
 98سال  خ هاي  دوره رفتار شناسي قيمت  پرسش و پاس

 
 

 سواالت مربوط به درس جلسه اول 
 سوال   64

 
 

 استفاده کنيم ؟ atr استفاده ميکنند و چرا ما باید ازadr و چرا افرادی ازadr باatr استاد فرق ۱سوال_شماره_#
  Voiceبه صورت 

 
 2سوال_شماره_ #

 باسالم خدمت استاد عزیز جناب تریگر و ادمينهای محترم
 تشکر بابت کليپ تاریخچه پرایس اکشن 

استاد به عنوان یه پرایس اکشن کار چه توصيه ای به ما دارید برای درک بهتر ذهنیت قيمت و رسيدن به جایی که بتونيم ذهن فعاالن بازار 
 .رو همونطور که توی ویدیو اشاره کردید بخونيم 

 ممنون از پاسخگویتون
  Voiceبه صورت 

  
 3سوال_شماره_ #

 سالم جناب تریگر.ممنون از ارسال ویدیو پر محتواتون
 % قيمت جاری ميشه ای تی ار تایم دیلی60شما در ویدیو فرمودید 

  چطوری ميشه از ای تی ار تایم دیلی ،
 ای تی ار تایم های باال یا پایین هم به دست بیاریم؟ 

  Voiceبه صورت 
 4سوال_شماره_ #

 باعرض سالم و خسته نباشيد 
 .که خودشناسی وکنترل احساسات خيلی مهم هست وقطعا هم همينطور هستجناب تریگر درجایی از فرمایشاتتون اشاره ميشه 

 . چه بسا خيلی از افراد همونطور که شما فرمایش کردید استراتژی و پلن و ستاپ دارند اما در کنترل احساسات خودشون موفق نيستند
حتی درسود ان احساس غرور کاذب که دست ميده  برای کنترل احساسات و کم کردن ان فشار روحی که به تریدر مياد در هنگام ضرر ویا

 چه راهکاری وجود دارد؟ 
 تشکر و سپاس 

 جواب  
 :point_down::point_down:برای این سوال تون عين جمله ایی که در ویدئو بهش اشاره شد رو از اقای گلن نيلی نقل می کنم

 
بگيرم که چگونه کنترل احساسات را در فرایند معامله در دست  کليد یک معامله موفق کنترل احساسات است. ده سال طول کشيد تا یاد 

 .گيرم 
 :point_left:  ،رسيدن به چنين کنترلی تنها با داشتن ایده ای قوی از رفتار مارکت و دانِش اینکه چگونه ميتوان ریسک را به حداقل رساند

 امکان پذیر شد 
 
 

 5سوال_شماره_ #
مربوط به تایم دیگری  ممکنهیک گام حرکتی در نظر بگيریم که  با سالم خدمت استاد عزیز ایا ميتونيم یک حرکت مومنتوم دار رو به عنوان

 سخگویی شماباشد با تشکر از پا
 جواب:  
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 سالم 
گام های حرکتی به نسبت قيمت هميشه ثابت هستند که بستگی به تایم فریم انها داره و در جلسه دسته بندی لگ ها در موردش  

 صحبت می کنيم 
و دسته بندی آنها بستگی به ميزان مومنتوم هستش ولی طول حرکت در همه انها یک گام هستش و شیب حرکت متفاوت هستش که  

 تصميم ما بستگی به شیب و مومنتوم متفاوت خواهد بود
 
 

 ۶سوال_شماره_ #
 با عرض سالم جناب خاکستر. فاصله چه کندل تا کندل یا چه سطحی تا سطحه دیگر را یک گام حرکتی ميگویند؟ 

 جواب :  
محل شروع برای اندازه گيری گام های حرکتی از راس محل چرخش و یا پیوت و یا همان حمایت و مقاومت هستش که البته یک ناحيه  

مورد ناحيه هم چند جلسه بعد صحبت می کنيم ولی شما ميتونيد از نوک شدو حمایت و مقاومت مربوط به هر تایم ان رو داره و در 
شروع کنيد به حساب کردن که گام های کوتاه و بلند محاسباتی داریم و برای این جلسه همين که بدونيم قيمت یک توان حرکتی داره و 

کت های قبلی هستش و ان رو با ای تی ار اندازه گيری می کنيم کفایت می کنه و در اینده به هر  این توان حرکتی براساس ميانگين حر
 مبحث که برسيم استفاده از ای تی ار رو هم برای توضيح ميدیم 

 
 ۷ل_شماره_ سوا #

 رابطه بین یا وجه تشابه بین ای تی ار یک تایم با گام حرکتی همان تایم چه هست؟ 
 جواب : 

 به اميد خدا در بحث معرفی تایم فریم های فرکتالی رسيدیم در موردش صحبت می کنيم 
 

 ۸سوال_شماره_ #
 باشد .آیا این جمله و این ذهنیت درست هست؟ گام های حرکتی برای یک لگ صعودی با گامهای حرکتی برای یک لگ نزولی متفاوت می

 جواب : 
 بله

هستش که ميشه از ان چشم پوشی  گام های کوتاه و بلند داریم که شروع انها برای لگ ها متفاوت هستش ولی اختالفش به اندازه ایی 
 کرد و گام ثابت در نظر گرفت و ما معموال از گام ثابت استفاده می کنيم

 ولی محاسبات ان رو در سرفصل برای دانستن بیشتر خواهيم گفت 
 
 

  ۹سوال_شماره_ #
پپ هست و در جایی نشون دادید ک  ۳۰۰سالم و وقت بخير استاد شما در این جلسه یک جا فرمودید ک در تایم مانسلی گام حرکتی ما 

روند خودش همون   شود و برميگرده بهزدن یا ساید میپپ بود و گفتيد بعد از این حرکت قيمت محکوم به درجا  ۳۰۰۰طول اون حرکت 
برابر ای تی ار بیشتر بود بعد از آن حرکت ما یک حرکت ساید یا رنج داریم آیا درست  ۳از  هتیم ک...یعنی اگ حرکتی داشخيراالمور اوسطها. 

 متوجه شدم استاد؟ 
 :با تشکر فراوان

  Voiceبه صورت 
 

 10سوال_شماره_ #
 پیپ حرکت کنه   51(گفتين ما انتظار داریم  43استاد در یک جا از ویدیو )دقيقه 

 ازه حرکت کنه سوال اینه که در چند کندل و در چه مدت زمانی انتظار داریم به این اند
 

 داریم انتظار داریم نحوه حرکت بعدی بازار تا چه مدت زمانی با شیب کم یا ساید وی باشه  atr وقتی یک حرکت بیشتر از
 

و سوال اخر)برعکس قبلی( این که وقتی قيمت در یک مدت زمانی ساید وی هست بعدش انتظار داریم قيمت به چه اندازه بیشتر از ای 
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 در چه مدت زمانی وتی ار حرکت کنه 
 (البته می دونم که باید به حرکت های قبلی بازار هم نگاه کنيم که چه مقدار حرکت داشتیم و چه مدلی بوده)

 جواب : 
در چند کندل و در چه بازه های زمانی به صورت قطعی قابل مشخص شدن نيستش ولی انتظاری که ما داریم و بر اساس انتظارات 

 مربوط به تایم فریم های هستش که در جلسه سوم صحبت خواهيم کرد خودمون عمل می کنيم 
 و نحوه حرکت سه مدل هستش که بستگی به موقعيت قيمت با سطح پیش رو داره و جزء الگوهای جلسات اخر هستش 

 
به محدوده خودش  هستش مطمئنا بیشتر از ای تی ار انتظار حرکت داریم چون باید بیشتر حرکت کنه تا ميانگينش بتونه  وقتی ساید

 برگرده 
 و البته این انتظار رو بعدا با تایم فریم ها هماهنگ می کنيم 

 
 و یه موضوع اینکه کال زمان رو از ذهن خودتون فعال خارج کنيد تشخيص سطوح و واکنش و ترید روی سطوح قيمتی

 
  11سوال_شماره_ #

استاد عزیز خيلی از دوستان در مورد اندیکاتور جدید تریگر سوال دارند اگر ممکن هست کل اندیکاتور رو همه قسمت هاش توضيح 
 کامل دهيد در ویدیو با تشکر ؟

 جواب : 
 اندیکاتور و عددهاش کامال توضيح داده ميشه

 بگم که عدد سی او باند چی هستش وقتی اصال در مورد ناحيه های حرکتی صحبت نکردیم االن مثال من بیام 
 من اندیکاتور رو کال دليت کردم و گفتم فعال چارت خالی

 و فقط یک عدد ای تی ار کفایت می کنه
به دانستن یه   چون احتياج داره توضيح همزمان همه وجودو در پایان دوره کارائی همه عددهای روی اندیکاتور کامال گفته شده و امکان 

 مقدار تعاریف داریم و ان تعاریف هم در جلسات گفته ميشه 
 و هر کجا که تعاریف گفته شد در مورد عددهای مربوطه هم صحبت ميشه 

 
  ۱۲سوال_شماره_#

هدف از اوریج تورو رنج پیدا کردن نقاط عرضه و تقاضا احتمال زیاد هست استاد به دليل نداشتن حجم معامالت ؟ اگر هدف دیگری دارد  
 فقط هدف رو بیان کنيد ؟ 

  Voiceبه صورت   
  

 13سوال_شماره_ #
انتظار یک ميزان از حرکت قيمت در آن تایم فریم را داریم, حاال زمانی که  فریم, مابا سالم.استاد با توجه به ميانگين توان حرکتی هر تایم  

انتظار حرکت ساید برای به  حرکتی, بایدداریم چه زمانی یا بعد از چند حرکت بزرگتر از متوسط توان  atr تو یه تایم فریم حرکت هایی بیشتر از
 تعادل رسيدن رو داشته باشيم؟ 

  Voiceبه صورت 
 

  14سوال_شماره_ #
روز خودش رو از یک سطح پیوتی به سطح دیگه  2داریم .حاال قيمت تو  ATR استاد فرضا ما در تایم روزانه دو تا پیوت به فاصله پنج

 کندل ساید داشته باشيم قبل از اینکه قيمت از سطح فعلی برگرده یا اون رو بشکنه ؟ 3اینجا ما باید تقریبا انتظار  ميرسونه,
 جواب: 

 کندل 10تعادل ميرسونه یا در شما نميتونيد تعداد کندل ها رو پیش بینی کنيد که در سه کندل ان حرکت رو به 
شده و شما   19معدل شما در تعداد درسی که نميدونيد چند تا هستش  چون شما طول کندل های بعدی که تشکيل ميشه رو ندارید

 فقط نمره های دو درس رو دراید نميتونيد بگيد که ان معدل از چند نمره دیگه درست شده 
رسيد یعنی اینکه دیگه شما  19دونه اعالم ميشه و هر زمان معدل تعداد نمره های اعالم شده به ولی ميدونيد که وقتی نمره ها دونه 
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 نمره دیگری ندارید 
 

  15سوال_شماره_ #
 شکی را یک گام حرکتی در نظر بگيریم یا مستطيل سبز رنگ؟و علتش را بیان کنين.ممنون جناب خاکستر در این شکل مستطيل م

 

 
 جواب: 

 سالم 
 هيچ کدام از باکس های ترسيمی شما گام حرکتی نيستش 

 چون شما تایم فریم فرکتالی مربوط به سطح رو که هنوز نگفتيم و در اینده ميگيم رو رعایت نکردید
 

 ساعته هستش که مربوط به جلسات اینده هستش  4رسيده و انتظار ما حداقل برگشت به اندازه تایم قيمت به ناحيه هفتگی 
 

 نه الزم نيستش 
 

 کل برایند و نتيجه گيری که از جلسه اول داریم این هستش 
 که هر ارزی یک توان حرکتی داره که این توان حرکتی بر اساس درصدی از قيمت جاری ان محاسبه ميشه 

حرکتی به ما ذهنیت حرکت که پایه گذاری انتظار ما از حرکت هستش که اعتقاد داریم قيمت بر اساس توان حرکتی خودش اگر   و این توان
در بازه های زمانی خاصی حرکت کمتر از ميانگين داشته باشه باید در ادامه حرکت های بیشتر از ميانگين داشته باشه تا هميشه در  

 تعادل قرار بگيره
 و برعکس

تيجه همه ویدئو در یک کلمه ميشه ما عددی برای هر تایم فریم داریم که در اینده از این عدد برای سایر موارد مورد نياز استفاده  و ن
 خواهيم کرد 
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 پپ باالتر و پایین تر از قيمت  70سالم استاد این فاصله ها درست هستش ؟  ،   16سوال_شماره_ 

 
 جواب: 
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 لطفا استفاده از هشتک رو به درستی انجام بدهيد تا در اینده برای سرچ سواالت مشکلی ایجاد نشود
اوردن ناحيه درست هستش که این ناحيه بله درسته هستش و از یک سطح واکنش داده شده به اندازه ای تی ار حرکت کردن برای بدست 

 بعدا باید با توجه به سطوحی که معرفی ميشه اپدیت بشه 
 

  ۱۷سوال_شماره_ #
 شوند درسته استاد؟ ام های حرکتی در چارت مشخص میدر چارت گ y استاد ما با گرفتن دکمه کنترل

 
 جواب: 

نمایش داده ميشه که تعداد کندل های بین دو جداکننده ميتونه پریود مورد استفاده برای ای تی ار ان   Separators با گرفتن کنترل+ وای
 تایم فریم باشه 

 
  17سوال_شماره_ #

 جناب خاکستر االن ميتونيم ما انتظار این حرکت را داشته باشيم؟ 

 

 
 جواب: 

 بله ولی در سه مرحله با گام هایی که در اینده صحبت ميشه 
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 18سوال_شماره_ #
یعنی ما هميشه ميتونيم یه محل چرخش قيمت رو در نظر بگيریم در هر تایم فریمی،و بعد از حرکت قيمت به اندازه ای تی ار همون تایم  

 اصالح متناسب با همون تایم رو داشته باشيم؟ فریم انتظار یه 
بعضأ محل چرخش ها یا پیوت ها در چند تایم فریم مشترک هستن انتظار برگشت ای تی اری نسبت به کدوم تایم فریم رو در نظر داشته 

 باشيم؟ 
 جواب: 

 سالم 
چون ميانگين حرکت داریم نميتونيم انتظار اندازه  نه به تنهایی نميتونيم این کار رو انجام بدیم و فکر کنم در چند سوال قبل عرض کردم

 حرکتی به اندازه ای تی ار رو داشته باشيم 
 هستش ولی به اندازه ای تی ار دو تایم پایین تر یکی از انتظارات ما هستش که درصد برگشت به اندازه ای تی ار دو تایم پایین تر بسيار زیاد 

 
 ت در همپوشانی ها مربوط به تایم فریم باال هستشدر جلسه ارزش گذاری خواهيم گفت که اولوی

   18سوال شماره  
 سالم استاد خدا قوت وممنون بابت ویدیو اول ، 

استاد من تعریف فرکتال رو همون تعریف قله ودره ميدونم ،ميشه توضيح بدین که در پی دی اف و ویدیو اشاره کردیدن به )دید فرکتالی 
 !لی (چی هست ؟حرکت قيمت (،منظور از )دید فرکتا

 جواب: 
 سالم 

 فرکتال به ساختارهای هندسی گفته ميشه که از ميکرو به ماکرو و یا برعکس ساختارهای یکسان و مشابه دارند 
به این صورت که وقتی شما یک شکل و الگو دارید اگر قيمتی از ان رو انتخاب کنيد ان بخش مثل اصل خودش هستش و همان ویژگی  

 دارههای رو در خودش 
 

 مثال مثل کلم 
 شما یه تکه از ان رو جدا کنيد از نظر شکل و ساختار مثل اصلش هستش 

 
 و این در مارکت هم وجود داره

 و الگوها فقط اندازه های انها تغيیر می کنه و در هر تایمی که نگاه کنيد شبیه به هم هستند و دارند تکرار ميشن 
 

 18سوال_شماره_ #
**************** 

 .سالم ، زمانی که گام حرکتی روزانه پر ميشه حدود یک گام حرکتی چهارساعته برگشت داریم
 

 . مخصوصا زمانی که خبرمهمی بعد از پرشدن ای تی ار روزانه نداشته باشيم
 مورد این موضوع چی هست ؟؟  نظرتون در 

 جواب: 
 ما در پرایس اکشن به هيچ عنوان و تحت هيچ شرایطی به اخبار توجه نداریم

 
 در مورد رابطه حرکت ها و گام ها و تایم فریم ها هم به اميد خدا به موقع صحبت خواهيم کرد 

 
 کل برایند و نتيجه گيری که از جلسه اول داریم این هستش 

 توان حرکتی داره که این توان حرکتی بر اساس درصدی از قيمت جاری ان محاسبه ميشه که هر ارزی یک 
و این توان حرکتی به ما ذهنیت حرکت که پایه گذاری انتظار ما از حرکت هستش که اعتقاد داریم قيمت بر اساس توان حرکتی خودش اگر  

در ادامه حرکت های بیشتر از ميانگين داشته باشه تا هميشه در  در بازه های زمانی خاصی حرکت کمتر از ميانگين داشته باشه باید 
 تعادل قرار بگيره

 و برعکس
و نتيجه همه ویدئو در یک کلمه ميشه ما عددی برای هر تایم فریم داریم که در اینده از این عدد برای سایر موارد مورد نياز استفاده  
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 خواهيم کرد 
 

 ریم کفایت می کنه و کارائيها مطابق با هر سرفصل گفته ميشه فعال همين که بدونيم یک عدد ای تی ار دا
 

  ۱۹سوال_شماره_#
پیپ حرکت کرده باشه ما انتظار داریم تا   ۳۰پیپ باشه و بازار  ۷۰  ظهر  ۱۲یعنی در کل مثال امروز د عدد ای تی ار بازار تو تایم دیلی تا ساعت 

 پیپ حرکت کنه درست متوجه شدم؟؟  ۷۰
 جواب: 

 کندل روز جاری در ای تی ار لحاظ نميشه 
 پپ حرکت کرده باشه  30پپ باشه و تا ظهر   70اگر ای تی ار دیلی شما 

 ماموریت حرکت انجام شده 
 و بقيه رو باید با تریل کردن مدیریت کنيد 

 و به تنهایی شما نميتونيد تصميم بگيرید 
 پپ رو حرکت نکنه  70نتظار شما ان پیپ حرکت داشته و بازار روزها در جا بزنه و هرگز در محدوده زمانی مورد ا 140شاید روز قبل مثال 

 
معرفی کردیم که هيچ کارائی از ان رو نگفتم و در اینده برای هر سرفصل که نياز  APR average price rangeما فعال فقط عدد به عنوان 
 بود از ان استفاده می کنيم

 و به تنهایی هيچ کارائی شاید نداشته باشه 
 

 ار بهتری باشه ولی فرمایش شما ميتونه برعکسش انتظ
 ان رو حرکت کرده باشه و اگر به سطحی رسيده باشه   12باشه و قيمت تا ساعت  70که اگر پرایس ترو رنج ما مثال 

 مطابق با سوال قبلی که پرسيده شد انتظار برگشت به اندازه ایی که بعدا در موردش صحبت می کنيم رو داشته باشيم 
 

 20سوال_شماره_ #
آقای خاکستر پس ميشه نتيجه گرفت که مقدار برگشت قيمت به این بستگی دارد که مارکت به چه سطحی واکنش داده؟یعنی در هر  

 سطحی ما یه انتظار بخصوص از برگشت قيمت داریم؟ 
 (.مربوط به آینده است،بفرماید در کدام فصل باید بپرسم اگر سوال )

 جواب: 
بله دقيقا همين طور هستش و ميزان حرکت بستگی به این داره که قيمت به چه سطحی رسيده باشه و ان سطح برای کدام تایم فریم  

 هستش که در اینده راهکار های اینکه هر سطحی برای چه تایمی هستش رو تقدیم می کنيم
 

 21- شماره -سوال #
 سالم و عرض ارادت 

استاد در ویدئو تاریخچه پرایس شما یک جایی فرمودید که آقای سم سيدن از تحليل برای پیداکردن نواحی عرضه و تقاضا بدون درنظر 
 .یعنی اینکه ایشون در بازارهای رنج نقاط عرضه و تقاضارو شناسایی ميکننگرفتن حجم،منظور از بدون درنظر گرفتن حجم 

 %66و سوال دوم،در آخر ویدئو قسمت اول فرمودید که توانایی مارکت برابر است با 
 مرتبط است؟  atr ميخواستم بدونم که چنين درصدی به ميانگين و گام حرکتی

 برای مثال
می باشد،یعنی اینکه باتوجه به سطح مقاومتی باید انتظار اینو داشته   1.11255ورد نظر االن قيمت در سطح قوی مقاومتی و عدد م

 % از قيمت برميگرده)سطح مقاومتی فقط برای مثال بود ممکنه چيز دیگه یا سطح یا ناحيه دیگری هم باشه.( 66باشيم که 
 باتشکر
 جواب: 

 باشهلطفا بین نوشته ها از اندرالین استفاده کنيد که هشتک درست 
 خير منظور اطالع از ميزان حجم خرید و فروش هستش 

در   شما بازارهایی رو دارید که مثال مثل بورس ایران که در پلتفورم کارگزاری به این موضوع درسترسی دارید که االن چند نفر و به چه ميزان
 چه قيمتی ميخوان بخرند و یا بفروشند 
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 اختيار نداریداما شما در بازار فارکس این اطالعات رو در 
 

 داشتید که صحبت کردیم  ADR شما یک فرمول
 داشتید که در مورش صحبت شد  ATR یک فرمول برای

 هستش و همه اینها توانایی حرکت قيمت در یک شاخص رو نشان ميدن  APR و یک فرمول هم توسط ما ارائه شده که
 

داره که قيمت بهش رسيده و اینکه ان سطح برای کدام تایم و ان عدد مربوط به تایم دیلی هستش و ميزان برگشت بستگی به سطح 
فریم هستش اگر مثال قيمت به سطح هفتگی رسيده باشه مطمئنا ميزان برگشت خيلی بیشتر از این عدد هستش و شما در مراحل  

یم مشخص می کنه و وقتی بعدی باید معنی قابل درکی برای سطح قوی مقاومتی داشته باشيد که یعنی چی؟ و ان قوی بودن رو تایم فر
 تایم سطح مشخص بشه انتظار برگشت هم مشخص ميشه 

 
 22سوال_شماره_ #

 سالم و وقت بخير 
 درصد قيمت فرمودید در مورد نماد هایی مثل اونس طال نقره و نفت هم مصداق داره ؟ به خصوص در مورد طال   66این مورد که در مورد 

 اگه ممکنه یه اشاره ای بفرمایید در طال  
اید  و ش ...درصد قيمت زیادهمخوانی نداره 66چون در حال حاضر و ای تی ار طال تقریبا دو برابر یورو دالر هست که به نظر مياد با این 

 احتمال زیاد من اشتباه حساب ميکنم 
 جواب: 

 
پپ رو  85سالم فرقی نداره و در طال فقط به خاطر تعداد ارقام اعشار این عدد با همان ضریب و با توجه به تعداد پپ حساب ميشه که عدد 

 پپ هستش که در یک محدوده هستند   108به ما ميده و از نظر ای تی ار هم عدد تقریبا 
 

 
 

 23سوال_شماره_ #
 ضمن سالم و عرض خسته نباشيد خدمت جناب خاکستر 

%(. با توجه به اینکه ای تی ار در واقع ميانگين 20در مواقعی ای تی آر روزانه با ترو رنج قيمت )روزانه( فاصله معناداری پیدا ميکنه)مثال 
حرکتی و گام حرکتی متوسط روزانه هست که برای چندین روز و با ميانگين وزنی حساب ميشه، آیا این فاصله گرفتن معنی خاصی ميتونه  

اشه؟ آیا قيمت باید خودش رو به سطوحی برسونه که این دو یکی باشند یا نه گام متوسط در روزهای آتی و به مدت طوالنی باید  داشته ب
 در محدوده خاصی باشه که در نهایت ميانگين به ترورنج قيمتی نزدیک بشه؟ 

 
 جواب: 
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 کمتر/ بیشتر قرار بگيره در کل قيمت به صورت ترو رنج نسبت به ای تی ار ميتونه در سه حالت مساوی/
  ترو رنج بیشتر از ای تی ار یعنی بازار حرکت با مومنتوم داشته باید در اینده نزدیک وارد حرکت رنج بشه)رنج با تمایل سه گانه که عرضه

 کردیم( تا مجددا عدد های ترو رنج با ای تی ار به حد تعادل برسه 
 و این به تعادل رسيدن بازه زمانی احتياج داره 

کندل داریم که این رسيدن به تعادل و برابر شدن ای تی ار با   9ثال اگر سه گام حرکتی در یک کندل حرکت داشته باشيم حداقل احتياج به م
 ترو رنج یکی بشه

 ولی ما از ترو رنج برای این مقایسه استفاده نمی کنيم
 و معموال مقایسه ها هم بین ای تی ار ها انجام ميشه

رو به حای ترو رنج در نظر بگيرید بهتر به حرکت   55و یا ای تی ار   10در نظر بگيرید و بعدا فاصله گرفتن ای تی ار  264منباء مثال یک ا تی ار 
 های مارکت که شامل مومنتوم و ساید هستش دست پیدا می کنيد 

 البته این که عرض کردم ميشه برای ترو رنج هم در نظر بگيرید 
 

 و استراحت هستش و حرکت دیگری نداره کال هميشه بازار شامل حرکت 
 و در اینده اصال احتياج به ای تی ار و عدد های ان هم نيستش و همان ارایش کندلی برای تشخيص این موضوع کفایت می کنه

 
ست  % قيمت! اگر این فرض در66من ترورنج روزانۀ قيمت رو به معنای گام حرکتی محاسبه شده از روی قيمت فرض کردم. یعنی همون 

  !هست باز این جمله درست خواهد بود؟
  ترو رنج بیشتر از ای تی ار یعنی بازار حرکت با مومنتوم داشته باید در اینده نزدیک وارد حرکت رنج بشه)رنج با تمایل سه گانه که عرضه

 .کردیم( تا مجددا عدد های ترو رنج با ای تی ار به حد تعادل برسه
 جواب: 

 ار تایم پترن هستش که هنوز بهش نرسيدم  گام حرکتی برابر با ای تی
 
 

 23سوال_شماره_ #
پر مومنتوم حرکت کنه و کندل  10فک کنم کلمه گام حرکتی رو اشتباه استفاده کردم. منظورم گام روزانه بود. فرض کنيم قيمت با  

خودش رو به سطوح باالیی قيمت برسونه و این در حالی هست که گام حرکتی که از روی قيمت حساب ميشه )ترو رنج قيمت( سریع  
ح  افزایش پیدا ميکنه ولی ميانگين ای تی آر روزانه جا ميمونه! االن برای بحث جبران حرکات انجام شده دو حالت وجود داره، یا قيمت اصال

ميده )که در ابتداء سریع هست و بعد کمی حالت ساید به خودش ميگيره( و ميره به قيمتهای پایین تا تفاوت ترورنج قيمت و ای تی آر 
رسه! به روزانه کم بشه، یا اونقدر در قيمت باال کندلهایی با ترو رنج بزرگ و بصورت ساید ميزنه تا ای تی آر متوسط روزانه به ترو رنج قيمتی ب

 نظر شما کدوم محتملتره؟ 
 جواب: 

 
 دقيقا برای همين موضوع مثال زدیم که در بحث جبران عقب ماندگی و بهم خوردن تعادل عددی بین ترو رنج و ای تی ار 

 مسير حرکت مهم نيستش و ما حرکت های رنج داریم 
 ج و یا ساید وی باشهاین رنج ميتونه اصالح مومنتوم قبلی باشه و یا در امتداد ان باشه ولی به صورت رن

 کال موضوع قدرمطلق حرکت هستش که از نظر مومنتوم کندل ها کندل هایی با ترو رنج های کم هستند تا اینکه ای تی ار به تعادل برسه
 

شتر اگر یه زمانی شما حرکتی های رالی بیس رالی هم داشته باشيد مجموعه حرکت بعدا باید اصالح بشه و احتياج به درجا زدن های بی
 داریم 

 
  9کندل داریم و اگر رالی داشته باشيم احتياج به   26اليته ميشه در نظر بگيریم که مثال اگر لگ حرکتی شارپ داشته باشيم تقریبا نياز به 

 کندل اسپنيک داریم و رابطه هایی به این صورت رو هم ميتونيد بررسی کنيد 
 ولی به نظرم درگيری ذهنی به وجود مياره و نيازی نيست 
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 24سوال_شماره_ #
 عرض سالم و ادب خدمت استاد عزیز و دوستان گرامی

تفاوتهای که با بازار فارکس و محدودیت های  و مباحث آینده در بازار سهام ایران که با توجه به  ATR می خواستم بدونم امکان استفاده از
 نوسان قيمت در اکثر نمادهای بورس ایران هس، وجود دارد؟؟؟ 

 جواب: 
بله وجود داره و خيلی از دوستان در زمانی که دوره اول برگزار ميشد از ان و دیدگاه های تریگر پرایس اکشن در بازار ایران استفاده   سالم

 می کردند 
 

   25- شماره  -سوال #
 سالم 

 درصد تو فيلم ی بار دیگه توضيح ميدید برای من روشن نشد  66استاد بحث 
 جواب: 

 درصد قيمت جاری  66
 ميزان پپی هستش که به عنوان توان حرکتی ان ارز در تایم دیلی نظر گرفته ميشه 

 
پپ   73که ميزان اوریج پرایس رنج این ارز یعنی  73.78درصد ميشه عدد  66هستش و این مقدار ضربدر  111.80مثال االن قيمت ین برابر 

 نداریم 100به خاطر این واحد ین صد هستش دیگه احتياج به ضربدر 
 

ميزان اوریج پرایس رنج این 100که با ضربدر  0.8533 درصد ميشه 66هستش و این مقدار ضربدر  1.2930یا مثال یورو االن قيمت برابر با 
 پپ  85ارز ميشه 

 
درصد  66که اگر این عدد رو برای بدست اوردن توان حرکتی طال ضربدر مقدار   1279.60و همچنين برای طال االن قيمت برابر هستش با 

ميشه و عدد  10یک رقم اعشار نشان داده ميشه ضربدر  بدست مياد که اوریج پرایس رنج طال به خاطر اینکه پپ ان با 844.14کنيم عدد 
 پپ 84ای پی آ طال ميشه 

 
 رو حساب کنيد  APR و برای سایر ارزها هم به نسبت ميتونيد

 
ضمنا دوستان خواهشا برای هشتک فاصله بین کلمات رو با اندرالین پر کنيد و این اخرین تذکر و یادآوری هستش چون من که بعدا نياز 

 االت و یا جواب ها رو سرچ کنم خودتون رعایت نکنيد به مشکل ميخورید ندارم سو
 

 اگر ميخواید رعایت نکنيد
 من هر سوالی رو که ببینم جواب ميدم و هرج و مرج همه گروه رو پر می کنه

 دیگه با خودتون 
 چون این بار چهارم هستش که یادآوری می کنم

 دیگه خودتون ميدونيد
 

 26سوال_شماره_ #
 !درصد در کریپتوکارنسی ها مثل بیت کوین استفاده کنيم به چه صورت ميشه؟ 66جناب خاکستر اگر بخوایم از فرمول 

 !دالر به دست مياد  3366% عدد 66قيمت در دالر باشه از ضرب  5100االن برای مثال قيمت بیت کوین اگه 
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 جواب: 

 
 بله 

دالر و رنج باال   1500دالر هستش که شما ميتونيد مثال رنج پایین رو  3000درسته و توان حرکتی ميانگين قيمت برای بیت در روزانه تقریبا 
 دالر  3000دالر در نظر بگيرید که ميانگين بشه  4500رو 

 
  27سوال_شماره_ #

درصد داریم یا خير با توجه به اینکه در تمپليت تریگر این ای تی آرها در قسمت پایین سمت چپ  66آیا اساسا ما نياز به محاسبه این 
 محاسبه شده است؟ 

 جواب: 
 نداریم خير نيازی 

توضيحات برای این هستش که دوستان بدونند عدد ها از کجا مياد و چطوری محاسبه ميشه تا اگر یه زمانی یه جایی اندیکاتور در  
 درسترس نبودش و چارت نداشتند و فقط یک قيمت بودش بدونند که باید به چه صورت عمل کنند 

درصد ميشه و توان حرکتی  66دالر همان  APRن در دالر ما نداریم بنابر این تومان هستش و و چو  14500مثال قيمت دالر به تومان االن 
هزار تومان و ما انتظار   382درصد این مقدار برای چهار ساعته  40هزار تومان هستش که گام حرکتی ان ميشه  957دالر در تایم روزانه 

درصد توان حرکتی یعنی  20پ الس این حرکت ميشه ميشه تقریبا هزار تومان نوسان داشته باشه که استا  380داریم که دالر با گام های 
  4تومان که این یعنی ای تی ار یک ساعته برای دالر و معموال به خاطر اینکه بازار ایران حرکت روزانه نداره و تقریبا  19000چيزی حدود 

 هزار تومان در روز خواهد بود 20ابر با ساعته فعاليت می کنه پس انتظار حرکت هایی که به صورت عادی برای دالر داریم بر
 

 این فقط یک مثال بودش که بدونيد در زمان هایی که اندیکاتور در اختيار شما نيستش باید چکار کنيد
 ولی همه این ها در فرمول های ميانگين رنج قيمتی فرمول تریگر پرایس اکشن لحاظ شده و احتياجی نيستش که شما کاری انجام بدید 

 
  28سوال_شماره_ #

استاد عزیز گام حرکتی که به صورت حدودی در چارت فاصله بین دو رنج کشيدید و من هم در عکس زیر کشيدم چه فایده ای در اینده برای 
یعنی محدوده سطح کالسيک ان تایم رو نشان ميده یا در ان محدوده دنبال گره در گذشته چارت یا رنج بگردیم یا همان  ما خواهد داشت 

سطوح شما هست؟ یا فقط ذهنیت قيمت که قيمت تا چه محدوده خواهد رفت رو باید داشت ؟ فواید استفاده از گام حرکتی توضيح  
 دهيد ؟ 
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 جواب: 
ای تی ار گرفته شده و توان و رنج حرکتی رو نشان ميده نواحی حمایت و مقاومت در چارت رو نشان ميدن که از گام های حرکتی که از 

 اهميت بیشتری برخوردار هستند و یک ابزار کمکی هستش تا شما راحت تر بتونيد نواحی حمایت و مقاومت رو در چارت پیدا کنيد 
 ها هستش و در اینده انها رو با روش هایی که خواهيم گفت پیدا می کنيم گره های معامالتی هم که در دل حمایت و مقاومت 

 
 و این لول ها محل هایی هستش که قيمت وقتی به انها در تایم فریم خودش برسه احتياج به استراحت و خستگی در کردن داره 

حی تصميم به برگشت ميگيره رو باید با بررسی و اینکه این استراحت بعدا باعث ادامه ميشه و یا کال قيمت بعداز استراحت در این نوا
 شکست و یا ریورس بررسی کنيم

قایده اصلی این هستش که شما ميدونيد چه مقاومت و حمایت هایی در چارت مهم هستش و دیگه چارت شلوغ و پر از حمایت و  
 مقاومت نخواهيد داشت 

 
 30سوال_شماره_ #

 کندل داریم  9کندل اسپینینگ و در رالی ها نياز به  26طبق فرموده ی شما در حرکات شارپ نياز به 
 این کندل ها را باید در تایم تریگر دید؟

 
 :و یک سوال دیگه

ای تی ار تقریبا یک عدد  3روزه باشه.قيمت محکوم به رنج زدن هست تا هر   260ر بیشتر از ای تی ا  55و  10اگر ای تی ار های دوره های 
 بشن و برعکس این محکوم به حرکت؟ 

 جواب: 
 سالم 

یک مثال بودش که مثال برای اینکه یک لگ حرکتی یا یک حرکت اسپایک بخواد از نظر ای تی ار به تعادل برسه مثال احتياج به تعدادی کندل 
 داره

 ه اصال مد نظر نبودشعدد گفته شد
 ولی ان تعداد کندل باید در تایم مربوط به همان لگ یا حرکت پل بررسی بشه 

روزه باشه بازار مطمئنا در یک حرکت با مومنتوم هستش و بعداز رسيدن به سطح انقدر   264بیشتر از ميانگين   55و  10بله اگر ای تی ار 
 حرکت های کمتر از ای تی ار انجام ميده تا ای تی ار به تعادل برسه و این عددها به هم نزدیک بشن 

 
 

 31سوال_شماره_ #
 ممنون از پاسخگوییتون 

 رابطه ی بین این کندل ها هم گفته ميشه؟ 
 منظورم نسبتی که به صورت تقریبی بشه تشخيص داد بعد از کندل های با مومنتوم چند کندل ساید داریم یا برعکس اون 
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 جواب: 
ساده وجود داره که حرکت های عالمت گذاری شده با قرمز حرکت های با مومنتوم هستند و حرکت های مشکی یک  تنها یک رابطه بسيار 

حرکت برای جبران و به تعادل رسيدن توان حرکتی قيمت و این دو حرکت یک در ميان در حال تکرار هستش و االن هم نگاه کنيد ميانگين 
ا به زودی باید شاهد یک حرکت با مومنتوم باشيم و تشخيص با تعداد کندل ها سه و هفت کمتر از ميانگين اصلی هستند پس م

  26کندل مثال   9کندل مثال  20کندل مثال  50کندل یا مثال   12نيستش با رسيدن ای تی ار ها به هم هستش و ان فقط یک مثال بودش مثال 
 حرکت به صورت متوالی در حال تکرار هستند کندل و یا هر عدد دیگه که مهم رسيدن به تعادل هستش و اینکه این دو 

 

 
 

  32سوال_شماره_ #
درصد قيمت جاری ان جفت ارز است،تا اینجا قابل درک بود در ویدیو،ولی ان   ۶۶سالم خدمت استاد عزیز،با توجه به اینکه توانایی مارکت 

 درصد باید ضرب کنيم؟ ۸۰درصد توضيح بدید که از کجا امد و چرا در  ۸۰که ضرب کردی قابل فهم نبود،ميشه لطف کنيد در مورد  0.8
 جواب: 

ارائه شده و اگر  Welles Wilderیا همان ميانگين رنج واقعی حرکت دارید که فرمولش مشخص هستش و توسط اقای  ATR شما یک
 درصد درنظر گرفتيم  20بخواید از این ای تی ار استفاده کنيد یه محدوده و تلرانس داره که ما ان رو منفی مثبت  

 درصد 20تالی هستش که هنوز بهش نرسيدم ولی فقط جهت اطالع اگر شما و این درصد هم به خاطر وجود تناسب بین تایم های فرک
ADR  رو حساب کنيد این مقدار برابر باATR  دو تایم پایین تر ميشه که ای تی ار دو تایم پایین هميشه به عنوان محدوده و تلرانس

 هستش 
 

  66.66سعيد خاکستر ارائه شده که این ميزان برابر با  نج قيمتی هستش و فرمولش توسط اقای به اسمدارید که ميانگين ر APR اما یک
 درصد قيمت قيمت جاری هستش 

 جواب: 
 دو فرمول متفاوت که به یک موضوع اشاره دارند اما با دیدگاه های متفاوت

 : 
 33سوال_ _#

 استاد عرض سالم خدمت 
درصد قيمت برای تمام تایم فریم ها مصداق داره یا اینکه این محاسبه برای  ۶۶درصد  ۴۰سوالی مطرح است ایا گام حرکتی که می شود 

 هر تایمی جداگانه باید محاسبه بشه با تشکر
   جواب: 

 در مورد همه این نسبت ها و عدد ها و رابطه بین انها و تایم فریم ها صحبت خواهيم کرد
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روزه در کندلهای مختلف افتاده رو   1و  7و  3سالم استاد ، ميشه خواهش کنم ازتون اتفاقی که با این ای تی ار های  34سوال_شماره_#
 تفسير کنيد 

 

 
 

  Voiceبه صورت 
 

 35سوال_شماره_ #
 عرض سالم و درود

درون  توی ویدیو فرمودین بحث اصلی تریدر شدن به خود شخص برميگرده،اون افرادی که جزو موفق های بازار هستن چه چيزهایی رو 
 خودشون کنترل کردن که تونستن به این مرحله برسن؟ 

 و چطور کشف کردن که مشکل از خودشونه؟ 
 جواب: 

 سالم و وقت بخير 
به اميد خدا یک جلسه رو هم در اینده اختصاص ميدیم به مسائل روانشناسی و طراحی پلن و اینکه وقتی تریدر انتظارات خودش رو با 

توانایی های خودش هماهنگ کنه و از خودش و سرمایه خودش و توانایی های خودش انتظار معجزه نداشته باشه توجه به دانش و 
 زمانی هستش که ميدونه خودش هستش و از خودش به اندازه خودش انتظار داره و شروع موفقيت هستش 

 
 
 
 

  36سوال_شماره_ #
استاد تحليل زمانی که مربوط به ای تی ار ميشه وارزش اعتباریش در درجه دوم تا کندل ها به تعادل خودشون که برابر با مثالهایی که در  

 ایا تونستید یا موفق شدید که مثل ای تی ار اندیکاتور زمانی رو درست کنيد یا باید دستی حساب بشه هنوز با تشکر ؟ ویدیو زدید هست
 جواب: 

 با اجازه شما جلسه بعدی رو اختصاص ميدیم که بازه های زمانی تایم فریم ها و شاید انجا جواب سوال شما رو هم بتونيم جواب بدیم 
 

 ۳۷سوال_شماره_#
 باعرض سالم وادب خدمت استاد

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_34
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_34
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_35
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_35
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_36
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_36
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_%DB%B3%DB%B7
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_%DB%B3%DB%B7
https://kohanfx.com


و ای تی آر رو دو چيز   من فکر می کردم استفاده از اندیکاتور ترو رنج یک روش برای بدست آوردن ای تی آر هست ، ولی شما اینجا ترو رنج
 مختلف بیان می کنيد ؟! اگر ممکن روشن کنيد تفاوت ترو رنج و ای تی آر چيه ؟

 جواب: 
 سالم 

 که بتونيد ميانگين بگيرید  شاخص احتياج به داده هایی دارید شما برای بدست اوردن ميانگين یه
 واقعی داریدحاال برای بدست اوردن ميانگين رنج واقعی شما احتياج به رنج های 

 وقتی چند رنج واقعی داشته باشيد ان وقت ميانگين بگيرید ميشه ميانگين رنج واقعی 
 ترو رنج یک عدد هستش ولی ای تی ار ميانگين ان ترو رنج ها هستش 

 شما مثال ده تا ترو رنج دارید و جمع ميزنيد و تقسيم بر تعداد می کنيد ان وقت ميشه ای تی ار
 
 

 ۳۸سوال_شماره_ #
م اگر فرض کنيم در پنج روز قيمت حدودا به اندازه ای تی آر روزانه حرکت کند، ولی کل این حرکت از ای تی آر هفتگی بیشتر باشد ، می توني

 ت برای به تعادل رسيد ای تی آر هفتگی باید ساید شود نتيجه بگيریم که قيم
 ميشه نتيجه کلی بگيریم که قيمت در هر تایم برای به تعادل رسيدن حرکت تایم باالتر از خودش ساید می شود؟ 

 جواب: 
های تایم فریم های باال بله مطمئنا و این همان بحث حرکت های فرکتالی هستش که حرکت های تایم فریم های پایین در راستای حرکت  

 هستند ولی به صورت جداگانه هم ميتونند مستقل دیده بشن 
 و برای ما هميشه اولویت با تایم فریم باال هستش 

 
 
 

 39سوال_شماره_ #
 گر سالم استاد تری
% قيمت 66،  27دالر و یا در پاسخ سوال  3000فرمودید اما ميشه  300% قيمت را حدود 66، برای توان حرکتی بیت 26در پاسخ سوال 

 .%. لطفا توضيح بفرمایید6.6تومن در نظر گرفتيد. این اعداد ميشه  957( را  14500دالر )
 جواب: 

 سالم 
 در سواالت بعدی کامال در مورد مثال زدیم 

 یه اشتباه در خوندن عدد های بیت بودش که یکی از دوستان تذکر دادند و بعدا اصالح کردیم  چون
 

 اما در کل
 عدد مورد نظر به ميزان اعشاری که در قيمت استفاده ميشه و نماد پپ حرکتی هستش بستگی داره

 دادند و اصالح شد  فکر کنم برای بیت یه اشتباه محاسباتی بودش که یکی از دوستان بعدا در ادامه تذکر 
 

 شما برای بدست اوردن توان
کنيد و از انجایی که واحد استاندار  66.66در مرحله اول بدون در نظر گرفتن پپ و ميزان اعشار ان شاخص ، عدد مورد نظرتون رو ضربدر 

استاندارش کمتر اعشار داشت تقسيم بر عدد مورد به هر ميزان که تعداد اعشار ان شاخص از  1.0000برای پپ چهار رقم اعشار هستش 
 نظر می کنيد

 
 ما چهار دسته قيمت داریم 

 
  1000و سه رقم اعشار کسری داره پس عدد بدست امده باید تقسيم بر  1284.1قيمت های با اعشار یک رقم مثل طال که االن قيمتش 

 بشه 
 

1284.1 x 66.66 = 85598 
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85598 / 1000 = 85 
 
 

 بشه 100و دو رقم اعشار کسری داره پس عدد بدست امده باید تقسيم بر  63.88اعشاردو رقم مثل نفت که االن قيمتش  قيمت های با
 

63.88 x 66.66 = 4258 
85598 / 100 = 42 

 
 بشه 10یک رقم اعشار کسری داره پس عدد بدست امده باید تقسيم بر  -——که االن قيمتش  ——قيمت های با اعشار سه رقم مثل 

———- x 66.66 = —— 
—— / 10 = ——— 

 
 

 هستش دیگه تقسيم نياز نداره 1.1195رقم مثل یورو به دالر که االن قيمتش  4قيمت های با اعشار 
1.1195 

1.1195 x 66.66 = 74 
 

هستش و عدد  رقم که رقم دوم اعشار انها پپ هستش مثل خانواده ین ها مثال دالر به ین که واحدشون صد ین 2قيمت هایی با اعشار 
 بشه 100بدست امده باید تقسيم بر 

111.38 
111.38 x 66.66 = 7424 

7424 / 100 = 74 
 
 

برای دالر ایران هم عرض کردیم که ساعت کاری یک روز کامل نيستش و به جای اینکه از عدد روزانه استفاده کنيم بهتر هستش که از عدد 
 چهار ساعته استفاده بشه

 بشه  1000ایران در اصل واحد تومان هستش و ما یک رقم اعشار لایر داریم و عدد بدست امده باید تقسيم بر ولی در کل برای دالر 
 

14260.1 x 66.66 = 950571  
950571 /1000 = 950 

 
ریب تقریبا  ولی به خاطر اینکه عرض کردم یک روز کامل نداریم گام حرکتی و توان ان یک تایم پایین تر هستش که یک تایم پایین تر از ض

درصد تایم دیلی استفاده ميشه و ظریب اصلی که فرکتالی هستش در جلسه پیش رو تقدیم ميشه اما عدد دالر ایران و توان و گام  40
 ساعت فعال هستش ميشه 4حرکتی ان به خاطر اینکه بازار ایران 

950 x 0.4 = 380  
 

وستان اصالح کردیم ظاهرا با یک رقم اعشار هستش و قيمتش با سه رقم  برای بیت کوین هم که بعدا اشتباه محاسباتی رو با تذکر د
 اعشار نشان داده ميشه ولی دو رقم اخر هميشه صفر هستش 

 بشه  1000پس احتياج هستش که عدد بدست امده تقسيم بر 
 

 قيمت االن بیت 
5140.300 x 66.66 = 342632 

342632 / 1000 = 342 $ 
 

ساعته نباشه ان وقت باید از نسبت های دیگه مثال مثل   24و فعاليت ان متاسفانه اطالعی ندارم ولی اگر در مورد ميزان ساعت باز بودن 
 برای گامش مناسب هستش  342ساعته هست که همان عدد  24بازار دالر ایران استفاده بشه و اگر 
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 اش در نظر بگيریم و به صورت ميانگين سه عدد اگر بخوایم برای حرکت های کمپرس / نرمال / مومنتوم بر 
 170کمپرسش رو نصف عدد نرمال یعنی 

 340و عدد نرمالش هم که 
 باشه 510و ان وقت حرکت مومنتومش باید 

 
 خيلی دقت کردم که ضرب و تقسيم ها رو اشتباه نزدم و اگر اشتباه بودش همين پست رو ویرایش می کنيم 

 
 40سوال_شماره_ #

 سالم استاد تریگر 
 فراموش کنيد یعنی در اینده بحث زمانی درباره ان داریم؟  ATR ، فرمودید "فعال" بحث زمان را در اصالح10در پاسخ سوال 

 جواب: 
 ما تحليل زمانی نداریم

 تحليل قيمت داریم 
 مولتی تایم فریم ها بحث زمان هم به نوعی در قيمت لحاظ شده ولی در بحث 

 
 41سوال_شماره_ #

سالم استاد شما فرمودید بازار هميشه در حال حرکت و استراحت هستش حاال ميشه این استراحت در راستاي مومنتوم باشه ؟به طور 
در همون جهت بزنه و این پنج کندل خودش اصالح  5pipبه تعادل برسه ،پنج کندل  atr و بعد براي اینکهپپي بزنه 30مثال: دو کندل 

 حساب بشه؟ 
 جواب: 

 به سه حالت برای استراحت داشتیم و کمپرس ها یا در جهت مومنتوم بودند 
 یا در خالف جهت 

 و یا به صورت ساید وی 
 

 42سوال_شماره_ #
گام حرکتی رو در کدام بازه زمانی رسم کنيم بهتر جواب ميده مثال فکر ميکنم تایم دیلی بهترین تایم ؟یا همه تایم ها در این صورت کلی   

 د مياد که در هر چارت بخواهيم گام حرکتی بکشيم کلی زمان بره ؟ سطح زیادی بوجو
 جواب: 

 من به خاطر سواالت شما بحث مولتی تایم فریم رو اوردن جلسه دوم و به اميد خدا در موردش صحبت می کنيم 
 

 43سوال_شماره_ #
با سالم، در مورد ای تی ار و فرمول محاسبه آن بر اساس قيمت )دو سوم یک درصد قيمت(، آیا می توان گفت که بر اساس همين   

 فرمول فاصله اوپن تا کلوز کندل در یک تایم مثال روزانه نصف مقدار محاسبه شده توسط این فرمول است؟ یعنی می توان به این صورت
جمع بندی نمود که مقدار محاسبه شده که معادل فاصله های تا لو کندل روزانه را بیان می نماید، به صورت متوسط نيمی از آن مربوط  

 به فاصله اوپن تا کلوز و نيمی از آن هم مربوط به شدوهای کندل روزانه می باشد؟ با تشکر
 جواب: 

 سالم 
 خير این اتقاق که نصف باشه وجود نداره

 ه من یک امار برای سشن خاصی رو قبال انجام دادم که فکر می کنم برای کندل ها هم به صورت کلی و برایند مصداق داشته باشه البت
 معموال اگر بخوایم از کلوز یا اپن کندل یک امار بگيریم و به صورت قدر مطلق نگاه کنيم 

 در بازار های رنج فرمایش شما درست ميشه  
 ولی در بازار های غير رنج معموال دوسوم کندل در یک سمت و یک سوم در سمت دیگه هستش 

 
 ولی باز برای امار دقيق احتياچ به نوشتن یک اندیکاتور هستش که این رو بتونه محاسبه کنه تا با سند بتونيم صحبت کنيم 
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 باسالم

د واین سه تا تعریف رو تویه وویس توضيح بدید و بفرمایید چه تفاوتهایی با هم دارن و نحوه محاسباتشون و اینکه استاد ميشه لطف کني
 .در طول دوره اموزش با کدام یک از این تعاریف کار داریم و یه جمعبندی کنيد ممنون ميشم 

atr 
adr 
apr 
For 

 کنم همه اینها رو در اول ویدئو بعدی جمع بندی شده تقدیم می 
 

 و چند تا سوال قبل کامال گفتم 
 
 

 ۴۵سوال_شماره_ #
ی بیشتر باشد بازار محکوم به درجا  روزه از ای تی ار تایم هفتگ ۵.در جواب یکی از دوستان که فرمودین اگر ای تی ار سالم جناب خاکستر 

 .زدن ميشود 
آیا این امکان وجود دارد؟چون در اندیکاتور شما که روی چارت هست هميشه ای تی ار هفتگی دو و نيم تا سه برابر ای تی ار دیلی ميباشد  

 !.و هيچ وقت این عدد کمتر از دیلی نميشود
 جواب: 

 سالم 
 مقایسه ميشه ای تی ار هر تایم با ای تی ار خودش 

 وقتی صحبت از هفتگی هستش مقایسه ای تی ار های هفتگی هستش 
 

 و ما ای تی ار دیلی و یا یه تایم دیگر رو با هفتگی مقایسه نمی کنيم 
 

 حتی این امکان هستش که شما در یک بازار ساید و کمپرس هفتگی در تایم های پایین حرکت های با مومنتوم داشته باشيد 
 تای هم هستند و این ها در راس

 
  ۴۶سوال_شماره_ #

امکانش  استاد سالم.لطف ميفرمایید تنظيمات فيبویی که در ویدئو جلسه اول گفتيد رو برای تایم فریم های مختلف توضيح بدید .یا اگه
 هست تو تصاویر نشون بدید.ممنون 

 جواب: 
 :در گروه عمومی قبال این کار انجام شده
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 47سوال_شماره_ #
% رو 66.66استاد با توجه به اینکه در مورد همه موارد این فرمول رو توضيح دادین ممنون ميشم برای سکه هم نحوه استفاده از ضریب 

 .اضافه کنيدتوی همين ليست 
 ممنون از شما 

 جواب: 
 کنيد 10000کنيد بعد تقسيم بر  66.66خوب ظاهرا که اعشار نداره و شما ان عدد رو ضربدر همان 

تومان    15000در مياد که انتظار نوسان برای سکه به صورت نرمال در هر روز ميشه که حد پایین رو نصف ان یعنی  33000یه چيزی حدود 
 تومان در نظر ميگيریم 45000و حد باال رو هم 

 و انتظار بیشتر از این رو در روز نباید داشته باشيم
 و اگر در هيجان هم باشه باز با همين گام حرکت می کنه

 ببخشيد سکه االن اصال چند هستش  
 ازش نمودار دارید؟ 

 گروه عمومی؟تومن هستش. بله نمودار هم دارم. همينجا براتون ارسال کنم یا  4.958.000االن قيمتش 
 .بله دارم مطابق با همان به صورت گام به گام ميرم جلو

 
EURUSD 

 82.5رو حساب کردید که شده  APR شما
 دیلی رو باید در ان زمان داشته باشيم  ATR و

 ای تی ار هفت 
 ای تی ار سه

 نوشتید  74برای دیلی که شما  82که این عدد ها در ان تاریخ برابر با 
 قيد کردید  46روزه هستش که شما برای سه  68

 نوشتید  54برای هفت روزه هستش که شما  63و 
 و االن سوال اصلی شما اگر یه بار دیگه پرسيده بشه 

 در موردش صحبت کنيم 
 داریم  82.5در ان تاریخ ما توان حرکتی 

 هستش   82ای تی ار ما هم برای دیلی 
بازار در حالت فشرده هستش و انتظار یک حرکت با مومنتوم هستش که ای تی ار   و برای سه و هفت در محدوده کمتر یعنی باید بگيم که

 به محدوده ميانگين برسه
 برسونه 82و همانطور که می بینيد ای تی ار شروع به افزایش کرده تا خودش و به 
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 ان عدد برای لحظه جاری بازار هستش و از کندل صفر شروع ميشه 

 صحبت می کنيد  شما در مورد گذشته دارید
 باید عدد های همان زمان رو بررسی کنيد 
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هستش و همه آ تی ار ها زیر عدد و انتظار این هستش که ا تی ار   75این هم برای همين لحظه الیو بازار که توان حرکتی یا همان آ پی ار 

 افزایش پیدا کنه 
 مهدی جان اگر مشکل حل شد ما فعال از خدمت شما مرخص بشيم 

 شک نکنيد 
 وقتی یه کاالیی گران ميشه و در قيمت گرانتر هستش  

 هيجان معامله بیشتر هستش و ای تی ار ان هم زیاد تر هستش 
 و کاالیی که در رکود هستش مطمئنا ای تی ار کمی داره

 ولی پتانسيل همان ای پی ار هستش که از رکود رد بیاد ميرسه به توان خودش 
 

با ای تی آری که از فرمول تابع وزنی در اندیکاتور حساب  (APR)روزانه که از روی قيمت محاسبه ميشهمن صحبتم اینه که ای تی آر 
متناسب با اون و پیپ به پیپ ميره باال ولی اون عدد سبزه به مرور مياد باال   APR ميشه)عدد سبزه(، وقتی قيمت مثال ميره باال طبيعيه که

هم کم ميشه و دیگه هيچوقت  ATR Daily تفاوت چندانی نميکنه و این در حاليه که APR ل بشهو جا ميمونه! حاال اگر منطقه ساید تشکي
%( وگرنه با ساید صعودی یا ساید مستطيلی این دو عدد 30بهش نميرسه، مگر اینکه قيمت بیاد پایین و اصالح نزولی بده )حتی شده 

 !!هيچوقت به هم نميرسن

 
 

 نه عزیز این اتفاق نمی افته 
 بوده 1.5042که قيمت  2009تشریف ببرید مثال سال شما 

 و توان حرکتی رو محاسبه کنيد ميشه 
APR =1.5042 x 66.66 = 100 

 پپ هستش   135رو نگاه کنيد  ATR و حاال
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 و ای تی ار جا نمونده که هيچ حتی بیشتر از توان حرکتی نوسان داشته  
 االتر بیشتر هستش چون قيمت باال هستش و تمایل به معامله در قيمت های ب

 
ویدیو اول و این همه سوال ریز برا دوستان پیش اومده. اگر این قدر پیچيده کنيم مطالبی که روان گفته شده نميدونم چی ميشه. وای 

 :به حال ویدیو بعدی
 شما همان که من به صورت خالصه گفتم رو در نظر بگيرید 

 و همه اینها اضافه هستش 
 

 که این توان به نسبت قيمت جاری حساب ميشه قيمت یک توان حرکتی داره 
 درصد قيمت جاری هستش  66.66و 
 

 از طرف دیگه قيمت هميشه در حول یک ميانگين عددی حرکت می کنه
 این ميانگين عددی که از ای تی ار بدست مياد

 برای مقایسه هستش 
 و قيمت نسبت به ان سه حالت داره

 
 ميانگين کندل های اخر با ميانگين ای تی ار کل برابر هستش که بازار در حالت عادی هستش یا به اندازه ان داره حرکت می کنه و 

 
 اگر ميانگين کندل های اخر کمتر از ميانگين کل باشه یعنی اینکه قيمت کمپرس و فشرده هستش 

 و به زودی باید حرکت شارپ داشته باشه تا خودش رو از نظر ميانگين به حالت عادی و تعادل برسونه
 

و اگر هم ميانگين چند کندل اخر بیشتر بودش یعنی اینکه قيمت حرکت شارپ داشته و االن باید شروع کنه به حرکت رنج و درجا زدن تا باز  
 به حالت تعادل برسه

 
 بقيه مطالب برای دیدگاه ترید کارائی نداره

 
 و شما همان یک عدد ای تی ار رو داشته باشيد فعال کفایت می کنه

 بعدی  تا جلسات
 سعی کنيم شلوغ نکنيم 

 من از این درس یاد گرفتم 
 قيمت زور داره این زور هم ای تی ار ميگه که خودشم یک ميانگينه 

 باز این قيمت توی تایم فریم هم زور داره
به تعادل ميرسه  ولی نفهميدم این زورش چه رابطه به سطحی که رسيده داره و در هر تایم فریم نسبت به تایم فریم دیگه این زورها چطور 

 که حدس می زنم مربوط به جلسات دیگه هست 
 جواب:  

 پرتاپ نيزه رو در نظر بگيرید
 

 و تعدادی شرکت کننده به عنوان کندل ها
 متر پرتاپ داره 50یکی 
 متر   100یکی 

 یکی هم کال اوت ميشه 
 و همه پرتاپ ها رو جمع بزنيد یه ميانگين داره 

 
 ره بیرون از ورزشگاهان داور خط نگهدار هيچ وقت نمي

 چون ميدونه که نيزه نهایتا کجا فرود مياد 
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 شما با ای تی ار ميدونيد که قيمت خودش رو بکشه در ان روز نهایتا به کجا ميرسه
 خوب وقتی به نهایت توانش حرکت کنه 

 ان وقت احتياج به استراحت داره
 و این استراحت یعنی اینکه انجا یه سطح ایجاد ميشه

 
 بل از حرکت محل احتمالی سطوح رو ميدونيد کحاست پس شما ق

 و مطمئنا جایی نيستش بجز محل هایی که قبال نيزه انجا فرود امده
 

 و مطمئن هستید که اگر بر اساس گام حرکتی از محل حرکت یه خط با فاصله ای تی ار ترسيم کنيد 
 ان خط دقيقا روی سطوح از گذشته بازار هستش 

 چرا 
 بر اساس همين توان ایجاد شده چون سطوح قبلی هم 

:registered: قزوین / سعيد خاکستر 
 واال من که خالصه و مفيد ان چيزی رو که نياز بودش رو گفتم 

 و بارها هم در گروه پرسش عرض کردم 
 اصال حتی نياز نيستش که شما فرمول ها رو هم بدونيد 

 یه عدد هستش به اسم ای تی ار
 تی قيمت هستش که نشان دهنده ميانگين توان حرک 

 و قيمت در زمان حرکت به اندازه ان حرکت می کنه 
 

 تمام
 حاال برید هزار تا کندل چهار ساعته رو اندازه گيری کنيد و ميانگين بگيرید 

 پپ هستش  30طول کندل ها به صورت ميانگين 
 خوب مگه قرار در اینده معجزه بشه

 هم در محدوده همان هستش  1001کندل 
 و تمام  

 نياز نداریم چيز دیگری
 

 ميخوایم برای شروع توقع خودمون رو از مارکت مشخص کنيم که انتظار شق القمر کردن از مارکت نداشته باشيم 
 پپ هستش  70توان حرکتی یورو در روز به صورت ميانگين 

 حاال اگر ترید کردی و ميان روزی هستش که نباید توقع داشته باشی قيمت در یک روز هزار پپ حرکت کنه 
 مين ه
 

 .باعرض سالم و خسته نباشين
استاد اگر امکان داره یک تمرین اعالم کنين تا در جهت فهم بیشتر مطالب .بریم روی ارزهای مختلف دنبال و پیگيری کنيم.چون مطالب  

 بسيار زیبا توضيح دادین و کامال فهميدم.ولی در عمل بتونم بهتر درکش کنم 
 ممنون 

 نداره این جلسه احتياج به تمرین 
 یک عدد معرفی شده به اسم ميانگين توان حرکتی 

 که ما در اینده بر اساس ان توقع حرکت از مارکت رو داشته باشيم 
 

 امروز ظاهرا بنزین و گاز گران شده 
 شما توقع چقدر رو داشتید 

 تومان  100.000تومانی بشه  1000اینکه مثال بنزین 
 مطمئنا نه

 ن شدن بودشتوقع همان سه چهار هزار تومان گرا
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 بقيه جا ها هم همين هستش 

 ما باید توقع خودمون رو از حرکت ان شاخص و کاال بدونيم و یک ذهنیت داشته باشيم 
 این ذهنیت رو ای تی ار به ما ميده

 که توهم نزنيم که یک شبه مثال پوند به ین ده هزار پپ حرکت می کنه
 نه ميزانش مشخص هستش 

 
 48سوال_شماره_ #

جناب خاکستر برای پیدا کردن و اگاهی از نحوه روند شتاب یک نماد چه عواملی دخيل هستند و آیا سایتی و یا مرجع بروزی برای یافتن 
 پاسخ این اطالعات موجود هست؟ 

که شما تجربه زیادی دارید امکانش هست راهنمایی بفرمایید کدام نماد بیشترین و کمترین مومنتوم یا گام حرکتی را و با توجه به این
 دارد و ترید در کدام نوع را ميپسندید؟ 

Forwarded message:  
a user [Apr 30, 2019 5:55:08 PM]  1.8K 

 کمپرس شدن دخيل باشه نکنيد اصال خودتون رو درگير عواملی که ميتونه برای حرکت یا 
 هيچ چيزی بجز چارت نياز نيستش و هر اتفاقی که قرار هستش رخ بده به راحتی در همان چارت قابل تشخيص هستش 

 چون چارت برایند ذهنیت فعاالن بازار هستش و فعاالن بازار هم قبل از خبر به خبر واکنش نشان ميدن و ميشه ان رو از خود چارت فهميد 
 درصد هم باشه برای ما سود ده هستش  51درصد بفهميم و  100ازی نيستش که البته ني

 
 به تایم دیلی زیاد کنيد و ميانگين حرکت ها رو یاد داشت کنيد 264برای جفت ارزها و مقایسه یه ای تی ار 

شترین سود دهی و نوسان که معموال از که البته بعداز ان باید ارزش هر پپ حرکت در ان ارز رو هم بدست بیاید که بتونيد جفت ارزی با بی
 خانواده های ین و پوند هستش رو انتخاب کنيد 

 
 همين اندیکاتور ما رو هم ميتونيد بندازید روی چارت و ان عدد ميانگين سبز رنگ رو یاد داشت کنيد 

 
 البته بستگی به این که شما بعدا در کدام تایم کار می کنيد باید دسته بندی کنيد 

 ی و یک ساعته ها رو برای انتخاب جهت ترید های ميان روزی در نظر بگيرید و مثال دیل
 

 49سوال_شماره_ #
 استاد گرامی شاید سوالم مبتدیانه باشه

  .از این نظر عذر ميخام
 ه که این ميزان توان حرکتی که برای هر ارز در هر تایم فریم انتظار ميره سوالم این

بیس و شروع حرکتش از همون گره های معامالتی که صحبت می کنيد در نظر گرفته ميشه یا سطوحی که در صورت تغيیر مرتب آپدیت 
 ميشن؟ یا دقيقش از چی؟

 جواب: 
 حساب ميشه بیس و شروع حرکت از نوک شدو دره ها و قله ها 

 و البته عرض کردم گام بلند و کوتاه داریم که بعدا در مورش صحبت می کنيم 
 و یه نویز حرکتی رو با روشی فيلتر می کنيم 

 
 50سوال_شماره_ #
 

 در نظر گرفتين متوجه نشدم  45و حد باال رو  15هزار رو فهميدم اما اینکه چرا حد پایین رو  33به استاد طریقه محاس
 جواب: 

 نصف ان رو تقریبا گفتم برای باز های فشردگی 
 و یکی و نيم برابر هم برای زمان هایی که گام بلند داره
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 51سوال_شماره_ #
 

استاد االن برای اتی زعفران با توجه به اینکه قيمت ها به لایر هست اما خوب عدد اخری هميشه صفر هست به عنوان مثال قيمت 
 ؟؟ 10000بشه یا  1000هست باید تقسيم بر  14030سررسيد تير که 

 ضرب بشود؟؟   0.4هست باید همان گام حرکتی چهار ساعته در نظر گرفت و دوباره در  17تا  10:30ر که و اینکه با توجه به ساعت بازا
 جواب: 

 باور کنيد من توی عمرم چارت زغفران ندیدم 
 اد کنيد ولی برای اینکه بتونيد ای تی ار ان رو بدست بیارید یه متاتریدر از مفيد یا رسا رو نصب کنيد و اندیکاتور ای تی ار رو بهش 

 و بدون دردسر به توان حرکتی ان دست پیدا می کنيد 
 و اینطوری همه شاخص ها و نماد ها رو هم ميتونيد برای مقایسه داشته باشيد

 کنيد 10.000ولی اگر رقم اعشارش بال استفاده هستش تقسيم بر 
 

 م نداره تومان براش منطقی هستش دیگه احتياج به ضریب دو 90اگر رنج تغيیرات مثال روزی 
 اگر این ميزان نوسان در روز نداره بعدا تقسيم کنيد 

 
 52سوال_شماره_ #

پپ هست .ایا این انتظار  58ميانگين روزانه ما پیپ حرکت داشته در صورتی که  53جناب خاکستر سالم مطابق شکل االن کندل روزانه  
 پپ دیگر باید حرکت صعودی حرکت کند تا خودش را به ميانگين روزانه برساند؟  5درست هست که هنوز 

 
 جواب: 

 نه نه نه 
 اصال

 شما یه ميانگين دارید با تلرانس تقریبا ده پپ 
 و ای تی ار رو پر شده باید در نظر بگيرید 

پپ که دو برابر ای تی ار هستش و  116تا بیاید باال دقيقا رسيده به عدد   116هستش از کف شما به اندازه  58م شما ضمن اینکه وقتی گا
 در گذشته بازار هم یک سطح هستش 

 
سه گام حرکتی یک ساعته و چهار ساعته و دیلی ترسيم شده و همپوشانی گام ها رو هم ميتونيد ببینيد که انشا هللا در اینده بهش 

 رسيم مي
 

 یک ساعته  ابی ها
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 چهار ساعته قرمز ها
 دیلی سبز ها

 
 

 را گفتين؟ 116را حساب نکردین و  179پپ هست .پس چرا شما  179ویکلی هم  atr قيمت در دو روز قبل به یک سطح ویکلی رسيده و
58 x 2 = 116 

 دو برابر ای تی ار یک روز
پپ را خواهيم  174پپ ایجاد کرده هست را برک اوت کند انتظار حرکت صعودی تا  116یعنی اگه قيمت بتواند سطحی را که  174=3*58

 داشت درسته؟ 
 جواب: 

 بله ان هدف بعدی هستش که ما معموال بعداز یک اصالح انتظار داریم که قيمت بهش برسه 
 رابطه حرکت ها رو هنوز بهش نرسيدیم 

 بدست مياد رو دليت کنم 58+58جمع که از  116اگر مشکلی نيستش من با اجازه روش بدست اوردن 
 
 

سه گام حرکتی یک ساعته و چهار ساعته و دیلی ترسيم شده و همپوشانی گام ها رو هم ميتونيد ببینيد که انشا هللا در اینده بهش 
 ميرسيم 

 
 ابی ها یک ساعته 

 قرمز ها چهار ساعته
 سبز ها دیلی

 د شما همان که من به صورت خالصه گفتم رو در نظر بگيری:
 و همه اینها اضافه هستش 

 
 قيمت یک توان حرکتی داره که این توان به نسبت قيمت جاری حساب ميشه 

 درصد قيمت جاری هستش  66.66و 
 

 از طرف دیگه قيمت هميشه در حول یک ميانگين عددی حرکت می کنه
 این ميانگين عددی که از ای تی ار بدست مياد

 برای مقایسه هستش 
 حالت داره و قيمت نسبت به ان سه

 

https://kohanfx.com


 یا به اندازه ان داره حرکت می کنه و ميانگين کندل های اخر با ميانگين ای تی ار کل برابر هستش که بازار در حالت عادی هستش 
 

 اگر ميانگين کندل های اخر کمتر از ميانگين کل باشه یعنی اینکه قيمت کمپرس و فشرده هستش 
 ش رو از نظر ميانگين به حالت عادی و تعادل برسونهو به زودی باید حرکت شارپ داشته باشه تا خود

 
و اگر هم ميانگين چند کندل اخر بیشتر بودش یعنی اینکه قيمت حرکت شارپ داشته و االن باید شروع کنه به حرکت رنج و درجا زدن تا باز  

 به حالت تعادل برسه
 

 بقيه مطالب برای دیدگاه ترید کارائی نداره
 

 تی ار رو داشته باشيد فعال کفایت می کنهو شما همان یک عدد ای 
 تا جلسات بعدی 

 
 53سوال_شماره_ #

 در نظر گرفتين؟  atr جناب خاکستر در شکل زیر کدام یک از سه عدد را برای 

 
 جواب: 

 کل یا مبنا برای دیلی هستش  ATR نوشته شده 58زیر نوشته اوریج که عدد 
  APR توان حرکتی هستش که با فرمولی که این روز ها داره بحث ميشه محاسبه شده همان 75عدد 

 و در مورد ان عدد های باال هم که فعال صحبت نکردیم 
 و حلسه قبلی فقط در مورد معرفی همان ای تی ار بودش 

 عدی در مورد مولتی تایم و سایر ای تی ار ها و رابطه های انها صحبت خواهيم کرد و در جلسه ب
 
 

 54سوال_شماره_ #
روزانه مگر نباید بین دو پیوت همان تایم باشد اما در چارت گام حرکتی روزانه خط سبز بین هيچ پیوتی ( گام حرکتی -1جناب خاکستر  

 نيست ؟ 
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 جواب: 

 گام حرکتی ربطی به پیوت نداره که بین انها حرکت کنه 
 ولی محل هایی که گام های حرکتی قرار ميگيرند احتمال اینکه بعدا پیوت بشه زیاد هستش 

 
 

  55سوال_شماره_ #
 در پیوتها در آینده استفاده ميشه و عدد توان حرکتی در آینده در چه مواردی کاربرد داره ؟  atr جناب خاکستر کاربرد

 جواب: 
ذهنیت هستش که ما نسبت به یک شاخص و نماد داریم و توقعی که ميتونيم از ان نماد داشته باشيم در کل  عدد توان حرکتی فقط یک 

نزدیکی زیادی بین توان حرکتی و ای تی ار هستش و در خيلی از موارد حتی ما این دو عدد رو یکی هم در نظر ميگيریم و کاربردهای کامال 
 دو فرمول به یک عدد رسيده باشيم مشابه دارند به نوعی که از دو دیدگاه و 

 ۵۵سوال_شماره_ #
 ساعتها و دیلی در نظر گرفتيم و ميشه اعدادشو و بفرمایین؟  ۴جناب خاکستر در این شکل اعدادی که برای گام حرکتی یک ساعت و 
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 جواب: 

و تقریبا   150پپ هم که توان چهار ساعته هستش ترسيم شده و  35پپ و مرکز ان یعنی  75بر اساس توان حرکتی ترسيم شده و تقریبا 
 رسيم شده و البته با سطوح بازار هم اپدیت شده پپ یک خط ت 35هر 

 ٥٦سوال_شماره_ #
 چيه و چه فرقي با هم دارن؟ Average و atr 03 ,atr 07 استاد منظور از

   Voiceبه صورت 
  

 57سوال_شماره_ #
 سالم استاد تریگر 

درباره پپ حرکت کرده باشد "ماموریت حرکت" انجام شد. لطفا  30پپ باشد و تاظهر  70روزانه  ATR ، فرمودید اگر19در پاسخ سوال 
 ."ماموریت حرکت" بیشتر توضيح بفرمایید

 جواب: 
 سالم و وقت بخير 

 ماموریت حرکت یعنی رسيدن به اولين تارکت که باید مدیریت پوزیشن ها رو از انجا به بعد لحاظ کنيم 
 سوال یاد داشت شد تا در ویدئوهای مربوط به مدیریت پوزیشن ها در موردش صحبت بشه 

 
 

  58سوال_شماره_ #
درصده اون تقسيم بر چه عددی بشه؟یا اصال الزم نيست که   66.66باید بعد از پیدا کردنه داره. رقم بعد از اعشار  5جناب تریگر این ارز 

 بدست اومد . درست بوده یا اتفاقی بوده ؟  47بگيره ؟ضرب انجام دادم مستقيم عدده تقسيم صورت 
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 رقم بود 4توضيحاتی که تو پیام دادین تا 

 
 جواب: 

 سالم 
 خير استاندارد تعریف شده برای پپ رقم چهارم هستش 

ت و اسپرد و سایر تعاریف پایه جایی  و ان اخری پپت هستش که معادل یک دهم پپ هستش و در استاندارد تعریف شده برای ميزان ال
 نداره

 
درصدی که مورد سوال بعضی از دوستان هست یه روشی به ذهن بنده رسيده که فکر ميکنم راحت تر انجام  66در مورد محاسبه اون 

 .بشه اگر روشم درست هست استاد لطف کنن و تائيد کنن
 رقميه  4رقمی و نفت که  5که   audjpy وارد خاص مثلرقمی هستن بغير از م 6اکثریت ارزها اگر دقت کرده باشين 

رقمی هستن صرف نظر از اینکه نقطه اعشارشون کجا باشه نقطه اعشار باید بیاد بعد رقم اول قرار بگيره و اونایی   6برای کليه مواردی که 
ب ميشه و هيچ ضرب و تقسيمی  ضر 66که نقطه اعشارشون بعد رقم اول هستن تکون نميخورن و اون عدد بدست اومده مستقيم به 

 هم بعدش نياز نداره
هست نقطه اعشارش باید بیاد بعد رقم اول قرار   1279.81هست الزم نيست تغيیر کنه ولی طال که مثال  1.12851مثال اگر یورو قيمتش 

 1.27981بگيره یعنی بشه 
 1.11478هست بعد جابجایی نقطه اعشار ميشه  111.478و دالر ین که مثال 

 
و بعد   078.589بود چون سمت چپ اعشار دو رقميه اول یه صفر به سمت چپ اضافه ميشه و ميشه  78.589اگه قيمت به فرم 

 ضرب ميشه   66و این عدد به  0.78589اعشارش جابجا ميشه و ميشه 
 دالر  65.09رقمی مثل قيمت نفت باشه مثال  4و اگر عدد 

 مت چپش اضافه ميشه یه صفر به سمت راست و یه صفر به س
 ضرب ميشه  66و بعد تو  0.65090و بعد اعشار جابجا ميشه و ميشه  065.090ميشه 

 
 

 59سوال_شماره_ #
 سالم اقای خاکستر عزیز 

 که یورو دالر به خاطر اتفاقات مهمی ; مثل انتخابات و غيرهاینکه یه روزایی هم هست 
 پیپ هم حرکت کنه   1000ممکنه تو یک روز حتی 
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ه ی حاال ميخواستم بدونم چطوری ما می ميتونيم با استفاده از ای تی ار بفهميم که فردا قراره بازار حرکت بسيار بزرگتری از ميانگين هرروز

 خودش داشته باشه 
 که بتونيم این رو بفهميم, و اماده حرکت های شارپ باشيم؟  ایا شدنی هست

 
 سوای بحث ای تی ار یک / سه / هفت که اگه اختالف داشته باشن منظورمه 

 
پیپ ميرسه و دیگه بیشتر  1000برای حرکت های بسيار شارپ ميخواستم بدونم که مثال ایا ميشه فهميد فردا توان حرکتی یورودالر به 

 !نيست!؟
 ونيم این توان حرکتی عدد حدودیش رو به دست بیاریم مخصوصا برای حرکت های بسيار شارپ و غير منتظره؟ایا ميت

 
 

 جواب: 
 سالم و وقت بخير 

 در این خصوص خير
 و به خاطر همين هستش که در بحث های تریدری ما نيم نگاهی هم به اخبار داریم 

 کنيمولی در تحليل هرگز از روش های اخبار استفاده نمی 
 درجه ميشه ما کمان حرکتی رو یک خط در نظر ميگيریم 6و یه بحث دیگه این هستش که حتی در علم فيزیک وقتی زاویه حرکت پاندول به 

 کاری شاید یک بار رخ بده  264و اتفاق های نادر حرکتی که هر سال در 
 برای ما اصال مهم نيستش 

بل پیش بینی نيستش و به همين خاطر هستش که از تارکت های سه گانه استفاده  ولی خير متاسفانه این حرکت ها از نظر روش ما قا
 می کنيم 

 
پپی بازار ای تی ار و توانش بهم ميخوره و باید و محکوم   1000ولی این رو ميتونيم بفهميم که مطمئنا و مطمئنا بعد از یک حرکت شارپ 

 هستش تا کمپرس حرکت کنه تا ای تی ارش به تعادل برسه
 
 
بته این رو هم اضافه کنم که تا حدودی این حرکت ها رو ميشه پیش بینی کرد چون قيمت به سطوح تایم فریم های باالتر رسيده ولی ال

 اینکه در این بازه زمانی کوتاه این حرکت رو داشته باشه خير

 
 

  60سوال_شماره_ #
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هست استفاده کردین.اختالفی که از لحاظ پپی بین توان   75باسالم .جناب خاکستر شما برای رسم گامهای حرکتی از عدد توان حرکتی که 
 eur/usd 75 پپ هست حال بفرمایید که ما هميشه برای رسم گامهای حرکتی از عدد توان حرکتی که در 16وجود دارد  حرکتی و ای تی ار 

 پپ هست استفاده ميکنيم؟ 59پپ هست استفاده ميکنيم؟دوم اینکه چه وقت از عدد ای تی ار که 
 جواب: 

 سالم 
 شما عدد مطلق ندارید 

 و تایم فریم پایین تر دارای تلرانس هستش و هر عددی که دارید به اندازه ای تی ار د
 که خود به خود ان اختالف جبران ميشه 

 درصد باالتر و پایین تر دامنه داره که باز عدد ها یکی ميشه 20و یا وقتی دارید از ای تی ار استفاده می کنيد به اندازه 
 پس اینکه از کدام استفاده می کنيد هيچ فرقی نداره 

 به اندازه ای تی ار ترسيم می کنيد  شما از کف قيمت یه خط
 و این کار به شما کمک می کنه در در محدوده های ان خط به دنبال یه گره معامالتی باشيد که دارای اهميت هستش 

 در اینده یک فرمول برای محاسبه گام ها رو هم مهمان من هستید که سطوح حمایت و مقاومت رو در چارت ترسيم می کنه
 ياج به تحليل برای پیدا کردن سطوح ندارید و مطمئن باشيد که ان سطح محاسباتی یک حمایت و مقاومت هستش و اصال دیگه احت

 و فقط باید روش ترید روی سطح رو بلد باشيد 
 

 61سوال_شماره_ #
جناب خاکستر اون تارگت هایی که سمت چپ اندیکاتور مشخص شده آیا از کف)یا سقف( یک سوینگ بایستی حساب بشه یا از نقطه  

 ورود؟ 
 جواب: 

کو تا رسيدن به تارکت و استاپ ها و فعال باید از جلسه اول خالص بشيم و قبول کنيم که همه جلسه اول یعنی اینکه قيمت یک توان 
 ن توان حرکتی رو هم از ای تی ار و یا از فرمول ای پی ار حساب می کنيمحرکتی داره و ای

 و این ذهنیت رو داشته باشيم که توقع خودمون رو بر اساس همين توان حرکتی پایه گذاری کنيم 
 سيد این رو اگر قبول کردیم به اميد خدا به تارکت و استاپ و اینکه از کجا باید حساب بشه و سایر موارد هم خواهيم ر

 
 ۶۲سوال_شماره_ #

 سالم وعرض ارادت و خدا قوت به جناب تریگر
 دی یا نزولی بودن چارت رابطه ای هست بزرگتر هست یا کوچکتر ویا ميزان اختالف اونها، با صعوapr روزانه ازatr استاد ایا اینکه

 جواب: 
 سالم 

 نه به این صورت به این دو تا نگاه نکنيد 
 در واقع هر دو اشاره به یک موضوع دارند ولی با دو فرمول متفاوت حساب شدن 

 اختالفش هم که در پست قبلی گفتم منطقی هستش 
 حرکت و کمپرس بودن یا کمپرس شدن رو نشان ميده ولی اختالف بین ای تی ار ها با پریود های متفاوت رابطه بین 

 
 63سوال_شماره_ #

 .سالم جناب خاکستر وقتتون بخير
ینکه چه استفاده ای ميکنيد و چه کارایی داره و توضيحات بیشتر رو  توی ویدئو دیدم از فيبو چنل به شکل متفاوت تری استفاده ميکنيد ، ا

 آیا در آینده بازم در موردش صحبت ميکنيد ، یا فقط مختص به همين جلسه بود ؟ 
 جواب: 

 سالم 
 در بحث استفاده از خطوط روند و کانالها در موردش صحبت می کنيم 

 
 ۶۴سوال_ _#

درصد هست یا اینکه ای تی اری که به عنوان ای تی ار همان تایم زیر عدد اوریج  ۶۶استاد عزیز در این جواب منظور شما همان ميزان 
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درصد هست فقط برای تایم  ۶۶هست و ایا تایم فریم هم اهميت داره یعنی این عدد اگر همون  ۱۰۸نمایش داده شده مثال برای طال االن 
 دیلی کاربرد داره؟؟ 
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 سواالت ت مربوط به درس جلسه دوم 
 سوال   69

 
 

 65_سوال_شماره_ 
 جلسه_دوم #

 رو گفتيد  150روزه استفاده کردید و  7هفتگی از ميانگين اوریج و  ATRاستاد ببخشيد چرا اینجا برای بدست آوردن 
 

 
 

 جواب: 
دو تایم فریم هفتگی و مانسلی به خاطر اینکه داده های الزم برای محاسبات در چارت برای پریود های استفاده شده در اندیکاتور وجود  

 نداره
متاسفانه کمی غير واقعی هستند که من از ميانگين تقریبی که دو برابر دیلی برای هفتگی و دو برابر هفتگی برای مانسلی این دو عدد 

 استفاده می کنم یا از عدد های آ پی آر که در باالی صفحه هستش استفاده می کنم
هستش که دو  573روزه هم ان باال عدد  45کنم و برای  استفاده می  150هستش و برای هفتگی از  287مثال ان باال برای دو هفته تقریبا 

 درصد هم تلرانس دارند  20پپ مناسب هستش  که ميدونيد این عدد ها  380سوم ان برای مانسلی تقریبا  
 

 66_سوال_شماره#
 جلسه_دوم #

 سالم،روز معلم مبارک 
در ویدیو اشاره شد که به جای درست کردن تایم آفالین ميشه از همين تایم فریم ها هم استفاده کرد، ولی برای تایم دیلی این هماهنگی 

 .نداره
 سوال اینه که بهتر نيست بجای تایم دیلی یه تایم آفالین درست کنيم؟ 

 کال نظرتون برای اینکه تحليل ها رو روی تایم آفالین انجام بدیم چيه؟ 
 جواب: 

 به نظرم خير نيازی نيستش به جای اینکه از تایم فریم افالین استفاده کنيم
همه فعاالن بازار استفاده ميشه ما درصد و پریود و ضریب فرکتالی ای تی ار رو به خاطر اینکه کندل های دیلی و تایم فریم دیلی توسط 
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استفاده شده تا ان هماهنگی ای  2.5از چهار ساعته به دیلی در فرمول از مضرب  2متناسب با دیلی در نظر گرفتيم و به جای مضرب های 
 تی ار وجود داشته باشه

 67سوال_شماره_#
 جلسه_دوم #

قيمت مثل االن فرانک برگشته . تایم مادر ای تی  استاد منظورم از این سوال این بود مثال ویکلی ای تی ارشو پر کرده رو سطح ویکلی . و 
 ارش پر شده. باز ما می تونيم تایم به پایین با توجه به پر شدن تایم مادر سل بریم 

 
 

 
  Voiceبه صورت 

  
 :  جواب

کنيم تا به تعداد انها  بله ميتونيم ما تا سه مرحله روی سطوح ترید می کنيم که اول باید در جلسات اینده در مورد برخورد ها صحبت 
 برسيم دیدگاه وجود یا عدم وجود سفارش در تعداد برخوردها و نفوذ ها و تازه جلسه های مقدماتی هستیم 
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 68سوال_شماره_#

 
 :استاد ببخشيد علت اختالف دو عدد در تایم ای تی آر دیلی چی هست 

 جواب: 
مضرب های متفاوت هستش ولی همانطور که مشاهده  اختالف به خاطر این هستش که عدد های بدست امده از دو روش و فرمول و 

 درصد که به اندازه ای تی ار دو تایم فریم پایینتر باید باشه 20می کنيد عدد ها یکی هستش تا 
 اصال اختالف معنی نداره چون با ميانگين ها داریم کار می کنيم

 
 ۶۹سوال_شماره_ #
 جلسه_دوم #

ی نميتوانم خوب سالم جناب خاکستر.در مورد این دو مطلب ميشه یک مختصری بیشتر توضيح بدین؟چندین بار مطلب و خواندم ول
 .درکش کنم.ممنون 

 

  
 Voiceبه صورت 
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 70سوال_شماره_#
 جلسه_دوم #

استاد با توجه به استراتژی و سطوح حمایت ومقاومت من االن تا اینجا فهميدم که وقتی سطوح رو به طور چشمی ميکشيم مثال طال در  
ساعته رو ۴ساعته پس سطوح روزانه رو برابر با گام حرکتی تنظيم ميکنم و همين سطوح ۴تایم روزانه سطح ميکشم و گام حرکتی ميشه 

هم به همين شکل ميکشم که متوجه هم پوشانی سطوح ميشم و از مولتی تایم برای ترید ميتوانم استفاده کنم ایا برداشت من درست 
 بوده تا اینجای کار؟ 

 
 جواب:  

 هستش که بخوایم بر اساس ان تصميم بگيریم که تایم تریگرش چی ميشه اینکه این سطوح برای کدام تایم فریم 
 یه روش دیگه داره و تعریف تشخيص تایم فریم سطح متفاوت هستش که احتماال در دو جلسه بعد بهش برسيم 

ریم قيمت اما ترسيم بر اساس گام های حرکتی همان طور که خودتون هم مشاهده می کنيد محل های مناسبی هستش که انتظار دا
 زمانی که بهش رسيد واکنش داشته باشيم اگر همپوشانی داشتید باید از ارجعيت با تایم باال هستش

 و تایم ترید شما بر اساس سطح تایم باال باید باشه در زمانی که همپوشانی دارید 
 کدام تایم فریم ولی اینکه این گام های حرکتی ترسيم برای کدام تایم فریم هستند و ان قله و دره ها برای 

 با روشی که در جلسه چهارم عرض خواهيم کرد قابل شناسایی ميشه
 چون این احتماال وجود داره که گام های حرکتی شما هر کدام برای یک تایم خاص باشند

 و تشخيص ان با پیوتی هستش که باید بدونيم برای کدام تایم فریم هستش 
 

 71سوال_شماره_#
 جلسه_دوم #

 ::ن و تبریک روزتون استادسالم جناب تریگر و ممنون از ویدیو پرمحتواتو
 سوالم دو قسمت هست 

قسمت اول : برای ورود های مناسب از لحاظ زمانی قانونی مثل سيکل زمانی هست که برفرض اگر به پیووت های هفتگی رسيدیم  
 کندل درجا باید بزنه و بعد حرکت خودش را شروع کنه و از این راه بتونيم زمان بهتری ورود کنيم  10حداقل 

 بتونيم تشخيص بدیم که موقع حرکت قيمت شده یا خير؟   264و   7و  3دوم : با استفاده از مقایسه ی اعداد ای تی ار های  قسمت 
 جواب: 

سالم و ممنون نه به این صورت که بخوایم کندل شماری کنيم ولی یه ذهنیت اوليه نسبت به سطوح داریم که وقتی یک سطح دیلی  
درصد این امکان وجود داره که قيمت در 20 25داریم و قيمت به سطح دیلی رسيده و ما ميخوایم در تایم یک ساعته ترید کنيم فقط 

 درصد موارد مطمئن هستیم که درجا خواهد زد   80بده و کال برگرده و بیش از اولين برخورد بهش واکنش نشان 
 پس قوانين ميزاریم که مثال در اولين برخورد ها ترید نکنيم حتی اگر یک موقعيت عالی رو از دست بدیم 

 چون احتمال اینکه در یک بازار ساید درگير بشيم خيلی زیاد هستش 
ازی با روح و روان ترید و تریدر به خاطر درجا زدن و اینکه تکليف تریدش مشخص نميشه خسته ميشه و و درگير شدن در بازار ساید یعنی ب

 دقيقا زمانی خسته ميشه و کلوز می کنه زمان حرکت مارکت هستش 
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یک ساعته بهش  کندل در  26ولی شاید شما که دنبال زمان هستید بتونيد به قوانينی برسيد که مثال اگر سطح دیلی هستش به اندازه مثال 
 زمان بدیم و بعدا وارد بشيم 

 
از نظر مقایسه ای تی ار متاسفانه شما نميتونيد زمان رو بدست بیارید و فقط ميتونيد تشخيص بدیدکه بازار در اینده حرکت با مومنتوم 

 داره یا نه 
 
 72سوال_شماره_#
 جلسه_دوم #

ماه اونجا معطل هست و  ۳استاد عزیز شما حرف از ورود زود هنگام زدید در مورد زمان گفتيد که وقتی مثال سطح مانسلی دارید حداقل 
سرمایه ما خواب داره و گفتيد یک تریدر حداقل به اندازه تایم تریگر باید در ضرر باشه راهکارهایی وجود دارد تا سرمایه خواب نداشته  

هم در مورد این موضوع کمی توضيح دادید ایا در برخورد اول نمی توان یک  ۳۱باشد ميشه بیشتر توضيح بدهيد این موضوع؟ و سوال 
 و ترید کرد ؟گام حرکتی برگشت ر

 :جواب
تی  چرا ميشه یه اندازه یک گام ترید کرد ولی نباید توقع ان رو داشته باشيم که قيمت بالفاصله بعد از رسيدن به سطح برگشتی به اندازه ای 

 ار تایم ساختار داشته باشه
 و در تایم تریگر مطمئنا زمانبر هستش تا اینکه نشانه های برگشت تکميل بشه 

 مطمئنا در زمانی که پیوت ها رو صحبت می کنيم البته فاز دوم پیوت ها باز هم خواهيم گفت در مورد 
 

 73سوال_شماره_#
 جلسه_دوم #

درصد مواقع بازار در جا ميزنه تا   80درصد مواقع ، قيمت واکنش سریع در اولين برخورد و   25تا  20گفتين که در  71استاد تو سوال شماره 
 روند خودش رو مشخص کنه  

