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 https://t.me/tobeatraderمحمدنژاد  رامين:  مترجم

  https://t.me/iamictfxتلگرام :  كانال

 باشد می اخالق خالف و قانونی غير آن فروش گونه هر و گرفته قرار عموم اختيار در رايگان صورت به کتاب اين

 پيوت تقاضای حاصل از  ی ناحيه  تقاضای حاصل از رنج ی ناحيه 

 حاصل از رنج  یعرضه ی ناحيه    پيوت حاصل از  یی عرضه ناحيه      

دهد و سپس با حرکت سريع به سمت  ی رنج تشکيل می قيمت يک ناحيه
 کندی تقاضا ايجاد می باال يک ناحيه

دهد و سپس با حرکت سريع به سمت  ی رنج تشکيل می قيمت يک ناحيه
 کندی عرضه ايجاد میپايين يک ناحيه

کند، با قدرت سفارشات فروش را جذب  قيمت سريعاً به سمت پايين حرکت می
سمت باال يک    کند، سپس با حرکت سريع بهی کاذب ايجاد می کرده وعرضه 

 کندی تقاضا ايجاد میناحيه

کند، با قدرت سفارشات خريد را جذب کرده  حرکت میقيمت سريعاً به سمت باال 
ی کند، سپس با حرکت سريع به سمت پايين يک ناحيهتقاضای کاذب ايجاد می و

 کندعرضه ايجاد می

 قيمت گذاری پريميوم (گران)                

 
 قيمت گذاری ديسکانت (ارزان)               

 
 قيمت گذاری حد واسط                 

 (قيمت منصفانه)

 رنـج چـيـسـت ؟ 
کند، به سادگی رنج، زمانی که نمودار قيمت به صورت افقی حرکت میی رنج يک اصالح يا تثبيت قيمتی افقی است.  ناحيه

  توان مشاهده کرد. ها میباشد. نواحی رنج را در تمامی تايم فرمقابل مشاهده می

  از اين دو مورد هستند :  نواحی رنج بيانگر يکی  

می  - بدل  و  سفارشات رد  از  بسياری  که  جايی  باال،  سفارشات  به جريان  بازيگران بزرگ شروع  احتمال زياد  به  و  شوند 
  به دست می شوند)  کنند. (بسياری از سفارشات دست آوری سفارشات در قيمت منصفانه میجمع

 حجم سفارشات و معامالت کم در بازار  -

که رنج واقعيت  اين  و  دارند،  هم  از  متفاوتی  بسيار  ماهيت  کم،  و  معامالت زياد  حجم  دو محيططبيعتاً  هر  توسط  ايجاد   ها 
 تواند گيج کننده باشد! شوند، می می

ترين راه برای تشخيص اينکه با کدام نوع محيط حجم معامالتی سروکار داريد اين است که، منتظر بمانيد که مشاهده ساده
  شود؟شود يا به آرامی از آن خارج میافتد. آيا قيمت به سرعت از رنج دور میکنيد بعد از تشکيل رنج چه اتفاقی می

ی رنج با يک باشد. خروج قيمت از ناحيهی رنج با يک حرکت سريع، نشانگر حجم معامالتی باال میخروج قيمت از ناحيه
 باشد.حرکت آهسته، نشانگر حجم معامالتی کم می

اگر    ی رنج بايد به طور قابل توجه و واضح، نشانگر تزريق مومنتوم به بازار باشد.حرکت قيمتی منجر به خروج از ناحيه
 باشد. ی حجم معامالتی کم میی رنج خارج شود، اما بالفاصله به داخل آن برگردد نيز، نشان دهندهقيمت از ناحيه
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 رنج  از حاصل ی عرضه ی ناحيه
 پيوت  از  حاصل  یعرضه  یناحيه  پيوت  از  حاصل  یعرضه  یناحيه  رنج  از  حاصل  یعرضه  یناحيه  رنج  از  حاصل  یعرضه  یناحيه 

 پيوت  از حاصل تقاضای یناحيه  پيوت  از حاصل تقاضای یناحيه  رنج  از حاصل تقاضای یناحيه  رنج  از حاصل تقاضای یناحيه 

 رسم ناحيه با چند کندل  رسم ناحيه با يک کندل رسم ناحيه بر اساس پيوت رسم ناحيه بر اساس رنج 

