشنبه رخ داده است، 

 
 . اشاره دارد  ایآس یباز بودن بازارها یبازه زمان  84
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  آندر    ینگیکمبود نقد  لیبه دل 85های قیمت تفاوت،  د یکن یخوددار کشنبهیروز  در ت در حال انجاممعامال از

ها ایجاد شوند که به  تاثیرگذار شکافمنتظره ریاخبار غ لی، ممکن است به دلابند ییم شیبازار افزاهای ساعات

 دهند. حد ضررهای شما توجهی نشان نمی

 

 گر سودآور مهم است برای تبدیل شدن به یک معامله 86معامالت کاغذی 

 

 ایمن  یبراچقدر   یعال  نیکه قوان ستی موفق است. مهم ن گرمعامله کیشدن به   لیتبد   د ی کل معامالت کاغذی

و   دیاست، اگر تجربه نداشته باش  یعالچقدر  شما   معامالتیچقدر برنامه  نکهیا ای، ثابت شده باشند  گریگر دمعامله

را تماشا   من یها لمیکه چند بار ف ستی مهم ن هستند. دهی فای، بزمان برای معامله با انها صرف نکرده باشید 

 شد.    د یسودآور نخواه  ادی، به احتمال زد ی خوانیانجمن را م یهاپست ای د یکنیم

 

  شیرا صدها و هزاران بار آزما  نیقوان د ی. شما باد یدار  ازین)برای نشستن پشت کامپیوتر(  شما به زمان  رای؟ زچرا

  جادیرا ا یآن اتصاالت  د ی شما با یهاکند. نورون کسبها را تجربه نیتمام ا  د ی. مغز شما باد ی کن )با معامله کاغذی(

. تنها خواهد داد ( د یاکرده اش هتجربکه صدها بار   یخاص یوینسبت به سنار) یواکنش فوریک شما  ه بکنند که 

 .د ی به آن برس  د ی توانیم ادیز  نیدر صورت تمر

 

 نیا گریاست که بعد از چند روز د نیادهید وقتی معامالت کاغذی انجام میافتد یشما م یکه برا یاتفاق کی

 : رایکرد ز د یکار را متوقف خواه

 

 . انجام دهیدتوانید نمیالف( 

به مدت    ،معامالت کاغذیا هماه د ی. شما بااست . اشتباهاید استاد شده گریکه د د یکنیو فکر م دیشویب( موفق م

 هر روز چند ساعت انجام دهید. 

 
85 Spreads 
86 Forward testing 
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شما هرگز    بیترت ن ید، به همن بند  یشما نقش نم  یهادر نورون  د یجد  یها، تجربه و عادتد ی نکن نیها تمرماه  اگر

های با زوج رقصتمرین ها اگر سال ای د ی ریگینم ادیرا  دیزبان جد  کیکتاب دستور زبان،  کیفقط با خواندن 

مورد   نیدر ا *توانمینم  نیام، بنابراهسال معلم سالسا بود   هفت. )من د یریگینم  ادی، رقص را د ی نکن مختلف

 .صحبت کنم(

 

دهد. البته شما  ینشان م  SD معامالت کاغذی یرا برا  Forex Tester 2 می به سرعت نحوه تنظ ر یز دئویو

  نی، بهترد یباش معامله   به جد دنبالارزان است، اگر  یگذارهیسرما  کی نی، اما اد یکن یداری آن را خر د یبا

  ی، موردد یرا از آنها بخر  هداد یکه اطالعات اضاف ستین  یازی. ندیانجام ده د ی توانیاست که م ایگذاریهیسرما

است. من   یکاف یک ساعته/چهارساعته یهایورود شی آزما یبرا اندگذاشته اریدر اخت گانیکه آنها به صورت را

 . در دسترس خواهد بود  یکنم، اما فقط در انجمن خصوص یرا ضبط م یگرید یهالمیف نزدیک   ندهیدر آ

 

را نصب کنید و ان را برای معامالت کاغذی عرضه و   Forex Testerویدیوی اول نشان خواهد داد که چگونه 

 تقاضا آماده کنید. 

 

ام تا بقیه هم  که شروع به ضبط کردن آن کرده خوان رستمیهفتویدیوی دوم یک ویدیوی دو ساعته است، 

ن  و چگونه استفاده کرد SDهای گیرند، نظر من راجع به دورههای پازل کوچکی که در کنار هم قرارمیتمام تکه

 را ببینند.  قوانین

 

 

 ویدیوها را تماشا کنید تا راجع به عرضه و تقاضا بیشتر بیاموزید. 

 

  د یکه دار ییدهای همه تردی موضوع نپرسید. و درک نکردید، هیچ سوالی دربارهرا تماشا   ریز یهالمیف تا وقتی که

 . د ن شویبرطرف ممن   YouTube موجود در صفحه ناریوب نیچند  نیآنها و همچن یبا تماشا
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 .موجود  م ی نوع تنظ   سهو    ی بازه زمان   ی ها ب ی استفاده از ترک   نحوه .1

چه نوع  که   دیریبگ میامر مستلزم آن است که شما اکنون تصم نیا رایمهم است ز اریمورد بس کیهم  نیا

 .پوزیشن ای انه، روزسوئینگگر معامله کی، گری هستید معامله

در مورد  ، فقط نظر من ست که به آن باور دارماین چیزی، د ی مشاهده کن د ی توان یرا هر چند بار که م دئویو نیا

.  جا نکنید جابهرا   یزمان یهابیترک  دورهمهم است که شما در همان  نی. ااست عرضه و تقاضا کار نحوه چگونگی 

و با  تان بشود که عادت ی تا زمان  د ی و بر آن تسلط داشته باش  د یباش  بند یخاص پا  یزمان  بیبه همان ترک  شهیهم