 درجا زدن داریم؟  2ما واکنش سریع و در شماره  1دایره شماره  ميتونيم بگيم که در : (آیا ما تو این تصویر )با فرض صحيح کشيدن سطح

 
 

 جواب:  
 مثل حالت سبز که وقتی به سطح رسيده بالفاصله برگشت داشتیم و حالت بعدی مثل سطح بعدی که در ناحيه قرمز مدتی رو درجا زده
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 74سوال_شماره_#
 جلسه_دوم #

پپ   54دقيقه به اندازه  5پپ هست .یهو در  33جناب تریگر فرمودید در تریل کردن استاپ گام حرکتی رو در نظر ميگيریم مثال برای پوند   
نوسان شدید داد !آیا توجيحی برای حرکت بیش از گام حرکتی وجود داره ؟ برای در امان بودن پوزیشن چه باید کرد ؟) جناب تریگر فقط 

 ری رو توضيح بدین که مربوط به این جلسه هست .(ممنون قسمت ای تی ا
 جواب: 

 ببخشيد چهار بار به این سوال پاسخ دادم 
 ولی باز دليت کردم

 و متاسفانه باید مطالبی که هنوز در ویدئوها گفته نشده رو در گروه عمومی هم جواب ندم و دليت کنم
 چون وارد مباحث بشه دیگه نميتونم جمعش کنم 

 پپ 33پپ ميشه و تارکت شما  7زه که شما در تایم یک ربعه هستید و استاپ شما در این اندا
 پپ باید با قيمت حرکت کنيد  7و اگر بخواید از تریل استفاده کنيد با فاصله 

 به صورت اتقاقی این ارز قبال تحليل شده بود و در کانال عمومی هستش و سطح ورودش هم مشخص شده بود
 سرمایه باید در امان باشه که برای در امان بودن سرمایه از استاپ استفاده می کنيم - مان باشه هاضمنا ترید نباید در ا

پپ رو سيو سود   40پپی که گفتيد حداقل ميتونستید  54پپ استفاده ميکردید از   7برای مراقبت از ترید هم شما از جابه جایی استاپ 
 ل خودشون صحبت می کنيم ميکردیدو انشاهللا در مورد روش ها ترید در سرفص 

 
ورود شما رو به گروه خوش امد ميگيم ولی دیروز هم عرض کردم که ما در این گروه و یا سایر گروه های تریگر پرایس اکشن با سطوح و 

پست مشابه   لول ها کار می کنيم و کاری به کار خبرها نداریم و دیروز هم یک ساعت قبل از خبر نمونه ترید فرانک رو به صورت الیو برای
 که در مورد خبر صحبت کرده بودش شير کردم 

 برای شما بهترین ها رو ارزو می کنيم 

 
 حتی در خبر های شما هم این سطوح تریگر پرایس اکشن هستش که قيمت به ان واکنش نشان ميده 
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 75سوال_شماره_#
 جلسه_دوم #

ر در یک تریدی ورود زود هنگام شکل بگيره راه حل چيه؟و اینکه در زمان الیو بازار از کجا باید در جایی از ویدیو فرمودین ورود زود هنگام،اگ
 فهميد ورود زود هنگام بوده؟حجم اضافه کردن در این مواقع جایز هست؟ 

 جواب: 
 ورود زود هنگام قيمتی که کال نباید داشته باشيم و گناه نابخشودنی هستش 

انشا هللا چند تا قانون ميزاریم که نهایت سعی رو داشته باشيم ورود زود هنگام زمانی نداشته باشيم  برای ورود زود هنگام زمانی هم 
 ولی اگر هم داشتیم دیگه مرغ زیرک چون به دام افتاد تحمل بایدش 

 اضافه کردن حجم اگر مطابق با پلن باشه بله ولی اگر از قبل تدوین شده نباشه خير جایز نيستم 
 
 

 ۷۶سوال_شماره_#
 جلسه_دوم #

 سالم و عرض ادب 
 داره؟ ATR توضيح بفرمایید و اینکه چه فرقی با APR رداستاد لطفا در مو

 جواب: 
 رو مطالعه کنيد 21-32-44-53شما ميتونيد سواالت شماره 

 یا ميانگين رنج قيمتی از فرمولی که توضيح داده شده حساب ميشه  APR شاخص
 یا ميانگين رنج واقعی هم فرمولش رو در ویدئوها اشاره کردیم حساب ميشه  ATR و

 فرمول جدا و دیدگاه کامال جدا که به یک موضوع اشاره دارند و ان هم توان حرکتی یه نماد هستشدو 
 استفاده می کنيم  ATR و ما بیشتر از

 
 

 ۷۷سوال_شماره__#
 جلسه_دوم #

 سالم و عرض ادب 
 اگر تایم ساختار هفتگی هست و ما دبل تریگر کردیم در تایم یه ربع ترید کردیم  

 حاال سوالم اینکه گام حرکتی ای تی آ ر روزانه هست یا ای تی آر یک ساعته ؟
 :جواب

 تایم ساختار هفتگی هستش و گام حرکتی دیلی هستش 
کار رو انجام ميدید اگر برای پیدا کردن نقطه ورود بهتر و دقيق هستش باید بر شما دبل تریگر که ميکنيد باید ببینيد که برای چه منظور این 

 اساس همان تایم اصلی ترید کنيد 
 

ولی اگر به خاطر این که سطح شما تایم باال هستش و امدید تایم پایین برای اسکلپ کردن و استفاده از خاصیت های مگنت ناحيه که در  
 ميزنه ان وقت بر اساس ای تی ار یک ساعته عمل کنيد  درصد در ان ناحيه درجا 80بیش از 

 در مورد این سوال به صورت عملی در جلسه مربوط به روش های ترید صحبت خواهيم کرد 
 
 
 
 

 
 78سوال_شماره_#
 جلسه_دوم #
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 استاد آیا این کندلی که مشخص شده هم جزو برگشت به سطح محسوب ميشه و بایستی برخورد اول حساب بشه؟ 
 (.يمت ریزش می کردالبته این به سطح نرسيده ولی با فرض اینکه به سطح رسيده بود و بعد ق)

 
 

 جواب: 
بله ان گره معامالتی هستش که در بحث پرایس مطرح هستش اما ما در مباحث مربوط به تعداد برخورد های کالسيک شمارش رو از 

 اولين پولبک حساب می کنيم که همان شدو اولين برگشت هستش 
 در مورد شناخت انواع برگشت ها سرفصل داریم 

 
 79سوال_شماره_#
 جلسه_دوم #

ول برای من مشکلی ایجاد شده از نظر تایم فریم مثال سطح اچ یک داریم تایم تریگر ام پنج  سالم و عرض ادب در مورد ترید نکردن برخورد ا
  10برخورد اول به سطح حاال یا حمایتی یا مقاوتی ترید نميشه این برخورد منظور برخورد تایم فریم ام پنج هست که برخورد ام پنج مثال  

پیپ ميره برمی گرده حاال دومين برخورد اچ یک که شاید  40د اچ یک که مثال پیپ ميره برميگرده به سطح االن وارد ميشيم یا برخور
 سومين برخورد یا شایدم بیشتر ام پنج ميشه

 جواب:  
 سالم بله برخورد در تایم تریگر مد نظر هستش چون داریم در تایم تریگر دنبال ورود هستیم 

 که برای خودتون از بین تریگر های ورود انتخاب می کنيد ترید خواهيد کرد وقتی برخورد اول صورت ميگيره در اینده بستگی به نوع ستاپی 
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 به صورت کامل در این مورد و ستاپ ها صحبت خواهيم کرد 
 

  _جلسه80سوال__#
 جلسه_دوم #

ساعته با استفاده از گام حرکتی روزانه به  1جه به تایم ساختار روزانه در تایم تریگر استاد عزیز ایا این دیدگاه صحيح هست که ما با تو
نسبت های و لو روز قبل انتظار حرکاتی رو با همان گام حرکتی در روز بعد داشته باشيم و همينطور در صورتی که مثال در گام سوم به یک 

 ت به اون سطح داشته باشيم تشکر از پاسخ گویی شمامحدوده مهم برسيم انتظار بیشتری برای داشتن واکنش نسب 
 جواب:  

سالم و وقت بخير انتظار حرکت به نسبت های و لو روز قبل نيستش و به صورت شناور از های و لو جاری به صورت ریپينت انجام ميشه تا 
 هستش نه از های و لو روز قبلای تی ار ان روز پر بشه ولی ترسيم گام حرکتی از های و یا لو پیوتی تشکيل شده 

 اگر شما از های و یا لو روز قبل استفاده کنيد  باید بر اساس گام های یک ساعته حرکت کنيد 
 در این خصوص در اینده کامال صحبت خواهيم کرد 

 ولی انتظار واکنش به گام سوم 
 برگشت رو داشته باشيم بله درست هستش و انتظار ما این هستش که بعد از سه گام حرکتی حداقل یک گام 

 
 
 

 81سوال_شماره_#
 جلسه_دوم #

عزیز.در این حالت طرح شده مگر گام های حرکتی مورد استفاده، از تایم چهارساعته گرفته نميشه ،که تایم پترن سالم خدمت استاد 
 هست )شما فرمودین یک ساعته که تایم تریگر هست( ؟ 

 جواب: 
 ساختار شماهای و لو کندل دیلی یعنی اینکه سطح شما برای تایم یک ساعته هستش و ان وقت تایم یک ساعته ميشه تایم 

 به مباحث نرسيدیم ولی بعضی وقت ها به اجبار برای پاسخ باید یه سری مطالب جلوتر گفته بشه
 شما وقتی صحبت از های و لو روز قبل رو دارید کل داستان سوال شما عوض ميشه 

و لوی پیوتی در تایم روزانه بوده و   چون این واژه برای ما یه مفهوم دیگه داره که سطح برای تایم یک ساعته ميده شاید منظور شما های
 احتمال اینکه من سوال شما رو درک نکردم و با ذهنیت خودم جواب دادم هستش 

 
 ۸۲سوال_شماره_ #
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 جلسه_دوم #
 استاد دو سوال دارم 

آیا اگر قبل از رسيدن به گام حرکتی )تایم پترن( ،یک سطح گره مربوط به تایم باالتر وجود داشته باشه ،بنا به فرمایشات قبلی شما  -۱
 بجای گام حرکتی اون سطح تایم باالتر رو باید در نظر گرفت؟ ،اولویت با تایم باالتر هست و دیگه 

 اگر جواب سوال اول بله هست پس باید سطوح تایمهای باالتر رو تا چه تایمی باید همزمان با سطوح تایم پترن چک کرد؟ -۲
 جواب:  

 قيمتی رو نشان ميدن  سالم  بله اولویت با تایم باال و سطوح داخل چارت هستش و گام های حرکتی فقط به ما محدوده
 ما برای تحليل از باالترین تایم فریم به سمت تایم پایین ميایم بنابر این سطوح همه تایم فریم های باالتر رو در چارت داریم

 
 

 83سوال_شماره_#
 جلسه_دوم #

 .استاد اگر ایرادی نداشته باشه من باز سوالم رو در قالب یه چارت بپرسم 
یک ریزش قيمت مجدد با  برای سطحی که مشخص شده در ابتدا یک کندل با شدو به این سطح واکنش نشون داده و ریخته و بعد از 

 سطح اوليه سطح واکنش نشون داد و مجددا ریخت. آیا االن اون برخورد آخری برای ما برخورد دوم محسوب ميشه یا برخورد اول؟ 

 
 جواب:  

ز کجا تشخيص اگر اجازه بفرمایید ما باید اول شکست ها رو بگيم و بعد از ان بررسيم به تعداد برخورد ها و اینکه سطح ترسيمی رو شما ا
 دادید و اصال چرا ان سطح و اینکه ما چند نوع برگشت داریم رو هم نگفتيم 

 ولی ميتونيم این قول رو بدم که یک هفته اخری رو به جلسات اضافه کنم که همش پرس و پاسخ های تحليلی باشه
 ان هم زمانی که همه مطالب گفته شده و دست من برای توضيح دادن باز هستش

 
  84سوال_شماره_#
 جلسه_دوم #

روز گذشته حرکت با مومنتوم رو ثبت کرد. ميانه بازار از کجا تشخيص بدیم که این حرکت با استاد خداقوت. امروز کابل بر خالف چند 
عدد   atr پپ نوسان داشت در صورتی که ميانگين 180مومنتوم پرقدرت هست و معامالت از نوع فروش منجر به استاپ هست. در واقع 

ه شده .فقط به صرف اینکه این ذهنیت رو داشتم که امروز هم مطابق  بود . خيلی معامالت به این شکل انجام دادم که با استاپ بست 92
 .با گام حرکتی چند روز گذشته احتماال معامله ميکنه . متشکرم

 جواب: 
راستش اینکه ذهنیت سل داشتید رو من نميدونم بر چه اساسی بوده چون ما از اول هفته که تحليل رو ارائه کردیم و پیوت تشکيل شده  

 یوت زده شد ذهنیت بای داشتیم و ریترن تو پ
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 پپ شد  180پپ به اندازه دو گام حرکت کرد و   90اما اینکه به جای 
رو شاید االن من به راحتی بتونم توجيح کنم که ای تی ار هفتگی در سه و هفت از ميانگين خودش عقب بوده و با رسيدن به پیوت هفتگی 

 انتظار داشتیم 
نداریم و به همين خاطر ما پوزیشن های سه گانه رو معرفی کردیم تا حرکت هایی که به این صورت اتفاق می  که اصال هم این انتظار رو 
 افته رو بتونيم شکار کنيم

ضمنا شما امکان ویرایش کامنت خودتون رو هم باید داشته باشيد و شماره سوال و جلسه رو هم به صورت هشتک مشخص کنيد  
 ممنون ميشم 
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 ۸۴سوال__#
 جلسه_دوم #

سوال این هست با توجه به دو جلسه ای که تا االن داشتیم ایا ميتونيم از گام حرکتی در این مرحله به عنوان بدست اوردن دیدگاه 
 ر چند خط توضيحی برای این استفاده بفرمایید تشکر از پاسخگویی شمااستفاده کنيم اگر جواب بله هست ممنون ميشم د

 جواب: 
 همانطور که قبال هم در جلسه اول عرض کردیم برای ترید کردن 

 شما در ابتدا احتياج به روش هایی برای ترسيم سطوح حمایت و مقاومت دارید
 ميشه ازش استفاده کرد و سطوح را در چارت ترسيم کرد گام های حرکتی هم یکی از روش هایی هستش که در کنار سایر روش ها 

 
 ما یه جلسه کامل در خصوص روش استفاده از گام حرکتی برای ترسيم سطوح رو خواهيم داشت 
و به صورت کامال کالسيک بهش نگاه  اما اینکه گام حرکتی به ما دیدگاه مسير حرکت بده رو با اجازه نميخوایم زیاد وارد ان مبحث بشيم

 مقاومت ها دیدگاه فروش  حمایت ها دیدگاه خرید نيمميک
 و تبصره های ان رو هم صحبت خواهيم کرد که قبال هم یه اشاره به ان داشتیم و تعداد برخورد ها بود

ولی روش ترسيم سطوح بر اساس گام حرکتی یکی از روش های ترسيم حمایت و مقاومت هستش که دراینده در خدمت شما خواهيم  
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 بود
 یک اندیکاتور نوشته شده رو هم تقدیم می کنيم که کارها رو برای ترسيم اسانتر کنه و حتی

 
 نمونه ایی از اندیکاتوری که بر اساس گام های حرکتی سطوح حمایت و مقاومت رو ترسيم می کند 

 
 

ميتونه این اتفاق هم رخ بده که  در نظر داشته باشيم که گام های حرکتی ناحيه رو ميده که ما حواسمون به ان محدوده قيمتی باشه و
 سطوح رو بعدا با نواحی چارت اپدیت کنيم  قيمت به ناحيه مورد نظر نرسيد 

 
 

 85سوال_شماره_#
 جلسه_دوم #

 هست ؟ سالم . جناب تریگر این اعداد که نوشتم درست 
  یعنی برای بدست اوردنه ای تی ار هر تایم فریم اول ای پی ار رو متناسب با قيمته فعلی بدست مياریم بعد هر درصدی از ای پی ار ،،ای تی

 اره یک تایمه خاصی رو نشون ميده ؟؟؟ 
 ی اره تایمه یک ساعته ؟؟ درصده ای پی ار ميشه ای ت 20ساعته ؟ یا مثال  4درصده ای پی ار ميشه ای تی اره تایمه  40مثال 

 یا کال اشتباه متوجه شدم ؟ 
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 جواب:  

 نه همه ان محاسبات برای بدست اوردن ای پی ار هستش و توان حرکتی که ما ذهنیت ان رو برای هر تایم فریم داریم 
 و ربطی به ای تی ار نداره ای تی ار فرمولش فرق داره که عدد های ان زیر چارت نوشته شده

 از زمان ها عدد های ای تی ار با عدد های ای پی ار یکی هستش در خيلی 
 درصد ای پی ار روزانه ميشه ای پی ار چهار ساعته  40و شما باید در ان نوشته ها مثال اینطوری در نظر بگيرید که 

 درصد قيمت هستش که برای دیلی هستش  66.66ضمنا ان عدد 
 
 86سوال_شماره_#
 جلسه_دوم #

ه و همان یک واکنش و تمام ، اگه بخواد  سالم استاد ، بعضی مواقع پیش مياد که قيمت به یک سطح برخورد ميکنه و به سرعت بر ميگرد
اینطور چيزی رو دیدم ، اینطور  gbpusd واکنش دیگه ای انجام بده باید یک ماه دیگه صبر کرد تا دوباره برگرده به اون سطح ، بیشتر روی

 مواقع چطور باید تشخيص بدیم و معامله کنيم ؟؟ 
 جواب: 

 دیلی که قيمت وقتی بهش رسيد و واکنش نشان داد و ميخواید ترید کنيدسالم شما یه سطح دارید مثال برای تایم 
 به هيچ روشی از انواع تریگر ها نتونستید ترید کنيد ان موقعيت از دست رفته 

 و دیگه نباید افسوس موقعيت از دست رفته رو بخوریم و ما وسط راه دیگه وارد معامله نميشيم 
 دوباره به ان سطح برگرده  و صبر می کنيم حتی اگر یک سال تا قيمت

مگر اینکه شما بخواید از خاصیت مولتی تایم استفاده کنيد و در مسير شروع شده در موقعيت هایی که مجدد در ریتریس ها و اصالح ها  
 ایجاد ميشه در تایم های پایین تر ترید کنيد ولی ان موقعيت که فرمایش کردید دیگه از دست رفته هستش 

 
 سوال: 

 . یک قسمت از فيلم فرمودین برای پیدا کردنه ای تی ار از یکسری درصد استفاده ميکنيد که در قيمته جاری ضرب ميشه جناب تریگر 
 دقيقه   4*قيمت =ای تی ار تایمه هفده ساعت و 0.64مثال 

 ... االن تو این پیام فرمودین که های و لو جاری استفاده ميشه
 رم مياد . ميشه لطفا توضيحش بدین که بهتر متوجه منظور شما بشيم ؟؟ من متوجه نشدم االن دو مورده متفاوت بنظ

 جواب: 
این دو موضوع اصال به هم مرتبط نيستش شما برای بدست اوردن توان حرکتی مارکت در تایم فریم ها از یک سری ضرایب استفاده می 

 کنيدتا یک ذهنیت برای توان حرکتی داشته باشيد 
 جاری رو در نظر بگيرد شما توان حرکتی تایم دیلی رو داریددرصد قيمت  66مثال اگر 

 ان موضوع یک روشی هست برای تشخص تایم فریم مربوط به سطوح 
 که در زمان مربوطه وقتی پیوت ها و تشخص تایم فریم های سطوح رو گفتيم در مورد کامال توضيح خواهيم داد 
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 دقيقه هستش  15سيم کنيد این خط مربوط به تایم فریم اگر شما مثال از های و لو کندل چهار ساعته یک خط تر
دقيقه هستش و ان خط و سطح ترسيم شما که تایم ساختار  15یعنی شما یه حمایتی یا مقاومتی ترسيم کردید که مربوط به تایم فریم 

 ترید کنيد  دقيقه و حاال ميخواید باهاش ترید کنيد باید در تایم فریم یک دقيقه 15داره  تایم ساختارش ميشه 
 

 سوال : 
پس در کل اون اعدادی که باالی چارت هستن ، توان حرکتی هستن و درصد هایی که گفتين تو فيلم باز هم داره توان حرکتی تایم فریم ها 

 رو نشون ميده ؟ 

 :جواب
 بله ان عدد ها توان های حرکتی مطابق با فرمول گفته شده ویدئو هستند 

ADR هست االن تو چارت ؟  جناب تریگر نقش  چی 
 ما اصال از ای دی ار استفاده نمی کنيم 

 چون یکی از دوستان شما سوال کردند من در مورد روش محاسبه ان توضيح دادم
 

 87سوال_شماره_#
 جلسه_دوم #

 سالم روزتون بخير 
 کتی روی چارت باید ترسيم شده داشته باشيم؟ به عنوان تریدر گام های حر

یا صرفا زمانی که دیتایی از چارت نداریم )مثل شکستن یک مقاومت و دیدن قيمت های جدید( باید این گام ها را ترسيم شده داشته  
 باشيم؟ 

 جواب: 
رد سطوح حمایت و مقاومت تحليل کنيد  شما برای ترید کردن برای شروع باید استراتزی مشخصی داشته باشيد که بازار رو برای بدست او

 این ميتونه روش کالسيک باشه 
 ميتونه فيبوباشه

 ميتونه هارمونيک باشه
 ميتونه اليوت باشه 

 ميتونه چنگال باشه
و یک روش هم ما تقدیم شما کردیم که بدست اوردن حمایت و مقاومت با روش استفاده از خود قيمت و نسبت های حرکتی ان  

 هستش 
 

 شما ميتونيد ان رو به تنهایی استفاده کنيدحاال 
 ویا با روش های دیگر ترکيب کنيد 

 پیشنهاد ما ترکيب با تحليل کالسيک هستش 
 در حالی که ميتونيد مثال با چنگال ترکيب کنيد و یا با هارمونيک ترکيب کنيد 

 
 88سوال__#

 جلسه_دوم #
 استاد عزیز ایا با توجه به گام های حرکتی این ترسيمات صحيح است در این تصاویر تنها یک گام حرکتی مشخص شده؟؟ 
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 جواب: 

 سالم فکر کنم درست باشه
 دراین ارز به گره هفتگی رسيده بود و تایم ساختار ما هفتگی بودشچون قيمت 

 پس گام های حرکتی ما بر اساس دیلی ميشه 
 و یک برابر دیلی از کف 

 سه برابر دیلی از کف
 و هفت برابر دیلی از کف 

 تقریبا با لول های ترسيم شما نزدیک هستش 
 ویا به روش شما ای تی ار تایم باال باال باالتر

 و هفتگی و مانسلی ميشه  که دیلی
 و نواحی خيلی دقيقی رو هم به نظرم مشخص کرد که بازار بهش نواکنش داشته 

 
 ۸۹سوال_شماره_ #
 جلسه_دوم #

با عرض سالم.جناب خاکستر شما فرمودین که های و لوی کندل روزانه, سطحی به ما ميده به عنوان سطح حمایت و مقاومت که مربوط 
 .باشد.تا اینجا همه چيز مشخص هست ميشود به تایم یک ساعته که تایم ساختارش می

آییم های و لوی کندل دیلی که مربوط به دو روز قبل هست را به عنوان سطح حمایت و مقاومت در نظر ميگيریم و به همين ما می حاال 
 .....ترتيب های و لوی کندل های سه روز قبل و چهار روز قبل و 

 !سوال من اینجاست که در این شرایط چارت پر از سطوح حمایت و مقاومت ميشود
کدام یک از سطوح حمایت و مقاومتی که مربوط به های و لوی کندل های روزانه هست برای ما از اهميت زیادتری نسبت به دوم اینکه 

 سایر خطوط برخوردار هست و انتظار واکنش بیشتر بر روی آن سطح را داریم؟ 
 .ممنون از شما

 جواب: 
 سطح پیش رو برای ترید کردن کافی هستش اولين  ببینيد برای ترید کردن شما که احتياج به صد تا خط ندارید

 ولی حاال چون احتياج به استاپ و تارکت دارید نهایتا دو سطح باال و دو سطح پایین کفایت ميکنه
 تصميم به نوع ترید روی سطح با تشکيل پیوت و یا شکست هستش 

 که استاپ مشخص دارید در تایم تریگر و تارکت ها هم ميشه سطوحی که ترسيم کردید 
 ضی وقت ها شما چند سطح نزدیک به هم دارید که ناحيه مهم ميشه بع

 کندل قبل رو بیاید و های و یا لو ترسيم کنيد که خوب این ميشه کندل هفتگی و ان سطح ميشه سطح چهار ساعته 5و اگر شما 
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 ۹۰سوال_شماره_#
 جلسه_دوم #

 ضمن عرض سالم و وقت بخير
 لحاظ بکنيم؟رو  DAILY تایم فریم APR هم ميتونيم درصدی از MONTHLY و WEEKLY استاد برای تایم فریم های

 جواب: 
 سالم 

 بله در همان فيلم و یا ان تصویری که شير کردم همه ضریب ها هستش 
1-4-8-16-32-64-1.28-2.56-5.12 

 
 برای تایم های فرکتالی ما بودند

 روزه هستش  45برای تقریبا  512و انجا مثال زدیم که وقتی 
 روز که یک ماه هستش 22نصفش ميشه برای 

 کامل مثال دو سوم ان درصد و یا یک ماه 
 و قابل مقایسه و نسبت بستن برای بدست اوردن هستش 

 
 91سوال_شماره_#
 جلسه_دوم #

)یک برابر، دو برابر و ....( و سطوحی که گذشته داشتیم دنبال برگشتهای اسکلپی باشيم  ATR استاد با این حساب می تونيم روی برابری
 بدون نياز به برخورد دوم؟؟؟ 

 جواب: 
 بله ميشه ولی چون بازا به صورت حرکت و استراحت نوسان داره

 گام های متفاوت یک در ميان استفاده بشهباید از 
 مثال یک برابر و بعدی شاید یک و نيم برابر و بعدی دوباره یک برابر 

 اینکه کدام یکی از این گام ها اول شروع ميشن فعال بین علما اختالف هستش 
 

 92سوال_شماره_#
 جلسه_دوم #

که در باال سر قيمت ترسيم کردم درست هستش ؟ سوال دوم اینکه هميشه شکل  سالم استاد سوال اولم این هستش که آیا سطوحي
 گيري سطوح از تایمهاي پایینتر شروع ميشه به تشکيل و در ادامه اون سطح با حرکتهایي که ميکنه تبدیل به سطحي از تایم باالتر بشه ؟
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 جواب: 
 قانون تشخيص پیوت ها داریم که در دو جلسه اینده بهش ميرسيم سالم ما سطوح و تایم انها رو به این صورت مشخص نمی کنيم و 

 و دوم بله
 تشکيل سطوح از تایم پایین به صورت تکرار فرکتالی شروع ميشه و رشد می کنه و تبدیل ميشه به سطوحی از تایم فریم باال

 ميگيریم  ولی برای ما در لحظه که ميخوایم تصميم بگيریم بر اساس سطح که قيمت بهش رسيده تصميم
 

 93سوال_شماره_#
 جلسه_دوم #

 ،!مایشات شما کردم درست هست یا نه ؟استاد این استنباطی که من از فر
در چارت وقتی به یک سطح ميرسيم اول چک ميکنيم اون سطح مربوط به چه تایم فریمی هست ، پس یک تایم پایین تر ميشه تایم 

 بیام )تایم تریگر(  برای ورود هم باید دو تایم پایین تر ( ۷و ۳-۱ساختار وانتظار داریم معادل گام حرکتی تایم ساختار حرکت کنه )با گامهای 
 جواب: 

سالم قسمت اول درست بود وقتی ما در یک چارت سطحی رو مشخص می کنيم اول بررسی می کنيم که ان سطح مربوط به چه تایمی  
تریگر و هستش همان تایم ميشه تایم ساختار تایم پایین ميشه پترن و دو تایم پایین تر ميشه تریگر و چهار تایم پایین تر ميشه دبل 

شش تایم پایین تر ميشه هت تریک به ای تی ار تایم پترن ميگيم گام حرکتی در مورد تارکت ها هم بعدا کامال در موردش صحبت خواهيم  
 کرد 

 
 ۹۴ه_سوال_شمار#
 جلسه_دوم #

ساعته که  ۴ایا از ای تی ار تایم تریگر استفاده ميکنيم و یا اینکه از گام حرکتی سطح مورد نظر مثال سطح  ۱.۳.۷استاد عزیز برای گام های 
 دقيقه ممنون از پاسخگویی شما ۱۵گام حرکتی اون ميشه 

 
 95سوال_شماره_#
 جلسه_دوم #

 همون تارگت های تایم تریگر هستن؟ اگه هست شما اینجا از تایم پترن دیلی نام بردید، فرقی داره؟ ۷_۳_۱با سالم، این 
 جواب: 

 بله متفاوت هستش و ان یک سه هفت مربوط به تارکت گذاری ها ميشه
 

 96سوال_شماره_#
 جلسه_دوم #

 رو ميده  APR تایم روزانه به ما درصد قيمت جاری در  66یک فرمولی هم گفتيد که 
 درصد رو محاسبه کنيم  66حاال من ميخواستم بدونم چه زمانی باید این 

 بهترین زمان کی هست  
 به محض شروع کندل روزانه یا زمانی که کندل روز قبل بسته ميشه محاسبه کنيم؟ 

ميپرسم و در تایم روزانه شاید گپی به صورت محسوس و خيلی فرقی شاید باهم نداشته باشن این دوتا ولی به خاطر گپ های قيمتی )
ساعته و همينطور ميشه اون رو به تایم های پایین تر بسط 4درصد کمتر ميشه تایم  40پیوسته وجود نداشته باشه ولی چون گفتيد با 

 ( داد سوال پیش اومد
 پایان کندل محاسبه کنيم یا با اغاز کندل جدید  دقيقه اگر که گپی ایجاد بشه برای ما مهم ميشه که با 15چون در تایم مثال 

 یا که کال این محاسبات نياز نيست و به صورت درصد کلی نگاه کنيم؟
 جواب: 

 درصد رو هميشه حساب می کنيم و به عنوان توان حرکتی ان شاخص در تایم دیلی هميشه روی چارت داریم  66ما 
 فریم ها رو در هر لحظه داریم و جلوچشم ما روی پلتفرم هستش  و همچنين سایر توان های حرکتی مربوط به همه تایم

 این عدد اصلی ربطی به کندل نداره که با شروع و یا باز شدن ان حساب بشه از روی قيمت جاری حساب ميشه 
 و گپ ها هم هيچ نقشی در فرمول توان حرکتی ندارند ولی در ای تی ار چرا گپ ها در فرمول محاسبه نقش دارند
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 در اینجا گپ داریم حاال با کلوز کندل قبل محاسبات رو انجام بدیم یا با شروع کندلی که بعد از گپ بوده
 جواب: 

 اگر بخواید ای پی ار رو حساب کنيد که نه کاری به گپ نداریم و با قيمت هستش 
 پ به عنوان ترو رنج هستشو اگر بخواید ای تی ار رو حساب کنيد بله از کلوز کندل قبل از گپ تا های کندل بعداز گ

 
 97سوال_شماره_#
 جلسه_دوم #

 رو نشون ميده  300اندیکاتور ای تی ار  33:50در ویدیو جلسه اول _دقيقه 
 !!!پیپ حرکت کرده ميخواستم بدونم این چطوریه 3000ولی یورو دالر 

 !يچ واکنشی نداشته حتی در تایم تریگرپیپی ه 3000چون در طول این حرکت 
 برابر حرکت بدون واکنش   10تقریبا 

 ممنون ميشم که یک توضيحی بفرمایید اینکه ما تا چند برابر باید منتظر واکنش باشيم؟ 
 پیپ انتظار یک واکنش داشته باشيم؟  300مگر ما نميتونيم هر  

 :جواب
 سطح همتراز خودش حرکت ميکنه یا از یک پیوت به پیوت دیگریه نظریه داریم که قيمت از یک سطح همتراز به 

  و مطمئنا این حرکت برای تایم فریم باالتر از مانسلی بوده و با توجه به فشردگی قبل از حرکت و کم شدن ای تی ار انتظار ما رسيدن قيمت
 حمایت سر راه( بودهبه سطوح پایین تر )با توجه به تشکيل پیوت و شکست تریگر الین و تعداد برخورد به 

اما اینکه واکنش نداشتیم مطمئنا واکنش داشتیم و ان برگشت ها در تایم دیلی اگر به اندازه ای تی ار تایم تریگر باشه که مطمئنا هم 
 هستش یعنی واکنش و برگشت و اصالح

 
 همين االن یورو در تایم مانسلی فشردگی و کمپرس داره 

 بس بشه و مشخص بشه مدت ها در حرکت رالی هستش و مسير حرکت به صورت درایور یا ت
 

 پپ انتظار واکنش داشته باشيم رو عرض کردم اگر در محدوده های ان گام حرکتی سطوح داشتیم  300اینکه هر 
 انتظار واکنش داریم 

 
شت از سطح رو این رو هم در نظر داشته باشيد که واکنش قيمت به سطح شامل برگشت و شکست ميشه و اینطوری که ما فقط برگ 

 واکنش بدونيم و شکست سطح هم واکنش به سطح هستش 
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 98سوال_شماره_#
 جلسه_دوم #

ولی توان حرکتی یا  2nبتوان    2و تایم های دقيق فراکتالی است که در باالی چارت قرار دارد ، تایم ها بصورت  APR اون اعداد که مربوط به
تجربی به این زیاد ميشه ، علت این چی هستش و اینکه آیا شما خودتون با آزمون و خطا و بصورت  n بتوان 2همون ای پی آر بصورت 

 ?رسيدین یا اینکه دليل خاصی دارد
 جواب: 

 بله همين فرمول هستش و دقيقا درست 
 و اینکه چرا بین تایم های فرکتالی و قيمت ان رابطه هستش رو نميدونم 

 و به صورت کامال تصادفی وقتی داشتم ای تی ار ها رو نگاه می کردم
 ار برابر در نظر ميگریم یا به قول شما دو به توان دو ان  این رابطه رو دیدم که هر زمان که تایم ها رو چه

 ای تی ار ان تایم نصف ان یا به عبارتی دو به توان ان افزایش داره و این رو در توان حرکتی هم استفاده کردم 

 
  78در بیضی دوم  درجه هست و 80مثال تو این عکس در حرکت بیضی اول زاویه لو کندل شروع حرکت تا های کندل سوم حول و هوش 

 .درجه
 سوال: 

 آیا با روش هایی که شما آموزش ميدین ميشه مثال از خط قرمز رنگ به بعد به ادامه روند مطمئن شد و وارد ترید شد؟ 
 جواب: 

 بهترین راهی که بشه تشخيص داد که ما حرکت با مومنتوم داریم 
 ها شما حرکتی های ساید داشتید  وجود حرکت ساید و کمپرس هستش و شما نگاه کنيد قبل از این حرکت

 ولی اینکه بدونم چقدر و تا کجا حرکت ميکنه رو نه نميتونيم بگيم 
 و به همين خاطر از مدیریت پوزیشن ها برای شکار حرکت استفاده ميکنيم زاویه نميتونه دليلی بر ادامه حرکت باشه 

 دارید ولی حرکت ادامه پیدا نکردهکما اینکه شما همان زاویه رو در حرکت نزولی قبل از بیضی دوم هم 
 سوال:  

 استاد تو استراتژی بولينگر باند هم مبنا همينه اگه اشتباه نکنم 
 سعنی وقتی حرکت قيمتی کمپرس ميکنه و باند جمع ميشه ما انتظار شروع یک حرکت با مومنتوم باال داریم  

 ولی تو اون روش امکان تحليل جهت حرکت بسيار ضعيفه و فقط از مووینگ برای ورود استفاده ميشه
 ما تو این روش چطوری ميتونيم جهت حرکت رو قبل از شروع تحليل کنيم؟؟؟؟ 

 جواب 
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 لينگر یه اندیکاتور مووینگ هستش بو
 که نسل اول اندیکاتور های ميانگين به حساب مياد

 و بعداز ان از موینگ ها در اندیکاتور ایچی به صورت ترکيبی از موینگ و دیلی رنج استفاده شده و نسل دوم ميانگين ها هستش 
 ز ای تی ار استفاده شده ترو رنج ها نقش دارند نسل سوم استفاده از ميانگين ها اندیکاتور سوپر ترند هستش که در ان ا

 و نسل چهارم این هستش که شما همه ان اندیکاتور ها رو بریزی بیرون و خودت با چشم غير مسلح بتونی تشخص بدید 
 

 :  سوال
 خب دو تا سوال برام پیش اومد 

ه حرکات ساید و کمپرس حتما حرکت شارپ در آینده نزدیک  اول اینکه آیا اگر انتظار داشته باشيم که به احتمال خيلی باال بعد از یه دور
 اتفاق خواهد افتاد، این انتظار درستی هست یا نه؟ 

 و دوم اینکه برای خود حرکات ساید و کمپرس غير از حالت چشمی، متر و معياری هست که با اعداد و ارقام مثال قابل تشخيص باشن؟ 
 جواب 

 بعداز یک دوره حرکت کمپرس ما حرکت با مومنتوم داریم درصد  100بله به احتمال باال که خير 
 و اینکه ان حرکت کمپرس چه زمانی تایمش تمام ميشه رو متاسفانه نداریم

 ولی قانونی داریم تقریبا وقتی شروع ميشه تا اطالع ثانوی در محدوده ترید های اسکلپی داشته باشيم 
 :و عدد و ارقام دقيق که کی تمام ميشه 

 
 100سوال_شماره_#
 جلسه_دوم #

جناب خاکستر من بر اساس پاسخ شما به چند سوال قبل اینطور متوجه شدم که ما اگر یک سطحی را پیدا کردیم که برای دیلی بود از کف  
بیست پپ بیست پپ رسم ميکنيم ( و حرکت صعودی eur USD مثًال در جفت ارز) به اندازه ای تی ار تایم چهارساعته خطوطی را به ترتيب

روی یکی از این خطوطی که بر ازار با رسيدن به این خطوط یا تشکيل پیوت بدهد و برگردد یا سطح را بشکند.حال اگر که انتظار داریم ب
اساس گام حرکتی چهار ساعته تشکيل پیوت داد یا شکست بر اساس تایم تریگر و با گام های حرکتی تایم تریگر که ضریب یک سه هفت 

 نون ميشم فقط بفرمایید که این دیدگاه من درست هست یا نه.با تشکر باشد ، ما تارکت گذاری ميکنيم.مممی
 جواب 

راستش ما یه جلسه کامل داریم که در مورد روش محاسبات و بدست اورد گام های حرکتی هر تایم فریم بر اساس توانایی های ان  
 شاخص در ان تایم هستش 

 جواب برخی از سواالت دوستان رو عرض کنيم و این مطالب بسيار کلی هستش فقط برای اینکه بتونم 
 یکی از روش ها ترسيم استفاده از ای تی ار تایم ميانی بعد از رسيدن قيمت به یک سطح ساختار هستش 

و انتظار نداریم که با رسيدن به این سطوح قيمت برگرده چون اگر ما در یک روند حرکتی باشيم ان سطوح ميشه تارکت های ما و انتظار  
 به ان سطوح از نوع شکستن هستش  واکنش

ان موضوع یک سه هفت رو هم که عرض کردم یه بحث کامال مدیریت پوزیشنی هستش که به موقع درخصوصش صحبت خواهيم کرد 
دیدگاه شما برای بخش دوم درست بود ولی برای بخش اول ان یه قسمت باید اصالح بشه که انتظار داشته باشيم قيمت با رسيدن به 

 شکيل پیوت بده و برگرده سطوح ت
 
 
 

 
 101سوال_شماره_#
  جلسه_دوم#

استاد برداشت کلی تا اینجا ما اول سطوح رو در چارت به صورت چشمی ميکشيم و بعدش در ان نزدیکی سطح مورد نظر ما دنبال بیس 
رکت ای تی ار گام حرکتی رو در مولتی تایم با استفاده از تایم ساختار سطوح و تایم پترن عرضه و تقاضا ميگردیم و با استفاده از ذهنیت ح

  یا گام حرکتی و در تایم تریگر یا ستاپ ما دنبال بهترین ورود ميگردیم که در سطح مورد نظر حداقل سه کندل تایم ساختار درجا زدن دنبال 
 اگر اشتباه یا جایی کم گفتم کامل کنيد خيلی ممنون ؟ بهترین ورود ميگردیم برداشت من تا اینجا این بود 

 جواب 
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در حالت کلی بله درسته ولی قسمت هایی از فرمایشات شما احتياج به اصالح داره که اگر بخوام توضيح بدم باید وارد مباحث جلسات 
 دید بعدی بشم ولی خالصه طراحی یک پلن به این صورت هستش که شما یک سطح در مارکت رو ترسيم کر
 با روش هایی باید تشخصيص بدید که این سطح برای کدام تایم فریم هستش و بعد به تایم تریگر ميرید 

 با توجه به روش و ستاپ و تریگری که دارید در ان تایم وارد بازار ميشيد
 هستش ميزان انتظار حرکت ها از نظر پپ مشخص هستش و در محدود های ان پپ به دنبال سطوح برای اپدیت 

 
 ۱۰۲سوال_شماره_#

 جلسه_دوم # 
دو قسمت و خوب متوجه نشدم.در یکجا فرمودین که خطوطی که بر اساس گام حرکتی ترسيم ميکنيم به دليل تارگت جناب خاکستر این 

 انتظار شکست داریم 
 .ولی در یکم پایین تر گفتين که انتظار تشکيل پیوت داریم و قيمت باید برگرده

مت با رسيدن به آن تصميم به برگشت داره یا تصميم داره که  حاال از کجا باید فهميد که کدام خطوطی بر اساس گام حرکتی رسم کردیم قي
 برای رسيدن به تارگت بعدی آن سطح را بشکند؟ 

 
 :جواب

ببینيد فقط صرف داشتن یه سطح و گام حرکتی نميتونيم قضاوت کنيم که واکنش به ان چی هستش و این سطوح در هر جایی کارائی  
 خودشون رو دارند 
 اندازه ضریب سه ای تی ار برگشت داشته باشه و سطحی که در این ناحيه هستش رو بشکنه مثال اگر قيمت به 

 ان وقت ما انتظار داریم که قيمت حداقل به اندازه طول حرکت تا سطحی که شکسته رو ادامه حرکت بده 
 و اگر سه برابر حرکت داشته باشيم انتظار اصالح و برگشت رو داریم 

 ه باشيم انتظار تشکيل پیوت همراز رو داریم و اگر هفت برابر حرکت داشت
 

 در قسمت دوم کادر شما عرض کردم ان قسمت که گفته شده قيمت با رسيدن به سطح باید تشکيل پیوت بده باید اصالح بشه
 معنی کارد باال هستش  به یعنی اینکه ميتونه قيمت با رسيدن به ان گام حرکتی پیوت تشکيل نده

 ه ان سطح ان رو بشکنه و ادامه حرکت داشته باشهیعنی ميتونه با رسيدن ب
 

 به نظرم اکثر این سوال ها به این خاطر هستش که ما فعال هيچ چيزی در مورد هيچ مطلبی نگفتيم
 

 و فقط گفته شده که قيمت یه توان حرکتی داره 
 و اینکه چطوری حساب ميشه 

 و اینکه در هر تایمی این توان حرکتی متفاوت هستش 
 مه سواالت در مورد مسائل مربوط به گام های حرکتی رو نگهدارید به نظرم ه

 در پایان فصل اول بپرسيد 
 اینطوری دست من برای توضيح دادن هم خيلی باز هستش 

 
 

  103سوال_شماره_#
   جلسه_دوم#

  سالم و وقت بخير خدمت استاد عزیز استاد ما با توجه به چه نشانه هایی وارد تایم دبل تریگر یا هتریک ميشویم ؟ یعنی اینک از کجا و چه
 رد یا هتریک؟ موقع  بدونيم که باید دبل تریگر ک

  104سوال_شماره_#
 جلسه_دوم #

ساعته هست یا در   4ساعت و بدست اورده باشيم انتظار واکنش در همين تایم  4کتی اگر ما گام حرکتی سوال بعدی در خصوص گام حر
 تایم تریگر ؟  
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 سالم در همين جلسه پیش رو که در مورد کندلها صحبت می کنيم  
 در این خصوص هم در خدمت شما هستیم  

 رو در تایم تریگر بررسی می کنيماما در مورد سطوح وقتی گام برای چهار ساعته باشه انتظار واکنش 
یم  و در سواالت قبلی هم عرض کردم که باید یه این نکته هم توجه داشته باشيم که هر چند گام از یک تایم فریم برابر با گام حرکتی تایم فر

 باالتر بوده  و هم پوشانی دارند که باید تایم باال در نظر گرفته بشه برای رفتن به تایم تریگر
 
  105سوال_شماره_# 
 جلسه_دوم #

  1تا نقطه  2رو بررسي کنم باید از نقطه  1سالم استاد حالتون چطوره ، سوال من این هستش که تو شکل پایین ميخوام نقطه شماره 
  1به نقطه  3بگيرم یا از نقطه 

 
  

  106وال_شماره_س#
 جلسه_دوم #

 رسم کنم  1به  3سالم استاد یك سوال دارم پس من باید تو شکل باال از نقطه 
 جواب: 

 بله

 
 

 107سوال_شماره_#
 جلسه_دوم #

 سالم 
 .االن که یورو دالر در ناحيه سطح هفتگی هست و طبق فرمایش شما گام حرکتی ما ميشود دیلیاستاد ميشه اینطور نتيجه گرفت: 

پس برای ما ،این گام اهميت دارد و گام های تایم پایین در اولویت دوم هست،یعنی قيمت بین دو گام تایم دیلی حرکت ميکنه و گام 
 .های تایم پایین جهت ورود و فری ریسک استفاده ميشه

 تشکر 
 واب ج
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 سالم 
ساعته از کف سطوح رو با فاصله   17سالم بله گره برای هفتگی هستش و به اندازه ای تی ار دیلی و یا بهتر هستش به اندازه گام حرکتی 

 که برای چهار ساعته هستش  36ترسيم کنيد و یا با فاصله های  72های تقریبا 
 ریتریس و یا بعداز حرکت برای تریل کردن این کار سطوح ميانی رو هم به شما ميده برای ترید در زمان 

 

 
سطوح ابی یه توان حرکتی هفتگی که قيمت از گره هفتگی برگشت و خودش رو بهش رسوند و بعد هم به اندازه سه توان حرکتی تایم 

يم که چی تریگر خودش برگشت و بهش واکنش نشان داد که بعدا در مورد ان سطح چهار ساعته که بازار بهش برگشته صحبت ميکن
 هستش 

 
 108سوال_شماره_#
 جلسه_دوم #

 استاد ميشه بیشتر توضيح بدین در مورد این عکس یا اینکه جلسات بعدی مفصل در موردش توضيح ميدین؟ 
 

 ۱۰۹سوال_شماره_#
 جلسه_دوم # 

سطح ساختار خود حرکت کند،بعد از   جناب خاکستر آیا طبق این گفته شما ميشه این نتيجه را گرفت که هرگاه قيمت به اندازه توان حرکتی
 آن به اندازه سه برابر توان حرکتی تایم تریگر خودش اصالح و برگشت دارد.ایا این جمله و این دیدگاه صحيح است؟با تشکر 

 جواب 
 تقریبا 

 چون حرکت به اندازه تایم ساختار که دو جلسه بعد در موردش صحبت می کنيم ميشه یه نوعی پیوت 
 باید انتظار اصالح داشته باشيم به یه گره معامالتی در دل پیوت که تقریبا با این توان ها نزدیک هستش و ان وقت 

 
 110سوال_شماره_#
 جلسه_دوم #

 :استاد با این جمله خوب نمی تونم ارتباط بگيرم
 مثال اگر قيمت به اندازه ضریب سه ای تی ار برگشت داشته باشه"

 و سطحی که در این ناحيه هستش رو بشکنه 
 "تا سطحی که شکسته رو ادامه حرکت بدهان وقت ما انتظار داریم که قيمت حداقل به اندازه طول حرکت 

 برای این جمله آیا گراف زیر درست است؟ 
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 جواب 
 سالم 

 بله دقيقا مثل شکل شما هستش و فقط باید رعایت سطحی که مارکت به ان رسيده و تایم تریگرش رعایت بشه
 اتفاق رخ داده مثال مثل یورو که رسيده بودش به تایم هفتگی و شما بررسی کنيد می بینيد که این 
 تقریبا سه برابر ای تی ار چهار ساعته که این ميزان تقریبا ای تی ار دیلی هم هستش 

 یه سطح ميشه و قيمت با شکست ان به اندازه همان اندازه رفته باال
 "با این جمله همانگی نداره:" اگر سه برابر حرکت داشته باشيم انتظار اصالح و برگشت رو داریم

در جهت شکست   atr برابری3حرکت کند و یک سطح رو بشکند حداقل انتظار حرکت، atrبرابر3اینطور گفت که اگر مارکت به اندازه ميشه 
 .است.ولی قبلش یه اصالح رو داریم

  
 

 نه باهم مقایرت ندارند 
 چون شما وقتی سه برابر ای تی ار تایم تریگر حرکت داشته باشيد 

 انتظار یک برگشت دارید 
 ح ان حرکت و شکست که یه دفعه انجام نميشهو اصال

 برای شکست ها احتياج به پاک سازی سطح و سفارش هستش 
 و قيمت معموال قبل از شکست یه دورخيز می که و بعد شکست اتفاق می افته  

 ان موضوع ميگه اگر شکسته بشه به اندازه حداقل خودش حرکت می کنه 
 ست اتفاق نيفتادهاین که االن فرمایش می کنيد که هنوز شک

 
 

 ۱۱۱شماره__ سوال#
 جلسه_دوم # 

تر   با توجه به اینکه شرایط تریگر ممکنه در تایم تریگر وجود نداشته باشه و ما در دبل تریگر و هتریک ورود کنيم و ریسک به ریوارد ارزنده
 ه معموال حتی چند مرحله ممکنه استاپ بخوریم و چاره چيه؟ شه احتمال خوردن استاپ بیشتر ميش

 
 جواب 

 دقيقا همين طور هستش 
و شما به استیتمنت های تریگر هایی پرایس کار نگاه کنيد از نظر ریسک به ریوارد بسيار عالی هستش و از نظر وین ریت حتی شاید 

 باشه  50/50وضعيت خراب تر از 
 سی زیاد ولی پپ های کم هستش تعداد استاپ ها در ترید های پرای

 و این خاصیت های تریدر پرایسی هستش 
 

 112سوال_شماره_#
 جلسه_دوم #
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مدام در حال تغيیرهست،ایا هميشه باید مجدد aprاستفاده ميشه و بعلت تغيیر قيمت، aprاستاد با توجه به اینکه گام حرکتی ازضرایب 
 رو در همون محدود تلرانس بحساب بیاریم ؟ apr نيست واین تغيیراتسطوح گامهای حرکتی رو چک کنيم یا نه نياز 

 جواب 
 نه نيازی نيستش و تغيیرات اصال به اندازه ایی نيستش که تاثير گذار باشه  

 1.2204هستش و بخواد مثال هزار پپ تغيیر کنه و بشه  1.1204شما فرض کنيد قيمت االن در یورو 
 درصد ان رو هم استفاده می کنيد  66ه و تازه شما تغيیر می کن  122به  112عدد شما از 

 تغيیرات بسيار ناچيز هستش و این توان حرکتی نشان ميده که اقتصاد یک کشور به این راحتی ها دستخوش تغيیرات نميشه 
 

 113سوال_شماره_#
 جلسه_دوم #

دوره آموزشی گذشته ميباشد که در جلسه دوم مطرح شد ولی بدليل اینکه زمانش نبود جوابش داده   92باسالم و وقت بخير.این سوال 
 .نشد،لطفا جوابش را بدید

 چطور به دست آمده اند؟  1.07900و  1.1008در فيلم دو عدد  -۹۲
 جواب 

تریگر پرایس اکشن, عرض کردم عجله نکنيد و این موضوع برای اخرین جلسه بعد از اتمام کورس هستش و تازه گفتم اگر وقت شد در  
 د موردش صحبت می کنيم و اندیکاتور من اصالح شده و شما اخرین ورژن ان رو هنوز نداری

شما توان حرکتی داری یک روشی هستش که بر اساس صد برابر قيمت هستش و شما از کلوز کندل ماهانه به اندازه صدبرابر قيمت به  
سمت باال و به سمت پاین حرکت می کنيددو لول دارید  و بعد بین این دو سطح اقدام به ترسيم گام های حرکتی می کنيد و یا ميتونيد از  

  1.1204د و با شکست و یا برگشت این سطوح ترید کنيد و یا برای تارکت از ان استفاده کنيد مثال االن که قيمت یورو فيبو استفاده کني
 :grin:پپ )فاصله بین دو خط ترسيمی برای یورو 224هستش این عدد ميشه 

 
 

 :البته این توضيحات را دادید ولی لطفا مبحث را بازتر بکنيد
(که سطح کليدی امروزبرامون  1.07900و1.10080تا عدد داریم)2می ودریک رنجی هستیم ،ما: مثال ما دریک تای 2بخش1ج

 چپ( - هستندومابینش سطوح فيبوناچی ورنجهای حرکتی که داریم)پایین
 

 . پیپ است فاصله ایکه من بافيبوتنظيم کردم بین یک سطح ویک رنج ای تی آری که داریم27.5سطح2فاصله بین 
 پیپ هستش 100اریم تقریبا بین سطح مبنا و که د

 خودش به تنهایی یک روش و سبک تحليل و ترید هستش 
 قول نميدم ولی اگر زمان اجازه بده شاید در اینده زمانی که داریم گام های حرکتی رو صحبت می کنيم در مورد صحبت کردیم 
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  :lهر چندد ميدونم اخرش باید یه ویدئو هم برای این روش تهيه بش
 

 ۱۱۴سوال__#
 جلسه_دوم # 

استاد عزیز سالم این مدل ترسيم من رو یاد شخصی ميندازه به نام مستعار ابوناچی که مدت ها پیش در فروم فارکس فکتوری فعاليت  
پیپی لحاظ ميکردن اما از یک عدد خاص که به دست اوردنش  ۲۰۰هم گام های یورو رو داشت و اعتقاد به قطعيت در بازار داشت ایشون 

محاسباتی داشت شروع به ترسيم می کرد ميخواستم بدون این استراتژی چقدر به اون دیدگاه نزدیک هست و اینکه برای ترسيمش ایا 
 نياز به پیدا کردن اون عدد خاص هست یا خير با تشکر از پاسخ گویی شما 

 جواب: 
 اجازه هستش که چيزی نگم دیگه بعضی وقت ها ميشه از یه کاه کوه ساخت

 بله ایشون قبل از فارکس فاکتوری در ایران ایگولد این بحث رو مطرح کردند 
عددی  و در ان فروم نگاه کنيد من در تایپک ایشون یک پست دارم که انجا ایشون فرمایش ميکردند که برای بدست اورد ان عدد از هيچ 

 بجز کلوز کندل استفاده نميکنند و بعدا ها این کلوز به پیوت و استفاده از عددهای دیگه برای بدست اوردن ان گام حرکتی تبدیل شد 
 ميشد  220و من همانجا هم گفتم این عدد ای تی ار دیلی ان زمان یورو بودش که عددش هم 

 دماغ فيل افتاده و عصا قورت داده لفت دادم  ولی ایشون تمایلی به جواب دادن نداشتند و من هم که از 
پپ هستش و احتياج به هيچ فرمول و  68چندین سال بعد هم تمپليت های متفاوتی ارائه کردن و اخرینش هم ای تی ار دیلی بودش که 

 این همه ضرب و تقسيم نداره
ان که قبال در فروم اتوتریدینگ ما مزاحمش ميشدیم و البته من کاری به روش ایشون ندارم چون بعداز ان یک بار دیگه هم یکی از دوست

برنامه مينوشت یه توضيحی برای من دادش و ظاهرا ان زمان ان روش به این صورت بودش که ميگفت اگر سطحی جامانده باشه و  
ال شدن های زیادی بود که بازار  قيمت ان رو ندیده باشه حاال با قوانين خودش بازار روزی روزگاری برميگرده و ان رو می بینه و من شاهد ک

 بعداز مرگ سهراب برميگشت روش ظاهرا ان زمان استاپ الس نداشت 
 به هر حال فعاليت های دیگران برای ما قابل احترام هستش و هر کسی به سبک و روش خودش بازار رو می بینه

روجی ارائه ميده که توان حرکتی هستش و جلوی چشم ولی تا انجایی که من اطالع دارم همه ان تمپليت ها اخرش عددی رو به عنوان خ
 ماست 

 
 115سوال_شماره_#
 اول _جلسه#
تقریبا همه حرکت های شارپ و بامومنتم مشخص شدند که طول حرکت آنها  EURUSD سالم خدمت استاد گرامی. در چارت یکساعتهبا

ای به اندازه محدوده ای تی اری تایم دیلی بوده . آیا این اتفاقيه یا می توان این ایده رو گرفت که طول حرکت های شارپ به اندازه محدوه 
 است؟ باتشکر تی اری تایم ساختار 

 جواب: 
 بدجوری زدید توی ذوق بچه مردم 

 این هم سال داره ميگه که بازار به اندازه توان حرکتی که داره حرکت ميکنه 
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 : بعد شما فرمایش می کنيد که ایا این اتفاقی هستش یا نه 
 همهخوب اگر اتفاقی بودش پس نباید دیگه تکرار ميشد و اتفاق یعنی اینکه یک بار نه اینکه 

و بله ما در زمانی که برای حرکت های شارپ و پل و اسپایک بحث خواهيم کرد به این موضوع سه برابر بودن گام حرکتی که یکی از قوانين 
 شناخت اسپایک ها هستش اشاره خواهيم کرد 

 
 116سوال_شماره_#
 جلسه_دوم #

 سالم و روز خوش  
سته به نوعی  جناب خاکستر یه تشابهاتی بین دیدگاههای تریگر با بعضی ستاپها و حتی استراتژیها وجود داره که به نظر مياد این روش تون

برخی روشهای قبلی رو رمزگشایی کنه. در استفاده از چنگال اندروز هم همين اتفاق به نوعی می افته و با شکست خط ميانی چنگال،این  
 .انتظار به وجود مياد که قيمت به خط جانبی بعدی برسه

ميشکنه لزوما باید از تایم سطحی که حرکت شروع شده و سوالی اولی که دارم)در شکلی که دوستمون کشيدن(: آیا تایم سطح ميانی که 
 سطحی که قيمت ميرسه، پایینتر باشه؟ 

" داره که دوباره قيمت رو به سطح ميانی پرتاب کنه یا به نوعی قيمت به سطح ميانی پولبک 80/20سوال دوم: آیا سطح نهایی "احتمال 
 بزنه؟

 جواب 
 یبا ده سال پیش جزء چنگال اندوز ما تقدیم دوستان شده و مثال یه پیچفورک کار بودیمخوب شاید یه برداشت ناخودآگاه باشه چون تقر

 بله برای شکست باید سطح از تایم پایین باشه
 که احتمال ان به خاطر اینکه قيمت از یه سطح تایم باالتر برگشته زیاد بشه

يشه و در تایم باالتر مجدد یه پیوت داریم مجدد یک برگشت رو  سطح نهایی به خاطر اینکه طول حرکت دران زمان مربوط به تایم باالتر م
 باید به سمت سطح ميانی داشته باشيم 

 
 117— شماره —سوال#
 جلسه_دوم #

 استاد تارگت نواحی پرایسی با تارگت نواحی کالسيک فرق داره؟ 
 جواب 

 خير 
 تارکت ها فرقی نداره 

 ولی استاپ فرق می کنه 
 به همين خاطر در خيلی از موارد از نظر ریسک به ریوارد شما نميتونيد ترید کنيد 

 و مجبور ميشيد که در ناحيه های کالسيک ترید پرایسی داشته باشيد 
 و کال مولتی تایم شدن به این خاطر هستش که ریسک به ریوارد ها متناسب بشه

 
 

 
 117پاسخ_سوال_شماره_#
 جلسه_دوم #

درود بر جناب تریگر... عذر ميخوام من از یه پلتفرم دیگه برای تحليل استفاده ميکنم و ميخواستم اندیکاتوری برای ميانگين آی تی آر  
ت فرمولی که خودتون بهش رسيدین برای اینکه از چه تناوبی و یا ميانگين چه تناوبهایی بازار  بنویسم... خواستم اگه زحمتی براتون نيس

و  ۱۰فک کنم یه بار فرمودین که ميانگين :pray: بهتر بهش واکنش نشون ميده برای تایم فریم های مختلف رو اگر آپدیت کردین بفرستین 
خواستم بدونم برای همه تایم فریم ها از همين فرمول استفاده کنم یا فرق با ضریب های وزنی مختلف برای روزانه... مي ۲۶۵و  ۵۵

 ....ميکنن
 جواب: 

خدمت شما و فقط مشکلش این هستش که باید برای تایم های هفتگی و مانسلی ان پریود های باال رو دليت کنيد و یا تغيیر بدید چون 
 ميخوره واشتباه ميشه در بروکر هایی که دیتای الزم نباشه محاسبات بهم 
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 118سوال_شماره_#
 جلسه_دوم #

بر حسب گام   atr شما گفتين که اینا(..pm1)سالم استاد ببخشيد سوالم مبتدی هست ...تایم فریم های فرکتالی که باالی چارت هستن 
فرق ميکنه ..شاید فرقشون به خاطر برحسب گام حرکتی  ph4 ساعته با 4تایم atr يلمحرکتی هستن ..بعد من رفتم توی چارت یا همون ف

پایین چارت چی هست که عدداشون فرق   atr هست ...ميشه یکم توضيح بدین عددها دقيقا چی هسته و از کجا اومده و فرقشون با
 ميکنه
 :جواب
 سالم 

 رمول خودم هستش و ای پی ار هستش اگر گفتم ای تی ار حتما اشتباه لپی بوده چون ان عدد ها ف 
 که کامال فرمول های محاسباتش رو هم تقدیم کردم و در فيلم گفتم و در سواالت قبلی هم هستش 

 
 ۱۱۹سوال_شماره_#
 جلسه_دوم #

جناب خاکستر شما فرمودین تایم ميانی ميشود تایم پترن.آیا شکست و یا برگشت را باید در این تایم دنبال کنيم یا اینکه غير از گام  
 ری هم دارد؟ حرکتی را که به ما ميدهد کاربرد های دیگ

 جواب 
 شکست و برگشت فقط درتایم ساختار 

 تایم پترن گام حرکتی ميده که برای تارکت استفاده ميشه
 و هر کارائی دیگری داشته باشه در جلسات کاربردی بهش اشاره ميشه 

 
 ۱۱۹سوال_شماره_#
 جلسه_دوم #

دبل تریگر و  سالم و عرض ادب ببخشيد استاد شما فرمودید که اگر در تایم تریگر ساختار مناسبی برای ورود پیدا نکردیم ميتونيم به تایم 
هتریک بریم می خواستم بدونم اگر بخوایم نقطه ورودمون بهينه تر بشه ميتونيم در همه حالت به تایم دبل تریگر و هتریک بریم و اونجا  

 دنبال نقطه ورود باشيم ؟
 جواب 

 بله شما در حالت عددی هم ميتونيد برای بهينه کردن نقطه ورود به تایم پایین برید
 يد که از استاپ تایم تریگر استفاده کنيدولی باید دقت کن

 و اگر کل ترید رو ببرید در تایم دبل یا هت ان وقت احتمال تاچ شدن استاپ هم باال ميره
 
 

 120سوال_شماره_#
 جلسه_دوم #
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 ATR برسه و 4به عدد  USD به EUR سالم جناب خاکستر . ممنونم بابت زحماتتون. سوال بنده اینه که اگر یک زمانی در آینده نسبت
 خيلی قابل توجه خواهد بود. در اینصورت چه استفاده ای از ATR و APR پیپ مونده باشه در آنصورت اختالف 70الی  60روزانه همان 

APR  ميشه داشت؟ 
 :جواب
 سالم 

در این مورد فکر کنم یه بار صحبت کردیم من نظرم این هستش که وقتی قيمت گران باشه ميزان نوسان ان هم باال ميره و وقتی پایین 
 بیاد و رکود داشته باشه نوسان هم کم ميشه 

 هستش  70باشيم و االن ای تی ار  220سال پیش که قيمت یورو روی قله بودش ای تی ار   12-10یادم ما در سال های تقریبا 
 اعتقاد دارم اگر قيمت بره پایین ای تی ار هم کم ميشه و اگر بره باال ای تی ار هم زیاد ميشه 

 
 121سوال_شماره_#
 جلسه_دوم #

طرف سطح چه ميزان فشار  جناب خاکستر ، علت اینکه برای ما تعيین تایم فریم سطح مهم هستش آیا برای اینه که ميخواهيم بدونيم از 
 روی قيمت وجود داره و به همان اندازه توقع حرکت و خوردن تارگت داشته باشيم؟ 

 جواب 
 مشخص کردن تایم سطح که در اینده صحبت می کنيم مهم ميشه 

 چون بر اساس ان باید تایم ورود مشخص بشه بر اساس ان تارکت ها و استاپ مشخص ميشه 
 توقع ما از نظر زمانی برای تحمل جهت رسيدن به تارکت یا استاپ مشخص ميشه بر اساس ان ذهنیت و 

 بر اساس تایم بعدا مقایسه بین پیوت ها اهميت پیدا می کنه

  
 122سوال_شماره_#

 جلسه_دوم # 
م با سالم ، استاد اگر در تایم دیلی فاصله ای تی ار با هفت و سه روزه زیاد باشه و ما انتظار حرکت شارپ یا درجا داشته باشيم، ميخواست 

 تا ما زمان نزدیکتر اتفاق افتادن اون حرکت شارپ رو حدس بزنيم؟  بدونم این فاصله حداکثر چقدر ميتونه بشه
 جواب 
 سالم 

 درصد هستش  20حدی که ما در نظر ميگيرم معموال منفی مثبت 
 

  123سوال_شماره_#
 جلسه_دوم #

سالم جناب خاکستر در چارت آبا محدوده دیلی و ویکلی درست انتخاب شده و اگر شده در این جور مواقع باید صبر کنيم تا سطحی  
 شکسته شود چون سطوح خيلی اورلب دارند ؟ 
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 اساس تایم باال تایم تریگر رو انتخاب می کنيم در همپوشانی ها اولویت با تایم باال هستش و بر 

 124سوال_شماره_#
 ه_دوم جلس#

استاد در مورد چارت هایی مثل فارکس معموال گذشته ای وجود داره که ميشه بر اساس اون پیوت ها و مقاومت و حمایت ها رو 
شناسایی کرد اما در مورد چارتهایی مثل سهام و یا سکه و دالر وقتی که آخرین سقف شکسته بشه دیگه گذشته ای برای اون چارت وجود  

قطه ای برای خروج در نظر گرفت. آیا برای این موضوع بایستی از گام های حرکتی استفاده کنيم و بر اساس اون نداره که بشه باهاش ن
 اینجا به دردمون ميخوره؟  ADR تارگت مشخص کنيم؟ محاسبه

 جواب 
شمادر این موارد ميتونيد از  بله در موارد مشابه که در بازار فارکس هم زیاد دیده ميشه یکی از راه های استفاده از گام های حرکتی هست  

  گزینه های دیگر مثل عدد های روند و یا از فيبو اکسپنشن و یا اکستنشن و یا پروجکشن هم استفاده کنيد
 

 125سوال_شماره_#
 جلسه_دوم #

 را کامل خواهد کرد؟  ایا ميشود گفت بازار هميشه گام حرکتی خود 
  .به طور مثال بازار دو گام حرکتی روزانه حرکت کرده و کندل روزانه هم باالی دو گام حرکتی پیموده شده بسته شده است 

 ایا چون نفوذ به ناحيه ی باالتر داشته ایم ایا ميشود گفت بازار حرکت خود را برای گام حرکتی سوم کامل خواهد کرد؟ 
 
 

 جواب: 
 صورت تکی در یک کندل و یا یک حرکت نميتونيم این دیدگاه رو داشته باشيم که گام حرکتی رو تکميل می کنه خير به 

 حرکت مورد نظر ما ميانگين هستش و این یعنی خيلی از مواقع بهش نميرسه و خيلی از مواقع هم بیشتر حرکت می کنه
 

 ۱۲۶سوال_شماره_#
 جلسه_دوم #

پپ هست   ۷۰ در تایم دیلی ک ای تی ار آن سالم استاد وقتتون بخير استاد دو تا سوال داشتم اول اینک من متوجه شدم ک وقتی مثال
پپ حرکت ميکنه در تایم تریگر انتظار داریم ک قيمت به اندازه یک گام حرکتی دیلی حرکت کنند و آن وقت ميگيم   ۷۰مثال و کندلی به طول 

 ک ای تی ار تایم دیلی پر شده است آیا این دیدگاه رو درست متوجه شده ام؟؟؟ 
وان یک گام حرکتی رسم کنيم اون خط رو  پپی ک باید در تایم دیلی به عن ۷۰دوم اینک سطوحی ک بر اساس گام حرکتی رسم ميکنيم مثال 

 از کجا باید رسم کرد؟؟؟ 
 و اینک ما از کجا متوجه ميشویم ک قيمت بعد از چند گام ساید یا کمپرس ميشود یا رنج ميشود

 :مرسی استاد
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 جواب 

برابر و با ميزان گام و توان حرکتی ان باشه  پر شدن ای تی ار یعنی اینکه قيمت قبل از اینکه ان بازه زمانی به اتمام برسه طول حرکتش 
مثل امروز یورو که قبل از بسته شدن بازار و کندل دیلی به اندازه توانش حرکت کرد و هم زمان به یک ناحيه پرایس هم رسيد و شاهد یک  

 برگشت بودیم که این برگشت هم به اندازه یک گام یعنی توان چهار ساعته باید باشه
ه از کجا بدونيم بعداز چندگام رنج ميشه رو نميتونيم بگيم ولی به صورت تقریبی از مقایسه ای تی ار ها ميتونيم  و قيمت دوم اینک

 بفهميم 
 
 ۱۲۷سوال_شماره_#
 جلسه_دوم #

جناب خاکستر قسمت اول جملتونو ميشه یکم بیشتر توضيح بدین؟مخصوصا قسمتی که فرمودین قيمت قبل از اینکه آن بازه زمانی به  
 .اتمام برسه و متوجه نشدم 

 .ممنون
 جواب 
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 سالم 
ن تصویر کال برای سشن ها هستش و پر شدن ای تی ار که سوال فرموند برای اخرین جلسه هستش که مطمئنا در خودش یه این بحث و ا

 دوره اموزشی جدا گانه خواهد بود
 که تریگر پرایس اکشن ميشه پیش نياز ان

 
 ۱۲۸سوال_شماره_#
 جلسه_دوم #

پیپ بوده  ۵۵پپ هست استفاده کردین.علت اینکه از ای تی ار روزانه که  ۷۲ل از آی پی ار روزانه که جناب خاکستر شما در این شک
 استفاده نکردیم چه بوده؟ 

 .با توجه به اینکه شما فرمایش کردین که ما از ای تی ار استفاده ميکنيم
اس آی پی ار در نظر بگيریم یا ای تی ار؟اختالف بین این دو عدد کم  دوم اینکه از کجا باید فهميد که ما باید پر شدن ای تی ار یا تارگت را بر اس

 .باشدپپ می ۱۷نيست و حدود 
 :جواب

 سالم و وقت بخير 
 بله ما از ای تی ار استفاده می کنيم 

 ولی ای پی ار که نشان از توان حرکتی هستش و انتظار اصلی ما حرکت قيمت به اندازه توان حرکتی هستش 
 محاسبات و استفاده های کاربردی از ای تی ار استفاده می کنيمولی برای 
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با سالم و سپاس خدمت جناب خاکستر عزیز.من مفهوم توان حرکتی و داشتن این ذهنیت رو درک کردم که هر قيمتی یک توان حرکتی  
خاص در یک تایم فریم دارد ولی مفهوم گام حرکتی رو خوب درک نکردم چيه؟آیا منظور حرکت از یک پیوت به پیوت دیگه هست؟از یک  

یه بیس دیگه؟چون چند تا جا تو ویدیو اول گام های حرکتی که نشون دادید فاصله بین دو سطح بود ظاهرا.یکم بیشتر مفهوم  بیس به
 .گام حرکتی رو باز کنين ممنون ميشم 

 !توان حرکتی و گام حرکتی چه رابطه ای با هم دارند؟
 جواب 

 پترن و تریگر گفته ميشه گام حرکتی به متوسط حرکت بین سه تایم فریم ساختار و 
 یعنی شما در یورو به دالر وقتی ای تی ار های ساختار و پترن و تریگر رو به ترتيب

60+20+10 
 پپ  30یعنی تفریبا  90/3گام حرکتی ان ميشه 

و بعد بر  درصد قيمت بودش رو در نظر بگيرید 66.66و اگر شما توان حرکتی که بر اساس قيمت محاسبه می کردیم رو برای دیلی که 
 درصد ان که ميشد برای چهار ساعته توان حرکتی رو حساب کنيد  40اساس 

 30این عدد ميشه 
 ما برای راحتی کار هميشه وقتی ميگم گام حرکتی یعنی ای پی ار تایم پترن

 
پترن رو به عنوان گام در نظر  و اگر شما به صورت ثابت از ای تی ار هم استفاده کنيد باز مشکل خاصی ایجاد نميشه و باز ای تی ار تایم 

 بگيرید 
 

البته یه دیدگاه دیگه هم در این خصوص هستش که به ميزان حرکت هر تایم گام ان گفته ميشه که در این خصوص ما بعداز این جلسه که  
 در حال اماده شدن هستش و در دو قسمت تقدیم ميشه یک جلسه کامل در خصوص همين موضوع داریم 

 بین توان حرکتی و گام حرکتی رو رو بگيم اگر بخوایم رابطه 
 توان حرکتی برای تایم ساختار هستش 

 و گام حرکتی برای تایم پترن
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 :lاالن ميگيد خوب به این راحتی رو دیگه چرا این همه پیچوندی از اول ميگفتی
 

م من با اجازه هر دو روش محاسبه توان برای راحتی کار شما و اینکه در ان جلسه مربوط به گام های حرکتی بتونيم راحت تر صحبت کني
 حرکتی تایم فریم ها رو به چارت اضافه کردم که بعدا در جلسه مربوطه در خصوص ان توضيح خواهيم داد

 
 130سوال_شماره_#
 جلسه_دوم #

 علت اینکه گام حرکتی رو تایم پترن ميگيریم چيه؟ یه جایی تو صحبت هاتون فرمودین گام های حرکتی هميشه ثابت هستند.چرا؟ 
 :جواب

 ميانگين و متوسط توان های حرکتی در سه تایم فریم هستش در سوال قبلی عرض کردم که گام حرکتی 
 و اینکه چراتایم پترن به این خاطر که ميانگين توان ان سه تایم به نوعی همان توان تایم پترن هستش و برای راحتی کار

 
داره ما ان رو ثابت در نظر  واینکه گام های حرکتی هميشه ثابت هستند به خاطر اینکه درصد نوسانات قيمت تاثير چشم گيری روی ان ن

 ميگيریم 
 و در یک سوال هم عرض کردم

 پپ افزایش و یا کاهش داشته باشيد 1000که شما اگر 
تغيیر خواهدکرد که این ميزان بسيار ناچيز بوده و    80به   75تغيیر کند توان حرکتی شما مثال برای دیلی از  1.2232به   1.1232مثال قيمت از 

 ابت فرض کردیم به همين خاطر ان رو ث
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ای به تعادل رسيدن حرکت تایم باالتر از خودش ساید و فشرده ميشه یا به تعادل رسيدن دوره کندل بیشتر؟  قيمت در هر تایم فریم بر
 باشد کدوم حالت ميشه؟به نظر مياد هر دو حالت درست باشه؟  ATR55 اگه کمتر از ATR 5 مثال

  
 جواب: 

ميانگنش عقب هستند و شروع حرکت دو برابر ای تی ار امروز به  حرکت برای تایم هفتگی هستش و ای تی ار سه و هفت هفتگی خيلی از 
 خاطر فشار تایم باال بودش

 ما از ميانگين اوریج اون تایم کمتر باشد بازار نياز به در جا زدن دارد؟  ۷و۳یعنی استاد اگه ای تی ار 
 ای تی ار سه و هفت از ميانگين کمتر هستش  :

 ر های سه و هفت خودشون رو به ميانگين بررسونند و بازاز نياز به حرکت داره که ای تی ا
 اونوقت اگ ای تی ار سه و هفت از ميانگين بیشتر بود چی استاد؟ 

 احتياج به درجا زدن داریم تا باز این ها به هم نزدیک بشن 
 پس شد وقتی ای تی ار سه و هفت اگه کمتر از ميانگين بود احتياج به حرکت و داریم و اگ بیشتر بود نياز به درجا زدن  :
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(؟ همچنين ضرایب مورد استفاده 66.66% قيمت رو به عنوان توان حرکتی روزانه گرفتين چيه)منظور خود این عدد66ایده و علت اینکه 
 ؟ برای تایم های دیگه بر چه اساس و مبنایی هستن و چطور بدست اومدن 

 نشده؟سوالم اینه 77درصد از کجا اومده؟چرا مثال  66خب این 
 فوروارد #

ک حرکت داشتیم و ای استاد ما وقتی ای تی ار حساب می کنيم انتظار داریم به اندازه توان حرکتی حرکت کند این محاسبه یعنی دیروز ی
مشخص کنيم در این حالت  tp تی ار ما تغيیر کرده است برای ترید امروز ایا حتما به اندازه ای تی ار حرکت می کنه و ما حتما با همان اندازه

 .ها چکار کنيم اگه ميشه لطفا راهنمایی کنيد ممنونم
 جواب: 

 همان استفاده ميشهبرای ما تارکت ها چون ميانگين هستش معموال هميشه 
 ولی در اصل شما باید ای تی ار یه بازه رو با اختالف فاز داشته باشيد

 
 استفاده می کنيد  10به این صورت که اگر شما از ای تی ار مثال  

 باید ای تی ار کندل یک تا ده استفاده نشه
 استفاده بشه  20تا   10و ای تی ار کندل 

 
 پایین هستش تصميم به ترید بگيرید و اینطوری تارکت های شما بر اساس رنج حرکتی حساب ميشه  و شما باید در بازارهای ساید که رنج
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 .جناب خاکستر من خيلی عذر ميخواهم و جسارت نباشه ولی االن قضيه من با این توضيح که دادین شده قضيه یک بوم و دو هوا
ن که قيمت بر اساس توان حرکتيش حرکت ميکند و در جمله بعد فرمودین که  در این دو جمله ای که دورش خط کشيدم در یکجا فرمودی

 .برای استفاده های کاربردی از ای تی ار استفاده ميکنيم
پیپ ای تی ار حرکت کند و ای تی ار خودش  ۵۹االن مشکل من در اینجاست که چه وقت متوجه بشيم که االن قيمت ميخواهد بر اساس 

 پیپ حرکت کند.چون برای ما که ميخواهيم سطوح را مشخص کنيم یا باید بر اساس گام حرکتی۷۲توان حرکتی  را در پرکند یا بر اساس
apr سطوح را مشخص کنيم یا بر اساس گام حرکتی ای تی ار. 