 رسم ناحيه با چند کندل  رسم ناحيه با يک کندل رسم ناحيه بر اساس پيوت رسم ناحيه بر اساس رنج 
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ی تقاضای                   ناحيه
 دهندهمدل ادامه 

ی ی عرضهناحيه
 مدل ادامه دهنده

 پيوت  از حاصل تقاضای یناحيه  رنج  از حاصل تقاضای یناحيه 

 پيوت  از  حاصل  یعرضه  یناحيه  رنج  از  حاصل  یعرضه  یناحيه 

ايمپالس شروع به ايجاد يک  کند، و در اواسط حرکت  قيمت سريعاً به سمت باال حرکت می
ی دهد و يک ناحيهکند و سپس به سرعت مجدداً به حرکت صعودی خود ادامه میرنج می

 کند. تقاضا ايجاد می

کند، و در اواسط حرکت ايمپالس شروع به ايجاد  قيمت سريعاً به سمت پايين حرکت می
دهد و يک  کند و سپس به سرعت مجدداً به حرکت نزولی خود ادامه می يک رنج می

 کند.ی عرضه ايجاد می ناحيه

کند، و در اواسط حرکت ايمپالس سريعاً به سمت  قيمت سريعاً به سمت باال حرکت می
ی کاذب ايجاد  کند، با قدرت سفارشات فروش را جذب کرده وعرضه پايين حرکت می

 کند. ی تقاضا ايجاد میکند، سپس با حرکت سريع به سمت باال يک ناحيهمی

کند، و در اواسط حرکت ايمپالس سريعاً به سمت  قيمت سريعاً به سمت پايين حرکت می
کند، کند، با قدرت سفارشات خريد را جذب کرده تقاضای کاذب ايجاد میباال حرکت می

           کند.ی عرضه ايجاد می سپس با حرکت سريع به سمت پايين يک ناحيه
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ی تقاضای                   ناحيه
 برگشتی مدل 

ی ی عرضهناحيه
 برگشتی مدل 

 پيوت  از حاصل تقاضای یناحيه  رنج  از حاصل تقاضای یناحيه 

 پيوت  از  حاصل  یعرضه  یناحيه  رنج  از  حاصل  یعرضه  یناحيه 

کند تا  و تالش میکند، قيمت سريعاً به سمت پايين حرکت می
کند، و سپس  و شروع به ايجاد يک رنج می  تر نيز برودپايين

ی تقاضا ايجاد  قيمت با حرکت سريع به سمت باال يک ناحيه
 کند.می

ً  قيمت و تالش   کند، می حرکت باال سمت  به سريعا
  يکو شروع به ايجاد  کند تا باالتر نيز برودمی

  به  سريع  حرکت با  قيمت  سپس ، وکندمی رنج
 .کندمی  ايجاد عرضه ی ناحيه يک پايين سمت

و با اصالح به سمت باال يک دره ايجاد  کند، اً به سمت پايين حرکت میقيمت سريع
کند، با قدرت  ، سپس به سرعت مجدداً قيمت به سمت پايين حرکت میکندمی

کند. در نهايت قيمت با  ی کاذب ايجاد می سفارشات فروش را جذب کرده وعرضه 
 کند.میی تقاضا ايجاد حرکت سريع به سمت باال يک ناحيه

و با اصالح به سمت پايين يک قله ايجاد  کند، قيمت سريعاً به سمت باال حرکت می
کند، با قدرت  ، سپس به سرعت مجدداً قيمت به سمت باال حرکت میکندمی

کند. در نهايت قيمت با  ی کاذب ايجاد میسفارشات خريد را جذب کرده وتقاضا 
 کند. یی عرضه ايجاد محرکت سريع به سمت پايين يک ناحيه
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 ی برگشت قيمت به ناحيهنحوه

