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ــ ـــتــــــــاخــــــــس   ازارــــــــار ب ـــ

کند تا قيمت  ساختار بازار، جهت کلی حرکت بازار است که به ما کمک می
  خواهد چه کاری انجام دهد. را بخوانيم و درک کنيم که اساساً می
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ــ انــــــــواع  ــ ـــــتــــاخـــســ ــ ـ   ازار ــــــــار بـــ

  صعودی   بازار ساختارنزولی               بازار ساختار

   ۲۲2۲۲  Kings RR                                                    t.me/ToBeATrader      

https://kohanfx.com


3 
 

 

  ودی ـــــعـــــص  ازارـــــب ارـــــتـــــاخ ـــــس

  های باالتریها و کفگيرد که قيمت، سقفبازار صعودی زمانی شکل میساختار 
)HH  وHL( يک کف باالتر کند.ايجاد می )HL(  قيمت سقف  ،کهزمانی معتبر است

  دهد.را تشکيل  )HHسقف باالتر (قبلی را بشکند و اساساً يک 

  دـرسی ـم ر ـظـن هـب هـونـگ ـچ ده)ـ(زن وـودار اليـمـن در مـوضـوع نـاي مـيـنـيـبـب دـذاريـگ ـب
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های باالتر است که به ما نشان ها و کفبينيم، بازار در حال ايجاد سقف همانطور که می
دهد، ساختار بازار صعودی داريم. می  
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  نـــــزولـــــی  ازارـــــب ارـــــتـــــاخ ـــــس

 LLتری (های پايينها و کفگيرد که قيمت، سقفساختار بازار نزولی زمانی شکل می
قبلی را   کف) زمانی معتبر است که، قيمت LHتر (کند. يک سقف پايين) ايجاد میLHو 

  ) را تشکيل دهد. LLتر (کف پايين بشکند و اساساً يک

  دـرسی ـم ر ـظـن هـب هـونـگ ـچ ده)ـ(زن وـودار اليـمـن در مـوضـوع نـاي مـيـنـيـبـب دـذاريـگ ـب
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تر است که به ما نشان  های پايينها و کفبينيم، بازار در حال ايجاد سقف میهمانطور که 
دهد، ساختار بازار نزولی داريم.می  
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  هـــــا اردربـــــالک 

قيمتی خاص است که   یدر يک نقطه سفارشاتاساساً گروهی از  اردربالک
  .شکندب راساختار  ايمپالس و با قدرت،طور شود قيمت بهباعث می

و  به بازار  مکانی برای وروديافتن  ند به منظورتوانها می اردربالک
بسته به ساختار  شورتيا  النگ پوزيشنيک  در قالب ،خروج از بازار

  .شونداستفاده  ،بازار
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BOS  

BOS  

  ) OBاردربالک (

  ) در اين سطح خواهد بود  OBاساساً يک اردربالک (

  دـرسی ـم ر ـظـن هـب هـونـگ ـچ ده)ـ(زن وـودار اليـمـن در مـوضـوع نـاي مـيـنـيـبـب دـذاريـگ ـب

  هـــــا اردربـــــالک
)Order Blocks (OB  
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  هـــــا اردربـــــالک 

 ،) ما خواهد بودOBبينيم، اين کندل اردربالک (همانطور که در اينجا می
  بينيم. را می )BOS( ساختارايمپالس و با قدرت و يک شکست  حرکتزيرا 

BOS  

15min OB                    

  دقيقه)  ١۵(اردربالک تايم فرم 

  

  کنيم استفاده معامله يکورود به  برای اين از توانيممی چگونه ببينيم بياييد
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15min OB                    

  دقيقه)  ١۵(اردربالک تايم فرم 

  

BOS  

15min                                 

OB                      

  

)  SLضرر ( حدبرای  کف آنو از  ی ورود به معاملهنقطهعنوان به  )15min OBای (دقيقه ١۵اردربالک تايم فرم  توانيم از سقفمی ما در اين مثال 
  ) هدف قرار دهيم.TP( سود برداشت يا سودحد  عنوانديگر را به  )15min OB( ایدقيقه  ١۵اردربالک تايم فرم و  ،استفاده کنيم
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توانيم توان در همه جا پيدا کرد، زمانی که بتوانيم آنها را در تايم فرم باالتر شناسايی کنيم، میها را می اردربالک
نسبت سود به ريسک (ريوارد به  ،دهدبه ما امکان می کهسازی) کنيم تر ريفاين (بهينهآنها را در تايم فرم پايين 