 .دهندپپی بین گام حرکتی دارند ،در رسم سطوح، دو سطح متفاوت به ما می ۱۷که هر دو به دليل اینکه اختالف 

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_%DB%B132
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_%DB%B132
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87_%D8%AF%D9%88%D9%85
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87_%D8%AF%D9%88%D9%85
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87_%D8%AF%D9%88%D9%85
tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF
tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF
tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_%DB%B1%DB%B3%DB%B3
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_%DB%B1%DB%B3%DB%B3
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87_%D8%AF%D9%88%D9%85
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87_%D8%AF%D9%88%D9%85
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87_%D8%AF%D9%88%D9%85
https://kohanfx.com


 
 جواب: 

 سالم 
 بله قيمت بر اساس توان حرکتی خودش حرکت ميکنه 

 و شما برای هر شاخصی یک توان حرکتی دارید 
 اما نوسانات قيمت بر اساس ميانگين صورت ميگيره

 یعنی در بازه هایی بیشتر از ميانگين و در زمانی هم کمتر از ميانگين 
 ما توان حرکتی رو داریم برای یه دیدبان و شاخص کنترلی 

 رای ترید کردن از ای تی ار ها استفاده می کنيمولی ب
 

 ما اصال دنبال این نيستم که متوجه بشيم که بازار ميخواد بر اساس کدام یکی حرکت کنه
 شما فرض کنيد یک سطح در تایم دیلی دارید و ميخواید بر اساس ان ترید کنيد 

 
 برای ترید به تایم یک ساعته ميروید 

 پپ 13رابر است با مثال و در این تایم استاپ شما ب
 شما سه تارکت خواهيد داشت 

 پپ  13برابر این  15سه هفت و 
 49که سه برابر ان ميشه 

 و این یعنی رسيدن به ای تی ار دیلی
 

 به نظرم مشکل اصلی این هستش که ما هنوز هيچ استفاده ایی از این عدد ها رو نداشتیم 
 ات اینده هستش و من به احترام انها کمی توضيح دادم و به خاطر سواالتی که دوستان داشتند و از جلس

 و توضيحات کاربردی نيست این مشکل ایجاد شده 
 

 پپ که شما فرمایش می کنيد اصال اختالف نيستش  17از نظر ما این 
 چون شما در هر تایمی که باشيد به اندازه ای تی ار تایم تریگر ان تلرانس دارید 

 هستش  15اعته هستش دارای توان حرکتی و ای تی ار تایم دیلی که یک س
 

 واین یعنی محدوده ا ی تی ار ان پیوت 
 و شما برای تارکت باید از محدوده نزدیک استفاده کنيد
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 و برای استاپ از محدوده دور
 و به نظرم مشکل این هستش که شما سطح رو به صورت خط در نظر ميگيرید

 و اگرمحدوده در نظر بگيرید 
 توان حرکتی و ای تی ار با هم یک ناحيه رو تشکيل ميدن این دو یعنی 

 و عرض کردیم که در اینده شما باید این قيمت رون با سطوح پرایسی اپدیت کنيد 
 و این ميزان حرکت به شما این توانایی رو ميده که در محدوده های ان نوسان دنبال یک گره معامالتی باشيد 

 و هوا در امده باشيداميدوارم که از یک بام و دو حوا یا د
 
 134سوال_شماره_#
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ساعت روزانه باز هست آیا   4لایر هست چون بازار حدود  992مثال برای سهمی که قيمت  apr ران برای بدست آوردناستاد در سهام ای
 محاسبات بصورت زیر می شود؟

992×66.66=66126 
66126×0.4=26450 

26450÷10000=2.65 
 

بشه  1000ميشد و اگر تقسيم بر  1000بر بشه چون یک رقم اعشار هست و باید تقسيم  10000فقط سوال اینجاست چرا باید تقسيم بر 
 تومن و با قيمت فعلی همخوانی نداره برای نوسان  26بسيار عدد بزرگی ميشه حدود 

 
 جواب: 

 عرض کردیم که برای بازار ایران واحد پول را تومان در نظر ميگيریم 39در سوال شماره 
 بودش 1000تقسيم بر تومان و این یعنی یک رقم اعشار هم  99.2و قيمت شما ميشه 

 درست هستش  2.65و عدد توان حرکتی شما 
 

 و باز هم باید با چارت و ای تی ار ها بررسی بشه 
 چون ان روز هم عرض کردم من هرگز در بازار ایران این رو تست نکردم 

 ولی به نظرم باید در همه بازار ها این توان کارائی داشته باشه 
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 سواالت ت مربوط به درس جلسه سوم 
 سوال   45
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روند با توجه به فرمایشات شما پین بار قابل قبول که دوسوم شدو ویک سوم بدنه باشه و  سالم بر استاد گرامی الگوی کندلی برگشت به
درصد بعد از این ميرسيم به سه مدل پین بار که تک کندلی و دو کندلی و سه کندلی که همگی یک پین بار در  ۱۰دارای شدو زیر بدنه کمتر از 

به صورت سه مدل کندلی در می اید ایا ميتوانيم بفهميم که این پین بار ها باید در  چارت هستند به خاطر اختالف تایم بروکر شکل پین بار 
تایم تریگر بر اساس واگرایی زمانی یا همان تشکيل پیوت در تایم پایین تر را باشيم تا بگوییم این پین بار عمل ميکند ؟یعنی براساس 

 فرکتالی پیوت بزرگتری داشته باشيم ؟
 جواب: 

کندل های برگشت به روند به سه دسته اصلی تقسيم ميشدند که تک کندلی ها یکی از بخش های زیر گروه ان بود و خانواده پین بارها رو  
داشتیم که یکی از انوع ان النگ شدو ها یا همان پین بارها هستند اما ماهنوز درخصوص ستاپ ترید با انها صحبت نکردیم و فقط 

بعدا باید تشخيص بدهيم که این النگ شدو برای کدام تایم فریم هستش چون بعضی از زمان ها شما کندل در  شناخت انها بود و این
تایم فریمی دارید که برای ان تایم فریم نيستش و بحث آرایش کندلی تشکيل دهنده یک کندل یکی از روش هایی هست که در اینده به ما  

می کند و ستاپ ترید النگ شدو ها رو در جلسه تریگر های ورود خواهيم گفت و فعال  برای تصميم گيری برای ترید با ان کندل کمک
 شناخت این کندلها و داشتن یک ذهنیت که این دسته از کندل ها مهم بوده و در اینده برای ما در تصميم گيری دارای اهميت هستند 
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م ها رو با اینترنت دانلود یک لينک روبات ميخواستم براتون بفرستم برای تبدیل لينک فایل تلگرامی به فایلی که بچه های گروه بتونن فيل
 منيجر دانلود کنن 

 اگر صالح بود خودتون داخل گروه قرار بدید 
 : تشکر فراوان بابت زحماتی که برای آموزش ما ميکشيد ان شاهللا سربلندتون کنيم 
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ندلهای برگشت به روند یک وجه اشتراک وجود دارد و ان هم اینست که در تمام انها ما یک  جناب خاکستر شما فرمودین که در تمام این ک
ل ایا  بر گشت به اندازه ای تی ار داریم یعنی به اندازه ای تی ار کندل کلوز ميکند.که این یکی از شرایط تشکيل پیوت ميباشد.االن در این کند

 این شرایط بر قرار هست؟ 
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 جواب: 

 نظر بررسی تشکيل پیوت با دیدگاه ميزان برگشت و اصالح شما انجا یک پیوت دارید بله از 
ولی برای تشکيل پیوت ما شرط های دیگری داریم و چند تا مدل معروف و تعریف شده که باید یه سری قوانين دیگه هم بهش اضافه  

 کنيم ولی بدون در نظر گرفتن هيچ پیش فرض و قوانين دیگری که خواهيم گفت 
 شما انجا یک پیوت دارید و ميتونيد برید در تایم تریگر

 انجام بدید مثل تصویر زیر 1/2و با روش هایی که در اینده خواهيم گفت یک ترید با ریسک به ریوارد 
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استاد وقتی ما حرکتی داشته باشيم از سطوحی که مهم هست و به اندازه یک ای تی ار برگشت داشته باشيم و به اون سطح ریترن به 
باشه در واقع نقطه صفر ما هست در این حالت ميتونيم بگيم اقازاده ها تصميمشون عوض شده و دیگه اندازه دوباره یک ای تی ار  

 . برگشت و بیخيال بشيم؟! لطفا نحوه ترید در این مناطق و بگيد
 جواب: 

 شه اینحالت در واقع یکی از انواع پیوت هایی هستش که در جلسه بعدی معرفی ميشه و یکی از ستاپ های ترید محسوب مي
در مورد اقازاده ها هم خير تصميم انها عوض نميشه مگر اینکه نيتی که از اول داشتند رو ما نتونستیم درک کنيم و اشتباه در تشخيص  

داشتیم و گاهی هم برای اینکه حجم سفارش ها پر بشه عمدا الگوها و حرکت هایی رو انجام ميدن که باعث بشه تریدرهایی که در تایم  
ن تر و خرده پا هستند و متاسفانه نميدونند که قيمت به چه سطحی رسيده رو به نوعی سرشون رو شيره بمالند و با  فریم های پایی

 ورودهای انها سفارشات خودشون رو مربوط به تایم باال هستش رو پر کنند 
 بندی برگشت ها و شکست ها نحوه ترید به اميدخدا در جلساتی خيلی دور بعداز معرفی سطوح و بعداز معرفی واکنش ها و دسته 
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 وقتی ما کندل برگشتی داریم نشانه ای هست که بتونيم فيلترش کنيم که اون الگوی برگشتی درست عمل ميکنه یا عمل نميکنه؟ 
 :جواب

 درصد خير ولی پیوت ها بعدا دسته بندی ميشن  100به صورت 
 بامدیریت پوزیشن با سود خارج بشيم و سعی کردیم یه سری قوانين داشته باشيم که حتی اگر پیوت فيل هم بشه ما بتونيم 

 و شناخت انواع پیوت از نظر رفتاری هم یه این موضوع کمک می کنه
 140سوال_شماره_#
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 دو تا سوال دیگه جناب تریگر
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 :سوال اول
 کندل های بالتکليف در تشخيص بازار ميتونه کمکی به ما بکنه یا کاربرد دیگه ای داشته باشه؟ 

 :سوال دوم
دهند)خود انگلفينگ ها( منتظر کندل تایید باید باشيم یا با همون کندل بعد از کندل های تکی پین بار که خودشون تشکيل پیووت می 

 ميشه ترید کرد؟ 
 جواب: 

 در خصوص کندل های بالتکيف هم در جلسه پیش رو صحبت خواهيم کرد 
 که نوعی دیدگاه تشکيل پیوت به ما ميدن و نوعی سطح برای استفاده در اینده 

 دادیم که پیوت تشکيل شده ما وقتی تشکيل پیوت داریم و تشخيص 
 این تشخيص دو تا کارائی برای ما داره یکی اینکه ان پیوت به ما یک سطح ميده تا در اینده از ان سطح استفاده کنيم 

 و دیگری اینکه در لحظه تشکيل ميتونيم باهاش ترید کنيم و احتياج به تاییده کندل بعدی ندارند 
 ید بشن که در ویدئو بهشون اشاره کردیم البته نوعی از پین بارها باید حتما تای
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 جناب خاکستر برای اینکه بفهميم یک کندل به تنهایی مربوط به کدام تایم فرم هست ، بهترین روش شناسایی چه ميباشد؟ 
 ممنون 
 جواب: 

 شاید منظور شما رو از سوال نفهميده باشم 
 ولی یک کندل به تنهایی برای همان تایمی هستش که در ان تایم اپن و کلوز ميشه 

 همان تایم دسته بندی ميشن و بر اساس ای تی ار 
  فقط ما دو تا تبصره داریم یکی برای النگ شدو ها و دیگری برای اسپایک ها که ميتونند برای یک تایم دیگه باشن ولی در تایم دیگری دیده

 بشن که در مباحث خودش به اميد خدا در خصوص انها صحبت می کنيم 
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 .د به اندازه یک ای تی ار هستمن گویا در ویدیو و همچنين یک سوال دیگه متوجه شدم که کندل برگشت یا کندل اصالح به رون
 این رو من بسيار مشاهده کردم ایا با توجه به تجربه شما ميشه این رو یک تعریف با احتمال بسيار باال دونست؟ 

 یا شما ميگين این حتی انقدر صحيح هست که قانون هست؟ 
 جواب: 

ندار هميشه هستش که ما با ان ميام و هنجار ها و  به نظرم هر شاخصی باید یه معيار سنجش داشته باشه و یک حالت نرمال و استا
 ناهنجاری ها رو به عنوان شاقول اندازه گيری می کنيم و به تنهایی هيچ چيزی قابل مقایسه نيستش 

و این یک نظر شخصی هستش که اگر ميخوایم در مورد کندل ها صحبت کنيم باید یک حد استاندارد داشته باشيم شما به نظرم اگر یک  
 چهار پپی در تایم فریم دیلی داشته باشيد که طول بدنه ان مثال یک پپ و طول شدو ان هم دو نيم در باال و نيم در پایین باشه  کندل 

 هرگز به این کندل یک پین بار نخواهيد گفت 
 هش بگيم کندل چون اصال در حد و اندازه حرکت دیلی نيستش که بخوایم ان رو به عنوان یک کندل استاندار در نظر بگيریم و ب

و این باز نظر من یک قانون هستش که وقتی ميگيم کندل یعنی اینکه طول حرکت ان متناسب با ميانگين ان تایم باشه که بعدا بریم و  
 سایر شرایط رو بررسی کنيم 

 143سوال_شماره_#
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متوجه این شدم که در اون تایم اون پین بار تعداد کندل های قبل از سقف بیشتر از تعداد کندل   من با توجه به تحليل زمانی در پین بار ها
 های بعد است این مدل پین بار ها عمل ميکند ایا درست است؟ 

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_141
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_141
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87_%D8%B3%D9%88%D9%85
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87_%D8%B3%D9%88%D9%85
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87_%D8%B3%D9%88%D9%85
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_142
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_142
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87_%D8%B3%D9%88%D9%85
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87_%D8%B3%D9%88%D9%85
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87_%D8%B3%D9%88%D9%85
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_143
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_143
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87_%D8%B3%D9%88%D9%85
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87_%D8%B3%D9%88%D9%85
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87_%D8%B3%D9%88%D9%85
https://kohanfx.com


 
 

 
 

 جواب: 
 خوب این دقيقا همان موضوع واگرایی بودش که بهش اشاره کردیم 

 فرسایشی باشه و در زمان برگشت باید مومنتوم داشته باشه  یعنی طول حرکتی که داریم در زمان ابتدایی باید
و این نوع حرکت ها که تشکيل پین بارها رو ميده احتمال اینکه ان پین بار موفق باشد و یا بهتر بگيم بعداز ان شاهد حرکتی در جهت  

 ش درصد صادق نيست 100انتظار رو داشته باشيم زیادتر هستش ولی مطمئنا این هميشگی نيست و 
 چون ما حرکت های کپس هم داریم که در ایند برای ان صحبت می کنيم 

 اما یه نکته و پروژه ایی که خودتون تعریف کردید رو ميتونيد واقعا به صورت اماری بررسی کنيد 
 کندل یک ساعته تشکيل شده 24مثال کندل دیلی دارید که از 

حرکت رفت و یک سوم در حرکت برگشت باشه ان پین بار موفق هستش شما ایا این نظر شما تا چند درصد صادق هستش که دوسوم در 
 در برگشت از نظر درصد باشيد  33.33رفت و حرکت  66.66شاهد حرکت 
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  Voiceبه صورت 
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زء  سالم استاد وقتتون بخير ببخشيد در تصویری که ارائه کردم در تایم چهار ساعته آیا این پین بار به دليل شادو پایین کمتر از ده درصد ج
د یا هم قابل قبول است؟ سوال دوم اینکه در تایم تریگر این پین بار آیا واگرایی زمانی صحيح  پین بار های بدون نویز محسوب ميشو

 است یا اینکه طبق تعریف واگرایی زمانی هوشمند باید نسبت اصالح زمانی از اصالح قيمتی بیشتر باشد؟ 
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  Voiceبه صورت 
 

 ۱۴۵شماره _سوال#
 ۳جلسه_شماره#

فرمودید که : یک الگوی کندلی نميتواند دليلی بر برگشت روند باشد و یک روند  در ویدیو ها  -۱سالم ؛ جناب خاکستر چند تا سوال داشتم:
زمانی تغيیر می کند که حجم معامالت در سمت مخالف تسویه شده باشد و این تسویه نياز به زمان دارد و آن زمان هم مطابق با تایم  

 تایم فرکتال همان تایم ساختار می باشد ؟فرکتال است ؛ ميشه این جمله را بیشتر توضيح دهيد و این که منظور از 
 
تشخيص جهت درست مومنتوم بازار و یک روند چگونه است ؛ آیا تنها روش همين بدست آوردن سطوح و بررسی برگشت قيمت از  -۲

ای حجم دار  سطوح و رسيدن به سطح دیگر ؛ و یا شکستن سطوح توسط قيمت و رسيدن به سطح دیگر می باشد ؟ در بازار سهام و بازار ه
 چگونه است ؟ 

 
  Voiceبه صورت 

 
 جواب: 

 من در این دو هفته بدترین جمله ایی رو که شنیدم از دوستی بودش که ميگفت من هرچی ترید می کنم  
 بعد ازاینکه استاپ من رو ميزنه در مسير تشخيص داده شده حرکت می کنه 

واقعا باید مواظب یه جریان ذهنی باشيد به اسم توهم و خدای نکرده اگر تریدر به و تصميم گرفته بودش که دیگه بدون استاپ تریدکنه 
 این درجه برسه که فکر کنم سطوح تحليل ان اشتباه نيست و خطا نداره یعنی اینکه دیگه تریدر نيستش 

تعریف شده وارد بازار ميشه چون تعریف تریدر یعنی شخصی که روی سطوح تحليلی با مدیریت سرمایه و ریسک مناسب و مطابق با پلن 
و از ترید های خودش با مدیریت پوزیشن محافظت و حفظ سود می کنه و از این موضوع برحذر باشيد و دوري کنيد که خدای نکرده توهم 

 درست بودن بدون خطای سطوح یعنی اینکه شما دیگه قادر به ترید کردن نخواهيد بود
 واهيد کرد  و ان هم مدیریت سرمایه هستش چون اصل اول تریدری رو مطمئنا رعایت نخ
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سالام و وقت بخير خدمت استاد عزیز استاد این چارت یورو دالر تایم دیلی است که یک کندل پین بار ک شدونویز ندارد که کندل بعد 
اومده اون رو تایید کرده پس ما ميتونيم باهاش ترید کنيم اما ارایش کندلی یا واگرایی زمانی این کندل درست ترسيم شده؟ 

 
 

شارپ اسپایک ک اخرین کندل صعودی داخل کادر هست چی؟ این حرکت جز حرکت شارپ محسوب نميشه و اگر درسته پس اون کندل 
 ما نياز به اصالح نداریم؟؟ اگ داریم پس چرا اینججا یک حرکت شارپ نزولی انجام داده؟؟؟؟ 
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 جواب: 
سطح خودکشی هستش که هنوز بهش نرسيدم و   در این کندل اتقاقی که رخ داده ایجاد الگوی پرشين و استاپ هانتر درایور سه و ایجاد 

 امروز بر اساس اینها یک سيگنال هم تقدیم شد  
 در مورد حرکت های استراحت و حرکت ما مسير رو صحبت نکردیم 

 و عرض کردیم که حرکت های استراحت و مومنتوم با تناوب پشت سر هم انجام ميشه که اینجا هم همين حالت بود
 

 146سوال_#
 جلسه_سوم #

همان اصالح قيمت هست که در تایم تریگر منجر    در جلسات قبلی فرمودید ما در واکنش دوم در تایم تریگر ترید ميکنيم .برخورد دوم-1
 به الگوی دبل تاپ و دبل باتم ميشه؟یا ساده تر بگم همان شادوی تایم ساختار که اصالح ميکنه هست؟ 

 
م در  شما ناحيه ی ترید برای کندل های پین بار را فرمودید گره ی معامالتی در تایم تریگر هست.ایا برای کندل های دوتایی و سه تایی ه-2

 کندل اینگلف کننده گره ای برای ترید هست؟یا ميتونيم اصالح قيمت را با ای تی آرها محاسبه کنيم؟ 
 جواب: 

 بله ميتونه این حمله دوم تبدیل به الگوی یک دو سه و یا دایورجنس هم بشه 
 و همان شدو هستش که گاهی ميتونه از شدو قبلی هم بره باالتر

 
 

 ایم تریگر یه گره وجود داره بله برای همه الگویها در ت
 و اصالح قيمت رو با ای تی ار هم ميشه حساب کرد ولی راحت تر همان پیدا کردن گره هستش که چشمی دیده ميشه 

 و ای تی ار هم باید همان محدوده ها رو نشان بشده و گفتيم ای تی ار یه راهنما هستش برای اینکه محدود ها رو بدونيم 
 به کمک ما ميان تا ان گروه رو بهتر تشخيص بدیم  و در اینده الگوها هم

 
 147سوال_شماره_#

 جلسه_سوم # 
پین بار رو نشون   کندلاین   4استاد در ویدیو جلسه سوم یک جا در چارت یورو دالر تایم :: سالم و وقت بخير استاد ممنون بابت زحماتتون 

نشده است ایا یکی از دیدگاه های ما واگرایی زمانی است؟ و در تصویر زیر در تایم تریگر ایا   دادید که عمل نکرده و محل چرخش انجام
 :دیگاه درست است 

 
 جواب: 

یک حرکت شارپ و اصالح و ادامه حرکت بله یکی از دالیل مربوط به ارایش کندلی شکل گرفته شده هستش و البته اینجادالیل دیگری هم 
 نرسيدم داره که هنوز بهش 
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 148سوال_شماره_#
 جلسه_سوم #

 ATR=20 سپیننگ ها بود که تو اون لحظهاکردید البته بخش شما در قسمتی از جلسه سوم که درمورد کندل های بالتکليف صحبت می
رو حرکت کنه جز کندل های بالتکليف به حساب مياد و هدف سوالم   APR یا ATR درصد 80که شما گفتيد اگه نتونه  APR=30 بود و

 4ميخواستم بدونم که این عدد  34و  24رو هم روشون عالوه ميکنيم که بشه  4اینجاست که شما موقع خوندن اون دو عدد گفتيد عدد 
 رو بر چه اساسی روی این دو عدد اضافه کردید؟ 

 
   جواب: 

 درصد هستند  120تا   80محدوده های ما بین  ولی ما معموال وقتی در خصوص طول حرکت صحبت ميکنيم ندارمدقيقا خاطر 
 و به صورت حدودی گفتم  4ميشه  20و اختالفش با عدد اصلی یعنی  16گرفته شده که ميشه  20درصد عدد  80از  4و احتماال ان 

 ميتونيم برای ان ميزان نوسان استفاده کنيمو برای این کار معموال از ای تی ار دو تایم پایین هم 
منظور اصلی این هستش که یک عدد مطلق برای جداکردن مثال کندل های اسپنيک و استاندارد و یا استاندارد با النگ و النگ با اسپایک  

 وجود نداره و در این خصوص زیاد سختگيری نکنيد 
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 149سوال_شماره_#
  جلسه_سوم#

فرمودید وقتی که قيمت از یک سطحی شروع به حرکت ميکند باید برای تسویه به یک سطح متناظر با خودش  145استاد در جواب سوال 
برسد.االن در یورو دالر،قيمت به یه سطح هفتگی رسيده ولی چطور باید تشخيص بدیم که االن برای تسویه رسيده به این سطح یا برای 

 شروع حرکت؟ 

 
 

 جواب:  
عداز شناخت ساختارپیوت ها در جلسه بعدی و سپس شناخت انواع پیوت ها و تایم فریم های مربوط و بعد از ان مقایسه سطوح و ب

 ارزش گذاری انها
 برای ترید کردن حتی اگر ما قادر به شناخت این نباشيم که قيمت برای تسویه رسيده و یا برای حرکت 

 ن ميشوند تبدیل به حرکت خواهند شد چون گاهی تسویه ها هم که شامل مرور زما 
ما با قوانين مدیریت پوزیشن ها این عدم توانایی در شناخت را پوشش ميدهيم و این رو هم در نظر داشته باشيد که یک سطح از تایم 

 فریم های سه گانه)مانسلی ویکلی و دیلی( به خاطر داشتن توان حرکتی باال 
 قبول هست تریدهای تسویه انها هم برای ما قابل 

 و احتماال در سه جلسه دیگه دسته بندی پیوت ها رو هم خواهيم داشت 
 و ان چيزی که برای ترید مهم هستش شناخت بازار نيستش تدوین یه سری قوانين هستش که باید به ان مقيد باشيم 

این موضوع اصال اهميت هم نداشته باشد و ما هم در حال تدوین این قوانين برای خودمان هستیم و شاید شناخت بازار در مقایسه به 
 و این قوانين و مطالب تدوین شده ما هستش که مهم هستش 

 
 

 150سوال_شماره_#
  جلسه_سوم#

 ."ذکر کردید که "اصالح قيمت رو با ای تی ار هم ميشه حساب کرد 146استاد در جواب سوال 
 آیا امکانش هست هرگاه به این مبحث رسيدم چند تا مثال هم بزنيد؟ 

 جواب: 
 بله حتما

فصل های خودش گفته ميشه و فکر کنم در جلسه مربوط به ناحيه های پیوتی در  و سعی بر این هستش که هيچ مطلبی جانمونه و در سر
 موردش صحبت کنيم 

 
 151سوال_شماره_#
 جلسه_سوم #

روزانه هست،سایه باالیی طول یازده پپ داره آیا این هم یک پین بار  atr پپ معادل هشتاد درصد 46در تصویر پایین طول حرکتی کندل 
 هست پین بار بحساب نمياد؟ atr صدبحساب مياد برای ما؟یا چون بیشتر از ده در
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 جواب: 
پپ ولی ان یک کندل خاص هستش که در در جلسه پیش رو   4.6درصد که ميشه  10خير ان کندل یک پین بار نيستش و شدو نویز حداکثر 

 نداشته باشيم معرفی ميشه و به نظرم خودم البته  زمانی که شناخت پیوت ها گفته بشه شاید زیاد به اسم کندل ها نيازی 
 

 152سوال_شماره_#
 جلسه_سوم #

کندلی با این بدنه مشاهده نکردم،و حدس ميزنم کندل واسه همين تایم باشه،االن طول کندل برای چهار ساعته نميشه  daily در تایم
تایم باالتر این کندل قابل مشاهده نيست و در محاسبه درصد تشخيص پین بار به مشکل   چهار ساعته ميشه و از طرفی atr چون سه برابر

ر  خوردم که از کدوم تایم استفاده کنم.اگه ده درصد این تایم در نظر بگيریم که خودش به تنهایی نصف یک گام حرکت کرده اگه تایم باالتر د
 .نظر بگيریم کندل در اون تایم دیده نميشه

   جواب: 
ک بحث در شناسائی شدو ها داریم که حتما در جلسه مربوط به خودش بهش اشاره می کنيم و ان این هستش گاهی شدوهایی که  ما ی

در یک تایم خاص مشاهده می کنيم ميتونه مربوط به تایم فریم دیگه باشه یعنی شما در این مثال کندلی که برای تایم دیلی هستش ولی 
 ارید در تایم چهار ساعته مشاهده می کنيد در تایم دیلی دیده نميشه رو د
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 153سوال_شماره_#
 جلسه_سوم #

درصد شناسایی شده،حال در تصویر بعدی در یک تایم باالتر بصورت دو  50در تصویر باال یه الگو سه کندلی با شرط بسته شدن زیر سطح 
 قبل بسته شده.کدوم یکی مد نظر هست؟تایم باالتر؟  کندلی و با شرایط توضيح داده شده زیر کندل

 
 
 
 
 

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_153
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_153
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87_%D8%B3%D9%88%D9%85
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87_%D8%B3%D9%88%D9%85
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87_%D8%B3%D9%88%D9%85
https://kohanfx.com


 
 
 

 153سوال_شماره_#
 جلسه_سوم #

 
 

کندل اصلی که در خصوص ان بحث ميشه و به عنوان کندل ساختار هستش در تایم دیلی هست و تایم تریگر شما تایم یک ساعته  
 هستش و باید به یک ساعته نگاه کنيد

 
 در دل کندل که با خط آبی مشخص شده اون الگوها اتفاق افتاده

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_153
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_153
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87_%D8%B3%D9%88%D9%85
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87_%D8%B3%D9%88%D9%85
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87_%D8%B3%D9%88%D9%85
https://kohanfx.com


 
 

در این حالت شما باید مطابق با همان روشی که اگر خدا بخواد در دو جلسه دیگه در خصوص ان صحبت فرقی در اصل ماجرا نداره و باز 
 ميکنيم به تایم یک ربعه برید

 
 

https://kohanfx.com


 
 
 

 154سوال_شماره_#
 جلسه_سوم #

پین بار هار نيست.اگه کلوز اون به اندازه ای تی ار برگشته باشه ميشه به این کندل خود  جناب تریگر این نوع کندلی که مشخص کردم جز 
 انگلفينگ بگيم و نياری به تایید کندل نباشه؟ 

 
 

 جواب:  
 بله این نوع کندل ها احتياج به تایید ندارند و در مورد انها هم اگر یادمون نره صحبت خواهيم کرد 

 
 

 
 

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_154
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_154
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87_%D8%B3%D9%88%D9%85
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87_%D8%B3%D9%88%D9%85
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87_%D8%B3%D9%88%D9%85
https://kohanfx.com


 155سوال_شماره_#
 جلسه_سوم #

تمام طول کندل ما قبل خود رو بوسيله بدنه خود پوشش بده؟؟ اینکه فرضا در یک روند نزولی در الگوی اینگولفينگ یک کندل الزاما باید 
کلوز یک کندل زیر کلوز کندل ما قبل خود قرار گيرد ولی نتواند تمام شدو کندل ما قبل خود و پوشش بده و اینکار بوسيله شدو کندل 

 انجام بشه اینگولف حساب ميشه؟؟ 
   جواب: 

 فارکسی بله  در بازار های غير 
 ولی در بازار فارکس به نظرم خير لزومی نداره و پوشش با شدو هم کفایت می کنه

 و حتی سمت مخالف هم اگر پوشش نداده باشه باز ميشه از ان هم چشم پوشی کرد 
 و در همان مسير نزولی پوشش های کندل ماقبل توسط بدنه کفایت می کنه

 
 ۱۵۶سوال_شماره_#
 جلسه_سوم #

 جناب خاکستر شما فرمودین وقتی یک کندل پین بار روی سطح مقاومتی تشکيل ميشه دو حالت به وجود مياد 
 یکی اینکه کندل بعدی ابتدا بیاد پین بار را اصالح کنه و بعد پوشش بده  

دوم اینکه کندل پوشش دهنده ابتدا بیاید کندل پین بار را پوشش بده و بعد بر گردد و اصالح را انجام دهد)که البته فرمودین این مورد 
دوم یکم خطرناک هست چون شاید کندل پوشش دهنده از یک سطح پایین تر و قوی تری بیاید و نه تنها کندل پین بار را اصالح نميکند  

 رد ميشود(  بلکه از آن هم
سوالی که من دارم جناب خاکستر این هست که این مقدار اصالح تا کجا و تا چه اندازه ای یا تا چه سطحی از شدو کندل پین بار باید باشد 

 که بگوییم اصالح تمام شده و االن باید وارد شویم و سل کنيم؟ 
ندازه ای از کندل یا یک سطحی در تایم تریگر آن پین بار باالتر رود سوال دوم اینکه اصالح تا چه اندازه ای بیشتر شود یا قيمت تا چه ا

 خورد و قيمت از شدو پین بارهم باالتر ميرود؟ ميگوییم این پین بار عمل نميکند و به درد ترید در لحظه نمی
   جواب: 

 در مورد اینکه تا کجای ان شدو باید بیاد هنوز نرسيدیم و در مورد صحبت خواهيم کرد 
 نواحی و روش های ترید با النگ شدو ها فعال مطالب باقيمانده زیادی وجود داره و سعی می کنم در مورد

 که خيلی از سواالت بعداز ان جلسات به صورت خودکار حذف ميشه  دو جلسه بعدی رو با فاصله کمتری تقدیم کنم
  Voiceبه صورت 

 
 157سوال_شماره_#
 جلسه_سوم #

ندلی انگالف آیا هر دو کندل باید جزو کندل های استاندارد یا بزرگتر باشن یا اگه یک یا هر دو  سالم و خدا قوت استاد.در رابطه با الگوی ک
 کندل از لحاظ طول حرکت جزو اسپنینگ ها باشن و شرایط انگالف رو داشته باشند، ميتونن قابل استناد باشن؟ 

تا کندل قبل و بعدش آیا باید جزو کندل های استاندارد و در باره ستاره های صبح و شب هم به جز کندل وسط که باید اسپنینگ باشه ،دو
 باالتر باشند؟ 

 ممنون 

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_155
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_155
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87_%D8%B3%D9%88%D9%85
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87_%D8%B3%D9%88%D9%85
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87_%D8%B3%D9%88%D9%85
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_%DB%B1%DB%B5%DB%B6
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_%DB%B1%DB%B5%DB%B6
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87_%D8%B3%D9%88%D9%85
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87_%D8%B3%D9%88%D9%85
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87_%D8%B3%D9%88%D9%85
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_157
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_157
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87_%D8%B3%D9%88%D9%85
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87_%D8%B3%D9%88%D9%85
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87_%D8%B3%D9%88%D9%85
https://kohanfx.com


 
 

 158سوال_شماره_#
  جلسه_سوم#

 کندلی رو ميشه اینگلفينگ در نظر گرفت؟)خصوصا دو مورد آخر( آیا همه این الگوهای  155با توجه به سوال
 

  
 

 Voiceبه صورت 
 
  

 159سوال_شماره_#
 جلسه_سوم #

ورد بررسی قرار دادم حالت هایی که پیوت ميتونه شکل بگيره رو تو پینت برامون بکشيد با من در مورد پیوت ها و الگوی کندلی زیادی م
 تشکر ؟ ایا دیدگاه من درسته در شکل ؟ 

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_158
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_158
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87_%D8%B3%D9%88%D9%85
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87_%D8%B3%D9%88%D9%85
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87_%D8%B3%D9%88%D9%85
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_159
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_159
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87_%D8%B3%D9%88%D9%85
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87_%D8%B3%D9%88%D9%85
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87_%D8%B3%D9%88%D9%85
https://kohanfx.com


 
 Voiceبه صورت 

 
 160سوال_شماره_#
 جلسه_سوم #
 

چه رفتاری با کندل پین بار داشته خيلی مهم است،بعد فرمودی اگر اول اصالح کند بعد بریزد  سوال در جایی از فيلم فرمودی،کندل تایید 
ميشود باهاش ترید داشت،حاال سوال من این است که این اصالح و ریزش منظورتان در تایم تریگر؟یعنی همه این اتفاقات در کندل 

 رو رسانده باشم  تایید )اصالح و ریزش(باید بیفتد؟انشاهلل تونسته باشم منظورم
 

  
 

 
 

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_160
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_160
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87_%D8%B3%D9%88%D9%85
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87_%D8%B3%D9%88%D9%85
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87_%D8%B3%D9%88%D9%85
https://kohanfx.com


 
  

 
 

 
 

 
 

 Voiceبه صورت 
 

https://kohanfx.com


  161سوال_شماره_#
  جلسه_سوم#

استاد در مواقعی مثل امروز یورو دالر که ای تی آر خودش رو پر کرده و به سطح مقابل رسيده ،دیدگاه چطور ميشه؟یعنی چون ای تی آر  
 از اول حساب بشه؟   atr یگه به این ارز کاری نداریم تا فردا که دوبارهروزانه پر شده و به سطح حمایتی رسيده ،د

 درسته این دیدگاه 

 
 

 جواب:  
این بستگی به روش ترید شما داره و ستاپ و سيستم طراحی شده شما خيلی ها با یه نشانه اینجاخرید دارید به اميد اینکه یک اصالح رو  

 اصالح ها بعدا تبدیل به حرکت ميشه پوزیشن رو مدیریت می کنند ترید کنند و از انجایی که خيلی از 
 و خيلی های دیگه هم هستند که صبر می کنند تا قيمت به ان سطح شکست شده برگرده و انجا سل کنند 

 و شاید هرگز به انجا نرسه و یا اینکه برسه و ترید کنند و ادمه حرکت بده و صعودی بره استاپ بزنه 
یدگاه ها درست هستش و باید در اینده شما یه سيستم شخص داشته باشيد و تست کنيد که کدام یکی از این دیدگاه و البته همه این د

 های با روحيات شما سازگار هستش 
 
 
 

 162سوال_شماره_#
 جلسه_سوم #

دقيقه( گره ای مشاهده نميشه برای پایان  5ساعته یک کندل برگشتی داریم  هنگامی که ميریم تایم تریگر ) 1جناب تریگر ما در تایم 
 ه قيمت به اون نرسيده و برگشته.آیا من اشتباه ميکنم یاکال احتمال این اتفاق هست؟ دقيقه هم یک گره ای هست ک 1اصالح در تایم 

 
 162سوال_شماره_#
 H1 جلسه_سوم#

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_161
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_161
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87_%D8%B3%D9%88%D9%85
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87_%D8%B3%D9%88%D9%85
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87_%D8%B3%D9%88%D9%85
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_162
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_162
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87_%D8%B3%D9%88%D9%85
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87_%D8%B3%D9%88%D9%85
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87_%D8%B3%D9%88%D9%85
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_162
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_162
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87_%D8%B3%D9%88%D9%85
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87_%D8%B3%D9%88%D9%85
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87_%D8%B3%D9%88%D9%85
https://kohanfx.com


 
 162سوال_شماره_#
 5m جلسه_سوم#

 
 162سوال_شماره_#
 m1 جلسه_سوم#

 جواب: 
 من در تصویر شما برای ان کندل نویز ندیدم ولی ظاهرا فاید هرگونه نویز هستش 

 و اگر اینطور باش که کال بررسی ان کندل از نظر ما برای ترید منتفی هستش 
 

 ولی اگر نویز داره 
ر باید در تایم تریگر به دنبال روشی برای ترید باشيد که هنوز به روش های ترید نرسيدیم و به اميد خدا وقتی تریگر های ورود رو گفتيم د

 صحبت کنيم مورد این شدو هم خاطرتون باشه که ان زمان 
 
 163سوال_شماره_ #

  جلسه_سوم# 
درصد، کل کندل در نظر بگيریم یا فقط   50وقت هایی که شدو بلندی در اینگلفينگ داریم، برای پیدا کردن سطح سالم استاد وقتتون بخير. 

 بادی کندل؟ 

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_162
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_162
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87_%D8%B3%D9%88%D9%85
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87_%D8%B3%D9%88%D9%85
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87_%D8%B3%D9%88%D9%85
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_162
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_162
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87_%D8%B3%D9%88%D9%85
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   جواب: 
 برای ما ناحيه شماره دو که نوشتید اهميت داره و مرکز ان النگ شدو 

 
 164سوال_شماره_#
 جلسه_سوم #

وز یکسان دارند و تشکيل الگوی سنجاقک یا سنگ قبر ميدهند، جز کندل های بالتکليف اول اینکه چرا کندل هایی دوتایی که اپن کل
 !گرفتيد؟ چون تو منابع کالسيک جز برگشتی ها هستن؟

رو  و دوم : علت اینکه ميگين بهتره تو کندل های پین بار ، نویز داشته باشيم چيه؟ چون قاعدتا وقتی نویز نداریم که تمایالت و جهت بازار 
 .باید نشون بده بهتر 

   جواب: 
این کندل ها اگر به خاطر اینکه شدو مخالف دارند بیشتر تمایل به ادامه حرکت رو در دل خودشون دارند و تا زمانی که تایید نشن نميشه 

خاطر  باهاشون ترید کرد و چون روی سطح تشکيل شده و حرکت اوليه انها برگشت داشته  در تایم فریمی که دو تایی دیده ميشن به
ریسکی که دارند در انتهایی ترین نقطه وارد ميشيم و کال دیدگاه رو از سمت الگوها به سمت پوشش دادن و برگشت ای تی ار ببرید  چون 

 درصد هم ندارند  55تمامی الگویهای کالسيک برگشتی از نظر امار موفقيت باالی 
ورت تجربی دیدم که این کندل ها درصد موفقيت بسيار پایینی دارند و  عدم وجود نویز رو راستش هر چی بگم از خودم گفتم و فقط به ص

 اکثر در بین حرکت می مونند و قيمت به مسير خودش ادامه ميده
 

 165سوال_شماره_#
 جلسه_سوم #

 فرمودین برای تسویه در سطح، نياز به زمانی مطابق تایمهای فرکتالی است. این زمان چقدره؟ 
 Voiceبه صورت 

 166سوال_شماره_#
 جلسه_سوم #

رو از روی مقایسه چارت   (Regular Divergance) ال کالسيک واگرایی معمولی قيمتباسالم خدمت استاد گرامی. طبق تحليل تکنيک
  .قيمت با اندیکاتور یا حجم معامالت )دقيق نمی دونم( تشخيص ميدیم 

باید یس اکشن که چارت خالی هست و اندیکاتوری نيست و حجم معامالت هم که درفارکس ندرایم این نوع واگرایی رو چطوری اخوب در پر
 تشخيص بدهيم؟شاید این واگرایی وجود خارجی نداره؟ 

 باتشکر
 Voiceبه صورت 

 
 167سوال_شماره_#
 جلسه_سوم #

استاد ی جاایی از فيلم گفتيد کندل های بال تکليف می توانند النک بارها هم باشند. کندلی که طول بدنه ی پری داره. استاد ی مثال می  
 زنيد. کجا ها النگ بارها بال تکليفند
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   جواب: 
حتما اشتباه شده و احتماال زیاد ميخواستم بگم النگ شدو ها به اشتباه گفتم النگ بار ها و یا بحث پین بارها بود که ضمن نشان دادن 

 تمایالت احتمالی بازار ميتونند در زیر گروه بالتکيف ها هم قرار بگيرند 
 

 ۱۶۸سوال_شماره_#
 جلسه_سوم #

 شکل نگرفته؟ استاد دليل دیگر عمل نکردن این پین بار این نيست که در انتهای یک روند اصالحی  

 
 

 جواب: 
دالیل زیادی رو ميتونيم براش بیاریم ولی برای ما اصلی ترین ان تشکيل شدن یک پین بار بعداز کندل های النگ باری که از شکست  

 محدوده سی پی را داشته باشند النگ بار برای ترید ترند به حساب نمياد
باز هم برای ترید تارکت اول در تایم تریگر رو برای سود و مدیریت پوزیشن به ما  ضمنا این النگ بار شدو نویز هم نداره ولی با این وجود 

 داده که در اینده در موردش صحبت می کنيم 
 

 ۱۶۹سوال_شماره_#
 جلسه_سوم #

 با سالم
گ گفتيم که باید زیر لو کندل قبلی بسته بشه که در این حالت ترکيب، پین باری با رنگ روند جدید خواهد بود و اگر زیر استاد در اینگلفين

 کندل اولی بسته بشه، ترکيب حاصل پین باری برنگ روند قدیمی خواهد بود ۵۰%
 و بنظرم فرمودید که رنگ پین بار زیاد مهم نيست

 این دو پین بار چگونه باید باشه و چه تفاوت های بین شون قائل بشيم   حاال سوال این است که نگاه ما به
 لطفًا کمی توضيح دهيد

  Voiceبه صورت 
 

 170سوال_شماره_#
 سوم — جلسه#

ل شادو به بذنشون چه حدی از ای تی ار باشه. در جلسه سوم ی جا استاد ی بار دیگه ميشه بگيد النگ شدوهاو پین بار استاندار طو
 فرمودید چهار قسمت کنيم .ی جا گفتيم سه قسمت .من درکش نکردم 

و از طرفی توی جلسه چهارم شما فقط شادو اوزی رو در کندلش اندازه گرفتيد و گفتيد برای مانسلی هست استاد ی توضيح می دید 
 دوباره در این خصوص

 ممنونم 
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  Voiceبه صورت 
 

 171—شماره—سوال#
 سوم جلسه #
 

 استاد من چند بار فيلم دیدم درکم این بوده 
 شادو هستش  3/4بدنه و  1/4کندل هم استاندار هم النگ شدو اگر به چار قسمت تقسيم کنيم .  .1
 بدنه 1/3شادونه و  2/3نوع بعدی هم می تونه استاندارد باشه .2

 استاد فرقشون در وروداشون چيه؟  
 و مورد دوم کندل النگ شادو و استاندار فرق ورودشون چيه 

 و در اخر فرق النگ شادو و پیوت تبصره ای چيه؟ 
 :چرا در النگ شادو کل کندل ای تی ارش مهمه ولی در تبصره ای فقط طول شادو

 
 جواب: 

چهار و یک چهارم بدنه و سه چهارم شدو   طول کندل استاندار )تقسيم بر سه و یک سوم بدنه ودو سوم شدوطول کندل النگ و تقسيم بر 
خود پوشاننده که طول بدنه ان دو برابر حالت های قبلی هستش النگ شدو که دیگه شرط بدنه توش لحاظ نيستش و فقط بررسی شدو 

این خاطر به  ها هستش ما یک تعریف برای پیوت داشتیم که باید دو کندل باشد و و کندل اخر کندل های ماقبل رو پوشش بدهد ولی به 
برخی از پین بارها گفتيم پیوت تبصره ایی که دیگه کندل پوشش دهند نداریم و تک کندلی خودش یک پیوت هستش هيچ فرقی در 

 موضوع ترید و ورود ندارند و همه انها یک گره معامالتی دارند که محل ترید هستش 
 ا هم گروهی های شما در سرچ ها دچار مشکل نشوند و خواهشا ان اندرالین های بین کلمه ها رو هم درست کنيد که بعد

 172سوال_شماره_#
 جلسه_چهارم #

یک جا اشاره به انواع النگ شادو کردین که النگ انواعی داره از جمله النگ شادو ورود یا النگ شادو تسویه یا   4استاد توی فيلم جلسه 
 .نون ميشم نحوه تشخيص اینها رو بفرمایید واگه مربوط به جلسات بعدی نميشهخروج و پولبکی کردین مم

 .با تشکر
 به صورت مقاله در فایل )تشخيص و شناخت دالیل تشکيل پین بار ها(   جواب: 

 فعال این مقاله رو مطالعه کنيد تا انشاهللا به مطالب مورد نظر برسيم 
 

 173سوال_شماره_#
 جلسه_سوم #

 با عرض سالم خدمت استاد گرامی
با احتساب شادو ها هست یا فقط   ٪۸۰ای تی آر تایم مورد نظر را پر کند، آیا این  ٪۸۰فرمودید کندل استاندارد باید حداقل  سوالی داشتم

 بدنه کندل مهم هست برای محاسبه
 پیشاپیش تشکر 

   جواب: 
باشه اسمش متفاوت ميشه  درصد شدو  80درصد بدنه باشه اسم خاص ميگيره و اگر  80کال طول کندل مد نظر هستش و ان وقت اگر 

درصد بدنه باشه ميشه پل و اگر   80ولی تقسيم بندی اسپنینگ/ استاندار/ النگ/ اسپایک بر اساس کل کندل هستش مثال اگر اسپایک 
 درصد شدو باشه ميشه النگ شدو و به پل اسپایک هم ميگن 80
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 174سوال_شماره_#
  جلسه_سوم#

تشخيص شکل پین ببخشيد استاد آنطور که من متوجه شدم ما در مجموع آرایش های کندلی تک کندلی، دو کندلی و سه کندلی دنبال 
 بار هستیم درسته؟ 

   جواب: 
 در مجموعه ما دنبال تشکيل پیوت هستیم و پوشش کندل های قبل توسط کندل های بعدی 

 
 175سوال_شماره_#
 جلسه_چهارم #

همان تایم فریم و پوشش دادن کندل ماقبل که یک کندل استاندارد و مستر کندل باشد آیا این پوشش   ATR در مورد برگشت به اندازه
 کندل 3یا خير؟ مهم تحت پوشش قرار گرفتنش هست چه یک کندل یا باید توسط یک کندل صورت بگيرد 

   :جواب .
پوشش حداکثر در دو کندل و اگر بیشتر بشه  ان سطح یه ناحيه حمایت/ مقاومت هستش ولی دیگه پیوتی نيستش که ما بخوایم در  

 لحظه تشکيل بریم تایم تریگر و به دنبال ترید باشيم
 
 

 ۱۷۶سوال_شماره_#
 جسه_چهارم #

جناب تریگر طبق فرمایشات شما فرق زیادی بین ای پی ار و ای تی ار نيست اما شما برای به دست اوردن تای فریم پیووت ها از ای پی ار  
پیپ فرقش  ۶۰برابر کنيم برای پیووت ها  ۳ميرسه و وقتی بخایم  ۲۰ه ی ای پی ار با ای تی ار به .گاهی اوقات فاصلاستفاده کردید

 هست.این مواقع باید چه کرد؟
 جواب: 

 از نظر دیدگاه هر دو فرمول به یک مبحث اشاره دارند و ان هم فراریت هستش  اما ای پی ار به توان کلی حرکت اشاره داره
ميزان فراریت در لحظه و اخرین حرکت های بازار و به همين خاطر ما از ای تی ار که حالت الیو رو نشان ميده استفاده می  ولی ای تی ار به 

 کنيم و ای پی ار رو برای حد نهایی توان در نظر ميگيریم
 

 ۱۷۷شماره__#
 جلسه_سوم _#

ابر کندل النگ بار داشته باشد ولی به خاطر داشتن شدو بلند و بدنه کوچک یعنی این جمله که کندل های اسپینینگ می تواند طولی بر
 بالتکليف است ، درست نيست ؟ 

 167سوال_شماره_#
 جلسه_سوم #

 باسالم خدمت استاد گرامی
استاد ی جاایی از فيلم گفتيد کندل های بال تکليف می توانند النک بارها هم باشند. کندلی که طول بدنه ی پری داره. استاد ی مثال می  

 زنيد. کجا ها النگ بارها بال تکليفند
   جواب: 

اشتباه شده و احتماال زیاد ميخواستم بگم النگ شدو ها به اشتباه گفتم النگ بار ها و یا بحث پین بارها بود که ضمن نشان دادن حتما 
 تمایالت احتمالی بازار ميتونند در زیر گروه بالتکيف ها هم قرار بگيرند 

 
 177در خصوص سوال در سوال شماره 

 
 يم یه بار مطالب دو سوال رو با هم مرور کن

 
 دقيقا مشکل سوال قبلی در همين نوشته هستش که شما فرمایش کردید طولی برابر با کندل النگ بار 

 و این کامال درست هستش 
 گفته شده من عرض کردم کندل های بالتکليف ميتواند النگ بار هم باشند  167ولی در سوال 
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 این دو خيلی با هم متفاوت هستش 
 بالتکليف ميتوانند النگ بار هم باشند حتما اشتباه گفتم و من گفتم اگر عرض کردم کندل های

 ولی اگر گفتم طول برابر با کندل های النگ بار این دقيقا درست و کامال صحيح هستش 
 

دوستان خواهشا اگر نقل قول می کنند دقيقا عنوان کنندکه من چی گفتم و االن حذف یه کلمه طول در نقل قول قبلی کل مفهموم رو  
 عوض کرده

 
 178سوال_شماره_#
 جلسه_پنجم #

ای تی آر مال تایم مشخص هستن همون سه برابر اما کندلی که پیوت رو تشکيل داده یا شدوی خيلی کوچکی استاد برخی از حرکتا از نظر 
 داره یا اصال نداره و برای این حالت های خاص محدوده پیوت را باید چگونه مشخص کنيم؟ 

 
   جواب: 

 قبلی و اپن کندل جدید استفاده کنيددر بحث محدوده های حمایت/ مقاومت در این حالت شما نهایتا بتونيد از کلوز کندل 
ولی در ادامه مباحث که سطوح عرضه / تقاضا هستش در برخی از روش ها همه ان کندلی که باعث ایجاد های / لو شده رو به عنوان 

 ناحيه در نظر ميگيرند 
 رو برای ناحيه در نظر بگيرید شما ميتونيد بر اساس تایمی که برای پیوت تشخيص ميدید به اندازه نصف ای تی ار در این حالت 

 
 

 179سوال_شماره_#
  جلسه_سوم#

استاد شما فرمودید وقتی پین بار ها در سطح نفوذ می کنند .با توجه به دیدگاه سطح اون پین بار برای ترید بهتر هستش تا پین باری که 
 روی سطح تشکيل بشه. استاد 

 ما .سطح منظورتون سطوح حمایت یا مقاومت هست یا گره ها هم جزوش هست حال سوال 
 جواب:  

 ما هنوز به بحث گره های معامالتی نرسيدم و فقط اشاره کردیم که سطوحی دیگری بجز حمایت و مقاومت در بازار هستش 
 و صحبت های فعلی فقط شامل سطوح کالسيک یا همان حمایت/ مقاومت ميشه 

 
 180سوال_شماره_#
  جلسه_سوم#

 لطفا جواب بدید و ایا شکل درست هست ؟ همه صحبت های باال برای یک تایم هست در شکل باال دو سوال در تصویر وجود دارد 
   جواب: 

 در خصوص تقسيم بندی انواع کندل ها بر اساس ای تی ار بله مشکلی وجود نداره
 که شامل 

 درصد ای تی ار   250تا   120النگ بین  --درصد ای تی ار  120-80استاندارد یا نرمان بین    --درصد ای تی ار  80اسپنینگ کوچکتر از 
 اینکه این کندل ها ميتونند بالتکليف باشند یا خير - درصد ای تی ار   250اسپایک باالتر از 
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 اسپنینگ ها که کال بالتکليف هستند 
 نرمال ها هم ميتونند بالتکليف باشند
 النگ ها هم ميتونند بال تکليف باشند

 اسپایک ها هم همين طور 
 زیر گروه پین بار ها هستند یا خير اینکه این کندل ها در 

 اسپنینگ ها خير نميتونند پین بار باشند
 نرمال و النگ و اسپایک ها ميتونند زیر گروه پین بار ها باشند 

 و برخی از این کندل ها اسم های خاص دارند که ما از انها استفاده می کنيم
 
 

 رو دارند یا خيرو اینکه این دسته از کندل ها توانایی داشتن النگ شدو 
 مطمئنا اسپنینگ ها خير 

و سه دسته دیگر توانایی داشتن النگ شدو رو دارند ولی به خاطر اینکه دسته استاندارد اسامی خاص دارند ما اکثرا از اسامی خاص 
 استفاده می کنيم

تراز استاندارد هستش )اما اگر یه وقتی ولی در زیر گروه النگ شدو ها هستند اما وقتی ميگيم النگ شدو بیشتر منظور ما شدو های باال
 کسی کندل هایی با شدو استاندارد رو هم النگ شدو گفتش باهاش دعوا نداریم چون درست ميگه( 
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 سواالت مربوط به درس جلسه چهارم 

 سوال   63
 

 181سوال_شماره_#
 جلسه_چهارم #

 اندازه پیوتی که با دو کندل تشکيل شده است معتبر است؟ آیا پیوتی که بعد از بیشتر از دو کندل تشکيل شود در آینده به 
 جواب:  

 بله از نظر اعتبار ما به عوامل دیگری  توجه داریم 
و تنها تفاوت بین پیوتی که حداکثر در دو کندل پوشش داده ميشه با سطح حمایت و مقاومتی که از پوشش بیشتر از دو کندل بدست  

 يل هستش در کارائی استفاده در زمان تشک مياد
 

 ۱۸۲سوال_شماره__#
 جلسه_چهارم #

با سالم و خسته نباشيد خدمت استاد محترم اگر مستر کندلی داشته باشيم که با کندل بعدی پوشش داده شود آیا این پوشش باید 
 است؟ مستر کندل کلوز کند یا اینکه با شادو هم اگر پوشش دهد قابل قبول   low طوری باشه که بادی کندل دوم زیر

 جواب:  
حتما و حتما باید کندل پوشا زیر شدو مستر کندل بسته بشه و قسمت مخالف هم باالی شدو بستگی به روند نزولی و صعودی  ولی  

 بسته شدن کندل پوشا و شدو قابل قبول نيستش 
 

 ۱۸۳سوال_شماره__#
  جلسه_چهارم#

برابر  ۲/۵یا ۲/۸برابر و ۳استاد در تصویر ارائه شده زیر اگر بخواهيم باکس مشخص شده را از نظر پیووت بررسی کنيم اگر طول حرکت را در 
می باشد اما اگر توان   ۲۷۲برابر ای تی آر ۲/۵می باشد در صورتی که  ۲۱۵ای تی آر ضرب کنيم پیووت محسوب نميشود زیرا طول حرکت 

می شود و ميتوانيم حرکت مورد نظر را پیووت در نظر بگيرم از نظر شما کدام حالت صحيح  ۲۱۲برابر آن  ۲/۵نظر بگيریم حرکتی را در 
 است؟ 

 
 جواب:   

شرط اول و اساسی داشتن حداقل سه کندل استاندار در یک راستا بودش و اگر شما سه کندل استاندارد در یک راستا داشته باشيد دیگه  
دنبال اندازه گيری طول حرکت بر اساس ای تی ار نميرید استفاده از قانون مکمل طول حرکت برای زمانی هستش که شما  کندل  اصال به 

های اسپنینگ یا  النگ و یا اسپایک داشته باشيد و دو کندل و یا یک کندل طول حرکتی  معادل سه کندل رو طی کرده باشند و یا چندین  
 رابر ای تی ار حرکت رو انجام بدن کندل باشند که در کل سه ب
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 زمانی که سه کندل و اصل قانون هستش دیگه احتياجی به اندازه گيری طول کل حرکت ندارید    
 

 ۱۸۴سوال_شماره_ _#
 جلسه_چهارم #

  شما در اینجا فرمودین خودپوشانده بدنه اش دو برابر حالت های قبل می باشد
  کندل خود پوشانده دو سوم بدنه و یک سوم شدو داریمیعنی اگر طول کندل استاندارد باشد در 

  واگر طول کندل النگ باشد در کندل خود پوشانده نصف بدنه و نصف شدو داریم
 این برداشت درسته ؟ 

 جواب 
 تصویری از یک کندل پین بار و یک کندل خود پوشاننده ایده ال 

 همين حالت رو شما برای کندل های استاندارد در نظر بگيرید که طول بدنه ان دو برابر طول بدنه کندل متناظر خودش هستش و
 در حالت های غير نرمال شما طول بدنه و طول شدو برابر خواهيد داشت 

 
 

 185سوال_شماره_ _#
  جلسه_چهارم #

پین بار داریم و کلوز  ،پیوت مطمئا تشکيل شده .ولی آیا در شکل دوم که  1آقای خاکستر در شکل ما دو نوع پین بار داریم که در شکل  
 هست هم با توجه به رنگ بدنه ،ميتونيم بگيم پیوت داریم؟  ATR کندل به اندازه

 
 

 جواب: 
رنگ بدنه در کندل های مذکور جزء واجبات نيستش ولی مستحب هستش که در راستای حرکتی باشه که در حال شروع شدن هستش  

قبل باشه ولی مستحب هستش که در دل کندل قبلی کلوز کرده باشه نفوذ کندل  واجب نيستش که کلوز کندل کندل در دل بدنه کندل ما
  در سطح حرام نيستش ولی مباح هستش اگر این اتفاق رخ بده

 
 186سوال_شماره_ #
 جلسه_چهارم #

تشکيل شده است  پپ 25پپ و  طول شدو  32یک پین بار با طول   EURUSD جفت ارز H4 سالم  و درود خدمت استاد گرامی. در چارت
 سوال اول این کندل آیا النگ شدو محسوب می شود یا خير ؟

 سوال دوم  اگر النگ شدو نيست آیا بازهم می توان با اندازه گيری طول شدو تایم فریم آن را مشخص کرد؟ 
 % شدوی این کندل برای ما مهم است یا خير؟ 50سوال سوم آیا 
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 جواب: 
 ساعته هستش )تقریبا(  8هستش و این شدو  النگ به حساب مياد و برای تایم پپ   18ای تی ار تایم ظاهرا 

 بله کال برای همه کندل هایی که اندازه انها باالتر از استاندارد باشه ميتونيد این کار رو انجام بدید
 

 بله ناحيه هيدن ان برای ما مهم هستش 
درصد استفاده می کنيم و مهم  50درصد هستش ما از عنوان  50ه های درصد نيستش ولی چون اکثرا در محدود 50و ناحيه هيدن لزوما 

              هستش
 تارکت مورد نظر ما رو داده که در اینده برای روش های ترید و استفاده از الگوها و ساختار و سایر موارد ترید ان هم ميرسيم 

 
 ۱۸۷سوال_شماره_#
 جلسه_پنجم #

م بر فرض پیووت مقاومتی، قيمت مياد و به ناحيه ی اون واکنش نشون ميده و یک پیووت  جناب تریگر گاهی اوقات ما یک پیووتی داری
دیگه تشکيل ميده.یعنی تقریبا الگوی دبل تاپ دایورجنسی ایجاد ميشه.برای ترسيم ناحيه ی جدید کدوم ناحيه برای ما مهم هست؟یا 

 اینکه دو تا ناحيه را باید ترسيم کنيم؟ 
 جواب:  

 پیوت در یک رنج و محدوده بستگی به این داره که شما ميخواید چه استفاده ایی از ان قله ها داشته باشيد استفاده از دو  
 در اصل تحليل تکنيکال کالسيک سطح جدید مهم تر هستش اما ما معموال از سطح ماقبل هم استفاده می کنيم

سوال قبل تصویرش رو شير کردم و برای استاپ از سطح جدید و مثال برای ورود از سطح ماقبل استفاده می کنيم مثل نمونه ایی که در 
ن  شما باید دو سطح رو داشته باشيد و این اتفاق معموال در تایم تریگر رخ ميده زمانی که شما روی یه سطحی از تایم باالتر باشيد شاهد ای

 نوع از حرکتها هستیم که همپوشانی اصلی با سطوح تایم باالتر رو دارند 
 

 188وال_شماره_ پاسخ_س #
 جلسه_پنجم #

استاد فرض کنيد که این نحوی حرکت در دو تایم مختلف است و االن به یک تاحيه حمایتی رسيدم و احتمال تشکيل پیوت است ،سوال  
ر تایم است ولی اگر د H1 اینجاست که در کدام تایم باید منتظر تشکيل پیوت ماند؟االن در تایم یک ساعته ما یه لگ داریم که متعلق به

 .محسوب ميشود  H4 باال نگاه کنيم این جزیی از لگ
 اعتبار باالیی ندارد و احتمال پولبکی بودن آن باالست  H1طبق آماری که گرفتم در این طور مواقع پیوت)
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 جواب:  
 حرکت اصلی برای تایم فریم باالتر هستش و کال هميشه حق با بزرگتر هستش و این یک قانون هستش 

اینکه برای تشکيل پیوت مهمتر از طول حرکتی که قيمت داشته  این هستش که قيمت به کدام سطح حمایتی/ مقاومتی رسيده ضمن 
 و ان سطح مهم هستش که ما در موردش تصميم بگيریم باشه

 يم گيری اگر شما این حرکت ها رو داشته باشيد و قيمت به یک سطح  دیلی رسيده باشد مهم ان سطح دیلی هستش برای تصم
 

 ۱۸۹سوال_شماره_#
 جلسه_چهارم #

 ميشه بفرمایید کال چند نوع پیوت از لحاظ ساختار داریم و این)پیوت پولبکی و تسویه ریورس(جز کدام زیرمجموعه از پیوتها است؟ 
 جواب:  

ایط ميشه انها رو دسته بندی  نوع پیوت در بازار داریم که بستگی به نوع زوایه و درصد اصالح و حرکت ماقبل و سایر شر  1403نزدیک به 
 کرد 

 ولی دانستن و شناخت یک پیوت در سال یک بار هم تشکيل نميشه هيچ ارزشی نداره که ان رو بشناسيم 
 و همين ساختارهایی که گفته شده بهترین و پر تکرار ترین ها هستش که عرض کردیم 

ميتونند از نظر ساختار همه ان حالت های گفته شده رو داشته سه نوع پیوت از نظر ماهيت که شامل پولبکی و ریورس و تسویه هستند 
 باشند یعنی شما ميتونيد یه پیوت پولبکی داشته باشيد که از نظر ساختار کامال شبیه به یک پیوت ریورس هستش 

 و ان چيزی که این دو رو از هم جدا می کنه رسيدن به سطح و یا عبور از ان و تایم فریم هستش 
 

 ۱۹۰سوال_شماره_#
 جلسه_چهارم #

 عذر می خوام دوباره سوال می کنم پس می تونيم اینطور نتيجه بگيریم که برای کندل خود پوشانده
 باید کندل النگ را به پنج قسمت تقسيم کنيم که دوقسمت آن باید بدنه باشه و در کندل استاندارد به چهار قسمت 

 
 

 جواب:  
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 ای بدنه در پین بارها ميتونه جزئی از خود پوشاننده ها باشههر دو حالت این دو برابر شدن ه
 

 191سوال_شماره_ #
 جلسه_چهارم #

آیا این یک پیوت روزانه نيست ؟ چون در تایم دیلی این پیوت مشاهده می شود و  کندل دیلی هم  186با سالم مجدد. استاد پیرو سوال 
 . کندل دریک راستا هم صادق است 3شرط ظاهرًا یک کندل خود پوشاننده است . البته بنظر 

 
 

 جواب: 
 که در خصوص استفاده از النگ شدو  بودش رو متوجه نشدم  186من رابطه این سوال و سوال  

برابر دارید و یک کندل خود پوشاننده و یک پیوت و یک سطح پیوتی و   2.4اما برای این سوال  شما در زمان تشکيل یک حرکت تقریبا 
 ان سطح و ادامه حرکت  برگشت قيمت به

سه کندل نداریم ولی به خاطر شدو ها طول حرکت تقریبا صادق هستش و خط فرضی ميتونيم داشته باشيم که خط خودپوشاننده ان رو 
  تکميل کرده

 
 192سوال_ شماره_ #
 جلسه_چهارم #

ميشد.   H4 خواستیم تعيین کنيم متعلق بهخيلی ممنون استاد . منظورم این بود که اگر براساس طول شدو  تایم فریم سطح رو می 
 ميشه؟ به همين خاطر گيج شدم  Dialy درحاليکه براساس طول حرکت پیوت متعلق به.M15 شما هم برای تایم تریگر رفتيد

 جواب:  
  دو تا موضوع کامال متفاوت هستش

 ه گيری کنيد و بر اساس ان ترید کنيد شما وقتی یک شدو دارید بدون در نظر گرفتن هيچ پیش شرطی ميتونيد طول ان رو انداز
و این بحث پیوت شما هم محل ترید شما در لحظه تشکيل هستش  که در مورد ان ناحيه که هنوز ميتونم اسمش رو بیاریم شما همان 

 موقع تشکيل ان کندل خود پوشاننده ميتونستید ترید کنيد 
 

این سطح یک پیوت و یک برگشت به پیوت داشته و   این نشان ميده که قيمت درگير و اینکه این سطح االن بر ایا کدام تایم فریم هستش  
  یک سطح از تایم فریم باالتر هستش

  ولی بدون لحاظ کردن هيچ پیش شرط پیوت شما برای دیلی ميشه
 و داخلی با ترید بر اساس النگ شدو هم نداره 

 
  193سوال_شماره_ #
 جلسه_چهارم #
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خشيد در الگوی سه تایی ستاره صبح گاهی یا شامگاهی کندل وسطی یا همان کندل دومی یک کندل اسپینینگ  با سالم جناب خاکستر بب
هست و کندل سوم مياد ان کندل دوم را اینگلف ميکند .سوال اینجاست که قانون اینگلف یعنی پوشش و کلوز کندلی در زیر لوی کندل 

دل وسط اسپینینگ هست و استاندارد نيست .آیا ميشه گفت که این الگو که باعث  استاندارد قبلی. ولی ما در این الگوی سه تایی کن
 تشکيل پیوت و چرخش ميشود جزوه الگو های تبصره ای هست؟ 

 جواب:  
  برای کندل های سه تایی عرض کردیم زمانی که یک کندل اسپنینگ داریم که قبل از ان یک مستر کندل هستش

ثر دو کندل ميشه و عرض کردیم ميتونيم یک خط فرضی ترسيم کنيم و پوشش داده شدن ان خط  این شامل ان قانون  پوشش در حداک
فرضی مالک باشه و یک اشاره هم داشتم که بعضی از دوستان در این حالت هم پوشش خود مستر کندل رو لحاظ می کنند هر دو مورد 

 درست هستش 

 
 

 194سوال_شماره_ #
 جلسه_چهارم #

الگوهای کندلی فرمودین که یک وجه اشتراک وجود دارد و آن هم برگشت به اندازه ای تی ار دارند.حال بفرمایید که کدام یک  در تمام 
 مهمتر هست آیا برگشت به اندازه ای تی ار و کلوز در باالی خط فرضی یا برگشت به اندازه ای تی ار و کلوز در باالی مستر کندل؟ 

 جواب:  
ها به این نتيجه رسيدیم که همه انها یک وجه مشترک دارند که برگشت به اندازه یک ای تی ار هستش و از ان به این در بررسی اوليه الگو

نتيجه رسيدیم که همه الگوها رو به صورت یک حرکت واحد ببینيم و  رسيدیم به شناخت انواع پیوت ها و اولين و اصلی ترین پیوت ما 
عنی داشتن مستر کندل و کلوز پشت شدو ان مبنا و اصل هستش و سایر موارد که از ای تی ار و  کلوز در پشت شدو مستر کندل هستش ی

 خط فرضی استفاده می کنيم در اولویت های بعدی هستند 
مثال در همان سوال قبلی شما اگر بخواهيد به صورت کامال اصولی نگاه کنيد ان که دوستان ميگن پوشش مستر کند باید باشد از نظر  

  ت مهم تر از حالت خط فرضی هستشاولوی
 

 195سوال_شماره_ #
 جلسه_چهارم #

اگر ما یک سطح حمایتی یا مقاومتی پیدا کردیم که مربوط به چهارساعته بود و در اینده قيمت به این سطح رسيد ما انتظار تشکيل پیوت 
پیوت چهار ساعته تشکيل شود مستقيم به تایم پانزده دقيقه  چهار ساعته بر روی این سطح داریم .آیا ميشود روی ان سطح قبل از اینکه 

 رفت و انجا با دیدن نشانه ها وارد بازار شد؟ 
 جواب:  

بله یکی از تریگر های ورود هستش و بهش ورود زود هنگام بر اساس ماهيت ميگيم که در آینده در موردش صحبت می کنيم و ان همان 
 ميشه  جایی هستش که گفتيم پیوت تسویه تشکيل 

 
 196سوال_شماره_ #
  جلسه_چهارم #

 ، ایا تعيین سطوح داخلی و خارجی کندل خود پوشاننده شبیه کندل پین بار است؟  ۱۹۱پیرو سوال 
 جواب:  

 درصد کل کندل ناحيه مناسب ترید در زمان تشکيل هستش که در محدوده های اپن کندل قرار ميگيره 50در این کندل ها معموال 
 

 197سوال_شماره_ #
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 جلسه_پنجم #
 
درصد آن بدنه یا   ۸۰درود بر جناب تریگر.... طبق تقسيم بندی هایی که انجام دادین مستر کندل رو کندل استانداردی در نظر ميگيریم که   

درصد از منظر جریان سفارشات خرید و فروش باعث این نوع تعریف شده؟ ..برای مثال   ۸۰سایه باشد.... سوال من اینه چه ویژگی در این 
 ...درصد انتخاب نشده ۵۰چرا 

 جواب:  
خوب این عدد تقریبی هستش و برای اینکه قدرت و توان حرکتی رو نشان بدیم گفته شده و برای قوی ترین پیوتی که داریم هستش در  

 درصد بدنه هم هستش  50درصد شدو و  50ود پوشاننده یکی از حالت ها حالی که شما در نوع مثال کندل خ
همه حالت هایی که نشان از یک مومنتوم داشته باشه و یا یک بالتکليفی و ساید بودن رو بازار با کندلی پر قدرت بتونه مسيرش رو 

 مشخص کنه در انواع پیوت ها گنجانده شده
اینکه اگر شما یه کندل فول بای داشته باشيد که نشان از قدرت حرکت هستش و قيمت بخواد برگرده و در ان حالت پیوت اصلی به خاطر 

که در علم اقتصاد  80/20و ان رو پوشش بده تمایل به برگشت رو ميتونيم ازش انتظار داشته باشيم و عدد تقریبی هستش و از قانون 
 هستش گرفته شده 

 دق هستش ما اینجا هم از ان استفاده کردیمچون این درصد تقریبا در همه موارد صا
 
 
 
 

 198سوال_شماره_ #
 جلسه_پنجم #

 استاد ایا رسم سطوح حمایت و مقاومت به این صورت درست هست؟ 
 ایا اون پیوتی که مشخص شده  خود پوشاننده هست؟ 

 

 
 جواب: 

 حرکت باشه وشما در مسير حرکت  رو در نظر گرفت متاسفانه خودپوشاننده ها که اشتباه هستش  چون باید رنگ انها بر خالف مسير 
 و پیوت ها هم درست هست ولی کندلی که باعث تایید و تشکيل پیوت  شده رو هم بهتر هستش برای خودتون داشته باشيد

 
 199سوال_شماره_ #
 جلسه_چهارم #

 ميشه یا از قله یا دره قبلی؟ استاد طول حرکت قبل یک پیوت رو اگر در طول مسير بیس داشته باشيم از بیس حساب 
 سپاسگذارم 

https://kohanfx.com


 جواب: 
ای تی ار یک تایم بیشتر باشه به نوعی که داخل مسير بیس و یا نویز باشه وقتی به تایم باال برید دیگه ان بیس  2.4اگر طول حرکت از 

داکثر و یا حداقل مسير باید حساب مشخص نميشه  و طول مسير هم برای تایم باال ميشه ولی اگر  طول مسير برای تایم باال نبودش از ح
 بشه  و ان بیس نویز به حساب مياد

 
 200سوال_شماره_ #
 جلسه_چهارم #
 

ه برای این که بررسی کنيم یک پیوت  داریم یا نه گفته شد که ابتدا سه کندل در یک راستا باید داشته باشيم بعد اگر کندلی در خالف جهت ب
 .....کندل پوشی می مونيم واندازه یک ای تی ار دیدیم منتظر 

کدوم تایم فریم رو بررسی می کنيم همان تایم فریمی که در ان سه کندل در یک راستا وجود  atr سوالم اینجاست که برای کندل برگشت
 داره یا تایم تریگر؟

 جواب:  
 تایمی که کندل ها برای ان هستش مد نظر هستش 

 و فعال به تایم تریگر کاری نداریم 
 
 

 ۲۰۱ماره_سوال_ش #
 جلسه_چهارم #

ساعته هرجا ما برگشت به اندازه یک ای تی   ۴یعنی جناب خواستن پیرو سوال من و جواب شما ميشه بگيم که مثًال اگه روی چارت در تایم 
  ۱۵ار همان تایم داشتیم در واقع اولين شرط تشکيل پیوت را داریم حتی بدون در نظر گرفته شدن اینگلف مستر کندل، بریم به تایم 

 دقيقه و با تریگر ورود حداقل تيپی اول را ترید کنيم؟ 
 جواب:  

 نه این کار فعال مجاز نيستش
 

 202سوال_شماره_ #
 جلسه_چهارم #

آیا برای شناسایی پیوت در کندل های خود پوشاننده از خط فرضی استفاده می شود  و  در صورتی این فرض صحيح باشد پیوت در سطح   
 درصد شدو کندل چه می شود؟  50شدو مشخص می شود؟ در این صورت فرضيه وجود گره در 

 
 

 جواب: 
هستش و خود کندل خودش رو داره پوشش ميده و شما کندلی ندارید که بخواید خط فرضی پیوت خود پوشاننده یک پیوت تبصره ای 

ترسيم کنيد و وقتی کندل بسته ميشه خودش ميشه پیوت و در دو سه سوال قبلی عرض کردم که  ناحيه مد نظر این کندل طول کل  
بودش در زمانی که خود پوشانندها  رو    196کنم سوال  درصد ان با نقطه اپن کندل در یک ناحيه هستند فکر  50کندل هستش که تقریبا 
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درصد  50داریم  اگر شدو النگ باشه ان گره وجود داره ولی  یک گره جلوتر از ان هم سر راه قيمت هستش که  ميشه تقریبا اپن کندل و 
 داشت  درصد شدو باشه که اگر النگ شدو بودش و هيدن 50کل کندل که ميتونه مانع رسيدن قيمت به سطح  

 
 ۲۰۳سوال_شمار_#
  جلسه_چهارم #

جناب استاد خاکستر ،آیا رنگ  مستر کندل )کندل استاندارد( باید همرنگ روند قبلی باشه یا ميشه همرنگ روند جدید باشه؟)شبیه 
 کندلهای خود پوشاننده( 

 
 

 204سوال_شماره_ #
  جلسه_چهارم #

هامون هستند یا نيست و ترید کردنشون به چه شکل هست ؟نصف شدو نصف بدنه الگوهای کندلی پوشش دهنده ایا جزیی از پیوت 
 خود پوشاننده

 جواب: 
 رو هم در کنار این پاسخ مطالعه بفرمایید  -190-191-198-202-203لطفا مطالب سواالت 

تبصره ای ما هستش  و محل ترید ان و مطمئنا عرض تا جایی که خاطرم هستش بایدعرض کرده باشم که این کندل هم یکی از پیوت های 
درصد کل کندل در محدوده های اپن ان در نظر گرفته ميشه و اگر ان نصف شدو  به صورتی باشه که النگ شدو باشه یک   50هم در ناحيه 

 ناحيه ترید داره ولی ناحيه اپن این کندل یک مانع برای رسيدن به ناحيه هيدن شدو به حساب مياد 
 

 ۲۰۵سوال_شماره_#
 جلسه_پنجم #

پیوت تایید شده داریم به عبارتی کدام یک از سه کندلی جناب خاکستر در مورد بیس پیوت ها چه شرایطی باید ایجاد شود که بگوییم یک
 که در جا ميزنند باید اینگلف شوند تا بتوانيم در لحظه ترید کنيم؟ 

 جواب: 
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تریدر رو صحبت نکردم  و در مرحله معرفی انواع سطوح و روش   دوستان یک خواهش چون ما هنوز سرفصل های تریگر ها و پلن و
 تشخيص ان هستیم 

اگر من در مورد مطالب مربوط به ترید صحبت کنم این احتماال وجود داره که در زمان تهيه ویدئوها به خاطر اینکه مطالب گفته شده به 
 دیگه در موردش در ویدئوها صحبت نکنمحافظه بلند مدت من رفته باشه و با این ذهنیت که ان مطالب رو گفتم 

و از انجایی که ميدونم خيلی از دوستان سواالت رو مطالعه نمی کنند احتماال توضيحات جلوتر از فصل ها برای ما بعدا مشکل ایجاد کنه و  
بلی مجبور شدم که بپرسم یه موضوع دیگه استفاده از واژه ها هستش که لطفا همان اصالح مورد نظر رو استفاده کنيد مثال در سوال ق

 کندل پوشش دهند یعنی چی چون ما کندل خود پوشاننده داریم
ما در   و یه یاداروی که انگلف با انگلفينگ با هم متفاوت هستند و و برای ترید در بیس ها ما به تایم تریگر ميریم و باید انتهایی ترین ناحيه

ورد نظر موقعيت ترید  ایجاد کنه  و علت ان رو هم انشا هللا در ایند و همه روش  تایم تریگر شکسته بشه و قيمت در پولبک به ناحيه م
 های ترید بر اساس ان رو هم خواهيم گفت 

 
 ۲۰۶سوال_شماره_#
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ارند آیا  تفاوت بارها دیگری که بین پین و خود پوشاننده به غير از شکل ظاهری که دارند در چی هست و از نظر کارایی چه تفاوتی با هم د
 تنها تفاوتشان در نقطه ورود هست؟ 

 جواب: 
 دسته بندی بین انواع پیوت ها فقط به خاطر متفاوت بودن نقاط ورود هستش و داشتن یک دیدگاه برای ترید در اینده

زمان یک برگشت داشتید به در غير این صورت شما به راحتی بدون در نظر گرفتن شکل کندل ها ميتوانيد از ای تی ار استفاده کنيد و  و هر 
شت تایم تریگر برید و در تایم تریگر طول حرکت یک برگشت تایم ساختار یعنی سه برابر تایم تریگر و در انجا هر زمان یک برگشت و یا دو برگ

های معامالتی که اینده صحبت به اندازه ای تی ار انجام شد اقدام به ترید کنيد ولی استفاده از کندلها و تایم های فرکتالی و پیدا کردن گره 
 می کنيم در دل پیوت ها ميتونه ناحيه مناسبی با کمترین استاپ الس رو به شما بده 

 
 ۲۰۷سوال_شماره_#
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جناب خاکستر  اینکه ميگين قيمت درگير یک سطح از تایم فرم باالتر هست یعنی چه؟اگر امکانش هست روی شکل توضيح بدین ممنون  
 .ميشم 
   جواب: 

 این موضوع مربوط به تایم های فرکتالی و ارتباط بین تایم ساختار و تریگر و انتظار حرکت و تشکيل پیوت و شکست هستش 
وقتی شما مطابق با روشی که دارید یک سطح رو تشخيص دادید که برای پیوت ان برای تایم هفتگی هستش و االن در تایم چهار ساعته  

 که قيمت بعداز مثال تشکيل یک پیوت ریزش رو شروع کنههستید انتظار شما این هستش 
مطمئنا این طور نخواهد شد و قيمت برای مشخص کردن تکليف خودش با ان سطح که باهاش درگير هستش و بهش رسيده حداقل به 

 ح اندازه یک تایم فرکتالی باالتر زمان نياز داره تا بتونه تصميم بگيره برای تشکيل پیوت و یا شکست ان سط
 

 ۲۰۸سوال_شماره_#
 جلسه_پنجم #

اگر ما در انتهای یک مسير یک کندل مستر داشتیم و بعد از آن یک کندل مخالف پین بار داشتیم که کلوز این کندل پین بار بعد از خط 
بعد از کندل مستر کلوز کند  فرضی ای تی ار باشد آیا پیوت شکل گرفته که بخواهيم در لحظه ترید کنيم یا باید منتظر کندل بعدی باشيم که 

و آنوقت بگيم پیوت شکل گرفته است و آنوقت در لحظه ترید کنيم و در این حالت نویز کندل پین بار برای ما مهم ميشود یا گره شادو پین 
 بار

 جواب: 
ده بشه و بعد از ان وقتی خير شما وقتی کندل مستر دارید اصال مجاز به استفاده از خط فرضی نيستید و باید مستر کندل شما پوشش دا

شما کندل پین بار دارید این پین بار شما ميشه پیوت تبصره ایی و باید بر اساس اخرین کندل مستر تریدکنيد چون ان پین بار شما 
 خودش ميشه  یک مستر کندل جدید که باید باهاش تصميم بگيرید 
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https://kohanfx.com


یم های مختلف در نزدیکی هم چه دیدگاهی باید داشته باشيم و چطور ميشه بر این اساس تشخيص داد در رابطه با تشکيل پیوت های تا
د  که قيمت در زمانی که در الیو بازار هستیم قرار است از کدام پیوت برگردد و کدام پیوت را بشکند؟ چون خيلی از اوقات با توجه به رویکر

این مساله مواجه ميشيم و تصميم گيری در این مورد برای ترید موفق در الیو بازار از  مالتی تایم وقتی سطوح را ترسيم می کنيم با 
 اهميت به سزایی برخوردار است 

 جواب:  
ما یک موضوعی در بحث سطوح دارید که منشاء حرکت هستش و براساس الگوها تشخيص داده ميشه و بعداز ان تعداد دفعات برخورد  

ما تعدادی پیوت در محدوده قيمتی نزدیک به هم دارید مطمئنا این پیوت ها روی یک سطحی رو در جلسه بعدی داریم و وقتی ش
 تشکيل شده اند و همه انها واکنش به  یک سطح هستند 

 که شما ميتونيد بر اساس منشاء حرکت و تعداد برخورد ها تصميم بگيرید 
گر در تشخيص و ترید اشتباه هم کنيم به نظرم بهتر از تدریس به شيو و ما هم به اميد خدا در روزهای اخر ميریم به سمت الیو بازار حتی ا

 های قدیمی هستش که روی اسالید یه سری شکل و شمایل رو تدریس می کردند 
جلسه  20و به اميد خدا در اینده ما به تحليل الیو بازار ميرسيم و االن که نميتونيم به الیو بازار بریم به این خاطر هستش که نزدیک به 

 مطالب مونده
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برداشت کلی ما برای الگوهای کندلی برگشت به روند وقتی در اون تایم کندل بالتکليف نباشه و جزیی از این موارد باشه مستر استاندارد 
ندلی داریم که باید بررسی کنيم ببینيم لگمون رو  النگ بار اسپایک  ما حداکثر در دو کندل باال ای تی ار اون تایم کلوز کنه کندل ما الگوی ک

برای پیدا کردن پیوت ماله کدوم تایم و ترید که این صحبت همه اقسام پیوت رو شامل ميشه درست صحبت من استاد درداخل پرانتز 
 این مورد برای الگوی که پیوت صعودی داشته باشيم منهای الگو خود پوشانده

 جواب:  
         پپی نميگيم پیوت عمل نکرده  250ما به یک واکنش 

 
   سوال 

حالت پیوت هر کدوم دوحالت ميشه یکی زیر ای تی ار کلوز کنه یکی زیر مستر یا کندل ۸یا ۷من در چارت متوجه این موضوع نشدم که 
 مدل کندل برگشتی ميشه که من حداقل ذهنیت در شکل پینت کشيده بشه که من بفهمم این مطلب رو ۱۴استاندارد االن با این تفاصيل  

 جواب:  
بستگی به ارایش و ترتيب قرار گيری کندل ها در کنار هم در مرحله بعد حتی زوایه  نوع پیوت در بازار داریم که  1403عرض کردیم بیش از 

های حرکتی ميشه انها رو دسته بندی کرد و ما اصال وارد ان بحث نميشيم و فقط بر اساس چهار نوع کندلی که عرض کردیم دنبال 
ولين و اصلی ترین انها نوع مستر کندل هستش که یکی از مستر شناسایی چند نوع پیوت هستیم که تکرار پذیری باالیی در بازار دارند و ا

کندل ها رو من اینجا مثال زدم و چها حالتی که مستر کندل داریم و ميتونيم پیوت داشته باشيم در زمانی که مستر کندل داریم تحت 
 نيد استفاده کنيد. ار و خط فرضی نيستش ولی اگر دوست داشتید ميتو  هيچ شرایطی احتياج به استفاده از ای تی

 
 این هم برخی از حالت هایی که ميتونه در صورت تشکيل النگ بار و یا اسپایک برای تشکيل پیوت اتفاف بیفته •

خط فرضی برای حالت هایی هستش که شما النگ بار و اسپایک دارید و انگاری قسمتی از النگ بار رو جدا کرده باشيد و به عنوان یک  
گرفته باشيد و همين حالت ها ميتونه برای انها هم پیش بیاد ولی اگر بعداز مثال یک النگ بار یا اسپایک شما یک مستر کندل در نظر 
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مستر کندل داشتید دیگه ان النگ بار و خط فرضی مهم نيستش و ان زمانی مهم هستش که شما بعداز النگ بار مستر و یا حتی سه 
 ه این رو ميتونيد برای دو کندل گفته شده در نظر بگيریداسپنيک نداشته باشيد و همه حالت های مشاب

 
 211#سوال_شماره_ 

 #جلسه_چهارم  
 سالم،استاد پیوت تسویه چه زمانی و در کجا تشکيل ميشود؟

 ممنون 
 جواب:  

به پیوتی که در اولين برخورد به سطح در تایم تریگر تشکيل ميشه ميگيم پیوت تسویه که معموال در نزدیکی سطح و به خاطر تارکت هایی  
 که ست شده تشکيل ميشه و این پیوت در اکثر مواقع استاپ هانتر ميشه 

 و یه موقعيت ترید مناسب به ما ميده که در ستاپ ها در موردش صحبت می کنيم 
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سالم استاد منظور از در جا زدن این که کندل ها در طول بدنه کندل قبلشون کلوز کنن ؟؟یا اگر های و لوی جدید بزنه بدون بسته شدن در 
 باالی یا پایین کندل قبل جریان فرق ميکنه؟؟ 

 جواب:  
تر از و یا پایین تر از کندل قبلی خودش که استاندارد هستش بسته بشه وقتی شما یک مومنتوم حرکتی دارید که قيمت قادر باشه باال

وقتی قيمت قادر نباشه که باالتر یا پایین تر از کندل قبلی خودش منظور شدو ها هستش های و لو بسته بشه و کلوز کنه یعنی قيمت 
 داره درجا ميزنه و ساید هستش 
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  80شخيص تشکيل پیوت با استفاده از خط فرضی آیا برگشت رو باید به اندازه ای تی آر در نظر گرفت یا ميتوان از سالم استاد. جهت ت
 درصد هم استفاده نمود؟

 جواب: 
 فعال بهتر هستش که به اندازه ای تی ار در نظر بگيرید

ه باشه که مهم تر از ای تی ار هستش و خط فرضی فعلی  تا در اینده که به گره های معامالتی رسيدیم ان محدوده باید یه نشانه ایی داشت
 بعدا با ان گره اپدیت ميشه 

 
 ۲۱۴#سوال_شماره_ 

 #جلسه_چهارم 
سالم خدمت استاد عزیز،چند بار واژه "ناحيه هيدن شدو" در سوال و جوابها ميبینم ولی هيچ درکی از ان ندارم ميشه در مورد این ناحيه  

         بدید؟البته ميبخشيد با سواالت مبتدیانه باعث ازار شما ميشيم یه کمی توضيح 
 جواب: 

ناحيه ایی که در دل یک کندل مخفی هستش و قابل مشاهده در این تایم نيستش و معموال در تایم تریگر و یا پایین تر ميشه ان رو 
درصد هستش و همان سطح مرکزی شدو هستش که بهش   50تشخيص داد و برای النگ شدو ها هم این ناحيه تقریبا در محدوده های 

 هيدن شدو ميگيم 
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درود بر جناب تریگر... اگر سوال مربوط به جلسات آتی هستش پوزش ميخوام... در مورد بیس پیوت ها آیا یک آرایش کندلی خاص در 

؟.. برای مثال ما تشخيص دادیم که در تایم روزانه در یک قيمت خاص یک تایم فریم هستند یا ناشی از عدم تشخيص درست تایم فریم
باید پیووت تشکيل بشه و حاال بعد از چند روز یک بیس داریم که اگه به تایم باال بریم شاید بیس رو مشاهده نکنيم..  منظورم این هست  

اشت و آیا ميشه برای حرکت بعدی پیش بینی کرد که تو که با رعایت همه نکات در تشخيص یک تایم فریم آیا ميشه انتظار تشکيل بیس د
 کدوم جهت هست؟... و اینکه آیا تعریف خاصی از نظر تعداد کندل و شکل کندل ها برای بیس وجود داره؟.. 

 جواب:  
 وقتی قيمت به یک سطحی ميرسه و ما هم ميدونيم ان سطح برای کدام تایم فریم هستش 

 اندازه تایم باال انجا نوسان داشته باشه تا بتونه تصميم بگيرهانتظار داریم که قيمت حداقل به 
 این ناشی از اشتباه ما در تشخيص سطح نيستش  

به هر حال وقتی قيمت به یک سطح ميرسه در بهترین حالت حتی اگر پیوت تبصره ای هم تشکيل بده باز باید در روز بعد ان رو اصالح کنه 
 ته باشه و به اندازه سه برابر تایم فریم انجا در حال نوسان هستش و بعد ادامه حرکت یا برگشت رو داش

 و گاهی این نوسان به صورت بیس ظاهر ميشه 
و اینکه به کدام طرف ميشه بستگی به این داره که موقعيت ان بیس در کجای سطح باشه ولی ما به خاطر اینکه بتونيم حرکت  رو 

 ميریم که حرکت بعدی رو از دست ندیم  تشخيص بدیم به تایم پایین برای تصميم گيری
چون معموال بعدا بیس ها حرکت های شارپ داریم شکست یکی از سمت های ان بیس رو بتونيم زودتر تشخصی بدیم بعداز حداقل سه 

 کندل ميگيم بیس هستش و ميریم تایم پایین برای تصميم به ترید
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استاد عزیز در ویدیو اخر در این قسمت که تصویرش ارسال شده اشاره شده به اندازه حرکت همان خط ابی که مسلما  با سالم خدمت 
مربوط به تایم فریم بزرگتر هست سوال اینجاست که اون دسته از پیوت هایی که در تصویر مشخص کردم قبل از اینکه  قيمت به پایین 

به تایم باالتر است سوال اینجاست ایا این پیوت ها در لحظه شکل گيری در تایم خودشون  ترین حد خود برسه تشکيل شده که مربوط
قابل استناد بوده اند ؟؟؟ و سوال دوم برای حال حاضر که قصد مشخص کردن سطوح را داریم دیگر این پیوت های مينوری را لحاظ 

 نميکنيم؟؟؟ تشکر از پاسخ گویی
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 جواب: 
پاسخ ها برای سوال یکی از دوستان عرض کردم که ما نوع خاصی از پیوت داریم که هنوز به ان نرسيدیم که به انها در یکی از ویس ها و یا  

درایور ها ميگيم و زمانی که قيمت در حال تشکيل سی پی هستش شما پیوت های زیادی رو مشاهده می کنيد که فعال فقط بدونيم نوع 
ش صحبت نکردیم تا بهشون برسيم و این پیوت ها مومنتوم ندارند و در دل هم هستند و  دیگری از پیوت هم هستش که هنوز در مورد

البته بجز یکی از پیوت های شما که پیوت پولبک هستش بقيه از نوع گفته شده هستند و در اینده صحبت می کنيم و پیوت پولبکی رو هم 
 در شکست ها بیشتر صحبت می کنيم 
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 استاد خط سوم النگ بار بخونيد به جای النگ شدو . استاد فرض بر اینکه رو سطوح اصليمون هست 
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 جواب: 
بله همان طور که عرض کردم ان النگ شدو هایی که ارزش ندارند قبل از ان ها النگ بار هستش و سی پی ولی اینجا ما النگ بار نداریم 

اندازه گيری کنيم  و تایم شدو رو مشخص کنيم و در تایم تریگر ان روی هيدن شدو مطابق با تارکت های سه پس ميتونيم طول کندل رو 
 گانه و استاپ ترید کنيم 

 
 

 
 

 218#سوال_شماره_ 
 #جلسه_چهارم  

 جناب خاکستر االن با توجه به طول حرکت پیوت ما مربوط به چه تایمی ميشه؟
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 جواب: 

 چهار  ساعته
 

 219#سوال_شماره_ 
 #جلسه_چهارم 

 درصد النگ شدو جدید ميشه ترید کرد ؟ 50درصدش با یه النگ شدو دیگه دیده شده با  50وقتی یه النگ شدو داریم که 
 جواب: 

ریسک این کار خيلی زیاد هستش و احتياج به شناخت رفتاری شدو ها در محل شکل گيری داره و چون هيدن شدو ها یک بار مصرف 
 هستند مثل سوال دو تا باالتر وقتی  ما تارکت رو گرفتيم در حمله بعدی بایدانتظار عبور قيمت از ان رو داشته باشيم 

 
 220#سوال_شماره_ 

 #جلسه_چهارم  
بل جناب خاکستر االن در این تصویر با فرض اینکه قيمت تا اول باکس مشکی رسيده ایا با توجه به اون برگشتی که اخرین کندل صعودی ق

 ساعته داریم؟  4از باکس مشکی داشته و پایین تر از خط فرضی کلوز کرده بگيم یک پیوت 
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 جواب: 
 شما  در حاال بررسی شکل گيری یک پیوت هستید هر چند این رو باید در مراحل بعدی ميگفتم ولی شما از من نشنیده بگيرید

طح بررسی کنيد و برای این کار باید بدونيد که سطح شما برای کدام تایم فریم  شما احتياج به یک سطح دارید که تشکيل پیوت را روی ان س
هستش تا تشکيل پیوت در حال شکل گيری رو به درستی بررسی کنيد چون پیوت ها در خيلی از تایم ها ميتونند تشکيل بشن و برای این  

خص کنيد  مطمئنا ان سطح برای تایم دیلی هستش پس کار شما باید بدونيد که سطح قبلی شما برای کدام تایم هستش و ان رو مش
 شما برای ترید کردن  باید دو کار انجام بدهيد

ه  یا مطابق با ستاپ پیوت صبر کنيد در تایم دیلی یک پیوت تشکيل بشه و بعد برید در تایم تریگر ان پیوت و ترید کنيد یا ترید ماهيت داشت
تشکيل پیوت رو بررسی کنيد که در این حالت اولين برخورد و پیوت رو عرض کردیم تسویه باشيد که باید برید در تایم یک  ساعته و 

 هستش و ما ان رو ترید نمی کنيم و اگر هم ترید کنيم در تارکت های اول خارج ميشيم 
 همه این مطالب رو در اینده صحبت خواهيم کرد 

 پس ولی مجبور هستم بهش اشاره کنم تا یک دیدگاه کلی داشته باشيد 
     دو حالت شد برای سل کردم و بررسی می کنيم
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پیوت دیلی و از نوع خودپوشاننده و در اینده که قيمت به ناحيه مورد بحث شما رسيده یه النگ شدو داریم )البته فاقد نویز( که شما در  
 مرحله بعدی ميتونيد با قبول ریسک در تایم یک ساعته ترید کنيد 

 
 

 ترید شما در حالت تشکيل پیوت همتراز سطح ترسيمی از گذشتهاین نقطه ميشه محل 
 

 
 

در حالت بعدی هم که اولين برخورد تسویه بودش و چون شما اینجا سی پی دارید دیگه بررسی پیوت ندارید و به خاطر الگویی که داریم  
تش ولی الزم دونستم که یک دیدگاه کلی در باید در درایور سه سل کنيد و شرمنده دوستان همه این مطالب مربوط به مطالب اینده هس

 مورد ان چيزی که اتفاق می افته رو بدونيد 
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 221#سوال_شماره_ 

 #جلسه_چهارم 
 .آیا موارد زیر در خصوص پیوت های شکل صحيح است؟ 1

نيز مستر   6،7،8شماره با توجه به عدم تشکيل مستر کندل از خط فرضی استفاده شده است و در پیوت های   1،2،3در پیوت های شماره 
 کندل داشته و با توجه به کلوز کندل بعد، پایین یا باالی کندل مستر پیوت تشکيل شده است. 