 پيوت از  حاصل یعرضه یناحيه  رنج  از  حاصل یعرضه یناحيه 

 پيوت از  حاصل  تقاضای یناحيه  رنج  از  حاصل  تقاضای یناحيه 

 رسم ناحيه بر اساس رنج 

 بازگشت قوسی

 رسم ناحيه بر اساس رنج 

 بازگشت اصالحی 

 رسم ناحيه بر اساس رنج 

  شکل Vبازگشت 

 رسم ناحيه با چند کندل  رسم ناحيه با چند کندل  رسم ناحيه با چند کندل 

  شکل Vبازگشت  صالحی بازگشت ا بازگشت قوسی

 رسم ناحيه بر اساس رنج 

 بازگشت قوسی

 رسم ناحيه بر اساس رنج  رسم ناحيه بر اساس رنج 

  شکل Vبازگشت  بازگشت اصالحی 

 رسم ناحيه با چند کندل  رسم ناحيه با چند کندل  رسم ناحيه با چند کندل 

  شکل Vبازگشت  بازگشت اصالحی  بازگشت قوسی
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ی مدل ی عرضه تر يک رنج است. ناحيهاينسايد بار در تايم فرم پايين
 ی حاصل از رنج. ادامه دهنده 

است که در تايم   ی مدل ادامه دهنده ی عرضهاين يک ناحيه
باشد.فرم باالتر به اين شکل می   

است که در تايم فرم   ی تقاضای مدل ادامه دهنده اين يک ناحيه
باشد.باالتر به اين شکل می   

ی تقاضای  تر يک رنج است. ناحيهاينسايد بار در تايم فرم پايين
 ی حاصل از رنج. مدل ادامه دهنده 

باشد، برای ترسيم ناحيه از  اگر شدو نسبتاً کوچک 
 کل شدو و بدنه باهم استفاده کنيد.  

اگر شدو نسبتاً کوچک باشد، برای ترسيم ناحيه از  
 کل شدو و بدنه باهم استفاده کنيد.  

اگر شدو بزرگ باشد، برای ترسيم ناحيه فقط از  
 شدو استفاده کنيد.  

اگر شدو بزرگ باشد، برای ترسيم ناحيه فقط از  
 شدو استفاده کنيد.  

تر شکل شدو در تايم فرم پايين  

تر شکل شدو در تايم فرم پايين  
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BOS 

BOS 

BOS 

BOS 

BOS 

BOS 

BOS 

BOS 

BOS 

BOS 

BOS 

BOS 

Higher High 

Higher High 

Higher High 

Higher Low 

Higher Low 

Higher Low 
 (سقف باالتر) 

باالتر)  کف(  

Lower High 

Lower High 

Lower High 

Lower Low 

Lower Low 

Lower Low 

) ترپايين کف(  

) ترپايين سقف(  

Higher Low 

Higher Low 

Higher Low 

Higher High 

Higher High 

Higher High 

Lower Low 

Lower Low 

Lower Low 

Lower High 

Lower High 

Lower High 

باالتر)  کف(  

 (سقف باالتر) 

) ترپايين سقف(  

) ترپايين کف(  

          ودیــع ــد صــرون
 ســاخــتــار بــازار صــعــودی 

نــزولــی               د ــرون
 نــزولــی ســاخــتــار بــازار 

 آلی ايده نمونه  آلی ايده نمونه 

 ترواقعی ی  نمونه  ترواقعی ی  نمونه 

    BOSشــکــســت ســاخــتــار=
Break Of Structure 
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          ودیــع ــد صــرون
 ســاخــتــار بــازار صــعــودی 

               نــزولــید ــرون
                نــزولــیســاخــتــار بــازار 

 آلی ايده نمونه  آلی ايده نمونه 

 ترواقعی ی  نمونه  ترواقعی ی  نمونه 

BOS 

BOS 

BOS 

BOS 

BOS 

BOS 

BOS 

BOS 

BOS 

BOS 

BOS 

BOS 

  ی عرضه شکست ناحيه

  ی عرضه شکست ناحيه

  ی عرضه شکست ناحيه

  تقاضا ی ناحيه احترام به

  تقاضا ی ناحيه احترام به

  عرضه ی ناحيه احترام به

  عرضه ی ناحيه احترام به

  تقاضا ی ناحيه احترام به
  تقاضا ی ناحيه احترام به

  تقاضا ی ناحيه احترام به

  عرضه ی ناحيه احترام به

  عرضه ی ناحيه احترام به

  عرضه ی ناحيه احترام به

  ی تقاضاشکست ناحيه

  ی تقاضاشکست ناحيه

  ی تقاضاشکست ناحيه

  ی تقاضاشکست ناحيه

  ی تقاضاشکست ناحيه

  ی تقاضاشکست ناحيه

  عرضه ی شکست ناحيه

  عرضه ی شکست ناحيه

  عرضه ی شکست ناحيه

    BOSشــکــســت ســاخــتــار=
Break Of Structure 
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  ) HTF( تايم فرم باالساختار رنگ آبی 