 .  د یکن دای آن مهارت و اعتماد به نفس پ

 

 :است ریشامل موارد ز ناریوب نیا

 . دیانتخاب کن د یتوانیرا م یگرانو چه نوع معامله د ی انتخاب کن د ی توانیرا م  یبازه زمان یهابینوع ترک چه-

هست )ترسیم  چی شما و بازه زمانی ورود برای  کنیماستفاده می( نمای کلی محدوده )  یاز بازه زمانبرای چه -

 تان( تان و مدیریت معامالتسطوح

از هر   د ی( و چه وقت بامومنتومبا روند )معامالت  یمکان(، چه زمان معاملهرفت )  شیخالف روند پ د ی موقع با چه-

 دو استفاده کرد )حرکت + مکان( 

 . استفاده کنیم  نوع معامالت  سهاز   کی از هر  چه زمانی-

 . را ترسیم کنیم   آن نییپا ایکردن سطوح باال  لتریجهت و ف ی ابیارز یبرارا خط روند  چطور -

 

 

 

 . کرد   ی ز ی رعرضه و تقاضا را از قبل برنامه  خودکار معامله توان به صورت ی چگونه م.2

 

،  د یبه آنها توجه کنکنید، ریزی میوقتی یک معامله را از قبل برنامه د ید که شما بانوجود دار  یخاص یرهایمتغ

این تفاوت   نیهمچن متفاوت هستند. ،خرید یا فروش استمعامله   ک ی نیا ایآ بسته به اینکهفرض  شیپ ریمقاد
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یا اینکه یک معامله   د ی کنیمعامله م)فرعی( را جفت متقابل  کی در مقابل   اصلیجفت  کیاگر  کند میایجاد 

 دهید. روزانه یا سویینگ را انجام می

 

 :عبارتند از رهایمتغ نیا

 ی ورود پدینگ-

 هاقیمتافزایش تفاوت بازار و  دکنندگانیخود در برابر تول حد ضرر محافظت از یبرا87تکان محل پدینگ  -

 شما   حد سود یسطح مخالف برا  پایین/باال یهاپیپ تعداد-

ها را از  یاز ورود یاریصورت ممکن است بس نیا ریدر غ  ،د یریرا در نظر بگ رهایمتغ نیمهم است که شما ا نیا-

 . دیخود نرس حد سود  به  پیچند پ یبرا  نیو همچن د ی دست بده

 

 

. معامله زنده سه قی ماهانه/روزانه از طر بیترک با  در مورد نحوه معامله  ناریوب.4  

در این ویدیو من معامله با روند را با استفاده از ترکیب محدوده ماهانه/روزانه پوشش دادم. این خیلی بهتر است  

ل اینکه چرا من سه تا از  ای با خود داشته باشید.ما با هم تمام دالیهای زمانی باالتر در هر تنظیم معاملهکه بازه

قع در حال اجرا بودند را بررسی کردیم هنگامی سمینار در حال برگزاری بود: فروش  معامالت زنده را که آن مو

 چهار ساعته دالر آمریکا/فرانک سوئیس 88، خرید پوند استرلینگ/ین ژاپن 89 و خرید دالر کانادا/ین ژاپن90. 

 

های زمانی  با بازهچگونه    نکهی، ادکر د یبهتر درک خواه  اریرا بس نیمعامالت زنده، قوان نیا بررسی با  خوشبختانه

 ورود از ماهانه گرفته تا روزانه و چهارساعته یک تجزیه و تحلیل از باال به پایین داشتیم. 

 

 
87 Wiggle room padding 
88 USDCHF 
89 GBPJPY 
90 CADJPY 
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ی زنده و تجزیه  لهداشته باشیم با بررسی هفت معام ماهانه/روزانه بیترکبا معامله  اینکه چگونه در مورد  ناریوب.5

هایی که من در پروفایل خودم تریگر کرده  سری نکات را هنگام بررسی معامله  های ممکن. ما یکو تحلیل تنظیم

 بودم، پوشش دادیم: 

 

چگونه با ترکیب ماهانه/روزانه معامله کنیم، معامالت پوزیشن، چه زمانی از چهارساعته برای بازه زمانی ورود خود  

کنید، چه زمانی محدوده یک روزه بسیار گسترده است یا ما اخیراً تحرکات قیمت در یک محدوده یک  استفاده 

ایم، خط روندها چگونه به ما برای ارزیابی روند و رد کردن/معتبر کردن یک سطح  ی عرضه و تقاضا داشتهروزه

 کنند. برای بازه ورود ما کمک می

 

 رر داشتند، اما وقتی خارج شدند معتبر بودند( بررسی کردیم: ما چندتا معامله زنده )بعضی از آنها ض

 ( AUDCAD) فروش عرضه در بازه یک روزه چهارساعته دالر استرالیا/کانادا

 ( EURJPY)  یورو/ین ژاپنخرید در بازه چهارساعته 

 ( CHFJPY)  )معامله مشابه با یورو/ژاپن( فرانک یوئیس/ین ژاپن  خرید چهارساعته

 ( GBPJPY) معامله مشابه با دوتای قبلی، اما ضرر کرده( پوند استرلینگ/ین ژاپن) خرید چهار ساعته

 ( USDCAD) دالر آمریکا/دالر کانادا خرید یک روزه

 ( NZDUSD) دالر نیوزیلند/دالر آمریکا  فروش چهارساعته

 خرید تقاضا یک روزه یک ساعته 

تجزیه و تحلیل هفتگی و در خود  معامالت با جزئیات بیشتر در این لینک مورد بحث قرار گرفتند و در ویدیوهای 

 اند. انجمن هم بحث شده
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