تایم فریم روزانه می باشد بنابراین احتماال این     ATR، طول سطح مقاومتی که در تایم روزانه دیده می شود به اندازه 5.در پیوت شماره 2
م فریم هفتگی می باشد، آیا این فرضيه درست است؟ از طرف دیگه کندل آخر در تایم روزانه می تواند یک خود  پیوت و سطح مربوط به تای

% این 50تایم فریم روزانه بیشتر و در نتيجه می توان گفت یک گره در   ATRپیپ می باشد که از  72پوشاننده باشد و طول شدو تقریبا 
که در فرض اول سطح مربوط به تایم هفتگی می باشد و اولویت با تایم باالتر است، دیگر به شدو نيز وجود دارد، حال با توجه به این

 سطوح تایم روزانه اهميتی داده نمی شود؟

 
 

 جواب: 
 پیوت شماره یک شما در مانسلی هم قابل تشخيص است بنابر این این سطح برای مانسلی بوده 

 پیوت شماره دو برای دیلی و شما مستر کندل دارید که پوشش داده شده
 پیوت شماره سه  شما سه کندل دارید که قادر نبودند باالتر و یا پایین تر از هم کلوز کنند و بیس پیوت دارید 

 ر درایور هستش که بهش نرسيدیم شماره چها
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 شماره پنج  روی یک سطح مانسلی بوده و نوع پیوت در دیلی خود پوشاننده هستش 
 شماره شش برای هفتگی سه کندل در یک راستا رو داریم و مستر کندل هم هستش 

 شماره هفت  در دیلی پیوت تبصره ای پین بار
 شماره هشت مستر کندل دیلی 

 
 222#سوال_شماره_ 

 ه_چهارم #جلس 
 ساعته شکل گرفته است؟  4جناب خاکستر االن در این تصویر این پیوت جزوه کدام دسته از پیوت ها ميشود؟آیا این پیوت بر روی سطح 

 

 
 جواب:  

ساعته داشتم  طول شدویی رو که در تایم چهار ساعته داشتیم اندازه گيری کردیم و یک شدو به اندازه ای پی ار چهار  217در سوال شماره 
ساعته در نظر گرفتيم و به تایم تریگر ان یعنی یک ربعه رفتيم و در مرکز ان پیشنهاد فروش داشتیم و تارکت هم  4که سطح مورد نظر رو 

 به اندازه  ایی که گفته شده
 خ داده و عرض کردیم در دفعه بعد قيمت در برگشت از سطح هيدن عبور خواهد که ظاهرا این اتقاق در تصویر شما ر

 دقيقه 15ساعته و تایم تریگر هم  4سطح شما مطابق ان چيزی که در سوال های قبلی عرض کردیم 
اولين حمله که در ان سوال صحبت کردیم پیوت تسویه و حمله بعدی برای ورود و استفاده از استاپ های تریدر ها و برای ورود بوده و  

 جزء پیوت های ریوریس به حساب می اید 
 

 ۲۲۳اره_ #سوال_شم 
 #جلسه_چهارم 

 پیووت هایی که شکسته ميشوند بعد که قيمت به اون ها برميگرده یعنی به صورت فليپ ميشه دیگه برای ما پیووتی برای ترید نيست؟ 
 جواب:  

 سطح که شکسته ميشه بعدا  شکست هم برای همان تایم خودش هستش و تایم پیوت با شکست عوض نميشه 
 

 224#سوال_شماره_ 
 #جلسه_چهارم 

حساب کنيم یا  1جناب خاکستر االن باکس مشکی که یک پیوت هست برای چه تایمی  ميباشد؟ایا اندازه ای تی ار ان را باید از شماره  
 ؟ 2شماره 
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 جواب: 
پپ که حساب کردیم و   43طول شما  218پپ هستش و در سوال  39بدون در نظر گرفتن اینکه این برگشت به کجا بوده طول حرکت شما 

 درصد سه برابر ای تی ار چهار ساعته بودش برای چهار ساعته بودش 80از 
پس این حرکت کمتر از چهار ساعته و برای یک ساعته در نظر گرفته ميشه و نوع پیوتی که واکنش به پیوت قبلی بوده از نوع بیس پیوت 

دقيقه ميتونستید روی ان  5م نبودند و االن هم که قيمت بهش  رسيده در تایم هستش چون سه کندل داریم که قادر به همپوشانی ه
 سطح خرید داشته باشيد 

 
 

 225#سوال_شماره_ 
 #جلسه_چهارم 

ما در طال یک سطح دیلی داریم و بعد یک پولبک به سطح دیلی داشتیم که ميشه پیووت چهار ساعته در نظرش گرفت.االن قيمت دوباره 
 پیووتمون.ميشه االن با تایم چهارساعته ترید کرد؟چون  در تایم چهارساعته هم پیووت تشکيل داده و واکنش نشون دادهرسيده به 
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 جواب: 
 

 
 
 جواب:   

 باید عرض کنم با توجه به ساختاری که پیوت چهار ساعته داشته  225در خصوص سوال شماره  
ا همان الگو و ساختار پیوتی که یکی از الگوهای پرایسی ما هستش نيز ترید داشته بله ما ميتوانيم بدون در نظر گرفتن سایر شرایط ب

 باشيم 
 226#سوال_شماره_ 

 #جلسه_چهارم 
در مورد النگ شدوهایی توضيح دادین که جواب ميده  یا جواب نميده ، اگه امکان داره در یک ویس بیشتر    217استاد در پاسخ به سوال 

 توضيح بدید ممنون . 
 جواب: 
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مبحث مربوط به شناخت انواع شدو ها در بخش پرایسی هستش که هر چند شناسائی همه انها برای ما امکان پذیر نيستش ولی سعی  
می کنيم با  قوانينی اشتباهات در شناخت انواع شدو ها را به حداقل برسانيم و یا با تدوین روش های ترید بتوانيم از اکثریت انها سود  

 بگيریم 
 د برای جلسات اخر به اميد خدا و بمان

 
 

                                                                                                                                                                          227#سوال_شماره_ 
 #جلسه_چهارم_پنجم              

و وقت بخير خدمت استاد عزیز مرسی بابت زحماتتون    استاد من به اندازه نصف ای تی ار یه باکس کشيدم  اون رو به سالم       
دوقسمت تقسيم کردم ک ناحيه حمایت و مقاومت رو به من داد در فلش زرد رنگی که مشخص کردم که ما سه کندل نرولي در یک راستا  

پپ هست . در این خصوص ایا باید از شرط سه برابر بودن ای تی ار   83النگ بار هست  و طولش داریم ک کندل وسطی تقریبا ميشه گفت  
لی استفاده کرد؟     محدوده ی نصف ای تی ار که رسم کردم و روی پیوت رنگ زرد انداختم طبق گفتتون اگر بیاد از نقطه اپن یا کلوز اون کند

 که باعث یا شدو شده باال تر برود این

 
 

 جواب: 
تا زمانی که شما کندلی معکوس نداشته باشيد اصال نميتونيد شرایط پیوت رو بررسی کنيد ولی برای کندل های خاص وقتی شما خط 

فرضی ترسيم می کنيد و قيمت کندل معکوس نميزنه ان خط فرضی شما هم باطل ميشه  و کندل جدید شما مهم ميشه و در این حالت 
ت/ مقاومت رو ترسيم کردید اما برای ترید پیوت شما زمانی تایید شده که دومين کندل صعودی االن شما به درستی محدوده حمای

بسته شده  و برای ترید شما احتياج به یک سطح پیوتی دارید که ما ميخواید به اميد خدا در اینده برای ترید به ان سطح برسيم و ان سطح 
واکنش نشان داده و محل ترید ما هستش و ناحيه های حمایت و همان محلی هستش که قيمت بهش برگشته و با شدو بهش 

 مقاومت در مراحل بعدی برای ترید استفاده خواهند شد 
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                                                                                                                                                                                  227#ادامه_سوال_شماره_ 
این محدوده مال تایم باالتر است درسته؟ اما در تام باال هيچ یک از شرایط تشکيل پیوت شکل نگرفته تکليف این چيه استاد؟           

ندل پین بار هست و مستر کندل و درپیووتی که با فلش ابی مشخص کردم  ما سه کندل صعودی در یک راستا داریم ک کندل اخر که یک ک
واینکه من از نقطه اپن کندلی ک شدو زده یک خط              کندل بعدی اون رو پوشش داده علت این که این پیووت عمل نکرده چيست؟ 

 پپ هست و نصف ای 50رسم کردم)خط های نارنجی(و نو شدوهم یک خط رسم کردم ک به من محدوده داد و فاصله بین این دو ناحيه 
پپ ا)اون باکسی ک رسم کردم( اما وقتی اون باکس رو انداختم تا تقریبا وسطای شدو اومده درصورتی ک باید تا   30تی ار دیلی ميشود 

اپن کندلی ک باعث های یا شدو شده بیاید  پس طبق گفتتون برای تایم باال هست این پیووت ام در تایم ویکلی هيچ شرایطی برای تشکيل  
 پیووت نيست 

 

 
 جواب:  
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بله سطح رو قبال هم در سواالت قبلی عرض کردیم که برای هفتگی هستش و برای ترید شما در تایم چهار ساعته هم ميتوانيد به دنبال  
ترید باشيد و در مورد ستاپ های ترید در اینده صحبت خواهی کرد و شما هم به درستی با از طریق محدوده به این نتيجه رسيده اید که 

ای تایم باالتر هستش و اینکه هنوز شرایط پیوت نيست بستگی به روش ترید دارد که در اینده با روش های ميتوانيم در تایم های  سطح بر
 پایین تر به صورت مولتی تایم هم ترید کنيم 

 
 228#سوال_شماره_ 

 #جلسه_چهارم 
 واجب هست یا لزومی نداره و با فاصله هم قابل قبول هست؟ در رابطه با حداقل سه کندل در یک راستا،توالی کندلهای در یک راستا 

 جواب:  
 حداقل سه کندل در یک راستا نياز داریم و توالی کندل ها فقط نشان از قدرت ان حرکت هستش 

 دو هر گاه کندلی معکوس در این حرکت داشته باشيم که تشکيل پیوت ندهد و یا پیوتی از نوع تسویه باشد و قيمت از ان عبور کن
 این کندل ها به عنوان نویز گفته ميشود و به قانون ما لطمه ای وارد نمی کند و فقط باعث افت قدرت ان حرکت است 

 
               229#سوال_شماره_ 

 #جلسه_چهارم                                                                                 
درصد ای تی ار استفاده ميکنيم که   80برابر  3مقاومتی ک مشخص کردم ما شرط سه کندل را نداریم پس از  استاد در تصویر باال محدوده   

پپ اختالف چيزی نيست و ما اون رو پیوت در نظر ميگيریم؟ در سوااالت قبل   30پ داریم ایا  120اما ما حرکتی معادل  150ميشود 
      نشدم و دوباره ميپرسم با غرض پوزش استاددرباره این پیووت توضيحی داده بودین اما متوحه 

 
 جواب:  
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 راستش اصال نميدوم کدام سوال بوده و چی گفتم
 اما شما وقتی حداقل سه کندل رو ندارید         و اميدوار که صحبت های االن من با قبلی ها تناقض نداشته باشه

 تایم چهار ساعته هستید و در تایم باال هم ان حرکت اصال دیده نميشه و االن بین دیلی و 
 درصد هم پایین تر بودش دیگه ان حرکت رو برای تایم پایین استفاده کنيد 80به نظرم اگر قيمت از 

 چون همين طوری ما  امدیم  و کلی از حرکت رو به عنوان نویز حذف کردیم 
 و یه کار دیگه هم که در این شرایط می تونيد انجام بدید

 از هستش  استفاده از پیوت قبلی همتر
چون خيلی از زمان ها این حرکت های برگشت به پیوت قبلی هستش و مالک اصلی پیوت قبلی هست که باید برای ترید به صورت مولتی 

 تایم بر اساس پیوت قبلی ترید کنيم و در تصویر شما من یک کندل خودپوشاننده در قبل مشاهده می کنم 
 یم فریم تردید دارید حتما تایم باالتر رو در اولویت قرار بدید و یک قانون دیگر هم داریم وقتی بین دو تا

و حتی توان حرکتی ان   60برابر ای تی ار چهار ساعته هم ميشه  2.4پپ خيلی هستش ولی از طرفی هم   30در این سوال شما مطمئنا 
 یم باال در نظر بگيریدو حرکت شما از چهار ساعته بیشتر و از دیلی کمتر هستش  که اولویت رو برای تا 90ميشه 

 
             230#سوال_شماره_ 

 #جلسه_چهارم 
 استاد ما در شرط سه کندل در یک راستا حداقل چند کندل نویز ميتونيم داشته باشيم؟ 

 کندل داشتیم از شرط سه برابر ای تی ار استفاده ميکنيم؟  5یا 4و اینک اگر ما سه کندل در یک راستا نداشتیم و     
 جواب: 

کندل بودش که قادر به کلوز در باالتر و یا پایین تر از های و   3شما یک پیوت هم داشتید که بیس پیوت بودش و شرط ان داشتن حداکثر 
 لو هم نبودند

 نون هم داشتید که اگر در سه کندل پوشش بده حتی اگر ان کندل ها نویز باشند هم شما پیوت دارید و یه قا
بنابر این به صورت اتومات کندل های نویز وقتی از سه تا بیشتر ميشن شما ميرید برای قانون  های پیوت از انوع بیس و یا پیوت های 

 دیگر
 فصل پرایسی به ان ها ميرسيم و گاهی هم شما درایورها رو دارید که ما در 

 
 231#سوال_شماره_ 

 #جلسه_چهارم 
استاد درخصوص پین بار ها و النگ شدو ها پین بار ها باید یک سوم بدنه و النگ شدو ها یک چهارم بدنه درسته ؟ این چيزی ک من 

 متوجه شدم درسته ؟ با توجه به سواالت و ویدیو 
 درصد هم شادو باشه آیا درست متوجه شدم؟  ۵۰درصد بدنه و  ۵۰و اینک درخصوص کندل پوشاننده هم باید 

 جواب: 
درصد ای تی ار به باال بودند چيزی که در این کند لها مهم هستش مرکز ان   60ما یه خانواده از کندل ها رو داشتیم که طول شدو  انها از 

ما همه انها رو به یک اسم نام گذاری کردیم که ار دست کندل ها هستش که یه ناحيه داره که هيدن شدو نام گذاری شده و به این خاطر 
این اسامی خالص بشيم و ان تقسيم بندی ها رو هم به خاطر اینکه اشاره ای به سبک کالسيک داشته باشيم عرض کردیم و مهمترین  

گره معامالتی دارند از همه چيز بحث در کندل ها اصال ان تقسيم بندی نيستش و اینکه تمایالت بازار به یک سمتی رو نشان ميدن و یک 
مهم تر هستش و در مورد پین بارها شما تقسيم بر چهار داشتید  و کندل های کالسيک همر و شوتيک تقسيم بر سه داشتید و شکل  

پوشاننده رو در چند سوال قبل که شامل دو حالت بودش و طول بدنه مهم بودش برای اسم گذاری به صورت شماتيک ترسيم کردم و  
 بودش  50و شدو  50کی از ان حالت ها بدنه ی
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 232#سوال_شماره_ 
 #جلسه_چهارم  

سالم،استاد در همچين شرایطی که قيمت از مستر کندل قبلی فاصله گرفته ،برای تشکيل پیوت باز هم  پوشش  مستر کندل مهم ميشه  
 یا ميشود از خط فرضی هم استفاده کرد؟ 

 

 
 

 جواب:  
های مورد استفاده خط فرضی هستش و گپ ها هم برای ما یک کندل هستند که در چند جلسه بعد در مورد سطوحی که بله یکی از راه کار 

 گپ ها به ما برای ترید ميدن هم صحبت داریم 
 

 233#سوال_شماره_ 
 #جلسه_دوم 

 با سالم
است".سوال اینه که چه زمانی تایم ساختار عوض   h1ميشود ،گام حرکتی   h4استاد در فيلم جلسه دوم فرمودید"وقتی تایم ساختار ما  

ميشه؟)البته ميدونم که مربوط به سطوح است ولی برام گنگه که چطور تایم ساختار تغيیر ميکنه و در نتيجه گام حرکتی هم عوض 
 ميشه.( 

 بهتر باشه که بپرسم چطور تایم ساختار رو بدست مياریم؟ سطوح یا الگوها یا....؟ شاید این سوال 
 جواب:  

 شما یک پیوت در چارت تشخيص ميدید و وقتی ان دره و یا قله ایی رو که از حمایت یا مقاومت ترسيم کرده اید
 یا قله شرایط موجود رو نداشته باشند  انقدر تایم فریم رو ميرید باال تا دیگه با شرایط گفته شده برای پیوت  ان دره و

 باالترین تایم فریمی که شرایط پیوت در ان صادق هستش ميشه تایم ساختار شما 
 
 
 
 

 234#سوال_شماره_ 
 #جلسه_پنجم  

 وقتی ما لگ قبلی تشخيص دادیم مثال در شکل در سطح ویکلی  پیوت چهار ساعته تشکيل شده و تارگت چهار ساعته داده یا مثال  پیوت
روزانه تارگت هفتگی داده  االن در شکل طبق گفته شما ما از پیوت دو استفاده داریم یکی به ما سطح ميده و کارایی دوم در اون لحظه  

 ترید ميکنيم  چون من تایم فرم عوض نکردم و فقط در این تایم چارت نگاه کردم  ایا این سطوح رو ميتونم باز استفاده کنم و کارایی ترید
 خواهد داشت ؟ واینکه در اینده ان سطح چه استفاده ای در ترید خواهد داشت ؟ رو برام
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 جواب:  
شما یه سطح دارید که ميدونيد برای کدام تایم فریم هستش و در اینده وقتی قيمت به سطح شما برسه شما ميتونيد به محض اینکه  

هایی که در اینده خواهيم گفت  روی سطح مورد نظر ترید کنيد حداکثر تا  قيمت به سطح شما رسيد به تایم تریگر برید و بر اساس ستاپ 
 سه  مرحله برگشته به ان سطح ما ميتونيم ترید داشته باشيم 

 
 235#سوال_شماره_ 

 #جلسه_چهارم  
بار عمل  شما گفتيد بعد از حرکت کمپرس  کندل اسپایک که بعدش پین۴در داخل مستطيل یک پین بار هست که عمل نکرده در ویدیو 

 نکرده  االن سوال اینه که هر جا حرکت اسپایک بود بعدش پین بار بود اون پین بار قابل قبول نيست ؟ 

 
 

 جواب: 
 نه اینکه بعد از هر حرکت اسپایک بخوایم پین بار ها رو در نظر نگيریم و بهش اعتبار ندیم نميتونه یک قانون کلی باشه 

باشه که نشان از شکست باشه و ان کندل النگ و یا اسپایک یک کندل شکست باشه ما به پین بارهای ولی اگر قبل از ان حرکت کمپرس 
 بعداز النگ بارهاي خروج از کمپرس ارزشی قائل نميشيم اما بهتر این قانون رو برای همه پین بار ها در نظر نگيرید

 رو به این گروه اضافه کنيم و شاید با کمی اغماض بتونيم النگ بارهایی که تشکيل پیوت هم ميدن 
 اما ان قانون انحصارا برا ی پین بارهای بعداز النگ بار های شکست یک کمپرس گفته شده

 
 236#سوال_شماره_ 
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 #جلسه_پنجم  
 چرا پیوت شماره دو عمل نکرده ؟لگ ماهانه داریم کندل مستر هم داریم در دو کندل پوشش داده ولی عمل نکرده ؟

 هن منو خيلی درگير کرده ؟ سواالتی به این شکل ذ
 

  
 

ان پیوت هم زمان هم اولين برخورد به ناحيه بوده که نوع تسویه هستش و از طرفی هم یک پیوت پولبک به سطح شکست شده قبلی 
 هستش ولی مطمئنا اگر به تایم تریگر پیوت برید ان پیوت باید عمل کرده باشه

         هپپی نميگيم پیوت عمل نکرد  250ما به یک واکنش 

 
 

 
 ۲۳۷#سوال_شماره_ 

 #جلسه_پنجم 
 سطح یک شکسته شده از کجا باید بفهمم  پیوتی که شکل گرفته پولبک به این سطح شکسته شده نيست ؟ 
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 زمانی که این پیوت شکل گرفت تا زمانی که کف پیوت شکل گرفته رو نزنه من نمی تونستم بفهمم ریورسه یا پولبک 
 

 
 جواب: 

اجازه بمونه برای مبحث شکست ها / ماهيت شکست/ و الگوهای شکست های فيل شده فقط یاد داشت کنيد که ان زمان  این سوال با 
 یاداوری بشه 

 
 239#سوال_شماره_ 

 #جلسه_چهارم    
ساعته داشتیم که در یک راستا بودن ولی به علت همپوشانی کندلها چ مجموع ای تی ار آنها با توجه   ۴اگر ما سه کندل استاندارد در تایم 

ساعته   ۴پپ شد)در جفت ارز یورو دالر( االن سه کندل مهم ميشود که بگيم پیوت برای  ۳۵تا  ۳۰% ای تی ار  برابر 80به فرمول سه برابر 
 اعته ميشود؟ س ۱هست یا طول ای تی ار که مقدار آن برابر 

 جواب: 
 اولویت با سه کندل در یک راستا هستش اگر این کندل ها در یک راستا باشند دیگه ما دنبال ای تی ار نميریم

 
 240#سوال_شماره_ 

 #جلسه_چهارم    
تایمی ميشود را  جناب خاکستر در این تصویر پیوتی که با دایره مشخص شده برای چه تایمی هست؟ممنون ميشم علتش را که برای چه 

 توضيح دهيد؟ 

 
  جواب: 

 پیوتی که دل شدو ذکر شده و برگشت به سمت هيدن شدو چهار ساعته بودش در یک ساعته قابل رویت هستش 
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 241#سوال_شماره_ 
 #جلسه_چهارم    

اس دی در ان باکس مربع  جناب خاکستر از این تصویری که ارسال ميکنم دوتا سوال داشتم . سوال اول این هست که االن یورو یو 
مشکی به یک سطح دیلی رسيده یا ویکلی ؟سوال دوم در تصویر ما یک بیس پیوت داریم .اوال کاربرد این بیس پیوت ها چيست و دوما 

  1 ساعته دیده ميشه و قيمت در گير یک سطح از تایم باال یعنی دیلی هستش و تایم تریگرش ميشود 4اینکه االن بگيم این بیس در تایم 
 ساعته درست هست؟ 

 
 

 جواب:  
 سوال اول

 اینکه یورو به چه سطح  رسيده در  پاسخ به سواالت  شماره 
اشاره به این داشتیم که سطحی که یورو به دالر با ان دست و پنجه نرم می کنه برای تایم فریم هفتگی  227و  149و  107و  65و  15

 و اما سوال  بعدی  هستش
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درایور داریم در بیس پیوت ها زمانی که شما حداکثر سه کندل رو داشتید برای تصميم گيری باید به یک تایم پایین تر برید و با  بله ما یک 
 شکست و یا استاپ هانتر در ان ترید کنيد که فعال به ان و ترید کردن نرسيدیم و فقط فعال در شناخت ان هستم 

 ميشن و بیس ها هم جزئی از الگو ها هستند و تایم تریگر یک ساعته ميشهو بله الگوها در تایم ساختار دیده 

 
 

 242#سوال_شماره_ 
 #جلسه_پنجم                                   

سالم استاد ، یك سوالي داشتم ممکنه که یك پیوت براي تایم دیلي باشه ولي محدوده پیوتي اون براي تایم باالتر باشه یعني از قانون    
 اي تي ار تایم فریم دیلي پیروي نکنه ؟  نصف

 جواب:  
بله این امکان وجود داره و بحث استفاده از ناحيه ها رو فقط برای یک فيلتر اوليه مطرح کردیم و در همان ویدئو هم مشاهده کردید که  

مربوط به تایم باالتر هستش و اتفاق حتی بعضی از پیوت ها ناحيه حتی صفر داشتند و شما گاهی شادو هایی در تایم فریم ها دارید که 
این ميشه که دیگه نصف ای تی ار در این حالت ها جواب نميده البته ميتونيد اضافه رو به عنوان نویز در نظر بگيرید یعنی باکس رو از 

 ناحيه های مشترک به سمت بیرون برید و اضافه شدو به عنوان نویز در نظر گرفته بشه 
 
 

                 243#سوال _ شماره _ 
 #جلسه _پنجم     

سالم استاد ممکنه در بررسي یك سطح حرکت براي تایم مثًال ویکلي باشه ولي محدوده پیوتي یا دامنه براي یك تایم باالتر مثل شکل  
 پایین ؟
 جواب: 

البته ان سطح احتمال این که   بله در سوال قبل هم عرض کردم حتما ميتونه این اتفاق رخ بده و برای یک االرم هم ميشه استفاده کرده و
برای تایم باالتر هم باشه هستش چون حرکت قبلی بزرگتری از کف شده شروع شده احتمال اینکه قله مورد نظر شما برای تایم باالتر باشه  

 بسيار زیاده
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 244#سوال_شماره_ 
 #جلسه_پنجم                                

 پپ مربوط به کدوم تایم فریم هستش ؟  1794سالم استاد ببخشيد شاید سوالم تکراري باشه ولي االن این شدو با حرکت     
 

 
 جواب: 

 تایم ها فرکتالی به این صورت بودند که با چهار برابر شدن تایم ای تی ار دو برابر ميشد 
 باشه  512روز  تقریبا  45 و در تصویر شما

 1000روز( یعنی شش ماه  ان وقت ای تی ار ميشه  180روز  یعني  45و اگه تایم فریم چهار برابر بشه )
 2000و دو ساله تایم بعدی تقریبی باشه ای تی ار ميشه 

 تایم ان شدو تقریبا دو ساله هستش 
 

 

 

https://kohanfx.com


 

 سواالت مربوط به درس جلسه پنجم 
 سوال   44

 
 245سوال_شماره_ #
  جلسه_پنجم # 

سالم خدمت استاد عزیز ،سطوح تا چه مدت زمانی اعتبار دارند،مثال برای رسم سطوح باید خيلی به عقب چارت برگردیم،و تمام سطوح ان  
 تایم رو رسم کنيد ،یا فقط همان مقداری از چارت که دیده ميشه،سطوح همان مقدار رو رسم کنيم؟ 

 
 :جواب

 و برای این کار در دوره های قبلی چند روش رو گفتم  این کار نيستش که ما گذشته های دور رو هم داشته باشيمنه نيازی به 
 که یکی از انها استفاده از دو برابر بودن تایم فریم ساختار هستش یعنی معکوس دبل تریگر عمل کنيد 

 یعنی اگر تایم چهار ساعته هستید 
  و تایم ساختار ان ميشه هفتگی

 ندازه تایم ساختار هفتگی کفایت می کنهبه ا
 یه مثال بزنم که در چارت هم باشه شما در تایم یک ساعته که باشيد تایم ساختار ان ميشه  دیلی و تایم ساختار دیلی ميشه ماهانه 

 یعنی "حداکثر " نگاه کردن به یک ماه گذشته برای تایم یک ساعته کفایت می کنه
 

 246سوال_شماره_ #
  جلسه_پنجم #

ساعته پیداست شرایط پیوت ( ولی طول حرکت   4استاد بعضی مواقع برگشتی تشکيل ميشه که یک پیوت ایجاد ميکنه ) که مثال در تایم 
 قبلی اون مربوط به تایم روزانه است و اگر وارد تایم روزانه بشيم اصال پیوتی نميبینم 

  ر لحظه تشکيل طبق قوانين ترید کرد ؟استاد این مدل پیوت هارو ميشه در همون تایمی که پیداست ، د
 حتی برای یک تارگت گرفتن فقط

 

 
 جواب: 

یکی از شرایطی که برای ترید کردن نياز هستش بعالوه طول حرکتی که تا االن گفتيم و بررسی کردیم. سطحی هستش که قيمت به ان  
 رسيده

 داده تصميم ميگيرید که تایم تریگر شما کدام تایم هستش و شما بر اساس ان سطح که االن قيمت به ان رسيده و واکنش نشان 
درصد این پیوت ها تارکت  25-20و عرض کردیم اولين برخورد ها معموال پیوت های تسویه هستند که استاپ نوش جان ميشه و تقریبا 

 ميدن 
 

 247سوال_شماره_ #
 جلسه_چهارم #

مشکلی ندارند و پیوت هایی که عالمت زدم  atr نویز در نظر گرفتين با اینکه از لحاظببخشيد من در ویدو متوجه نشدم چرا این کندلها را 
 چرا مورد قبول نيست ؟ 

 جواب: 
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در خصوص تصویر اول و تصویر سوم ما معموال بعداز کندل های النگ بار اگر کندل های پین بار تشکيل بشه انها رو به عنوان یک کندل  
جزئی از کندل های تسویه به حساب ميان ولی در مورد تصویر دوم  شرایط نویز بودن وجود نداشته و  برگشت به روند به حساب نمياریم و

احتماال به خاطر طول حرکت قبلی به صورت چشمی انها رو نویز در نظر گرفتم که اشتباه بوده و انجا پیوت تشکيل شده و البته یک پیوت 
 پولبکی هستش و این اشتباه احتماال به خاطر مقایسه طول کندل صورت گرفته ریترنی هستش که هنوز بهش نرسيدم و معادل پیوت 
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 248سوال_شماره_ #
 جلسه_چهارم #

  باید کندلها هم رنگ باشند ؟ یا در جهت ؟ atr ۳استاد برای بررسی 
 ۲بررسی ميکنيم یا  atr ۱مثال در عکس زیر از شماره 
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 جواب: 

احتياج به این نداریم که کندل ها همرنگ باشند و طول حرکت از یک دره / قله به  دره/ قله دیگر مد نظر خير در بررسی سه ای تی ار 
 هستش 

اینکه چرا ان برگشت رو پیوت در نظر نگرفتيم به خاطر سطح قبلی بود که واکنش به یک پیوت دیلی بود و بررسی رو ما در تایم تریگر یک  
 رد اول و یا پیوت اول هستش اما به خاطر سطح ماقبل ان رو در تایم یک ساعته نگاه کردیمساعته به صورت درایور داشتیم برخو 

کندل بعدی هم  کندل استاندارد و پین بار هستش ولی چون در دل کندل النگ قبلی هستش و به عنوان اینساید هستش احتياج به تایید 
 داره و به تنهایی دیگه کارائی نداره 

 
 249سوال_شماره_ #
 ه_چهارم جلس #

با این تفاوت که پیوت باال های کندل قبل   هر دو از نوع پیوت های اینگلفينگ هستند بسيار هم شبیه هم   B و A ببخشيد در تصویر پیوت
تعداد را زده و احيانا استاپ هانتر کرده اما پیوت پایین لو کندل قبل را نزده و حرکت کرده با این وجود و مساوی بودن شرایط سطح و 

 کندل و غيره این دو پیوت با هم چه تفاوتی دارند و دیدگاه پیوت باال با پایین چه تفاوتی با هم دارند ؟

 
 جواب:  

از نظر بررسی انگلفينگ بودن هر دو این کندل ها برای ما اینگلفينگ هستند و عرض کردیم سمت مخالف این کندل ها جهت بررسی برای  
 ما روی پوشش سمت  داخلی کندل قبل هستش  ما اهميت ندارند چون تمرکز 
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اما مطمئنا اگر کندل ماقبل توسط کندل پوشش دهنده به صورت کامال پوشانده شده باشه اهميت و قدرت ان بیشتر هستش و عرض 
 کردیم اگر این پوشش با بدنه باشه به سمت یک الگوی اینگلفينگ ایده ال نزدیک ميشيم 

 گو ها یک سطح داخلی به ما برای ترید ميدن و فرقی از ان نظر ندارند اما از نظر پیوتی هر دو این ال
 

  250سوال_شماره_ #
 جلسه_چهارم #

 د ؟ اگر تایم ساختار ما جز تایم های سه گانه باشد ما مجاز به دبل تریگر هستیم ؟ یا اینکه تایم تریگر ما متعلق به تایم های سه گانه باش
 

 جواب: 
 ميتونيد این کار رو انجام بدید ولی وقتی تایم های سه گانه تایم تریگر ميشن ما مجازه به دبل تریگر ميشيم شما در هر دو حالت 

خاطر   و تا به دو تایم پایین تر بیایم  مثال یک قانون در اینده داریم که پیوت های تایم فریم های تریگر قابل استناد برای ترید نيستند )به
ربوط به تایم های سه گانه باشه به تنهایی قابل استناد و ترید هستش  این به خاطر ان نيستش که ما برای  بحث تسویه( ولی اگر پیوت م 

تایم های باالتر ارزش قائل هستیم  بیشتر به خاطر طول حرکت و پپی هستش که تایم های باالتر به خاطر تارکت اول به ما ميدن و ارزش  
 در کم هستش که دیگه ارزش ترید نداره داره و در تایم های پایین این حرکت انق

 
  251سوال_شماره_ #
 جلسه_پنجم #

 :در نهایت با توجه به مطالب بیان شده در پاسخ به سواالت، تارگت اول در تریدها در هنگام برگشت به پیوت کدام یک از موارد زیر است
 ای تی ار تایم تریگر؟        ای تی ار تایم تریگر منهای دابل تریگر؟  -
 سه برابر ای تی ار تایم تریگر؟ )که در واقع می شود ای تی ار تایم ساختار منهای ای تی ار تایم تریگر( -

 جواب: 
البته اشتباه از من بودش که در گروه عمومی برای پاسخ به سوال مربوطه یه توضيح اوليه دادم و اگر اجازه بدید مطالب مربوط به تارکت 

من هم سعی می کنم که که مطالب سرفصل های اینده رو حتی در گروه عمومی هم دیگه بهش اشاره  ها بمونه برای سرفصل خودش و 
      نکنم

 
 ۲۵۲سوال_شماره_ #
 جلسه_چهارم #

 من دو سوال دارم که مربوط به هم هستش و در قالب یک سوال ميپرسم 
 :سوال اول

شما اشاره ای به ناحيه ای ميفرمایید  که بعد ها به اون ميرسيم برای ترید.آیا اون ناحيه برخورد دوم ما هست یا برخورد  ۲۲۷در سوال 
 منظور شما در تایم تریگر و بعد از تشکيل پیووت و اصالح قيمت در تایم تریگر هست؟ دوم

 
 :سوال دوم

ناحيه ی داخلی باکس پیووت ها که برای تشکيل پیووت و ناحيه ی ورود  در ویدیو تمرینی شما دو ناحيه ی داخلی رسم ميکنيد.یکی
هم به اون اشاره  ۲۲۷هست و یکی ناحيه ی داخلی ای که ميفرمایید قيمت در برگشت به این ناحيه واکنش نشون ميده که در سوال 

به باکس و محدوده ی پیووتی ما نميرسه و  .االن برای تشکيل پیووت کدوم مد نظر هست؟چون من در خيلی از مواقع دیدم قيمتکردید
شما راشاره کردید(در همچين مواقعی ميتونيم ترید کنيم  ۲۲۷تشکيل پیووت ميده)که تقریبا برابر ميشه با همون ناحيه ای که در سوال 

 وقتی قيمت در نزدیکی باکس ما تشکيل پیووت ميده؟ 
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 جواب: 

ت ها یک پیوت رو تشخيص دادید این  پیوت دو ناحيه داره ناحيه حمایت / مقاومت و بعد از اینکه شما مطابق با قوانين تشخصی پیو
  ناحيه پیوتی که برای ما در مرحله اول برای ترید ناحيه پیوتی اهميت داره و ناحيه حمایت/ مقاومت در مرحله دوم هستش

 سطح مقاومتی یک ناحيه کالسيک هستش و ناحيه پیوتی یک ناحيه پرایسی
 

کندل استاندارد در یک راستا باشه دیگه احتياجی به  استفاده از ای تی ار نيستش اما در ناحيه اندازه گيری شده شما شما سه  بله سه 
 کندل در یک راستا ندارید و کندل ها موفق به کلوز باالتر از حداکثر خودشون نشدند و شما از ای تی ار استفاده کردید

ساعته بیشتر هستش و به دیلی هم نرسيده و برای یک تایم بین دیلی و چهار ساعته هستش و  4ز و ای تی ار هم ميگه از این حرکت ا
 چون ما دنبال پیدا کردن ان تایم ميانی نيستم استناد می کنيم به تایم باالتر

 
 ۲۵۴سوال_شماره_ _#

 جلسه_چهارم و پنجم #
تایم ميانی یا پترن تارگت اول رو بما ميدهد )حداقل توقع حرکت  با سالم و عرض ادب  آیا برداشت من طبق فرمایشات شماصحيح است  

 تایم تریگر ميشودatr تایم ساختار منهایatr (و تارگت نهایی
 جواب: 

 برای تارکت گذاری و مدیریت پوزیشن ها و مطالب مربوط  به پلن و ستاپ حداقل دو سه چلسه در خدمت شما هستیم 
 اشيد لطفا و نگران روش های محاسبات تارکت ها نب

 
 ۲۵۵سوال_شماره_ _#

  جلسه_چهارم #
اگر کندل خودپوشاننده ای داشته باشيم که قبل از آن لگ حرکتی مناسبی نداشته باشيم باز هم به بخاطر دیدن ان کندل خودپوشاننده 

سه برابر ای تی آر قبل از کندل ميتوان گفت یک پیووت تبصره ای داریم یا اینکه در این مورد هم باید شرط سه کندل در یک راستا و یا 
 مورد نظر برقرار باشد ؟ 

 جواب: 
کال پیوت ها در شرایطی بررسی ميشن که شما شرط حداقل سه کندل در یک راستا رو داشته باشيد تا بتونيد پیوت ها رو بررسی کنيد اما 

اصالح را در تایم باالتر در حال مشاهده هستید و اگر کندل خودپوشاننده ای داشته باشيد این احتماال وجود دارد که شما یک پولبک و 
بهترین کار رفتن به تایم های پایین تر برای بهتر دیدن شرایط تشکيل ان خودپوشاننده هستش و اگر خودپوشاننده النگ شدو بود حتما در 

 بزنيد و به تایم تریگر مناسب برید  تایم پایین ناحيه های ورودی که برای ان گفته شده رو در همان تایمی که مشاهده می کنيد عالمت
 256سوال_شماره_ _#

 جلسه_چهارم #
باسالم و درود خدمت استاد گرامی. در این شکل با فرض تشکيل پیوت یکساعته در سابقه سطح قرمز ، با رسيدن قيمت در آینده وقتی 

 ؟ H4 یا H1  طول حرکت بیشتری طی کرده است. سطح متعلق به تایم فریم تعلق می گيرد

 

https://kohanfx.com


 جواب: 
چيزی که من از تصویر شما برداشت می کنم این هستش که شما یک حرکت داشتید و قيمت یک پیوت یک ساعته تشکيل داده و این 

  پیوت عمل نکرده و ادامه حرکت صعودی رو نداشتیم
ناحيه یک پیوت تسویه و یا پولبکی تشکيل داده  بنابر این ان سطح قرمز شما باید برای حداقل تایم فریم دیلی باشه که قيمت امده در ان 

 و االن در برگشت شما نه تنها باید به هيچ کدام از این تایم ها بلکه باید به یک تایم باالتر هم برید   و ادامه حرکت داشته
 

 اگر فرض کنيم که اتفاقی که من گفتم رخ نداده و شما یک پیوت یک ساعته دارید 
ساعته به سمت سطح شما برگشته باید خيلی مواظب این باشيد که قدرت سطحی که ان برگشت رو داشته  و قيمت از طول حرکت چهار 

 قوی تر از پیوت شما بوده و سطح مورد نظر شما به راحتی بعد از یک واکنش اوليه شکسته بشه 
 رائه ویدئو بعدی رسيده و خوبه که کم کم داریم به سمت سواالت مقایسه سطوح نزدیک ميشيم و این نشان ميده که وقت ا

 257سوال شماره ـ #
 جلسه پنجم #

ميتوانيم بگوییم پیوتی که در حال تشکيل است پولبکی بوده و در تایم تریگر   ٫سالم استاد با توجه به سطح شکسته شده باعالمت دایره 
 انتظار تشکيل پیوت تسویه باشيم؟ 

 
 
 
 

 جواب: 
قيمت برگشت رو به صورتی انجام داده که حالت تسویه در کف بوده بهترین کار این هستش  شما یک سطح منشاء حرکت دارید و چون 

که شما سل رو در منشاه حرکت های در تایم تریگر انجام بدید و انتظار برگشت رو تا سطح ميان پیوت تشکيل شده ميتونيم داشته 
 باشيم 
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اینده صحبت خواهيم کرد و این ارایش ميتونه حتی نوید این رو بده که یک الگوی در خصوص حرکت تسویه پرایسی یا همان درایور ها در 
خاصی به اسم کيو ام در اینده روی چارت دیلی تشکيل بشه و قيمت خودش رو به بس پیوت باالئی هم برسونه ولی هنوز مسير و 

همه این ها مربوط به بحث های بعدی  مومنتوم نزولی هستش و شرط نزولی بودن هم انگلف بیس حرکت صعودی قبلی هستش که
 ميشه برای تصميم گيری 

 
 
 

 258سوال_شماره_ #
 جلسه_پنجم #

(  1تایم باالتر استفاده ميکنيم. مثال  4درباره اعتبار زمانی سطوح فرمودین از سطوح با فاصله زمانی حداکثر   245شما در پاسخ سوال 
 رسم شود؟  H4,D1 ,w1,MN ( ایا تمام سطوح2ميشود ؟ سطوح تا یکسال قبل رسم   H4 ایابرای سطح تایم

 استفاده شود؟  H1 اگر در این بازه زمانی پیشینه قيمتی برای رسم سطوح نداشتیم)مثل شرایط فعلی بیت( از گام حرکتی (3
 متشکر 
 جواب:  

جهت دیدن سابقه وجود یا عدم  در خصوص اعتبار جلسه اینده کامال صحبت می کنيمولی ان بحث مربوط  نگاه کردن به گذشته بازار 
وجود سطوح و یا مسائل مربوط به اعتبار سطوح هستش که در جلسه پیش رو صحبت خواهيم کردو مثال شما در تایم دیلی هستید برای  

گذشته   اینکه یک سطح رو بررسی کنيد تا چه ميزان باید به گذشته چارت بریدروش ها و ایده های زیادی هستش و به نظرم  نگاه کردن به
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منظور این هستش که چقدر به عقب بریم و یه بار یه جایی گفتم نهایتا دو برابر طول چارتی    چارت به اندازه چهار تایم باالتر کفایت می کنه
که در یک صفحه مونيتور مشاهده می کنيد برای برای همه تایم های کفایت می کنه این برای بیشینه و کمينه قيمتی نيستش برای بررسی  

شرایط سطوحی که در چارت ترسيم شده و قابل مشاهده هستش مثال شما ميخواید منشاء حرکت یک الگو رو در گذشته بررسی کنيد یا 
مثال تعداد برخورد ها و سایر شرایط رو چقدر به عقب بریم برای بررسی سطوحی که در چارت ترسيم شده اند اگر در چارتی بیشینه و یا  

 باید از تایم های باالتر استفاده کنيم  کمينه نداشته باشيم که

 
 

 259سوال_شماره_ #
 جلسه_پنجم #

 درود و عرض ادب
تایم چهار ساعته هست.درسته که بگيم حرکت برای   atr پپ)خط کشيده شده( هست و بیشتر از سه برابر 102در شکل زیر حرکت قبلی 

پیوت هست چون حداکثر سه کندل داریم که پوشش ندادن همدیگرو و تایم روزانه هست و پیوتی که اینجا مشاهده ميکنيم یک بیس 
 کندل چهارمی اون سه کندل رو پوشش داده؟ 

 جواب: 
عرض کردیم که این حرکت به خاطر مومنتومی که داره  جزء الگویهای پرایسی هستش که در اینده صحبت خواهيم کرد و   241در سوال 

ی ميشه و برای ما به عنوان درایور ها هستند و سطح ترید و تارکت در برگشت رو هم ترسيم  پیوت های این الگو در یک تایم دیگر بررس
                 کردیم

و این الگوی خودش به تنهایی یک جلسه هستش معموال در این شرایط شما پیوت هایی دارید که در دل هم هستند و بیس هایی که  
 امدام پیوت تشکيل ميدن و به اميد خدا در جلسه فلگ ه
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 سوال اول
  اینکه یورو به چه سطح  رسيده در  پاسخ به سواالت  شماره

اشاره به این داشتیم که سطحی که یورو به دالر با ان دست و پنجه نرم می کنه برای تایم فریم هفتگی  227و  149و  107و  65و  15
 هستش 

 و اما سوال  بعدی
شما حداکثر سه کندل رو داشتید برای تصميم گيری باید به یک تایم پایین تر برید و با  بله ما یک درایور داریم در بیس پیوت ها زمانی که 

 شکست و یا استاپ هانتر در ان ترید کنيد که فعال به ان و ترید کردن نرسيدیم و فقط فعال در شناخت ان هستم 
 یم تریگر یک ساعته ميشهو بله الگوها در تایم ساختار دیده ميشن و بیس ها هم جزئی از الگو ها هستند و تا

 
 

 260سوال_شماره_ 
 جلسه_چهارم #

در دوره قبلی شما فرموده بودید برای تشخيص تایم فریم پیوت موقعی که یک لگی را می خواهيم اندازه بگيریم داخل آن لگ نباید هيچ  
ميگيریم یعنی االن این پیوت نارنجی رنگ یه نویزه و  پیوتی وجود داشته باشه ولی االن ميفرمایید که پیوت های مينور را جزو نویز در نظر 

ساعته هستش و در تایم ویکلی هم دیده  17حرکت برای دیلی هستش؟یا اینکه باید حالت دوم لحاظ بشود؟این حرکت سه برابر ای تی ار 
 مهم ميشود درسته ؟  1نميشود در نتيجه برای برسی در تایم دیلی طول حرکت از نقطه
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 جواب: 

  بله کامال درست هستش و اگر ما بین حرکت پیوت داشته باشيم  که ان لگ حرکتی همانجا تمام ميشه
 مگر اینکه طول حرکت انقدر زیاد باشه که در تایم باالتر لگ داشته باشيم و ان پیوت در انجا دیده نشه

یک پیوت در تایم پایین که در تایم باال اصلی یک   و اما پیوت مينور خودش یه نویز هستش و اصال پیوت نيستش چون پیوت مينور یعنی
 نویز هستش 

 در تصویر شما 
 شما یک حرکت در تایم دیلی دارید که بیش از سه برابر ای تی ار حرکت کرده 

نداریم و ان و شما در ان ناحيه نارنجی اگر بخواید پیوت رو داشته باشيد باید یه خط فرضی به فاصله یک ای تی ار ترسيم کنيد که کال پیوتی 
 یک گره معامالتی یا یک پیوت مينوری و یا یک نویز در حرکت لگ به حساب مياد

 در این خصوص بعدا برای تقسيم بندی لگ های حرکتی صحبت خواهيم کرد 
 

 261سوال_شماره_ #
 جلسه_چهارم #

وپاسخ شما پس اگر ما پیوتی داشته باشيم درمثال چهار ساعته ودر برگشت دوم برگشت به  ۲۵۶باسالم وعرض ادب با توجه به سوال 
اندازه ای تی ار تایم باالتر باشد پس در اون لحظه اون حرکت برای تایم باال است یا نه برگشت های دو هر چقدر هم باشه ميشه در همون  

 تایم ترید کرد؟ 
 

 
 جواب: 

یک پیوت داریدمثل ان ناحيه دایره سبز و قيمت یا بعداز شکست و یا بعدا پیوت یک فاصله زیادی از  اگر درست متوجه شده باشم شما 
ان سطح چهار ساعته ميگيره و در برگشت به ان سطح ماهيت سطح در ان لحظه برگشت تغيیری نمی کنه و ان طول حرکت قرمز فقط 

اگر در ناحيه سطح چهار ساعته در اینده پیوتی در محل ستاره نارنجی   باعث این ميشه که پیوت ستاره قرمز برای تایم دیگری باشه و
تشکيل شده ان سطح برای اینده تایمش ميتونه عوض بشه ولی تا زمانی که روی ان سطح پیوت جدیدی نداشته باشه ان سطح همچنان 
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سمت ان سطح برگشته احتماال شکست سطح  چهار ساعته هستش و و البته با این حرکت که قيمت از یک پیوت تایم باالتر )قرمز( به 
 بیشتر از تشکيل پیوت هستش که در جلسه اینده در مورد ان صحبت می کنيم 

 2۶۲سوال_شماره_ #
  جلسه_پنجم #

من تا اینجا مطالب گرفتم که اگر لگ داشته باشيم باید منتظر تشکيل پیوت تو اون تایم باشيم اگر در تایم پایین تر پیوت تشکيل شد  
 اجازه ترید داریم یا خير ؟ یعنی اگر لگ برای اون تایم نبود کال در تایم های پایین تر خالف حرکت نمی توان ترید کرد ؟

 

 
 
 

 
 جواب: 

بله اجازه ترید داریم ولی ستاپ ها ان متفاوت هستش و حتما در مورد روش ان و خطرات ان و مدیریت پوزیشن ها در ان حالت ترید زود 
ما هنوز تعریف روند رو در تریگر پرایس اکشن نگفتم که بتونيم بگيم خالف روند و حرکت از نظر ما چه معنی   .صحبت خواهيم کرد هنگام 

 ميده و این رو هم باید بعداز معرفی تعریف روند و ستاپ ها در خدمت شما باشيم 
رفی انواع سطوح هستیم و تا چند جلسه دیگر هم فقط به نظرم فعال به دنبال روش ترید نباشيم و ما در حال حاضر فقط در حال مع

سطوح و روش ترسيم و تشخص انها رو داریم که فاز استراتزی) تحليل برای بدست اورد سطح( ما در بخش کالسيک تمام بشه و بعد به 
 یسی ستاپ های ترید ميرسيم و در مرحله بعد هم بهنيه کردن ان ستاپ ها با الگوها و شناخت ساختار های پرا

 
 263سوال_شماره_ #
  جلسه_چهارم #

 ما در حال حاضر ميتونيم دو تا ناحيه رسم کنيم.یعنی هم پرایسی هم کالسيک و با جفت آنها ترید کالسيک کرد؟  252طبق سوال 
 جواب: 
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بدیم که ان سطح  خير ما در حال حاضر فقط باید بتونيم سطوح حمایت و مقاومت رو با توجه به تعریف پیوت ترسيم کنيم و تشخيص 
برای کدام تایم فریم هستش و هيچ کار دیگری نداریم و تشخيص ناحيه دوم رو هنوز نداریم و فقط ميدونيم که یک ناحيه پیوتی هم بجز  

حمایت و مقاومت در محل های چرخش بازار وجود داره و اگر هم ميخواید تمرین کنيد تشخيص حمایت و مقاومت ها و اینکه ان سطح 
 ام تایم فریم هستش کفایت می کنهبرای کد

 
 264سوال_شماره_ #
 جلسه_چهارم #

سالم و خسته نباشيد استاد صوص کادر قرمز رنگی که کشيدم و کندکی که تيک زدم طول شدو نشون ميده برای تایم ویکلی هست ولی 
مربوط به تایم ویکلی   shadow وجه به اینکه طول در ویکلی آنجا اصال پیوتی نداریم آیا االن در تایم دیلی اینجا پیوت محسوب ميشه?  با ت

 هست؟ 

  
 جواب: 

در کادر مشخص شده شما از قبل حداقل سه کندل نزولی داشتید که قيمت به بیس پیوت قبلی رسيده و برای بررسی پیوت در ان زمان 
حداقل سه کندل دارید که قادر نبودند باالتر و یا  الیو به خاطر داشتن یک النگ بار باید از خط فرضی استفاده می کردید که در ادامه شما 

بنابر این شما یک بیس پیوت دارید که ان شدو مورد نظر شما هم یک نویز به حساب مياد)فعال از   پایین تر از کندل های قبلی کلوز کنند
 ده تا واژه نرسيده رو توضيح بدم( کلمه نویز استفاده می کنم چون اگر بگم استاپ هانتر در درایور سه تایم تریگر ان وقت باید 

 اما اگر بخواید بدون در نظر گرفتن همه این شرایط که گفته شد بر اساس ان شدو ترید کنيد مطابق با روش ترید با شدو ها ترید بشه
رو در چهار ساعته انجام   بله در ویکلی این پیوت دیده نميشه ولی در دیلی بیس پیوت داریم که شما باید ترید  اما اینکه انجا پیوت نداریم

 بدید 
 و اگر ان شدو به فرمایش شما برای هفتگی هستش باز هم باید ترید در چهار ساعته انجام بشه

 

https://kohanfx.com


 
 

                                                                      265سوال_شماره_ #
 #جلسه_پنجم                                                                                                    
نداریم... برای پیوتهای  atr داشته باشيم نيازی به طول با توجه به اینکه در جواب دوستان فرمودید مااگرسه کندل دریک راستا 

خودپوشاننده اگر دوکندل دریک راستا داشته باشيم وکندل سوم یک کندل ازنوع خودپوشاننده باشد ایا کندل خود پوشاننده درمجموع  
 تعيین تایم فریم پیوت..باتشکرداریم برای atr سه کندل در یک راستا به حساب می اید یا نه وما نياز به محاسبه طول

 
 جواب: 

 سه کندل در یک راستا که باشه حالت استاندارد هستش 
و وقتی شما دو کندل در یک راستا دارید و کندل سوم شما یک خودپوشاننده ميشه ان  وقت ان شدوئی که کندل خودپوشاننده داره در  

 اده کنيدراستای حرکت دو کندل قبل هستش و از ای تی ار ميتونيد استف
  البته این ایراد نيستش ولی ازش به اسم ایراد نام ببریم

 اگر شما بر اساس کندل خود پوشاننده عمل کنيدو یا ای تی ار رو اندازه بگيرید و نهایتا در تایم پایین پیوت داشته باشيد 
 خص ميکنيد تنها  فرقش در تایم تریگر شما هستش که وقتی دارید سطح و گره رو بر اساس اپن کندل مش

  در اینده گره معامالتی تایم تریگر این ایراد رو پوشش ميده
چون طول گره ها هم به ما ميگن که سطح اصلی برای کدام تایم هستش و در اینده طول گره ها هم برای پیدا کردن تایم تریگر ان پیوت 

 به ما کمک می کنند
 

 266سوال_شماره_ #
  جلسه_چهارم #

 شکل زیر داریم که یک ای تی ار حرکت می کنه فکر می کنم پیوتهبعضی مواقع نواحی مثل 
 اما مياد و اون سطح رو رد می کنه اما باز مشابه همين ها داریم که برمی گرده اون هاهم یک برگشت دارند بعد دوباره برگشت اصلی 

 گاهی هميشه حالت اول رو ترید می کنيم 
 تریدهای کوچک داریم گام بزرگ از دست ميره

 ی حالت دوم استاپگاه
 راه حل رو چطوری پیدا کنيم؟ 

 سوال دوم گاهی اوقات زور پیوت پولبکی
 زیاد ميشه به چه نحو ميشه تشخيص داد؟ 

 اگر مربوط به این جلسات نيست *
 بفرماییدبعدا می پرسم *
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 جواب: 

 ببنید در بحث ترید در اینده شما باید بر اساس یک پلن تدوین شده ترید کنيد 
 "دردو مثالی که زدید اگر یک قانون اضافه کنيد که  "من هميشه در جهت مومنتوم ترید خواهم کرد مثال 

ان وقت پیوت اول شما که پیوت تسویه به حساب مياد رو ترید  نمی کنيد و با توجه به الگویی که داریم شما بعداز تسویه حتی به فکر 
 خرید هم هستید 

 م و نميتونم بگم چه اتفاقی رخ داده با داشتن همين قانون و در پیوت دوم هم که گذشته رو ندار
 و یا قانون مدیریت پوزیشن ها و یا قانون استاپ هانتر که در اینده صحبت می کنيم

 این احتمال که شما در یک تشخيص نادرست استاپ بخورید و این مطمئنا وحود داره
 يد ولی بعدا ميتونيد به راحتی با ترید بعدی ان رو جبران کن

 راهکاری که بتونيم همه تشخيص های سطوح و لول ها رو درست داشته باشيم شاید امکانش نباشه
 ولی وقتی بحث ترید ميشه 

 شما با مدیریت پوزیشن ها و داشتن تارکت های چندگانه به راحتی ميتونيد از یک پیوت تسویه و یا حتی پولبکی هم سود بسازید 
 ن زیاد ميشن انها دیگه پیوت پولبکی نيستند اینکه گاهی پیوت های پولبکی زورشو 

 چون وقتی شما یک شکست دارید و قيمت خودش رو به سطح پیش رو ميرسونه دیگه ماموریت شکست تمام شده
 و ان برگشت رو ما پولبک در نظر نميگيریم 

 و احتماال ان پیوت هایی که فرمایش می کنيد زورشون زیاد هستش از این نوع هستند 
 شکست ها کامال در موردشون صحبت می کنم که در بحث 

 و ما فعال فقط از این انواع پیوت ها نام بردیم و در اینده در موردش  باید صحبت کنيم 
 هم برای شناخت و هم برای تصميم به ترید و هم مدیریت پوزیشن ها در این پیوت ها

 
 267سوال_شماره_ #
  جلسه_چهارم #

برابر ای تی ار تایم یک ساعته. استاد ما تشکيل 2.5ميرسه ولی با قدرت لگی مثال باالتر از  15مقاومت تایم استاد مثال بازار به حمایت و  
 رسيده  15. چون به سطح تایم 15پیوت تایم یک ساعته برامون اینجا مهم ميشه یا تایم 

 جواب: 
 یک  سوال مشابه این هم قبال داشتیم 

 الک ان سطحی هستش که قيمت به ان رسيده برای ما برای تشکيل پیوت م  و عرض کردیم
 ولی در اینده شما فقط به یک سطح برای ترید توجه نمی کنيد 

 و اینکه قيمت از چه سطحی هم به سمت ان سطح شما امده مهم ميشه 
 مالک تشکيل پیوت بر اساس یک ربعه هستش 

 ولی وقتی شما طول حرکتی دارید که برای یک ساعته هستش 
 سطح مهم تر به سمت سطح شما برگشته یعنی قيمت از یک 
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 و اگر ان سمتی که ازش برگشته ارایش تسویه داشته باشه
  شما شکسته ميشه 15در این حالت که مطمئنا سطح 

 هم دیگه بدرد شما نميخوره 15و حتی تشکيل پیوت یک ساعته و یا  
 

 ۲۶۹سوال_شماره_#
 جلسه_پنجم #

 سطوح مشخص شده در شکل زیر صحيح است؟ سالم استاد روز خوش ببخشيد پیووت ها و 

 

 
 جواب:  

درست هستش ولی پیوت ابی برای تایمی باالتر از مانسلی هستش و پیوت سبز هم برای تایم هفتگی هستش چون قبل از ان حرکت به 
 صورت سی پی بوده و پیوتی نداشتیم 

 
 270سوال_شماره_ #
 جلسه_چهارم #

 عکس نوشتم اظهارنظر می فرمایید؟؟ که درست هست یا اشتباه با سپاسسالم استاد در خصوص مطالبی که روی 
 و آیا ميشود ما دوقله پیوت داشته باشيم در حالی که پیوت دره ای این وسط نباشه؟ 
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 جواب: 
ت  بله ميشه دو پیوت داشته باشيم که بین انها پیوت سمت مخالف نباشه و این پیوت ها که درایورهای ما هستند و در ایند صحب

 خواهيم کرد در الگویهای خاص اتفاق می افته و معموال در یک تایم پایین تر به راحتی دیده ميشن 
در مورد مساله بعدی هم گاهی شما پیوت هایی دارید که برای تایم خاصی هستش و ان پیوت ها به خاطر النگ شدو ها تشکيل شده که 

 هم زمان از هر دو تا استفاده کنيد شما دو سطح پیوتی دارید و ميتونيد از انها به صورت 
 ان النگ شدو شما مطمئنا سطحی به شما ميده که برای تایم باالتر هستش

 و در مورد حرکت های سی پی هم در بحث پرایسی صحبت می کنيم 
 

 271سوال_شماره_ #
  جلسه_چهارم #

  سالم استاد خسته نباشيد
  یه توضيح بدین ممنون ميشم ۲۴۵و  ۲۴۳در مورد سوال 

 
 جواب: 

 در جلسه پیش رو بهش اشاره شد )جلسه ششم 
 

 272سوال_شماره_ #
  جلسه_چهارم #

پپ که نصف ميشود حاال گام حرکتی   atr 8 پپ هست و 15سالم استاد االن اگر بخواهيم گام حرکتی یکساعته بکشيم در فرمول باال 
 بکشيم؟ ممنون یکساعته را بر حسب کدام عدد باید 
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 جواب: 
 انها توان های حرکتی هستند که نهایت انتظار حرکت ما هستند 
 و برای ترید ها و تصميم های جای بر اساس ای تی ار عمل کنيد 

 در الیو بازار بر اساس ای تی ار عمل می کنيم 
 

 273سوال شماره ـ #
 جلسه پنجم #

 سالم استاد عزیز وقتتون بخير و طاعاتتون قبول 
 سوال داشتم که قسمتيش مربوط به جلسات آینده ميشه یک 

 بطور کلی پیوت های ما دو کار انجام ميدن
 یا به یک سطح مهم برخورد کردند و ریورس ميکنند )پیوت ریورسی(  -1
 یا اینکه یک سطح رو شکستند و در حال پولبک به سطح هستند )پیوت پولبکی(  -2

ریم روی اون پیوت پولبکی ميبینیم باید بطور کامل با پکيج شکست , شکسته شده باشه؟؟؟ یا حاال سوال بنده اینه که آیا سطحی که دا
 اینکه هر عبور قيمت از سطح برای تشکيل  پیوت پولبکی مورد تایید است؟؟ 

 جواب: 
 ما در بحث پیوت ها از چند دیدگاه به انها نگاه می کنيم

م که بتوانيم دره و قله ها رو در چارت تشخيص بدهيم و بدانيم ان حمایت و ساختار پیوت ها که بر اساس ان تعریف ما قادر هستی
مقاومت ها برای کدام تایم فریم است این تعریف ساختار پیوت ها بجز کارایی باال که به ما حمایت و مقاومت ميده که بدانيم برای کدام  

 تایم فریم هستش 
  تشکيل پیوت ميتوانيم تشخيص بدهيم که پیوتی در حال شکل گيری هستشیک کاربرد دیگه هم داره و ان اینکه در لحظه  

 و این تعریف به ما کمک می کنه که بتونيم در لحظه شکل گيری ترید کنيم 
یه این صورت که شما یک حمایت / مقاومت در چارت دارید و با تعریف ساختار شکل گيری تشخيص داده اید که ان پیوت برای تایم فریم  

 دیلی هست سطحي دارید که برای تایم دیلی بوده و زمانی که قيمت به سطح شما ميرسه شما قادر خواهيد بودمثال 
 کاربرد دومی که از تعریف ساختار شکل گيری پیوت دارید در زمان شکل گيری با روش های در همان سطح ترید کنيد 

 این بحث دو کاربرد از ساختار پیوت 
 نيد که این پیوت هایی که همه انها بر اساس همان تعریف ساختار در حال شکل گيری هستند از یک دیدگاه دیگر شما ميدا

 بر اساس اینکه موقعيت انها روی همان سطح مثال دیلی به چه حالتی هستش دسته بندی ميشن 
رکت ست شده که اولين  وقتی قيمت به یک سطح ميرسه اگر طول حرکت و مومنتوم از قبل باال باشه مطمئنا روی سطح شما تعدادی تا

برخورد )معموال در تایم پایین تر از سطح دیده ميشه( تشکيل یه پیوت ميده که بخاطر تاچ شدن تارکت ها هستش و یک پیوت تسویه  
 هستش 
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و حالت بعدی این هستش که وقتی قيمت به سطح شما ميرسه ان رو شکسته و در تایم تریگر یه برگشت به سمت سطح شکسته شده  
 و این پیوت یک پیوت پولبکی هستش داریم 

 و تنها یک پیوت هستش که متناسب با همان سطح و در همان تایم فریم سطح تشکيل ميشه و پیوت ریورس هستش 
و از یک دیدگاه دیگه مقایسه بین پیوت ها هستش که سعی می کنم این مقایسه که پیوت ها رو به پیوت های مينوری و ماژور دسته 

 به زودی اپلود کنم بندی می کنه رو 
 و این مقایسه در تصميم گيری اینکه از یه سطح چه انتظاری داشته باشيم به ما کمک می کنه

فعال فقظ معرفی سطوح و شناخت هستش و این توضيح رو عرض کردم به خاطر ان مقدمه شما که فرمایش کردید پیوت ها دو کار برای 
 ما انجام ميدن 

شکست به صورت کامل انجام شده باشه و یا سه قسمت از چهار قسمت که به اميد خدا در بحث شکست  اما سوال شما اینکه بله باید
 ها کامال در موردش صحبت می کنيم 

 
 274سوال_شماره_ #
 جلسه_چهارم #

نظر با عرض سالم خدمت شما استاد عزیز .استاد در صورتي که حرکت نزولي قبل از کندل مشخص شده یك کندل نزولي )اسپایك( در 
       بگيریم ایا با کلوز کندلي که مشخص کردم در تایم یك ساعته پیوت تشکيل شده ؟خيلي ممنون ازشما

 

 جواب: 
و اگر خط فرضی شما در حداکثر دو کندل پوشش داده نشد و    وقتی شما یک حرکت اسپایک دارید اولين کار ترسيم خط فرضی هستش

به کندل سوم رسيد باید بیس پیوت ها رو هم مد نظر داشته باشيد و عرض کردیم اگر شما حرکت اسپایک داشته باشيد که کندل بعدی  
 پوشش ان منتفی هستش  ان های یا لو جدید بزنه و ان کندل مستر کندل باشه دیگه خود مستر کندل مهم ميشه و خط فرضی و

 در مثال شما این اتفاق در کندل دوم افتاده که شما باید به صورت تشکيل بیس پیوت ها برای تشکيل پیوت تصميم بگيرید 
 ۲۷۵سوال_شماره_#
 جلسه_اول #

 با سالم و خسته نباشيد خدمت استاد عزیز
 ... مختلف بگين،حمایت مقاومت واستاد ميشه رنگ بندی خطوطی رو که استفاده ميکنيد در تایم های 

 ممنون 
 جواب: 

 سالم راستش رنگ بندی در چارت های من هيچ معنی نداره و فقط برای زیبا بودن چارت هستش 
 فقط تنها رنگ بندی که رعایت می کنيم این هستش که  حمایت ها از خانواده ابی 
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 مقاومت ها از خانواده قرمز
 سبز در ترید ها هم محل ورود معموال 

 تارکت ها ابی 
 و استاپ ها هم قرمز 

 
 ۲۷۶سوال_شماره_#
 جلسه_پنجم #

 سالم و عرض ادب 
 پیوت پولبک بعد از شکست سطح در تایم تریگر تشکيل می شود؟ 

 پیوت تسویه با رسيدن قيمت به سطح در تایم تریگر شکل می گيرد؟ 
 پیوت ریورس در تایم خود سطح شکل می گيرد 

 این برداشت درسته ؟ 
 جواب: 

 بله کامال و گاهی هم البته تسویه ها در تایم خود سطح هم دیده ميشن 
 

                                                                                                                                 277سوال_شماره_ #
            #جلسه_چهارم_پنجم

خير استاد چرا ان کندل خودپوشاننده صعودی ک بافلش قرمز مشخص کردم عمل نکرده هم در جهت حرکت بود هم  سالم استاد وقت ب
 درصد و شکونده؟  50نصف شادو وبدنه است چرا عمل نکرده و محدوده  

 
 جواب: 

ناحيه اپن ان یک سطح و ناحيه النگ اینکه عمل نکرده رو با هم یه کمی اختالف نظر داریم چون شما یک کندل خود پوشاننده دارید که  که 
شدو ان هم یک سطح هستش و در مورد این که ناحيه هيدن رو شکسته هم با هم فعال اختالف نظر داریم چون شکستی اتفاق نيفتاده و  

 اما یه توضيح تکميلی عرض کردم که برای ترید در این کندل ما باید به تایم تریگر بریم
 یم پایین تر ميریمو برای بهتر دیده شدن به تا

 شما به راحتی در اینده با ترکيب همين نکات ساده ميتونيد ترید های با ریسک به ریوارد های عالی داشته باشيد
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  برای خود پوشاننده ها ناحيه اپن اولویت اول خودپوشاننده ها هستش
 ولی وقتی سيگنالی نداشتیم که دیگه نميتونيم به زور ترید کنيم 

 واکنش به النگ شدو خود پوشاننده بوده که امروز سيگنال خرید داشته و ادامه حرکت احتمالی رو هم باید با فری ریکس پیش بریم و 
 هر چقدر روش ترید ما با روش ترید بزرگان بازار نزدیک تر باشه موفق تر هستش 

 ا جایی که ميتونيم خودمون رو بهشون نزدیک کنيم هر چند با سرمایه کم مثل انها ترید کردن کار خيلی سختی هستش ولی باید ت
  خود پوشاننده ها از دو نوع بودند یکی از انها النگ شدو نداشتندو یکی النگ شدو دارند مطمئنا انی که النگ شدو نداره یک ناحيه داره و

 انی که النگ شدو داره دو ناحيه برای ترید داره 
 از حالت ها دو ناحيهدر سه حالت فقط یک ناحيه داریم و در یکی 
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 278سوال_شماره_ #
 جلسه_پنجم #

در این تایم تشکيل شده است و قيمت   1حرکت کرده و پیوت شماره  ATR برابر 2.4در تایم هفتگی قيمت با یک لگ حرکتی معادل تقریبا 
داده اما این پیوت دیگه عمل نکرده و تشکل  2پیوت شماره  ATR برابر 3هم با رسيدن به سطح داخلی پیوت با یک لگ حرکتی معادل 

 .سطح حمایتی پیوت اول هم شکسته شد 
 به نظر شما چی ميتونه باشه؟ 2علت عمل نکردن پیوت شماره .1
. در برگشت 2و دیگری مربوط به شماره  1در حال حاضر ما دو سطح حمایتی داریم که شکسته شده، یکی مربوط به پیوت شماره .2

 سطوح اهميت بیشتری داره؟  قيمت کدوم یکی از این

 
 جواب: 

 علت عمل نکردن ميتونه به خاطر وجود فشار الگوی و عدم توانایی شکست سطح پیش رو باشه 
 ولی مطمئنا من در ان شرایط که قيمت به سمت پیوت شماره دو برگشت داده ميشه در ناحيه داخلی ان پیوت اقدام به خرید می کنم 

 سطح حمایت شماره رو رو ببینه دیدگاه ما خرید هستش تا زمانی که قيمت نتونه 
 ولی االن که قيمت به ناحيه پیش رو رسيده و اولين پیوت که در سواالت قبل هم عرض کردیم یه پیوت تسویه هستش و تشکيل داده

صورت اصالح و بعد  در حرکت صعودی انتظار ما واکنش به سطح شماره دو هستش و انتظار ما واکشن برگشت از سطح شماره یک به 
  رسيدن به سطح شماره دو ميشه اما در ترید کردن باید هر کدام از این سطوح رو به عنوان تارکت های پلکانی در نظر بگيریم و بعداز تارکت

 اول بقيه تارکت ها رو باید با مدیریت پوزیشن ها ادامه بدیم
 

 279سوال_شماره_ #
 جلسه_پنجم #

از دو کندل استاندارد یک کندل خود پوشاننده داریم ممنون ميشم  بفرمایید کدام یک از اینها را ما پیوت  جناب خاکستر در این تصویر بعد
 ميگيم 
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 جواب: 

سه مورد از ترسيمات شما اصال کندل خود پوشاننده نستند و تنها گزینه دو کندل بوده که بعد از اپن در مسير حرکت  لگ ادامه حرکت 
 برگشته و با باالتر از اپن ان خود کلوز کرده و سایر شرایط گفته شده را نيز دارا ميباشد داشته و سپس 

 
  280سوال_شماره_ #
  جلسه_پنجم #

ميشه خواهش کنم   280سالم استاد اميدوارم بتونيم امانتدار خوبي براي اطالعات گرانبهاي شما باشيم . یك سوالي داشتم در شکل 
 40ازار چي هستش زماني که آهسته آهسته بازار روند صعودي رو طي ميکنه و یك باره همه حرکتي رو که در توضيح بدید ذهنیت بزرگان ب

 تا مثًال کندل رفته بر ميگرده و با سه کندل نزولي جبران ميکنه ، ميتونيم نتيجه بگيریم که بزرگان به سل فکر ميکنن ؟ 

 
 

 جواب: 
 شرمنده این رو باید سيو کنيد 

 اخرین جلسه برای 
 چون شما یه دفعه سوال کردید دیگه چه خبر

 و بررسی شناخت حرکت و علت های ان ميره برای اخرین جلسات بازار 
  ولی اینکه اگر بخوایم بگيم در این حرکت به سل فکر می کنند

 نه نميتونيم بگيم
 م پایین چون خيلی از حرکت های مشابه هستش که ایجاد ميشه برای گول زدن تریدر های تای

 بهترین کار این هستش که شما یک قانون داشته باشيد که جزئی از قوانين اصلی ترید ما هستش 
 روی مقاومت به فروش و روی حمایت به خرید فکر کنيم 

 و در تایم های پایین تر از تایم سطح و ساختار گول حرکتی های خالف جهت رو نخوریم 
 مام قدرتش به سمت ناحيه اخرین حرکت های خودش رو انجام ميدهچون قيمت وقتی ميخواد تغيیر جهت بده با ت

 
 281سوال_شماره_ #
 جلسه_پنجم #

با سالم خدمت استاد عزیز.در موارد مانند این تصویر که پیوت تشکيل ميشه و اصالح قابل توجهی هم انجام ميده اما در برگشت این  
  ؟پیوت عمل نميکنه آیا این پیوت رو پولبکی در نظر ميگيریم
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 اصال درصد بازگشت بعد از پیوت ميتونه معياری برای تفکيک پیوت پولبکی باشه ؟

 
 جواب: 

این اتفاق تنها در زمانی که شکست و پولبک داریم رخ نميده و برای زمانی که پیوت و برگشت به پیوت هم داریم ميتونه اتفاق بیفته و  
 رو شکسته باشه بستگی داره که قيمت از سطح برگشته باشه و یا سطح 

 
 

 282سوال_شماره_ #
 جلسه_پنجم #

استاد اگر سطحی داشته باشيم که پیوت اخير مثال مربوط به تایم چهار ساعته باشه اما اگه به عقب تر بریم پیوت مثال روزانه هم روی  
 همين سطح داشته باشيم مبنا تصميم گيری ما برای تایم تریگر کدام تایم خواهد بود؟ 

 جواب: 
 و پیوت بعدی شما واکنش به ان و یکی از برخورد ها به حساب مياد  تایم اصلی برای دیلی هستش و ان منشاء حرکت هستش

  و برای گذشته و بررسی کردن هم که عرض کردیم نهایتا به اندازه چهار تایم باالتر کفایت می کنه که برگردیم به گذشته
 

 283سوال_شماره_ #
 جلسه_پنجم #

تعيین تایم فریم در موارد اینطوری که بیس ها )حرکت های ساید( که گاها خيلی بیشتر از سه کندل هم هستند باید به چه استاد برای 
 صورت عمل کنيم این حرکات رو نویز در نظر بگيریم؟ 

 جواب: 
 ما به محض اینکه سه کندل داشتیم برای ترید به تایم تریگر ميریم 

 احيه رو نشکنه در کف بیس خرید و در سقف هم فروش داریم و تا زمانی که قيمت از یک طرف ان ن
 و هر چهار کندل یک تایم برای شکست سطوح در تایم تریگر تغيیر داریم

ولی این که این ناحيه برای کدام تایم هستش روش های دیگری مثل اندازه طول حرکت و دیده نشدن در تایم برای ناحيه های پرایسی 
 ما خواهيم بودداریم که بعدا در خدمت ش
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در حال حاضر سه کندل ميریم تایم تریگر و شما ميتونيد کندل هفتم تایم تریگر رو برای ترید و تصميم شکست عوض کنيد و یک تایم  
 باالتر برید 

 
 
 

 284سوال_شماره_ #
 جلسه_پنجم #

درون شادو کندل اول قرار دارند با پوشش کندل  استاد در زمانی که ما سه کندل داریم که مستر هم هستند اما مثال کندل دوم و سوم 
 سوم ميتونيم پیوت داشته باشيم یا این سه کندل حتما باید های یا لو جدید زده باشن؟

 جواب: 
 چون حرکت اول ظاهرا دو برابر ای تی ار هستش  که دو کندل  استاندارد توش هستند 

حرکت های قرار دارید و این حرکت در درایور ها ميتونه اتفاق بیفته و پیوت در نظر  به نظر ميرسه که شما در یک حرکت کمپرس  در انتهای 
 گرفتن این حالت در یک تایم پایین  با بررسی ساختار حرکت باشه خيلی بهتر هستش 

 
  معموال اگر های/ لو جدید زده بشه قابل استناد  هستش

 دید زده ميشد ان وقت کندل اگر مستر بودش بهش استناد می کردیمو در النگ بارها گفتم که اول خط فرضی داریم و اگر های ج
 و اگر های جدید زده نميشد از همان خط فرضی استفاده ميشد 
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 285سوال_شماره_ #
 جلسه_پنجم #

قيمت هست یا  رو تخمين بزنيم آیا بر اساس سطوح پیش روی  A استاد تو حرکات به اینصورت ما بر چه اساس باید ميزان حرکت از نقطه
 گام های حرکتی یا تلفيق اینا؟ 

بزرگتر از ملزومات پیوت   BC ، بر فرض طول حرکت C  ، برای محاسبه تایم فریم پیوت B سوال دوم اینکه بعد از نزول مجدد قيمت از نقطه
باید طول   C اال برای تعيین تایم پیوتشرایط پیوت رو نداره ،ح A برای تایم جاری هست و با باال بردن تایم فریم، دیگه تو تایم جدید نقطه

 رو نویز در نظر بگيریم؟  ABحرکت رو  از نقطه صفر حساب کنيم و حرکت 

 
 جواب: 

وقتی حرکتی از آ  شروع ميشه ما گام های حرکتی رو داشتیم و گفتم گام های حرکتی به ما محدوده های قابل بررسی ميدن که در ان 
 سطوح پیش رو برای ما مالک هستش ناحيه ها دنبال سطوح باشيم و 

 یه موضوع که اینجا مطرح هستش برای تصميم گيری جهت ترید این طول حرکت از بی به سمت سی نيستش که مهم هستش 
 به هر حال ان سی به یک سطحی رسيده و برای تصميم گيری ان ناحيه و سطحی که سی  به ان رسيده مهم ميشه 

 داره  و پیوت بی  که حرکت آ  تا بی رو 
 داگر شما ميخواید در گذشته بازار تصميم بگيرید اگر تایم فریم رو باال برید و حرکت  آ به  بی به خاطر طول حرکت در تایم باال دیده نش

 ان وقت شما یک حرکت دارید از نقطه صفر به نقطه سی و ان رو باید مالک قرار بدید
 اینده یک گره معامالتیو ان حرکت  آ  به  بی  یک پیوت مينوری هستش و در 
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 286سوال_شماره_ #
 جلسه_پنجم #

 استاد النگ شادو ها تو همچين موقعيتی هم قابل استفاده هستند؟ 
 جواب: 

 بله در حالت کالسيک همه همه شدو ها بدون در نظر گرفتن علت تشکيل ان قابل استناد هستند 

# 
 287سوال_شماره_ 

  جلسه_پنجم #
 سالم جناب استاد ترگر 

مواردی که سطحی از تایم باال داریم مثال ویکلی ولی سطحی از تایم پایین نداریم و بخواهيم در سطوح پایین کار کنيم، چگونه سطوح در  
 تایمهای پایین رسم ميشه؟ 

 جواب: 
 اگر مثل من فقط روی یک جفت ارز ترید می کنيد 
 آنوقت باید یک هفته به خودتون استراحت بدید 

 دیگری داشته باشيد برای جایگزین و یا اینکه ارز 
 و البته در زمانی که قيمت به یک ناحيه از تایم باال ميرسه 

با توجه به تنوع تریگر های و روش های ترید شما ميتونيد در همان ناحيه تایم باال تا مشخص شدن تکليف اصلی بازار در تایم های پایین 
 با سطوحی که جدید تشکيل ميشه ترید کنيد 

 
 288شماره_ سوال_#
 جلسه_سوم #

در تایم فریم ماهانه یک پیوت خود پوشاننده داریم که سطح اوليه که اپن کندل بود عمل نکرده، با این حساب می تونيم انتظار داشته 
ر باشد، با % شدو برگردد؟  از طرف دیگه لگ حرکتی که قبل از این پیوت بوده  به نظر ميرسد مربوطه به تایم فریم باالت50باشيم قيمت از 

 این حال آیا ما ميتونيم این پیوت رو برای تایم فریم ماهانه در نظر بگيریم؟ ضمنا آیا سطح کشيده شده درست می باشد؟ 
 جواب: 

بله در مورد این ارز چند روز قبل هم صحبت کردیم که اولين پیوت تشکيل شده در این سطح یه پیوت تسویه بوده و ما انتطار داریم که 
 یوت رو استاپ هانتر کنه و تشکيل یه دره جدید تر داشته باشيمقيمت ان پ

تایم تریگر دیلی ميشه و چون دیلی از تایم های سه گانه هست ميتونيم به تایم یک ساعته به صورت دبل تریگر بریم و به دنبال سيگنال  
 خرید باشيم 
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 راستای سوال شما باشهبه این پرس و پاسخ هم نگاه کنيد شاید توضيحات ان هم در 
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 289#سوال_شماره_ 
 #جلسه_پنجم  

 ? Bبا اهميت تره یا سطح  Aاستاد تو این موارد هنگام برگشت قيمت سطح 
در اینده حرکت های آ تا بی شناسائی شده و نوع  ان مشخص ميشود و بر اساس طول حرکت دسته بندی شده و هر کدام یک ناحيه و 

 برای ترید و ورود دارندمنشاء حرکت 
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 سواالت مربوط به درس جلسه ششم 
سوال   62  

 

 
 290سوال_ #
 جلسه_ششم #

استاد در چنين مواقعی ما در برگشت قيمت به این سطوح که هر دو به یک تایم تعلق دارند و بهم نزدیک هستند باید انتظار واکنش به 
 ؟2رو داشته باشيم یا  1سطح 

 
 جواب: 

 قانون ان که نو و تازه تر هستش استفاده می کنيمما از 
 و برای ما اهميت ان بیشتر هستش 

 تارکت هستش  2اگر ان پایین خرید کردید سطح شماره 
 و اگر ميخواید روی ان سطوح ترید کنيد 

دارند و استاپ رو سطح یک در نظر بستگی به پلن شما داره چون ان دو تا یک ناحيه هستند و خيلی ها اول ناحيه که سطح دو باشه سل 
 ميگيرند 

 
 291سوال_شماره_ #
 جلسه_پنجم #

دنبال   h1 کمتر ، اگه ناحيه دیلی در نظر بگيریم باید در daily بیشتر از h4 پیپ یعنی از ۴۹استاد ما یک ناحيه )سبز رنگ ( داریم به ای تی ار 
تا به عنوان   ۲هست ، حاال ما کدام از این  h4 هست پس یعنی پیوت برای h4 پیوت باشيم ، ولی پیوت اول اندازه  حرکتش قبلش برای

 پیوت در نظر ميگيریم ؟ 
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 جواب: 
 این سوال دقيقا از نظر من همان سوال قبلی هستش 

 و ان سطح ترسيم شده  یک گره معامالتی هستش که در اینده در قسمت پرایسی صحبت می کنيم 
  هستش و این گره مطمئنا برای چهار ساعته

 و محل ترید ان ميشه به اندازه ای تی ار  تایم یک ساعته از قله پایین تر 
 که در دسته بنيد های گره های معامالتی در این خصوص صحبت می کنيم 

 و برای ترید در این ناحيه ما به تایم  تریگر همان گره ميریم و در یک ربعه به دنبال نشانه های برای سل در ناحيه هستیم 
خاطر حرکت شارپ و با مومنتوم قبل که رسيدن به ناحيه سبر شما هستش اولين برخورد رو تسویه و در دومين برخورد سل می  و به 
 کنيم 

 
 سوال 

استاد یه سوال کلي داشتم ، گره هاي پرایسي هم درجه اهميت دارند؟ منظورم اینه که مثال در یك الگوي کالسيك که ميخواییم پرایسي 
 معامله بشيم و چند تا گره پرایسي وجود داره اونجا هم اولویت بندي باید کرد؟ وارد 

 جواب: 
 گره معامالتی در چهار ساعته قابل دیدن هستش 

 (مبحث اینده )
  پس شما یک سطحی دارید که حداقل برای هفتگی هستش که گره معامالتی ان در چهار ساعته دیده ميشه

 هستند  گره ها در  تایم تریگر قابل رویت
 

 شما االن در تایم تریگر هستید 
  پیوت اول تسویه هستش

 
 ما همه این ها رو فعال به عنوان پیوت اسم ميبریم 

 ولی در البه الی صحبت ها هميشه یاد اوری می کنيم که وقتی حرکت های شارپ داریم دیگه پیوت ندارم 
 بعدا برنگردند به این زمان که مگه اینها پیوت نبودشو در اینده اگر بگيم درایور داریم دوستان یادشون باشه که 

 
 پیوت های ریورس که در همترازی پیوت های تسویه هستند معموال ساختار انها یک تایم پایین تر از پیوت اولی هستش 

يک ما هستش رو هم  و به سه شکل دبل تاپ ميتونند تشکيل بشن که در بحث های اینده دبل تاپ ها رو که یکی از تریگر های ورود کالس
 در خدمت شما هستیم 

 سوال 
                              استاد من اصال نفهميدم سطح فليپ چيه

 اگر ميشه یه توضيحی بدین
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 جواب: 
 تمام گره ها و ناحيه های پرایسی، ماحصل شکست یا برگشت قيمت از یک سطح کالسيک هستش و معموال با انها سنجيده ميشه 

 ارزش گذاری دارند که در نواحی عرضه و تقاضا در موردشون صحبت می کنيم و گره ها یه سری موارد دیگه هم برای 
شما یک سطح ترسيم کردید و االن قيمت در باالی ان سطح هستش پس سطح شما ميشه یه حمایت و قيمت مياد سطح شما رو 

  ميشه یه سطح تغيیر فاز  پیدا کرده  ميشکنه و ميره پایین ان سطح این سطح از حالت حمایت به مقاومت تبدیل ميشه
 یا تبدیل شده از حمایت به مقاومت این یک  سطح فليپ هستش بحث که برای کالسيک هستش 

 مثل شکل زیر 

 
 اها اگر سطحی تغيیر فاز پیدا کنه بهش ميگيم فليپ 

 سوال 
 نسبت به پیوت تسویه پایینتره ؟ استاد پیوت ریورس که به شکل دابل یه تریپل است قدرت ان کمتر نيست ؟ چون یه تایم 

 جواب: 
این سطح یک زمانی حمایت بوده و االن بعداز شکست شدن شده مقاومت و این یک سطح فليپ هستش و االن که سيمت ازش فاصله 

مت به زیاد گرفته و قبل هم که تعداد دفعات برخورد ان قبل از شکست زیاد بوده نشان ميده که یک سطح فليپ قوی داریم و وقتی قي
 این  ناحيه برگرده انجا یک ناحيه مهم برای ترید ميشه 

 
 سوال 

 یک سوال خارج از جلسات از خوندن سواالت ایجاد شد برام
حرکت با مومنتوم طبق اموخته های قدیمی کمک از اندیکاتور موینگ اوریج بود اما یک مشکل داشت سر رسيدن به حمایت و مقاومت  

 تریگر پرایس اکشن مومنتوم به چه معناست و چطور دیده ميشه؟ تایم فریم باال توی 
 جواب: 

 پیوت تسویه به اولين پیوت گفته ميشه دیگه به دومی و یا سومی تسویه نمی گيم 
 ولی وقتی سه درایور بشه ان قوت خود ناحيه پیوت یك سطح قوی ميشه برای ترید در راستای لگ اوليه

 بگيمو این ها رو باید در بخش فلگ ها 
 تقسيم بندی بر اساس طول حرکت حرکت داریم که در مقدمه بحث صحبت می کنيم 

 قبال در جلسه روندها  بودش که با مقدمه نواحی پرایسی ترکيب شده و گفته ميشه 
 و طول حرکت و شیب حرکت لگ ها مهم ميشه 

 
 سوال 

ز یک تایم پایین ، ایا قدرت ان کم نميشه چون برای  منظورم پیوت دوم که همتراز پیوت تسویه هست ، اون پیوت ریورس هست ولی ا
 یک تایم پایین تر است ؟

 جواب: 
 نه چون هنوز تحت حمایت پیوت تایم باال هستش

 سوال 
 یعنی پیوت تسویه قبلی ؟ 

 جواب: 
 نه پیوت اصلی و سطح اصلی که هر دو پیوت روی ان تشکيل شدند 
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 سوال 
زماني برخورد اول پیوت تشکيل داد و برخورد دومي باالتر از اون تشکيل نشد و بازار حرکت کرد تکليف  سالم استاد شبتون بخير، استاد اگر 

 چيه؟ 
 جواب: 

 رو هانت نکرده  ١پیوت شماره  ٢گره تایم روزانه هست ، اما بعد از برخورد اول پیوت شماره 
 ر کالسيک  وارد ميشيم از ترید جا می مونيمدرصد موارد این اتفاق می  افته و ما اگر با تریگ 25تا   20عرض کردم در 

 

 
 

 استاذ اینجا پیوت ریورس مورد حمایت کدوم پیوت ميشه ؟
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 جواب:  
 این که مشکلی نداره عرض کردیم حالت های متفاوت دبل تاپ سه مدل برای دبل تاپ ها داریم که این یکی از ان موارد هستش 

 در سرفصل مربوطه صحبت می کنيم 
 رو نگاه کردید؟ جلسه ششم 

 
 اصال به اون دقت نکردم . سپاس فراوان 

 سوال و جواب ها  
 استاد سطحی که تغيیر فاز ميده بهش ميگيم فليپ همش همين دیگه نکته دیگه ای که نداره؟ 

 بقيه در موارد در ویدئو شش 
 تایم باالتر

 تعداد دفعات برخورد 
 فاصله قيمتی 

 فاصله زمانی 
 تحت حمایت بودن

 طح پیش رو برگشت از س
 تناسب بین تایم ساختار و تریگر

 نظریه سيدن 
 و بقيه موارد که صحبت شد  

 دیگه چرا باید بهش بگيم فليپ 
 ینی سطحی که همه موارد رو داشته باشه باهم ميشه فليپ یا چيز دیگه ای؟

 خب استاد اینا که راجب هر سطحی داریم 
 خودش باالتر ميره  وقتی سطح فليپ باشه ارزش ان یک درجه از سطوح همتراز 

 برای هر سطحی داریم 
 و قيمت وقتی به یک سطح ميرسه دو حالت که بیشتر نداره

 یا برگشت داره 
 یا شکست داریم 

 وقتی سطحی شکسته بشه ان وقت ارزش ان بیشتر هستش 
 این اسم فليپ چرا مياد روش نمی فهمم 

 ارزش سطح فيلپ ترسيم شده بیشتر از ان مقاومت باالیی هستش در همين مثال شما یه سطح هم ان باال قله ها ترسيم کنيد 
و اگر قيمت یه زمانی ان مقاومت باالی چارت که شما ترسيم می کنيد رو بشکنه و سطح مقاومتی تبدیل به سطح حمایتی بشه ان قوت 

 ارزش زیاد داره چون تعداد برخورد های قبل از شکست ان بیشتر بوده
 ؟ االن اینجا چه سطح دارید
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 یه سطح حمایتی داریم  که قيمت بهش رسيده و برگشته 
 

 و اینجا 

 
 یه سطح مقاومتی یا رسيستنس که قيمت بهش رسيده واکنش داده و برگشته 

 
 االن اینجا در این تصویر هر کدام از ان حمایت که در تصوی اول و مقاومت که در تصویر دوم فرمایش کردید چه اتفاقی براشون افتاده؟ 

 
 سته شدن و از این به بعد ما انتظار معکوسی ازشون داریم شک

 جواب: 
 خوب به این حالت که یک سطح دارید و ان سطح شکسته ميشه و از حالت حمایت به مقاومت تبدیل ميشه ميگيم فيلپ شده

 حاال قدرت این از تعداد برخورد و ميزان جدای از سطح شناخته ميشه 
 سوال  

 تغيیر حالت ميده و از حمایت به مقاومت یا از مقاومت به حمایت تبدیل ميشه ميگيم فليپ خب استاد به سطحی که 
 

زماین که شما یک حمایت دارید که از پیوت بدست امده رو بخواید در نظر بگيرد با حمایتی که از شکست بدست امده و تغيیر فاز داده  
 شده هستش مقایسه کنيد ان که فيلپ شده قدرتش بیشتر هستش 
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 حاال اگر دو تا سطح فليپ داشته باشيد به این حالت ان که قبل از شکست تعداد برخوردهاش بیشتر بوده مهم تر هستش 
 سوال  

استاد توی فليپ ها این تعداد دفعات برخورد در گذشته هست که دو سطح همتراز رو ارزش گذاری ميکنه دیگه درسته؟؟ حاال برای دیدن  
 باید به گذشته بریم؟؟ تعداد دفعات برخورد چقدر 

 جواب 
 ببخشيد شما ویدئو رو نگاه کردید؟ 

                      شرمندم نه ندیدم تازه تلگرام رو باز کردم سوال رو دیدیم واسم سوال پیش اومد ببخشيد        
 به اميد خدا دوستان ویدئو رو ببیند در گروه پرسش در خدمت دوستان هستیم 

 فورواد می کنم به کانالو من این سواالت و جواب ها رو هم 
 
 
 
 
 

 292سوال _شماره_ #
  جلسه _پنجم #

 .( و سابقه قبلی ندارد624و بزرگتر از ای تی ار ماهيانه  845در شکل پیوست، سطح مشخص شده از مانسلی بیشتر است)اندازه شدو 
 ایا در اینجا ترید نداریم؟  287با توجه به سوال (1

 خورد(سطح پیوتی ریورسال محسوب ميشه یا تسویه؟ ایا النگ شدو مشخص شده )اولين بر (2
 با تشکر
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 جواب: 

 سالم و وقت بخير 
 اما در تصویر شما 287راستش من نميدونم توی این ماه رمضانی نهار چی خوردم چه بررسه به سوال 

  یک سطح دارید که خارج از سابقه تشکيل شده و برای داشتن ان باید از روش های
 تایم فریمی عددهای روند 

 ترسيم انواع فيبوناچی های قيمتی
 استفاده از گام های حرکتی 

  287بتونيد سطوحی که در چارت سابقه ندارند رو مشخص کنيد و زمان رسيدن قيمت به انها ترید کنيد ولی ظاهرا مجبورم که برم و سوال 
به سمت ان سطح در حال حرکت هستش چرا شما تعداد  رو نگاه کنم و برگردم و ظاهرا سوال شما االن در حالت الیو هستش که قيمت

زیادی ناحيه و سطح تا رسيدن به  به ان ناحيه دارید که ميتونيد هم در شکست ها به سمت ناحيه خودتون ترید کنيد و هم برگشت ها رو 
 در تایم های پایین ترید کنيد 

 و اگر در زمان رسيدن مارکت به ان سطح منظور شما هستش همين االن قيمت به یک النگ شدو از تایمی رسيده و محل خرید ميشه 
شما وقتی سطح رو به روش هایی که گفتم مشخص کردید و قيمت به ان رسيد با توجه به سایر ستاپ های ميتونيد در ان سطوح ترید  

 ه هستند پیوت هایی که بعداز حرکت های شارپ زمانی که قيمت به یک سطح ميرسه و تشکيل ميشن پیوت تسوی .کنيد
 که اکثر در تایم تریگر مشخص ميشن و از انجایی که سطح شما هم برای تایمی باالتر هستش این پیوت یک پیوت تسویه به حساب مياد

اما در نظر داشته باشيد شما یک پیوت تسویه دارید که برای تایم شاید ساليانه و بیشتر باشه و طول حرکت ان بیشتر از چندهزار پپ 
 و شما وقتی در تایم های سه گانه هستید مجاز به ترید در تسویه ها هستید چه بررسه به یک پیوت ساليانه و یا چند ساله   هستش

 
 293سوال_ #
 جلسه_پنجم #

سالم خدمت استاد عزیز.این کندلی که مشخص کردم تشکيل پیوت روزانه است.حاال از کجای شدو باید سطح حمایتی رو براش رسم 
 درصد شدو رد ميشه و ان یکی خط از کجا باید بکشيم؟ 50کنم.اخه هر سطحی خودش یک ناحيه است .پس اگر یکی از خطوطش از نقطه 
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 جواب: 

این کندل یک کندل خود پوشاننده هستش و ناحيه های ترید پرایسی ان یکی در نقطه اپن و دیگری هم در  ناحيه هيدن شدو هستش)  
رو داشته باشيم بدور  50درصد که ذهنیت صفر در ناحيه  50ه من اکثرا سعی می کنم که بگم هيدن شدو و از گفتن توجه داشته باشيد ک

 بشيم( 
 و اما اگر ميخواید سطح حمایت و مقاومت رو ترسيم کنيد عرض کردیم از نوک شدو تا مشترک اپن و کلوز های کندل ميشه ناحيه حمایتی

صف ای تی ار پیوت ان تایم در نظر ميگيریم از نوک شدو به اندازه نصف ای تی ار ميرید باال و ميشه ناحيه  و چون این ناحيه رو ما معموال ن
 حمایتی شما

 
 294سوال_ #
 جلسه_پنجم #

جناب خاکستر چند سوال داشتم . در صورتی که مربوط به جلسات بعد است بفرمایید که بعدا سوال کنم تا سایر دوستان ذهنشون درگير  
 .نشه
 تصویر سمت چپ    

تصویر سمت چپ تایم تریگر ، "یک پیوت تشکيل شده در تایم ساختار" را نشان ميدهد. آیا دو پیوت پولبک و تسویه مشخص شده   
 !صحيح است یا نه؟

 تصویر سمت راست     
ت. و سپس قيمت قيمت در تایم ساختار با رعایت تمام قوانين شکست ، سطح را شکسته و قيمت تشکيل یک پیووت صحيح داده اس 

 .بعد از پولبک به سطح ادامه روند را از سر ميگيرد
 : حاال سوال من اینجاست

 !این پیوت تشکيل شده در تایم ساختار )مربع بنفش مشخص شده( را چه می ناميم ؟ .1
ولبک در در تصویر صحيح  زمانی که به تایم تریگر ميرویم در بعضی از مواقع پس از شکست سه برخورد می بینيم . پیوت تسویه و پ.2

  ! است ؟
 در دو برخورد بعدی به سطح شکسته شده  چه نوع پیوتی  تشکيل می دهند؟ ) چون طبق فرمایش ما اولی فقط تسویه نام دارد( .3
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 جواب: 

 در مورد سوال اول
 واژه پیوت پولبک فقط در زمانی که یک سطح شکسته ميشه  استفاده ميشه

 دارید و پیوت برگشت از یک سطح رو دارید دیگه اصطالح پیوت پولبک رو نداریم و شما وقتی برگشت 
 اگر شما یک پیوت برگشتی در تایم ساختار داشته باشيد

 انجاکه نوشته شده پیوت پولبک 
 ان پیوت یک پیوت تسویه هستش در تایم تریگر

 هستش  و ان جایی که یه نوشته قرمز هستش و پیوت تشکيل شده ان پیوت ورود مجدد
 جواب: 

  در مورد سوال دوم شما هم ان پیوت پولبک به درستی نوشته شده
  و جایی که نوشته شده پیوت تسویه یه پیوت ورود مجدد هستش و هم زمان ان پیوت پولبکی شما ميتونه پیوت تسویه هم باشه

 ک پیوت ریورس هستش ان پیوت در تایم ساختار به خاطر اینکه شما لگ حرکتی دارید و ادامه حرکت دارید ی
 در مورد سایر سواالت هم نگاه می کنم

 چون اکثر در مورد شکست هستش باید وارد جزئيات شکست سطح بشيم که فعال امکانش نيستش 
 اما ما بعداز شکست سه نوع برگشت داریم که در ایند صحبت خواهيم کرد 

 
 295سوال_شماره_ #
  جلسه_ششم #

شده انتظار حرکتی درست هست و اینکه باید الگوهایی که در اینده تدریس ميشه رو بلد باشيم برای ایا سطح فيليپ که پیوت تشکيل 
 ترید ؟ مکان پیوت تسویه و پولبک در شکل زیر درست هست ؟ ارزش سطح فيليپ بیشتر از سطح یک است ؟ 

 

 
 جواب:  

اینکه قيمت به سطح شما برسه ان سطح یک مقاومت بوده و   در مورد سطح فليپ ظاهرا هنوز نتونستید ارتباط برقرار کنيد چون قبل از 
االن هم مقاومت هستش و این دیگه فليپ به حساب نمياد ولی انتظار حرکت نزولی شدن رو بله داریم و یک ناحيه داخلی پیوت داریم 

تغيیر دادم چون ما در مورد سطوح  که انتظار داریم قيمت از ان ناحيه نزولی بشه مطابق شکل ضميمه با اجازه بعضی از اصطالحات رو
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فليپ در ایند که شکست ها رو ميگيم یک زیر گروه دیگر در فيلپ ها داریم که سطوح اس او چهار هستش و ان سطح یک درجه ارزشش از 
 سطح فليپ هم بیشتر هستش 

# 

 
 

 296سوال_شماره_ 
 جلسه_چهارم #

  حمایت و مقاومت هستسالم استاد سوالم سه قسمت هست و راجع به سطوح 
 ...ایا درست رسم شده؟؟؟و کدوم سطح )فيليپ یا ساپورت پایینی (قدرت بیشتری داره؟؟؟ 1قسمت 

 قسمت دوم اگر در یک حرکت ,بیس داشتیم ..اگر قيمت برگشت ميتونه نقش حمایت یا مقاومت ایفا کنه؟؟؟
 باید باشن؟؟ (s1..s2...s3) بیاد یا همه ساپورت هایقسمت سوم ...ایا باید تایم فریم رو باال ببریم تا ساپورت بدست 
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 جواب:  
 برای تصویر یک مطمئنا سطح فليپ برای ما اهميت بیشتر داره