  )LTFپايين (تايم فرم ساختار  قرمز رنگ 

 ســاخــتــار مولتی تايم فرم بــازار 

 نزولی  بــازار  ســاخــتــار صــعــودی  بــازار  ســاخــتــار
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  شکست ساختار در مقابل تغيير ماهيت 

 درک کردن تغيير روند  

             روند صعودی استاندارد
 بازار صعودی 

  روند صعودی قرار دارد  يک قيمت در 
رود به ساختن           و انتظار می 

HH    وHL  ادامه دهد  

Higher High 

Higher High 

Higher High 

Higher High 

Higher High 

Higher High 

Higher Low Higher Low 

Higher Low Higher Low 

Higher Low 

Lower High 

Lower Low 

Lower Low 

BOS 

BOS 

BOS 

BOS 

BOS 

CHoCH 

BOS 

BOS 

BOS 

BOS 

BOS 

BOS 

CHoCH 

Lower High 

Lower Low 

Lower High 

Lower Low 

Lower High 

Lower High 
Lower Low 

Lower Low 

Lower Low 

Higher Low 

Higher High 

Higher High 

             روند صعودی استاندارد
 بازار صعودی 

روند صعودی قرار   يک قيمت در 
رود به ساختن           و انتظار می  دارد

HH    وHL  ادامه دهد  

             استاندارد نزولیروند 
 نزولیبازار 

   قرار دارد  نزولیروند  يک قيمت در 
رود به ساختن              و انتظار می 

LL  وLH  ادامه دهد  

             استاندارد نزولیروند 
 نزولیبازار 

   قرار دارد  نزولیروند  يک قيمت در 
رود به ساختن              و انتظار می 

LL  وLH  ادامه دهد  

ساخت. ماهيت    LL، قيمت يک HLبر خالف انتظار 
بازار از صعودی به نزولی تغيير پيدا کرد.       

اگر يک روند نزولی شکل بگيرد، بعد از آن ما  
  را داريم.    LLبه همراه يک  LHانتظار تشکيل يک 

  
 

قيمت تغيير ماهيت صعودی خود به  
  .کندمی  شروعماهيت نزولی را  

ماهيت   ساخت.  HH، قيمت يک LHبر خالف انتظار 
     تغيير پيدا کرد.   صعودی بازار از نزولی به  

شکل بگيرد، بعد از آن ما   صعودیاگر يک روند  
  را داريم.    HHبه همراه يک   HLانتظار تشکيل يک 

  

 

خود به   نزولیقيمت تغيير ماهيت 
  .کندمی  شروعرا   صعودیماهيت 

برای صعودی ماندن،  
  HLانتظار تشکيل يک 
  جديدی را داريم. 

برای نزولی ماندن،  
  LHانتظار تشکيل يک 
  جديدی را داريم. 
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  ار ــتــاخــوع ســن ٣
،    HHشود (زمانی که قيمت در روند قرار دارد تشکيل می  های بزرگ ساختاری، سوئينگ : رنجساختار  

HL  ،LL   ،LH (  

  ) HL  ،LHباشد (ساختار فرعی : ساختار اصالحی داخل رنج سوئينگ می

ساختار مينوری : ساختار پيش از سوينگ روند اصلی و هم جهت با آن است که به دنبال شکستن و از ميان  
  ) HH  ،LLباشد (برداشتن ساختارهای سوئينگی ضعيف می

پيدا  زمانی که يک تغيير ماهيت در قيمت رخ می آغاز  يافته و ساختار مينوری  دهد، ساختار فرعی پايان 
  کندمی

  ساختار سوئينگ                        ساختار مينوری                            ساختار فرعی   
  ساختار سوئينگ                                                                           سوئينگ ساختار                                                                         سوئينگ ساختار 

                                                           فرعیساختار 

                                                           فرعیساختار 

  تغيير ماهيت

                                                           فرعیساختار 

                                                           فرعیساختار 

  تغيير ماهيت

                                                           مينوریساختار 

                                                           مينوریساختار 

                                                           مينوریساختار 

                                                           فرعیساختار 

  سوئينگ ساختار 
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  نـــقـــديـــنـــگی