  دهيم. افزايش   را خود در بازارهای پوزيشن ريسک)

  

کرديم، درک  را که ما اين مفاهيم زمانیشوند، ها به عنوان نواحی عرضه و تقاضا نيز شناخته میاردربالک
به همراه   در بازار یهای بيشتربرای ما فرصت که  کنيمتر) ريفاين (تايم فرم پايين LTFدر را  هاتوانيم آن می

  کند.می فراهم) R/Rافزايش ريوارد به ريسک (

  

  خود استفاده کنيم.  یمعامله ) برای ايجاد POI( توجهمورد  اطها به عنوان نقتوانيم از اردربالک ما می

  هـــــا اردربـــــالکمـــــحـــــتـــــويـــــات 
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  نـــــقـــــديـــــنـــــگی

  و يک تعادل بين عرضه و تقاضا نقدينگی اساساً سفارشات موجود در بازار
قيمت به دنبال جذب يا شکار نقدينگی به منظور متعادل کردن   .باشدمی

  قيمت در بازار است.

به عبارت ديگر برای اينکه يک سفارش خريد اجرا شود، بايد يک سفارش 
                        فروش برای متعادل کردن قيمت وجود داشته باشد و بالعکس.

  ده نقدينگی همه چيز است.به عبارت سا
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  های برابر سقف                           خط روند                                           رنج                            

$$$  

$$$  

$$$  

$$$  

$$$  

$$$  

  برابر هایکف                              خط روند                                           رنج                            

  

  انـــــواع رايـــــج نـــــقـــــديـــــنـــــگی 
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  های ورود به معاملهانواع روش

اساساً دو نوع اصلی روش ورود به معامالت بر اساس ديدگاه پول هوشمند 
  ورود ريسکی و ورود با تائيديه.  وجود دارد که عبارتند از :

  پس از تسلطهای ورود به معامالت بيشتری نيز وجود دارد که انواع روش
بعدی   یکامل مفاهيم، در مجموعه کردن بر اين موارد و درک  يافتن شما

  به آنها خواهيم پرداخت. د شد،واهخمنتشر که محتوای آموزشی 
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  ی ريسکیروش ورود به معامله

آن را در تايم فرم   کنيم و) را شناسايی میHTFتايم فرم باالتر ( POIما يک 
روی اردربالک   Limitيک سفارش   کنيم، سپس) ريفاين میLTFتر (پايين

)OB دهيم.) ريفاين شده قرار می  

  

  

  ببينيم  )زندهاليو ( نمودار در  را اين بياييد

POI  
OB  ريفاين شده  
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 شده و درست به سمت پايين رفته است. قرار دارد HTFمربوط به  POIی ما که داخل  بهينه شده OBقيمت وارد 

POI  

OB  ريفاين شده  
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BOS  

POI  OB  منجر بهBOS 

  ببينيم  )زندهاليو ( نمودار در  را اين بياييد

  تائيديه با روش ورود به معامله

کنيم و آن را در تايم فرم  ) را شناسايی میHTFتايم فرم باالتر ( POIما يک 
، ما به شودمی  POI واردهنگامی که قيمت  . مين ک) ريفاين میLTFتر (پايين

LTF رويم و منتظر يک میBOS  يک سفارش شويم و به نفع خود می
Limit روی  OB دهيمقرار می شده  تشکيل تازه.  
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درست به شده قرار داديم و قيمت  تازه تشکيل OBروی  Limitبوديم، و يک سفارش  BOSی ما شد و ما منتظر يک ريفاين شده  POIقيمت وارد 
  . سمت پايين رفته است

POI  

BOS  
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ــ يـــــتـــــن   گـــــيـــــری هـــــجـــ

توانيم تقريباً هر روز تمامی اين مفاهيم را با هم استفاده کنيم، ما میحال اگر 
  ی اين مفاهيم را با يکديگر تلفيق کنيم. يک معامله ايجاد کنيم، اگر همه

 RRشده توسط  ی شما از اين مطالب آموزشی رايگان ارائه اميدوارم همه
Kings  هوشمندپول  لذت برده باشيد و شما را با مفاهيم )Smart Money 

Concepts(  کرده باشدآشنا.  
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به ورود به معامالت با های آينده منتشر خواهد شد که مطالب آموزشی جديدی در هفته 
 پردازد. می هابا سشن  معامله کردنعرضه و تقاضای ريفاين شده و 

 

  ی شما. با تشکر از حمايت همه
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