 در مورد بیس ها هم در تایم پایین دقيقا شما همين حالت تبدیل سطح رو دارید و در برگشت یکی از سطوح مهم ما خواهد بود
سطوح  از دامنه ای تی ار سطح قبلی خارج باشه به عنوان یک سطح به حساب مياد ولی اگر در  ان تصویر سوم هم اگر فاصله بین  

 محدوده باشه باید به ان سطحی که برای تایم باالتر هستش استناد کنيم 
 و ساپورت سه مهم ميشه ولی برای ترید ان سطح فليپ برای ترید مهمتر از بقيه هستش 

 شون در اینده دسته بندی ميشن که در شکست ها بهش ميرسيم البته این سطوح بستگی به طول حرکت 
 

 297سوال_شماره_ #
 جلسه_ششم #

 در این شکل ما یک بیس داریم که در تایم مانسلی تشکيل شده 
به تایم تریگر که ميرویم،خط باالی بیس که سطح مانسلی محسوب ميشه،خط پایین بیس چی ان هم جزو سطح مانسلی به حساب مياد 

 به تایم پایین ميشه؟یا مربوط 
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 جواب: 
 کال وقتی شما بیس دارید  سطح شما برای یک تایم فریم باالتر از ان تایمی هستش که شما ان رو مشاهده می کنيد 

 و سطح پایین بیس مربوط به یک تایم پایین تر هستش 
 هستش که دارید ان رو مشاهده می کنيد یعنی االن که شما بیس دارید یعنی سطح باالئی برای تایم باالتراز مانسلی 

 و سطح پایین برای تایم هفتگی به حساب مياد
 به خاطر همين هستش که وقتی بیس ها رو داریم برای شکست سطح پایین مثل مثال شما به یک تایم پایین برای بررسی ميریم 

 
 298سوال_شماره_ #
 جلسه_ششم #

 با سالم خدمت استاد خاکستر
تعداد برخوردها مثال یک سطح دیلی،وقتی به تام پایین ميریم خب مسلما تعداد دفعات بر خورد زیاد ميشه ولی در تایم برای شمارش 

دیلی همه ی ان برخوردها ميتواند یه شدو باشند با این تفصير تعداد دفعات برخورد رو درتایم خود سطح باید در نظر داشته باشيم؟البته 
موضوع داشتید و من بیشتر در حالت های رنج که بیس تشکيل ميشه ميخوام بدونم تعداد دفعات برخورد داخل ویدیو  اشاره به این 

 بین حد باال و پایین بیس رو در تایم تریگر بررسی ميکنيم یا ساختار 
 جواب: 

 معموال زمانی انجام ميشه که شما بخواید دو سطح همتراز رو با هم مقایسه کنيد
سوال قبلی شما  هم این امکان وجود داره ولی در واقع شما باید در این بیس ها به یک بحث دیگه هم توجه ولی در حالتی مثل بیس 

 کنيد که این بیس در رسيدن به ناحيه تشکيل شده یا بعداز شکست ان که ما هنوز بحث شکست و کپس رو نگفتيم 
هم ميخواید برخورد ها رو در نظر بگيرید ميتونيد در تایم تریگر انها   و با توجه به این دو حالت شما در حالتی که بین دو سطح غير هم تایم

 رو لحاظ کنيد ضمن اینکه شاید بخواید با این دیدگاه نگاه کنيد هر سه تا چهار برخورد به سطح باالئی شما یک برخورد به حساب بیاد
 سپت برک اوت مورد استفاده قرار ميگيرهکال بحث مطرح شده تعداد برخورد ها بعدا در بحث الگویها کپس و الگوهای اک

 
 ۲۹۹سوال_شماره_#
 جلسه_ششم #

  درصد فيبو قيمتی و تغيیر فاز مک دی را با هم داشت ماژور و اگر یکی را داشت مينور است ۳۸در مورد تشخيص پیوتها فرمودید اگر 
درصد قيمتی نميرسه ميشه از بعد زمان استفاده کرد و گفت تغيیر فاز مک  ۳۸سوال اینجاست که در مواقعی که بازار ساید ميشه و به 

 درصد زمانی تشکيل پیوت دهد ؟  ۳۸دی و 
 جواب: 

بحث ماژور و مينور کالسيک که گفته شد اصال مربوط به سرصل های ما نيستش و فقط یک اشاره بودش که این روش در بحث کالسيک 
 برای شناسائی مينور و ماژور ها هستش 

اگر ميخواید بحث زمان رو وارد مينور و ماژور کنيد بله ميتونه یکی از ایتم ها تشخيص باشه و اگر اشتباه نکنم یک موضوع مشابه این در 
 بحث اصالح هایی که شمارش به حساب نمياد در موج شماری به سبک گلن نيلی باید باشه

ه واگرائی های زمانی و یا اصالح های زمانی فيل ميشن و نميتونيم بحث ولی ما خيلی از زمان ها در بحث پرایس در کپس ها داریم ک 
 اصالح زمانی رو در بحث مربوط به مينور و ماژور لحاظ کنيم 

  ولی در سایر سبک ها و روش ها شاید یکی از گزینه ها باشه
 

 300سوال_شماره_ #
  جلسه_چهارم وپنجم #

  با عرض سالم و ادب
استاد گرامی شما در جواب چند سوال قبل گفتيد که در کندل خودپوشاننده دوناحيه داریم که یکيش عمل ميکنه در ترید النگ شدو ایا 

درصد شدو و ۵۰در پین بارها و دوجی های النگ شدو هم دو ناحيه وجود دارد برای که یکيش عمل کند؟ در صحبت های قبلی گفته شده 
گو خودپوشاننده و از سه حالتی که در شکل ترسيمی گفتيد به یکيش واکنش داریم یعنی یک قسمت کندل اوپن کندل النگ شدو ال

 277واکنش اسکالپی  هست پاسخ سوال 
  Voiceبه صورت 
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 ۳۰۱سوال_شماره_ #
 جلسه_ششم #

اگه سطح پایین بیس ما از تایم پایین تر هست پس ما هميشه باید بدونيم که بیس از کدوم طرف   ۲۹۷سالم استاد با توجه به سوال  
 شکسته ميشه؟ یعنی تایم پایین تر نسبت به تایم باالتر زودتر شکست انجام ميشه 

  Voiceبه صورت 
 

 ۳۰۲سوال_شماره_ #
 جلسه_ششم #

دونم اون حرکت رفت و برگشت باید داخل یک روند به وجود بیاد یا انتها هم سالم استاد، من فيليپ پرایسی رو متوجه نشدم، و نمی 
 ميتونه باشه،ممنون ميشم اگه بیشتر توضيح بدید 

  Voiceبه صورت 
 

 303سوال_شماره_ #
 جلسه_ششم #

به این  در تصویر زیر یک سطح بنفش ترسيم شده در گذشته چارت مشخص ميشه سطح برای هفتگی هست و قيمت با یه حرکت فشرده
ناحيه رسيده،قبلش هم در ناحيه سبز رنگ یک ناحيه مربوط به تایم ماهانه داریم،و این بین هم دو پیوت روزانه داریم که یکيش کندل  

تایم ویکلی داره و ناحيه هيدن آن مهم ميشه،االن در چنين حالتی ما انتظار شکستن سطوح دیلی و  atr پین بار ميشه که حرکتی معادل
مت به سطوح هيدن و  ادامه نزول به سطوح پایینتر ماهانه به دليل حمایت سطوح دیلی توسط ماهانه و شکست سطح رسيدن قي

 هفتگی داشته باشيم؟ 
  Voiceبه صورت 

 
ظاهرا جفت ارز ها یورو به دالر هستش و این ارز از هفته ها قبل در حالت رنج هستش و شما بیس پیوت دارید تمایل ودیدگاه شکست 

 ناحيه باال هستش ولی ترید در بیس ها رو هم کرد ویس عرض کردم تا زمانی که شکست اتفاق نيفته باید روی سطوح بیس ها ترید کرد 
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 304سوال_شماره_ #
 جلسه_پنجم #

 آیا فيلتری وجود داره فقط برای داشتن سطوح تایم ساختار یک ساعته و تریگر پنج دقيقه؟ 
 تایم یک ساعته داشته باشيم که الزم نباشه صبر تایم های باال رو داشته باشيم؟ یعنی ما فقط پیوت های مربوط به

  Voiceبه صورت 
 

 306سوال_شماره_ #
 جلسه_چهارم #

 . سالم استاد وقتتون بخير خيلی ممنونم بابت زحمت هایی که برای این گروه ميکشيد
پوشاننده همان الگوی چند کندلی انگلفينگ تایم یک چهارمه و اینکه اپن آن به  آیا این درست هستش که ما بگيم پیوت های تکی خود 

 کلوز و سطح داخلی پیوت انگلفينگ هستش ؟ -این خاطر مهم هستش که همان اپن
 استاد در مورد نواحی اف تی سی پیوت ها آیا در بحث پرایس مطرح ميشه ؟ 

 جواب:  
  م تریگر ساختار دارند و بر اساس ان ساختار ها تصميم گيری ميشهبله همه الگویهایی که تشکيل پیوت ميدن در تای

 که مطمئنا وقتی به مباحث مربوط برسيم در مورد سطوحی که شما از نام بردید هم صحبت می کنيم 
کی از انها ميتونه  که پیداکردن گره های معامالتی پیوت ها در تایم تریگر بر اساس رفتار و ارایش و ساختار تایم تریگر ان پیوت هستش و ی

 تشکيل انگلفينگ و یا بیس ها و یا هر ساختار مشابه در تایم تریگر باشه
 

 307سوال_شماره_ #
 جلسه_اول #

 استاد سوالم در مورد ای تی آر اوریجه
 atr7 دوره و  3ميانگين  atr3 جوابم رو نگرفتم ، این عدد ای تی آر ميانگين چند دوره هستش مثال ما ميگيم 56در پاسخ به سوال 

, اوریج برای چند کندل گذشته هستش ؟ مطمئنا ميانگين کندل های زیادیه چون توی حرکت های شارپ این عدد تغيیر زیادی  7ميانگين 
 .  نداره

  Voiceبه صورت 
 

 جواب: 
حساب کردیم و ای تی ار چند پریود   یادم هستش که  حتی فرمول مربوط به سوال شما رو هم به اشتراک گذاشتم که به چه صورتی ان رو

                 به صورت وزنی که یک بار دیگه برای شما فورواد می کنم 
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OBJECT_LABEL(indiname+"DailyAverage",ANCHOR_LEFT,CORNER_LEFT_LOWER,200,35,DoubleToStr(PointsToPips(
(ATR(PERIOD_D1)+A21DATR())/2),0),10,Time_Color,"Arial Bold"); 

 این برای سبز هستش که مقادیر زیر گرفته ميشه 
double ATR(ENUM_TIMEFRAMES period) 

{ 
   double atr264 =  iATR(NULL , period , 264 , 1)  * 8 ; 
   double atr132 =  iATR(NULL , period , 132 , 1)  * 5 ; 

   double atr66  =  iATR(NULL , period , 66  , 1)  * 3 ; 
   double atr21  =  iATR(NULL , period , 21  , 1)  * 2 ; 
   double atr10  =  iATR(NULL , period , 10  , 1)  * 1 ; 

   double atr5   =  iATR(NULL , period , 5   , 1)  * 1 ; 
   double sum = ((atr5 + atr10 + atr21 + atr66 + atr132 + atr264) / 20) * 1.0 ;  

      return(sum); 
} 
 
  و
 

double A21DATR() 
{ 
   

   double A21Datr21  =  iATR(NULL , PERIOD_D1 , 21  , 1)  * 3 ; 
   double A21Datr7  =   iATR(NULL , PERIOD_D1 , 7   , 1)  * 7 ; 

   double A21Datr3   =  iATR(NULL , PERIOD_D1 , 3   , 1)  * 21 ; 
 

   double sum = ((A21Datr3 + A21Datr7 + A21Datr21) / 31) * 1 ;  
    

   return(sum); 
 

 و این یکی هم برای عدد پایینی هستش 
 

OBJECT_LABEL(indiname+"ThisAverage",ANCHOR_LEFT,CORNER_LEFT_LOWER,200,15,DoubleToStr(PointsToPips(
Range),0),10,Time_Action,"Arial Bold"); 

  
 که مقادیر ان از ضرایب زیر گرفته شده 

 
double ATR () 

{ 
   double atr264 =  iATR(NULL , period , 264 , 1)  * 8 ; 
   double atr132 =  iATR(NULL , period , 132 , 1)  * 5 ; 

   double atr66  =  iATR(NULL , period , 66  , 1)  * 3 ; 
   double atr21  =  iATR(NULL , period , 21  , 1)  * 2 ; 
   double atr10  =  iATR(NULL , period , 10  , 1)  * 1 ; 

   double atr5   =  iATR(NULL , period , 5   , 1)  * 1 ; 
 

   double sum = ((atr5 + atr10 + atr21 + atr66 + atr132 + atr264) / 20) * 1.0 ;  
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 308سوال_شماره_ #
 

 آیا طول کندل اینساید باید استاندارد یا مستر باشد یا هر کندلی که تو دل کندل دیگه باشه اینساید حساب ميشه؟ -1
 ندارد باشد یا مستر باشد کندل اول باید این شرط رو داشته باشه یا کندل دوم؟ اگر قرار هست استا

 ممکنه کندل اول استاندارد باشد و کندل دوم اسپنینگ باشد یا مستر نباشد فقط استاندارد باشد؟ 
 (اگر مربوط به بحث نميشه جواب ندید بنده یادداشت ميکنم تا ذهن دوستان بهم نریزه)

 جلسه_دوم #
  12کندل طول ميکشه تا بیس پیوت تشکيل بشه. و برای اینکه بیس پیوت در تایم باالتر تشکيل بشه ما نياز به    3ما ميدونيم حداقل  -2

کندل داریم )درتایمی که داریم ميبینیم(  که بیس پیوت در تایم باالتر تشکيل بشه. سوال این هست وقتی بیس پیوت داریم چند کندل  
مانيم برای شکسته شدن سطح؟  )اگر مربوط به بحث پرایس هست جواب ندید بنده یادداشت ميکنم تا ذهن  مجاز هستیم منتظر ب

 دوستان بهم نریزه( 
 جلسه_دوم #

کنترات اوردر داره  100.000ساعته هست  1ميزان سفارشات به تایم فریم سطح بستگی داره یا خير؟ مثال اینکه یک سطح که برای تایم  -3
کنترات داریم که ميشه  100.000ساعته داره اوردر بیشتری داره؟ یعنی در یکساعت ما  1بیشتری که از تایم  ATR سبتو سطح دیلی به ن

کنترات. و سوال بعدی ایا اصال این موضوع با توجه به اینکه ما حجم هارو   500.000% و اگر همون سطح دیلی باشه ميشه 20تقریبا 
 .هم نيم نگاهی داشتید  145و سوال  121سوال 2جلسه داریم )حجم هر کندل( بکار ما مياد؟ 

 جلسه_دوم )این سوال ضمن خواندن سوال و جواب های جلسه دوم برام پیش امد( #
 

برای گام های حرکتی دقت کرد؟ چون تا جایی که من   APR با توجه به اینکه شما زحمت اندیکاتور رو کشيدید ایا نياز هست اینقدر رو -4
 .ساعته برای گام حرکتی روزانه از همون عدد قرمز استفاده کنيم APR 4 ینها ميانگين هست و مثال بجایفهميدم کال همه ا

 جواب دادید ولی برای اطمينان بیشتر برای رسم سوال کردم  129البته در سوال 
 جلسه_دوم #

يد برای اینگلفينگ ها باید کندل پوشا زیر رو بررسی ميفرمودید )مبحث اینگلفينگ ها( گفت 5وقتی داشتید مورد  158در جواب سوال  -5
  کلوز ببنده حتما. خواستم برای تایید سوال کنم که برای الگو های اینگلفينگ اوال فرق نداره کندل اول چی باشه دوما کندل پوشا لزوما و

نکه در اینصورت ميشه هر دو کندل حتما باید کلوزش از اوپن کندل اول رد بشه سوما شادو کندل دوم باید از لو کندل اول رد بشه و ای
 .بادی کوچيک و شادو بلند داشته باشند

 جلسه_سوم #
 پیشاپیش عذر خواهم اگر سوالی جلسه اشتباهی نوشتم چون سواالت رو مينویسم و یکجا سوال ميکنم

          در اخر ممنون از زحمات و صبرتون و ببخشيد  طوالنی شد
 
 

 جواب: 
کندل اینساید کندلی هستش که در دل کندل قبلی خودش هستش مثل دو نمونه نشان داده شده و ربطی به طول کندل نداره اما اگر  -1

اینساید اسپینینگ باشه مطمئنا نشانه بیس در تایم تریگرش هستش و شما ميتونيد بر اساس ان وقتی ترید می کنيد انتظار حرکتی به 
که اگر کندل قبلی هم استاندارد و یا بزرگتر باشه ان وقت تارکت مورد انتظار در  یک حرکت رالی بیس رالی   طول کندل قبلی داشته باشيد

 یا دراپ بیس دراپ در تایم تریگر دور از ذهن نيستش
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  انتظار شکست بستگی به سطح داره که قيمت به ان رسيده -2

داریم برای اینکه چقدر صبر کنيم و یا انتظار داشته باشيد بعداز چه بازه زمانی   که قبال در موردش صحبت کردیم و انتظاری که از  یک سطح 
 ترید وارد سود بشه 

 
 این سوال یک سوالی هستش که ميشه با دو دبد بهش نگاه کرد  -3

ز دالیل ان  در مرحله اول بله هر چقدر تایم فریم باالتر باشه ميزان سفارشات موجود در ان سطح به مراتب بیشتر هستش و یکی ا
 همپوشانی سطوح در ان محدوده هستش 

از طرفی هم یک سرمایه گذار بزرگ نمياد سرمایه خودش رو روی یک سطح یک دقيقه سرمایه گذاری کنه و خودش رو به ریسمان تارکت  
 یک دقيقه اویزان نمی کنه

 چون اصال برای این ميزان و دو پپ سرمایه گذاری بلند مدت معنی نداره
گه مطمئنا در ان ناحيه و محدوده ایی که برای تایم باال داریم ان وقت یک سطح تایم پایین که قيمت هدف ورود هستش  از طرف دی

 بیشترین حجم رو در خودش داره
 

 ای پی ار  یک عدد برای داشتن دیدگاه حرکتی هستش که بزرگترین کارائی ان برای بدست اورود  لول ها و سطوح در چارت هستش  -4
 عداز اینکه به اهميت گام های حرکتی پی بردیم و قبول کردیم که قيمت بر اساس مولتی تایم های فرکتالی حرکت می کنهو ما ب

 بعداز ان دیگه باهاش کاری نداریم و استفاده ما از  ای تی ار  هستش 
 

پشت شدو کندل ماقبل اهميت داره و  در انگلفينگ برای ما مهم بسته شده و حتما بسته و صد درصد بسته شدن و تاکيد می کنم کلوز 
 به سمت مخالف ان مطابق با انگلفينگ استاندارد که باید ان سمت هم پوشش باشه زیاد اهميت نميدیم 
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 309سوال_شماره_ #
 جلسه_پنجم #

ساعته هست و برگشت اول پیووت  تسویه هست ولی در جایی فرمودید  ۴شما فرمودید پیووت یا گره ی ما برای  ۲۹۱با توجه به سوال 
ساعته دیده ميشه که تایم  ۴پیووت تسویه در تایم تریگر دیده ميشه در حالی که این پیووت تسویه ای که شما فرمودید در همان تایم 

 ساختار هست.آیا این نگاه به خاطر حرکت با مومنتوم قبلی هست؟ 
م وقتی قيمت با مومنتوم به  یک سطح ميرسه اولين برخوردش تسویه هست و امکانش هست در تایم ساختار  یعنی ما ميتونيم بگي

 هم این پیيووت دیده بشه؟ 
 جواب: 

 شما گره معامالتی دارید 
 گره های معامالتی در تایم تریگر و به پایین قابل مشاده هستند 

 ساعته هستش شما انجا یک سطح دارید که برای گره تایم چهار 
 و سطح کالسيک تایم چهار ساعته و پیوت ندارید

 ان بیس که برای چهار ساعته هستش 
 یعنی اینکه شما در تایم تریگر هستید 

 و به همين خاطر من اولی برخورد رو تسویه در نظرگرفتم 
 ميتونند به خاطر تسویه باشند ولی گاهی اوقات هم به خاطر طول حرکت و مومنتونم اولی پیوت های تایم ساختار هم 

 که بحث ماهيتی این موضوع در بخش دوم پیگيری ميشه 
 

 310سوال_شماره_ #
  جلسه _ششم #

 سالم استاد ،صبحتون بخير ،  سطح پیوت ویکلي از نظر شما درست هستش و اگر نه دليلش رو ميفرمایید با تشکر 

 
 

 جواب: 
 بودند پس برای هفتگی هستند بله این دو پیوت در تایم مانسلی قابل مشاهده ن
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 ۳۱۱سوال_شماره_#
 جلسه_ششم #

 اینکه بیس سطح باالی برای یک تایم و سطح پایینی برای تایم دیگری هست یعنی چی ؟
 اگر امکان داره یه کم بیشتر این موضوع رو توضيح بدید 

 جواب: 
  رسيدهفرض کنيد در تایم باال شما یک حرکت دارید و قيمت به یک سطح  

 زمانی که حداقل سه کندل دارید که قيمت قادر نيست باالتر و یا پایین تر از کندل های قبلی خودش کلوز کنه 
االن که شما در تایم دیلی هستید و حرکت صعودی هستش سطح  باال برای تایم هفتگی و سطح پایین برای تایم چهار ساعته در نظر گرفته 

هفتگی و شکست سطح پایین در چهار ساعته مورد بررسی قرار بگيره و برای ترید به همين خاطر ما به   ميشه که باید شکست سطح باال در 
 یک  تایم پایین ميریم برای تشخيص تشکيل احتمالی پیوت 

 
 ۳۱۲سوال_شماره_#
 جلسه_ششم #

  رسدزمانی که قيمت با فاصله زمانی بیشتر به یک سطح می
 باالتر ميره ؟ارزش سطحی که قيمت بهش رسيده 

 یا سطحی که قيمت از آن حرکت کرده ؟ 
 سوال بعدی اینکه 

 وقتی گفته ميشه یک گره ای مثال مربوط به روزانه هست ، یعنی اینکه طولی برابر  آی تی آر روزانه داره ؟

 

https://kohanfx.com


 جواب: 
ر شدن از ان بهش در مورد قسمت اول سوال شما سطحی که در موردش صحبت ميشه سطحي هستش که قيمت بعداز حرکت و دو

 برگشته و در مورد سطح روبرو چون برگشتی نداشتم پس هنوز فاصله زمانی برای برگشت به ان اصال نداریم که بخوایم مقایسه کنيم 
 در مورد طول گره های معامالتی هم در  قسمت پرایسی شکست صحبت می کنم 

 و ان حرکت ها هم تقسيم بندی و دسته بندی ميشن 
 

 ۳۱۳سوال_شماره_ _#
  جلسه_چهارم #

سوال اول اینکه شما همه جا فرمودید یکی از شرایط تشکيل پیووت پوشش مستر کندل  یا کلوز زیر خط فرضی که نهایتا در دو کندل  
 . فرمودید که در سه کندل پوشش داده شود حتی اگر کندل ها نویز باشند ميشه لطفا توضيح بدید ۲۳۰صورت گيرد اما در سوال 

رسم ميکنيم حتما باید کلوز کندل زیر خط فرضی باشد یا اینکه فقط برگشت به اندازه یک ای تی ار  سوال دوم اینکه وقتی خط فرضی 
 کافيه؟ 

 توضيح دهيد لطفا ۸و ۷و ۴در مورد پیووت های  ۲۲۱در سوال 

 
 

 جواب: 
داده بشه که یک پیوت  در مورد سوال اول شما عرض کنيم شما وقتی یک مستر کندل دارید این مستر کندل اگر در دو کندل پوشش 

دارید و اما اگر دو دو کندل پوشش داده نشه ان زمان دو حالت پیش مياد اینکه در کندل سوم موفق به پوشش ميشه یا نه اگر پوشش 
 داده بشه شما یک پیوت دارید ولی دیگه با ان در لحظه تشکيل ترید نمی کنيد و این پیوت فقط به شما یک حمایت / مقاومت ميده

کندل این پوشش اتفاق نيفتاد احتمال اینکه شما بیس پیوت داشته باشيد هم ميتونه رخ بده   3لت بعدی این هستش که وقتی در و حا
 که دیگه اینجا شکست شدن ناحيه بیس مهم ميشه 

 
کت برای شما  قسمت دوم سوال بستگی داره شما ميخواید بر اساس چه مدل و سبکی تحليل کنيد اگر فقط چارت خطی دارید و طول حر

 مهم هستش که برگشت به اندازه ای تی ار
اما ما هرگز به ان روش کار نمی کنيم و برای ما کلوز و بسته شدن پشت سطح از اهميت بسيار و بسيار باالئی برخوردار هستش و تا کلوز 

 یک کندل رو به چشم خودمون بینيم به برای ان کندل در این مبحث هيچ ارزشی قائل نيستیم 
 

 ۳۱۴سوال_شماره_ _#
  جلسه_پنجم #

 استاد ببخشيد در شکل زیر پیووت پولبک کجا تشکيل ميشود؟

 
 جواب: 

 این پیوتی که در قله تشکيل شده یک پیوت پولبکی هستش 
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 315سوال_شماره_ _
  جلسه_پنجم #

حرکت سه برابر ای تی ار  داشته باشيم و کندل  استاد ببخشيد اگر شرایط پیووت فراهم باشد یعنی اینکه سه کندل در یک راستا یا اندازه 
 آخر کندل استاندارد باشد اما مستر کندل النگ بار یا اسپایک نباشد باز هم همان شرایط قبلی در مورد این کندل صدق ميکند؟ 

 جواب: 
 خير اگر شما مستر کندل نداشته باشيد نميتونيد از قانون مستر کندل استفاده کنيد 

  به ترسيم خط فرضی نيستیدو اگر هم قادر 
 یعنی اینکه شرایط تشکيل پیوت رو در ان ناحيه ندارید

 اگر  قيمت به سطحی رسيده باشه ميتونيد در اینده از قوانين دیگه استفاده کنيد که جزء ستاپ ها ترید هستش 
 

 316سوال_شماره_ _#
 جلسه_چهارم #

اسپنینگ داریم که باالترین های برای کندل اسپنيگ هست . پوشش خط فرضی  کندل استاندارد چند کندل  3استاد در شرایطی که بعد از 
 مهم است  یا مستر قبل کندل اسپنینگ ؟ و پوشش باید با کندل استاندارد باشد ؟ یعنی پوشش با کندل اسپنینگ قابل قبول نيست ؟ 

 
 جواب: 

کندل گفتيم شرایط تشکيل پیوت های سه کندل که خط فرضی و برای  اولين کندل اسپینینگ و حتی دومين کندل اسپنيک بعداز مستر  
 بسته شدن کندلی پایین تر از نيمه کندل مستر بودش رو داشتیم 

 اما اگر به سه تا رسيد ان زمان دیگه بیس پیوت ها رو داریم  و اگر کندل ها شرایط بیس رو نداشتند 
 و در تعداد بیشتری خط فرضی و یا مستر کندل پوشش داده شد 

 شما پیوت و قله در تصویري دارید ولی قابل استناد برای ترید در همان لحظه تشکيل رو دیگه نداره
 پوشش کندل اسپنيک به تنهایی برای تشکيل پیوت به درد ما نميخوره 

 
 317سوال_شماره_ _#

 جلسه_چهارم #
ميشه که شادو ان لو قبلی را ميزند در اینصورت ناحيه کندل , کندل النگ شادو تشکيل  2زمانی که پیوت تایید شده داریم ولی بعد از 

 پیوت ما تغيیر ميکند ؟ بعد باید این کندل جدید پوشش داده شود ؟
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 جواب: 
 وقتی شما پیوت تشکيل شده دارید یعنی یک سطح دارید برای ترید 

 و زمانی که قسمت مجدد به سمت ان سطح برگشت داره شما باید روی ان سطح ترید کنيد
 حاال در مثال شما شما باید در ان سطح خرید داشته باشيد 

  اینکه ان لو قبلی زده ميشه 
 در اینده کف ناحيه شما تغيیر می کنه

 و شما همچنان همان حمایت سبز رو دارید که ناحيه زیر ان کمی تغيیر می کنه 
 و برای نزولی شدن در اینده نه کل النگ هستش و از خط فرضی استفاده می کنيد

 
 318سوال_شماره_ #
 جلسه _ ششم #

ساعته هستش این به این معني هستش که همه پیوتهاي گذشته   4مربوط به تایم  c و پیوت A,B,C سالم استاد مثًال ما سه پیوت داریم
 ساعته باشند ؟ 4چارت که در یك راستا هستند هم باید 

 
 جواب: 

 برای کدام تایم هستش در ناحيه سی که هنوز پیوتی تشکيل نشده که بگيم 
 اما اگر پیوتی تشکيل بشه که برای تایم چهار ساعته باشه نه هيچ دليلی نداره که ما بگيم پیوت های قبلی هم برای چهار ساعته هستند 

 هر پیوتی به نسبت طول حرکت و برگشت و تشکيل پیوت خودش بررسی ميشه 
 ومنشاء حرکت هستش برای پیوت برای ما مهم هستش و در این برخورد ها هم ان سطحی که ترسيم شده و اولين 

 
 319سوال _ شماره _ #
  جلسه_ششم #

پپ مي باشد چون نسبت به دامنه هاي دیگه که همه  500سالم استاد ببخشيد یك سوالي داشتم دامنه تعيین شده در شکل که معادل 
همه معيارهاي پیوت ماهانه مثال مصافت حرکت سه کندل و نصف اي تي ار تایم هستند ميتونيم بگيم که این پیوت با وجود داشتن 

 غيره  مربوط به ماهانه نيست ؟ 
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 جواب: 
 خير 

 ایتم دامنه های حمایت و مقاومت یه ابزار کمکی بودش و ما نميتونيم به صورت معکوس از ان استفاده کنيم
 برای تشخيص پیوت ها که قوانين کامال مشخص شده داریم 

 باید ان با توجه به قوانين پیوت ميزان دامنه رو تنظيم کنيد و شما االن 
 نه اینکه از ميزان دامنه بیاید پیوت رو مشخص کنيد 

 
 

 ۳۲۰سوال_شماره_#
 جلسه_ششم #

با سالم، استاد در مورد تعداد برخوردها بین دو سطح همتراز و تشکيل بیس پیوت، ایا غير از موارد گفته شده ميتونيم بحث تعداد 
استاپ هانتر شدن یکی از سطوح رو هم در نظر بگيریم و بگيم تعداد نفوذ بیشتر پس سطح سست تری داریم؟ یا این بحث در مورد 

 شکست ها فقط هست 
 جواب: 

 بله تعداد نفوذ ها رو هم ميتویم بررسی کنيم 
 ه تو یا کمتر هم مد نظر هستش و ان زمان طول نفوذ ها و اینکه نفوذ ها از نفوذ های قبلی خودش در ان سطح بیشتر بود

 و این در شرایطی که دو سطح از یک تایم باشه ميتونه استفاده بشه
 ولی در اکثریت زمان ها دو سطح از یک تایم نيستند 

 
 320سوال_شماره_ #
  جلسه_ششم #

تي ار بود ميتونيم بگيم پیوت براي  سالم اگر همه شرطهاي تشخيص پیوت رو انجام بدیم و دامنه به اندازه بیشتر از اي تي ار و یا یك اي 
 تایمي باال تر هستش ؟

 جواب: 
 خير باید مطابق با پیوتی که داریم ان دامنه رو تغيیر بدیم 

 و استفاده از دامنه یک ابزار کمکی هستش و شرط اصلی قوانين تشخيص پیوت ها هستش 
 

 321سوال_شماره_ _#
 جلسه_چهارم #

 . % مستر قبل کلوز کند 50ام باید زیر  3کندل اسپنینگ داشته باشيم کندل تا  2استاد درست متوجه شدم , اگه 
% ای تی ار بود , اصال انها را به حساب می اوردیم ) چون کندل حساب نميشن ( و صبر ميکنيم که 80تا کندل داشتیم که کمتر از  4اگه ما 

 کندل استاندارد تشکيل بشه 

 
 جواب: 

 تفاوتی نيستش اگر شما کندل مستری داشته باشيد که بعداز ان کندل اسپنيک باشه بین دو کندل و یک کندل هيچ 
که بعضی از دوستان ما اعتقاد دارند که بهتر هستش در این حالت هم کندل سوم    درصد کندل مستر بسته بشه 50کندل سوم باید زیر 

پنيک بعداز مستر کندل هم داشته باشيد هيچ تفاوتی با حالت زیر کندل مستر بسته بشه حاال اگر به جای یک اسپنيک شما دو تا کندل اس
قبل نداره و کندل چهارم باید زیر همان ناحيه که گفته شد بسته بشه فقط پوشش با بیشتر از سه کندل به ما سطح برای استفاده در اینده  

 رو ميده قسمت دوم سوال رو هم بعداز ارسال شکل در خدمت شما هستیم 

https://kohanfx.com


 
 

ل اسپنيک داشته باشيد و به سه تا برسه دیگه شرایط ميره برای بیس پیوت ها و باید یکی از سطوح  بیس شما شکست  وقتی شما کند
 بشه 

نوع پیوت در بازار داریم که بستگی به ارایش و ترتيب قرار گيری کندل ها در کنار هم در مرحله بعد حتی زوایه   1403عرض کردیم بیش از 
ته بندی کرد و ما اصال وارد ان بحث نميشيم و فقط بر اساس چهار نوع کندلی که عرض کردیم دنبال های حرکتی ميشه انها رو دس 

شناسایی چند نوع پیوت هستیم که تکرار پذیری باالیی در بازار دارند و اولين و اصلی ترین انها نوع مستر کندل هستش که یکی از مستر 
مستر کندل داریم و ميتونيم پیوت داشته باشيم در زمانی که مستر کندل داریم تحت کندل ها رو من اینجا مثال زدم و چها حالتی که 

 .هيچ شرایطی احتياج به استفاده از ای تی ار و خط فرقی نيستش ولی اگر دوست داشتید ميتونيد استفاده کنيد

 
 پیوت اتفاف بیفته این هم برخی از حالت هایی که ميتونه در صورت تشکيل النگ بار و یا اسپایک برای تشکيل

خط فرضی برای حالت هایی هستش که شما النگ بار و اسپایک دارید و انگاری قسمتی از النگ بار رو جدا کرده باشيد و به عنوان یک  
 مستر کندل در نظر گرفته باشيد و همين حالت ها ميتونه برای انها هم پیش بیاد ولی اگر بعداز مثال یک النگ بار یا اسپایک شما یک

مستر کندل داشتید دیگه ان النگ بار و خط فرضی مهم نيستش و ان زمانی مهم هستش که شما بعداز النگ بار مستر و یا حتی سه 
 اسپنيک نداشته باشيد و همه حالت های مشابه این رو ميتونيد برای دو کندل گفته شده در نظر بگيرید
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ندل دارید این مستر کندل اگر در دو کندل پوشش داده بشه که یک پیوت  در مورد سوال اول شما عرض کنيم شما وقتی یک مستر ک
دارید و اما اگر دو دو کندل پوشش داده نشه ان زمان دو حالت پیش مياد اینکه در کندل سوم موفق به پوشش ميشه یا نه اگر پوشش 

 پیوت فقط به شما یک حمایت / مقاومت ميده داده بشه شما یک پیوت دارید ولی دیگه با ان در لحظه تشکيل ترید نمی کنيد و این
و حالت بعدی این هستش که وقتی در دو کندل این پوشش اتفاق نيفتاد احتمال اینکه شما بیس پیوت داشته باشيد هم ميتونه رخ بده  

 که دیگه اینجا شکست شدن ناحيه بیس مهم ميشه 

 
 

 ۳۲۲سوال_شماره_#
 جلسه_ششم #

فيليپ برای ما اهميت داره؟؟برای ترید با اون ها باید منتظر تشکيل پیووت روی سطح فيليپ باشيم؟و جناب خاکستر همه سطوح 
 ترسيم محدوده ی اون چطوری هست؟ 

 :سوال دوم
یک سطحی داریم که قيمت چند بار ازش عبور کرد )رفت و امد فاميلی فرمودید( باز آن سطح مهم هست.سوالم   در ویدیو فرمودید وقتی

که  اگه ما بخایم اون سطوح هم به سطوح خودمون اضافه کنيم چارت خيلی شلوغ ميشه.آیا ميشه گفت وقتی قيمت بخاد به   این هست
 ناحيه  واکنش نشون بده در الیو بازار سطحی جدید در همون محدوده ایجاد ميکنه؟اون

 جواب: 
 سطوح فليپ که معرفی شدند حاصل از شکست هستند 

 های ترید رو در آینده بعداز اینکه در مورد شکست ها صحبت کردیم  و ناحيه های ورود و روش
 محدوده های بستگی به نوع شکست داره که در اینده توضيح خواهيم داد

در مورد شلوغ شدن چارت به نظرم وقتی شما یک پک کامل داشته باشيد و بدونيد که منشاء بازار کجاست و اخرین پیوت کجا تشکيل  
  در بازار چی هستش احتياج به همه سطوح ندارید که چارت شلوغ بشهشده و الگوی حاکم 

 و خلوت شدن چارت در تسلط کامل هستش 
 ما فعال تا چند جلسه بعد هم فقط سطوح رو معرفی می کنيم 

 ولی در اینده احتياج به ترسيم همه انها نيستش 
 

 323سوال_شماره_ #
 جلسه_دوم #

سوالی که پیش مياد بعد از ترسيم گام های حرکتی چه زمانی باید این سطوح رو آپدیت کنيم ؟یا مثال اگر استاد در مبحث گام های حرکتی 
             بخوایم گام هارو روزانه بدست بیاریم آیا باید هر روز قبل از آغاز روز جدید آپدیت بشن؟

نویز برای گام های حرکتی باید اون گام رو از اون شدو یا نویز  یک سوال دیگه هم در این مورد داشتم وقتی کندل ها شدوی بزرگی دارند یا 
  حساب کنيم یا اپن کلوز کندل ؟

 و قسمت آخر سوال کدام نویزهارو باید در محاسبه گام حرکتی ازشون صرف نظر کنيم؟ 
 جواب: 

 کنه گام های حرکتی هيچ وقتی احتياج به اپدیت ندارند مگر اینکه قيمت سقف و کف حرکتی خودش رو بش
شروع محاسبات از نوک شدو و فکر کنم اگر به مطالب و سواالت بعدی برسيد و یه کم سرعت رو بیشتر کنيد در موردش توضيحات بیشتر  
هم شاید باشه و قسمت سوم هم اینکه وقتی گام های حرکتی رو دارید اصال کندل های دیگه مهم نيستند و شما دارید قيمت رو تحليل  

 داکثر و حداقل حرکت مهم هستش ميکنيد و نوسانات ح
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 324سوال_شماره_ #
 جلسه_پنجم #

 باسالم خدمت حضرت استاد تریگر 
استاد طبق فرمایش شما ما طول النگ شدوها را اندازه ميگيریم و تایم النگ شدو را مشخص ميکنيم و به تایم تریگر ان ميرویم و در  

کردید االن در این شکل ما النگ شدویی داریم که در هر تایمی به ان نگاه  درصد ترید ميکنيم با تمام شرایطی که فرمایش  50محدوده 
االت ميکنيم باز هم النگ شدو هست آیا این النگ شدو برای باالترین تایم هست  یا ميتوانيم در تمام  تایمها با ان ترید کنيم  این رو تو سو

 جوابشو پیدا نکردم ممنون ميشم راهنمایی بفرمایید

 جواب: 
باالترین تایمی که دیده ميشه طول شدو مالک تصميم گيری هستش و شدو برای تایم مانسلی هستش که شما باید برای ترید به تایم  در 

 دیلی بیاید  و چون دیلی از تایم های سه گانه هستش ميتونيد دبل تریگر کنيد به تایم یک ساعته
 ميخواید تصميم بگيرید در نظر داشته باشيد و قانون هميشه حق با بزرگتر هستش رو هميشه در مواردی که

 
 325سوال_شماره_ #
  جلسه_پنجم #

 311مربوط به سوال  
و   استاد در این مثال که بیس پیوت داریم در تایم دیلی و سطح باالی بیس برای تایم باالتر و سطح پایین برای تایم پایینتر در نظر گرفتين

  ریم این سطوح بررسی کردمبحث شکست رو فرمایش کردید باید در تایم ف
در جایی از توضيحات فرمایش کردین در بیس پیوتها بعد از تشکيل سه کندل به تایم تریگر ان ميریم و در سقفها سل و در کفها بای  

  رماییدميکنيم تا زمانی که بیس ما از یک طرف شکسته شود با این اوصاف االن تایم تریگر ما ميشه تایم یک ساعته؟ لطفا راهنمایی بف
 ممنون وسپاسگذارم بابت توضيحاتتون 

 جواب: 
 بله شکست ها باید حتما در تایم مربوط به سطح بررسی بشه 

 که در جلسه شکست ها در موردش صحبت خواهيم کرد 
سقف مستطيل  اما در بیس ها وقتی به تایم پایین ميرید شما یک مستطيل دارید که در بازار ساید قانون ترید  خرید در کف و فروش در 

 هستش 
 شما در تایم دیلی کندل های بیس رو دارید 

 تایم باالتر از دیلی ميشه هفتگی
 و تایم پایین تر ميشه چهار ساعته 
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 326سوال_شماره_ #
 جلسه_ششم #

سطوح   سالم خدمت استاد عزیز.ایا برای ترید کردن ،نيازه که همه سطوح تایمهای مختلف رو بکشيم؟وحتی سطوح گذشته؟اگر این همه
 رو بکشيم چارت شلوغ نميشود؟

 
 

 327سوال_شماره_ #
 جلسه_دوم #

ای تی آر را پوشش ميده ما یک روند داریم و انتظار یک اصالح به اندازه ای تی آر تایم الگو که یک   3استاد وقتی یک لگ حرکتی داریم که 
ای تی آر تایم پترن  1ميدونيم سوالم اینجاست اگر بجای برگشت ششم تایم ساختار هست رو داریم و این اصالح رو در قالب گام حرکتی 

            ای تی آر تایم پیترن می شود؟ 2ای تی آر تایم پترن باشد آن وقت یک گام حرکتی ما هم  2مثال طول برگشت ما 

 
 جواب: 

حرکتی یه مبنا و متر برای اندازه گيری هستش  ميزان انتظار برگشت بستگی به  سطح و تایم سطحی هستش که قيمت به ان رسيده و  گام 
پ و االن در تصویر باال مثال ميگيم قيمت به اندازه یک گام برگشته و یا به اندازه دو نيم گام برگشته و ميدونيم که هر گام برابر چند پ

یک واحد اندازه گيری برای ما هستش همان طور که وقتی بگيم یک دسی متر ميدونيم که برابر چند سانتی متر هستش و  گام حرکتی 
 هستش و شما در مثالی که زدید ميگيد قيمت دو گام حرکتی برگشت داشته 

 
 ۳۲۸سوال_شماره_ _#

 جلسه_ششم #
 سالم استاد روز خوش ببخشيد در شکل زیر سطوح رسم شده صحيح هستند 

 نسلی سبز مربوط به دیلی، قرمز  ویکلی و زرد مانسلی و خط قرمز هم سطح داخلی پیووت ما
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 جواب: 

 سبز برای مانسلی 
 ابی برای ویکلی

 و ان سطح دیگه شما هم در این تایم دیده نميشه مطمئنا برای تایم پایین تر هستش 

 
 

 ۳۲۹سوال_شماره_ _#
  جلسه_پنجم #

ميانگين هست باز هم استاد ببخشيد در مواقعی که مثل شکل باال ای تی ار سه روزه بیشتر از ميانگين و ای تی ار هفت کمی کمتر از 
 انتظار رنج شدن داریم یا باید هر دو ای تی ار سه و هفت بیشتر از ميانگين باشند؟

 جواب: 
بله مطمئنا وقتی ای تی ار سه روز زیاد شده یعنی قيمت داره با مومنتوم حرکت می کنه و در تصویر سوال قبلی شما زمانی که قيمت به 

 تسویه اوليه و حرکت اصالحی ای تی ار هستش برای رسيدن به تعادلناحيه پیش رو برسه انتظار ما 
 

 329سوال_شماره_ _#
 جلسه_دوم #

 هرجا درسته بگيد هر جا اشتباه بگيد در تایم تریگر دنبال الگو باشيم یا پیوت ؟
 جواب: 
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 این یک سی پی در تایم باالتر هستش در تایم پایین درایور های ان به صورت پیوت دیده ميشن 

 
 له هر سه گام حرکت انتظار یک گام برگشت درست هستش و برای ترید باید به تایم تریگر برید ب

انتظار قسمت اول درست هستش ولی انتظار ریزش که قسمت دوم هستش بستگی داره به اینکه قيمت با ان سطح ترسيمی شما که  
 اشه انتظار دارید حرکت نزولی از انجا مجدد شروع بشه چه رفتاری داشته ب

 
 

 331سوال_شماره_ #

https://kohanfx.com


 جلسه_پنجم #
 325  مربوط به سوال 

 استاد وقتی بیس رو تو تایم دیلی ميبینیم تایمی که برای ترید توی کف و سقف بیس باید بریم ميشه دوتایم پایینتر یا یک تایم پایینتر؟

 
 جواب: 

 این بیس در تایم دیلی دیده ميشود 
 باالتر است )تایم هفتگی( یعنی اینکه تایم ساختار ان یک تایم 

 پس تایم فریم تریگر این بیس تایم چهار ساعته است 

 
 

 332سوال_شماره_ #
  جلسه_ششم #

 استاد جلسه ای داریم که مربوط به شناخت و بررسی پیوت ها مثل پولبک ریورسال تسویه وهمچنين روابط بین حرکتی  پیوت ها باشه؟
 جواب: 

 به صورت جداگانه خير 
 مطالبش به اندازه یک جلسه نميشه چون 

 ولی در موردش بین مباحث شکست و پیوت ها صحبت می کنيم 
 

 333سوال_شماره_ #
  جلسه_ششم #
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درصد بیس برای مامهم هستش. آیا می تونيم این سطح را با  ۵۰استاد در بحث بیس پیوتها فرمودید که مانند الگوی مستطيل سطح 
 و یا تریگر تشکيل شده آپدیت کنيم؟ سطح آخرین پیوتی که در تایم پترن 

 
 
 

 جواب: 
ببخشيد متوجه نشدم که ان سطح مرکزی رو ميخواید با کدام یکی از اخرین پیوت ها اپدیت کنيد اگر ميشه یه تصویر بدید تا بتونم ارتباط  

 برقرار کنم 
 

 334سوال_شماره_ #
  جلسه_ششم #

 نشان از اعتبار آن سطح است زمانيکه قيمت ازیک سطح بامومنتوم حرکت ميکند 
ازطرفی وقتی مومنتوم حرکت بیشتر از ميزان موردانتظار آن سطح باشد فرمودید احتماال قيمت خود را به یک سطح از تایم باالتر رسانده  

دارد که بنده  و در برگشت  سطح مورد بحث را به احتمال زیاد خواهد شکست در این دو موضوع به نوعی تناقض وجود دارد. آیا نکته ای
 متوجه نشده ام؟ 

 
 
 

 جواب: 
شما یه سطح داشتید که یه پیوت مثال چهار ساعته برای شما تشکيل داده و قيمت حرکت کرده و از یک سطح ابی ایکس برگشت داشته و  
زمانی که قيمت خودش رو به سطح چهار ساعته رسونده طول حرکتی که از سطح  ایکس ابی رنگ شروع شده بسيار زیاد تر از طول حرکت 

اعته هستش و این نشان ميده که ان ناحيه ابی مربوط به یک سطحی از تایم باالتر بوده که توانسته این حرکت مربوط به یک پیوت چهار س
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کت  رو ایجاد کنه و ما در این موارد اگر هم انتظار قيمت از سطح قرمز رو داشته باشيم ولی به خاطر اینکه قيمت از یک پیوت تایم باالتر حر
 تظار شکست شدن ان رو داریمکرده به سمت ان پیوت مينوری ان

شاید این حرکت از ناحيه  قرمز به خاطر تحت حمایت بودن ان از پیوت باالتر هستش که ان حرکت رو داشته و این نشان از این هستش که  
ایم  ان ناحيه یک ناحيه مهم هستش ولی در چنين مواردی که مقایسه بین دو سطح هستش مطمئنا ان برگشت از سطح ابی که از یک ت

 باالتر هستش ميتونه قدرت بیشتری داشته باشه 
 
 
 
 

                   335سوال_شماره_ #
 #جلسه_چهارم        

کندل از سمت باال شکسته االن برای ما این محدوده چه   7سالم   وقت بخير استاد در شکل باال یک محدوده بیس پیوت رسم کردم که در 
 ز یک طرف شکسته؟ کندل رفته و ا 7دیدگاهي داره که در 

 
 

 
 

شکست خط گردن یک سر و شانه و برگشت به ان دیدن بیس در دیلی بنابر این سطح ابی برای هفتگی و سطح قرمز برای چهار ساعته و ما  
 به دنبال شکست سطح قرمز در تایم چهار ساعته هستیم 

اصل برای هفتگی به حساب مياد و اینکه ميگيم سطح قرمز توجه داشته باشيد که بیس برای  هفتگی بوده و سطح داخلی و قرمز هم در 
برای چهار ساعته هست منظور این هستش که سطح قرمز ان سطح رو در تایم تریگر هفتگی که ميشه چهار ساعته بررسی می کنيم و به 

یک  ربع بررسی شکست سطح این معنی نيستش که سطح برای چهار ساعته هستش و حاال باید بریم در تایم تریگر چهار ساعته یعنی 
 داخلی در چهار ساعته انجام ميشه که تایم تریگر هفتگی هستش و سطح بیرونی در همان تایم خودش
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بنابر این وقتی به تایم تریگر ان بیس یعنی چهار ساعته ميام شکست سطح داخلی همان قرمز در این تایم مد نظر و مورد تایید هستش  
 بی در این تایم داریم مورد تایید نيستش و ان سطح باید در همان تایم هفتگی بررسی بشه ولی ان شکستی که در سطح ا

 اميدوارم ان سوالی که یکی از اعضا چند بار تکرار کردند هم در اینجا جواب داده شده باشه

 
 

                                      336سوال_شماره_ #
        #جلسه_ششم                             

 استاد در خصوص  تعداد برخورد ها       ما برخورد با شدو ها و هم بادی مد نظرمونه؟    
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 جواب: 
 برخورد قيمت به سمت مطمئنا با شدو هستش و تنها در کندل های مارابوزو هستش که ميتونه با بدنه اتقا بیفته 

 و فرقی نداره هر گونه تماس با سطح ترسيم شده 
         337سوال_شماره_ #
 #جلسه_ششم                                                     

استاد یکجا در جلسه ششم فرمودید ک ما تحت حمایت بودن به اندازه یک ای تی ار اون تایم و داریم یعنی از یه سطح در ویکلی داریم و 
پپ مورد حمایت قرار بگيرد؟ ایا درست متوجه شدم؟ اگ ميشه استاد یکم  200پپ ما انتظار داریم ناحيه دیلی در اون  200ای تی ارش 

      در این باره توضيح بدید ممنون ميشم 

 
 جواب: 

شما یک پیوت دارید مثل ان سطح سفيد که دارای یه محدوده هستش و زمانی که قيمت مياد و نرسيده به ان یک پیوت تشکيل ميده  
خاطر اینکه در نزدیکی سطح سفيد هستش مورد حمایت هستش و ان پیوت ابی اگر اتفاق بیفته دیگه  مثل پیوت قرمز ان پیوت قرمز به 

تحت حمایت ان سطح و پیوت سفيد نيست چون ان پیوت سفيد فقط به اندازه ای تی ار خودش شعاع تحت پوشش داره و ميتونه از یک  
 انتقال بده  پیوت حمایت کنه و قدرت خودش رو برای حرکت نزولی احتمالی بهش
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                                              338سوال_شماره_ #
 #جلسه_ششم                                                               

               استاد در خصوص فاصله های قيمتی فرمودید ک هرچه قيمت از سطح فاصله بگيرد ارزش اون سطح برای ما بیشتر است           
یعنی این انتظار درسته ک قيمت هرچه  از سطح فاصله بگيرد در برگشت ما انتظار یک حرکت با قدرت داریم))البته اینکه از چه سطحی 

 برميگردد مهم است(( و در برگشت سطح بشکند؟     یا اینک منظور هرچه از سطح دور شود احتمال شکست  اون سطح کمتر است؟ 

 
 
 

 جواب: 
 چقدر از سطح فاصله بگيره و دوباره برگرده به سمت ان سطح ما انتطار تشکيل پیوت و برگشت مجدد رو داریم هر 

 
 

  339سوال_شماره_ #
 جلسه_ششم #

با توجه به اهميت حرکت های ساید افقی که به ما موقعيت های مناسبی برای ورود در تایم های تریگر و دبل تریگر ميده و با توجه به  
اینکه حرکت های ساید به سه شکل در راستای  لگ اصلی و با مومنتوم و یا خالف جهت لگ اصلی و یا به صورت افقی تشکيل ميشود  

لطف کنين در مورد اینکه چه وقتی حرکت ساید افقی داریم و روش تشخيص اینکه کدام یک از این سه حرکت ممکن است صورت بگيره  
 . یکم توضيح بدین

 جواب: 
 سالم 

ین سوال برای بحث فلگ ها هستش که شما دو سطح و گره معامالتی دارید و شرط بعدی تشخصی هم به محدوده ان سطح و تشکيل ا
 اولين گره فلگ داره که در بحث فلگ ها  با توجه به نفوذ یا عدم نفوذ در گره ها این بحث رو صحبت می کنيم 

 
 340سوال_شماره_ #
 جلسه_ششم #

 سالم و عرض ادب 
از تشکيل پیوت قيمت باید چقدر حرکت کند که بگيم پیوت عمل کرده؟ایا باید به منشا حرکت خود برسدومثال در منشا حرکت نفوذ  بعد 

 کند؟ 
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 جواب: 

 بعد از تشکيل پیوت روی یک سطح حرکت به اندازه ای تی ار تایم تریگر یعنی ان پیوت عمل کرده
 تشخيص نوع پیوت از نظر ریورس یا تسویه دچار مشکل شدیم استاپ نخوریم این کار به خاطر ان هستش که اگر در 

ولی ماموریت یک  پیوت ریورس به اندازه ای تی ار تایم ساختار هستش رسيدن به سطح همتراز برای شکار حرکت های و مومنتوم ها  
شد حرکت مازاد رو باید با مدیریت پوزیشن ها هستش مثال در همان مثال هفته قبل ان کندل خود پوشاننده یورو و ان بیس که شکسته 

 بگيریم و تارکت ما در همان سطح اعالم شده هستش 

 
 ۳۴۱سوال_شماره_ _#

  جلسه_ششم #
 سالم استاد وقتتون بخير ببخشيد ترید ماهيت یعنی چی؟

 به هر سطحی بعد از شکست سطح فيليپ گویند؟ 
 جواب: 

 هستش که در ستاپ های ترید صحبت می کنيم ترید ماهيت یکی از انواع دیدگاه های ترید 
 و در مورد سطح فليپ 

 بله به هر سطحی که داشته باشيم و در تایم فریم خودش شکسته بشه ان سطح برای ما فليپ هستش 
 و درجه اهميت ان بستگی به مواردی داره که عرض کردیم 

 
 342سوال_شماره_ #
 جلسه_چهارم #

 عرض ادب و سالم 
دی که اشاره ای نشده بهش در ویدیو یا اینکه من ندیدم چطور به دست ميان و آیا تایم فریم ها نقش دارن در  سطوح و ناحيه های کلي

 تعيینش یا اینکه هميشه کليدی محسوب ميشن؟ 
 جواب: 
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 سطوح کليدی معموال جزء نواحی پرایسی هستش و ما هم هنوز به ان قسمت نرسيدیم و در ویدئوها هم هنوز بهش اشاره نشده
مطمئنا تایم فریم ها نقش دارند و نکات گفته شده برای اهميت سطوح  در جلسه ششم برای سطوح پرایسی هم لحاظ ميشه و  ولی

 تعدادی هم بهش زیاد خواهد شد 
 

 343سوال_شماره_ _#
  جلسه_ششم #

بیس، یک پیوت باشد، سطح  فرض کنيم در تایم دیلی بعد از یک حرکت با مومنتوم صعودی در یک سطحی یک بیس تشکيل شد. اگر آن 
پایینی مربوط به چهار ساعته و سطح باالیی مربوط به هفتگی است. و در شکست برعکس. با این حساب طول شدوها در دو سطح باال و  

یک  پایینی بایستی متفاوت باشند چون مربوط به دو تایم متفاوتند. بدون توجه به ماهيت سطح و گذشته بازار، از آنجاییکه طول شدوها
ابزار کمکی برای تشخيص تایم فریم یک سطح هستند، آیا از روی طول شدوهای سطوح باالیی و پایینی آن بیس ميتوان پی به رالی یا  

 دراپ بودن حرکت بعد از آن بیس برد؟ و حرکت با مومنتوم بعد از بیس را شکار کرد؟ 

 
 

 جواب: 
باید رالی بیس رالی بشه و یا رالی بیس دراپ و ان هم محل قرار گيری بیس  یک راه راحت تر وجود داره برای تشخيص این که ان بیس 

نسبت به سطح هستش  و البته از طول شدوها و نفوذ ها و تعداد برخورد ها هم ميتونيم کمک بگيریم ولی اولویت در محل قرار گيری  
مطالب تکميلی هم هستش که من ظاهرا دارم  بیس هستش که احتماال در مورد همه این سطوحی که در این جلسات صحبت می کنيم 

 یواش یواش در بین سواالت به انها اشاره می کنم
 

 
 این تصویر تحليل امروز در یک گروه هستش که در تایم چهار ساعته تشکيل شده و باید بررسی رو در تایم یک ساعته داشته باشيم 
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می کنم و می بینيد که شکست سطح مطابق ان چيزی که گفتيم در برگشت از دقيقه نگاه  15من برای بهتر دیده شدن سطوح در تایم 

نيمه باکس اتفاق افتاده و البته شما سطوح مارکر و هيدنی هم دارید که ميتونيد از ان کمک بگيرید که حتما این مبحث بیس ها خيلی  
 تکميل تر در اینده بحث ميشه

 
 344سوال_شماره_ #
 جلسه_ششم #

در خصوص استاپ هانتر شدن سطوح، ایا در خصوص سطوح فيليپ هم، وقتی که قبل از شکست، یک سطح   320با توجه به سوال 
 استاپ هانتر شده کماکان اون سطح بعد از شکست معتبر محسوب می شود؟ 

 جواب: 
بعدی بیشتر صحبت کرد در  اگر اشکالی نداشته باشه در مورد برخی از واژه ها که استفاده ميشه و یا مباحثی که ميشه در مورد در جلسات

فقط عرض کنم که سطوح کالسيک استاپ هانتر   اینده صحبت کنيم مخصوص بحث شکست حداقل سه یا چهار جلسه مطلب داره
 و باید یه کمی صبر کنيد تا جلسه شکست ها   نميشن و کلين برک اوت ميشن و استاپ هانتر برای سطوح پرایسی هستش

 
 ۳۴۵سوال_شماره_#
 جلسه_ششم #

یی برسه به یک سطح و یا بعد از آیا واگرایی در هنگام رسيدن قيمت به سطوح یا بعد شکست اهميت داره؟ یعنی وقتی قيمت با واگرا
 شکست سطحی واگرایی قيمتی داشته باشيم ميشه نتيجه گرفت یا سطح نميشکنه یا اگه از سطح رد شده این شکست معتبر نيست؟ 

 

 
 جواب: 

در واگرائی ها دو حالت ميتونه اتفاق بیفته اولی سمت چپ که قيمت به سطح رسيده و باید بدونيم که تا زمانی خط گردن شکسته نشده 
ما اصال واگرائی ندارم و قيمت ميتونه برگرده و بره و سطح رو بشکنه و خيلی ها ميگن واگرائی فيل  شده در حالی که اصال واگرای تایید  
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تا فيل بشه و حالت دوم اینکه واگرایئ بعداز شکست سطح باشه که این برگشت ها حتی اگر ان خط گردن هم شکسته بشه  نشده بود که 
قابل استناد برای سل نيستش چون این دیگه اصال واگرائی نيستش و فقط در یک صورت ميتونيد اميد به شکست مجدد سطح به سمت  

 همتر برگشته باشهپایین رو داشته باشيد که قيمت از یک سطح م
 

 346سوال_شماره_ #
  جلسه_ششم#

 .سالم،استاد یه بار دیگه این سوال رو پرسيدم ولی جواب رو متوجه نشدم .بخاطر همين دوباره سوال ميکنم
 .ست در این تصور ما االن یه حرکت صعودی داریم که بنظرم رسيده به سطح دیلی و با توجه به اندازه آن حرکت مربوط به تایم دیلی ه

حاال اگر بخواهيم با پیوت معامله کنيم ،باید منتظر تشکيل پیوت دیلی باشيم.درصورتی که در تایم یک ساعته هم یه حرکت داریم که  
 مربوط به همين یک ساعته است .آیا این پیوتی که تشکيل شده ،اطمينان داره برای ترید؟ 

 تشکر 

 
 جواب: 

به ان اشاره شد و ان کسی که باید ترید می کرد باید ان خرید کف رو ترید   (https://t.me/c/1174279133/1560) 343در سوال شماره 
می کرد و االن از نظر من اینجا دیگه محلی برای خرید نيستش حتی اگر سطح باال شکست بشه چون وقتی قيمت به ناحيه مقاومتی نزدیک 

  در سطح شکست شده که فليپ شده و لطفا یک قانون رو رعایت کنيد که ترید در جهت مومنتم ميشه باید به فکر سل باشيم و یا خرید
 
 

  346سوال_شماره_ #
 جلسه_ششم #

  برای ادامه سوال
شما با رعایت استاپ و تارکت و مدیریت سرمایه و ریسک ميتونيد در هر پیوتی بدون حتی لحاظ کردن سایر شرایط ترید کنيد و موضوع  

دبل تریگر و هت تریک هم برای همين موضوع بودش و  چند روز قبل در یکی از سواالت عرض کردم در زمانی که قيمت به یک تریگر و 
سطح از تایم باال ميرسه تا دلمون بخواد در تایم های پایین در دل ان سطح تایم باال موقعيت های ترید وجود داره که در بحث ستاپ ها 

 ی کنيم حتما به این موارد اشاره م
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 347سوال_شماره_ #
 جلسه_چهارم #

 H4 در مورد بیس ها فرمودید هر چهار کندل یک تایم تغيیر در تایم تریگر داریم. یعنی اگر در تایم 283با سالم و درود. در پاسخ سوال 
 یم ؟ یعنی دیلی در نظر بگير h1 تا باالتر از3کندل ساید در ناحيه بیس باشيم باید تایم تریگر را  12شاهد 
 :جواب

 هر چهار کندل یک تایم باال 
 مثال اگر شما در تایم چهار ساعته چهار کندل داشته باشيد ميشه بیس دیلی 

 و چهار کندل دیلی ميشه بیس هفتگی
 کندل دارید  16و اگر بخواید در چهار ساعته نگاه کنيد شما احتياچ به 

 باشيد دو تایم برید باال کندل چهار ساعته داشته  8به این صورت نيتسش که شما 
 چهار کندل هر تایم فریم برابر یک کندل تایم باالتر

 
 348سوال_شماره_ #
 جلسه_چهارم #

خداقوت استاد .در تشخيص بیس ها در سه کندل که فرمودین مالک بسته نشدن کندل بعدی باالی های و یا پایین لو کندل قبلی هست 
 که های هم رو زدن داریم اینا هم بیس هستند؟  ؟ چون گاهی مثال چند کندل اسپنینگ ریز که

سوال بعد استاد برای تشخيص تایم فریم پیوت ها زمانی که یک حرکت نزولی با یک شوتينگ استار که بدنه صعودی داره شروع ميشه  
 .اشته باشهاین شوتينگ رو هم جزو اون سه کندل مستر، در تشخيص تایم پیوت به حساب مياریم یا حتما باید بدنه نزولی د

      ممنون
 جواب: 

 مالک وجود کندل هایی هستش که قادر نبودند باالتر و یا پایین تر از های و لو کندل های ماقبل کلوز کنند 
  و طول کندل  که اسپنيک باشه و یا استاندارد در این بحث مهم نيستش
 حال شروع هستش بله کندل های پیوت های تبصره ای ميتونند جزئی از حرکتی باشند که در 

 و برای همين زمانی که به صورت طول ای تی ار حساب می کنيم شدو ها رو هم لحاظ می کنيم 
  رنگ بدنه پین بارها برای ما در درجه اهميت دوم هستش

 
 349سوال_شماره_ #
 جلسه_ششم #

در چارت چهار ساعته داره بیس تشکيل   این دیدگاه هم ميتونه درست باشه که در چارت دیلی طال منشا حرکت سطح برای دیليه االن هم
ميشه و چون این بیس و حرکت مورد حمایت یک پیوت ماهانه هستش که قبال سطح داخلی آن دیده شده پس انتظار داریم که این بیس  

 به سمت پایین بشکنه ؟ 
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 جواب: 

ساليانه و باالتر هستش و قيمت هنوز تحت تاثير ان حرکت سی پی اگر بخوایم از نظر منشاء حرکتی صحبت کنيم که این حرکت برای 
هستش و البته ما مطابق با انچه در جلسه ششم عرض کردیم به خاطر تعداد دفعات برخورد انتظار شکست داریم ولی در بحث شکست  

اریم ولی برای تشکيل پیوت رو  ها خواهيم گفت که تا زمانی که سطح شکست نشده هرگز پیش تر از شکست قضاوتی برای شکست رو ند
ميتونيم در تایم های پایین بررسی کنيم و برای همين شما برای برگشت در یکی از سوال و جواب ها هم عرض کردم که به خاطر داشتن 

نا برای ما  اخرین پیوت و کندل مستر و پوشش ان در تایم مانسلی ميتوانيم به اخرین پیوت هم برای ترید برگشت استناد کنيم اما مطمئ
 به خطر شتاب حرکت اولين پیوت یک پیوت تسویه به حساب خواهد امد 

برای ترید در این لول که عرض کردیم یک  کندل مستر درایم و به نوعی النگ شدو هم هستش قبل سطح داخلی ان همانطور که فرمایش 
 برای برگشت به سطح مستر کندل کف باشيم کردید واکنش داشته و االن برای ترید باید در تایم دیلی دنبال یک سل 

https://kohanfx.com


 

 
 

اگر بخواهيم در این تایم دنبال ورود با تریگر باشيم هنوز هيچ نشان های نداریم و هر چند ما در حرکت های به این شکل یک جلسه ویژه 
 و ببینم در یک ساعته چه خبر است داریم اما با مطالبی که تا امروز داشتیم و این تایم تایم سه گانه هستش ميتونيم دبل تریگر کنيم 
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این همان ناحيه بیس هستش که شما در چهار ساعته مشاهده کردید و شکست سطح پایین ان رو ميتونيم برای رسيدن به ناحيه های  
 ترسيم شده داشته باشيم و در مورد هت تریگ کردن برای سایر ستاپ ها هم در اینده خواهيم گفت 

 
 

 350سوال_شماره_ #
 جلسه_ششم #

 . سالم مجدد استاد
در این شکل چند تا پیوت دیلی تشکيل شدن و قيمت خيلی راحت آنها رو پشت سر گذاشته و فکر کنم چون با فاصله ای تی آری کم و در 

یده  دل هم تشکيل شدن به همين دليل بوده .  استاد سوالم اینه : این پیوتی که با خط نارنجی مشخص کردم و سطح داخلی آن هم د
ه  نشده چرا قيمت بی اعتنا به آن رفت باال . آیا راهی وجود داره که بدونيم در اون پیوت دیدگاه سل وجود نداشته یا شاید تسویه بوده باش

 . و آنجا ورود نکنيم  ؟ یا اینکه نه فقط با مدیریت پوزیشن و استاپ ميتونيم این حرکت ها رو فيلتر کنيم
 . ممنون

https://kohanfx.com


 
 

 
 جواب: 

البته همانطور که در سوال قبلی بررسی کردیم ان سطح یک پیوت تایم مانسلی بودش و سطوحی رو که شما برای سطح داخلی پیوت ها 
ترسيم کردید به نظرم همه دیده شده و به انها واکنش داشتیم  و تنها یکی از سطح ها یعنی اخرین پیوت به خاطر الگوی پرشين گلف که  

عمل نکرد و مطمئنا وقتی شما بیس دارید احتمال حرکت هایی به این شکل رو باید داشته باشيد که ما هم در   بعدا صحبت خواهيم کرد
 تحليل های این هفته شکست و حرکت مورد نظر رو در نظر داشتیم 
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 351سوال_شماره_ _#
 جلسه_سوم                    #
دست نيس این سوال مطرح ميشه ....  اول اینکه عرض کنم اعداد در شکل اصال از  جناب تریگر  با توجه به اینکه تایم های فرکتالی در    

پپ  40پپی داریم که با محاسبه ای تی ار آن 150لحاظ منطقی درست نيستند صرفا برای بزرگ نمایی این اعداد رو مثال زدم . ما یه لگ 
رداشتی که من دارم و استفاده ميکنم صحيح است یا نه !؟ ميام   ساعته بهش ميشه گفت نه دیلی . سوال من اینه که آیا این ب 4ميشه نه 

پپی ميکشم و در روزانه اگه  پوشش داد ميگم این پیوت برای  40بدست مياد  ميرم تایم روزانه خط فرضی  40ای تی ار محاسبه ميکنم که 
 ****** در آخر ممنون از حضور گرمتان تایم ایکس مورد نظر هست )بیشتر   این موضوع جنبه تحليلی برای من داره تا تریدی (

 
 جواب: 

  راستش ای کاش عدد های رو از نظر منطقی درست مثال ميزدید
 چون شما با عدد هایی که به فرمایش خودتون منطقی نيستند  دارید سوال منطقی می پرسيد 
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 و من با ذهنيتی که دارم نميتونم بین این عدد های شما رابطه برقرار کنم 
و این لگ شما برای این  45پپ هستش که سه برابر ان ميشه   15پپ هستش   و ای تی ار چهار ساعته شما  150حرکتی دارید که شما یک 

 تایم نيستش
 217که سه برابر ان ميشه بیشتر از  90و ای تی ار دیلی رو دارید 

 بنابر این لگ شما برای تایم دیلی هم نيستش 
 ت برای تایم باال هستش ولی چون بین دو تایم هستش و اولوی

  پپ که اگر قيمت زیر ان کلوز کنه 72پس شما یک سطح ترسيم می کنيد به فاصله حداقل 
 شما یک پیوت دارید که برای دیلی به حساب مياد

ا اما اگر بخواید از این روش به صورت معکوس عمل کنيد برگشت به اندازه تقریبی یک سوم که حساب کردید و شده چهل ان وقت شم
 باید حساب کنيد که ای تی ار چه تایم برابر با چهل هستش تا بگيد که پیوت شما برای ان تایم هستش 

 ثانيه و یا هر تایم دیگری  7دقيقه و  14ساعت و  16مثال شاید این پیوت شما بشه برای تایم 
گ مهم نيتسش و سطحی که قيمت به ان فقط سایر هم گروهی های شما در نظر داشته باشند که برای تصميم گيری برای ترید ان ل

 رسيده برای تصميم گيری مهم هستش که در اینده به ان اشاره خواهيم کرد
 

 352سوال_شماره_ #
  جلسه_ششم #

استاد اینطور که من برداشت کردم قيمت با دو دیدگاه به یک سطح ميرسه یکی اینکه از چه سطحی به سطح پیش رو ميرسه ودیگری با  
حرکتی به سطح پیش رو ميرسه در این تصویر قيمت از یک سطح باالتر پایین تر ویا هم تراز به سطحی در پیش رو رسيده در چه طول 

قيمت ابتدا به یک سطحی B قيمت خودش یک پیوت یادر واقع سطح تشکيل شده وسپس به سطح پیش رو رسيده ودرحالت A قسمت
ابی وسپس در حرکت قرمز جيگری به سطح پیش رو رسيده در کل سوالم اینه که برای که در گذشته بازار بوده به سطحی رسيده حرکت 

رسيدن قيمت از یک سطحی به سمت سطح پیش رو کدام دسته مد نظر است ؟البته اینو هم در نظر دارم که سوال مشابه این سوال هم 
 .امه ميفرستم در چند سوال قبلو جواب دادین.  تصویر و سوال مربوط به طول حرکت هم در اد

 

 
 :جواب

ما در اینده در دسته بندی حرکت های چهار نوع حرکت داریم که بستگی به طول حرکت و شیب انها و وجود و یا عدم وجود گره ها و نویز  
 ها دسته بندي ميشن که هر کدام قدرت خاص خودشون رو دارند
 ولی برای شما در هر شش حالت قيمت به سطح پیش رو رسيده 

اینده در حالت آ شما فضا برای حرکت در برگشت از سطح ترسيم شده دراید ولی برای حالت  بی در برگشت از سطوح شما فضا برای ودر 
 حرکت ندارید 
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قيمت وقتی از یک سطحی حرکت می کنه مطمئنا در بین راه شما پیوت های مينوری دارید که در شکست انها و یا واکنش به انها 
درصد مواقع مثل حالت آ حرکت می کنه و در  25اال  20این رو در نظر داشته باشيد که قيمت فقط در چيزی حدود  سطوحی ایجاد ميشه و

 درصد حرکت های در حالت بی هستند  80بیش از 
 

 سواالت مربوط به درس جلسه هفتم 
سوال   70  

 353سوال_شماره_ #
  جلسه_ششم #

 مناسب صحبت کردید من متوجه این موضوع نشدم ؟ودقيقا کجای چارت کدوم گره درباره برگشت در بازه زمانی ۶استاد اخر ویدیو 
 Voiceبه صورت 

 
 354سوال_شماره_ #
 جلسه_شش #

درایو و یا کپس ها یا استاپ هانتر ها. در این مواقع بازار ظرف زمانی رو خيلی  3سوال داشتم استاد جایی که بیس تشکيل ميشه و یا  یک
 پر می کنه و بعد قيمت بر می گرده. ایا ما  در سطح مقاومتی که این مدل الگو ها رو داریم اجازه بای در حمایت های اون سطوح را داریم؟ 

 Voiceبه صورت 
 

 355سوال_شماره_ #
 جلسه_چهارم #

جناب تریگر با فرض اینکه ما به یک مقاومت رسيدیم و تشکيل بیس پیووت در هفتگی داریم.در پایین کندل های بیس تشکيل شده ما 
ساعته در تایم خودش شکسته بشه.ما ميتونيم پوزیشنی برای هفتگی بگيریم.یعنی تقریبا یک ترید  ۴ساعته داریم.اگر این سطح   ۴سطح 

 هفتگی؟زدوتر نسبت به تایم 
هم اینکه ما در پیووت های پولبکی در موقع تشکيل و الیو بازار ميتونيم باهاش ترید کنيم.یعنی در اصل پولبک به سطح را  سوال دوم
 ترید کنيم؟ 
 بخش اول    Voiceبه صورت 
 بخش دوم   Voiceبه صورت 

 
 356سوال_شماره_ #
 جلسه_ششم #

وقتی ما در تایم ساختار پیووت داریم و باید واگرایی زمانی را در تایم تریگر مد نظر قرار بدیم.آیا شکستن خط گردن   ۳۴۵طبق سوال 
 همون خط تریگر الین برای ورود هست؟ 

 جواب: 
 در کل بله یکی از روش های ترید هستش  

 
 357سوال_شماره_ #
 جلسه_ششم #

 توضيحی بدید؟کردید.ممکن هست یک سپر در ویدیو ها اشاره ای به پیووت های بدون  
 توضيحی هم در این مورد بدهيد.با تشکر و همچنين در مورد ترید با توجه به مومنتوم حرکت در سواالت قبلی اشاره کردید لطفا یک

 جواب: 
 بله فقط اشاره بود و در بخش پیوت ها و ناحيه های پرایسی ان حتما در موردش صحبت می کنيم 

 
 358سوال_شماره_ #
  جلسه_ششم #

/آقای خاکستر عذر ميخوام که دوباره سوالمو تاکيد ميکنم .وقتی قيمت به سطحی ميرسه و   352در ادامه #پاسخ_سوال_شماره_ 
ميخوایم برای اون تصميم گيری کنيم که این سطحی که قيمت بهش رسيده آیا قابليت برگشت قيمت رو داره و یا آیا قيمت سطح  

https://kohanfx.com


تگی به این داره که قيمت از چه سطحی اومده باشه.در این سوال هم من هدفم حرکت قبلی نيست در واقع هدفم اون  ميشکنه بس
قابل قبول ولی در   A,B سطح سياهی که قيمت بهش رسيده و ميخواد برگرده.طبق جواب شما من به این نتيجه رسيدم که هردوحالت

 هم جسارت منو ببخشيد احتمال برگشت قيمت بیشترآیا درسته؟باز A حالت
 

 
 جواب 

 Voiceبه صورت 
 

 359سوال_شماره_ #
 جلسه_پنجم #جلسه_چهارم #

ماهه پس  6ماهه هستن رو باید به سطح باالتر استناد کنيم که ميشه  6االن طبق فرمایشات شما تمام پیوت هایی که بین ماهانه و  -1
چارت دیدم هر لولی باالتر از تایمی هست که توش قرار داریم. این درسته که برای  چيزی که من تو این  !!!ما سطح ماهانه نداریم اینجا

 دیدن پیوت های تایم مثال ماهانه باید در تایم هایی کمتر از ماهانه باشيم؟ 
ATR هر لگ رو با رنگ لگش مشخص کردم 

ظر برگشت )یاکندل برگشتی( به اندازه کدوم اگر قيمت از یک سطح دیلی یه سمت سطح ویکلی حرکت کرد برای تشکيل پیوت باید منت -2
 تایم فریم باشيم؟ تایم روزانه یا هفتگی؟ 

برای خود پوشاننده ها ميتونيم بگيم اگر کلوز کندل زیر خط فرضی ای تی اری همون کندل بود ميشه خود پوشاننده یا این تعریف برای  -3
 النگ بارهاست؟ 
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 جواب 

 بخش اول     Voiceبه صورت 
 بخش دوم     Voiceبه صورت 
 بخش سوم    Voiceبه صورت 

 
 360سوال_شماره_ #
 جلسه_چهارم #جلسه_پنجم#

وقتی یک النگ بار یا مستر کندل داریم و کندل بعدی یک های جدید بوجود مياره تصميم بر این شد که لو کندل جدید برای پوشش 
تا فکر کنم  3انتخاب شود )یعنی دو کندل از بعد کندل جدید حساب ميشود( حاال تا چه زمانی این کار را ادامه ميدهيم؟ چون بیش از 

تایی هم هست که تپس بود اگر اشتباه نکنم. منظورم این هست این   5درایور ميشه که بهش نرسيدیدم و یک مدل  حرکتتبدیل به 
 حالت چقدر ممکن هست اتفاق بیقته و اینکه تو این حالت چيکار ميکنيم؟)اگر مربوط به فشردگی هست بنویسم بعدا پاسخ بدید( 

 
 

    Voiceبه صورت 
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 361سوال_شماره_ #
 جلسه_چهارم #جلسه_پنجم#

این دیدگاه درست است که بر فرض ما یک سطح داریم وقتی اولين بار قيمت بهش در تایم دوتا پایینتر از سطح برسه چه شادو داشته 
ح داده ترید  باشيم چه نه اون کندل برای تسویه هست )که با اون ترید نداریم( و  دربرگشت دوباره قيمت )چون پیوت بهمون سط 

 بدونمميکنيم( ميشه همون برخورد دوم و بدون بررسی طول حرکتی که در اون هستیم ما در تایم تریگر هستیم؟ )در حقيقت ميخام 
  این ریترن و برخورد دوم همجنس هستند با شکل ظاهری متفاوت یا خير؟ چون شبیه مثال دابل تاپ دایورجنسی ميشن(

گره معامالتی پیش رو بعضی وقتا از های یا لو اول رد ميشه یا خير؟ )اگر مبحث پرایسی ميشه بفرمایید  اگر هم جنس هستند ایا بخاطر 
 یادداشت کنم( 

برابری ررو انتخاب کردیم ميتونيم بگيم قيمت هميشه با پین بار به سطح ميرسد و این تفاوت الگو   4سوال سوم اینکه چون ما تایم های 
 ر نبود تایم فریم درست هست؟ های قيمتی که دیده ميشه بخاط

 
 

    Voiceبه صورت 
 362سوال_شماره_ #
 جلسه_چهارم #جلسه_پنجم#

فرمودید قيمت استاپ هانتر شده و ما ميدونيم برخورد اول تایم تریگر رو نباید ترید کنيم. ميتونيم این  288در جواب #سوال_شماره_ 
% رسيده پس اون سطح بطور کلی نباید واکنش ميداده و 50دید رو هم داشته باشيم چون النگ بار مشخص شده در تایم تریگر یکبار به  

 سطح یکبار مصرف بوده؟ 
% شادو  50در ماهانه هست ميشه رو سطح ابی باال ترید  داشت به عنوان سطح داخلی و رو سطح ابی پایین به عنوان با دید اینکه تایم ما

 ؟
 شکل سمت چپ تایم مادر و سمت راست تایم تریگر )دیلی( 
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 Voiceبه صورت 

 
 363سوال_شماره_ #
  جلسه_هفتم #

 پیدا نکردم استاد در ویدیو گفتيد اینجا دایورجنس اتفاق افتاده من 
 جواب: 

شما در بحث تکنيکال سه نوع دایورجنس نوع اول  نوع دوم و نوع سوم دارید که در تصویر شما تقریبا دایورجنس نوع دوم وجود داره 
شده از ان عبور  ولی برای تریگر پرایس اکنش ما اصال به اندیکاتور نياز نداریم و اگر قيمت به اندازه کمتر از یک ای تی ار تایم پیوت تشکيل 

درصد از پیوت قبلی رد بشه و برگرده و خط تریگر الین رو بشکنه یک دایورجنس داریم به بررسی انواع   113کنه و یا به اندازه کمتر از 
 دایورجنس های در بحث الگویهای کالسيک اشاره می کنيم 
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 ۳۶۴سوال_شماره_#
 جلسه_هفتم #

  سالم و عرض ادب
 راههای مختلفی برای رسم سطوح دایناميک فرمودیندر ویدیو 

 آیا همه این روش ها  به یک اندازه اهميت دارند ؟ 
 دوم اینکه سطوح دایناميک به اندازه سطوح استاتيک ارزش دارن ؟ 

 همه قوانينی که برای سطوح کالسيک داریم برای سطوح دایناميک هم صادقه ؟
 جواب: 

شما برای مشخص کردن سطوح دارید به یک اندازه اهميت داره و ارزش گذاری بین سطوح فقط بر در مرحله اول همه روش هایی که 
 اساس دسته بندی که گفتيم هستش 

مثال شما یک سطح حمایت در چهار ساعته دارید و ميخواید بدونيد که ان سطح حمایت مهم تر هستش یا اینکه یک سطح فليپ چهار 
 ساعته

 فليپ چهار ساعتهمطمئنا من عرض می کنم سطح 
 ولی اگر یک سطح حمایت چهارساعته که از یک سطح حمایت دیلی ارزش کمتر داره

 اگر االن یک سطح فيلپ چهار ساعته رو بخواید با یک سطح حمایت دیلی مقایسه کنيد کدام یکی از انها ارزش بیشتری دارند 
ت تعداد برخوردها و سایر مطالبی که گفتيم هم دخيل ميشه و یک معادله  که این دو تا تقریبا از یک درجه اعتبار برخوردار هستند و ان وق

 چند مجهولی خواهد بود 
 که به نظرم دیگه بهتر هستش در اینده شما برای ترید بر اساس همان سطحی در همان تایمی که ترید می کنيد تصميم بگيرید 

 ستاتيک گفتيم صادق هستش و برای ارزش گذاری سطوح دایناميک همه مطالبی که در مورد سطوح ا
 بجز اینکه سطوح دایناميک یک موضوع ارزش گذاری و درجه بندی دیگری هم داره  که در جلسات اینده به ان ميرسيم 

 
ولی برای سوال دوم شما از نظر من پیدا کردن نقاط دقيق با واکنش صفر پپ در سطوح استاتيک خيلی سخت تر از سطوح دایناميک  

 ی زوایه های حرکتی تمرکز داشته باشيد هستش و اگر کمی رو
با ترکيب سطوح استاتيک و دایناميک و یا شاید حتی به تنهای با سطوح دایناميک شما قادر باشيد نقاط دقيق واکنش رو با علم و 

 اطالعات کمتر و راحت تر مشخص کنيد 
 هستش و به این دليل از نظر من اهميت سطوح دایناميک خيلی بیشتر از سطوح استاتيک 

 .چون زمان رو هم در داخل خودش داره و واکنش های دقيق رو راحت تر ميشه در انها پیدا کرد
 

 366سوال_شماره_ #
  جلسه_هفتم #

در شکل زیر سطح چهار ساعته توسط روزانه شکسته شده  حاال ما سطح فيليپ چهار ساعته داریم وقتی پیوت در چهار ساعته شکل 
؟سوال دوم ما در محدوده سطح فيليپ چهار ساعته دنبال پیوت ریورسال چهار ساعته باشيم با توجه به اینکه  بگيره پیوت پولبک هست 

 ؟  حرکت شارپ سطح چهار ساعته رو شکسته ؟ ولگ پیوت پولبک تا ریورسال حساب نميکنيم
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 جواب: 

 و ریورس در نظر داشته باشيمدر تصویر که یک دبل باتم در کف تشکيل شده اولين پیوت رو اگر تسویه و دومی ر
و شکست پیوت چهار ساعته که اولين برخورد بوده یک خط گردن ایجاد کرده که انتظار شما و تشخيص شما در پیوت پولبک درست و  

همچنینن انتظار تشکيل یک پیوت ریورس روی خط ترسيم شده  بستگی به دو نکته تکميلی در خصوص ان گره که ترسيم کردید و اینکه 
 ن سطح پیوت باال که شروع حرکت نزولی بوده برای کدام تایم هستش داره ا

 که در اینده صحبت خواهيم کرد
اما اینکه ان برگشت به سمت ناحيه رو لگ در نظر بگيریم بله ان حرکت هم یک لگ هستش و دسته بندی لگ ها رو در چند جلسه دیگه  

 جدید ان رو با سطوح عرضه و تقاضا صحبت خواهيم کرد  داریم و جزء مباحث رونده ها بودش که در سرفصل های
 

اما وقتی سطح شما چهار ساعته هستی شما برای ترید به یک ربعه خواهيد رفت و انتظار دارید که روی ان سطح یک دبل تایم تشکيل 
اکشن به ان تریگر فرکتال ها ميگيم  شده و قيمت در اشل تایم پایین به صورت تکرار الگو یک حرکت رو داشته باشه که ما در تریگر پرایس

 و حتما در جلسه های اینده بهش اشاره خواهد شد 
حرکت شارپی که سطح رو شکسته یک ناحيه ترید داره که جلسه اینده در خدمت شما هستیم به اسم هيدن گپ و ناحيه ترید تریگر گپ  

 ها
 

 367سوال_شماره_ #
 جلسه_ششم #

 سالم خدمت استاد عزیز 
ان تایم فاصله داشته باشند تا تحت حمایت باشند،و دران فيلم  atr گفتيد سطوح تحت حمایت باید به اندازه ۶فيلم فصلیه جایی در 

پیپ باید  ۱۵۰است و بعد امدید در تایم دیلی فرمودی اندازه  ۲۵۶شما اشاره به تایم مانسلی کردید و گفتيد ای تی ارش چيزی حدود 
 درصد ای تی ار است؟  ۸۰از کجا امده؟ایا همان  ۱۵۰برای من پیش امده این است که این فاصله داشته باشد،حاال سوالی که 

 جواب: 
 بوده و از نصف ان استفاده کردم 300-256برای تحت حمایت بودن احتمال ميدم که ان ای تی ار بین 

 حساب می کنند چون برای ناحيه های تحت حمایت دو تا نظریه هستش یکی اینکه همه ان ای تی ار  رو  
  و دیگری اینکه  از نصف ان  استفاده ميشه

 و ميزان ای تی ار رو  نصف باال و نصف در پایین برای  مجدوده در نظر ميگيرند
 احتماال داشتم به این نکته اشاره ميکردم 

 و برای سواالت مطرح شده ار روی ویدئو اگر زمانی سوالی بودش 
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بفرمایند ميتونم برم ببینم که موضوع در چه خصوصی بوده تا بهتر بتونيم در موردش توضيحات اگر اعضاء لطف کنند و دقيقه ان رو 
 تکميلی رو ارائه کنيم 

 
 
 

 368سوال_شماره_ #
 جلسه_چهارم #

سالم خدمت استاد عزیز.توی حالت اول که بعد از کندل النگ بار کندل های اسپنینگ با این آرایش داریم که شرایط بیس رو ندارن چون  
زیر لو بسته شدند)اگر اشتباه برداشت کردم بفرمایید( باز هم بسته شدن زیر خط فرضی پیوتی به ما ميده که فقط به عنوان سطح  

 مقاومت ازش استفاده کنيم ؟
فرضی   در قسمت )بی( تصویر زمانی که بعد از سه مستر کندل آرایش اینچنينی داریم که چندتا کندل  اسپنینگ بعد از مستر داریم از خط

 برای تشخيص پیوت استفاده ميکنيم؟

 
 

 جواب: 
بله  ان سطح باال یک مقاومت هستش برای استفاده در زمان های اینده و بخصوص اگر شکسته بشه یک سطح فليپ عالی به ما ميده  

 برای ترید 
پیوتی ندارید و االن که قيمت به ان سطح  در حالت دوم هم تا زمانی که شما کندل های استاندارد دارید که کندل معکوسی تشکيل نشده 

رسيدن مطابق با سطحی که قيمت به ان رسيده و ميدونيد برای کدام تایم هستش تایم مربوط به ترید رو انتخاب ميکنيد و یا منتظر می  
 شيد تا مطابق با سطحی که قيمت به ان رسيده خط فرضی ترسيم می کنيد 

 مت سطحی که قيمت به ان رسيده بریم برای ترید کردن دیگه کم کم باید به س
 و از قوانين گفته شده برای تشخيص پیوت ها در اینده استفاده کنيم

 و قوانين تشخيص پیوت ها برای بدست اوردن سطح باشه که ميدونيم برای کدام تایم هستش 
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ت درایور هستند که در موردش بعدا و نکته بعدی ان حرکتی که دارید که به صورت اسپنيک هستش حتما در تایم های پایین به صور
 صحبت می کنيم 

 
 
 
 

 369سوال_شماره_ #
 جلسه_چهارم #

استاد برای تعيین سطح باال و پایین بیس ها در مواردی که یه شادو بلند در یک طرفش یا حتی دو طرف داریم چطور عمل ميکنيم مثال در 
 ميگيریم؟ این مثال سطح پایین بیس رو لو اون شادو بلند در نظر 

 
 جواب: 

شما وقتی بیس دارید برای ترید در این حالت به تایم تریگر ميرید و با این طول شدو مطمئنا سطح پایین شما در تایم تریگر شکسته  
شده و شما روی این سطح سل خواهيد کرد و استاپ شما هم باالی سطح هستش ولی تصميم گيری در خصوص سل در اینده منوط 

 یک ناحيه دیگه در دل ان النگ بار دارید که باید ان رو برای تصميم گيری لحاظ کنيد و در جلسه اینده به ان اشاره می کنيمميشه به اینکه 
 

 370سوال_شماره_ #
 جلسه_چهارم #

اهميت داره  استاد عزیز در بررسی بیس ها آیا ميزان حرکت قبل از تشکيل بیس و اینکه بیس، روی سطح از چه تایم فریمی تشکيل شده 
یا اینکه در هر تایم فریمی بیس قابل مشاهده بود بدون توجه به تایم فریم سطح و طول حرکت فقط با توجه به شکستن یا نشکستن 

 سطح، تایم باال و پایین بیس رو مشخص ميکنيم؟ 
لی هست ،االن رو این سطح تو به طور مثال ما تو تایم فریم دیلی هستیم و قيمت در صعود به سطحی ميرسه که مربوط به تایم دی

همين تایم دیلی یه بیس تشکيل ميده که طبق فرمایش شما سطح باالیی مربوط به تایم ویکلی ميشه و شکست اون باید تو تایم ویکلی 
 ی؟ تایید بشه .حاال اینجا شکست این سطح که برای دیلی هست باید درون دیلی تایید بشه یا با توجه به بیس تشکيل شده در ویکل

 جواب: 
 سالم و وقت بخير 

در بحث اینکه حرکت مهم هستش یا سطحی که قيمت به ان رسيده برای ما تصميم گيری مطابق با سطحی هستش که  مارکت به ان 
رسيده اما در مثال شما وقتی قيمت به یک سطحی در  دیلی رسيده و تشکيل بیس داده ان سطح برای تایم باال هستش و از نظر من 

ا در تشخيص سطح اشتباه کردیم و یا اینکه ان سطح دیلی مورد حمایت یک سطح از تایم باالتر از خودش هستش چون وقتی  مطمئنا ی
 شما بیس دارید سطح ایجاد شده برای تایم باالتر هستش 

 
 371سوال_شماره_ #
 جلسه_پنجم #

 .شرایطش ایدال بودآقای خاکستر ميشه مشخص کرد که چرا این کندل خودپوشاننده عمل نکرد؟بنظر همه 
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 جواب: 