  ساختار سوئينگ            ساختار روندی                       ساختار نسبتاً برابر    

  سفارشات   سفارشات 

  سفارشات   سفارشات 

نقدينگی، سهولت تبديل يک دارايی يا اوراق، به پول نقد، بدون تاثير بر  
  باشد. قيمت بازار می 

معامله در  ساده،  زبان  سفارشات  به  است.  چيز  همه  نقدينگی  گری، 
هستند   نقدينگی  منابع  بازار،  در  بين    -موجود  مداوم  تبادل  در  بازار 

  تقاضا قرار دارد. عرضه و 

شوند.  سفارشات در سطوح قيمتی مختلف و به داليل متفاوت، معامله می
  کند.قيمت به خاطر نابرابری بين عرضه و تقاضا حرکت می 

می نقدينگی  دنبال  به  بازار،  رساندن  توازن  به  برای  به  قيمت  يا  گردد. 
دنبال   به  بازار،  رساندن  توازن  به  برای  قيمت  ديگر،  سفارشات  زبان 

 گردد. می

هايی از سفارشات در يک سطح مجموعهاستخرهای نقدينگی صرفاً به استخرهايی از پول يا 
 قيمتی خاص، اشاره دارد. 

کند و برای حفظ توازن عرضه و تقاضا و  قيمت به سمت متوازن کردن مجدد خود حرکت می
 شود. در عين حال حفظ امکان نقد شدن دارايی، داد و ستد می 

يازمند هر سفارش فروش ن هر سفارش خريد نيازمند يک سفارش فروش در طرف ديگر است.

 يک سفارش خريد در طرف ديگر است.
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  نقدينگی رنج داخلی در مقابل نقدينگی رنج خارجی

  خارجی رنج نقدينگی

  HTFکف رنج ساختار 

قيمت از نقدينگی رنج داخلی برای  
هدف قرار دادن و از ميان برداشتن  

  کند نقدينگی رنج خارجی استفاده می

 

  داخلی  رنج نقدينگی

 نقدينگی
  داخلی  رنج

 نقدينگی
  داخلی  رنج

 نقدينگی
  داخلی  رنج

  HTFرنج ساختار  سقف

  خارجی رنج نقدينگی

نقدينگی رنج داخلی در  
تر،  های پايينتايم فرم

داخل ساختار سوئينگ  
HTF شود. ساخته می  

 

قيمت از نقدينگی رنج داخلی برای  
هدف قرار دادن و از ميان برداشتن  

  کند خارجی استفاده مینقدينگی رنج 

  خارجی  رنج نقدينگی
جمع آوری شده.  

کاتاليزوری برای پولبک  
  باشد. زدن قيمت می

  HTFرنج ساختار  سقف  

  خارجی رنج نقدينگی

قيمت از نقدينگی رنج داخلی برای  
از ميان برداشتن  هدف قرار دادن و  

  کند نقدينگی رنج خارجی استفاده می

  خارجی  رنج نقدينگی
جمع آوری شده.  

کاتاليزوری برای پولبک  
  باشد. زدن قيمت می

 

قيمت از نقدينگی رنج داخلی برای  
هدف قرار دادن و از ميان برداشتن  

  کند نقدينگی رنج خارجی استفاده می

  HTFکف رنج ساختار 

  خارجی رنج نقدينگی
 

 

نقدينگی رنج داخلی در  
تر،  های پايينتايم فرم

داخل ساختار سوئينگ  
HTF شود. ساخته می  

 

  داخلی  رنج نقدينگی

 نقدينگی
  داخلی  رنج

 نقدينگی
  داخلی  رنج

 نقدينگی
  داخلی  رنج

، وقتی که  تقاضای واکنش به ناحيه
پولبک واقعی   تحت کنترل است. عرضه

بعد از جمع آوری شدن نقدينگی رنج  
اين کار   اگر حتیشود. خارجی ايجاد می

  ام شود. انج  پيپ ١ با فقط

، وقتی که   عرضه ی واکنش به ناحيه
پولبک واقعی   تحت کنترل است.تقاضا 

بعد از جمع آوری شدن نقدينگی رنج  
اين کار   اگر حتیشود. خارجی ايجاد می

  انجام شود.  پيپ ١ با فقط
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CH  

ساختار 
CHoCH 

 