بله علت عمل نکردن ان دقيقا به خاطر همان بحث پیوت های پولبکی هستی که خدمت شما عرض کردیم هرگاه شما کندل هایی که 
نوع نشان پیوت هستند داشته باشيد و این کندل ها بعداز کندل های النگ بار بریک اوت تشکيل شده باشند اهميت ندارند و از این 

 چندین مدل هم در سواالت و یا ویدئوها نشان دادیم و مثال زدیم
 

 372سوال_شماره_ #
 جلسه_هفتم #

 .استاد نحوی تشخيص چشمی دایورجنس ها چطور هست؟چون معموال با اندیکاتور مشخص ميکنن 
 آیا همون ارتباط بین تعداد کندل های رفت و برگشت هست؟ 

ميخاستم .لطف کنيد یه مرجع و رفرنس معرفی کنيد.)تو اینترنت مطالب خيلی بهم ریخته و شلوغ  یه راهنمایی هم در مورد  زوایای گن 
 هست و نمی تونم تشخيص بدم که کدام مطلب ار نظر آموزشی معتبر هست( 
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 جواب: 
 کنيم قسمت اول رو یه اشاره درسواالت قبلی داشتیم ولی به صورت کامل در ویدئو الگویها کالسيک به ان اشاره می 

در مورد زوایای گن هم متاسفانه مرجع قابل استنادی وجود نداره ولی در سال های قبل یکی از دوستان به اسم اقای یوسفی تعدادی از 
 مقاله های رو ترجمه کرده بودند که فکر کنم در فروم تریدرها که برای اقای دریس زاده بروکر پرسپوليس هستش وجود داشته باشه

 
 سوال: 

استاد جسارتا در مورد مطلبی که فرمودید درجه اهميت سطوح دایناميک نسبت به استاتيک بیشتر است.بنده از سواالت دوره قبل 
خاطرم است که در پاسخ یکی از سواالت در یکی از وویس ها فرمودید برای شما سطوح استاتيک اولویت اول را دارند و سطوح دایناميک 

 .اولویت دوم
دو سال قبل )دوره قبل( سطوح دایناميک به دليل افزایش بازدهی و آپدیت سيستم جایگزین سطوح استاتيک شدند یا آیا نسبت به 

 اینکه احتماال قسمتی از منظور شما رو بنده اشتباه متوجه شدم؟؟ 
 جواب: 

 بله من تمرکزم روی حمایت و مقاومت  های استاتيک هستش 
 کردم به نتيجه ایی نرسيدم که بتونم محل و زمان دقيق برخورد به خطوط مورب رو مشخص کنم چون در بحث زوایا های حرکتی که کار 

 و از این رو تمرکز کردم روی پیوت ها و بیخيال سطوح دایناميک شدم 
 ولی در این سوال عرض کردم اگر کسی بتونه به ان دست پیدا کنه 

 ميدهمطمئنا نقاط دقيقی از نظر زمان و قيمت رو با اختالف صفر 
 که از نظر من وقت تلف کردن هستش و به راحتی ميشه با مدیریت سرمایه روی همين سطوح استاتيک ترید کرد 

 دو تا بحث جدا گانه بوده یکی ارزش ان سطوح و دیگر نظر شخصی من و استفاده خودم
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 373سوال_شماره_ #
 جلسه_دوم #

 . سالم استاد وقت بخير
باید تریدش بعد یک کندل تایم تریگر در سود بره به چه عواملی بستگی داره ؟ یا اینکه بعدا آموزش ميدین  اینکه فرمودین تریدر حرفه ای 

 در موردش ؟
 جواب: 

همه مطالبی رو که داریم ميگيم برای همين هستش که بتونيم از نظر شناخت سطوح و گره ها در اینده و ترید از نظر تایم های فرکتالی 
 های ما این قابليت رو داشته باشند  به سمتی بریم  که ترید

و اینکه یک جلسه و یا یک نکته باشه که ما تریدی انجام بدیم که در کندل بعدی در سود باشه شاید به سال ها تجربه و تدوین سيستم  
 معامالتی احتياج داشته باشه که در سال ها بهينه شده باشه 

 
 374سوال_شماره_ #
 جلسه_ششم #

 د با سالم و خسته نباشي
برای بررسی بیس ها چطور محل سطوح هفتگی و چهار ساعته با توجه به قرارگيری بیس نسبت به سطح   ۳۴۳استاد با توجه به پاسخ 

 .عوض ميشه
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 جواب: 
در تصویر سمت چپ بیس در رسيدن به سطح تشکيل شده و سطح باال برای تایم باال و سطح پایین برای تایم تریگر هستش و در تصویر  

راست سطح شکست شده و سطح پایین برای تایم باال و سطح باال برای تایم تریگر ميشه و بستگی به قرارگيری که عرض کردیم در سمت 
 شکست و  یا عدم شکست سطح هستش که با تصویر توضيح داده شد بود 

 
 375سوال شماره ـ #
 جلسه هفتم #

ساعته پس از خروج از سی پی در حال شکلگيری  1ک پیوت ساعته داریم که طبق تعاریف در حال حاضر ی 1در عکس یک سطح 
است.سوال بنده در مورد نوع کندل و شکل آن است که آیا کندلی که با فلش مشخص شده را بعلت اینکه تمام شروط مستر کندل را دارد  

  یک مستر کندل در نظر بگيریم و منتظر کلوز کندل بعدی زیر آن باشيم برای تشيل پیوت؟؟؟
 که ميتوانيم آن را یک خود پوشاننده در نظر بگيریم و در کندل بعدی منتظر ریترن تو پیوت باشيم؟؟؟ یا این

 
 

 جواب: 
در مورد کندل مورد نظر که عرض کردیم جزء پیوت های تبصره ایی هستش دیگه احتياج به تایید نداریم و  باید مطابق روالی که گفتيم با 

 ان ترید کنيم 
نکته اشاره کردید و ان هم خروج از سی پی هستش و قبال تاکيد کردیم که تشکيل یک کندل برگشت به روند بعداز اما خودتون به یک 

 خروج از یک سی پی برای ما فاقد ارزش هستش که در بحث سی پی مجددا به ان اشاره خواهد شد 
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 و این نوع کند لها به خاطر تسویه اوليه تشکيل ميشود و ارزش ترید ندارند 
 ه در اکثر موارد حتی پیوت های تسویه و پولبک تارکت های اول را که در اینده صحبت خواهيم کرد تاچ می کنندالبت

 و اینکه عرض می کنيم ارزش ندارند به خاطر داشتن دیدگاه رسيدن به تارکت های سوم هست 
 

 376سوال شماره ـ #
 جلسه پنجم #

البته اميدوارم درست انجام داده باشم( اگر امکانش هست درباره این سطوحی که  تصویر اول از تحيل های هفتگی کانال برداشته شده )
 .کندل ها مدنظر بوده high مشخص شده توضيح بفرمایید که چرا در برخی سطوح داخلی برخی فقط

 در سطح ها بدهم؟ تصویر دوم خطوط سبز رنگ بنده اضافه کردم ، آیا می تونيم از این سطوح هم استفاده کنيم یا تغيیری باید 

 
 

 
 

 بدون تغيیر در دیدگاه
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 جواب: 

  در مورد تحليل های هفتگی و اینکه چرا ان سطوح دو بحث مطرح ميشه
  اول اینکه در ان تحيلی ها فقط مسير های حرکتی و روند های احتمالی مشخص ميشه

 ابتدای دوره هستیم نميتونم صحبت کنم و نکته بعدی این هستش که در مورد خيلی از ان سطوح االن که در 
و مثال اگر بگم یکی از ان سطوح سطح خودکشی هست ان وقت باید در موردش هم توضيح بدم که فعال بهش نرسيدم و اگر بگم یکی از 

 سطوح سطح اف تی سی هستش باز باید در مورد توضيح بدم که بهش نرسيدم 
 پس قسمت اول تقریبا منتفی هستش 

  وم بله سطوح شما هم سطوح قابل استنادی هستشو اما قسمت د
 فقط در مورد سطوح باید در نظر داشته بشاید که باید از ان سطوح به عنوان تارکت استفاده بشه یا به عنوان استاپ و برای ترید 

هم در بحث ستاپ  چون اگر سطح تارکت خرید کف هستش باید سطح نزدیک انتخاب بشه و اگر برای استاپ سطح دور که این مبحث رو
 ها بهش اشاره می کنيم 

         همه رو گفتم و اخرش هم ميگم در اینده اشاره می کنيم
 

 377سوال_شماره_ #
 جلسه_هفتم #

 .ضمن عرض خسته نباشد خدمت شما جناب خاکستر،دو سوال در ارتباط با دایورجنس ها داشتم
شکست اون خط دایورجنسی که می کشيم و بعد از شکست آن تازه دایورجنس تایید می شود در چه تایمی مهم است ؟ ! چون بدون  .1

 .اندیکاتور دایورجنس در هر سه تایم ساختار، پترن و تریگر ممکن است قابل دیدن باشد
گام دایورجنس در یک حرکت صعودی کلوز زیر اون کندلی که  در یکی از فيلم های تمرینی دوره قبل فرموده بودید که به فرض مثال هن.2

باعث شکسته شدن  سقف اول دایورجنس شده است مهم است و بعد از آن دایورجنس تایید ميشود . که باز هم برای بنده سوال است 
 .که که کلوز زیر کندل شکست کدام تایم فریم مهم است 

  یا شکست باشد که در این صورت بفرمایید سوال رو آرشيو کنم و بعدا خدمت برسمممکن است سوال ها مربوط به بحث تریگر ها و 
      سپاس از زمانی که برای پاسخگویی ميذارید

 جواب: 
 در مورد سوال قسمت اول

 ما بعدا در مورد انواع دایورجنس ها و روش ترید انها صحبت می کنيم و در این جلسه فقط معرفی نوع سطح مد نظر بوده
  رید هميشه در تایم تریگر انجام ميشهاما ت

در مورد سوال دوم که هنوز بهش نرسيدم ودر جلسه تریگر های چارت پترن و الگویها کالسيک بحث ميشه و قرار ما سواالت بر اساس  
  ههمين دوره هستش چون االن حضراتی هستند که دنبال بهانه برای پرسيدن سواالتی هستند که دیگه همه گروه متالشی بش
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اما شما باید بتونيد پیوت مورد نظر رو که برای دایورجنس تشکيل شده رو تشخيص بدید که برای کدام تایم هستش تا در مورد ان تصميم 
 بگيرید شکست ها در تایم خود سطح بررسی ميشه 

 و این سوال شما رو هم به صورت تکميلی باید در بعدا بررسی کنيم 
 تکميلی سوال رو ارشيو کنيد تا در اینده در خدمت شما باشيم و به نظرم برای پاسخ های 

 
 378سوال_شماره_ #
 جلسه دوم #

 تایم ماهانه را چطور حساب کنم  اگر بخواهم دستی حساب کنم !!؟؟  atr استاد
 جواب 

 الزم در بروکرها ای تی ار مانسلی و ویکلی در اندیکاتور در ان قسمت پایین سمت چپ متاسفانه به خاطر عدم وجود دیتای 
ی  اشتباه حساب ميشه و شما ميتونيد از اخرین ورژن اندیکاتور و توان حرکتی استفاده کنيد و یا اینکه یک اندیکاتور ای تی ار با پریود ها

 و غيره برای ای تی ار این تایم استفاده کنيد 55تا  22
 

 380سوال_شماره_ #
 جلسه_ششم #

 مقاومت ما بوجود مياد با اونی که پایین سطح تشکيل ميشه چيه؟؟  استاد فرق بین بیسی که در باالی سطح
 جواب: 

 فرقی از نظر ساختار تشکيل با هم ندارند 
 فقط انی که در باالی یه مقاومت تشکيل ميشه ما انتظار ادمه حرکت رو داریم و یک بیس پولبکی هستش 

 برگشت مارکت وجود داره )تشکيل پیوت( و انی که پایین سطح مقاومت تشکيل ميشه احتمال تشکيل کپس و 
 

 381سوال_شماره_ #
 جلسه_ششم #

 استاد ميتونيم این مستطيل رو حرکت ساید در نظر بگيریم و بگيم چون از وسط باکس برگشته انتظار شکست سطح باال رو داریم؟

 
 جواب: 

سطح ماقبل در نوسان بوده و قيمت در حالت ساید  مطابق با تعریف زمانی که خط روند شما شکسته ميشه قيمت بین سطح پیش رو و 
قرار ميگرید و شما باید در کف ها خرید و در سقف ها هم فروش و در شکست کف فروش و در شکست سقف هم خرید داشته باشيد 

تحليل همچنين با استاپ هانتر کف خرید و با استاپ هانتر سقف هم فروش و زمانی که شما متوجه ساید شدن قيمت مطابق با 
ميشود از ان خط قهوه ایی عمودی ترسيم هستش در شکل زیر  انتظار ما هم ادامه حرکت صعودی هستش ولی با ستاپ های گفته 

 شده که بعدا در موردش صحبت می کنيم در سطوح اقدام به ترید خواهيم داشت 
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 سوال:  
یک سطح به سطح دیگر را در نظر گرفتيم اما در اینجا آیا در نظر   ما رسيدن از  352در #سوال_شماره_ با عرض سالم و احترام.جناب خاکستر 

الزم است؟یا ميتوان هریک از این حالتها را هم به تنهایی در نظر گرفت و مهم  352سوال  A,B گرفتن طول حرکت برای هرکدام ازحالتهای
  4يل پیووت ریورس هست که با حرکتی به اندازه این تصویر ميدانيم که شرط تشک  B نيست که قيمت از چه سطحی مياد؟  مثال در حالت

 .ميتونه پیووت تسویه باشه A ساعته به سطح همتراز خودش رسيده یا در حالت

 
 

 جواب: 
قيمت به :Bهمين که قيمت با طول حرکتی برابر به سطح همتراز خودش رسيده:Aچه موقعی ميتونيم بگيم پیووت ریورس داریم؟ 

پیووت حرکت خودش را کامل کرده و به اندازه ای تی آر تایم  :Cاما مطابق با تعاریف پیووت تشکيل شده سطح همتراز خودش رسيده  
ساختار حرکت کرده.به عنوان مثال در یورو دالر قبل اینکه پیووت تشکيل بشه شما اقدام به فروش داشتید.آیا به دليل ساختار پیووتی 

 تایم تریگر؟

https://kohanfx.com


 
 جواب: 

چه سطحی مياد خيلی مهم هستش و اینکه ارایش امدن و رسيدن به سطح به چه صورت هستش برای ما در مورد اینکه قيمت از 
اهميت داره ولی اینکه شما ميخواید فقط بر اساس پیوت ترید کنيد ميتونيد این کار رو انجام بدید و فقط بر اساس همان حمایت و یا  

یریت سرمایه و ریسک به ریواد در ترید برایند مثبت داشته باشيد و اگر مقاومت که قيمت بهش رسيده تصميم بگيرید و با رعایت مد
ميخواید به صورت تحليلی و با در نظر گرفتن منشاء حرکت و اینکه قيمت از چه سطحی و با چه آرایشی رسيده رو باید لحاظ کنيد مثال در  

شت و شکست سطح و در حالت سمت راست شکست سطح رو حالت سمت چپی ما انتظار یک قله باالتر از یک ساعته رو داریم و بعد برگ 
 داشته باشيم دیگه انتظار برگشت به ناحيه حمایت چهار ساعته رو نداریم و این برای دو مثال دیگر شما هم ميتونه صادق باشه

 
 382سوال_شماره_ #
 جلسه هفتم #
 

 پیوت ریورس داشته به اینکه قيمت از چه سطح امده نداره 
ریورس اولين پیوت تشکيل شده در تایم ساختار هستش  و  یک پیوت تسویه اولين پیوت تشکيل شده در تایم تریگر و چنانچه  یک پیوت 

 قيمت با مومنتوم و حرکت شارپ به سطح برسه ما انتظار تشکيل یک پیوت تسویه در تایم ساختار  رو هم داریم
 

ی کنيد و طول حرکت شما هم مطابق با طول همان تمایم باشه شما یک پیوت  و اینکه شما تشکيل پیوت رو در تایم فریم خودش بررس
 برگشتی دارید 

 
 

بله قبل از تشکيل پیوت در تایم ساختار هم ميتونيم وارد معامله بشيم یک نوع ستاپ ترید ورود زودهنگام هستش که بر اساس 
 اشاره می کنيم  ماهيت سطح در تایم تریگر انجام ميشه و در ستاپ های ترید به ان هم
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 383سوال_شماره_ #
 جلسه_هفتم #

درود بر جناب تریگر... استاد وقتی یک حرکت شارپ اتفاق ميوفته و بعد از اون مارکت در یک حرکت فرسایشی در جهت حرکت شارپ 
ره ای داشتید که برای  ادامه حرکت ميده و مدتی بعد خط ترند فرضی رو ميشگونه ... چه دیدگاهی باید داشت؟. البته در درس آخر اشا

مدتی باید توقع یک بازار رنج داشته باشيم... از نقطه نظر جریان سفارشات کدوم نقطه به احتمال زیاد ميشه گفت سفارش به اندازه ای 
 ...هست که قيمت رو برگردونه... ممنون ميشم اگر دليلش رو هم لطف کنين و بفرمایین

 
 جواب: 

الگوی کلی وجود داره که ما هنوز به این مباحث نرسيدیم و سطوح مربوط به این الگوها معرفی نشده و انشا هللا در مورد سوال شما دو 
 در اینده وقتی ساختار ها و سطوح معرفی شد در مورد دیدگاه های موجود در خصوص سفارش هم برای این الگوها صحبت خواهيم کرد 

 
 384سوال_شماره_ #
 جلسه_هفتم #
 

ب تریگر... استاد در گروه عمومی برای تحليل  ارزهای فارکس فرمودین بهترین تایم زون، ساعتی هست که فاقد کندل روزانه درود بر جنا
یک شنبه باشه و کلوز چهار ساعته منطبق بر اپن سشن نيویورک باشه و بروکرهایی که ساعت اپن دوشنبه به وقت ایران یک و نيم صبح 

ساعته این  ۴به وقت ایران باز ميشه کندل های  ۱۶:۳۰ا نظر شماست... ازونجایی که بازار نيویورک ساعت هست رو مثال زدین که مطابق ب
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بسته ميشه یعنی یک ساعت بعد از باز شدن سشن نيویورک... اگرچه کلوز سشن نيویورک منطبق هست با  ۱۷:۳۰بروکرها ه وقت ایران 
شن نيویورک توضيح بدین و اگر پلتفرمی بود که امکان تغيیر دلخواه ساعت رو  ساعته... ممنون ميشم اگه در مورد اهميت س ۴کندل 

دقيقه بامداد به وقت ایران بگيریم که منطبق با اپن نيویورک باشه یا   ۳۰داشتیم ميتونيم مطابق دیدگاه تریگر اپن دوشنبه رو ساعت 
 ...نيازی نميبینید؟

 جواب: 
واجبات هستش و در مورد بسته شدن کندل چهار ساعته هم در امریکا شما سه بازار بزرگ دارید که  بله عدم وجود داشتن کندل زاید از 

اعالم ميشه و ان نيم ساعت هم نوسات   17هر کدام با هم یک ساعت اختالف دارند و اگر به اخبار امریکا نگاه کنيد اکثر اخبار در ساعت 
ن این همه بروکر بروکری رو انتخاب کنيد که کندل زاید نداشته باشه و کلوز ان هم  شما در بی  و نيازی به تغيیر نيستش  مربوطه هستش

نصف شب باشه کفایت می کنه و اما سشن ها که رو که فعال تا رسيدن به ان مبحث خيلی مونده و اگر اتفاقی نيفته ان دوره   1.30ساعت 
ه اگر جواب بدم سواالت دیگری از دل جواب ها مطرح ميشه  رو هم در خدمت شما هستیم و سواالت مربوط  در سرفصل خودش باشه ک

 روند دوره بهم ميخوره اما نيازی به تغيیر نيستش و همان دو نکته که عرض کردم کفایت می کنه
 

 385سوال_شماره_ #
 جلسه_ششم #

ارد فرمودید:اینکه این ویدیو ششم هست توضيحاتی در مورد سطحی که نشانگر موس روی آن قرار د 60در عکس زیر که برای دقيقه 
 سطح اگر بریک اوت بشه ارزش بیشتری برای ترید دارد.سوالم اینه این توصيفم برای امثال این سطوح درسته؟ 

حرکت قيمت می خواهد این سطح را بشکند ولی موسسات هنوز تصميم به شکسته شدن سطح نگرفته اند و به اصطالح سر قيمت می "
ود.این یعنی این سطح مهمی برای آنها هست و وقتی رضایت دادند سطح شکسته بشه در پولبک به آن  زنند و قيمت از سطح پرت می ش

 ".سطح محل بسيار مطمئنی برای ترید در جهت بای خواهد بود

 
 جواب: 

اسمش رو  ان سطح که در ویدئو عرض کردیم در زمان شکست اهميت خرید پیدا می کنه یک سطح فليپ پرایسی هستش و از همين االن 
ميزاریم "تریگر فليپ لول" این سطوح که منشاء حرکت های پرایسی هستند و در انها وجود دیدگاه های حرکتی هستش مادامی که ان 

دیدگاه وجود داره شکست نخواهند شد و چنانچه این سطوح شکسته بشن مطمئنا دیدگاه عوض شده و شما یک موقعيت عالی برای 
الت برای پیوت هایی که فيل ميشد در برخود دوم هم وجود داره  به این علت عرض می کنم در برخورد دوم ترید خواهيد داشت و این ح

چون اولين برگشت احتمال اینکه شکست از نوع جعلی باشه و تشکيل دبل تاپ ها رو داشته باشيم هستش و به همين خاطر "تریگر 
     رو در برگشت دومفليپ" ها رو در برگشت اول ترید و پیوت های فيلد شده 
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 385سوال_شماره_ #
  جلسه_هفتم #

در ویدیو هفت گفته شده سطوح دایناميک ایا سطوح دایناميک جز سطوح تایم ساختار حساب ميشن که بریم تایم تریگرش ترید کنيم ؟  
 یا فقط یه سطحی جلو قيمت یا مانع جلو قيمت ؟ 

 جواب: 
به چه روشی ترسيم می کنيد و یا تشخيص ميدید شما ميخواید هارمونيک کار کنيد و یک پی ار  اصال فرقی نداره که شما چه نوع سطحی رو 

 زد تشخيص ميدید شما باید بدونيد که ان ناحيه برای کدام تایم هستش تا بتونيد بر اساس ان بهترین تایم ترید رو داشته باشيد 
ما در چارت ترسيم می کنيد باید بدونيد برای کدام تایم فریم سطوح استاتيک و دایناميک و سطوح دیگه نداره هر سطحی رو که ش

 هستش 
 

 386سوال_شماره_ #
 جلسه_هفتم #

شما دو نوع حرکت را در نظر گرفتيد که فرمودید در یکی از این حرکت ها قيمت یک قله ميرنه و شکست سطح اتفاق  ۳۸۲طبق سوال 
.ما این حالت .در یک سوال دیگه هم به این مطلب اشاره کردیدته ميشهميفته  و در حالت دیگه فرمودید سطح به صورت مستقيم شکس

 ها را از کجا باید بدونی؟الگویی هست یا مطلبی هست که کمک کنه به تشخيص حرکت های آینده؟اگر ممگن هست توضيح دهيد
 جواب: 

 اینکه احتمال بدیم یک سطحی شکست ميشه یا نه
 در قبل از رسيدن به ان سطح ميگيره و مقایسه بین تایم فریم های  سطوح دارهبستگی به الگوها و ارایشی که قيمت 

دران مثال شما یک دبل تاپ داشتید که دو برخورد داشت و زمانی که شکسته بشه مطمئنا ان سطح فليپ قوی تر از سطح دیگه هستش  
 که فقط یک برخورد داشت 

 
 ۳۸۷سوال_شماره_ #
  جلسه_هفتم #

 پیوت پولبک چهارساعته ایا به سطح چهار ساعته درسته ؟سوال شماره یک 
 سوال شماره دو سطح روزانه شکسته شده اگر کپس ان پرایس نشود انتظار پیوت پولبک روزانه باشيم ؟ 
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 جواب: 

هستش و در هرچند اینجا الگویی داریم که هنوز در مورد ان صحبت نکردیم اما شکست و پولبک به سطح شکست شده کامال درست 
 مورد سوال دوم هم  شکست سطح دیلی قطعی هستش و انتظار برگشت از لول باالتر هم درست به نظر ميرسه 

 
 388سوال_شماره_ #
 جلسه_هفتم #

با سالم و درود خدمت استاد گرامی. در جلسه هفتم فرمودید تنها در صورتی مجاز به ترید بروی خط کانال هستید که فاصله آن تا خط 
  .برابر گام حرکتی باشد  2.5یا  ATR برابر 3اقل روند حد

 سوال اول اینکه برای در نظر گرفتن گام  حرکتی از کجا بفهميم  کانال ترسيمی متعلق به چه تایمی هست ؟
 نوع فاصله می شود در نظر گرفت آیا منظور ماکزیمم آنهاست؟  3سوال دوم  مطابق تصویر حداقل 
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 جواب: 

اینکه سطوح برای کدام تایم هستش  یه دسته بندی داریم که در اجزاء روند در موردش صحبت ميکنيم و مطابق با  در مورد تشخيص 
همان پیوت هایی هستش که سطوح از ان ترسيم شده و اما فاصله رو از قضيه حمار در ریاضی استفاده می کنيم و فاصله یعنی کوتاه 

 شما درست هستش  270که ترین ان و کوتاه ترین هم فاصله عمود هستش 
 

 389سوال_شماره_ #
  جلسه_هفتم #

من سه گره پرایسی یا پیوت های مينور عمل نکرده کشيدم که برای چهارساعته باید باشد که با فاصله مشخص از  ۳۸۷در شکل سوال 
 هم قرار دارند  بعد از شکست سطح فيليپ پرایسی تبدیل ميشوند ایا انتظار پولبک به انها را خواهيم داشت؟ اگر قيمت انها را اینگلف کند

 ی  را خواهيم داشت ؟ یکی یکی انتظار ادامه حرکت صعود

 
 جواب: 

 لطفا این سوال رو سيو کنيد برای زمانی که بحث اینگلف و دیدگاه های پرایسی روی سطوح و گره های معامالتی رو تقدیم کردیم 
 چون ما هنوز به بحث انگلف نرسيدیم 

 
 390سوال_شماره_ #
  جلسه_هفتم #

دیگری سطح فيليپ کالسيک  من از این دو موضوع چه استفاده ای ميتوتم در چارت ما االن دو دیدگاه داریم یکی سطح فيليپ پرایسی و 
 داشته باشم فواید استفاده از این دو سطوح در دیدگاه ما ؟

 البته این رو ميدونم سطوح پرایسی با نفوذ و سطوح کالسيک با ای تی ار 
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 جواب: 
 يپ هستش در بین همه سطوح و روش های تشخيص ان دو سطح داریم که سطح فل

 سطح فليپ سطی هستش که  بعداز شکست یک حمایت و یا مقاومت  زمانی که تغيیر فاز ميده  گفته ميشه
 و این دو سطح هم مثل همه سطوح دیگر محل برای ترید هستش که نحوه و روش های ترید و ستاپ ها رو که خدمت شما ارز می کنيم 

 صورتی ترسيم کردید هيچ فرقی نداره که شما سطحی که دارید رو به چه 
 وقتی شما سطح فليپ دارید درجه اهميت ان نسبت به سطح حمایت و مقاومت یک درجه باالتر و با ارزشتر هستش 

و سطح تریگر فليپ از سطح فليپ اهميت بیشتری داره و ما انتظار واکنش قيمت به این سطح رو  بیشتراز سطوح دیگری که در همان 
 تایم داریم ميدونيم 

  ه سطوح دیگری هم معرفی ميشن و همه این سطوح برای ما یک فایده بیشتر ندارنددر ایند
 ترید روی انها بر اساس ستاپ 

 
 391سوال_شماره_ #
 جلسه_هفتم #

تا االن که ویدیو هفتم ارایه شده ما قدم هامون اینجوری بوده که یه حرکت رو اندازه گيری ميکنيم،تایم فریم طول حرکت رو تعيین  
اساس تایم حرکت منتظر کندل خالف جهت و تشکيل پیوت ميگردیم،این پیوت نواحی به ما ميده از اون تایم که یکيش ناحيه   ميکنيم،بر 

 داخلی و یکيش حمایت مقاومت،جلسه هفتم رو چطور ميشه وصل کرد به موضوعاتی که تا جلسه ششم بوده؟
 تایم فریم خاصی لحاظ بشه برای رسمش؟  خطوط دیناميک رو بر اساس چه تایمی رسم کنيم و آیا اصال باید

 ما بر اساس پیوت هایی که اندازه گيری کردیم خطوط دیناميک رو رسم ميکنيم یا فقط با دره ها و قله ها؟
 :جواب

 :عرض کردیم که 388در سوال شماره 
موردش صحبت ميکنيم و مطابق با  در مورد تشخيص اینکه سطوح برای کدام تایم هستش یه دسته بندی داریم که در اجزاء روند در "

 "همان پیوت هایی هستش که سطوح از ان ترسيم شده
 تا امروز و در چند جلسه بعد نيز ما همچنان در حال معرفی سطوح خواهيم بود 

 دیم در جلسه اول عرض کردیم که یک سيستم معامالتی دارای اجزایی هستش که انها رو شامل استراتژی/ ستاپ/ پلن/ و غير معرفی کر
 و گفتيم که استراتزی از نظر ما یعنی روشی برای پیدا کردن سطوح در چارت 

یکی از ان سطوح سطوح دایناميک هستش و اینکه این تایم این سطوح رو چطوری تشخيص بدیم در جلسات اینده در موردش صحبت  
 خواهيم کرد 

 
 392سوال_شماره_ #
 جلسه_هفتم #

استاد لطف ميکنيد قسمت آخر ویدئو رو با چند تا مثال دوباره توضيح بدید من متوجه نشدم این که سالم استاد وقتتون بخير ببخشيد 
فرمودید به یک سطح از یک تایم فریم که رسيدیم به همون اندازه انتظار برگشت داریم مثال االن طال به سطح مانسلی رسيده یعنی اگر 

کنيم تا پیووت مانسلی تشکيل بشه و اینکه چه ميزان انتظار برگشت از تایم مانسلی  پیووت دیلی تشکيل بشه ما نباید ترید کنيم و صبر 
 داریم؟ 
 جواب: 

 در مورد روش های ترید که هنوز صحبت نکردیم
یکی از روش های ترید این هستش که وقتی قيمت به سطح مانسلی رسيده باید صبر کنيد  تا تکليف ان  برگشت و یا شکست ان در همان  

 مشخص بشه این یکی از روش ها وقتی پیوت تشکيل شد بعد منتظر اصالح در تایم تریگر هستید تایم 
و یا اگر شکست اتفاق افتاد بعد منتظر پولبک در تایم تریگر هستید برای ترید و روش های دیگری هم هستش که قبل از اینکه قيمت 

ی ورود صحبت می کنيم انتظار های حرکت هم بر اساس تارکت های  تشکيل پیوت بده بتونيد ترید کنيد در بخش ستاپ ها و تریگر ها
 طراحی شده هستش که انها رو هم در همان قيمت تقدیم می کنيم 

 
 393سوال_شماره_ #
 جلسه_هفتم #

 سالم ببخشيد استاد در ویدئو منظورتون از واگرایی ها همون واگرایی های کالسيک هست که با اندیکاتور ها تشخيص ميدیم؟ _۱
 ینکه قيمت با چه شيبی به سطح برخورد کنه اهميتی دارد از نظر اینکه سطح شکسته شود یا از سطح برگردد؟ ا_۲
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 اینکه فرمودید ما بدون تائيد های و لو در این سبک خطوط روند رسم ميکنيم منظور چی هست؟ -۳
 جواب: 

واگرائی از نظر ما ساختارهایی داره که در اینده صحبت  ما واگرائی های کالسيک رو یه توضيح دادیم که به روش های خودمون برسيم و 
 می کنيم و برای  این قيمت فقط به خاطر استفاده از خطوط عمل و عکس العمل از ان استفاده کردیم

 خير شیب و مومنتوم نباید روی ذهنیت ما تاثير بزار و تصميم ما رو در خصوص لول هایی که در اینده تحليل می کنيم عوض کنه
 نتوم نميتونه دليلی برای این باشه که بگيم ميخواد سطحی رو بشکنه و یا از ان برگردهموم

 در برخی از سبک ها تا زمانی که قيمت از دره و یا قله قبل از خودش عبور نکه  دره و قله جاری مورد تایید نيستش 
 اما برای ما با تشکيل پیوت ان دره و یا قله جاری مورد تایید هستش 

 
 394سوال_شماره_ #
  جلسه_هفتم #

 با سالم
 ".گام حرکتی باشه 3آقای خاکستر در جلسه آخر فرمودید "برای اینکه با خطوط کانال معامله کنيم حتما باید فاصله بین کانال حداقل 

گام یا یک گام هم باشد 2اگر  سوالی که داریم اینه که اگر اون کانال مربوط به تایمی مثل روزانه یا حتی چهار ساعته باشه ،مقدار پیپ حتی
 باز  خوب بنظر ميرسه.آیا دليل مدیریت سرمایه ای داره این موضوع که نباید ترید کنيم یا دليل تکنيکالی؟ 

 تشکر 

 
 جواب: 

سود بحث ارتفا کانال به این خاطر هستش که به خاطر شیب حرکت کانال شما وقتی در روی خط روند ترید می کنيد ميزان حرکت و پپ 
شما از طول کانال هم بیشتر هستش و اگر قيمتی از حرکت رو برای تایید از دست بدید باز سود خوبی ميتونيد کسب کنيد ولی اگر روی  

خط کانال ترید کنيد به خاطر همان شیب حرکت شما ميزان پپی که کسب می کنيد به نسب طول کانال خيلی کم و با توجه به اینکه باید  
د ان وقت دیگه چيزی نمی مونه ولی اگر شما کانالی دراید که با توجه به شیب حرکت برای رسيدن ميزان پپ ارزش داره  تریگر هم بگيری

 ميتونيد ترید کنيد باکس زرد طول کانال  باکس ابی  برگشت از کانال و باکس سبز برگشت از خط روند  برای مقایسه
  جلسه_هفتم #

 ۳۹۵سوال_شماره__#
صویر ارائه شده در تایم ماهانه طال سطحی داریم که قيمت به اون برخورد کرده و یک پیووت هم در همان تایم در کف  ببخشيد استاد در ت

 داریم آیا این انتظار درسته که قيمت از سطح مانسلی به سمت پیووت کف ریترن کنه و بعد سطح مانسلی در سقف شکسته شود؟ 
 تایم دیلی داشته باشيم یا ماهانه؟  در این حالت ما باید انتظار تشکيل پیووت در 

 سالم 
 جواب: 
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بله در مورد پیوت مانسلی طال که قبال صحبت کرده بودیم و انتظار یک برگشت به سمت پیوت کف رو هم انتظار داریم اما ما برگشت به 
 بت خواهمی کرد شده رو در نظر نميگيریم و سطح پیوتی برای این برگشت مد نظر هست که در اینده صحسمت حمایت ترسيم 

ضمن اینکه ناحيه های دیگری هم در این مسير هستند که هم برای تارکت سل احتمالی و هم برای ترید خرید استفاده خواهند شد و فکر  
 ونه یک تحليل در گروه عمومی وجود داشته باشهکنم نم

گانه هستش ميتونيد برای سل کردن از دبل تریگر هم برای اینکه ما به چه روش هایی در این سطح ميتونيم ترید کنيم چون تایم سه 
 استفاده کنيد

 
  جلسه_هفتم #

 ۳۹۶سوال_شماره__#
 ببخشيد استاد در تصویر ارائه شده در پایین آیا این انتظارات صحيح است؟ 

چنگال اندروز  در تایم هفتگی قيمت بین دو سطح مانسلی هست که با سبز مشخص شده و یک کانال به رنگ آبی کشيده شده همچنين
به رنگ قرمز مشخص شده و مربعی به طول نه در نه رسم شده و یک چهارم پایانی مشخص شده این انتظار صحيح است که اگر قيمت  

خود را به سطح سبز رنگ پایینی که تقریبا با خط روند در یک ناحيه است برسد و از اون سطح برگردد ميتواند تا خط باالیی کانال یا خط  
چنگال باال رود و سطح مانسلی پیش رو را بشکند یا اینکه اگر قيمت سطح سبز پایینی و خط روند را بشکند به سمت یک چهارم  ميانی 

 می باشد؟  A پایانی مربع می رود که برابر با پیووت
 اگر صحيح هست ما انتظار این حرکات را در تایم ساختار داریم یا تریگرو یا دبل تریگر 

 
 جواب: 
ادامه سوال قبلی  در مورد دو سطحی که ترسيم شده در سوال قبلی انتظار رو توضيح دادیم که باید چه دیدگاهی داشته باشيم اما در 

واما استفاده از سایر ابزار های کمکی مثل  خط کانالی که ترسيم کردید و خط روند این دیدگاه رو به ما ميده که چنانچه قيمت بخواد به  
مه بده خط روند یکی از ناحيه های خرید بوده و در صورت شکسته شدن ان قيمت بین دو ناحيه حمایت و  حرکت صعودی خودش ادا

 مقاومت ترسيم شده به صورت ساید بوده و محل دوم خرید ما ناحيه مقاومتی ترسيم شده است 
رو باید داشته باشيم و شکست خط از دید چنگال هم شکست باله پایین معموال رسيدن به خط تریگر چنگال که همان خط روند هستش 

 تریگر چنگال هم معموال رسيدن به پیوت سی هستش که مان مقاومت سر راه هستش 
 انتظار حرکت های بر اساس تایم ساختار هستش و ای تی ار تایم ساختار تارکت اخر ما هستش و علت ان رو بعد عرض می کنيم

 در بحث تارکت گذاری 
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 جواب: 

ما یک پیوت دارید و انتظار اوليه این هستش که بعداز یک اصالح ادامه حرکت نزولی را داشته باشيم و این پیوت مثل حالت پایین که ش
انتظار مورد نظر ما  رو برآورده نمی کنه و در این حالت وقتی شکسته ميشه در برگشت ناحيه پیوتی یک ناحيه ترید معکوس ميشه و نوعی 

 قط به صورت پیوت های فيل شده نگاه می کنيم سطح فليپ هستش که به شرایط فليپ ف
و فرقش با حالت قبلی در نوع حرکت شارپ رفت و برگشت هستش و در ان حالت این احتمال هستش که ما تشکيل پیوت هم نداشته  

 باشيم ولی اینجا حتما پیوت داریم 
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 398سوال_شماره_ #
 جلسه_هفتم #

  داده شده ۳۸۵با توجه به جوابی که به سوال 
 به چه حرکتی منشأ حرکت گفته ميشه؟ 

دليل خاص بودن این سطح پرایسی شارپ بودن حرکات رفت و برگشت بوده ؟یعنی هر گره ای که به صورت شارپ رفت و برگشت داشته  
 باشه مهم تر از بقيه گره هاست 

رد دوم مهم ميشه  مثال بزنيد این مورد بدون مثال  اگر ممکنه لطفا در مورد پیوت های فيل شده که در اینجا صحبت شده که در برخو
 خيلی قابل فهم نيست 

 جواب: 
 برای منشاء حرکت  ما شروع یک حرکت شارپ و با مومنتوم در ان تایم فریم رو منشاء حرکت در نظر ميگيریم 

مناسب برای ترید به حساب   بله حرکت های شارپ که باید منشاء حرکت باشند اگر جعلی باشند در سمت معکوس ميتوانند یک ناحيه
 بیایند و سطوح تریگر فليپ مناسبی را به ما برای ترید ميدهند 

جلسه در خدمت شما   10این حالت ميتونه به صورت فقط شارپ رفت و برگشت نباشه و در مورد گره ها و کال سطوح پرایسی بیش از 
 هستم 

 ونه مثال زدمدر مورد پیوت فيل شده هم در سوال قبلی که پرسيده شد یک نم
 و در مورد برخورد ها هم کامال در بحث شکست ها صحبت می کنيم 

 
 399سوال_شماره_ #
 جلسه_پنجم #

 برای کشيدن محدوده ی  پیووتی باید از پایین شادو رسم کنيم یا اون شادو به عنوان نویز محسوب ميشه؟ 

 
 جواب: 

معکوس ما به دنبال تشخيص پیوت هستش و ان شدو استاپ هانتر پیوت به دو تا بحث هستش یک در حالت الیو که با اولين کندل 
 و دیگری در زمان حال که کل مسير مورد نظر هستش و ان شدو  رو باید در نظر بگيریم  حساب مياد

 
 400سوال_شماره_ #
 جلسه_پنج_ششم #

تفاوت هست ميشه لطف کنيد بگيد اشکال کار من من این سطحها رو که کشيدم در تایم دیلی با سطحهایی که شما رو نمودار کشيدید م
کجاست و بعد وقتی که من پیوتها رو مشخص ميکنم و سطوح رو ميکشم خيلی زیاد و تو هم ميشه و وقتی با نمودارهای شما مقایسه 

تایمی هست ميکنم خيلی متفاوت هست در حقيقت گيج شدم مورد بعدی در سواالت دوستان مطرح ميشه که لگ حرکتی مربوط به چه 
  آیا مربوط ميشه به بحث تایم فریم پیوتی که تشکيل شده
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آیا الزم هست من یکبار کليه فيلمهای فراچارتو ببینم تا متوجه یکسری صحبتهایی که اینجا ميشه بشم یا فعال فقط به همون ویدیوهای  
 شه یکخورده گيجم ( ممنون فعلی شما بسنده کنم برم جلو ببینم چی ميشه )راستش با توجه به صحبتهایی که مي

 

 
 جواب: 

خير نيازی به دیدن فيلم های فراچارت نيستش و بهتر هستش که با فيلم های گروه خودتون پیش برید و من سطوحی رو که ترسيم می  
نداره و شما اصال  کنيم این ها هستش که برای الیو بازار مد نظر قرار ميدم و ان سطوح محاسباتی هستش و هيچ ربطی به سطوح تحليلی 

 نباید تحليل های خودتون را انها مقایسه کنيد
 

 401سوال_شماره_ #
 جلسه_ششم #

است آیا هميشه در یک تایم پایین تر بیس داریم برای پر کردن سفارش ها تا بخوان حرکت کنن ؟ منظورم اینه  H1 پیوتی که مثال برای
 های فراکتالی ؟قطعا باید اون ظرف زمان باید پر بشه مطابق با تایم 

 جواب: 
درصد موارد شما حرکت های شارپ و   25-20خير هميشه این اتفاق نمی  افته و مطابق با بررسی ها  که داشتیم عرض کردیم که فقط 

  درصد موارد قيمت بعداز رسيدن به ناحيه انجا برای پر شدن ظرف زمان درجا ميزنه 80واکنش به ان ناحيه رو دراید و در بیشتر از 
 

 402سوال_شماره_ #
 جلسه_ششم #

 . اینکه در ویدئو گفتين یک سطح رو با خودش مقایسه ميکنيد رو متوجه نشدم اگه ميشه بیشتر توضيح بدید ممنون
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 جواب: 

شما یک حمایت و یا مقاومت دارید که مربوط به تایم فریم خاصی هستش ميخواید بدونيد که این حمایت و یا مقاومت چقدر ارزش 
 داره

ی این کار شما به تعداد دفعات برخورد به ان سطح توجه می کنيد و فاصله قيمتی که مارکت از ان داشته و همچنين به ارایش رسيدن  برا
قيمت به ان سطح شما االن یه سطح مقاومت پیش روی قيمت دارید و ميخواید ببیند چقدر برای ترید کردن ارزش داره و ان رو با خودش  

 د نه با سطحی که قيمت از ان برگشت و فقط به موارد گفته شده اهميت ميدید دارید مقایسه می کني
 

 403سوال_شماره_ #
 جلسه_ششم #

در مورد تعداد دفعات برخورد به یک سطح ، برای اینکه سفارش های آن سطح جمع آوری شود باید حتما های آن برخوردها باالتر از های  
 زده شده و دیگر سفارشی وجود ندارد و راحت تر شکسته خواهد شد ؟ برخوردهای قبلی باشه که بگيم استاپ ها 

 جواب: 
وجود سفارش ربطی به زدن استاپ ها نداره و این برخورد ها لزومی نداره که حتما فراتر از برخورد های قبلی باشه و گاهی بعضی از حرکت 

 شه اتفاقی که شما فرمایش کردید رخ ندهها دیدگاه های جدید برای تریدرهای کوتاه مدت ایجاد می کنه که باعث مي
ظر  و ما کال برخورها رو در نظر ميگریم و اگر برخورد ها فراتر از برخوردهای قبلی بودش بهتر هستش اما اینکه حتما این حالت باشه رو در ن

 ندرایم 
 

 404سوال_شماره_ #
 جلسه_ششم #

ما بدون درنظر گرفتن هيچ آیتمی ، مطمئن هستیم که آنجا یک سطح  اگر تعدادی برخورد داشته باشيم به یک محدوده قيمتی مشخص ، 
.   بوده ، حال اگر ما نتوانيم منشاء آن سطح را پیدا کنيم چکار باید بکنيم که یک ناحيه داشته باشيم که مثال با فيليپ شدن آن ترید کنيم

 منظورم اینه آیا ممکنه بدون پیدا کردن منشاء سطح ، ترید کرد ؟ 
 جواب: 

 ا ناحيه رو دارید ولی در این حالت ممکن هستش که در تعداد دفعات برخورد اشتباه کنيدشم
و از ان مهم تر چون وقتی شما حرکت های شارپ رو برای منشاء حرکت دارید و گاهی هم لگ ها رو  و ساختار ها و الگوها با هم فرق داره 

 تباه کنيد و متفاوت هستش احتماال اینکه در مشخص کردن سطح کليدی اش 
 چون قيمت بر اساس الگوهای خاصی که داره سطوح کليدی متفاوتی ميتونه داشته باشه 

  برای این کار به نظرم شما از اخرین پیوتی که در باالترین تایم تشکيل و تایید شده هستش به عنوان منشاء حرکت استفاده کنيد تا دیدگاه
 راحتی تری داشته باشيد 

حرکت هم اشتباه کرده باشيد از نظر من اتفاق خاصی نمی افته و نهایتا شما یه استاپ ميخورید و در مرحله بعد هم  حتی اگر در منشاء 
 ممکن هستش  نتيجه همان تشخيص اشتباه یک تارکت باشه

 
 405سوال_شماره_ #
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 جلسه_چهارم #
بعد از آن مستر کندل اگر سه کندل درجا بزند ما یک   که جواب دادین ، اگر کندل بعد از النگ بار مسترکندل باشد ، 369استاد در سوال 

 بیس داریم یعنی در اینجا اگر آن کندل قرمز بسته شود تازه ما یک بیس داریم در این صورت محدوده را چطور ترسيم ميکنيم ؟
 . با تشکر
 جواب: 

داز ان هم سه کندل درجا باشه شامل بیش پیوت ها اگر کندل  بعداز النگ مستر باشه که باید به کندل مستر استناد کنيم و اگر و اگر بع
 ميشه 

 .و محدوده رو در حالتی که بیست پیوت از نوع مستر کندل داریم بهتر هستش محدوده مستر کندل در نظر بگيرید 
البته اگر مستر شما از و اگر ریسک ترید بیشتر دارید از قانون اینساید بارها استفاده کنيد و محدوده رو  کندل های بعداز مستر لحاظ کنيد 

 درصد بدنه بودش 80نوع 
 
 
 
 
 
 

 406سوال_شماره_ #
 جلسه_چهارم #
و شکل شماتيکی که خودتون کشيدین و توضيح آخر متنتون در مورد اینکه سمت چپی یک  382ببخشيد استاد ، در پاسخ به سوال _

برگشت و بعد شکست و سمت راست دیگه برگشت نداریم رو متوجه منظورتون نشدم اگر بایک ویس یکم بیشتر توضيح بدین 
       . ممنونتون ميشم استاد

 
 جواب: 

 حرکتی هستش که بعدا انجام ميشه در حالت های که به تصویر مورد سوال شما اضافه کردم ميتونه در دو حالت اتفاق بیفته منظور در 
 

 407سوال_شماره_ #
 جلسه_پنجم #

دیگه  در محدوده باشيم ما باید کجا منتظر تشکيل   H1 داریم اگر بخوایم منتظر تشکيل یک پیوت H1 فرض کنيم طبق شکل یک پیوت
 . این پیوت باشيم ؟ در محدوده سطح داخلی یا سطح مقاومتی ؟ باتشکر
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 جواب: 

برای حرکت مد نظر شما دو ناحيه برای ریزش احتمالی بعدی هستش یکی از انها ناحيه خاکستری سمت چپ و دیگر هم ناحيه مرکزی کل  
 حرکت که شما ترسيم نکردید 

 ها که رسيدیم در موردش صحبت می کنيمو به ناحيه های ترید و روش های ترید  در پیوت 
 

 ۴۰۸سوال_شماره_ _#
 جلسه_پنجم #

 دادید درست برداشت کردم  ۲۸۳سالم استاد ببخشيد در مورد پاسخی که به سوال 
در  اگر سه کندل در تایم چهار ساعته داشتیم که نتوانستند های و لو جدید بزنند به تایم یک ساعته ميرویم و در کف ناحيه بیس خرید و 

سقف فروش ميگيریم تا زمانی که یکی از سطوح بشکند و فرمودید اگر سه کندل چهار کندل شد باید یک تایم تریگر یک تایم باال تر رود   
 یعنی تایم چهار تایم تریگر ميشود و تایم دیلی تایم پترن االن این برداشت من صحيح است؟ 

 يتوانيد برای شکست سطوح به یک تایم باالتر روید ميشه توضيح دهيد؟ و اینکه خط آخر فرمودید کندل هفتم تایم تریگر رو م
 

 جواب: 
هر گاه تعداد حداقل سه کندل داشته باشيم که این این سه کندل قادر نباشند باالتر یا پایین تر از کندل های قبلی کلوز   :بیس پیوت ها

 کنند 
بتوانيم بر اساس شناخت تایم ساختار ان تایم درست تریگر را انتخاب ما یک بیس داریم اینکه این بیس برای کدام تایم فریم است تا 

  کرده
 به این صورت عمل می کنيم که تایم ساختار ان بیس را تایم باالتر  در نظر ميگيریم

 برای مثال شما یک بیس را در تایم دیلی تشخيص ميدید
 تایم ساختار این بیس ميشه تایم هفتگی 

 دادید که تایم ساختار ان هفتگی هستش و حاال بیسی رو تشخيص 
پس تایم تریگر ان برای ترید ميشه چهار ساعته )چهار ساعته یک تایم پایین تر از تایم دیلی هستش که شما بیس رو در ان مشاهده 

 کردید( 
  درمورد سطر اخر هم

 هر چهار کندل در هر تایمی برابر برابر با یک کندل تایم باالتر هستش 
 بعدا در سواالت بعدی که دوستان پرسيدن اصالح کردیم و اشتباه گفته شده بودو این رو 

 
 ٤٠٩سوال_شماره_ #
 جلسه_ششم #

 .سالم استاد، دو تا سوال داشتم
ساعته دیده ميشه ميتونيم سطح رو شکسته شده در نظر بگيریم بگيم شکست بیس از باال در تایم دیلي و  ٤سوال اول: فشردگي در تایم 

   رو در تایم یك ساعته؟ شکست از کف
ساعته با استفاده از خط فرضي تشکيل شده و فشردگي در دل پیوت اتفاق افتاده در اینجور موارد   ٤سوال دوم : در این تصویر پیوت تایم 

  بیس رو چطوري باید بررسي کنيم؟
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 جواب: 
 رو ترسيم کردید و تشخيص شکست اشتباه کردید خير البته دیدگاه شما درست هستش ولی فکر کنم در تشخيص ان پیوت که سطح 

 چون ما در این ناحيه احتمال شروع یک حرکت صعودی رو در کانال به دوستان پیش بینی کردیم  به این علت که قيمت به سطح رسيده 
 و سطح شکسته نشده 

کندل های خود پوشاننده و تبصيره ای   یه نوع پیوت خاص برای گپ ها داریم که در جلسه پیش رو در موردش صحبت می کنيم و شبیه به
خودش یک پیوت به حساب مياد یعنی شما با همان کندل ابی پیوت دارید و البته ميتونيد به صورت زیر هم در نظر بگيرید که یک مستر  

 کندل دارید که در سه کندل بعدی امکان پوشش ان وجود نداشتته که در چند سوال قبل در موردش صحبت کردیم 
 
 
 
 

 ۴۱۰وال_شماره_س #
 جلسه_هفتم #

 با عرض سالم وادب
 برای رسم خط روند یا سطوح دایناميک دیگر پیوتها باید مربوط به یک تایم فریم باشند ؟

 جواب: 
 خير انواع خطوط رو داریم که در جلسه مربوط به اجزاء صحبت می کنيم 

 
 411سوال_شماره_ #
  جلسه_هفتم #

 .جلسه چهارم در دوره آموزشی قبل هست استاد این عکس مربوط به فيلم 
 .یه سوال دارم اینکه اگر قيمت طوری حرکت کنه که کف رو بزنه ،در آن زمان چطور باید خط مربوط به زاویه ترسيم شود

 .تو عکس بعدی مثال زدم
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 چطورباید ضلع سوم مثلث رو ترسيم کرد؟ميشه از اون خط کانال استفاده کرد؟  A استاد از کف

 
 جواب: 

 به این شکل ميشه 
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وقتی قيمت از کف و یا سقف عبور کنه شما یه خط به موازات خط روند ترسيمی دارید که ميشه خط کانال شما و در صورت شکست  

 خطوط عکس العمل رو ترسيم می کنيد 

 
هستش  که ميتونه از دره و یا قله ها   60-45-30بله ترسيم خط کانال و به درستی انجام شده زاویه های ترسيم معموال در محدوده های 

 ترسيم بشه و از عدد های گن هم ميتونيد در فيبو گن استفاده کنيد
 

 ۴۱۲سوال_شماره_#
 جلسه_ششم #

در لونی یک بیس داشتیم که مال هفتگی بود سطح آبی رنگ برای چهارساعته و سطح قرمز برای هفتگی هستش االن کندل هفتگی 
ساعته   ۴قرمز بسته شده آیا احتمال این وجود دارد که قيمت دوباره به سطح آبی برسه و اگه رسيد باید منتظر پیوت  اومده و زیر سطح

 باشيم؟ 
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در حال حاضر هم یک بیس چهارساعته زیرسطح قرمز درحال تشکيله که تعداد کندلهاش بیش از چهار تا شده یعنی احتماال بیس روزانه 
 ح قرمز هفتگيه آیا بازم سطح کف این بیس درحال تشکيل، یک سطح چهار ساعته هستش؟ هستش وباتوجه به اینکه سط

ساعت باشيم که ميشه تایم  ۴تر امد در برگشت به این سطح باید منتظر پیوت سوال بعدی اینکه اگر قيمت از این سطح پایین
 تریگرهفتگی درسته؟ 

 جواب 
داشتید و با ان ترید کردید و االن که دارید سطوح رو ترسيم می کنيد باید از  ناحيه های  ان بیس رو شما در زمانی که در حال تشکيل بوده 

اپدیت شده  سطوح  را ترسيم کنيد منظورم ان خط قرمز هستش و اما اینکه قيمت ميتونه به سمت خط ابی برگرده بله ما هم نظرمون یه 
چند سوال قبل هم عرض کردیم که سطح ترسيمی در ان سوال برای  برگشت هستش که در سوال های قبلی هم به ان اشاره کردیم در 

 لونی اشتباه بوده و ما هنوز شکستی نداریم 
 و بیس تشکيل شده روی پیوتی هستش به صورت زیر 

 

 
 

م باال  حداقل سه کندل در یک راستا رو داریم و برگشت و تشکيل پیوت و این دره در تایم دیلی در حال مشاهده هستش و ميریم به تای
 ببینم که در ان تایم ميتونيم دره رو مشاهده کنيم یا خير 

 
در تایم باال ان پیوت دیده نميشه ولی پیوت دیلی واکنش به سطح داخلی پیوت هفتگی بوده  و در این حالت اینکه ما پیوت هفتگی با  

گرفتن پیوت هفتگی هستش ولی حتی با در نظر گرفتن پیوت برخورد دوم رو درنظر بگيریم و یا پیوت دیلی را در نظر بگيریم اصل در نظر 
 دیلی هم باز در مساله سوال ما تاثير نداره چون سطح ما شکسته نشده 
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همان طور که در سواالت قبل هم به همين تصویر اشاره کردیم باید منتظر شکست کف در هفتگی باشيم و به خاطر بیس تشکيل شده 

بشه که این اتفاق هم رخ داده و یک نکته تکميلی دیگر هم ان برخورد اول هستش که بعنوان پیوت   سطح باال در چهار ساعته شکست
تسویه در نظر گرفته ميشه چون حرکت رسيدن با مومنتوم بوده و به خاطر سی پی باال دارای سفارس سل هستش که در حال تسویه  

 هستش 

 
 

 ۴۱3سوال_شماره_ #
 جلسه_ششم #

اخالقی من در تحليل ها در زمانی که در حال برگزاری کالس هستم سعی می کنم تحليل ها را مطابق با سرفصل ها یکی از خصوصيات 
 داشته باشم که مورد استفاده اعضاء کالس قرار بگيره

 اما این سطوح بر اساس یک حط  عمل که خط روند ترسيمی بوده  ترسيم شده و سایر خطوط به عنوان سطوح عکس العل هستند 
خط یا خطوط عمل در گذشته چارت و خطوط عکس العمل در اینده چارت هستش که ما انتظار داریم قيمت وقتی به ان برسه واکنش 

 داشته باشيم 
 من از  پیوت ها و گره ها به موازات خط عمل خطوط رو ترسيم کردم 

عداز ان دایورجنس به این سطوح برسونه و پولبک  و االن که قيمت انها رو شکسته و در حال برگشت هستش انتظار دارم که خودش رو ب
 به این سطوح باشه و همچنين این سطوح محلی برای ترید و ورود به بازار

 جواب: 
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اصل ان تحليل مطابق با جلسه ایی که در خدمت شما بودیم به این صورت هستش که با شکست خط کانال انتظار داریم که قيمت یک  
 خط کانال ما به عنوان خط مرکزی بشه که شکست و پولبک و حرکت  رو داشتیم  گام حرکتی دیگر باالتر بره و

 
 

 414سوال_شماره_ #
 جلسه_هفتم #
نوعی سطح فليپ هستش که به شرایط فليپ فقط به صورت پیوت های فيل شده نگاه می کنيم و فرقش با حرکات قبلی در نوع حرکت  )) 

 ، من متوجه نشدم.امکانش هست بیشتر توضيح بدید؟ ۳۹۷استاد این جمله ی شماست در سوال  (( شارپ رفت و برگشت هستش
 :جواب

شما یه زمانی سطح فليپ کالسيک دارید که یه حمایت و یا مقاومت شکسته ميشه  و سطح   در همان سوال و تصویر پیوست مثال زدم
فليپ کالسيک دارید ما دو سطح فليپ دیگر در تریگر پرایس اکشن داریم  که مربوط به سطوح عرضه و تقاضا هستش و در اینده حتما  

ال یک مثال زدم شما پیوت دارید و با تمام شرایط یک پیوت  بحث خواهيم کرد یکی از انها پیوت های فيل شده هستش که در همان سو
و قيمت ان حمایت یا   هستش ولی به خاطر اینکه نوع پیوت ریورس نيستش حرکتی در راستای پیوت تشکيل شده انجام نميشه

ميتونيد یه سطح فليپ  مقاومت تشکيل شده از پیوت رو شکسته و حرکت می کنه در زمانی که در اینده به ان سطح پولبک می کنه شما
 پیوتی داشته باشيد

و یک فليپ هم دراید که تریگر فليپ اسم گذاشيم  و برای سطوح عرضه و تقاضای فيل شده و حرکت های شارپ رفت و برگشت در چارت  
گشت رو هستش که قيمت وقتی بهش ميرسه ما انتظار واکنش دارید ولی ان سطح جعلی هستش و قيمت بهش واکنش مورد انتظار بر

 نداره و از آن رد ميشه این حرکت ها هم به ما سطحی ميده که دیده ترید ما عکس انتظار حالت قبل ميشه 
 

 415سوال_شماره_ #
 جلسه_هفتم #

سطح ابی نمونه یک سطح فيلپ پیوتی و سبز هم نمونه یک سطح فليپ کالسيک و سطح تریگر فليپ هم که در کيوی مثال زده بودیم و  
 که شما پیوست کرده بودید هم یک سطح فليپ پیوتی بودش  در همان سوالی
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 416سوال_شماره_ #
 جلسه_هفتم #

 جناب تریگر برای خطوط دایناميک ما محدوده ای باید ترسيم کنيم مثل سطوح استاتيک؟ 
 اگر جواب مثبت هست.چطوری باید ترسيم کرد؟ 

 :جواب
 کلوز کندل ها هستش مطابق با همان روش استاتيک بله محدوده داریم و از شدو به شدو و کپی ان از 

 و در جلسه اخر روند ها در موردش صحبت می کنيم 
 یک جلسه دیگه مونده تا جلسه روند  ها تمام بشه

 
 ۴۱۷سوال_شماره_#
 جلسه_دوم #

 باتوجه به اینکه یک حرکت ماهانه داریم و پیوت ماهانه هم شکل گرفته 
 چهار ساعته شده ؟ چرا بعد از ریترن تایم تریگر ما 

بر و طبق فرمایشات شما اگر ای تی آر تایم پترن که اینجا تایم روزانه ميشه گام حرکتی باشه حرکت قيمت با گام روزانه بوده و این تاییدی 
 تایم تریگر بودن  چهار ساعته هست 
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 جواب: 
ها همه برای بهتر دیده شدن ما یک تایم فریم پایین تر به ان  شما یک پیوت مانسلی دارید  اما اگر توجه کرده باشيد در درایور ها و سی پی

نگاه می کنيم و تایمی که ميشه ان سی پی رو بهتر دید و ان درایور ها رو به صورت پیوت مشاهده کرد تایم هفتگی هستش و شاید به این 
شتند اما مطابق با قوانين شما یک پیوت در مانسلی  دليل باشه که خيلی ها ان رو در هفتگی دیده و تصميم به ترید رو در چهار ساعته دا

دارید و تایم تریگر ان دیلی بوده و چون تایم سه گانه هستش شما مجاز به دبل تریگر هستید  که تایم ترید شما ميتونه یک ساعته باشه  
 کنيد  و فقط در این حالت هستش که شما الگوی دایورجنس رو ميتونيد در تایم پترن چهار ساعته مشاهده

 

 

https://kohanfx.com


 
 

 ٤١٨سوال_شماره_ #
 جلسه_ششم #

.چرا برگشته باالي سطح ١ساعته زیر سطح فيليپ کلوز کرده و برگشته باالي سطح.  ٤با توجه به اینکه یك سطح فيليپ داریم و کندل 
 . چطوري ميتوانيم با سطح فيليپ ترید کنيم؟ ٢فيليپ؟

 
 جواب: 

چارت شما یه سطح از قبل داشتیم که قيمت ان رو شکسته و باید ببینيم برای کدام راستش من متوجه سطح فليپ شما نشدم ولی در 
 تایم هستش که بریم تایم تریگر ان برای خرید 
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 ظاهرا در هفتگی هنوز شرط سه کندل در یک راستا رو پوشش در کندل بعدی رو پیوت رو داریم و باید به تایم چهار ساعته بریم
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 طح فليپ و فکر کنم در سوال های قبلی هم در موردش تحليل کرده بودیمترید خرید در س

 

 
 
 

 حتی اگر بخوایم این حرکت بیس رو در نظر بگيریم ان وقت باید بریم در تایم تریگر و سطح پایین ان باید در تایم دیلی شکسته بشه که این
نجام شده و شما بر اساس همين بیس و ان حرکت که شما ان رو  اتفاق رخ نداده و سطح باال باید در تایم یک ساعته که به درستی ا

شکست در نظر گرفتيد هم ترید کنيد چون ان حرکت یه شکستی بوده که ماموریت خودش رو انجام داده و به اندازه طول مستطيل  
 حرکت کرده و برگشت و در مورد شکست ها کامال در سه چهار جلسه توضيح ميدیم 
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 ۴۱۹_سوال_شماره _#
  جلسه_چهارم #

سالم و عرض ادب ببخشيد استاد در تصویر ارائه شده سطوح ویکلی و مانسلی به درستی رسم شده؟ و اینکه اون باکس قرمز که توسط  
 کندل سوم توانسته  خط فرضی را پوشش دهد یک پیووت است یا اینکه ما باید آن باکس را بیس در نظر بگيریم؟ 

 
 

 جواب: 
ميرسه که شما یک مستر کندل دارید که در سه کندل پوشش داده شده و در این حالت شما یک سطح مقاومت دارید و دیگه  بله به نظر 

سطح داخلی پیوت شما ارزش ترید نداره و بیس ها قادر به بسته شدن زیر یا باالی کندل ماقبل نبودند ولی در اینجا کندل پایین تر از  
 ا از نوع بیس نيستش کندل قبلی بسته شده پس پیوت شم

 پیوت کف هم یک پیوت مانسلی هستش که واکنش به یک پیوت باالتر بوده از گذشته بازار
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 ۴۲۰سوال_شماره__#
 جلسه_چهارم #

و در ادامه سوال قبل ایا ميتوان گفت در تایم دیلی باکس مشخص شده در تصویر زیر یک بیس است که اگر سطح باالیی در تایم ویکلی  
 توان بای گرفت و اگر سطح پایین در چهار ساعته بشکند ميتوان سل گرفت تا پنجاه درصد شادو ماهانه؟ بشکند می

 

 
 

همه چيز درست هست بجز ان قسمت سطوح چون شما در این بیس رسيدن به سطح رو دارید و شکست سطح پایین باید در تایم 
 هفتگی و شکست سطح باال باید در تایم پایین انجام بشه
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 421سوال_شماره_ _#
 جلسه_سوم #

 استاد کندل توئيز )توویزر توییيزر( 
 چه کندلی هست؟ 

 جواب: 
یا انبرک در دسته کندل های دوتایی هستش که سطح انتهایی کندل ها  روی یک قيمت قرار داره و این ميتونه    Tweezers الگوی کندلی

ترکيبی از شدو و کلوز و یا شدو و شدو باشه و سمت مخالف ان رو معموال مد نظر قرار نمی دن ولی در برخی از متون دو کندل کامال 
هر   Lowهر دو تا یکی و اگر در کف باید  Highبرعکس که در کنار هم باشند و اگر در قله باید مشابه که یکی صعودی و دیگری در نزولی  یا  

 دو تا یکی باشه 
 عرض کردم ميتونه کندل به صورت مارابوزو هم باشه و لزومی نداره حتما یکی بوده های یا لو با شدو باشه

 یکی از نمونه های این کندل رو من در تصویر اتچ می کنم

 
 

 422ل_شماره_ سوا #
 جلسه_پنجم # 

  . ., از چهار کندل شما فقط یکي رو به عنوان کندل خود پوشاننده شناختين  279استاد در سوال شماره 
 ?در صورتي که همه کندلها با تعریف کندلهاي خود پوشاننده مطابقت دارند. ميشه کمي توضيح بدین

 جواب: 
 ان هستش  و برنگشته باالتر از اپن بسته بشه  Openاز چپ به راست اولی در یک مسير نزولی کلوز کندل شما پایین تر از 

سومی شما اپن داشتید رفته باال ولی موفق به بسته شدن باالتر از اپن نشده و زیر اپن  دومی که درست هستش و شرط الزم رو نداره
و در چهارمی هم به خاطر اینکه النگ شدو ان در مسير نزولی باید   نزولی باید کلوز باالتر از اپن باشه بسته شده در شرایطی که در مسير 

 سمت پایین باشه تا تمایل حرکت به سمت باال و فشار به سمت تغيیر جهت به سمت صعودی شدن رو نشان بده در ان وجود نداره
 م یک خودپوشاننده هستش و تنها ان نمونه که مشابه ان رو در گوشه ترسيم کرد 
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 سالم 

 ببخشيد ادرس سوال و یا جایی که در مورش صحبت کردیم رو بفرمایید من نگاه کنم 
 

 
 جواب: 

براساس تریگر ورود که در تایم چهار ساعته داریم، و گام حرکتی در   احتماال طرز بیان من مشکل داشته ،منظورم این نبود جای گفته شده
  پیپ بیشتر از قله اول در تایم چهار ساعته  هست ۱۸تایم روزانه این برداشت رو کردم چون قله دوم فقط 

 .پس نمی تونيم بگيم دایور جنس در یک ساعته بوده ،چون بیشتر از ای تی آر یک ساعته هست 
  س گام روزانه بوده که قبًال گفتيد گام حرکتی تایم وسط هستحرکت قيمت براسا

 اگه تایم وسط روزانه باشه ، تریگر ورود هم در چهار ساعته ، پس تایم تریگر چهار ساعته ميشه ، 
 نميشه این مدلی نتيجه گيری کرد؟ 

 
 

 423سوال_شماره_ #
 جلسه_هفتم #
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شيبی خاص این شیب توی هر زوم نمودار یه محدوده ميده و متفاوت هست ما باید استاد وقتی ما ميخوایم خطی رو رسم کنيم مثال با 
             از کدوم زوم استفاده کنيم یا چه راه حلی برای این مشکل هست؟

 جواب: 
چارت از ان بله عرض کردم که این روش در متاتریدر به خاطر مشکلی که داره کاربرد نداره و شاید فقط بتونيد با عدم تغيیر در اسکيل 

 استفاده کنيد
روش استفاده از زاویه های حرکتی نرم افزارهاو پلتفورم های خاص خودش رو داره که در نت سرچ کنيد انواع انها رو که معموال هم هزینه 

 ایی هستش رو ميتونيد پیدا کنيد
توسط خود ما در سال ها قبل تهيه شده در نت  ما از روش گن فن استفاده می کنيم که ان هم خارج از ایراد نيستش و باید جزوه ان که

 باشه و اگر کسی داره ميتونه برای استفاده و اطالعات بیشتر و مطالعه ازاد خودتون به اشتراک گذاشته بشه 
 
 
 
 
 
 

 سواالت مربوط به درس جلسه هشتم 
 سوال   101

 

 
 نت وصل ميشد نتونستیم در ویدئو صحبت کنيم  بایدکندل دیلی که در ویدئو صحبت کردیم و متاسفانه به خاطر مشکل نرم افزار که 
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 چهار ساعته همان کندل 

 

 
 چهار ساعته
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 یک ساعته

 

 
 نيم ساعته

 
 یک ربعه 
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 مشخص بشه و باز هم به خاطر اپدیت نبودن از شما عذرخواهی ميکنم دقيقه و لول هایی مربوطه و البته باید تا یک دقيقه این سطوح  5
 

 
 تصاویر دوره قبل در مورد تریگر هيدن گپ لول های در کندل روزانه 

 
 
 
 

 االن یه مقاله هيدن گپ برای شما فورواد می کنم 

 
 سطوح اعالم شده هيدن گپ ها و ترید به سمت نواحی هيدن 
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 رو بلد نيستید؟ یعنی شما روش تشخيص هيدن گپ 

 

 
نمونه ای از واکنش به سطوح تریگر هيدن گپ لول های در کندل روزانه بر اساس تشخيص کندل های النگ بار در الیو بازار و هم چنين 

 برگشت به انها در کندل روز بعد 
 

 424سوال_شماره_ #
 جلسه_هفتم #

 عرض سالم و ادب 
هستن هر جور نگاش ميکنم همش سطوح ميشه تازه در تایم فریم ماهيانه و نميدونم در دو تصویر بعدی کدام یک سطوح مورد نظر ما 

 ...مبنا رو کدوم بزارم،تایم های دیگه هم رسم بشه نقطه خالی نميمونه
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 جواب: 
دارید از سوپر  من هر دو تصویر رو به دقت نگاه کردم دقيقا به فرمایش شما نقطه خالی نمی مونه و این برای این ان هستش که شما

کانال های استفاده می کنيد و ترکيب کانال ها با هم و بویژه استفاده از خطوط عمل و عکس العمل به صورت مولتی تایم یه که هر کدام  
 از انها برای تایم فریم خاصی هستش به شما ناحيه های کالستر لول ميده

اساس همان تایم تریگر و پیوت هایی که برای همان تایم هستش  نميشه گفت که یکی درست و دیگری اشتباه هستش وبه نظرم بر 
 بهش نگاه کنيد مثل همين تحليل که در گروه ارائه شده و خيلی ساده 
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یا مثال اینجا که به عنوان گام حرکتی ميشه از ان و طول پولبک استفاده کرد و ما فعال زیاد در مورد استفاده ها صحبت نمی کنم و فقط 
 ابزارهای تحليل هستش معرفی 

  
 
 
 
 
 
 

 425سوال_شماره_ #
 جلسه_ششم #

 باسالم و درود آیا در این ناحيه بیسی شکل گرفته است؟ چون قبل از آن حرکت رالی نداریم 
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 جواب: 

حرکت های  انجا حرکت رنج داریم ولی بیس نيستش چون حرکت رنج و بیس هر دو یک معنی دارند و تنها تفاوت انها این هستش که ما به 
 برگشت به پیوت رو به صوت رنج داشتید و یک حرکت ساید بوده  رنجی که بعداز یک لگ تشکيل ميشن بیس ميگيم و اینجا شما

  البته ترید در حرکت های رنج هم فرقی با  بیس ها نداره
 

 426سوال_شماره_ #
 جلسه_چهارم #

تی ار گوشه باالی تصویر سمت چپ ميزان حرکت پایین قسمت  این سطح برای دیلی هست یا ویکلی )باالی قسمت مشخص شده( ای 
 هاالیت شده مشخصه 

 
 جواب: 

شما حداقل سه کندل در یک راستا رو دارید و سطح شما برای همين تایمی هستش که داخل ان هستید ولی در نظر داشته باشيد که  
ندارند و شما در یک حرکت سی پی هستید و در سی پی ها  پیوت های مشخص شده در دل هم بوده و لگ های انها از هم فاصله 

 درایورهای تایم باال به صورت پیوت دیده ميشن 
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 در اصل شما درایور های تایم باالتر رو دراید در این تایم به صورت پیوت مشاهده می کنيد 
 اره برای تصميم گيری در بحث سی پی ها هم فقط به خاطر سوال شما عرض کنم که سطح پیوت وسطی برای ما اهميت د

 پس این شد که شما درایور تایم باالتر از این تایمی که داخلش هستید رو دارید نگاه می کنيد 
 

 427سوال_شماره_ #
 جلسه_چهارم #

استاد وقتی سطح ما و پیوت ما مثال برای چند ساله باشه در این مواقع باید چطور عمل کنيم چون ما تایممون نهایت مانسلی هست آیا 
اید تایم های آفالین رو بسازیم برای مشخص کردنشون؟یا دیگه باالتر از مانسلی هم جزو مانسلی در نظر بگيریم؟و همينطور محدوده ب

             چنين پیوت هایی نصف ای پی آر اون تایم در نظر بگيریم؟

 
پیوت دو ساله هست اما ما کندل دو ساله را نداریم استاد مثال در یورو پیوتی که در انتها شکل گرفته اگر درست مشخص کرده باشم یک 

                 که ببینيم شرایط پیوت بودن را دارد یا خير ، در این حالت باید چه کار کرد؟
 جواب: 

احتياجی به ساخت تایم های افالین نيستش و نهایتا حساب کردن به صورت دستی که خودتون در تصویر زحمت ان رو داشتید کفایت می 
فاده از تایم تریگر در همان دیلی خوبه اما باید این دیدگاه رو حتما رعایت کنيد و ان انتظار حرکت رو که وقتی قيمت به یک کنه و است

درصد موارد ما شاهد درجا زدن هستیم و این درجا زدن هم متناسب با سطحی هستش که قيمت به ان  80سطحی رسيد حداقل در 
  رو در این حالت مشخص کنيد شمارش کندل ها رو ميتونيد برای زمان بکار ببرید رسيده و وقتی بخواید سطح و یا پیوت

 کندل در نظر داشته باشيد 24سال رو  2مثال 
 و برای ترید شما ميتونيد از دبل تریگر و یا حتی هت تریک استفاده کنيد

 چون تایم های سه گانه و به باال قابليت این کار رو داشتند 
 
 
 
 
 
 

 428سوال_شماره_ #
 جلسه_سوم #

 هستن .من درست تشخيص دادم؟  hamer هایی که به صورت pin bar استاد ببخشيد در خصوص
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 جواب: 
  بله شما یک النگ شدو در تصویر دارید که به خاطر نوع آرایش ان در تایم تریگر ما دو تا سطح ترید ميتونيم برای ان در نظر بگيریم و در 

 ریزشی شارپ هم در اینده بحث پرایسی صحبت خواهيم کرد مورد ان حرکت 

 
 

 429سوال_شماره_ #
 جلسه_ششم #

استاد ميشه لطف کنيد یکبار روال تعيین تایم فریم سطح فيليپ مشخص شده در چارت زیر رو توضيح بدید. چون من هرچی تایم فریمو  
 باال ميبرم این سطح یک واکنش روش داشته؟ 
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 جواب: 
راحت ترین راه ها برای مشخص کردن سطوح فليپ برای شروع استفاده از الگوهای کالسيک در بازار هستش و اینکه اجازه بدید  یکی از 

بعداز شکست حداقل به اندازه نصف تارکت از ان الگویی کالسيک قيمت از سطح دور بشه  و پولبک ان کامال مشخص باشه و روی این  
 سطوح برای شروع تمرین کنيد 

 مئنا وقتی شما از یک سطحی خط ترسيم ميکنيد باید تایم ان پیوت رو مشخص کنيد و مط
 این طوری تایم سطح فليپ هم برای همان تایم پیوت هستش 

 من اگر بخوام در تایم مانسلی روی ارز شما سطح ترسيم کنيم یه صورت زیر هستش 
اینکه به این همه در تایم های به باال و اگر اخرین الگویی که در چارت شروع  ضمنا نيازی نيستش که شما به این همه در گذشته برید و یا 

 ان با حرکت با مومنتوم بوده رو بتونيد در اینده پیدا کنيد برای این کار کفایت می کنه

 
طح فليپ که ميتونه برخی از این سطوح برای تایم های پایین تر هستند و ان کف که االن داریم اگر شکسته بشه تبدیل ميشه یه یک س 

 برای ما جهت ترید در اینده مورد استفاده قرار بگيره و برای همين تایم و در نزدیک ما هم هستش 
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شما به راحتی در این تایم درایورهای ان تری درایور رو ميبینیدپس ان پیوت ها مربوطه به تایم باالتر هستش و در سوال قبلی هم فکر 

 دیم و تایم دیلی شما ميشه تایم ترید که شما ان سطح فليپ رو دارید کنم این موضوع رو اشاره کر
 

  جلسه_ششم #
 ۴۳۰سوال_شماره__#

در تصویر ارائه شده طول حرکت اول مربوط به ویکلی است و حرکت دوم مربوط به دیلی آیا کندل صعودی آخر در طول حرکت دوم هم 
  محاسبه می شود؟

 شکسته آیا پیووت مشخص شده یک پیووت پولبک است؟و  با توجه اینکه سطح ویکلی 
 آیا این سطح ویکلی که شکسته شده توانایی شکست سطح مانسلی را خواهد داشت ؟              

و در ناحيه داخلی پیووت دیلی پیووت سقف چهار ساعته هم داریم آیا باید انتظار  داریمبا توجه به اینکه االن پیووت سقف در دیلی   
 داشته باشيم یا اینکه به خاطر شکست سطح ویکلی و پولبک به آن انتظار صعود و شکستن سطح مانسلی پیش رو ؟ ریزش 
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 جواب: 

 بله برای اندازه گيری طول حرکت از ابتداتا انتهای حرکت اندازه گيری ميشه و ان کندل هم یک کندل نزولی به حساب مياد
 ندارید ولی از نظر طول حرکت با توحه به اندازه گيری شما ان برگشت برای دیلی بودهشما سه کندل در یک راستا رو 

به خاطر شتاب حرکتی که به عنوان حرکت اول فرمایش کردید این برگشت هم زمان که یک پولبک به سطح شکست شده هستش یک  
ماهانه و به باال هستش ما انتظار جذب مجدد رو هم  پیوت تسویه هم به حساب مياد و از انجایی که سطحی که قيمت به ان رسيده برای

ناحيه پرچم که در سيالبس های اینده صحبت خواهيم   161.8و چون یک داریور داریم و انتظار رسيدن به سطح  ميتونيم داشته باشيم
ا هستش که در زمان سرفصل  و برای ترید به نظرم بهتر هستش که منتظر درایور سه باشيم و   این حرکت یکی از مباحث اینده م کرد

 اسپایک ها حتما اگر خاطر شما بودش یاداورید کنيد در مورد ان صحبت کنيم 
و اما شکست سطح مانسلی نه این خاطر به خاطر تعداد دفعالت باال مد نظر هستش و البته ما شکست رو تا زمانی که مشاهده نکنيم 

که در مورد پیوت ها و شکست ها و ماهيت شکست و سایر مطالب  ی کنيماما برگشت رو ميتونيم پیش داور پیش داوری نمی کنيم
 و فقط مشخص کردن سطوح  هنوز متاسفانه نميتونيم صحبت کنيم
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 431سوال_شماره_ #
 جلسه_ هشتم #

(((خط مبنا که نمایش سالم و وقت بخير.جناب تریگر باتوجه به اینکه هر ارزی شیب حرکتی خاصی در نزول و صعود داره،کشيدن )))اولين  
دهنده شیب و و عمل وعکس العمل هست مهم خواهد بود .اولين خطی که جهت مبنا قرار دادن روی چارت ميکشيد براساس  

مشاهداتی از رفتار ارز هست و طوری کشيده ميشه که بیشترین عکس العمل رو داشته،آیا در شکل های پیوست خط مبنا درست 
           رای بنده حائز اهميت هست (در آخر  ممنونم به خاطر آنچه از شما آموختم و می آموزمکشيده شده؟)فقط اولين خط ب

 
 اینجا خط ميانی  بیشتر مد نظر من بوده 

 
 

 جواب: 
ترسيم خط محوری و تقاون برای ترسيم سطوح عمل و عکس العمل در چارت که چندین روش داشت یکی از انها استفاده از خط کانال  

وعی گام حرکتی ما هم به حساب می امد و این خط که موازی خط روند هستش رو عرض کردیم بعد از شکست اولين خط  بودش که   به ن
این سطوح محوری به  یکبار کانال ميتونه تکرار بشه  و اما چون سطوح دایناميک هستش سطح ترسيم شما هم برای مرحله بعد ميتونه 

 حساب بیاد 

 
 

 خط روند سنتی 
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 روند نزولی منتها از کف های ایجاد شدهاینم خط 

 
 جواب: 

خط مبنا،خط روند صعودی )پایین ترین خط( در نظر گرفته شده و بقيه خطوط به موازات خط مبنا از قله های بعدی رسم شده*** عرض  
له یا دره(خط مربوطه رو  بنده  اینه که شیب رو خوب تشخيص بدیم دیگه به جای دو نقطه برای ترسيم یک خط می تونيم از یک نقطه )ق

 بکشيم .مثل این مثال طال که فقط از  یک قله  رسم شده
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        و به خاطر شکست خط روند در ار اس ای شما باید انتظار شکست خط روند سنتی شما رو در چارت داشته باشيم

 
 
 

 432سوال_شماره_ 
 جلسه_ هشتم #

 پپ را داشتید؟آیا این ریزش مطابق فورکستهای شما بود؟ درشکل زیر  300ریزش این با عرض سالم  و احترام.استاد آیا شما انتظار 
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 بدون تغيیر در دیدگاه

 
 

 
 433سوال_شماره_ 

 جلسه_هشتم #
 سوال من در مورد تشخيص سطح ماله کدوم تایم فرم  ؟
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واکنش هایی داشته در گذشته استناد  ما وقتی خط در چارت ول ميکنيم به سطحی برخورد ميکند چون تا اینجا ميدانيم که ان سطح
ميکنيم به گذشته چارت اگر پرتاب بیشتر داشته باشه همون قدر برای ما اهميتش بیشتر ميشه چون احتمال برگشت بیشتر داریم ؟حال 

ط استفاده سوال اینجاست وقتی ما دنبال برگشت های بیشتر  هستیم در صورتی که چارت باید آپدیت بشه و از اخرین برخورد اون خ
 کنيم باید پیدا کردن سطح ماله کدوم تایم فرم به چه شکل می شود؟ 

 
 

 
 جواب: 

در این حالت شما باید بر اساس الگوها و حرکت های شارپی که در بازار هستش و اولين الگوی کالسيک و حرکت شارپ بازار تصميم 
 بازار تحت تاثير ان داره حرکت می کنه اقدام به تصميم گيری داشته باشيد بگيرید و سطح رو از همان اولين حرکت شارپ که قيمت و 

مشخص و یا اینکه تایم فریم رو مطابق با روال تایم تریگر و پترن و ساختار به دو تایم باالتر برید و این هم ميتونه راهکاری خوبی باشه که 
 کردن ان واکنش ها و مشخص کردن تایم فریم سطح ترسيم شده 

ضوع که مطرح شده به این خاطر بودش که اهميت مدیریت سرمایه رو بگيم و اینکه این همه نباید درگير پیدا کردن سطوح باشيم  ان مو
 و سطح رو به هر روشی ميشه مشخص کرد 

 و اینکه باید یاد بگيریم که در این سطح چطوری ترید کنيم اهميت داره 
 و این موضوع فقط یه مثال بودش 

 
 
 

 434سوال_شماره_ #
 جلسه_چهارم #
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در قسمت بیس پیووت ها در سواالت اشاره شد که هر بیس پیووتی دو سطح داره که یکی برفرض برای هفتگی و دیگری برای چهارساعته 
ساعته در تایم خودش   ۴.هنگامی که در بین این دو سطح نوسان داره که در کف خرید و در سقف فروش داریم.اما وقتی  سطح هست

 .ممنون ميشم توضيح بدید چه کار کرد؟من درست متوجه نشدم ميشکنه باید
 

 جواب: 
 وقتی هر کدام از سطوح در تایم خودشون شکسته شد باید منتظر پولبک بود و در پولبک احتمالی در جهت شکست ترید کرد 

 و تازمانی که شکست اتفاق نيفتاده باید روی سطوح بر اساس پیوت ترید بشه 
 

 
 

 435سوال_شماره_ #
 جلسه_هفتم #

استاپ اونها فرقی با هم ميکنه یا فقط برای درک بهتر دو نوع  و  TPدر مورد سطوح فيليپ پیووتی و تریگر فيليپ، آیا سطوح ترید اونها یا 
 شدند؟ 
 جواب:  

 فرقی از لحاظ تارکت نداریم برای تارکت ها  بر اساس تارکت های سه گانه در بخش ستاپ ها صحبت می کنيم باید عمل بشه و 
 تقسيم بندی فقط برای این هستش که بتونيم دیدگاه بهتری داشته باشيم 

 
 436سوال_شماره_ #
 جلسه_ششم #

در خيلی از سواالت و ویدیو ها اشاره ی زیادی به ارایش کندلی رسيدن به سطوح دارید.ممکن هست توضيح بیشتری در مورد اواع آرایش 
 ها بفرمایید

 جواب: 
  در بخش اسپایک ها

 
 437سوال_شماره_ #
  جلسه_هفتم #

در اینجا  ) تحت تأثير سطح باالتر H4 که این سطح( H4 در اینجا)در رابطه سطوح همتراز آیا نيازی هست که قيمت به سطح همترازی برسد
 بدون تحت تأثير بودن سطح تایم باالتر بررسی کرد؟ باشد؟ به عبارت دیگر آیا ميتوان رابطه بین سطوح همتراز را به تنهایی  (Dمقاومت
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 جواب: 

 بله ميشه 
که بخواید تصميم بگيرید احتماال سطح چهار ساعته کف  و در اینجا اگر شما از حمایت سطح دیلی چشم پوشی کنيد و ان رو لحاظ نکنيد

 احتمال شکست سطح حمایت در نظر گرفته نميشه چيزی رو از دست نميدید و فقط تارکت فری ریسک شما  برای  شکسته ميشه
 

 438سوال_شماره_ #
  جلسه_هفتم #

که قيمت از سطح همتراز به سطح همتراز تایم خودش رسيده و این در حالی  B است.در حالت D تایم A ساختار H4 که تایمB ساختار
که قيمت به آن رسيده تحت تأثير تایم باالتر خواهد   H4 پیووت تشکيل ميدهد.آیا می توان گفت که سطح Aاست که تایم باالتر یعنی

 شکست؟ 
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 جواب: 
 بله در این حالت ما انتظار یک برگشت و اصالح و شکست سطح رو داریم 

 
 439سوال_شماره_ #
 جلسه_ششم #

پایینتر می رویم به دليلی که سطح  فرمودید در بیس پیوت ها شکست سطح پایین بیس را به یک تایم  297همانطور که در جواب سوال  
 . پایین بیس مختص به یک تایم پایین تر هست

  و اما در ادامه گفتيد که سطح باالی بیس مرتبط با یک تایم باالتر از تایمی هست که بیس را داریم .برای شکست سطح باال بیس تایم تریگر 
 کدام تایم ميشود؟ فرض بیس متعلق به دیلی ميباشد

 جواب: 
 برای برگشت همان تایم پایین یعنی همتراز با سطح پایین وبرای شکست مربوط به تایم باال

مثل تصویر باال در نظر بگيری که که سطح پایین چهار ساعته و هفتگی در دلی هم هستند ما برای برگشت از تایم چهار ساعته استفاده می  
 کنيم و برای شکست از تایم هفتگی

 ست در تایم چهار ساعته ولی ميتونيد برگشت و ترید مگنتی رو در تایم دبل تریگر هم انجام بدید و سطح پایین رو هم شک
 در مورد شيو های ترید حتما صحبت می کنيم 

 
 440سوال_شماره_ #
  جلسه_هشتم #

چه شکل می باشد در با عرض سالم و احترام وارد مبحث تریگرها شدیم یا ستاپ ها من  سوال اول نقطه ورود نقطه استاپ و تارگت به 
 این تریگر هيدن گپ ایا در مباحث پرایسی خواهيد گفت یا االن ميگيد با تشکر از شما ؟

 جواب: 
در بحث هيدن گپ ها در مرحله اول شناخت و شناسایئ ناحيه تریگر هيدن لول هستش که در بین کندل های النگ بار برک اوت و پیوت 

 هستش و یک گره معامالتی به حساب مياد
 و سایر دیدگاه ها در مورد سطوح و روش ترید و تارکت و استاپ ها در مراحل بعد و ما فعال فقط در بخش معرفی سطوح هستیم 

 
 441سوال_شماره_ #
  جلسه_هشتم #

م  سالم و وقت بخير استاد درخصوص تعداد برخورد ها در کدام تایم باید برسی بشن مثال در شکل باال یک حرکت ساید داریم ک در تای
ساختار هست و قيمت بین دو سطح داره برخورد ميکنه و در تایم تریگر هم دارد به سطح برخورد ميکند االن مالک تعداد برخورد های  

  تایم ساختار هست یا تایم تریگر؟ و ما تا سه برخورد در تایم تریگر رو اال در شکل ک چند پیووت در سطح تشکيل شده ما در تایم تریگر سه
 این سطح رو ترید بیشتر نميکنيم استاد اگه  ميشه یکم توضيح بدین ممنون برخورد به 
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 جواب: 
 شما وقتی یک سطحی دارید که تایم ان رو تشخيص دادید 

وقتی در اینده قيمت به ان ميرسه  ما انواع مختلف برگشت و برخورد داریم که در بحث شکست ها در موردش صحبت می کنيم و ان سه  
 ترید می کنيم هر کدام برای یک تایم خاص هستش برخوردی که ما 

 یه کمی صبر تا رسيدن به بحث شکست ها 
 

 442سوال_شماره_ #
  جلسه_هشتم #

درصد مستطيل برا ی ما اهميت داره منظور  50گفتيد ک ما وقتی محدوده رنج داریم مث شکل باال محدوده  6استاد در ویدیو شماره        
درصد داشته باشه و سطح رو بشکنه ک هم بازه زمانی کمتر هم باز زمانی کمتری ميشه و  50ه واکنش به از این اهميت یعنی ميتونه ی

 باعث شکست سطح ميشه با استفاده از تعداد برخورد ها درست متوجه شدم استاد؟ 
 جواب: 

 شما وقتی یک مستطيل دارید قيمت بین ان دو سطح مستطيل در حال نوسان هستش 
 فاصله قيمتی یکسان دارید و در این حالت شما 

و زمانی که یکی از سطوح دیگه قدرت نداشته باشه که قيمت رو بیشتر به سمت سطح پرت کنه و این فاصله از سطح کم ميشه یعنی  
 اینکه ارزش ان سطح داره کمتر ميشه

 چون هر چقدر فاصله بیشتر ميشد ارزش بیشتر ميشد 
ایتم های ما رو داره و درست هم هستش ولی ما باهاش ترید نمی کنيم و ان به خاطر  در بحث شکست ها ما یک شکست داریم که همه 

 طول حرکت تا رسيدن به سطح هستش 
  و اگر بخواید دو شکست و خروج از مستطيل رو در نظر بگيرید

 ان شکستی که قميت از وسط راه برگشته اعتبار بیشتری داره نسبت به شکستی که قيمت از سطح مخالف امده
 ثل شکل زیر م

 برای ما اگر شکستی با ارایش قرمز داشته باشيم اهميت بیشتری داره نسبت به شکستی که با ارایش ابی اتفاق می  افته

 
 

 443سوال_شماره_ #
  جلسه_هشتم #

یک محدوده استاد در یکجا در پرسش و پاسخ ها فرمودید ک دیگه کم کم ما به سطحی که قيمت بهش رسيده ترید ميکنيم یعنی وقتی 
حمایت مقاومت رو تشخيص دادیم تا زمانی ک شکسته نشه ما بر اساس قيمت ک وقتی به سطح رسيد به اندازه یک ای تی ار خط فرضی 

 ميندازیم و ترید ميکنيم درست متوجه منظورتون شدم؟ 
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 جواب: 

  ر حالت الیو با توجه به طول حرکت بررسی ميکردیمما قوانينی داشتیم که به ما ميگفت یک پیوت برای کدام تایم فریم هستش و ان رو د
 این حالت در حلسات اول برای روش تشخيص بودش 

 ولی شما وقتی ميخواید ترید کنيد 
 ترید رو روی یک سطحی که از دره و یا قله های قبل ترسيم شده انجام بدید 

هستش که بر اساس ان تصميم ميگرید که تایم تریگر شما کدام و مهم این هستش که بدونيد ان دره یا قله قبل برای کدام تایم فریم 
 تایم فریم هستش نه بر اساس طول حرکتی که قيمت خودش رو به سطح رسونده 

 
 444سوال_شماره_ #
  جلسه_هشتم #

ده نيازی به دیدن استاد ميشه لطفا یه بار دیگ بگيد ما برای دیدن گذشته چارت باید چکار کنيم من درست متوجه نشدم و اینک ما در این
 گذشته چارت داریم؟ 

 جواب: 
بله ما احتياج به دیدن گذشته چارت داریم چون برای تصميم گيری باید تعداد برخورد ها رو بدونيم و یا منشاء حرکت پرایسی رو در اینده 

م آن رو تشخيص دادید نهایتا پیداکنيم و عرض کردم روش های متفاوتی برای این موضوع هستش و شما ميتونيد وقتی سطح دارید و تای
به اندازه دو تایم باالتر رو نگاه کنيد و سایر روش هایی که گفته شد به خاطر این ميگم ميگم از روش های متفاوت چون اصل موضوع برای  

 ان هستش این کار حرکت منشاء هستش که در بخش پراسی صحبت می کنيم و باید بدونيم که بازار تحت تاثير چه الگوی در حال نوس
 

 445سوال_شماره_ #
  جلسه_هشتم #

  استاد برای تحت حمایت بودن ما از نصف ای تی ار استفاده کنيم یا کل ای تی ار ؟  یا اینکه ميشه از جفتش استفاده  کرد؟ جلوشون  رو مد
 نظر داشته باشيم و ببینيم قيمت به کدام واکنش ميده 

 جواب: 
 ای تی ار باشهتحت حمایت بودن ميتونه به اندازه کل 

 و بستگی داره به اینکه شما سطح رو از کدام نقطه ان در نظر گرفتيد منظورم انتهای حمایت و مقاومت هستش و یا ناحيه پرایسی داخلی
  ولی در کل ميتونيد از هر دو استفاده کنيد

 بهينه ترین این هستش که از نصف ای تی ار استفاده بشه 
  یم های باال این تحت حمایت بودن به اندازه ای تی ار هستشولی گاهی هم می بینيم که در تا

 شاید رفتار ارزها با هم متفاوت هستش و این رو به تجربه در ارزها و تایم ها بدست ميارید 
 

 446سوال_شماره_ #
  جلسه_هشتم #

وده پنجاه درصد کندل( وادامه  ميخواستم بدونم با توجه به روش ارایه شده بابت کندلهای دیلی وبرگشت به هيدن گپ داخل ان)محد
ی حرکت ...ایا ما مجاز هستیم برای کندلهای هفتگی بعد از کلوز برای هفته بعد وبرای کندلهای ماهيانه در ماه بعد )فارغ از اینکه به سطح

بفرمایید تادر سر فصل  رسيده اند یانه (...این دیدگاه حرکتی رو داشته باشيم ....استاد عزیز اگر سوال من مربوط به این سرفصل نيست
 ...باتشکر                   مناسب سوالم رادوباره مطرح کنم
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 جواب: 
بله این دیدگاه در کل درست هستش و تایم فریم ها خودشون یک مانع به حساب ميان چون خيلی ها این دیدگاه رو دارند که سود ها رو 

خصوص سشن ها و تسویه در مارکت که البته این نظر شما در مورد  بر اساس بازه های زمانی تعریف می کنند و یک بحثی هم هستش در 
  کندل های دیلی و کندل های هفتگی بیشتر صادق هستش تا کندل های ماهانه

چون کندل های ماهانه خيلی از اوقات بین هفته بسته ميشن و اگر بسته شدن کندل ماهانه هم زمان بشه با اخر هفته ها شما ميتونيد  
 و داشته باشيد که بعد از هر بسته شدن تایم فریم انتظار یک برگشت و اصالح رو داشته باشيماین انتظار ر

 و اگر این بسته شدن با رسيدن به سطح همراه باشه قدرت بیشتری ميگيره 
نش به ناحيه تریگر  مثال برای همين فردا من انتظار دارم که قيمت در یورو به دالر یک برگشت داشته باشه و بعد ادامه حرکت نزولی و اک 

 هيدن 

 
 

 447سوال_شماره_ #
  جلسه_هشتم #

                                                                                                                                                                                                استاد راجع به ارزشگزاری سطوح هيدن گپ باتوجه به اینکه هيدنهای النگ بار هرتایمی گره ای در تایمهای پایین دارند                   
ساعته داریم 1ميخواستم بدانم ارزش تایم فریمی این لولها چگونه است ...به عنوان مثال ماالنگ بار دیلی داریم وداخل این النگ بار گره 

ا برای دیلی حساب کنيم یا برای یکساعته که گره اونجا دیده ميشه....منظور من از این سوال این هست که برای استاپ  ...حاال این سطح ر
 وتارگت این سطح برا کدام تایم فریم هست....باتشکر 

 جواب: 
  ارزش گذاری نواحی پرایسی رو انشا هللا در اینده صحبت می کنيم

 بعد ارزش گذاری کنيم و اول باید گره ها رو تعریف کنيم و 
 که البته ارزش گذاری انها خيلی ساده تر از سطوح کالسيک هستش اما در عين سادگی خيلی تخصصی و سخت 

 
 448سوال_شماره_ #
  جلسه_هشتم #

 پیوت تسویه و یا پولبک هميشه در تایم تریگر انجام ميشه یا امکان در تایم ميانی  هم تشکيل بشه؟ 
 جواب: 

 که قيمت داشته و به سطحی رسيده بعضی از اوقات حتی در تایم ساختار هم شما پیوت های تسویه رو دارید  بستگی به طول حرکتی
 ولی پیوت پولبک رو در تایم تریگر بررسی می کنيم 

 البته پیوت تسویه رو هم در تایم تریگر بررسی می کنيم 
باشه ميتونيم انتظار دیدن تسویه  در تایم ساختار را هم داشته اما تبصره طول حرکت قبل رو هم داره که  وقتی این طول حرکت زیاد 

 باشيم 
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 449سوال_شماره_ #
  جلسه_هشتم #

 با عرض سالم و خسته نباشيد 
فرض کنيم یک محدوده ی مقاومتی داریم.قيمت ميره رد ميشه از اون و تقریبا باالی سطح یک پیووت تشکيل ميده.آیا اینو باید پیووت 

 ریم و ميتونيم باهاش ترید کنيم؟ ریورس در نظر بگي
اگه جواب مثبت هست تا چه اندازه ای قيمت ميتونه از این محدوده عبور کنه و تشکيل پیووت بده.و از کجا فرقش را با شکست  

 تشخيص بدیم؟ 
 جواب: 

 ررسی بشه خير وقتی قيمت باالی سطح پیوت تشکيل ميده دیگه ان پیوت پیوت تسویه نيستش و باید مطابق با شکست ها ب
 و موضوع ماهيت و ماموریت شکست ها برای تصميم گيری مطرح ميشه که در شکست ها صحبت می کنيم 

 اما اینکه قيمت تا چه اندازه ميتونه در سطح نفوذ کنه به اندازه ای تی ار ان تایم مجاز به نفوذ هستش
 

 450سوال_شماره_ #
  جلسه_هشتم #

شدن بازار یک عددی از یورودالر از یک سایتی ميفرستادید که معموال بعد از اینکه بازار باز ميشد قيمت  در گروه کالینت ها شما قبل از باز 
 از عدد باز ميشد و تقریبا ميدونستید با چه گپی باز ميشه.در صورت امکان توضيح بدید 

 
 

 451سوال_شماره_ #
  جلسه_هشتم #

تعریف بیس پیوت ها وقتی به وجود ميان که بین دو سطح هم تراز قيمت گير  نشدم. طبق  335سعيد اقا من متوجه #جواب_سوال_
کنه. حاال وقتی تو یک لگ نزولی هستیم و بیس پیوت تشکيل ميشه شما کف بیس رو مقاومت تایم باال ميبینید و سقف بیس رو  

ساعت و   4ت سطح باال ميایم تایم تریگر مقاومت تایم پایین. از طرفی فرمودید سطوح همون اعتبار هفتگی رو دارند ولی برای شکس
 !!!!ساعت  4دقيقه برای تشخيص شکست سطح داخلی  15ساعت یعنی  4ميریم تو تایم تریگر 

ساعته بررسی نميشه شکستش؟ چون اول اون قيمت رو نگه داشته اعتبارش باالتر هست که   4پایین هم در  حسوالم این هست چرا سط
 من کال اشتباه متوجه شدم؟  این طرز فکر رو داریم یا خير 

سوال دوم هم اینکه اگر بخواهيم منتظر شکست سطح پایین باشيم باید منتظر کلوز یک کندل هفتگی زیر اون سطح باشيم؟اون رفت و  
 برگشت همون اصطالح استاپ هانتر هست؟ 

 .ممنون ميشم اگر ممکن هست با ویس توضيح بدید چون شخصا بهتر متوجه ميشم 
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 Voiceبه صورت    

 
 452سوال_شماره_ #
  جلسه_هشتم #

اگر فرض کنيم قسمت اول سوال قبل صادق هست و سطح پایین ارزش بیشتری داشته باشد این درست هست که برای بیس پیوت ها 
چون ارزش بیشتری  خواهد داشت؟  DBR شد طول حرکت بیشتری نسبت به DBD بگيم مثال در لگ نزولی اگر بیسی بوجود امد و تبدیل به

 برای سطح پایین قایل شدیم و باید انتظار یک حرکت قوی تر نسبت به شکست از باال داشته باشيم؟ 
      پیشاپیش از تکراری بودن سوال عذرخواهم 

 جواب: 
 خير این صادق نيستش 

 چون طول حرکت بعدی بستگی به فاصله ایی داره که قيمت تا سطح بعدی داره 

 
 

 453سوال_شماره_ #
  جلسه_هشتم #

سطح سبز رنگ برای هقتگی هست )یک کندل النگ رفت و برگشت رو داریم که فرمودید انتظار برگشت ازش داریم ولی اگر شکسته   -1
ساعته هست  4شد حمایت قوی خواهد بود فليپ پرایسی( و اون قله باال هم برای تایم باالتر از هفتگی. قيمت درگير یک گره احتماال 

عرض کردم احتماال شاید اشتباه کنم( و سطح پایین هم برای دیلی هست. ميتونيم این دیدگاه رو داشته باشيم که  )چون نرسيدیم 
ساعته هست و سطح پایین فقط روزانه هست    4-هفتگی-امتياز پشتیبانی از سطح ماهانه 3سطحی که قيمت درگيرش هست دارای 

 پس انتظار برگشت قيمت به سمت پایین رو داریم؟ 
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رفی در تایم هفتگی هم یک کندل پوشا مستر کندل قبل خودش رو اینگلف کرده و این حرکت ميشه تسویه و انتظار برگشت رو  از ط
 داریم؟ سطح سبز هم فقط یک برخورد در تایم هفتگی داشته 

 اصال امتياز دهی به این شکل صحيح هست؟  -2

 جواب: 
ش یه تصویر هم از هفتگی ارائه ميکردید چون با توجه به محدوده پیوت در وقتی فرمایش می کنيد این سطح برای هفتگی هستش ای کا

این تایم مطمئنا باید دامنه ان خط سبز خيلی بیشتر باشه  و این نوع ارزش گذاری رو من تا االن بهش توجه نکردم ولی خوب ميتونه یک 
  احيه قوی تر هستشروش ارزش گذاری باشه که هر چقدر تعداد پیوت ها در یک ناحيه باشند ان ن

 اما برای بیت به نظرم با توجه به نوع حرکت باید یک درایور زده بشه و بعد احتماال یک برگشت رو داشته باشيم 
و از قدرت مگنت بودن سطح هفتگی که فرمایش کردید و اینکه حرکت از یک تایم مانسلی به باال از کف شده شروع و همچنين مدت 

 روی یک سطح ساید بشه که تناسب داشت با تایم ان سطح هم قافل نشيد زمانی که قيمت باید 
 

 454سوال_شماره_ #
 جلسه_ششم #

 دیلی ATR تا 3داشتیم که ميشه تقریبا   8ATRدر چارت پایین چهار ساعته 
 چون سطح پایین دیلی هست برای رسم سطوح باید گام های روزانه رو بکشيم؟  -1
- 1ساعته؟ )البته ميدونم این تکراری هست صرفا برای این سوال ميکنم که نسبت های ما  4روزانه یا  ATR انتظار برگشت ميشه یک -2

 برای روزانه.(  3ساعته صادق هست هم نسبت  4تایم  7یا 8هست و االن هم نسبت  3-7-15
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 جواب 
اشتباه ترسيم شده باشه و شما یک پیوت دارید که قيمت  فکر کنم در سوال قبلی عرض کردیم که سطح ترسيم شما به نظرم ميرسه که 

تازه بهش رسيده و این پیوت در تایم هفتگی دیده ميشه و شما ميتونيد انتظار برگشتبه اندازه تایم هفتگی رو در تایم دیلی و یا چهار  
 ير هستید ساعته بررسی کنيد به این خاطر دیلی رو عرض کردم که شما با یک سی پی در تایم باالتر درگ

 و نسبت های تارکت ها هم بمونه برای سرفصل خودش 

 
 

 
 واکنشی که شما بررسی کردی به سطح ميانی پیوت بوده
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 455سوال_شماره_ #
 جلسه_هشتم #

در چارت پایین چون پیوت روی سطح تشکيل شده انتظار اول ریزش قيمت هست ولی قيمت از باال حرکت کرد. با توجه به فرمایش شما  
تا   2ار شکست سطح باال برای روزانه بود که روی خط ابی کندل روزانه بسته شده و باالی سطح هم هست. االن تو این حرکت قيمت انتظ

تارگت بهمون داده ایا اون سطح پیوتی سوخته حساب ميشه یا چون تحت تاثير سطح تایم باالتر هست )مگنت( و پیوت اول تسویه بوده  
 اریم انتظار یک حرکت رو به باالی دیگه داریم؟ و ميدونيم برگشت دوباره د

 هم صحبت شد  345در مورد این موضوع در سوال 

 جواب: 
برای طال همانطور که خودتون هم فرمایش کردید در سواالت قبلی هم تحليل کردیم و هم صحبت شد که با یکی پیوت حداقل ماهانه در  

دبل تریگر کنيم به خاطر تایم سه گانه و در یک ساعته هم ترید کنيم ترید از نوع برگشت   گير هستیم و برای ترید ميتونيم به تایم دیلی و یا
و هم از نوع مگنت هر دو درست هستش ولی به خاطر مومنتوم موجود در تحليل ها هم اگر دقت کرده باشيد ما انتظار یک حرکت  

به خاطر شتاب حرکت تسویه و دومين پیوت ميتونه پیوت   اصالحی نزولی و سپس ادامه حرکت صعودی رو داشتیم مطمئنا اولين پیوت
 برگشت باشه و البته الگوی در این جا داریم که هنوز در موردش نميتونيم صحبت کنيم اما روند قالب برای ما همچنان صعودی هستش 
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 ساعته بریدبیسی که در تایم چهار ساعته دیده ميشه و برای بررسی و ترید ميتونيد به تایم یک 

 
اجازه بدید در مورد روش های ترید بعدا صحبت کنيم و به خاطر الگویی که داریم فقط محل های مهم ترید رو عالمت گذاری کردیم تا در  

 اینده اگر به بحش فلگ رسيدیم و خاطرتون بودش و یاد داشت کرده بودید در موردش صحبت کنيم 
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 456سوال_شماره_ #
 جلسه_هشتم #

تصویر با توجه به توضيحاتی که در این جلسات فرمودید قيمت خط روند را شکسته و بین سطح پیش رو و سطح ماقبل شکست  در این 
روزه هستش و در  45درصد مستطيل برگشته به سمت سطح پیش رو که یک پیوت از تایم باالتر از  50رنج شده و در برخورد دوم از 

ناحيه به بای فکر ميکنيم پس تایم مانسلی می شود تایم تریگر و ما برای ورود ميتوانيم دبل  محدوده خط کانال است در نتيجه در همين
تریگر کنيم و به دیلی بریم و دنبال نقاطی برای بای باشيم در این بین به قول شما سر راه یک سری هم به ویکلی ميزنيم یک پیوت ویکلی  

ه حاال با اطمينان بیشتری در دیلی با بازگشت قيمت مثال بین سطح سبز و هم داریم که در سطح سبز رنگ پیوت ویکلی تشکيل شد
 صورتی اوردر بای ميگذاریم ولی استاپ ميخوریم،چرا؟؟ 
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 جواب: 
 با سالم

مطابق تحليلی که داشتید ما در این تایم یک پیوت داریم که سطح مقاومت ان ترسيم شده و قيمت به ان رسيده  و یک پیوت دیگر 
 تشکيل شده که برای ترید ميتوانيم به تایم دیلی و یا یک ساعته بریم

پپ حرکت داشتید و اینکه  300و از نظر ما  وقت شما به تایم مربوطه  تشریف ميرید من محل تشکيل پیوت رو عالمت زدم و نزدیک به 
 در پارت دوم در خدمت شما هستیم  چرا مارکت در مرحله بعد از این سطح عبور کرد هم مربوط به بحث نفوذ ها هستش که

 
 

 
 

 457سوال_شماره_ #
 جلسه_ششم #

 ماهه داره 4ماهه که تو ماهانه ميبینیم پس سطح باال ارزش هفتگی و پایین 4سعيد اقا تو شکل اول ما یک بیس داریم برای 
در اون  ATR باتوجه به) ول برابر روزانهاز طرفی دوتا لگ مشخص کردم یکی سبز و یکی خاکی که سبز طولی برابر هفتگی داره و خاکی ط

برای ارزش گذاری سطوح وقتی قيمت به باالی باکس برگشت باید منتظر برگشت به اندازه هفتگی باشيم یا   (زمان البته حساب کردم 
 روزانه؟ 
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از لحاظ طول حرکتی هم  مشکل این هست یک پیوت دیلی باالی هفتگی تشکيل شده و تایم ماهانه هم دیده نميشه از طرفی هم جواب:
از لحاظ ارزش سطح باالی بیس اون سطح دیلی هست ولی قبلش یک سطح هفتگی داریم که نميدونم اون باال برای تایم هفتگی خواهد  

 شد یا روزانه؟ 
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 جواب: 

 سالم و وقت بخير 
نوسان هستش و دیگه پیوت ها برای انتظار موضوع اصلی این هستش که شما وقتی بیس ها رو دارید قيمت در بین بیس در حال 

حرکت ها براساس طول حرکت در نظر گرفته نميشه و روش تارکت گذاری بر اساس بیس ها بر اساس طول حرکت بیس هستش که  
کت گذاری انتظار اوليه یک طول حرکت از هر سمتی که شکسته ميشه و انتظار بعدی به اندازه دو نيم برابر هستش که ما هنوز به بحث تار

ها و الگویها کالسيک نرسيدیم و همين که شما قادر بودید یک بیس رو تشخيص بدید تا اینجا به نظرم ماموریت جلسات ما تمام شده و 
 انجام شده

 
 

 ٤٥٨سوال_شماره_ #
 جلسه هشتم #

ميریم، اگر براي رسيدن به دقيقترین گره در در مورد هيدن گپهایي که در انتهاي جلسه فرمودید من متوجه نشدم که چرا تا تایم یك دقيقه 
  محدوده النگ بار تایم باالتره، ما با چند حالت روبرو ميشيم، مثال

  یك محدوده  سي پي-
 یك النگ بار دیگر که گره نداره -
  ... و-

  اگر ممکنه کمي موضوع را بیشتر بسط بدید و اگر ميشه با یك مثال مراحل را دوباره توضيح بدید
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 : جواب
در خصوص گره های معامالتی دیدگاه های ان با سطوح کالسيک کال متفاوت هستش و شما باید برای سطوح عرضه و تقاضا یا همان گره  

های معامالتی منشاء اوليه حرکت رو پیدا کنيد و کمترین تایمی که ما در اختبار داریم یک دقيقه هستش و اگر تيک چارت هم در اختيار 
 باید به تيک چارت بریم همه بودش ميگفتم 

  و دیدگاه دیگه استفاده از همان تایم تریگر هستش
و مطمئنا در تایم های پایین شما با الگویهای در دل ان النگ بار برخورد می کنيد که در محدوده هيدن هستش و بستگی به نوع الگویی  

 و یا عدم ترید در اینده پیدا کنيدکه در تایم پایین برای هيدن هستش ميتونيد ناحيه مناسبی رو برای ترید 
 درصد ان برای ما اهميت داره 50و اگر النگ باری داشتید که دیگه گره نداشت استفاده از 

 در بخش پرایسی که در مورد گره ها صحبت می کنيم دیدگاه ما نسبت به این نواحيه و تصميم گيری ان بهتر ميشه 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ۴۵۹سوال_شماره_ #
 جلسه_هشتم #

  اگر بخواهيم هيدن گپ را با سطوح کالسيک یا پرایسی مقایسه کنيم ، چه جایگاهی خواهد داشت
  منظورم اینکه اگر

 یک سطح کالسيک چهار ساعته.۱ 
 یک سطح پرایسی چهار ساعته .۲

  هيدن گپ در کندل متعلق به چهار ساعته داشته باشيم.۳
 برگرداندن و یا پرتاپ کردن قيمت دارد ؟کدام قدرت بیشتری برای 

 آیا قدرت  هيدن گپ کندل شکست از پشتیبانی سطح شکسته شده که االن فيلپ است نشأت می گيرد ؟ 
 قدرت هيدن گپ در کندل اسپایک از هيدن گپ کندل النگ که هر دو به یک تایم تعلق داشته باشن بیشتر هست ؟ 

 جواب: 
 معامالتی یا بهتر بگم سطوح پرایسی و سطوح کالسيک مثل داستان فلسفی مرغ و تخم مرغ هستش داستان گره های 

اینکه کدام اول بودند چون هر سطح کالسيک یک گره معامالتی داره که ما برای تصميم گرفتن و ترید پرایسی باید بریم و یک سطح  
تریدر کالسيک کار وقتی یک سطح در  مثال همان تایم چهار ساعته رو داره  کالسيک رو در تایم پایین موشکافی کنيم برای پیدا کردن ان یک

بر اساس ان و استاپ و تارکت ها روی همان سطح تصميم به ترید می کنه ولی یه پرایس کار ميره و جزئيات همان سطح رو در تایم های 
 پایین بررسی می کنه و تصميم ميگيره و ان گره در دل همان سطح هستش 

 
  از طرف دیگر هم سطوح کالسيک جدید روی گره های معامالتی  قبلی تشکيل ميشه و حاال

و گره های معامالتی همتراز با سطح خودشون هستند و فقط نحوه  استفاده از انها با هم متفاوت هستش و تا زمانی که در مورد سطوح 
 دیم پرایسی صحبت نکردیم نميتونيم در مورد تفاوت های موجود بیشتر توضيح ب

 و در این حد فعال ميشه بسنده کرد که  گره های معامالتی در دل سطوح کالسيک هستند 
 و سطوح کالسيک هم روی گره های معامالتی تشکيل خواهند شد 

 
 ۴۶۰سوال_شماره_ #
 جلسه_هفتم #

 سالم 
 تشکيل شده باشه h4 و h1 آیا خطوط روند هم مانند سطوح تایم فریم دارند ؟ مثال خط روندی هست که از پیوت دو تایم

 جواب: 
 بله خطوط خطوط روند هم دارای تایم فریم هستند 
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 .ولی درجه بندی انها کمی با سطوح استاتيک متفاوت هستش که در بخش اجزاء روند در موردش صحبت خواهيم کرد
 

 ۴۶۱سوال_شماره_ #
 جلسه_سوم #

 .برابر ای تی ارا و یه برگشت حدود یک ای تی ار۳استاد در بحث پیوتها فرمودی دو شرط برای تشکيل پیوت نيازه اول یه حرکت حدود 
برابر ای تی ار  حرکت داشته باشيم ولی برگشتی اندازه یک ای تی ار داشته باشيم،ایا باید در   ۶حاال فرض کنيم، در بحث حرکت مثال حدود 

 برابر( ۶شکيل پیوت بررسی بشه یا یک تایم باالتر؟)منظورم بخاطر طول حرکت همان تایم ت
 جواب: 

 شما ابتدا و شروع یک سهم رو در نظر بگيرید که هيچ اطالعاتی در گذشته ندارید 
  و قيمت شروع می کنه به حرکت کردن و تا زمانی که قيمت  در حال حرکت هستش و کندلی معکوس ایجاد نشده

 نباید دنبال تشکيل پیوت باشيد چون هيچ نشانه ایی نيستش که شما ان رو بررسی کنيد شما اصال 
 وقتی اولين کندل معکوس رو دارید

 بستگی به طول حرکتی که دارید دنبال تشکيل پیوت بر اساس همان  طول حرکت هستید 
 م از ان استفاده می کنيماین برای شروع و تشخيص اینکه یک پیوت برای کدام تایم فریم هستش که در اینده ه

 اما اینکه در اینده وقتی پیوت ها و سطوح رو داریم و بخوایم احتمال تشکيل پیوت را بررسی کنيم 
 دیگه به طول حرکت قبل کاری نداریم 

 و سطحی که قيمت به ان رسيده برای ما برای تصميم گيری اهميت داره 
 ریم و ما بر اساس سطحی که قيمت به ان رسيده تصميم ميگي

 و اما اینکه ان سطح برای کدام تایم فریم هستش از قانون طول حرکت در گذشته بازار استفاده می کنيم مثل شکل باال
 

شما یک حرکت مشکی صعودی دارید که بر اساس ان و برگشتی که باید باشه تصميم ميگيرید که مشخص کنيد پیوت برای کدام تایم 
ادامه وقتی که قيمت در ان حرکت قرمز به سمت سطح حرکت می کنه برای تشخيص پیوت دیگه هستش و سطح رو ترسيم می کنيد و در 

ان حرکت قرمز و طول حرکت ان مهم نيستش و تایم پیوت و سطح ترسيمی مهم هستش و به سطح استناد می کنيم نه به طول حرکت 
 قرمز 

 
 

 462سوال_شماره_ #
 جلسه_هفتم #

 درست هست؟ آیا سطوح مشخص شده ی فيليپ ها 
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 جواب: 

ما سه نوع سطح فليپ را برای راحتی شناخت و ترید و تصميم گيری انها معرفی کردیم که یکی از انها و اسم گذاری انها در همين دوره 
 بودش و قبال از ان به یک اسم خاص دیگری یاد می کردیم

 
  تش که شکست ميشهاولين سطح فيليپ که همه ما ان رو ميشناسيم سطح حمایت و یا مقاومت هس

 و این سطوح که معموال تعداد برخورد ها در انها برای ما برای اینکه بگيم یه سطح فيليپ داریم حائز اهميت هستش 
 و کامال کالسيک است 

 یه حمایت و مقاومت که کامال کالسيک هستش و اگر شکسته بشه تبدیل ميشه به یک سطح فيليپ کالسيک 
 

منشاء پرایسی داشته یعنی یک حرکت با مومنتوم  در انها هستش که از دیده همگان و عموم ميتونه در ان سطح نوع دوم سطوح فليپ 
 سفارش وجود داشته باشه 

ولی در واقع این نيستش و با کمال نا باوری شما مشاهده می کنيد که قيمت وقتی به ان سطح ميرسه بدون هيچ واکنشی از ان عبور 
  می کنه

 يچ دیدگاه در ان وجود نداشته و این سطوح رو عرض کردیم تریگر فليپ هاو این یعنی ه
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که باید ترید در سمت مخالف انجام بشه مثل یکی از سطوحی که شما در تصویر خودتون هم دارید و من با اجازه روی تصویر شما یه  
 سطح ترسيم کنيم 

 
 

د تریگر( رو داشته باشد و پیوت هایی که تشکيل ميشن ولی بر خالف انتظار و اما نوع سوم فليپ ها شاید بیشتر حالت اسکلپ )البته از دی
 ما زمانی که قيمت به ناحيه مورد نظر برای ترید ميرسه تا ما در مسير جدید احتمالی بخوایم ترید کنيم 

  نهنه تنها ان ناحيه واکنش نداره بلکه قيمت سطح مورد نظر رو شکسته و خالف انتظار اوليه ما حرکت می ک
این پیوت عمل نکرده و شکسته شده یک سطح فيليپ پیوتی به ما ميده  که البته ترید با ان ضمن اینکه ساده و راحت به نظر ميرسه  

 بسيار سخت هستش 
 چون باید بتونيد در لحظه نظر خودتون و دیدگاه خودتون رو عوض کنيد

 
 

 463سوال_شماره_ #
 جلسه_هشتم #

 ارتباط داره؟هيدن گپ های دیلی با سشن ها 
و اینکه برای مشخص کردن هيدن گپ های کندل های دیلی که تایم ها را مدام پایین ميبریم و النگ بارها را مشخص ميکنيم ، حتما باید  

 النگ بار باشه یا همه ی کندل های روزانه مد نظر هست؟ 
 جواب: 
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ناحيه سشن ها همپوشانی داشته باشه و در اینده ميتونيد از ان ها کمک بله یکی از ناحيه های موجود در هيدن گپ های دیلی ميتونه با  
 بگيرید 

  همه کندل ها ميتونه باشه و مهم النگ بارهای داخل ان کندل هستش
 

 464سوال_شماره_ #
 جلسه_هشتم #

 ناحيه های ترید پرشين گلف را یکبار دیکه توضيح  ميدید؟ 
 جواب: 

ميتونه سه ناحيه ورود داشته باشه یکی هيدن النگ بار قبل دیگری هيدن النگ بار اخر و برگشتی و دیگری  هر الگوی پرشين گلف در اصل 
هم بستگی به نوع  الگو در بیس تشکيل شده تو گاهی هم شما ميتونيد از حرکت های قبلی و شدوها و پیوت های مينوری قبل برای 

 بهينه کردن سطوح کمک بگيرید 
 

 ۴۶۷سوال_شماره_ #
 سه_هشتم جل#

سوال بنده در خصوص مثال آخری  که شما در مورد  سطوح هيدن گپ ها زدید و با توجه به آپدیت نشدن نرم افزار سطوح را  روی عکس 
مشخص کردید . از آنجایی که فرمودید کندل هایی که دارای سطوح تریگر هيدن گپ هستند باید النگ بار یا اسپایک باشند ولی کندل تایم 

پیپ و ..... را دارند  و طبق فرمایشات   ۱۵ساعته بدنه  حدود ۴انتخابی در تایم  ۱پیپ و کندل شماره ۴۰ابی شما بدنه در حدود دیلی انتخ
شما اکثر کندل های انتخابی شرایط الزم را ندارند اگر ممکن است یک توضيحی در این مورد که چرا این سطوح انتخاب شدند بدهيد  

.ممنون ميشم.ببخشيد یکم طوالنی شد            
 
 
 

 جواب: 
  نوع کندل دیلی در این روش انتخابی نيستش

 د کندل النگ بار بشه مطمئنا بهتر هستش البته خوب اگر خو
ولی تریگر هيدن ها که گپ در بین کندل های تایم های پایین تر از دیلی هستش  باید شرط کندل های فول بادی و النگ رو داشته  باشيم 

کندل های اسپنيک بوده به  و اگر طول ان کندل کمتر از ميزان مربوطه بوده احتماال به خاظر خطای دید انجام شده چون کندل های قبلی 
 صورت چشمی ان کندل برای من یک کندل النگ به نظر امده

 
 468سوال_شماره_ #
 جلسه_سوم #

با سالم خدمت استاد تریگر... در پایین قيمت نتونسته پنجاه درصد النگ شادو رو تاچ کنه... تو بحث النگ شادو ها ما باید ذهنیت صفر 
ميتونيم ناحيه در نظر بگيریم و وارد بشيم و زودتر وارد شدن،ورود زود هنگام قيمتی محسوب ميشه برای ما یا  پنجاه رو داشته باشيم یا 

 نه؟

https://kohanfx.com


 
 جواب: 

باشه نيستش و شما در ان  50بله هيدن ان النگ شدو هنوز دیده نشده و اما ناحيه ترید در النگ شدو ها رو عرض کردم اینکه مطلق عدد 
اساس نوع حرکت و ارایش کندل و الگویی یه ناحيه رو ميتونيد پیدا کنيد که بتونيد بر اساس ان تصميم به ترید  محدوده در تایم تریگر بر 

 بگيرید و االن که طول کندل شما برای هفتگی هستش ميتونيد در تایم چهار ساعته دنبال ان ناحيه باشيد

 
 

 469سوال_شماره_ #
 جلسه_ششم #

  . اینکه گفتين ما بر تایم هر سطح انتظار تشکيل پیوت در ان تایم داریماستاد من متوجه نميشم از 
ساعت داشته باشيم و کندل معکوس تشکيل شد و پیوت درست شد ما انجا ترید نکنيم ؟ و بریم بررسی   1ای تی ار تایم  3زمانی که  (1

 اشته باشيم ؟ کنيم که ان ناحيه برای کدام تایم بوده و منتظر تشکيل پیوت در همان تایم د
هستیم   m5 برای تشخص تایم فریم ناحيه به پیوت قبل توجه ميکنيم ؟ مثال در چارت زیر فقط با در نظر گرفتن سطح  ما در ناجيه پیوت (2

 وتان ناحيه ميشه برای پی m15 االن انتظار تشکيل پیوت چه تایمی داریم ؟ و بعد از تشکيل پیوت m15 ای تی ار 3به ان سطح رسيده با 
m15 و در اینده انتظار تشکيل پیوت m 15  داریم ؟ 

 ببخشيد اگه بد منظورم رسوندم 
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 جواب: 

  چرا شما ميتونيد در انجا که سه کندل دارید و یک برگشت برید و بر اساس ان ترید کنيد 
  پیوت های قبلی انجام بدیدولی بحثی که مطرح هستش شما باید بررسی پیوت رو بر اساس سطحی که قيمت به ان رسيده یعنی 

این استفاده از گذشته چارت هستش که دقيق تر هستش ولی مثال االن ان سطحی که ان باال هستش و قيمت مثال مسير قرمز رو حرکت  
 کنه شما بر اساس طول حرکت قرمز ترید نمی کنيد و تصميم نميگيرید شما بر اساس ان سطح زرد تصميم ميگيرید که بدونيد پیوت در 

چه تایی باید تشکيل بشه و ان قانون سه کندل و برگشت برای تشخيص پیوت زرد کاربرد داره که شما االن زمانی که قيمت بهش رسيد  
 بتونيد تصميم بگيرید و در سه چهار تا سوال قبل هم شکل شماتيکی از سوال مشابه رو عرض کردم 

 
 469پاسخ_سوال_شماره_#
 470سوال_شماره_ #
 جلسه_پنجم #

 استاد ما چند مدل پیوت داشتیم که یا پوشش مستر کندل قبل یا خط فرضی بود 
و پیوتی داشتیم در مورد کندل خود پوشا ، بعد از این مدل ها شما گفتين پیوت تبصره ای داریم ، امکانش هست یه توضيح در این مدل  

 پیوت بگين ، تشکر 
 جواب: 

 کندل هستند پیوت تبصره ایی ميگيمما به همه پیوت هایی که بر اساس یک 
 چون طبق تعریف برای پیوت باید کندل یا کندل هایی داشته باشيم که کندلی یا کندل هایی بیان و انها رو پوشش بدن 

 اما در تک کندلهای پین بار ها و یا خودپوشاننده  ما فقط یک کندل داریم و بهشون تبصره ایی ميگيم
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 پوشش دهنده و پوشش داده شده در یک کندل اتفاق افتاده یعنی چند کندل نداریم و کندل
 

 472سوال_شماره_ #
  جلسه_هشتم #

استاد در مبحث هيدن گپ ها وقتی ما یک هيدن گپ رو تشخيص ميدیم نقطه ای که به ما ميگه اون هيدن گپ ما عمل نخواهد کرد کجا 
            هست؟ به اصطالح ما کی از کارایی اون هيدن گپ باید نااميد بشيم؟

 جواب: 
 هيدن گپ یک سطح پرایسی هستش و باطل شدن ان زمانی اتفاق می افته که گره هيدن گپ انگلف شده باشه 

 و االن سوال ميشه که انگلف چی هستش و با اجازه در مورد این گره معامالتی که فقط ان رو معرفی کردیم 
 در بخش های بعدی صحبت می کنيم 

 معامالتی به اسم هيدن گپ کفایت می کنهو تا اینجا فقط شناسائی یک گره 
 

 473سوال_شماره_ #
 جلسه_هشتم #

در شکل زیر مربوط به تایم فریم روزانه هست،قيمت از خط روند تایم هفتگی عبور کرده و پولبک هم انجام داده بهش،منتها به یک سطح  
چنين حالتی برای هفتگی حساب ميشه یا روزانه؟طول هفتگی رسيده و برگشت خورده به خطی که عبور کرده ازش ناحيه هيدن گپ در 

اینجا مالک تعيین هيدن گپ ميشه یا صرفا مشخص کردن   ATRپپ هست و بیشتر از هفتگی هست؟  220حرکت دراپ آخری حدودا 
 کندلهایی که برای تعيین سطح هيدن گپ توضيح دادین در ویدیوها؟

 
 جواب: 

کندل تایم ان رو در نظر ميگریم و اگر طول حرکت بیشتر از هفتگی هستش پس ميتونيم بگيم برای هيدن گپ عرض کردیم مطابق با طول 
که گپ برای مانسلی و تایم تریگر ان دیلی هستش  اما این به شرطی درست هستش که شما در مانسلی هم النگ بار داشته باشيد چون  

 ما به النگ بارها استناد می کنيم
 تر هم برا شناسائی گره ها و تایم های انها داریمالبته در اینده یه روش ساده 

 و در تصویر شما ميتونيد به راحتی از ان تکنيکی که برای پاس دادن دو کندل النگ بار عرض کردم استفاده کنيد 
 و این هم تکميل کننده بحث هيدن ها هستش 

هيدن ها  شما دیگه نميتونيد به ای تی ار استناد   ولی برای مشخص کردن هيدن ها داشتن کندل از ملزومات هستش و برای پیدا کردن
 کنيد 
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 و ما هم به همين راحتی که شما تحليل کردید یه تحليل در کانال داشتیم و انتظار حرکت از این ناحيه 
 که فکر کنم حرکت هم انجام شد 

 

 
 
 
 
 
 

 سوال_... #
 جلسه_هشتم #

روزانه,وقتي در تمام تایم فریم ها بررسي کنيم خيلي سطوح بدست مياید ،حاال اون النگ استاد در بحث هيدن تریگر لول در کندل هاي 
توي همون روز دیده شده رو هم باید انتظار داشته باشيم در روزهاي اینده دیده بشه یا اینکه اونها خود به خود   ٪٥٠بارهایي که سطح 

 حذف ميشه؟ 
 جواب: 

 بله تعداد سطوح زیاد ميشه 
 کردن ان سطوحی که در دل حرکت دیده شده رو باید حذف کنيد و برای روز اینده و برای فيلتر 

 تمرکز شما باید در محدوده های مرکزی و سطوحی که دیده نشده باشه 
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 البته استفاده از سطوح فيبوناچی و یا سشن ها هم در اینده به این بحث کمک می کنند 
 تصميم گيری از گره هيدن گپ استفاده کنيد  و تا شما ناحيه مورد نظر رو داشته باشيد و برای

 دو تا دیدگاه ترید هستش که ایا به سمت هيدن ها ترید کنيم 
 و یا نه در هيدن ها ترید کنيم

که این دیگه به تدوین سيستم معامالتی برميگرده  ولی در کل من زمانی به سمت هيدن ها ترید می کنم که شواهد قانع کننده داشته 
 باشم 

 هيدن ها شاید با کمترین دليل هم ترید کنم ولی در 
 اما برای سوال شما در نظر داشته باشيد که عرض کردیم یک بار مصرف هستن و اگر در دل خود حرکت هم دیده شده باشند

 برای مراحل بعدی ما دیگه به انها استناد نمی کنيم 
 

 474سوال_شماره_ #
 جلسه_پنجم #

وقتی ما در ابتدا یک پیوت چهارساعته داریم و سطح به ما می دهد و حرکت بعدی به دليل طول حرکت استاد در شرایطی مثل تصویر زیر 
 4یه حرکت روزانه در همان محدود باشد و پیوت روزانه تشکيل دهد سطح فعلی ما متعلق به چه تایمی هست ؟ آیا در آینده این سطح 

             ساعته حساب می شود یا روزانه؟

 
 جواب: 

 لحظه ایی که قيمت به سطح شما رسيده شما باید  بر اساس سطح چهار ساعته روی ان ترید کنيد در 
 و طول حرکت مالک انتخاب ستاپ ترید نيتسش 

 هر چند ميتونه مالک تصميم گيری باشه ولی تایم تریگر ان سطح رو براساس پیوت چهار ساعته مشخص می کنيد 
ال هم عرض کردیم که به خاطر رسيدن مارکت به یک سطح از تایم باال هستش و ان پیوت اول رو ما  و این حالت که االن اتفاق افتاده رو قب

قبال به عنوان یه پیوت تسویه معرفی کردیم و عرض کردیم که قيمت باید ان را استاپ هانتر کند و  شروع حرکت صعودی باید متناسب با  
 سطحی که قيمت به ان رسيده باشد

 شما بله در حال حاضر بهتر هستش که تایم مربوطه به سطح رو اپدیت شده در نظر بگيرید  و اما در مورد سوال
 شاید قبال هم به این موضوع اشاره شده و یا سوال شده باشه که من بهش توجه نکرده بودم
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یاد داشت های خودم اضافه  ولی به عنوان یک نکته برای تکميل دیدگاه سبک تریگر پرایس اکشن که تا االن خودم بهش توجه نداشتم به 
 کردم 

 و این هم یکی از مزایای برگزاری دوره
 

 475سوال_شماره_ #
 جلسه_پنجم #

 ایا کندل مشخص شده تبصره ای هست و باید تو نقاط مشخص شده دنبال سل باشيم یا باید اول زیر لو کلوز کنه بعد؟ 
 یعنی تاچ ترید هست؟ 

 تصویر تایم ماهانه هست

 
 

روز بعد فرستادم برای اینکهه عکس العمل بازار رو ببینم سوال من در ادامه برای حالت عمومی هست که اتفاق ها می   2سوال هارو 
 افته رویکرد چی هست 

 جواب: 
بله کندل جزئی از پیوت های تبصره ای به حساب مياد ولی برای ترید کردن در ناحيه هيدن شدو عرض کردیم که بهتر بود قبل از اینکه به  

 پایین حرکت می کرد اول برای اصالح ان حرکت صعودی داشت  سمت
 ما در حالت کلی ما از این حرکت انتظار یک ریزش تا سطح پیوتی حمایتی رو ميتونيم داشته باشيم 

 یمحرکت به صورت فشرده و سی پی در حال اصالح هستش و ما احتياج به سه درایور در این تایم و یا سه پیوت در تایم پایین تر دار
بابت تاخير در پاسخ شرمنده من هر کاری می کنم به روز بشم  نميشه همين که شروع می کنم به پاسخ دادن دوستان شما با باال امدن 

         سوال عقبتر هستم 20گروه یادشون می افته که باید سوال کنند و بدون استثنا هميشه 
 

   476سوال_شماره_ #
 جلسه_چهارم #

 تصویر تایم ماهانه هست
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 جواب: 
اگر درست متوجه شده باشم شما در مورد ان ناحيه دایره صحبت می کنيد و ما در ان ناحيه به خاطر حرکت شارپ صعودی که داریم باید 

از خط فرضی استفاده کنيم و اگر قيمت قادر به بسته شدن زیر ان خط بودش ما پیوت  داریم و اگر هم نه که پیوت نداریم و تشکيل بیس  
وانين هم شکست از هر سمتی یعنی حرکت به همان سمت هستش اگر متوجه سوال نشدم لطفا مجدد بفرمایید در خدمت مطابق با ق

 شما هستم 

 
 477سوال_شماره_ #
 جلسه_ششم #

 ای تی ار تایم ماهانه ازش رد شده هنوز باید به عنوان سطح بهش نگاه کنيم یا نه؟  1پیوت زرد رنگ ماهيانه بود که قيمت بیش از 
ماهه هست؟  4ماهه هست که داخل منطقه پیوتی نفوذ کرده ایا پیوت ماهيانه پایین تحت تاثير پیوت  4تایم  ATR کس سبز طولبا

 ماهه در نظر گرفتم(  4)البته ميدونيم پیوت برای تایم باالتری هست چون دیتا کم هست 
 % شادو که نزدیکتر هست؟ 50شه یا اگر تحت تاثير سطح باال هست این تاثير برای کلوز باید در نظر گرفته ب 
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 جواب: 

به نظرم یه مشکلی که وجود داره ما هنوز به تحليل کردن و نتيجه گيری نرسيدم و فقط در تشخيص سطوح هستیم و ان هم تشخيصی که 
 خبری نيستش از ان فقط یک پیوت رو ميدونم و از از الگوها و ارایش های کندلی یا گره هاو سی پی هاو سایر موارد در ان 

من در چارت شما یه ناحيه دایره ترسيم شده رو می بینم که قيمت به ان رسيده و به صورت تری درایور هم رسيده و واکنش داشته و  
انتظار این هستش که خودش رو به درایور یک برسونه ولی اگر همه اینها رو به خاطر این که نگفتيم در نظر نگيرید شما یه پیوت دارید که 

درصد شدو و دیگری هم کلوز کندل مورد نظر  50دو ناحيه ترید ميتونه داشته باشه و شما باید انتظار واکنش رو در ان دو ناحيه یکی از 
 بررسی کنيد چون قيمت پایین تر از کندل شما امده و به همين خاطر کلوز ان کندل النگ شدو االن خودش یه سطح به حساب مياد

 
 
 
 

 شدویی که پشت پیوت به عنوان مارکر و هيدن شدو هستند کمک گرفتم برای ترسيم سطوح من از دو 
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 478سوال_شماره_ #
 جلسه_هفتم #جلسه_ششم#

 در تایم دیلی پیوت پیش رو کدوم حساب ميشه؟ 
 روزانه باشيم ؟قيمت در تایم تریگر ماهيانه به سطح کلوز رسيده نباید منتظر یک واکنش حداقل به اندازه ای تی ار تایم 

ساعته خط روند رو شکسته و به پیوت پیش رو رسيده االن باید رنج باشه و پلن ما فروش در سقف هست و خرید در   4چون قطعا در تایم 
 اگر کلوز کندل امروز همينجا باشه این کندل از نوع فوق بالتکليف هست باید دیدگاه مارو عوض کنه؟ کف

 
 جواب: 

پیش رو معموال پیوتی که از ان سطح رو ترسيم می کنيم مد نظر هستش و پیوت های مينوری در دل حرکت  باعث   برای  لحاظ کردن پیوت
 واکنش های مينوری هستند و اگر هم تراز بودند باید لحاظ ميشدندو سطح  آ شما برای ترسيم استفاده نشده 

ش که در تصویر باال ترسيم کردیم و ظاهرا این همان یکی از محل های واکنش این سطح هستش و سطح مهم تر ما سطح دومی هست
 چارت هستش 

و دیدگاه ما با توجه به پیوتی که تشکيل شده ميتونه خرید برای رسيدن به ناحيه سطح ماقبل از شکست هستش که قميت داره خودش  
 رو به ان ميرسونه 

                                                                                                                                                                                                       479سوال_شماره_ #
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                                                                                  #جلسه_هشتم                                                                                                                    
یا پرشين گلف درست تشخيص داده ششده  3gده و ایا در خصوص الگوی سالم وقت بخير استاد  ناحيه هيدن گپ ها درست مشخص ش  

 و دیدگاه درست است؟ 

 
 جواب: 

بله هيدن ها درست هستش واما در مورد پرشين گلف اگر در مواردی استفاده بشه که حرکت های دو طرف النگ بار و النگ بار باشه بهتره  
شت هم ميتونه از بیس باال باشه ولی باید یکی از احتماالت حرکت رو هم به  و این الگو اسمش متفاوت هستش و ناحيه احتماالی برگ 
 ( برای حرکت جایگزین داشته باشيد Alternativeصورت شکل باال بهش اضافه کنيد و یک گزینه احتمالی )
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                                            480سوال_شماره_ #
 #جلسه_هشتم                                                 

ما  در تایم پایین پرشين گلف که تشخيص دادیم در تایم باال همون الگوی ستاره صبحگاهی یا ستاره شام   هاستاد این دیدگاه درسته ک
  یه الگو اینگلفينگ گاهی هست؟ من در بعضی جاها مثال سوال قبل ک الگو تيریجی و تخصيص دادم در تایم باال

 جواب: 
بله فقط  امکانش هستش ولی هميشه نميتونه اینطوری باشه که حرکت پرشين گلف در تایم باال ستاره باشه شاید یه النگ شدو باشه و  

تونيم به اس او  یا هر الگوی دیگر و این رفت و برگشت در پرشين گلف ميتونه هر ترکيبی در تایم تریگر هم داشته باشه که انواع انها رو مي
 چهار ها اشاره کنيم که در اینده صحبت خواهيم کرد 

 
 

                                            481سوال_شماره_ #
 #جلسه_هشتم                                                  

باهاش ترید کرد و حتما نباید به تریگر هيدن گپ برخورد استاد دریک جا در جلسه هشت فرمودید برخورد به ناحيه هيدن گپ هم ميشه 
 کنه االن برخورد در شکل باال درست است و اینک روش ترید با گپ ها و در باره پرشين گلف تيریجی بیشتر توضيح داده ميشه در اینده؟

 
 جواب: 

رو داریم و اینکه در سایر ناحيه های هيدن گپ  در مورد روش های ترید که ما فعال بهش نرسيدیم و فقط در این جلسه ها معرفی سطوح
 ترید کنيد 

بستگی به نوع الگویی داره که در حال تشکيل هستش و اگر شما یک حرکت  اسپایک داشته باشيد مطمئنا نواحی دیگری هم برای ترید  
 داره که یکی از حلسات اینده به این حرکت اختصاص خواهد داشت 

 
 482سوال_شماره_ #
 جلسه_ششم #

یک پیووت تشکيل شده برداشت من از توضيحاتتون در مورد تحت حمایت بودن این هست که   B درود بر جناب تریگر... استاد در نقطه
رسم کنيم قيمت حتی ميتونه تا سطح پایینی مستطيل هم بره ولی چون تحت حمایت هست  AB لگ ATR اگر مستطيلی با عرض یک

ميره و در   B  خاصیت جذب داره وقتی قيمت به پایین نقطه ATR باید صبر کرد ... ميشه گفت اون خط قرمز به شعاع نصف برای فروش
 باال هم به همين ترتيب؟... ایا برداشت من صحيح است از فرمایشاتتون 
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.. 

 

 
 

 483سوال_شماره_ #
 جلسه_ششم #

 یا نصف ATR  ميتونه باشه... اینکه یک ATR فرمودید که نفوذ به زیر سطح حتی تا یک ۴۴۹در ادامه سوال باال... استاد در پاسخ سوال 
ATR دو تعریف متفاوت هست یا نه من اشتباه کردم.. ممنون ميشم روشن کنيد من رو... 
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 جواب: 
ناحيه ان سطح محدوده  این موضوع مربوط به بحث شکست از نظر روش طول حرکت هستش که تا یک برابر ای تی ار از انتهایی ترین

 شکست هستش و ميتونه قيمت به اندازه یک ای تی ار هم از سطح عبور کنه
 

 484سوال_شماره_ #
 جلسه_ششم #

استاد همچين که الگوی به نسبت پرتکراری به خصوص در سهام هست و همونطور که خودتون بهتر ميدونيد در دیدگاه کالسيک به 
الگوی مثلث کاهشی معروف هست و فشار فروش رو نشون ميده بیشتر به نزول باید فکر کرد.. البته در سایت آقای بولکووسکی شانس 

سته!!!.... استاد چيزی که من از توضيحاتتون برداشت کردم این هست که اون پیووت های تو در تو  درصد دون ۵۳شکست رو به باال رو 
 C   اصال مربوط به این تایم نيستن و اگر تایم رو باال ببریم احتماال نميبینمشون و درایور هستن فرمودید که پیووت وسطی که من با

برخورد رو ترید ميکنيم و بعد ز  ۳لش رو بدونم... و روش ما در تریگر اینه که تا نشون دادم در سبگ تریگر اهميت داره ميخواستم دلي
اون منتظر شکست ميشيم... حاال چه موقع بعد از برخورد سوم ميشه گفت که فعال شکست سطح رو منتفی ميدونيم یعنی قيمت باید 

بره یا خط روند نزولی رو بشگونه.... اگر تصاویر گویا   A باید باالی نقطه چقدر باال بره بعد از برخورد سوم که بگيم ميشه به بای فکر کرد؟... آیا
                نيست بفرمایید طور دیگه ای رسم کنم 

 
 جواب: 

  50/50در مورد قسمت اول عرض کنم که از نظر ما اصال اینطوری نيستش و این الگو اصال فشار حرکت رو نشان نميده و الگوها کال 
 دو سه جلسه دیگر به بحث الگوها ميرسيم هستند و فکر کنم در 

 و در مورد درایورها و مثلث ها و تری درایور ها و سی پی درایورها توضيحاتی داریم که در بین جلسه های اینده صحبت خواهيم کرد 
 و شرمنده که این همه تایپ کردید و باید بگم در حلسات مربوط به خودش در موردش صحبت می کنيم 

 رخورد ها شما مقایسه بین  یه سطح استاتيک و دایناميک رو داریداما در مورد  ب
که شروع شمارش کف بعداز پیوت بی و شمارش برخورد های سقف از پیوت سی شروع ميشه چون قبل از ان هم یه پیوت دارید که  

 سطح از انجا شروع شده 
 

 485سوال_شماره_ #
 جلسه_ششم #

ه بعد اصل رو بر تایم فریم سطح در برخورد اول ميذاریم.... برداشت من این بوده توی مثال  استاد در پایان درس ششم فرمویدن از این ب
دیلی هست    ATR  برخورد در نيمه باالیی مستطيل که نصف ۳باال حتی اگر قيمت اندازه طول هفتگی حرکت بکنه و به سطح دیلی برسه تا 

و سوال بعدی اینکه        منتظر شکست سطح .... آیا درست هست همين برداشتی؟...به دنبال تریگر ورود ميگردیم و در برخورد چهارم 
 اگر قيمت از سطح هفتيگی حرکت کنه و یکی رو بشکونه االن اون سطح همچنان روزانست یا دیگه تبدیل به هفتگی شده؟ 

 جواب: 
از  آ به  بی دارید  و قيمت برگشته و در ناحيه  بی یک  در چند سوال باالتر هم این موضوع رو بررسی کردیم و برای ترید کردن شما یه حرکت 

سطح دارید که این سطح مربوط به تایم دیلی هستش وقتی در مرحله بعد قيمت به سمت این سطح مياد و بهش ميره ما مطابق با ان  
ح بر اساس تایم دیلی طول حرکت از سی به دی در مورد تشکيل پیوت تصميم نمی گيریم و بررسی تشکيل پیوت و یا شکست ان سط

هستش و اما تعداد برخورد ها  که به سه نوع دسته بندی ميشن رو در مراحل بعدی توضيح خواهيم داد و برخورد از نظر کندلی و یا  
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 مينوری مد نظر نيستش و برخورد باید به نوعی باشه که قيمت حداقل به اندازه ای تی ار سطح از ان دور شده باشه که بشه بهش برگشت
 و یا پولبک به سطح و برخورد اسم گذاری کنيم که در بخش شکست ها در مورد ان صحبت می کنيم 

 اما اینکه در اینده وقتی قيمت دوباره به سطح ما برگشت ان پیوت مربوط به کدام تایم ميشه
در نظر بگيریم و ان سطح تبدیل تایم از   عرض کردم در این حالت که تایم پیوت به تایم باالتر تبدیل ميشه بهتر هستش که تایم باالتر رو

 دیلی به هفتگی پیدا می کنه 

 
 

 486سوال_شماره_ #
 جلسه_ششم #

که برخورد اول هست و تسویه به اندازه تایم پترن  B استاد در حالت ایده آل طبق تعریف سبک تریگر قيمت پس از تشکيل پیوت در نقطه
دو برابر تایم ساختار حرکت ميکنه.... و هدف ما تریدر   C برخورد دوم که ریورس هست از نقطهاز سطح باالیی پیووت حرکت ميکنه و در 

 روی دو تا بیضی هست که در شکل مشخص کردم.... درست هست این تعریف؟ 

 
 جواب: 

 سالم 
 رسی می کنيد اگر شما لگ حرکتی داشته باشيد  و مومنتوم در حرکت آ تا بی باشه و اگر ان ناحيه رو در تایم تریگر بر

بله پیوت آ یک پیوت تسویه هستش و پیوت سی هم یک پیوت ریورس که البته بستگی به مومنتوم و شتاپ حرکت و فاصله ایی که 
 پیوت تسویه از ناحيه ميتونه داشته باشه حتی احتماال اینکه دو پیوت تسویه داشته باشيم هم وجود داره و ریورس در پیوت سوم باشه 

 ترید در این نواحی هم که انشا هللا در جلسات اینده صحبت می کنيم چون هنوز ستاپ های ترید رو نگفتيم و بهشون نرسيدیم و در مورد 
 

 487سوال_شماره_ #
 جلسه_ششم #

پیووت رو در بیشتر از دو کندل پوشش داده بشه در حالت الیو بازار برگشت به سطح  Atr استاد چندین بار توضيح دادین  که اگر خط فرضی
ترید نميکنيم .. ممنون ميشم اگر علتش رو بفرمایید... ميشه گفت چون توقع ما این هست که یک حرکت شارپ رو ببینيم و این حرکت  

 ... شبیه الگوی بول فلگ کالسيک چون فرسایشی هست دیدگاه تریگر شانس رو به شکست در مرحله بعد ميده ؟. 
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 جواب: 

کردیم به این علت که این الگوی در بحث الگوی های کندلی یک الگوی ادامه دهند هستش به نام سه کالغ سياه  در یکی از ویدئوها عرض 
 و سه سرباز سفيد و به این علت که دیدگاه تریدرهای خرد به ادامه روند هستش ما در  این پیوت ترید نمی کنيم 

 
 

 488سوال_شماره_ #
 جلسه_هفتم #

برخورد مجاز   ۳ط روند ما یک بازار ساید داریم که در کف و سقف ترید ميکنيم.... آیا در این حالت هم تا استاد فرمودید بعد از شکست خ
به ترید هستیم.. آیا ميشه گفت این حالت هم به نوعی شبیه بیس ها هستند و در دیدگاه مولتی تایم تریگر شکست از کف باید در تایم  

باالتر مستطيل بررسی شود؟... آیا اگر شکست از کف اتفاق بیوفته تارگت نهایی ما به اندازه  پایین تر مستطيل و شکست از باال در تایم 
سد محکمی در ادامه قيمت که باید توجه کرد بهشون... اگر مستطيل از باال  A و حتی C و B عرض مستطيل هست یا هرکردم از سطوح

سطح کليدی هست یا اون قسمت باال که با دایره مشخص شده به نوعی نویز یا حرکت جعلی هست...   F شکسته بشه آیا پیووت
 ...عذر ميخوام که این سوال رو  برخالف تذکر چند بارتون چند سوالی پرسيدم اگر سختتون بود که در غالب چند سوال بپرسم                
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 جواب: 
زمانی که سطح شما شکسته نشده ميتوید ترید بر اساس برگشت از سطح رو داشته   بله برای ترید بر اساس دیدگاه برگشت از سطح تا

ه باشيد ولی ما بیشتر از سه مرحله برخورد رو به اميد برگشت ترید نميکنيم و اگر در برخوردها بعدی ترید می کنيد این امکان وجود داره ک
 يمتی از تارکت در مرکز باکس خواهد بودقيمت از ميانه های باکس برگشته و سطح رو بشکنه پس تارکت یا ق

دقيقا هيچ فرقی بین این حالت و بیس نداره و شما بیس رو در تایم پایین به شکل مستطيل می بینيد و این ارایش رو هم در تایم باال   
 نگاه کنيد یک بیس هستش 

ه معموال پیوت اف باعث یه پولبک به سطح در مورد تارکت ها در بخش الگوهای کالسيک صحبت می کنيم و اگر از باال شکسته بش 
 شکسته شده  دی  ميشه 

 
 489سوال_شماره_ #
 جلسه_هفتم #

استاد پیرو سوال قبل  گاهی خط روند شکسته ميشه اما به خطر شیب خط روند سطح کليدی در سقف نقطه انتهایی روند هست....آیا با 
 . برای تریدحالت قبل تفاوتی در ترید وجود داره یا شبیه همون هست 

 
 جواب: 

 اگر شما بعداز شکست خط روند سطح ماقبل از شکست رو نداشته باشيد بله قيمت بین سطح پیش رو  قله حرکت می کنه
 در موارد خاصی یک سطح مينوری هم ميتونه سطح پیش رو باشه

 که درتصوی شما به جای دره از قله ترسيم شده 
 راه مانع از حرکت ميشه و گاهی هم یک سطح مينوری دره در بین 

 که جزء قانون کلی و تعریف اصلی نيستش 
 

 مثال مثل این حالت که قيمت به جای اینکه بین دو سطح اصلی ساید بشه بین دو سطح مينوری ساید ميشه 
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 490سوال_شماره_ #
 جلسه_هفتم #

تمرکز کندلی داره ... این حالت رو هم شبیه قوانين  استاد وفتی قيمت تو یه کانال حرکت ميکنه و در خط مرکزی قميت در خط مرکزی 
شیب به سمت باالست و توقع ادامه  A بیس ها باید درنظر بگيریم؟.... چون اینجا دو پارامتر داریم برام سوال بود... فرضا در حرکت

                ای تصميم گيریداریم ولی تجمع زیر سطح هست... ممنون ميشم بفرمایید شیب حرکت مهم تر هست یا خط وسط کانال بر

 
 جواب: 

 خير قانون بیس که عدم تشکيل های و یا لو جدید هستش و شما اینجا های و لو جدید دارید پس بیس نيستش 
 و شاید حرکت به نوعی باشه که در زیر گروه سوئينگ ها و یا سی پی ها قرار بگيره 

انتظار برگشت هم داریم و اینکه شیب به سمت باال هستش ميتونه دليلی بر  و این نکته رو در نظر بگيرید که ما براساس شیب حرکت 
  برگشت باشه

 نه ادامه و حرکت های اسپایک و فلگ رو در اینده داریم که این بحث رو احتماال پوشش بده
 

 491سوال_شماره_ #
 جلسه_هفتم #

گو داریم که به اسم مثلث و گوه یا وج و دیاگونال یا قطری  استاد همونطور که خودتون بهتر ميدونيد در سبک کالسيک و اليوت چندین ال
ازشون نام ميبرن که هر کدوم چند شاخه دارن به خصوص مثلث... حاال اگه بخوایم اونا رو توی سبک تریگر معادل سازی کنيم ميشه 

یورهایی که حالت رنج دارن؟.. یا مثلث گفت شامل الگو های سی پی و درایور ها و ساید ميشن؟.... مثال مثلث متقارن رو ميشه گفت درا
انبساطی رو هم یه شکل خاصی از درایورها؟.... استاد ميدونم اینا همه جز سرفصل ها هست برای اینکه پیش زمينه ذهنی داشته باشم 

                      که بشه تا حدی معادل سازی کرد
 جواب: 

 استفاده می کنيمما در تریگر پرایس اکشن از همه ان الگویها مثل خودشون 
 تسلط به سبک کالسيک یعنی داشتن توانایی ترید بر اساس کالسيک با نگرش مولتی تایم و تدوین ستاپ های ترید روی سطوح الگوها

ولی برای تشابه سازی ما همه این الگو ها رو در کنار یه حرکت با مومنتوم که لگ های پرایسی هستند قرار ميدیم و بعد تصميم ميگيریم  
 معروف ترین انها سی پی درایورها در الگوی اسپایک هستش  که

 
 492سوال_شماره_ #
  جلسه_هشتم #

  استاد طبق گفته شما در مورد باکس سبز رنگ فرمودید از ناحيه مخفی استفاده ميکنيم
  و بنده در باکس ابی طبق تعریف به دنبال هيدن گپ هستم

  که ناحيه مناسبی بدست نيامده
  درصد باکس سبز توضيح بفرمایید50مورد ناحيه لطفا در 
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 جواب: 

راستش من نميخواستم اصال ان ناحيه های بدست امده شما رو دست کاری کنم چون به نظرم شما ناحيه های مناسب بدست اوردید 
صعودی تا کندل مخالف بعد یه ناحيه  ولی به خاطر بحث اموزشی شما یک حرکت شارپ ریزشی دارید که شروع کندل های مخالف یعنی 

گه  ميده و برای حرکت صعودی هم اگر نگاه کنيد در دیلی یه النگ بار دارید که در این تایم کندل مخالف رو در نظر داشته باشيد یه ناحيه دی
اصال به ترسيم های بدست مياد و راحت تر از همه اینها سطح داخلی پیوت هستش که در بحث کپس ها در موردش صحبت ميکنيم اما 

من هم کاری نداشته باشيد ناحيه های شما خودش به نظرم مناسب یک ترید هستش که در بحث روش های ترید مشاهده می کنيد که  
شما به راحتی ميتونيد در ان ناحيه ترید کنيد و نهایتا به خاطر فاصله بدست امده استاپ کالسيک داشته باشيد یه کمی زیاد و الت شما 

 ن مياد و استاپ پرایسی داشته باشيد یک بار استاپ ميخورید و ترید بعدی ان رو جبران و سود هم ميده پایی
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 492سوال_شماره_ #
  جلسه_هشتم #

 در اینورتر تری جی : هيدن گپ  الگوهای پرشين 
  بگيریم یا پیوتی ؟درصد در نظر 50به طور مثال قيمت به سطح مقاومتی رسيده  کندل مگنتی  را به عنوان سطح 

 قسمت باالی بیس ميشود ؟  (ftc)درصد کندل اول شکست سطح داخلی۵۰در ترند اینورتر ها که شبیه رالی بیس رالی ميشوند سطح 
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 جواب: 
 یک پرشين گلف در دبل تریگر روی سطح داریم که برای ترید به تایم هت تریک ميریم 

 
 

م که در مورد انها اگر در بخش روش های ترید یادم رفت یاداوری کنيد تا در مورد ستاپ ترید هم و دو ناحيه ترید با دو روش ترید داری
درصد کندل پیوتی برای ما مالک هستش ولی ميتونيم از ناحيه های هيدن قبلی در کندل مگنت  50صحبت کنيم و در مرحله اول سطح 

 ینت ها انجام دادم هم استفاده کنيم من خودم امروز همين ترید رو در گروه کال

 
احتمال ميدم که متوجه قسمت دوم سوال شما نشده باشم ولی در ترند تری جی ها شما دو النگ بار پشت سرهم دارید که من متوجه  

شکست ناحيه نشدم چون در ترند ما اصال سطح داخلی پیوت نداریم و اگر منتظور شما همان پرشين گلف هستش که اینورت هستش  
 بیس رالی نداریم اگر ميشه با شکل سوال کنيد ممنونم که دیگ رالی 
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 493سوال_شماره_ #
 جلسه_پنجم #

 برای اندازه گيری گام و رسم حمایت و مقاومت بر اساس گام حرکتی ما چند راه داریم؟ 
 اینکه طول پولبک را حساب کنيم و بشود فاصله بین سطح ما _1
 نزولی را اندازه گيری ميکنيم و ميشود گام حرکتی ما فاصله بین دو قله در روند صعودی یا _2
 فاصله بین دو دره در روند صعودی یا نزولی را اندازه گيری ميکنيم ميشود گام حرکتی ما _3
 تایم باالتر ميشود گام حرکتی ما atr به اندازه_4

 .کنم که ضریب خطای کمتری داشته باشد خيلی از این حالت ها شبیه به هم هستند و من ميخواهم بدانم از کدام حالت استفاده 
و برای رسم این حدودی که تعيین کردیم طبق گفته شما از باالترین یا پایین ترین شدو رسم ميکنيم راستش من منظور شما رو نفهميدم 

      اگه ميشه با دادن یک تصویر نشون بدین که چجوری رسم ميکنين
 واینکه چه موقعی باید رسم رو بروز کرد؟ 

       د طوالنی شد ببخشي

 
 جواب: 

 و برای ترسيم هم از باالترین قله و یا از کمترین عدد دره ترسيم رو شروع می کنيم 
 

 494سوال_شماره_ #
 جلسه_پنجم #

 .لطفا در مورد درست یا غلط بودن نواحی ترسيم شده راهنمایی بفرمایید

 جواب: 
 همين راحتی و ساده بودن ناحيه ها را ترسيم کنيد مشکلی در ترسيم ناحيه ها نيستش و اگر در اینده هم به 

 حتی ان اندیکاتور تریگر پرایس اکشن رو هم دليت کنيد و ان فرکتال ها رو هم دليت کنيد 
 یه چارت ساده و زیبا خواهيد داشت 

          من بودم فقط ناحيه ها رو زنگ بندی می کردم که چارت زیبا تر به نظر برسه
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 495سوال_شماره_ #
 جلسه_پنجم #

سالم استاد وقتتون بخير. استاد من متوجه این بیس که مشخص کردم نميشم که باید در کدوم تایم سقف و کف اون شکسته بشه ،  
       ميشه گفت سقف ان براي تایم ماهيانه به باال و کف ان براي ویکلي هست؟خيلي ممنون

 
 جواب: 

مشاهده می کنيد یعنی تایم پترن شما مانسلی هستش و تایم تریگر شما ميشه هفتگی و تایم ساختار  تایم فریمی که دارید بیس رو 
  شما ميشه سه ماهه

و چون قيمت امده و رسيده به سطح تایم پایین در سه ماه و تایم باال در هفتگی باید شکسته بشه و برای ترید هم به خاطر اینکه تایم سه  
 گر کنيد و به تایم چهار ساعته برای ترید خریددر کف و فروش در سقف اقدام کنيد گانه هستش ميتونيد دبل تری 
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 بدون تغيیر در دیدگاه

 
 بدون تغيیر در دیدگاه

 
 

 ۴۹۷سوال_شماره__#
 جلسه_هشتم #

لحاظ  استاد برای مشخص کردن نواحی هيدن گپ ها چند روش رو توضيح دادین ميشه لطفا توضيح بفرمایید چه موقع شادو ها رو 
 ميکنيم و چه موقع فقط بادی کندل مد نظر هست؟ 

 هست؟ و اینکه در حالت الیو بازار ما کندل ماقبل مخالف رو در نظر ميگيریم با  کلوز کندل الیو یا اینکه فقط اپن و کلوز کندل الیو مد نظر 
 رو در نظر بگيریم یا آخرین کندل سوئينگ؟ برای در نظر گرفتن کندل های رنگ مخالف در پیدا کردن هيدن گپ ها اولين کندل مخالف 

 
 جواب: 

  80برای مشخص کردن هيدن گپ در اصل طول کل بدنه مهم هستش و چون ما النگ بار داریم و فول بادی بودن اهميت داره و  معموال 
 درصد  در فول بادی ها رو بدنه تشکيل ميده  لحاظ کردن  شدو تاثير زیادی نداره 
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بدنه رو در نظر ميگيرید باید در اطراف ان کندل معامله ایی صورت نگرفته باشه و در حالت کالسيک کندل سمت چپ و اما اینکه شما 
 راست رو بدون در نظر گرفتن رنگ لحاظ می کنند که من ان رو قبول ندارم و باید کندل رنگ مخالف باشه 

 
 و یه سوئينگ تشکيل داده باشند ميتونيد از سوئينگ هم استفاده کنيددر بعضی از زمان ها اگر کندل های رنگ مخالف ادامه دار باشند 

 
  50اینکه همه اینها رو ميگم به این خاطر هستش که فرقی در اصل موضوع نداره و همه این روش ها در اکثر زمان ها به همان ناحيه 

 ده اپدیت کنيم درصد با کمی خطا اشاره می کنند که ان رو هم ميتونيم با  پیدا کردن گره در این
 

ولی اگر از هر روشی استفاده می کنيد مثال اولين کندل رنگ مخالف سمت چپ و راست سعی کنيد که به عنوان سبک شما باشه و ان رو 
 تغيیر ندید 

 ادامه بدید و در حالت الیو هم تا زمانی که کندل مخالف ندارید یعنی کندل سمت راست ندارید و باید تا انتهای کندل و حرکت  باکس رو 
 و اینجا بحث تا کلوز کندل یا تا شدو اگر شدو بزرگ بودش شدو رو هم لحاظ کنيد 

 
مثال در این حرکت یک باکس از کندل مخالف و یک باکس از سوئينگ ها ترسيم شده که نتيجه تقریبا مشابه هستش و در بعضی از موارد  

 يم در پیدا کردن این گره صحبت می کنيم هم کمی اختالف وجود داره و در زمانی که شکست ها رو ميگ
 
 

 ۴۹۸سوال_شماره__#
 جلسه_هشتم #

ببخشيد استاد من هر جور سطوح رو ترسيم ميکنم با سطوح شما تفاوت داره قبال هم دوستان این موضوع رو مطرح کردن و شما  
روزانه اگر من خودم سطح رو ترسيم ميکردم  االن  تایم  usdcad فرمودید سطوح شما مربوط به تحليل الیو بازار هست مثال یک مورد در

یک شکست داشتیم ولی در سطوح ترسيمی شما در کندل امروز اگر زیر سطح باشد تازه شکست تایید می شود لطفا دليل این موضوع 
 رو بفرمایید و اینکه ایا رسم سطوح به این صورت مربوط به جلسات آینده است با تشکر؟ 
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ل مشابه عرض کرده باشم که شما فقط با لحاظ کردن تعریف پیوت و حمایت و مقاومت ترسيم داشتید ولی من در برخی  احتماال در سوا

از سطوح روش های دیگری رو هم بر اساس الگوهای پرایسی لحاظ می کنم ولی در ترسيم شما بر اساس همان قوانين ترسيم از شدو تا  
نون اگر دو سطح همتراز داشته باشيم ان که جدید تر هست ارزش بیشتر دارد ناحيه ها شما  مشترک اپن کلوز ها ترسيم داشتید و ان قا

 هم درست ميشد 
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 ۴۹۹سوال_شماره__#
  هشتم جلسه_ #

با سالم و وقت بخير در تصویر سه پیوت نشان داده شده که هر سه بعد از النگ هستن و قاعدتا بی اهميت پس چرا مورد اول خوب  
 دادهجواب 
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 جواب: 
در مورد اینکه عرض کردیم این پیوت ها بی اهميت هستش یه جمله نقل قول ناقص هستش و عرض کردیم که این پیوت ها برای ترید  

در لحظه اهميت ندارند نه اینکه ان پیوت ها اهميت ندارند و این دو با هم یک تفاوت دارند و ان اینکه شما از این پیوت ها ترسيم سطح  
 دارید که در شکست و برگشت ميتونيد از ان استفاده کنيد 

 
 و اما پیوت ها بجز ساختار از نظر ماهيت هم دسته بندی ميشدند و که شامل ریورس و تسویه و پولبک بودند 

و از سمت چپ پیوت شما یه پیوت ریورس بوده که بعداز رسيدن به سطح و انجام تسویه به صورت بیس شاهد الگوی کپس بودیم 
پیوت دوم یا وسطی بعد از یک تری درایور که نشان از تسویه  و ورود بایر ها  و شکست خط تریگر الین هستش  یه پیوت پولبک به خط  

 روند و هم چنين تسویه اوليه بایر ها که در درایور سه خرید کرده اند بوده و مطمئنا یک پیوت پولبک فيل شده و شکسته خواهد شد 
یوت بعدی هم که یک پیوت شکست خط سرو شانه هستش رخ داده تو سطوح ميانی انها فاقد ارزش برای ترید بودند و این حالت برای پ

  اما خود سطوح انها در اینده محل واکنش بوده
در حالی که پیوت اول که یک پیوت ریورس بوده سطح داخلی پیوت محل سل مجدد در برگشت مارکت به ان و ریزش شارب به خاطر 

 سفارش و دیدگاه بودهوجود 
 و اینکه فقط به یک بخش از حرکت برای تصميم گيری نگاه کنيم برای تریدر های تحليل اصال کار درستی نميتونه باشه

 
 و بعداز تسلط هم باید تمرین ها  در الیو بازار باشه تا بتونيد قدرت تصميم گيری در لحظه و شناخت رو باال ببرید

 
 500سوال_شماره_ _#

  هشتم جلسه_ #
یک اشاره ای کردید بازار رفت باال از اون  430درصد همون طور که در جواب سوال۲۰۰در تایم دیلی گلد انتطار  درایو سوم داریم درناحيه 

 ناحيه ما بازم انتظار درایو سه داشته باشيم؟ 

 
 

 جواب: 
سرفصل ان نرسيدیم و شاید ده جلسه دیگه باشه تمام شد و االن در یک حرکت دیگه ان تحليلی که برای درایور ها که البته هنوز به 

هستیم و انشا هللا در زمانی که به بحث فلگ ها و اسپایک ها رسيدم به این سوال ان زمان البته اگر با توضيحات باز سوالی بودش جواب 
 خواهيم داد
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 501سوال_شماره_ _#
  هشتم جلسه_ #

تسویه که اولين برخورد به سطح محسوب ميشه برداشت من کال اولين برخورد به سطح بود ولی در گلد در مورد سطح  در مورد پیوت 
 مانسلی مشاهده ميشه تو هر لگ حرکتی به سمت سطح پیوت تسویه ویاکندل تسویه داریم 

 
ن برخورد به سطح مانسلی یک کندل ریزشی داشتیم  منظورم از این سوال اینه که با توجه به اینکه در هر لگ حرکتی در تایم یک با اولي

 ميشه گفت اینها پیوت تسویه  ویا کندل تسویه در تایم یک هستن؟ 
 جواب: 

 خير 
 پیوت تسویه اولين برخورد به سطح در تایم تریگر هستش 

 دیده ميشه و عرض کردم گاهی به خاطر باالبودن سطح و یا حرکت با مومنتوم این پیوت در تایم خود سطح هم 
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و البته تسویه ها در حرکت های اسپایک به صوت درایور ها هستند که بحث پرایسی هستش و پیوت های مشخص شده شما  از چپ 
اولی تسویه و دومی پولبک به خط گردن سرو شانه که معموال پولبک ها هم به خاطر تسویه اوليه ایجاد ميشن ولی پیوت تسویه نام 

 گذاری نشدند 
من متاسفانه پیوتی ندیدم منظورم اینکه پیوت صعودی منظور شما بود یا نزولی و ای کاش هم در این تصویر هم در تصویر   و سومی هم

 مشابه دو سه سوال باالتر سطح رو هم ترسيم ميکردید 
 

  502سوال_شماره_ _#
 جلسه_هفتم #

 با سالم
 متفاوت رسم ميشن)که البته نمی دونم بر چه اساسی هستش( استاد در رسم سطوح استاتيک محاسباتی این سطوح با دو فاصله ی 

 در سطوح دایناميک هم گویا چنين رابطه ای وجود داره. درست متوجه شدم ؟ 
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 جواب: 

 سالم 
بله دقيقا و این از همان نظریه پایه اوليه حرکت در تریگر پرایس اکشن نشات گرفته که حرکت در بازار شامل دو جزئ اصلی هستش  

 امل استراحت و مومنتوم و این فاصله استراحت و حرکت رو شما از هر زاویه ایی نگاه کنيد  همان هستش ش
 و ما در اینده که به دسته بندی اجزائ روند ميرسيم در مورد این بحث صحبت می کنيم که شما به قسمت از ان اشاره کردید 

حرکتی که در سوال قبلی هم اشاره شد بر اساس طول حرکت فاز استراحت تقسيم  و باید بتونيد رابطه حرکت مارکت رو بر اساس گام 
 برابر فاز استراحت در مارکت است  2.5بندی کنيد و فاز حرکت معموال 

 
  503سوال_شماره_ _#

 جلسه_هفتم #
 ?داریمروزتون بخير استاد ببخشيد ميشه گفت در تصویر زیر االن ما یک پیووت فيل شده و یک سطح فيليپ پیووتی 
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 جواب: 
بله یه پیوت هستش که سطح  پیوتی ان باعث شروع یک روند حرکتی نشده و در صورتی که این سطح شکسته بشه یه سطح فليپ پیوتی 

 .خواهيم داشت
 به این دليل عرض کردم شکسته بشه چون به نظر مياد که قيمت هنوز سطح مقاومتی رو نشکسته 

 
 504سوال_شماره_ #
 جلسه_ششم #

درود بر جناب تریگر.... استاد در مورد بازارهایی که ميزان نقدینگی توشون در روزها و فصول مختلف شبیه هم نيست مثل سهام و کاال و 
شاخص ها که به عينه ميشه در ميزان حجم معامالت این مطلب رو مشاهده کرد یعنی یه مارکت یک ماه حجم ميخوره و چندین ماه رنج  

حجم کم...  طبق صحبت های شما در بازار رنج در کف و سقف ترید ميکنيم و منتظر خروج از حالت رنج ميشيم...  همونطور که   هست و با
دچار فشردگی شده و حجم به شدت   ۸تا  ۱به اشکال مختلف از  A توی تصویر ميبینید ما یک مارکت رنج  داشتیم که در طرف باال در نقطه

ا هم بحث بیس ها مطرح هست یعنی تایم فریم برای تایم باال هست ؟... فرضا ما تایم رو روزانه شخيص دادیم و پایین اومده... آیا اینج
چند بار هم مطابق پیش بینی ما حرکت کرده ولی این بار نه.پس نميشه گفت تایم فریم رو باید باالتر برد..انگار قيمت که به مثال سطح 

بوده حاال سه ماهه داره رنج ميزنه روی اون سطح. ممنون ميشم این مطلب رو توضيح بدید و هفتگی خورده و برگشتش هم از هفتگی 
چه دیدگاهی رو برای ترید و برگشت یا شکستن سطح به وجود ميارن؟. کال در مورد ترید سهام نکته اضافه ای هست که  ۹تا  ۱اون اشکال 

 از ورود زودهنگام زمانی جلوگيری کرد 
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 جواب: 
 سالم 

در سوال قبلی شما اگر اشتباه نکنم عرض کردیم که تعریف بیس یه تعریف مشخص هستش که نباید های باالتر و لو  پایین تر کلوز کرده 
 داشته باشيم و این شکل ها بجز اولی هيچ کدام بیس نيستند و شاید سوئنيگ و رنج و سی پی و غيره باشند ولی بیس نيستند 

و بیس و سی پی و هر فشردگی دیگه به عوامل دیگری هم مثل شیب و مومنتوم حرکت قبل و یا رسيدن به سطح مسير حرکت بعد از رنج 
پیش رو و یا  تشکيل بیس بعداز عبور از سطح برای اینکه حدس بزنيم به کدام سمت ميخواد حرکت کنه هم داره و فکر کنم در تقریبا ده  

 رد سی پی ها  و ترکيب انها با مومنتوم های حرکتی صحبت می کنيم جلسه دیگه به برخی از انها  ميرسيم و در مو
 

 505سوال_شماره_ #
 جلسه_پنجم #

 باسالم خدمت تریگر خاکستر 
% شدو با سطح داخلی بیس قبلی 50در تایم مانسلی ما یک بیس داریم و یک پیوت و النگ شدو مانسلی که  474در #سوال_شماره_

% شدو مانسلی در حال تشکيله که سطح پاینش تحت حمایت مانسلی  50ميریم یک بیس روی سطح همتراز شده،به تایم ویکلی که 
هست و سطح باالش هم که مربوط به دیلی هستش ولی اینجا یک سطح ویکلی هم شکسته شده در دایره ی نارنجی و بیس پشت سطح  

 سته؟ ویکلی تشکيل شده پس شکست سطح باالی بیس هم باید در ویکلی بررسی بشه در
ساعته هم که ميریم یک شدو اونجا هست که برای ویکلی هستش پس این سطوح مربوط به ویکلی ميشه  آیا این  4اگر درسته به تایم 

 ساعته ایی باشه که این دوستمون ترسيم کردند؟  4نتيجه گيری ها ميتونه دليل برگشت پیوت دیلی از پیوت 
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 جواب: 

م هستش  در مورد تایم سطح بودش که  عرض کردیم ميتونه به خاطر طول حرکت بعدا از چهار ساعته در سوال مربوطه تا جایی که خاطر
 به دیلی تبدیل بشه و ما در ان سوال اصال به گذشته و سابقه قبلی ان سطح به خاطر نوع پرسش نگاه نکردیم

فرموده سطح پایین برای مانسلی و سطح باال برای دیلی هستش و و در بررسی شما و تحليل شما در تایم باالتر شما یک بیس دارید که به 
این االن دقيقا همان نتيجه ای هستش که از حرکت مارکت برای ان سطح گرفته شده و از ان دیدگاه هم ان سطح االن یه سطح دیلی به 

 حساب مياد 
پایین و هفتگی در باال به فرمایش شما هستند اگر  و اما مارکت و سطوح تایم های پایین ترسيم شده تحت حمایت دو سطح مانسلی در 

 درست برداشت کرده باشم 
 پپ باالتر  180و انتظار ما ميشه شکست سطح باال و مقاومت پیش رو و رسيدن حداقل به 

 برای ترید کردند شما از هر زاویه نگاه کنيد نهایتا تصميم گيری شما اختالف بین تایم تریگر هستش که یک تایم ميتونه متفاوت باشه و 
در اینده خواهيم گفت  که این اختالف بین تایم ترید و انتخاب ان تقریبا به ریسک تریدر برميگرده و علتش این اختالف هم این هستش که  

  شما با یک ميانگين حرکتی در ارتباط هستید
 تایم یک ساعته ميرید  و با تحليل قبلی شما یه سطح تریگر دیلی دارید که قادر به دبل تریگر هستید و به

  پپ هستش 10پپی تقریبا  180و در این تحليل شما تایم تریگر چهار ساعته دارید که اختالف انها برای یک حرکت 
 و به نظرم هر دو دیدگاه و علت های واکنش درست هستش 

 ساعتهو باید انتظار این رو داشته باشيد که که در هر دو صورت سطح چه مربوط به دیلی و چه چهار 
 که تحت حمایت یه سطح هفتگی هستند 

  شکسته بشن
 چون سطح پایین مورد حمایت تایم مانسلی هستش 

 اميدوارم که جواب مورد نظر رو گرفته باشيد 
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 506سوال_شماره_ #
 جلسه_ششم #

 ن به ما بکنن؟ چرا از نوک اون دوتا شدو سطح ترسيم کردید این مارکرها چه کمکی ميتون 477در #پاسخ_سوال_شماره_

 
 جواب: 

 اگر خاطرتون باشه ما در جلسات اول عرض کردیم که  الگوهای کالسيک دیدن همان الگویهای کندل در تایم های پایین تر هستند 
و یا برعکس و در انجا هم من دیگه به تایم پایین برای مشخص کردن سطح  نرفتم و مطمئن بودم که ان شدو یه سطح در تایم پایین 

 هستش و کاربرد انها به عنوان سطح خودکشی در جلسه مربوط به الگوهای کالسيک بحث ميشه 
 

 507سوال_شماره_ #
 جلسه_هشتم #

 .در اواخر ویدیو فرمودین نواحی رو پیدا کنيد و ستاپی طراحی کنيد انتظار دارید بازار از اون ناحيه ها بر ميگرده به تریگر گپها
 ميشه؟این ناحيه ها بر اساس تایم فریم گپ تعيین ميشن؟ این ستاپ چجوری طراحی 

 چجوری از مطالبی که تا االن ذکر شده ميشه چنين چيزی طراحی کرد؟ 

 
 :جواب

درصد موارد تریگر گپ  98ان ستاپ و ان لول ها هيچ ربطی به گپ ها نداره عرض من این بودش چون مطابق با امار قيمت در بیش از 
کنه پس ميشه یه روشی رو طراحی کنيد که  حرکت قيمت به سمت این ناحيه ها رو ترید کنيد و چون ميخواید به سمت  لول ها رو پر می 

ان ناحيه ها ترید کنيد  مطمئنا باید یه سطح و لول داشته باشيد که بتونيد روی ان ترید کنيد و نشانه هایی داشته باشيد که بتونيد بر  
 ميخواد به سمت ان گپ لول ها برگرده این سطوح ميتونه هر سطحی باشهاساس ان نتيجه بگيرید که قيمت 
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و منظورم این بودش که در ان فضای ابری دنبال نشانه هایی برای برگشت باشيد و این یه استراتزی هستش و یااینکه صبر کنيد در ناحيه  
 تریگر گپ لول به دنبال نشانه های ترید باشيد 

 
 

 
 جواب: 

ر ان کندل فول بادی دارید که مطابق با انتظار در این مرحله باید از سطح هيدن النگ شدو به سطح  تریگر هيدن  شما یک سطح هيدن د
 لول ان کندل فول بادی حرکت داشته باشيم 
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ید را به نحوه برخورد قيمت با تریگر هيدن لول کندل فول با 2در اینده داره و یا مسير شماره  1و تصميم اینکه قيمت مسير شماره 
بستگی داره و ما به خاطر شیب حرکت ریزشی حتی حتی ميتونيم انتظار یک ریزش برای تشکيل درایور سوم رو هم داشته باشيم و تا  

 زمانی که خط ميانی روند شکسته نشده باشه نباید انتظار رسيدن به ناحيه هيدن گپ رو داشت 
 

 
 

 509سوال_شماره_ #
  جلسه_هفتم #

 پرایسی با سطح فيليپ پیوتی ؟ ما چطور این دو.را  از هم تشخيص بدهيم فرق سطح فيليپ 

 جواب: 
سطح فليپ پرایسی یک شرط داره و ان هم حرکت با مومنتوم هستش که گاهی ميتونه در پیوت ها هم اتفاق بیفته یعنی شما یه پیوت 

 ه فيليپ ميشه  لزومی نداره که حتما پرایسی باشهداشته باشيد که فليپ بشه و پرایسی هم باشه ولی وقتی شما یه پیوت دارید ک
تفاوت در حرکت شارپ ایجاد شده هستش کال یه تفاوت اساسی در بحث کالسيک و پرایس هستش و ان هم وجود مومنتوم که ایجاد  

دیدید و یا به شما    دیدگاه می کنه مثال وقتی شما یه کندل شارپ نزولی دارید به صورت نا خودآگاه به خاطر اموزش هایی که از اول
این تفکر رو دارید که شروع این حرکت باید همراه با حجم باشه و خيلی ها باید انجا به ترید مجدد فکر کنند و اگر ان حرکت                 دیداندند

حی جعلی باشه و قيمت در برگشت هيچ واکنشی به ان سطح  نداشته باشه شما در ان زمان متوجه ميشيد که حرکت جعلی بوده و سط
که ایجاد ميشه یه سطح فليپ پرایسی هستش که با دیدگاه معکوس ميتونيد روی ان ترید کنيد و همين حالت برای  فليپ های پیوتی  

 هم صادق هستش و تکليف سطوح فليپ کالسيک هم که به خاطر تعداد برخورد ها مشخص هستش 
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 510سوال_شماره_ #
 جلسه_هفتم #

 ...استاد توی چند تا از ویدئوها از حرکات جعلی یا نویزصحبت کردین درود بر جناب تریگر... 
وقتی یک خط روند برای مثال صعودی شکسته ميشه و انتظار ریزش داریم ولی خيلی سریع خط روند شکسته شده پس گرفته ميشه و با   

ی کنيم؟.. نشانه ای هست برای در امان موندن یه مومنتوم قوی تری به راه خودش ادامه ميده رو هم ميتونيم جز حرکات جعلی نام گذار
 ...یا پیش بینی این حرکات؟ 

 جواب: 
  خير این یک حرکت جعلی نميتونه باشه

چون این احتمال وجود داره که شکست در همان کندل شکست ماموریت خودش رو انجام داده باشه و دیگه در این حالت پولبک معنی 
  پیدا نمی کنه

 ی که پرایسی هستش و الگوی مربوطه در بخش پرایسی صحبت می کنيمدر مورد حرکت های جعل
 اما شما وقتی یه سطحی مثال مثل خط روند دارید 

و شکسته ميشه به تایم تریگر  ميرید برای ترید کردن و اگر قيمت به سطح پیش رو رسيده باشه دیگه در بحث شکست ها شما نباید  
ان حرکتی که فرمایش می کنيد خودش یه اس او چهار و یا پرشين گلف هستش که کال دیدگاه انتظاری برای برگشت مجدد داشته باشيد و 

 رو عوض کرده
 انشا هللا در جلسات اخر نمونه های این حرکت ها رو که فرمایش کردید با تصویر ارسال کنيد در موردش بتونيم بحث کنيم 