  عدم موفقيت در واکنش قيمت 

فليپ شدن (تبديل نواحی به همديگر) 
  عرضه و تقاضا
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CHoCH   ی  چيست؟ اين عبارت مخفف تغيير ماهيت است که يک اصطالح مورد عالقه
می  وايکف  مومنتوم،  آقای  در  تغيير  خود،  روند  تغيير  شناسايی  برای  آن  از  ما  اما  باشد، 

دهد و سپس برعکس آن را  تغيير جهت و هر چيزی که زمانی بازار آن کار را انجام می
کنيم، که برای ساختار سوئينگ استفاده می  BOSبا    کنيم. آن را دهد، استفاده می انجام می

از شکست با شدو استفاده کنيم، درحالی که ما   CHoCHتوانيم برای  اشتباه نگيريد. ما می
  خواهيم.شکست با کلوز بادی (بسته شدن با بدنه) را می   BOSدر  

اين ناحيه معموالً در تايم فرم  
15m   1وm  جايی که به دنبال ،

  HTFی ميتيگيشن شدن يک ناحيه
کند، و  هستيم، برای ما نقش ايفا می 

 يک  که جايی هر  یميانه در  فقط  نه
 ما باشد و  تهاجمی روند تغيير

  به ورود  برای  آن  از توانيممی
  . کنيم استفاده  نيز بازارها

  ايجاد کرده است، شکست   سقفی را که
  ،دهد نشان  شما به  تا کنيد عالمت گذاری

  را اين کند،می تأييد را جديد کف يک  تشکيل
  برای آن  از ما نگيريد که اشتباه BOS با

  کنيممی  استفاده سوئينگ  ساختار

CH  

CH  

 

 

CHoCH  باشد،می ایساده  بسيار بسيار  مفهوم يک  
  کار سپس و  دهدمی  انجام را  ی کار يک  بازار که زمانی
در   ما اينجا   در يعنی دهد، می انجام را  مخالف آن  ديگر

قيمت    تقاضا نواحی  که قرار داريم  صعودیيک روند  
از   را سقف  يک  ما ،بوووووم سپس  دارد،را نگه می
  تأييد را جديد  کف يک تشکيل  که ،داريمميان برمی

  . داريم از ميان برمی نيز را  کف  اين در نهايت و کندمی

 

CHoCH  باشد،می ایساده  بسيار بسيار  مفهوم يک  
  کار سپس و  دهدمی  انجام را  ی کار يک  بازار که زمانی
در   ما اينجا   در يعنی دهد، می انجام را  مخالف آن  ديگر

قيمت را   نواحی عرضه که قرار داريم  يک روند نزولی
از ميان  را  کف يک  ما ، بوووووم سپس  دارد،نگه می

  و کندمی تأييد را  جديد  سقف  يک تشکيل  که ،داريمبرمی
  . داريماز ميان برمی نيز را  سقف  اين  در نهايت

 

 

اين ناحيه معموالً در تايم فرم  
15m   1وm  جايی که به دنبال ،

  HTFی ميتيگيشن شدن يک ناحيه
کند، و  هستيم، برای ما نقش ايفا می 

 يک  که جايی هر  یميانه در  فقط  نه
 ما باشد و  تهاجمی روند تغيير

  به ورود  برای  آن  از توانيممی
  . کنيم استفاده  نيز بازارها

  ايجاد کرده است،  شکست  کفی را که
  ،دهد نشان  شما به  تا کنيد عالمت گذاری

 اين کند،می  تأييد را  جديد سقف يک  تشکيل
  برای آن  از  ما نگيريد که اشتباه  BOS با را

  کنيممی  استفاده سوئينگ  ساختار

 

CH  

CH  

شويد                                                                                                                          سازگار و دهيد نشان واکنش
  صبور و منضبط باشيد 
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  رسد، می روند  خالف جهت 4Hی تايم فرم در اينجا قيمت به يک ناحيه
  باشيد و زمانی که  15mدر تايم فرم   CHoCH يک   منتظر بنابراين

CHoCH 15  فرم تايم درm  را آن توانيممیما  اکنون سپس ، تشکيل شد  
  منتظرکه  اوقات گاهی .کنيم معامله  کندمی تأييدکه برگشت روند را 

BOS یناحيه به  وقتیممکن است حرکت قيمت  ، هستيم  سوئينگ واقعی  
  اين چقدرکه   ببينيد  و ، رسد را از دست بدهيم می HTF ی ميتيگيشن شده

  . شودمی تکرار  اتفاق

  عالمتشود که آن را سقف جديد ايجاد می يک   سپس ، زنيم می پولبک ما
آن   کهکند که يک کف جديد ايجاد شده است می تأييد   اين کنيم،گذاری می

داريم   CHoCH، بوووووم جادو، ما يک کنيممی گذاری عالمترا نيز 
 توانيم با آن معامله کنيم. که اکنون می

شکست با شدو قابل  
  قبول است 

مجدداً مشابه همان اتفاق قبلی،  
کف ايجاد شده با شدو را  

عالمت گذاری کنيد که به ما  
دهد.  يک سقف جديدی می

ی  ناحيه  به چگونه نگاه کنيد
  بااااای بایو گرديمبرمی  تقاضا

CH  

CH  

CH  

CH  

  15mتايم فرم   POIدر اينجا ما به يک  
الف جهت روند تايم فرم  رسيم که اکنون برخمی

15mخواهيم با پولبک معامله کنيم،  ، ما می
  بمانيم.  CHoCHبنابراين بايد منتظر ايجاد شدن 

 

 

 

 

 

شويد                                                                                                                          سازگار و دهيد نشان واکنش
  صبور و منضبط باشيد 
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×  

×  

  داشته باشيم،  وادارسازی اينکه برای
  به بشکند، را هايیچيزی  بايد قيمت
 POI  منتظر ما که است  دليل همين
HTF  هر و هستيم  خود  CHoCHای  
  .کنيمنمی معامله هرجايی در  را

ی گردد و به ناحيهقيمت برمی
دهد.  عرضه واکنش نشان می 

  شکستن  از قبل قيمت بايد
  واکنش عرضه، به آن  یناحيه
داد     و نبرد  يک  اين  دهد. نشان

  . است  پول  دستان  در و ستد

 

 

 

 

 

  سازی / وادارسازی نقدينگی

قيمت به شکل  شکل، واکنش تهاجمی V بازگشت
 فعاليت عنوانبه  را اين ما باشد. می Vيک حرف 

BFI به را  قيمت توانندمی هاآن  فقط  که بينيممی  
  . کنند خارج و وارد  تهاجمی صورت

به خاطر آنچه که باعث  
  CHoCH ايجاد فليپ و

شده است، وارد معامله  
  شويد. به همين سادگی. 

POI   مربوط بهHTF          ،
 15mمثال تايم فرم 

 

CH  

CH  

POI   مربوط بهHTF          ،
 15mمثال تايم فرم 

قيمت به شکل  شکل، واکنش تهاجمی V بازگشت
 فعاليت عنوانبه  را اين ما باشد. می Vيک حرف 

BFI به را  قيمت توانندمی هاآن  فقط  که بينيممی  
  . کنند خارج و وارد  تهاجمی صورت

به خاطر آنچه که باعث  
  CHoCH ايجاد فليپ و

شده است، وارد معامله  
  شويد. به همين سادگی. 

  داشته باشيم،  وادارسازی اينکه برای
  به بشکند، را هايیچيزی  بايد قيمت
 POI  منتظر ما که است  دليل همين
HTF  هر و هستيم  خود  CHoCHای  
  .کنيمنمی معامله هرجايی در  را

  سازی / وادارسازی نقدينگی

گردد و به  مجدداً بايد برقيمت 
  ،دهدتقاضا واکنش نشان   سطح

سپس اين واکنش ناموفق  
ماند و داد و ستد پول در  می

جهت عرضه در بازار حاکم  
  شود.  می

 

CH  

CH  

 

 

 

 

 

  مفاهيم از  استفاده با  روز هر به معامله که ورود  مدل
 . گيردمی  قرار بحث  شود را در اينجا مورد اجرا می مشابه

                                                                                                                             شويد                         سازگار و دهيد نشان واکنش
  صبور و منضبط باشيد 
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