در مورد تحليل صحبت کرد وقتی فقط معرفی و شناخت چند سطح رو  چون من االن از هر واژه ای استفاده کنم جدید هستش و نميشه
 تقدیم کردیم 

 
 511سوال_شماره_ #
 جلسه_هفتم #

درصد حرکات بازار پیووت بدون تست دوباره به هست و قيمت به حرکت خودش ادامه ميده ... الگوی   ۲۰استاد یه جایی فرمودین حدود 
 درصد  هست؟  ۲۰)وی باتم( که تو سهام زیاد دیده ميشه  هم جز این  V bottom کالسيک

 جواب: 
 سالم 

 بله وی باتم ها یعنی یک شدو در تایم باالتر
درصد شدو  50زمان ها موقعيت ترید بعدی ان فقط با شکست خط روند امکان داره و حتی به  و یه واکنش سریع به ناحيه که در خيلی از 

 ان حرکت هم برگشت نداریم 
و اما حرکت بعداز وی باتم ها معموال یه حرکت سوئينگ و ساید فرسایشی برای تسویه خواهد بود که در صورت ترید صبر ایوب رو هم باید 

 داشته باشيد 
 

 512سوال_شماره_ #
 جلسه_هفتم #

استاد گاهی یه روند به نسبت طوالنی مدت برای مثال صعودی که یه مقدار ضعف هم توی شیب حرکتش دیده ميشه ودر حال کم شدن  
هست توی تایم های پایین با مومنتوم زیادی حرکت معکوس ميزنه و معموال اندیکاتور ها واگرایی نشون ميدن...  یک بار فرمودین این 

برای گول زدن تریدرهای تایم پایین هست و اینکه حواس ما باید به سطوح معامالتيمون باشه ... جز اینکه ما با سطح حرکات معموال 
             ترید ميکنيم ابزار دیگه ای هم ميتونه به ما برای شناخت دست بازار گردان ها توی این حرکات باشه یا نه؟

 جواب: 
 طحی که دارید و بدونيد در کدام تایم فریم باید باشيد شما وقتی در تایم درست باشيد و متناسب با س

 و توقع خودتون رو با ان سطح  از نظر زمان ماندن قيمت در سطح چه برای تسویه و یا برای ریورس رو متناسب انتخاب کنيد 
 به نظرم احتياج به چيزی دیگری نيستش 

تکراری در سطوح هستش و به راحتی ميتونيد با انها درک کنيد که بازار در چه  و دیگه بقيه استفاده ار الگوهای رفتاری هستش که کامال 
 کاری هستش 

 
 شناخت سطح و استفاده از الگوها و ارایش حرکتی در سطح
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 ۵۱۳سوال_شماره_ _#
   جلسه_چهارم #

تایم چهار بسته شد و نوع خود پوشاننده که با سالم ...مارکت به بیس ماهانه نفوذ کرد و ما دنبال نشانه ورود و ترید سل بودیم که کندل 
وارد نياز به تایید نداره جدا از انکه انتظار پیوت در درایو سه فلگ داریم فقط اینجا برای نحوه ورود ميتوانيم بر اساس کندل خودپوشاننده 

بگيریم و ازهمون اول با ریترن وارد شيم ؟ اگر شيم و سيو سود کنيم ودوباره در ریترن  وارد شيم یا اینکه باید اینجا پیوت را بعد از النگ 
سواالم مربوط به جلسات آینده هست فقط بفرمایید که کندل چهار که در تصویر به آن اشاره شده خودپوشاننده است و جز پیووت های  

 تبصره ای می باشد؟ 

 
 جواب: 

دو دیدگاه مگنت و ریورس ترید کرد که در ان هيچ شکی نيستش   اینکه قيمت به یک ناحيه از تایم باالتر رسيده و در این ناحيه ميشه با هر 
و اینکه در همين تحليل شما من االن کندل خود پوشاننده رو دیدم و ترید سل من که دیروز توضيح دادم بر اساس پرشين گلف و استاپ  

نکه در این سطح ستاپ ترید چی باشه  و هانتر بودش و این از خوبی موضوع هستش که ميشه با دیدگاه های متفاوتی ترید کرد ولی ای
چطوری ترید کنيم و اصال باید ترید کنيم یا نه و با چه ریسک به ریواردی مطمئنا برای مباحث بعدی هستش و چون شما بحث فلگ و 

و غير ترید کنيد  127درایورها رو ميدونيد یک درایور سه داشتیم در دل حرکت که ميتونستید در ان هم بر اساس طول حرکت و لول های 
 که جزء مباحث اینده هستش 

 
 514سوال_شماره_ _#

  جلسه_هشتم #
 استاد ببخشيد در تصویر ارسالی آیا نواحی مشخص شده یک پرشين گلف است و نواحی هيدن آن صحيح است؟ 
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 جواب: 
قيمت به ان رسيد و تارکت در مورد همين تصویر و پرشين گلف بودش و به نظرم من هم سطح درستی بودش که  492سوال شماره 

 مورد نظر رو هم تاچ کرد
 

 515سوال_ #
 جلسه_هشتم #

 .سالم، جناب خاکستر من تفاوت تری جی و پرشين گالف رو متوجه نشدم. اگه توضيح بدین ممنون ميشم 
 جواب: 

 سالم 
 وجود سه گپ در یک حرکت هستش   تری جی

 ترند تری جی که این سه تا گپ ميتونه در امتداد هم باشه که ميشه 
 و ميتونه در خالف هم باشند که ميشه  اینورت تری جی 

 ما به اینورت تری جی  پرشين گلف ميگيم 

 
 

 ۵۱۴سوال_شماره_ _#
  جلسه_هشتم #

استاد لطفا یکبار دیگه فرق بین رالی بیس دراپ و الگوی پرشين گلف را توضيح دهيد وطریقه مشخص کردن نواحی آنها را بفرمایید با  
 تشکر 

 جواب: 
 ما سه تایم فریم داشتیم 

 ساختار/ پترن/ تریگر 
 و  این الگوی های شما با هم فرقی ندارند 

  و فقط تایم دیدن انها متفاوت هستش
 به ترتيب

 ستاره/ پرشين گلف/ کپس 
 و شما یک الگو رو دارید در سه تایم نگاه می کنيد که از نظر طول حرکت با هم  تفاوت داره

 به بعد ميرسيم و صحبت ميکنيم  20محل ترید در بیس در جلسات درمورد کپس و 
 در مورد پرشين هم که فعال معرفی سطوح ان بودش 
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 516سوال_شماره_ #
 جلسه_ششم ؟ #

 .یک سوال داشتم درباره نحوه دیدن سطوح و قيمت
ساعته و در این  1که یعنی تایم تریگر من ميشه ساعته باز بشه  1مثال من از االن برای اینکه عادت کنم با توجه به وقتم ميخام ترید هام 

صورت تایم ساختار ميشه روزانه. حاال برای شروع کردن کار باید منتظر باشيم قيمت به یک سطح تایم روزانه برسه و منتظر یک کندل 
 برگشتی تو اون تایم باشيم برای بررسی ادامه کار برای ریزش درسته این دیدگاه؟ 

ارت ميشینم فقط توانایی این رو دارم که بدونم اون سطح برای کدوم تایم هست و دیدگاه ریزش یا صعود چون عمال وقتی جلوی چ
نميتونم پیدا کنم. سوال اینه اموزش ها در همين سطح بوده که فقط تایم سطح رو تشخيص بدیم یا من چيزی رو از دست دادم؟ چون 

 .ارمدر حال حاضر شم اینکه بدونم بر ميگرده یا نه رو ند
 جواب: 

  اسم سبک
 تریگر پرایس اکشن 

 یعنی شما نباید دیدگاه خودتون رو وارد بازار کنيد
 و باید با تریگر وارد بشيد

 و تا زمانی که نشانه ندراید داشتن دیدگاهی وجود نداره
 شما یه سطح  تشخيص ميدید و این سطح ميتونه شامل هر روشی باشه 

 تشخيص ميدید و برای دید کردن تایم ان سطح  رو 
 و قيمت که بهش رسيده 

 شما احتياج به ستاپ و دیدگاه رو از اینجا دارید و باید منتظر تریگر بمونيد 
و در مورد تریگر و ستاپ در همين جلسه که بعداز اتمام پاسخ به سواالت ضبط ميشه صحبت می کنيم که باید چه دیدگاهی داشته 

 باشيد 
 رگشت ان دیده بشه و بعد تصميم ميگيریم و ما اجازه ميدیم برگشت و یا عدم ب

 
 ۵۱۷سوال_شماره_ _#

  جلسه_چهارم #
 سالم و عرض ادب ببخشيد استاد اگر یک پیووت خود پوشاننده داشته باشيم بدون نياز به تایید می توان ترید کرد اگر قيمت مثال به اندازه

ه سمت ناحيه اپن و شادو کندل خود پوشاننده برگردد آیا ما می  یک ای تی ار همان تایمی که پیووت را دیده ایم سود دهد و دوباره ب
 توانيم دوباره ترید داشته باشيم بر اساس آن؟ 

 آیا این پیووت یک پیووت تسویه است؟  ۵۱۳در تصویر سوال 

 جواب: 
 دوباره ترید کنيم بله به خاطر شتاپ حرکت این یکی از ستاپ ها ميتونه باشه و در برگشت هم ميتونيدبه تایم تریگر بریم و 

و در درایور ها پیویت های اول و دوم و سوم همه تسویه هستند ولی به خاطر ریسک به ریوارد مناسب ما ترید در درایور سه رو داریم که 
 در اسپایک ها صحبت می کنيم 
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 ۵۱۸سوال_شماره_ _#
 جلسه_هشتم #

شتری مثال سه برابر روزانه به آن رسيد منتظر تشکيل پیوت چهار اگر به طور مثال یک سطح چهار ساعته داشتیم ، قيمت با طول حرکت بی 
  ساعته می شویم

 اگر قيمت از سطح دور بشه و دوباره برگردد ، این بار که بار دوم هست منتظر تشکيل پیوت روزانه می شویم ؟ 
 اینطوری سطح آپدیت ميشه 

 

 
 جواب: 

 سالم 
 کردیم ولی شماره های ان یادم نيستشبله در این مورد در دو سوال قبال صحبت 

  و عرض کردیم که در این حالت برای حرکت بعدی مطابق با تغيیر تایم سطح تصميم ميگيریم
 

 ۵۱۹سوال_شماره_ _#
 جلسه_هشتم #

  چون اولين برخورد به سطح هست
 این پیوت ، پیوت تسویه حساب ميشه ؟  

 
 جواب: 

  برخورد چهارم به گره معامالتی سی پی درایور اول هستشخير این برخورد برخورد اول نيستش و 
 اما در برگشت و برخورد چهارم که به سطح داریم این اولين تماس در برخورد چهارم هستش و پیوت تسویه به حساب مياد

 و از این دید کامال درسته
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 ۵۲۰سوال_شماره_ _#
 هشتم جلسه_ _#

ولی از    پس باید پایین بیس برای روزانه و باالی بیس برای یک ساعته باشد  ساعته تشکيل شدهبیس در تایم چهار ساعته روی سطح چهار 
 پایین شکسته ؟ 
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 جواب: 
 سالم 

عرض کردم و قيمت  با یک سطح فليپ   509بله سطح پایین شکسته شده به دو دليل که یکی از ان ها رو من در پاسخ به #سوال_شماره_
سطوح پرایسی رو در اینده عرض خواهيم کرد احتياج به شکست نداشته و یه واژه هستش به اسم انگلف که پرایسی درگير هستش که 

این اتقاق انجا رخ داده و بیس شما زیر سطح تشکيل شده اما بدون در نظر گرفتن این موضع شما تحت حمایت بودن رو هم توجه کنيد  
 وح اینده ما هستش و در دو  جلسه بعد صحبت ميکنيم در تایم هفتگی شما یه سروشانه دارید که یکی از سط

 و سطح باالئی شما حتی اگر چهار ساعته هم باشه مورد حمایت یک الگو از تایم فریم هفتگی هستش 
  و از یه دیدگاه دیگر هم شما نگاه کنيد و یه خط روند برای  دو دره ترسيم کنيد قيمت خط روند شما رو شکسته و ان بیس استراحت بعداز 

 شکست خط تریگر الین هستش و همه این شواهد ميتونه دالیل نزولی شدن باشه 
 

 ۵۲۱سوال_شماره_ _#
 جلسه_هشتم _#

 سطح باال و پایین این بیس درست مشخص شده ؟ 
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 جواب: 
هفتگی بودش صحبت این سطح رو تحليل ها رو چون به خاطر دارم عرض می کنم و در یکی از ویدئوها  هم در مورد یک بیس که برای تایم 

 کردیم که در انجا سطح باال برای مانسلی و سطح پایین برای دیلی بودش
و االن که سطح پایین شکسته شده و قيمت از پایین به ان رسيده سطح باالی بیس شما که سطح پایین ان بیس هستش برای دیلی 

 هستش 
 ر این بیس با شکست ان از سمت پایین سل داشته باشيد و مطابق با روش بررسی شما هم این درست هستش و شما ميتونستید د

 
 522سوال_شماره_ #
  جلسه_هفتم #

 استاد رسم این سطوح ميتونه درست باشه؟ 

 جواب: 
بله درست هستش ولی با یاداوری یه نکته که ما عرض کردیم وقتی از دو قله خط ترسيم ميشه خط کانال بین دو دره قرار ميگيره و شما 

 دوبرابر ترسيم کردید و بین سطوح سبز شما باید یک سطح دیگه وجود داشته باشه که یک نمونه رو ترسيم کردم باکس ها رو 
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 ٥٢٣سوال_شماره_ #
  جلسه_هفتم #

استاد در مورد هيدن گپ ها اگر در یك ناحيه هيدن گپ مانسلي و در همان محدوده هيدن گپ هفتگي داشته باشيم کدوم سطح براي  
 ستش؟ ما مهم تر ه
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 جواب: 
هيدن گپ هم مطابق با اصول اوليه سبک برای تایم فریم باالتر هستش و در مورد هيدن گپ ها که گره های معامالتی هستش شما 
برای  اپدیت کردن با به پایین ترین تایم ممکن  برای اپدیت ان بیاد که در ان مورد و شناخت گره ها در بخش پراسی صحبت می کنيم و 

شما در این تصویر زمانی که گپ رو تشخيص ميدید ان گپ برای باالتر  مانسلی هستش چون گرده ان در هفتگی دیده ميشه و ان گپی که 
شما االن در هفتگی تشخيص دادید یه گپ جدا از گپ مانسلی هستش چون گپ مانسلی شما یه گره داره که در تصویر دوم شما 

 م همپوشانی ندارند که بخوایم بگيم اولویت با تایم باال هستش مشخص هستش و این دو گپ شما با ه
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 524سوال_شماره_ #
  جلسه_هفتم #

 سالم 
 اگر کندل هم بادی النگ داشته باشه هم شادو النگ ما دو سطح هيدن داریم؟ 

 اگر کندل در تایم باالتر فقط شادو بود باید برای هيدن تو تایم باالتر دنبالش باشيم؟
 یکی در دل شادو؟  یکی در دل کندل

 جواب: 
 هيدن ها در فول بادی ها و النگ شدو ها بررسی بشه 

 اگر یه کندلی هر دو رو با هم داشته باشه
 و در زیر گروه خودپوشاننده ها باشه که اپن ان مهم ميشه 

 و اگر خود پوشاننده نباشه که ما به بادی ان دیگه کاری نداریم 
 فول بادی  برک اوت و  پیوت برای هيدن ها باشهتوجه شما به کندل های النگ بار 

 
 

 525سوال_شماره_ #
  جلسه_هفتم #

ساعته ,  16سطوح دیلی مشخص شده , یکی از سطوح که با رنگ ابی مشخص کردم بزای تایم کمتر از دیلی هست  494سالم در سوال 
دربرگشت انتظار پیوت دیلی داریم؟  و الزم نيست اون   ساعت به دیلی تبدیل شده و 16االن که بازار باالی سطح بسته شده . سطح از 
 سطح ابی رنگ رو روی چارت مشخص کنيم ؟ 
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 جواب: 
 ساعت نوشته شده رو عرض کردیم به خاطر اینکه از تایم های نزدیک استفاده می کنيم  16در همان زمان هم ما ان سطح که 

تایم بودش از همان اول برای دیلی در نظر ميگرفتيم و االن که شکسته شده باز برای  و اولویت رو به تایم باالتر ميدیم اگر پیوتی در بین دو 
دیلی هستش اما در نظر داشته باشيد که در بحث شکست ها به ان اشاره می کنيم این شکست اصال شکستی نيستش که ما به دنبال ان  

شن اهميت دارند که حرکت قبل از ان ساید و رنج و  هستیم و علتش هم مومنتوم موجود هستش و شکست هایی در تریگر پرایس اک
 بیس و سی پی و خالصه استراحت باشه تا بازار توان الزم رو برای حرکت بعدی داشته باشه و خطر تشکيل کپس نداشته باشيد

 و انشا هللا در جلسه شکست ها

 خالصه به روز شدیم و با اجازه من برم برا تهيه مقدمات برای ضبط جلسه جدید ➕
این چيزی هستش که چهار حالت اصلی رو نشان ميده ولی من به جای این که این همه منفی و مثبت بنویسم و مخفی غير مخفی خيلی 

حاال یا اینورت هستند که دایورحنس هستند و برای برگشت    ساده  این دو تا قله ها یا خطوط با هم واگرا هستند یا همگرا و خالص
 که برای روند استفاده ميشن ولی مهم این هستش که شما این دو تا رو ترکيب کنيد  123تند و استفاده ميشن تا ترند هس

 یعنی  یک واگرائی معمولی رو در دل ان واگرائی مخفی در مولتی تایم پیدا کنيد حاال هر چی دیگه ميخواید اسم این ها رو بنویسيد 
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نگاه نکردم و به ان دو تایی باالیی که معمولی هستند ميگم دایورجنس که برای من من برای خودم حتی به این همگرایی و واگرایی هم 

 باعث شروع یک اصالح هستند 
 و به ان دو تای پایین  هم ميگم کانورجنس که برای من شروع یک روند هستند 

        و اینجا به قول رامين همه متون خارجی رو بردم زیر سوال 
 

  اگرایی بدیم و به همگرائی هم اسم همگرایی وولی ميشه واقعا به واگرایی اسم و
 واگرایی برگشت 

 واگرایی روند 
 

 همگرایی برگشت 
 همگرایی روند 

 مفهومش هم راحت تر و مطابق با خود ساختار هستش
 

 سالم 
 سعی می کنم تا در ویدئوهای تریگر قسمت چارت پترن ها در مورد سوال شما هم صحبت کنم 
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 ه دهم سواالت مربوط به درس جلس 

 سوال   16
 

 ۵۲۶سوال_شماره_ #
  جلسه_پنجم #

که فرمودید پیووت اول ریورس هست و در واکنش به سطح ایجاد شده منظورتون همان از   ۴۹۹سالم استاد ببخشيد در مورد سوال 
 سطح پنجاه درصد سطح ماهانه است یا اشتباه متوجه شدم؟ 

و اینکه فرمودید پیووت آخر مربوط به شکستن خط سر و شانه است متوجه الگوی سرو شانه نشدم ميشه لطفا در تصویر نشان دهيد 
 ممنون 
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 جواب: 
 اولی رو ریورس در نظر گرفتم به خاطر نوع آرایش هخير من برای ان سوال به تایم خاصی نرفتم و بر اساس همين تایم صحبت کردم و اینک

SO4  موجود در تصویر بوده که ما هنوز به این الگو نرسيدیم و سرو شانه مربوطه را هم در تصویر نشان دادم که پیوت اخری شما پولبک
 شکسته شده خط گردن ان سرو شانه بوده به سطح 

 
 ۵٢٧سوال_شماره_ _#

 جلسه_پنجم #
سالم استاد وقتتون بخير. استاد ميتونيم با توجه به اینکه انتظار فروش در ناحيه داخلي پیوت ها داشتیم و پیوت در تایم خودش 

 باشن؟ شکسته شده دیدگاهمون عوض شده باشه  و سطوح به تریگر فيليپ تبدیل شده 
عنوان کردید که این نوع شکست ها قابل قبول نيستن اما بر اساس تریگر فيليپ   ٥٢٥البته با توجه به اینکه در سوال شماره ي ) 

 (      ميخواستم بررسي کنيد خيلي ممنون
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 جواب: 

 دو تا بحث در خصوص سوال مطرح شده شما به ذهنم ميرسه 
 نيستش چون برای تریگر فليپ ما شرط اول و اصلی رو وجود یک حرکت شارپ در مارکت اعالم کردیم یکی اینکه این سطح تریگر فيليپ 

 ولی سطح شما مطمئنا یک فيلپ هستش که شکسته شده و بله ميشه انتظار خرید داشت اما تا سطح پیش رو 
 وم قبلی شکست ایده ال ما نيستشو اینکه این حرکتی که باعث شکست شده همانطور که خودتون فرمایش کردید به خاطر مومنت

  به این خاطر هستش که ما بعداز این شکست انتظار تشکيل بیس پیوت رو داریم و بازار مطمئنا و قطعا در این ناحيه رنج خواهد شد
رنج شده   چون همه قدرت بازار قبل از شکست صرف حرکت شده و مطابق با اولين قانون تریگر پرایس اکشن ما باید بعداز حرکت منتظر 

بازار باشيم و چنانجه ترید کنيم و انتظار حرکت های شارپ را داشته باشيم برای تارکت های بزرگ در دام حرکت ساید و رنج بازار گرفتار  
 ميشيم و به همين خاطر عرض کردیم که این حرکت شکست  شکستی نيستش که مد نظر ما باشه

 
 528سوال_شماره_ #
 جلسه دهم #

ایا معکوسش هم ميتونه اتفاق بیفته یعنی سطح تایم باال به سطح تایم   518احترام به استاد بزرگوار استاد عزیز در سوال با عرض ادب و 
 پایین تغيیر ماهيت بدهد 

 

 
 جواب: 

حال  از نظر ما خير چون وقتی شما یه سطح مثال هفتگی دارید  و تعداد دفعات برخورد مطرح هستش این پیوت هایی که روی سطح در 
تشکيل هستند ميتونند مربوط به تایم های مثال دیلی و یا چهار ساعته باشند ما تایم سطح رو بر اساس تعداد برخوردها از ارزش ان کم  
می کنيم ولی تایم رو پایین در نظر نمی گيریم البته در نظر داشته باشيد که شما ميتونيد بر اساس هر پیوت تشکيل شده در بازار بدون  

اناليز ان پیوت در گذشته فقط و فقط بر اساس خود ان پیوت هم تصميم به ترید ماهيت داشته باشيد ولی برای شکست شما  توجه به
 نميتونيد تایم رو کمتر بگيرید 
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 529سوال_شماره_ #
  جلسه_پنجم #

اینکه ميتونيم جفت اینها رو یك محدوده  پیوت مانسلي هستند و  B وA سالم استاد ممنون از شما ، دو سوال داشتم آیا پیوتهاي نقطه
 بگيریم و یك سطح حساب کنيم ؟ 

 

 
 جواب: 

به نظر ميرسه که پیوت ها یک پیوت مانسلی باشه چون هم طول حرکت متناسب هستش و هم تعداد کندل و هم قانون پوشش کند  
 لها

بسته شده باشند رو ندارید و ميتونيد از قانون سه برابر  شما مطابق با تصویر ظاهرا سه کندل صعودی که باالتر از قبلی Bولی در پیوت 
دارید که  Aاستفاده کنيدو این پیوت واکنش به پیوت اصلی بوده و ضمن اینکه یک سطح خودکشی هم به عنوان مارکر در پشت پیوت 

 برای ترید سل استفاده کنيد Aميتونيد از ان هم برای سل در اف تی سی پیوت 
 

 530سوال_شماره_ #
  جلسه_ششم_و_هفتم #

 در شکل پایین لطفا مکان های تشکيل شده رو درست ترسيم کردم اگر امکانش هست شما هم در شکل ترسيم کنيد 
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 جواب: 
از سمت چپ به نظر تعداد برخورد داشتید و سطح یک فيليپ کالسيک هستش و سطح بعدی تعداد برخورد نداشته و احتماال یک تریگر  

ش و سطح سوم درسته و چهارمی هم یک سطح پیوتی هستش که سطوح فيلپ پیوتی و  تریگر فيليپ ها هر دو در  فليپ از تایم باال هست
 زیرگروه پرایسی هستند 

 
 ٥٣١سوال_شماره_ #
 جلسه_پنجم #

بگيریم با توجه به  سالم استاد، وقتتون بخير،این سطحي که ترسيم کردم اگر اشتباه نکنم به عنوان سطح فيليپ پرایسي ميتونيم در نظر 
 عذم وجود سفارش در اون سطح چرا در پولبك عمل نکرده؟

 
 جواب: 

بله قطعا این یک سطح تریگر فليپ هستش و تریگر فيليپ ها به خاطر گول زدن تریدرهای تایم پایین و همچنين استاپ هانتر کردن   
واکنش نداشته این هستش که حرکت برای تایم باال بوده و این ایجاد ميشن و به همين دليل تنها عامل اینکه سطح مورد نظر در پولبک 

برگشت برای استاپ هانتر کردن مجدد در تایم باالتر برای پر کردن سفارش های خرید صورت ميگيره اما روی ترید در اینده روی همين  
سيم کردید یکی از بهترین سطوح سطح برای برگشت و یا شکست و پولبک باید ستاپ داشته باشيد چون مطمئن باشيد سطحی که تر 

 واکنش هستش برای ترید های با ریسک به ریوارد های باال
و در نظر داشته باشيد که یک تریدر پرایسی ممکن هستش که حتی تعداد استاپ های ان از تعداد تارکت هایی که بدست مياره هم بیشتر 

تونه جبران ده ها استاپ رو داشته باشه و باید اگر ميخواید پرایسی ترید باشه ولی یکی مرد جنگی به ازصد هزار ميشه و حتی یک ترید مي
 کنيد 

 اوال به دانسته های خودتون ایمان داشته باشيد و بعد هم روی مدیریت ذهن خودتون برای کسب پیوت های بزرگ کار کنيد
 نترسيد و از استاپ ها مخصوصا استاپ های کوچکی که در پرایس دارید روی سطوح پرایسی هرگز 

 
 ۵۳۲سوال_شماره_ #
 جلسه دهم #

کندل پشت سرهم تشکيل شدن درجه اعتبار بیشتری دارن   ۳سالم استاد وقت بخير ،آیا استاد از لحاظ درجه اهميت، پیوتهایی که از 
 تشکيل شده ان ؟  atr برابر ۳نسبت به پیوتهایی که از 

 جواب: 
 سالم 

راستا از اهميت و اولویت اول برخوردادر هستش و استفاده از ای تی ار برای یک  بله صد در صد همين طور هستش و سه کندل در یک 
 ابزار کمکی و جانبی استفاده ميشه 

 
 533سوال_شماره_ #
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 جلسه_ششم #
 . سالم جناب خاکستر خسته نباشيد

 . در مورد عمل نکردن پیوت پرسيدم که فرمودین بخاطر الگوی پرشين گلف بوده 350قبال در سوال 
         . ممنون ميشم االن در موردش توضيح بدین

 
 

 
 جواب: 

در خصوص پرشن گلف صحبت کردیم و عرض کردیم  که یک ناحيه هيدن در دل کندل های النگ بار هستش که یک بار مصرف هستش و  
ارزش ترید نداره و این احتماال وجود  اگر ان سطح دیده بشه منظور انگلف هستش که در اینده صحبت خواهيم کرد دیگه سطح مورد نظر 
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داره که وقتی قيمت در دفعه بعد به ان سطح برگشت داشته باشه سطح رو بشکنه و ازش عبور کنه و  ان زمان چون در مورد پرشين ها 
از علت های   نگفته بودیم و سطوح یک بار مصرف رو نميدونستیم احتماال به این خاطر بوده که عرض کردم بعد صحبت می کنيم و یکی

عدم واکنش قيمت به این سطوح ميتونه به خاطر انگلف شدن هيدن های باشه که دیگه سفارشات در انجا جمع شده و باعث شده تا  
کسی به فکر سل کردن نباشه و در مورد همه الگوهای حرکت در جلسات دیگر صحبت خواهيم کرد که معروف به الگویها اس او چهار 

 هستند 
 

 534سوال_شماره_ #
 جلسه _هشت #

سالم. استاد سطوح تریگر لول ما چه جوری تشخيص بدیم عمل نمی کنند. بحث تریگر های ورود منظورم نيست.  الگوها بیشتر مد نظرم  
هست. اگر بعد از ی سی پی )تری درایوها(یا کپس باشند یا الگوهای دوبی. دایورجنسی . ... می خوام بدونم مثال روی یک سطح تریگر  

 فليپ هستیم ولی قيمت با یکی از الگوها بهش رسيده تصميم گيری باز هم ورود روی سطح هست ؟ 
 جواب: 

 سالم 
         راستش تری درایور هاو کپس و دوبی و دایورجنس رو که فعال نميدونم چی هستش

 اما سطح فيليپ  هم مثل همه سطوح دیگر در بازار هستند 
ر هر دليلی تشخيص اشتباه باشه و به همين خاطر در اینده تمرکز یک تریدر باید روی مدیریت  و البته این احتمال وجود داره که به خاط

 سرمایه و ریسک باشه
اما اینکه برخی از سطوح تریگر فليپ ها عمل نمی کنند به نظرم به خاطر عدم توجه به تایم باال و ساختار اصلی هستش که در تایم های  

ار ميشيدو تشخيص ان هم فقط با تمرین  الیو هستش به صورتی که اگر سطح شما به نظر شما عمل  پایین در دام حرکت های جعلی گرفت
 نکرد در اینده ان رو در تایم های دیگر هم بررسی کنيد و علت ان رو پیدا کنيد 

ایراد و اشکال ترید تحليلی تسلط به تشخيص درست فقط با تمرین و تمرین و ترکيب سطوح و الگوها امکان پذیر هستش و این تنها 
  هستش که باید قدرت تشخيص وجود داشته باشه

و این قدرت تشخيص هم با تمرین و البته توجه به تایم فریم ها امکان پذیر هستش چون رفتار بازار به قول اقای سرابی فقط در یک تایم  
 بازار رو بخونيم فریم لو ميره و ما ميتونيم فقط در یک تایم فریم خاصی در ان زمان دست 

 و این تایم هم مطمئنا ثابت نيستش 
پس برای تصميم گيری باید توجه به ساختارها تو الگوها در همه تایم های داشته باشيد با تاکيد بر اینکه تایم باال هميشه برای ما از 

 اولویت برخوردار هستش 
 ۵۳۵سوال_شماره_ #
 جلسه_دهم #

  سالم و عرض ادب
 رایسی یک بار مصرف هستند ؟ سطوح فيلپ پیوتی ویا پ

 مثل تصویر زیر
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 جواب: 

خير سطوح پرایسی یک بار مصرف نيستند و تا زمانی که سفارشات در انها وجود داشته باشه به قوت خودشون باقی هستندو روش  
بودن برخی از سطوح پرایسی تشخيص وجود سفارش هم نفوذ در انها هستش که در اینده صحبت خواهيم کرد و در مورد یک بار مصرف 

هم نه اینکه یک بار مصرف هستند ما از انها فقط یک بار در ترید استفاده می کنيم و موضوع مصرف شدن سفارشات در گره ها رو بعدا 
 بیشتر صحبت خواهيم کرد 

 
 
 

 ۵۳۶سوال_شماره_ _#
 جلسه_دهم #

 برگشت قيمت در ناحيه سبز یک فيلپ پیوتی داریم ؟ با توجه به اینکه ناحيه زرد پوشش داده نشده در مقابل 
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 جواب: 

 تعداد کندل هایی که در این نااحيه تشکيل شده و با توجه به پیوت تسویه اولی مطمئنا شما با یک سطح از تایم باال باید درگير باشيد 
 تشکيل یک پیوت تسویه و بعد هم استاپ هانتر ان پیوت و تشکيل پیوت اصلی 

 مرحله سوم یک ریترن تو پیوت و شروع حرکت نزولی برای رسيدن به بیس حرکت صعودی هدف اوليه این حرکت هستش و در 
 ولی مطمئنا ان ناحيه زرد شما وقتی شکسته بشه یه سطح فيليپ به شما برای ترید ميده

بین سبز و زرد حرکت نزولی داشته باشه ناحيه سبز هم یک سطح فيليپ هستش که قيمت در مرحله اول ميتونه به اندازه باکس حرکتی 
 که ميشه رسيدن به همان بیس حرکت شارپ صعودی 

 
 537سوال_شماره_ _#

 جلسه_دهم #
سالم استاد وقت بخير در تصویر ارسالی یک سطح فيليپ پیووتی در چهار ساعته داریم که در یک ساعته زیر سطح بیس تشکيل شده  

 دقيقه باید شکسته شود آیا سطوح درست اند ؟   15طح پایین در ساعته و س 4بنابراین سطح باالی بیس در 
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 جواب: 

شما اینجا یک حرکتی فشرده به اسم سی پی دارید که درایور یک ان مهم هستش و جزء مباحث اینده ما هستش و بیس روی سطح  
 داده شده حرکت کنه تشکيل شده و ما انتظار داریم که قيمت برای فاز اول تا  اف تی سی پیوت سه نشان 

 
 538سوال_شماره_ #

 جلسه دهم 
 .ااستاد رو لول تریگر فيلپ پیوتی باید در لحظه ترید کرد .جزع سطوح روند ميشه یا ميشه بعد ها هم ترید کرد
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 جواب: 

وجود و یا عدم  سطوح فليپ پرایسی که شامل پیوتی و تریگر فيليپ تقسيم شد محل واکنش های شارپ هستش که ميتونه به دليل 
وجود سفارش اتفاق بیفته و ضمن اینکه شما از ان در لحظه ميتونيد استفاده کنيد این سطوح و دیدگاه و ذهنیت در چارت باقی خواهند 

 ماند
 

 539سوال_شماره_ #
 جلسه_هشتم #

        دوباره توضيح بدین قاطی کردم ۵۲۱سالم استاد خسته نباشيد اگه ممکنه در مورد سوال 
 جواب: 

 بیس پیوت یک بار دیگه در ویدئویی که در حال ضبط هستش در موردش صحبت می کنم واميدوارم که مشکل حل بشه 
 

 ۵۴۰سوال_شماره_ #
  جلسه_هفتم #

 فيليپ پرایسی مشخص می شود  ولی فليپ کالسيک خيلی دیده نميشه چرا هميشه در تحليل ها تون واکنش ها به سطح 
 یعنی فيلپ کالسيک اهميت اش ازفليپ پرایسی کمتره ؟ 

 
 جواب: 

 به این سوال اشاره شد من مطابق با سبک شخصی خودم سعی ميکنم که نواحی پرایسی رو ترسيم کنيم  10در ویدئو جلسه 
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 عدم واکنش به سطوح کالسيک و یا اولویت بندی انها نيستش و این دليل بر بی اهميت بودن و یا 
 

 ۵۴۱سوال_شماره_ -#
 جلسه_ چهارام #

استاد بیسی که در دیلی دیده ميشه و سطحی که برای دیلی هستش شکسته شد شما گفته بودید سطح پایین بیس. شکستش باید در 
دیلی هستش در برگشت به پایین چرا ما باید در این حرکت به یک  یک تایم باالتر برسی شود ولی االن اینجا سطحی که شکسته شده برای

 تایم باال 
                ابریم؟ ممنونم از زحمات بی دریغ شم 

 
 جواب: 

بیس پیوت زمانی که حداقل سه )چهار( کندل داشته باشيم که کندل های قادر نباشند باالتر و یا پایین تر از کندل های قبلی کلوز کنند  
 دارید من عرض نکردم که سطح پایین بیس شکست باید در تایم باالتر بررسی بشه شما یک بیس 

  عرض کردم این بیس که دارید مشاهده می کنيد
 شما در تایم پترن یا تایم ميانی هستید و این یعنی اینکه تایم ساختار این بیس ميشه تایم باالتر 

 م پترن هستش تایم تریگر ميشه یک تایم پایین ترو در همان تایم که دارید بیس رو مشاهده می کنيد که تای
 اینکه ان سطح باال و یا سطح پایین ان در کدام تایم باید شکسته بشه بستگی داره به موقعيت بیس نسبت به خط در چه حالتی باشه 

 ما به تایم باالتر نميریم به تایم پایین برای ترید ميام 
 برای این ميرید تایم باال که برید تایم ساختار و بعد دو تایم برگردید پایین به تایم تریگر ان تایم باال ميشه تایم ساختار و شما 

 و ميتونيد مستقيم هم در همان تایم پترن که هستید یک تایم برید پایین که بشه تایم تریگر شما 
 این موضوع خيلی سوال شده و یه بار دیگر در ویدئوها در موردش صحبت می کنيم 

 
 542سوال_شماره_ #
  جلسه_هشتم #

  سوال در مورد ترید در هيدن،گپ ها برام،پیش اومد
ما نقطه ایی رو،پیدا ميکنيم ک قيمت قراره به سمت هيدن گپ حرکت کنه و ترید ميکنيم ایا ناحيه هيدن وقتی ک قيمت رسيد مثل  

 ناحيه پنجاه درصد النگ شدو قابل ترید نيست ؟؟؟ 
 جواب: 

کردم یکی از دوستان این هيدن ها رو در سایت خودشون اعالم ميکردند و مطابق با فرمایش ایشون بازار در بیش از  چرا در ویدئو عرض 
درصد به سمت هيدن ها حرکت می کنه و شما با این دیدگاه احتياج دارید تا یک استراتژی و ستاپ داشته باشيد که بتونيد با صدور  98

د و بدون دليلی نميتونيد به سمت هيدن ها ترید کنيد و اما هيدن ها یک گره معامالتی هستند و  سيگنال به سمت ان هيدن ها ترید کني
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شما ميدونيد در هيدن هم ترید کنيد ولی عرض کردیم که هيدن ها یک بار مصرف هستند و شما نباید بیشتر از یک بار روی ان سطح ترید  
 کنيد 

نظر ميگيره و ما ان رو قبول داریم ولی هيدن ها برای ما محلی برای ترید هم هستش اما ان دیدگاه قبلی هيدن ها رو به عنوان تارکت در 
 فقط یک بار

 
 سواالت مربوط به درس جلسه یازدهم 

 سوال   43
 543سوال_شماره_ #
 جلسه_دهم #

 سالم استاد،وقت بخير 
؟ اگر  C اومده؟بعد تشکيل پیوت مينوریبوجود  FTC مطابق شکل شماتيک زیر ما کجا متوجه ميشيم که سطح FTC در مورد سطح

ست کنيم یا با شکست تریگر الین ترید رو انجام  C درست متوجه شده باشم دیدگاه ترید در این حالت اینه که اردر در محدوده قيمتی
 .دهيم

ست ميکنيم)چون  C رویوجود داره؟در این حالت ما اردر  C قبل تشکيل AB در مسير FTC سوال مهمتر این که امکان تشخيص سطح
این ترید رو  (را انجام نداد DE حرکت)مستقيم به پایین رفت C تشخيص دادیم قيمت از اون محدوده برميگرده( که اگر قيمت بعد تشکيل

 .از دست ندیم

 
 جواب: 

  FTC زمانی که خط تریگر الین شما شکسته ميشه  ان زمان سطح سبز اسمش ميشه اف تی سی
 RTP به ایی ميشه  ار تی پیو ان حرکت از بی 

 
 روش ترید بر اساس ستاپ های شما هستش که انتخاب ميشه 

 اگر کالسيک ترید می کنيد باید با شکست تریگر الین ترید کنيد
 و اگر پرایسی ترید می کنيد 

ناحيه سی بهش ميرسه و واکنش نشان  در اینده باید بتونيد قبل از اینکه سطح تریگر الین شکسته بشه شما ان گره ای رو که قيمت  در  
 ميده رو بتونيد تشخيص بدید 

پیدا   Bتا  Aبخواد به سمت سی حرکت کنه شما باید بتونيد یک ناحيه ترید در تایم تریگر بین حرکت  Bو بله قبل از اینکه قيمت  از سطح 
 کنيد 

 که ان گره  سطح اف تی سی هستش 
 و عرض کردیم که سخت ترین نوع تریگر هستش 
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  و اما اخری سوال شما

  خير شما به خاطر اینکه روش های دیگری هم برای ترید در ناحيه رو دارید ميتونيد از تریگر های دیگری استفاده کنيد
 اما گر بخواید از تریگر الین استفاده کنيد

 بله در بعضی از زمان ها شما قادر به ترسيم تریگر الین برای ترید نيستید 
 544سوال_شماره_ #
 جلسه_دهم #

این طور با فاصله قيمتی نبودند و  BD با سالم.در شکل باال در مورد رسم تریگر الین سوال داشتم.اگر مثل حالت شماتيک این دو کف
نتظر  دالر در یک محدوده ی قيمتی نزدیکی بودند ،تریگر الین رو به حالت افقی رسم ميکنيم؟سپس م-مثل چارت پایین برای ارز یورو

 شکست آن و بعد وارد ترید خواهيم شد یا شيوه دیگری برای رسم زاویه دار آن در این حاالت وجود دارد؟ 

 
 جواب: 

و   اگر شما قادر به ترسيم تریگر الین نبودید ميتونيد از تریگر های دیگر هم استفاده کنيد و ما تریگر الین افقی رو فقط برای دبل تاپ ها
 در  موارد مثال شما ميتونيد از روش های دیگر و یا استفاده از تایم مناسب تریگر مناسب رو داشته باشيد  بیس پیوت ها داریم اما

 
 545سوال_شماره_ #
 جلسه_دهم #

 ت؟ببخشيد استاد برای رسم تریگر الین در تایم تریگر آیا باید از قله یا دره های ماژور تایم تریگر باشه یا مينور هم باشه قابل قبول هس 
 جواب: 

 تریگر الین از دو دره و یا دو قله اخر ترسيم ميشه که در تایم تریگر قابل رویت باشه 
 و ميتونه از هر قله و دره اخر ترسيم بشه 

 البته انواع تریگر الین ها رو در جلسات اینده دسته بندی می کنيم 
 

 546سوال_شماره_ #
 جلسه_دهم #

 اینگلف بشه )نفوذ در انتهایی ترین نقطه( آیا دیگه ما انتظار داریم پیوت مربوطه عمل نکند ؟ وقتی این سطح  FTC استاد در مورد سطح
 و ادامه حرکت در مسير پیوت تشکيل شده در آینده هنگام برگشت کدوم یک از این دو برای ما مهم هستن؟  FTC به سطح RTP بعد از

 جواب: 
معموال وقتی نفوذ در  سطح اف تی سی داشته باشيم پیوت های تسویه و پولبک  شما سه نوع پیوت داشتید تسویه/ ریورس و پولبک و 

تا هفت کندل  شکسته ميشن ولی پیوت های ریورس حتی اگر نفوذ در سطح اف تی سی هم داشته باشيم ميتونه ترید در   4بعداز تقریبا 
 مد نظر هستش  15باشه مطمئنا تارکت های هفت و انها تارکتی با ریسک به ریوارد یک به دو رو به ما بده و اگر نفوذ نداشته 
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ولی زمانی که شما ریترن دارید در اینده که قيمت برگشت داره به سمت پیوت دیگه ناحيه اف تی سی برای ترید مهم نيستش و باید در ان  
 دیدگاه نباشه حرکت ریترن به دنبال ناحيه ای برای ترید باشيد البته اگر ساختار برگشت ساختار تسویه و عوض شدن 

هر چند اگر هم سفارشات معکوس فعال شده باشند باز به خاطر اینکه خيلی ها در این ناحيه تارکت ست کردند شما شاهد تشکيل یه 
 پیوت تسویه و بعد بریک اوت هستید و ميتونيد باز هم تریدی رو که دارید اگر اشتباه بود با سود  البته با مدیریت سرمایه خارج بشيد

 
 553ل_شماره_ سوا #
        جلسه_دهم                                                                                                                      #

یم .  ریترن به اف تی سی داشت  2% ای تی ار تشکيل شده . در کندل شماره 80پیوت با پوشش  1جناب تریگر در یورو در کندل شماره 
واکنش ها به اف تی سی هست و وقتی از این ناحيه   3و 2اف تی سی ما رو نقض کرده ؟ یا اینکه کندل   3سوال اینه که آیا کندل شماره 

م فاصله گرفت و ریخت پایین ميایم)) های ((ترین این کندل ها رو به عنوان حد آخر تاچ شدن برای تغيیر دیدگاه در نظر ميگيریم؟  اگه بخوا
رو ریترن تو ار تی پی در نظر بگيریم یا هنوز قيمت فاصله از پیوت نگرفته که بخواییم این رو  3ل رو جور دیگه بپرسم آیا کندل شماره سوا

 مطرح کنيم و فعال در حال تشکيل ار تی پی احتمالی هستیم؟ 

 
 جواب: 

مدیریت سرمایه از این تصوی استفاده کنيم ولی در مورد  این یک نمونه ایده ال هستش که در اینده اگر یادم باشه برای بحث ترید و 
سوال فعلی شما خير ان کندل ها سطح رو نقض نکردند و وقتی ما صحبت از ترسيم تریگر الین داریم یعنی حداقل دو دره در این تصویر  

ارشات قبل از حرکت نوسان داشته باشد که الزم داریم یعنی اینکه انتظار داریم قيمت حداقل تا چند کندل در این ناحيه برای پر کردن سف
درصد ما حرکت های داریم که قيمت موقعيت ترید در تایم تریگر رو به ما    25-20درصد اتفاق می افتد و فقط  80-75این در بیس از 

سيک در شکست  نداده که در ان خصوص هم صحبت خواهيم کرد و در این تصویر شما ميتوانيد ترید پرایسی در حمله اول و ترید کال 
 تریگر الین را داشته باشيد 
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  ۵۵۴سوال_شماره_ _#

 جلسه_دهم #
که یک سطح مانسلی بوده داشتیم و نشان وخبر از صعود گلد...استاد ایا این برداشت  ماهيانه FLبا سالم استاد در گلد ما نفوذ در 

 انتطار پیوت تسویه داریم و ميشه اوردر اونجا ست کرد؟ درصد ناحيه ...هر سه، سه سطح ميدن و ما ۵۰صحيح هست که ابتدا و انتها و 

 
 جواب: 

در مورد ست کردن سفارش شما چهار قانون استراتژی/ ستاپ/ پلن/ مدیریت ذهن رو داشتید و با این قانون شما در هر سطحی که 
یی که دارید مثال در نمونه شما دیدگاه منظور از قوانين وقتی شما بر اساس تریگر ها  قوانين شما اجازه بده ميتونيد سفارش ست کنيد

 این هستش که هرگاه قميت در یک  اف ال نفوذ کند ما انتظار یک برگشت از ان سطح را داریم 
و چنانچه تناسبی بین استاپ الس و تارکت شما در ناحيه وجود داشته باشد  بله مطمئنا شما ميتوانيد در ان ناحيه اقدام به گرفتن  

باشيد چرا که عرض کردیم در ناحيه های سه گانه به خاطر طول حرکت ای تی ار برگشت و اصالح ما ميتوانيم حتی  پوزیشن فروش داشته
 پیوت های تسویه را هم ترید کنيم پس سل کردن شما در ان ناحيه مجاز است

 
 555سوال_شماره_ _#

 جلسه_هشتم #
درصد شادو را با دو خط آبی مشخص کردم کدام   50درصد کل کندل و  50ناحيه استاد در گلد ما در تایم هفتگی یک النگ شدو داریم که 

  یک اهميت بیشتری دارد ؟               در تایم دیلی چهار ساعته و یک ساعته پیووت داشتیم که هر کدام ریزش های بیشتر از یک ای تی ار 
رگردد و نواحی هيدن گپ ها را ببیند یا نه؟ البته ناحيه هيدن اول یکبار  داشته اند با توجه به ترند تری جی در روزانه انتظار داریم قيمت ب

 دیده شده االن این انتظار صحيح است که قيمت تا ناحيه دوم ریزش داشته باشد ؟ 
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 جواب: 

تایم تریگر با توجه به ارایش در مورد النگ شدو ها و یا کال در مورد هر کندلی عرض کردیم که شما باید به تایم تریگر ان تشریف ببرید و در 
درصد یه ناحيه و اصطالح   50تشکيل دهند ان کندل یک گره معامالتی در دل کندل وجود دارد که ان گره معامالتی مهم بوده و استفاده از 

 حدوی و تقریبی هستش 
 

ای تی ار تایم ساختار را داریم و مدیریت  ما در مورد تارکت ها که در جلسه مربوط به ان صحبت خواهيم کرد  ما انتظار حرکت به اندازه 
پوزیشن در تارکت های  یک سه هفت پانزده خواهد بودو برای طال ميتونيد از دو تحليلی که در راستای اموزش ها در صفحه اینستاگرام 

 گذاشته شده استفاده کنيد
ست هستش و ما هم به خاطر اینکه تایم های سه  و اما بله انتظار ریزش از این سطح که ميتونه پولبک به سطح شکسته شده باشه در

 گانه هستش مجوز سل را نيز داریم 
 

 556سوال_شماره_ #
 جلسه_دهم #

 با سالم و احترام
 چطور در یک سطح تشخيص دهيم ورود با تریگر داشته باشيم یا اردر گذاری؟ 

 (.می رسندچون برخی سطوح دارای قدرت زیاد هستند و قبل از تریگر دادن به سطح بعدی )
 جواب: 

به نظرم بهترین کار این هستش که در در ستاپ های که برای ترید در سيستم معامالتی خودتون استفاده می کنيد سعی کنيد از یک گروه  
 تریگر استفاده کنيد منظورم یا کالسيک و یا پرایسی  هستش 

  ای مارکت رو ترید و یا شکار کنيمما ما برای ترید کردن اصال این دیدگاه رو نداریم که باید همه حرکت ه
و مطمئنا با روشی که دارید یا قسمتی از مارکت برای ما قابل تحليل نيستش و یا حتی قابل تحليل هستش و به هر دليلی که یکی از انها  

 مثال تریگر نداشتن و یا تریگر ندادن هستش ترید نميشه 
صياتی که دارید در بازه زمانی مشخص شده چند ترید دارید و برایند انها و ان چيزی که مهم هستش این هستش که شما با تمام خصو

 چقدر هستش 
 و حرکت هایی از مارکت رو که به هر دليل نميتونيم ترید کنيم اصال مهم نيستند 

ميرسه و روش من مثال در نظر بگيرید که من یک هفته مارکت رو رصد می کنم و سيگنال ندارم و زمانی که مارکت به ناحيه مورد نظر من 
 هم کالسيک هستش و باید با تریگر کالسيک وارد بشم یه کاری پیش مياد و در ان زمان هم ترید نمی کنم 

 این موقعيت های از دست رفته اصال مهم نيستند و مهم این هستش که من در ان ترید هایی که انجام دادم چه برایندی دارم 
تون یکی از روشها رو  برای ستاپ انتخاب کنيد و فعال به صورت ترکيبی فکر نکنيد تا حداقل  و سعی کنيد در طراحی سيستم معامالتی خود

 ترید با برایند مثبت و تسلط کامل  1000داشتن 
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 557سوال_شماره_ #
  جلسه_هشتم # 

 با سالم و درود خدمت استاد گرامی 
 شرایط یک کندل فول بادی رو نداردشاهد یک النگ بار پیوتی هستیم ولی این النگ بار  EURUSD در چارت

 اینکه آیا شرط کندل النگ فول بادی  فقط برای النگ بارهای شکست است؟  -سوال اول 
برای مشخص کردن ناحيه هيدن این نوع کندلها از چه روشی باید استفاده کرد؟ چون در کندل النگ شکل گرفته اگر سطح  -سوال دوم

در نظر می گرفتيم دقيقًا با محل واکنش قيمت مطابقت داشته . اما اگر از کندل مخالف یاهر   درصد بدنه کندل رو به عنوان هيدن50
 .روش دیگری استفاده می کردیم ناحيه هيدن باالتر قرار می گرفت

(  523_در جایی فرمودید که اگر گره هيدن در هر تایمی مشاهده شود آن گپ متعلق به دو تایم باالتر است )#سوال_شماره -سوال سوم 
  است؟ M15 االن گره این گپ در تایم یک دقيقه قابل مشاهده است پس آیا این گپ متعلق به تایم

 باالخره سطحی که این هيدن گپ به ما ميدهد تا برای حمله قيمت به آن تریگر ورود بگيریم متعلق به چه تایمی است ؟ -سوال چهارم
H4 یا H1  یا M15 یا هيچکدام؟ 

 
 

 جواب: 
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سالم در بحث  کندل های فول بادی و کال النگ بارها  در بحث پرایسی شما ميتونيد در خصوص شدوهایی که در راستای دیدگاه شما 
هستش با نظر مثبت نگاه کنيد و ان شدوهایی در کندل های شکست و یا پیوت معموال مشکل در دیدگاه ایجاد می کنند که در راستای  

 حرکت و دیدگاه نباشند
 ین کندل شما پیوت دارید و همان روشی که از کلوز کندل مستر و کلوز کندل النگ استفاده کردید یکی از روش های مناسب هستش در ا

 و اما ناحيه هيدن رو که ما با ترسيم مشخص نمی کنيم 
شما باید در ان   درصد فقط برای انتقال دیدگاه هستش و 50و این موضوع دقيقا مثل سوال قبلی هستش و استفاده از اصطالح 
 محدوده های در تایم های تریگر و دبل تریگر گره معامالتی پیدا کنيد 

و مطمئنا وقتی به تایم تریگر ميرید گره های زیادی هستش که ان رو باید با توجه به الگوی شکل گرفته فيلتر کنيد و بحث هيدن ها که 
 برای پیدا کردن گره منشاء حرکت تکميل ميشه  اشاره به گره های معامالتی داره با شناخت الگوهای پرایسی

بحث گره ها یک قانون در سبک تریگر داره که کلی و عمومی هستش و  گره ها در تایم تریگر قابل مشاهده هستند و هرگاه شما یک گره 
  معامالتی داشته باشيد یعنی در تایم تریگر هستید و این شامل گپ ها هم ميشه

ه چهارم شما نگاهی به کندل مورد بحث شما داریم تا رسيدن به یک گره معامالتی و مشخص کردن گره مربوط  و اما در مورد سوال شمار
 به ان کندل

 چهار ساعته رو که خودتون باتوجه به پیوت بودن مشخص کردید و ميریم برای یک ساعته
 

 
 

 کندل مورد نظر در تایم یک ساعته 
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 ل های قبل و بعد النگ که باعث معامله و جمع شدن سفارشها در اطراف شده اندتایم یک ربعه و اپدیت لول های با کند

 
 دقيقه و  اف ال مربوطه که به عنوان هيدن تریگر لول در نظر گرفته ميشه  5تایم 

 
 

 و برای اپدیت ميریم به تایم منشاء برای هيدن و در یک دقيقه ان رو با گره اخر اپدیت می کنيم 
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هستش که تریگر هيدن لول هستش برای ترید در اینده و اما این لول برای کدام تایم هستش برای تایم پیوت شما که واین ناحيه ایی 
 دقيقه و اما فيل شدن این گروه رو در مباحث پرایسی صحبت می کنيم  15برای چهار ساعته هستش و تایم تریگر ان ميشه 

 
 558سوال_شماره_ #
 جلسه_هشتم #

خدمت استاد گرامی . یک سوال دیگه که یادم رفت بپرسم اینکه آیا سطح هيدن گپ را می توان به عنوان یک سطح فيليپ  با عرض پوزش 
           پرایسی در نظر گرفت؟ با تشکر فراوران 

 جواب: 
رایسی ما خير به عنوان یک سطح پرایسی هستش و مطمئنا ميتونه در تعداد برخورد ها به سطح فيليپ تبدیل بشه ولی سطوح فليپ پ

 پیوت ها و سطوح جعلی بودند 
 

 559سوال_شماره_ #
 جلسه_دهم #

 .استاد طبق فرمایش شما الگوهاي کندلي فقط باید در تایم ساختار مورد استفاده قرار ميگيره
 ایا سطوح فيليپ کالسيك وفيليپ تریگر لول درست تشخيص داده شده؟ .١

 واگرایي درست تشخيص داده شده؟ قيمت به یك هيدن گپ هفتگي رسيده و ایا این .٢
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 جواب: 

در مورد سطوح فليپ کالسيک  بله سطح بوده که تعداد برخورد داشته و درست هستش و اما سطح فيليپ تریگر لول من سطح بکر  
  منشاء حرکت جعلی در چارت ندیدم

ش و اما هيدن گپ رو تشخيص ندادم شاید منظور  والبته لول ترسيمی شما به خاطر  کندل سرگردان قبل و بال تکليف قبل درست هست 
 شما کندل و ناحيه اف تی سی پیوت بوده که ما وقتی پیوت از نوع معمولی داریم دیگه از واژه هيدن استفاده نمی کنيم 

 و در مورد واگرائی هم فعال که نه خط گردن ار اس ای و نه خط تریگر در قيمت نشکسته که بتونيم بگيم واگرائی داریم
 در صورت شکست خط گردن و تایید ان وقت باید منتظر برگشت به خط دایورجنس باشيم 

 استفاده بشه 8و بهتر هستش از ار اس ای 
 

 560سوال_شماره_ #
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 یازدهم   _جلسه #
 ميشه یه تعریفی در مورد تریگر فيليپ لول و فيليپ پیوتی داشته باشيد البته با عکس؟ممنون ميشم 

 
 جواب: 

پرایسی که شامل پیوتی و تریگر فيليپ تقسيم شد محل واکنش های شارپ هستش که ميتونه به دليل وجود و یا عدم  سطوح فليپ 
وجود سفارش اتفاق بیفته و ضمن اینکه شما از ان در لحظه ميتونيد استفاده کنيد این سطوح و دیدگاه و ذهنیت در چارت باقی خواهند 

 ماند
 

داشته یعنی یک حرکت با مومنتوم  در انها هستش که از دیده همگان و عموم ميتونه در ان سطح  نوع دوم سطوح فليپ منشاء پرایسی
 سفارش وجود داشته باشه 

ولی در واقع این نيستش و با کمال نا باوری شما مشاهده می کنيد که قيمت وقتی به ان سطح ميرسه بدون هيچ واکنشی از ان عبور 
  می کنه

 دیدگاه در ان وجود نداشته و این سطوح رو عرض کردیم تریگر فليپ هاو این یعنی هيچ 
که باید ترید در سمت مخالف انجام بشه مثل یکی از سطوحی که شما در تصویر خودتون هم دارید و من با اجازه روی تصویر شما یه  

 سطح ترسيم کنيم 

 
 

ریگر( رو داشته باشد و پیوت هایی که تشکيل ميشن ولی بر خالف انتظار و اما نوع سوم فليپ ها شاید بیشتر حالت اسکلپ )البته از دید ت
 ما زمانی که قيمت به ناحيه مورد نظر برای ترید ميرسه تا ما در مسير جدید احتمالی بخوایم ترید کنيم 

  نه تنها ان ناحيه واکنش نداره بلکه قيمت سطح مورد نظر رو شکسته و خالف انتظار اوليه ما حرکت می کنه
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این پیوت عمل نکرده و شکسته شده یک سطح فيليپ پیوتی به ما ميده  که البته ترید با ان ضمن اینکه ساده و راحت به نظر ميرسه  
 بسيار سخت هستش 

 چون باید بتونيد در لحظه نظر خودتون و دیدگاه خودتون رو عوض کنيد

 
ه گاهی ميتونه در پیوت ها هم اتفاق بیفته یعنی شما یه پیوت سطح فليپ پرایسی یک شرط داره و ان هم حرکت با مومنتوم هستش ک 

 داشته باشيد که فليپ بشه و پرایسی هم باشه
 ولی وقتی شما یه پیوت دارید که فيليپ ميشه  لزومی نداره که حتما پرایسی باشه

 تفاوت در حرکت شارپ ایجاد شده هستش 
 ن هم وجود مومنتوم که ایجاد دیدگاه می کنه کال یه تفاوت اساسی در بحث کالسيک و پرایس هستش و ا 

 مثال وقتی شما یه کندل شارپ نزولی دارید 
                به صورت نا خودآگاه به خاطر اموزش هایی که از اول دیدید و یا به شما دیداندند

 نند این تفکر رو دارید که شروع این حرکت باید همراه با حجم باشه و خيلی ها باید انجا به ترید مجدد فکر ک
 و اگر ان حرکت جعلی باشه و قيمت در برگشت هيچ واکنشی به ان سطح  نداشته باشه 

شما در ان زمان متوجه ميشيد که حرکت جعلی بوده و سطحی که ایجاد ميشه یه سطح فليپ پرایسی هستش که با دیدگاه معکوس 
 ميتونيد روی ان ترید کنيد 

 
 هستش و همين حالت برای  فليپ های پیوتی  هم صادق 

 و تکليف سطوح فليپ کالسيک هم که به خاطر تعداد برخورد ها مشخص هستش 
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 جواب: 

 سالم 
بله قطعا این یک سطح تریگر فليپ هستش و تریگر فيليپ ها به خاطر گول زدن تریدرهای تایم پایین و همچنين استاپ هانتر کردن   

در پولبک واکنش نداشته این هستش که حرکت برای تایم باال بوده و این ایجاد ميشن و به همين دليل تنها عامل اینکه سطح مورد نظر 
برگشت برای استاپ هانتر کردن مجدد در تایم باالتر برای پر کردن سفارش های خرید صورت ميگيره اما روی ترید در اینده روی همين  

طحی که ترسيم کردید یکی از بهترین سطوح سطح برای برگشت و یا شکست و پولبک باید ستاپ داشته باشيد چون مطمئن باشيد س
 واکنش هستش برای ترید های با ریسک به ریوارد های باال

و در نظر داشته باشيد که یک تریدر پرایسی ممکن هستش که حتی تعداد استاپ های ان از تعداد تارکت هایی که بدست مياره هم بیشتر 
ک ترید ميتونه جبران ده ها استاپ رو داشته باشه و باید اگر ميخواید پرایسی ترید باشه ولی یکی مرد جنگی به ازصد هزار ميشه و حتی ی

 کنيد 
 اوال به دانسته های خودتون ایمان داشته باشيد و بعد هم روز مدیریت ذهن خودتون برای کسب پیوت های بزرگ کار کنيد 

 یسی هرگز نترسيد و از استاپ ها مخصوصا استاپ های کوچکی که در پرایس دارید روی سطوح پرا
 
 
 
 
 

 561سوال_شماره_ #
 جلسه_پنجم #

با عرض سالم و وقت بخير.در تصویر ارسال شذه ما یک پیووت تبصره ای داریم که دو کندل بعد از آن نتونسته در باالی های و لوی آن 
 بسته بشه.االن باید با ستاپ بیس ها ترید کنيم یا با ستاپ پیووتی؟

 
 جواب: 

قوانين وقتی سومين کندل بسته شد اگر کندل های مستر و یا استاندارد هم بودند شما باید مطابق با بیس ها ترید کنيد و مطابق با 
قيمت به سطح رسيده پس احتمال تشکيل یک برگشت رو ميتونيد با شکست سطح پایین داشته باشيم و از تحليل های داخل کانال در  

 ل ميتونيد استفاده کنيداین ناحيه هم برای مقایسه نوع تحلي
 

 ۵۶۲سوال_شماره_ #
 جلسه_دهم #

 سالم و عرض ادب 
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 جواب: 

ببخشيد من قرار بودش که تا صبح پاسخ به سواالت رو تمام کنم و مخصوصا با اعتراضی که شما داشتید برسم به سوال شما و ساعت  
 سوالی که هنوز سرفصل ان گفته نشده جواب بدم صبح رسيدم به این سوال و تا االن نتونستم راهی پیدا کنم و به  4تقریبا 

 چون انگلف برای سطح فليپ نيستش و سطح فليپ باید شکسته بشه و انگلف برای سطوح پرایسی کاربرد داره 
فردی فرق  اما این رو در نظر داشته باشيد هيچ اطمينانی به اینکه قيمت ميخواد ادامه بده و یا برگرده وجود نداره و این اطمينان برای هر 

 داره و وین ریت هر شخصی یعنی درصد اطمينان و برای همين که اطيمينان وجود نداره ما از استاپ استفاده می کنيم 
و اگر اطمينان رو متناسب با وین ریت هر شخص در نظر بگيریم به تناسب این اطمينان هستش که ميزان ریسک در هر ترید رو در پلن 

 معامالتی در نظر ميگيریم
ولی درکل اگر شکست داشته باشيم و ان شکست ماموریت خودش رو انجام نداده باشه و پولبک قبل از ماموریت شکست داشته 

 باشيم 
اطمينان دادم وقتی سطحی رو در نظر ميگيرم قيمت به ان واکنش نشان ميده و این  90ما بر اساس ان ترید می کنيم مثال من تا 

 متفاوت باشهاطمينان شاید برای اشخاص دیگر 
 
 

 یک پیوت که در صورت شکست تبدیل به فيلپ پیوتی ميشه 
 و ان حرکت ریزش قبل هم یک تریگر فليپ هستش 
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 563سوال_شماره_ #
 جلسه_دهم #

 سالم و وقت بخير 
 ميکنه یا خير.ممکن توضيح مجدد بدید در دوره ی قبلی نکته ای فرموده بودید که چطوری متوجه بشيم سطح اف تی سی عمل

 جواب: 
 هنوز به بحث پرایسی نرسيدیم و فقط معرفی سطح اف تی سی رو داشتیم و در مبحث کپس و انگلف در موردش صحبت خواهيم کرد 

 
 564سوال_شماره_ #
 جلسه_هشتم #

 باید در نظر بگيریم؟گاهی اوقات ما برای پیدا کردن گره ی هيدن گپ ها به تایم تریگر ميریم اما چند تا گره ميبینیم.کدوم از اون گره ها را 
 جواب: 

 در دو سوال قبل بهش اشاره شد که باید با شناخت  وتسلط بر الگوهای پرایسی دران ناحيه سطح و گره منشاء حرکت رو پیدا کنيد 
 
 
 
 

 565سوال_شماره_ #
 جلسه_دهم #

اشيم و بعد در ریترن به پیووت وارد  برای ترید در بیس پیووت ها که خرید در کف و فروش در سقف هست ما باید منتظر تشکيل پیووت ب
 بشيم یا فقط شکست خط تریگر الین مدنظر هست؟ 

 جواب: 
 برای ترید شما ميتوانيد از همه روش های تریگری که گفته شده مطابق با ستاپی که طراحی می کنيد استفاده کنيد 

 منتظر ریترن و یا پولبک نمی مونيم و در اولين تایید وارد ميشيم شکست تریگر الین یکی از انها هستش و ما معموال در تایم تریگر دیگه 
و منتظر ریترن و یا پولبک بودن یعنی اینکه ميخواید دبل تریگر کنيد و فعال دبل تریگر به نظرم یه کم زود هستش و تعداد استاپ های 

 شما شاید زیاد بشه و یا موقعيت ها رو از دست بدید 
 

 566سوال_شماره_ #
 جلسه_هشتم #
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کندل النگ مگنتی  به مقاومت ما ميرسه و بعد بیس داریم وقتی قيمت به سمت هيدن کندل ما فرض کنيدما یک مقاومت داریم و یک
م از حرکت ميکنه ما باید بای بگيریم و بعد از اینکه کندل ریورس النگ تشکيل شد و قيمت به هيدن آن رسيد باید سل کنيم؟آیا برداشت

 نواحی ترید پرشين گلف درسته؟ 
 جواب: 

 شما یک کندل النگ مگنت دارید که به یک مقاومت رسيده و بیس تشکيل داده
 اگر سطح پایین ان شکست باید بفروشيد و اگر سطح باالی ان شکست باید بخرید 

 و تارکت فروش شما ميشه  هدین و اپن کندل النگ 
 

 شين شد ما در ریترن به هيدن فروش و یا در بیس مجدد فروش داریم اگر حرکت بعداز شکست بیس تبدیل به پر
 

 این الگو مجدد در بخش پرایس و فلگ تکميل شده و نواحی ان معرفی ميشوند 
 

 567سوال_شماره_ #
 جلسه_هشتم #

ميکنيم.آیا ميشه گفت برای النگ شادو در هيدن گپ ها برای پیدا کردن ناحيه ی دقيق تر به تایم تریگر ميریم و گره ی مورد نظر را پیدا 
 .وقتی به تایم تریگر ميریم پاس دادن کندل ها ناحيه ی دقيق تر مورد نظر ما هست

 جواب: 
در هيدن ها ما در بحث پرایسی حتی به تایم یک دقيقه هم ميریم و هيدن ها معموال بر اساس بیس ها هستند که گاهی ميتونند ال اف  

 یا هر بیسی که بر اساس الگوها باشههم ها هم هيدن باشند و 
 

  و هيدن شدو ها هم همين طور هستش
 ولی در شدو ها به خاطر اینکه ساختار حرکت رو بتونيد پیدا کنيد و مفهوم شدو رو درک کنيد 

 باید ارایش شکل گيری شدو در تایم تریگر رو هم بررسی کنيد 
 قيمت در شدو ها به خاطر درک ماهيت شکل گيری انها برای ما مهم هستش  و عرض کردیم که زوایه های حرکت در بازه زمان بر اساس

 و این تنها تفاوت هيدن های شدو  و هيدن های النگ بار ها هستش 
 

 568سوال_شماره_ #
 جلسه_هشتم #

 جی؟3سعيد اقا اینجا ما الگوی پرشين گلف داریم یا 
% کندل اول )النگ بار صورتی( و برگشت از 50ستاپ بیس پیوت بود با تارگت اگر هست برای پیدا کردن مسير حرکت درسته که بگيم باال 

% به گپ کندل شروع کننده پرشين که با شادو ریترن بیس پیوت اپدیت شده و دو باره فروش در نقطه گپ گلف اول پرشين برای  50
 رسيدن به سطح داخلی پیوت دیلی پایین؟
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 جواب: 
داشتید که تشکيل یه پیوت داده و در ریترن تو پیوت باید ترید سل داشته باشيد که البته این ریترن به سطح اف  بله شما یک حرکت رالی 

 تی سی چند کندل درجا زده و حرکت بعدی که کندل النگ بار هستش ناحيه هيدن داره که ميتونيد در هيدن ان مجدد وارد ترید سل بشيد 
 وت پایین برای ما یعنی ورود به ترید خرید  هستش و مطمئنا رسيدن به ناحيه اف تی سی پی

 
 

 
 569سوال_شماره_ #
 جلسه_ششم #

 در عکس ارسال شده ما یک سطح فيليپ پرایسی داریم و همچنين تشکيل پیووت هم داریم.االن باید بای بگيریم یا سل؟ 
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 جواب: 

ولی وقتی شما یک سطح تریگر فليپ دارید و انگلف ميشه باید انتظار انشا هللا در بخش پرایسی در موردش در ویدئوها صحبت می کنيم 
 داشته باشيد که متناسب با طول حرکت انجام شده بعداز تشکيل پیوت برداشت داشته باشيد
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 سطوح تریگر فليپ ها  بعداز اینکه قيمت در انها نفوذ می کنه برگشت به عمق حرکت  دارند و بعد ادامه در مسير شکسته شده 
با پیوت فليپ ها کمی در نوع واکنش متفاوت هستند و به همين خاطر هم ما انتظار داشتیم که شاهد یک برگشت بیشتر باشيم و و 

 ادامه رو حرکت صعودی داشته باشيم
 شما ميتوانيد دیدگاه های ما را در تحليل ها هفتگی پیگيری کنيد و نظرات ما در تحليل ها لحاظ شده

 
 

 570سوال_شماره_ #
 جلسه_یازدهم #

شما برای نشون دادن نقطه ورود یک باکس کشيدید از   4سالم سعيد اقا من داشتم ویدیو هارو دوباره نگاه ميکردم دیدم ویدیو شماره 
 .% اون سطح خوبی برای ورود بود50کلوز به کلوز و 

پیوت تشکيل ميشه اگر از کلوز کندل تشکيل دهنده های تا اوپن اولين من چارت یورو ین رو بررسی کردم دیدم اکثر مواقع وقتی شما یک 
تایم تریگر. خيلی اتفاق  ATR % ما واکنش داریم با نهایتا انحراف یک50کندل صعودی بعدی )در یک لگ نزولی( یک باکس بکشيم رو 

 .ميفته که سطح عمل نکنه یا دیر عمل کنه که احتماال یچيزی رو من نميدونم
 .شم اگر مربوط به مباحث تا االن ميشه پاسخ بدید وگرنه بنویسم ممنون مي

 !من چند نمونش رو ترسيم کردم دقتش عجيب هست

 
 جواب: 

 بله این مربوط به اصل دیدگاه و جلسه اول هستش که خدمت شما عرض کردیم بازار بر اساس تعادل حرکت می کنه
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ن ها هستش ولی به هر حال شما قدم اول طراحی یک سيستم معامالتی رو  روشی که فرمایش کردید یکی از دیدگاه های حرکت در سش 
 انجام دادید 

 درصد برگشت داره  50و اینکه گاهی قيمت از ان ناحيه عبور می کنه به خاطر طول حرکت ها هستش و قيمت به 
ر ان محدوده منشاء حرکت در گره درصد یک واژه و اصطالح هستش برای انتقال مفاهيم و شما باید د 50ولی هميشه تاکيد کردم که 

 معامالتی رو پیدا کنيد 
 

 571سوال_شماره_ #
 جلسه_هشتم #

             استاد ببخشيد ما باید چطور تایم سطوح فيليپ پرایسی رو تشخيص بدیم که بدونيم برای تریگرش باید به چه تایمی بریم؟
 

 جواب: 
 زیاده ولی برای تشخيص ميتونيم از طول گره و یا از طول ریزش استفاده کنيم البته در سطح تریگر فليپ بودن این لول ترسيمی صحبت  

 که بهترین ان طول گره هستش و در مورد ان در بحث شکست ها صحبت می کنيم  
 
 

 572سوال_شماره_ #
 جلسه_ششم #

  استاد در سوال فوق در مورد نحوه بیس در زیر مقاومت و باالی مقاومت توضيح دادید
 ! پیوست بیس بین دو سطح دیلی هستدر تصویر 

  حال ما باید طبق تصویر شما کدام سطح را به عنوان مبنا قرار دهيم و با بیس ترید کنيم؟
  در ضمن سطح  پایین بیس با حمایت دیلی هم پوشانی دارد

 
 وقسمت  باالی بیس را در هفتگی ترید باید کردh4 برداشت شخصی این هست که قسمت پایین بیس را در

  در تصویر ارسالی شما دو موضوع مطرح هستش
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 جواب: 

 یکی اینکه شما شکست داشتید و رسيدن به سطح پیش رو و ماموریت شکست انجام شده 
 و  دیگری اینکه قيمت به سطح خودکشی رسيده 

سوال قبل پرسيده شد و سطح  و باید انتظار برگشت داشته باشيم و این حالت تقریبا مشابه با سوالی هستش که برای کيوی در چند 
 شکسته شده برای این حالت در نظر گرفته نميشه 

  و از انجایی که پیوت کف ریترن تو پیوت نداشته  ما در این ناحيه انتظار یک برگشت دیگر رو داریم و شکست در تایم
 و در نظر داشته باشيد که شما قبل از تشکيل بیس در همان ناحيه پیوت تشکيل شده دارید

 ان بیس شما کال ریترن تو پیوت هستش و اگر بخواهيد بر اساس همان پیوت ترید کنيد رسيدن به سطح رو باید درنظر بگيریم  و
 

 ۵۷۳سوال_شماره_#
 جلسه_دهم #

 سالم و عرض ادب و ارادت 
 م کنين استاد لطف ميکنين نظرتون رو در مورد سطوح رسم شده بفرمایین و اینکه ادامه حرکت در تایم هفتگی رو رس
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 بدون تغيیر در دیدگاه
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 جواب: 
 بله سطوح درست ترسيم شده و ما هم انتظار درایم که یک شکست اتفاق بیفته و شاهد حرکت صعودی باشيم 

 
 574سوال_شماره_ #
 جلسه_دهم #

 سالم استاد خسته نباشيد 
تریگر بیس یه پیوت روزانه داریم که قيمت داره به سمت ناحيه اینجا پوند دالر تایم فریم هفتگی یه بیس داریم وقتی ميریم به تایم 

  داخلی پیوت واکنش ميده  و الگوی سر و شونه داره تشکيل ميشه  برهمين اساس به تایم چهار ساعته و تریگر یعنی یک ساعته ميریم
 این تحليل درسته ؟؟؟؟کجاها اشتباه کردم ممنون 
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 جواب: 

 سالم 
دیدگاه درست هستش به این خاطر که شما در تایم سه گانه هستید و ميتونيد دبل تریگر کنيد و البته در این ارز فکر می کنم در گروه بله 

بازگشت پدر خوانده هم یک روز بین اعضاء بحث بودش و اشاره داشتند که یک النگ شدو داریم که هيدن ان دیده شده و باید انتظار 
 ت به سمت انتهای ان شدو حرکت کنهداشته باشيم که قيم 

اید و چنانچه شما به تایم روزانه برید و انجا ساختار و الگویی داشته باشيد که اشاره کردید پیوت هستش  این رو در اینده برای تارکت ها ب
 در نظر داشته باشيد که ميتوانيد از تارکت های بزرگتر از تایمی که  ترید می کنيد استفاده کنيد

  واقع انتظاراتی که در خصوص زمان ماندن و تحمل داشتیم بر اساس تایم اصلی در نظر گرفته بشهو در 
 البته اگر ترید النگ دارید و اگر ترید کوتاه مدت تر دارید که بر اساس همان تایم دبل تریگر ميتوانيد در نظر بگيرید

گر قادر به شکست درایور یک نباشه تشکيل تریپل بده و این رو از این  ضمنا این ارز یک حرکت شارپ داره که باید انتظار داشته باشيم ا
 جهت عرض کردم که ما هنوز این مباحث رو صحبت نکردیم و شما بر اساس دانسته ها تا این لحظه کامال درست عمل کردید 

  ر داده بشهو در اینده توجه به نوع ساختاری که قيمت به سمت ناحيه شما هم حرکت می کنه باید مد نظر قرا
 مخصوصا اگر با ارایش تسویه برگرده

 

https://kohanfx.com


 575سوال_شماره_ #
 جلسه_دهم #

با عرض ادب و احترام  من در حال نوشتن ستاپ های معامالتی ام هستم شما در جایی گفتيد محدوده سطح نصف ای تی ار هست و در  
لحاظ کنم یا یک ای تی ار ؟نصف ای تی ار در حمایت و مقاومت بوده  جایی دیگر گفتيد یک ای تی ار حاال بنده در ستاپ هام نصف ای تی ار 

 و یک ای تی ار قدرت کشش سطح 
 جواب: 

 سالم 
 محدوده اصلی یک ای تی ار همان تایم هستش 

 کرده اما زمانی که شما در حال ترسيم محدوده ها هستید اکثرا شاهد ان هستید که این محدوده ها به اندازه نصف ای تی ار حرکت 
و ما هم از نصف ای تی ار استفاده می کنيم ولی اینکه چرا این اتفاق رخ ميده به خاطر ان هستش که از یک ای تی ار که محدوده اصلی 

هست نصف ان برای تارکت و ورود استفاده ميشه و نصف دوم برای استاپ و چون ما در ناحيه ها به دنبال ورود  و یا ست کردن تارکت  
 از نيمه نزدیک استفاده می کنيم بنابر این واکنش ها اکثرا بر اساس همان نصف در نظر گرفته ميشه هستیم هميشه 

و اگر ميخواید استاپ داشته باشيد ان زمان محدوده اصلی لحاظ ميشه چون تا زمانی که قيمت به اندازه ای تی ار از ناحيه عبور نکنه ان  
  سيستمی که در حال طراحی هستید از این ناحيه و محدوده برای کدام یکی سطح شکسته شده نيستش حاال شما باید ببیند در 

 استفاده می کنيد  تارکت/ ورود/ استاپ 
 

 576سوال_شماره_ #
 جلسه_دهم #

باسالم،  استاد خيلی دوست داشتم حاال که به جلسه دهم رسيدید اگر ممکنه در تحليلی که قبال برای بیت کویین کردید علت اینکه 
فهميدید از قله بدون واکنش های هميشگی به درایوها تا منشا حرکت ميریزه رو بفرمایید، و اینکه چرا دوباره از اون کف تا نصفه  حرکت 

 ميزنه، ؟ ۱۲۳ت برمی گرده و حال

 بیت کوئين چقدر پسر خوبی شده و داره مثل بچه ادم حرف گوش می کنه 
 جواب: 

ببنید شاید هنوز به خيلی از مسائل نرسيده باشيم ولی این تحليل کامال کالسيک بوده و شما یک حرکت اندینگ یا همان دیاگونال  
 سطح شکسته شده داشته  داشتید که بعداز شکست خط و البته تشکيل درایور یک پولبک به

و ان حرکت شکست موج یک و ان پولبک موج دو بوده که قاعدتا ما باید انتظار یک حرکت شارپ ریزش داشته باشيم که موج سه ما 
ميشه و چون موج دوم از نظر بازه زمانی خيلی کم زمان صرف کرده انتظار ما برای موج چهار  و یک حرکت  ای بی سی شاید هم کمپلکس 

 ه و ادامه ریزش رو انتظار داشتیم بود
و در این بین هم حرکت ها بیشتر حدث بین تشکيل پیوت و ریترن تو پیوت با دیدگاه اینکه اف تی اسی های پیوت های سقف درست و 

بعدی   اف تی سی های پیوت های کف باید شکسته بشه و مطمئنا بعد از رسيدن به نواحی منشاء حرکت باید انتظار شروع حرکت صعودی
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رو داشته باشيد و در تحليل خيلی از مواقع خيلی از مطالب که در ذهين شما بوده به صورت ناخود اگاه استفاده ميشه و به همين خاطر 
 عرض می کنم که هيچ اشکالی نداره که شما یه اشنائی اوليه با همه سبک ها و روش ها داشته باشيد

س یک الگوی خاص هميشه لو ميده و ما ميفهميم چون در این بازار افراد بر اساس  چون قيمت حرکتش رو در یک تایم خاص و براسا
 روش های متفاوت کار می کنند و دانستن ان روش ها مطمئنا االن که تسلط تشخيص داریم اصال ضرر نداره 

 
 ۵۷۷سوال_شماره_#
 جلسه_دهم #

 نوع پیوت تعداد برخورد درسته ؟

 
 

 ۵۷۸سوال_شماره_#
 جلسه_دهم #

 قله ای که مشخص کردم به سطح نرسيده ، می تونه پیوت تسویه حساب بشه ؟ 

 جواب: 
 بی زحمت سواالت رو در روی چارت مطرح نکنيد که در زمان سرچ در اینده بر اساس واژه ها برای دوستان شما راحت تر باشه

اف تی سی پیوت ها ما دیگه تعداد برخورد رو شمارش  نمی و اما پیوت تبصره ای داریم و درست هستش اما معموال برای برگشت به 
 کنيم هر چند ميتونه درست باشه

ولی سطح اف تی سی یک ناحيه پرایسی هستش و ناحيه های پرایسی تا زمانی که سفارش در انها باشه اعتبار دارند و عدم وجود سفارش  
 رو هم با همان انگلف بررسی می کنيم که هنوز بهش نرسيدیم 
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 ۵۷۹سوال_شماره_ _#
 جلسه_دهم #

 با توجه به فرمایشات شما گره معامالتی در تایم تریگر دیده می شود
 جای را که به عنوان گره معامالتی مشخص کردم سه برابر ای تی آر روزانه هست یعنی یک سطح کالسيک در روزانه 

 پس گره نيست ؟ 
 جواب: 

يشه  و اگر ان پیوت تسویه باشه حتما ناحيه و پهنای ان اشتباه ترسيم شده و اگر اول اینکه پیوت تسویه  با رسيدن به ناحيه شروع م
 ناحيه درست ترسيم شده پس پیوت تسویه نيستش چون به سطح نرسيده و واکنش به یه سطحو یا ناحيه دیگه ایی بوده 

 و اما گره ها در تایم تریگر دیده ميشن 
 .متفاوت و اسامی متفاوتی دارند که در شکست ها به انها اشاره خواهيم کرد  و چهار نوع هستند که طول حرکت های انها با هم

 
 ۵۸۰سوال_شماره_ #
 جلسه_یازدهم #

 منشأ حرکت درست مشخص شده ؟ 

 بدون تغيیر در  دیدگاه
 

 جواب: 
ميانی و برای تایم های پایین تر  البته منشائ حرکت که خيلی پایین تر هستش ولی ناحيه ایی که شما انتخاب کردید ميتونه منشائ حرکت 

 باشه ولی دیدگاه حرکتی ان حتما درست هستش و ما هم همان دیدگاه رو برای این ارز در تحليل های هفتگی ارائه کردیم
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 ۵۸۱سوال_شماره_ #
 جلسه_پنجم #

 .با سالم خدمت استاد عزیز
 ایا پیوت تسویه و سطح داخلی درست مشخص شده؟ 
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 جواب: 
البته حرکت اصلی شما نزولی هستش و پیوت تسویه در واقع ان دایره ای هستش که عالمت زدم و ناحيه ایی که شما نوشتید در تایم 

پایین ان برخورد اول ميتونه یک پیوت تسویه باشه و سطح مشخص شده هم به عنوان یک ناحيه داخلی پیوت قابل قبول هستش که در 
 رو هم خواهيم گفت  اینده نحوه ترسيم دقيقتر ان

 
 

 به نظرم برای پیوت تسویه وقتی یه سطحی رو در تایم ساختار مشخص می کنيد 
 و ميرید در تایم تریگر  اولين پیوت رو که قيمت بهش ميرسه پیوت تسویه در نظر بگيرید 

وقتی صحبت کنيم نحوه تشخيص  و البته ما الگوی تسویه هم داریم که هنوز بهش نرسيدم و شاید دیدگاه تسویه رو در بخش پرایسی
 پیوت های تسویه هم راحت تر بشه 

 
 

 ۵۸۲سوال_شماره_ #
 جلسه_دهم #

 با سالم و عرض ادب
 یه چالشی که من هيچوقت نمی تونم جوابی براش پیدا کنم اینکه در ریترن تو پیوت کدوم گره مهم هست ؟ 

 که نباید قيمت در آن نفوذ کند 
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 جواب: 
واکنش شارپ در برگشت ميتونه گره مناسبی برای سطح و منشاء حرکت باشه چون اولين گره بعد از حرکت شارپ  ان حرکت بعد از 

 هستش  و ابتدای سی پی

 
به نظرم یه لطف کنيد همه سواالت خودتون رو در مورد نفوذ ها جایی ذخيره کنيد تا زمانی که به مبحث رسيدیم در خدمت شما باشيم 

مباحث پرایسی و الگو ها نرسيدیم و فقط عرض کردیم که شما یک گره دارید که در دل پیوت ها و شکست ها  چون هنوز ما اصال به
 جلسه بعد به ان برسيم  7هستش و االن این الگوی شما درایور ها و فلگ و هستش که شاید 

 
 583سوال_شماره_ #
  جلسه_چهارم #

  با عرض سالم و احترام
 مومنتوم داریم, در حالت الیو از کجا بفهميم پیوت شکل گرفته تسویه هست یا ریورس ؟ با توجه به اینکه حرکت با 

 
 جواب: 

 ببنید در بحث ریورس و تسویه  در واقع این دو در دل هم هستند و یک الگوی شبیه به دبل تاپ رو تشکيل ميدن 
دیم برای این هستش که شما در تایم تریگر دچار ورود که در تایم تریگر هستش و اینکه پیوت ها رو دسته بندی به  تسویه و ریورس کر

زودهنگام نشيد و علت نام گذاری پیوت اول در تایم تریگر که معموال در ابتدای سطح تشکيل ميشه به خاطر این هستش که تریدرهایی 
نشان ميده این واکنش به علت  که سمت پایین خرید داشتند در ابتدای ناحيه تارکت ست کرده اند و وقتی بازار بهش ميرسه و واکنش

درصد مواقع ما حرکت شارپ برگشت داریم که پیوت تسویه و ریورس هم زمان   25-20سفارش های خروج و تسویه هستش و تنها در 
 درصد موارد شما مطمئنا در تایم تریگر اول پیوت تسویه دارید و بعد پیوت ریورس  80-75یکی ميشن ولی در بیش از 

 ا الگویهای تسویه دارید که در بحث الگوهای پرایسی صحبت می کنيم و گاهی البته شم
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دقيقه و لول هایی مربوطه و البته باید تا یک دقيقه این سطوح مشخص بشه و باز هم به خاطر اپدیت نبودن از شما عذرخواهی می  5
 کنم 

 
 

 584سوال_شماره_ #
 جلسه_هشتم #

لول های بیشتری به دست مياد از کجا بدونيم کدوم لول مهمتر هست و قيمت در اینده به کدوم استاد االن با رفتن به تایم های پایین تر 
 واکنش ميده 

 
 

 جواب: 
فکر می کنم که این بحث که چارت من اپدیت نبودش مربوط به تریگر هيدن لول  ها که در کندل های دیلی بودش مربوط هستش و من  

 کار رو دوباره انجام ميدم و به پاسخ سوال شما ميرسيم یک بار در اخرین کندل جاری یورو این 
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 یک النگ بار در چهار ساعته و یک سطح تقریبی فعلی 

 
 
 

 یک النگ بار هم در یک ساعته داریم و هيدن ان لو عالمت زدیم
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این چارت مطمئنا به تایم های پایینتر هم دقيقه هم رفتيم و هيدن های النگ بارهای این تایم رو هم مشخص کردیم و االن در  15به 
بریم سطح بیشتری زاید ميشه و کدام یکی از این سطوح برای ترید مهم هستش رو مطابق با ساختار های حرکتی مشخص می کنيم مثال 

بخيریم ولی در نظر  االن اینجا شما یک سه حمله صعودی رو به راحتی مشاهده می کنيد که شروع ان برای ترید ما مهم ميشه که بخوایم 
 داشته باشيد که برای   مثال دوشنبه اگر قيمت یه درایور تسویه زد و همه خرید ها تسویه شدند و سلر ها وارد بازار شدند دیگه این سطوح

ا بهترین لول رو که برای ترید در روند ارزش نداره و ما خرید می کنيم ولی تا ناحيه  شروع حرکت نزولی و باید با توجه به ساختار ها و الگوه 
 احتماال بهترین حرکت و واکنش رو داره مشخص کنيم 

 سالم 
بله هر دو تصویر کامال درست هستش و زمانی که الگوهای و ستاپ های استاپ هانتری رو صحبت کردیم به مباحث مربوط به ماهيت 

 حرکت ها پرداخته ميشه 
 ناحيه فيل شده و قيمت باید از ان عبور کنه  شما در هر دو الگو منشاء حرکتی دارید که تاچ شده و ان

 و البته حق تقدیم انگلف ها هم هستش و ماموریت شکست ها هم مطرح هستش 
و از ابعاد رونشناسی که شما سوال مطرح کردید ما سعی کردیم که انها رو تبدیل به الگو ساختار کنيم که تا حدودی بتونيم به روانشناسی 

 ار برسيم و این امر تقریبا در اخر دوره شاید محقق بشه و شناخت افکار فعاالن باز
 و حتما این سوال رو در بحث مربوط به ساختار ها و معرفی سطوح عرضه و تقاضا و ترکيب سی پی ها و لگ ها صحبت خواهيم کرد

 
 586سوال_ شماره_ #
 10جلسه_ #

 !هانتر ميشه یا فيلد ميشه  کالاستاد تشکيل پیوت در تایم ساختار ی بار دیگه ميگيد کی استاپ 
 .استاد تو حرکتای اسپایک پیوت ریورسمون چندمی ميشه 

 جواب: 
 پیوت یعنی سطح کالسيک و فيلد شدن ان زمانی هستش که در همان تایم شکسته بشه

 و شکست جعلی ان یا همان استاپ هانتر ان زمانی هستش که بعداز شکست برگرده به زیر پیوت 
 ید نگاه کنيد و کامال کالسيک با
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 سواالت مربوط به درس جلسه دوازدهم 

 سوال   35
 

 587سوال_شماره_ #
 جلسه ششم #

  با سالم و درود خدمت استاد گرامی
اگر اشتباه نکنم یک سطح تریگر فيليپ لول داریم. آیا برای تعيین تایم فریم این سطح پرایسی هم مانند سطوح   EURUSD در چارت

 گذشته چارت مراجعه کنيم یا اینکه روش دیگه ای دارد؟کالسيک باید به 

 جواب: 
 سالم و وقت بخير 

  خير برای سطوح مورد نظر که مطمئنا به خاطر این که پرایسی هستش در اینده هم صحبت خواهيم کرد
نظر رو که اسپایک هستند روی سطوح کالسيک تشکيل ميشن ولی ما ميتونيم به نسبت طول حرکت انها نيز تایم های حرکت های مورد 

 رو هم پیدا کنيم 
 در مورد اسپایک ها و حرکت های شارپ و سطوح جعلی در اینده و قسمت پرایسی صحبت خواهيم کرد 
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  589سوال_ #
 جلسه_یازدهم #

حرکت کرده و بعد  سالم استاد عزیز در قسمت هایی از چارت همچين چيزی وجود داره که قيمت خيلی بیشتر از ای تی ار اون محدوده   
برگشته و ما ميایم اون رو شکست در نظر ميگيریم و انتظاراتمون عوض ميشه  ولی مياد و دوباره بر ميگرده باال انگار که این سطح مال 

یک تایم باالتر هست و ما در تشخيص سطح و تایم اون اشتباه کردیم ولی خيلی از جاها هست که سطح هم مال اون تایم هست و  
از محدوده ای تی اریش حرکت ميکنه و برميگرده ) بدون هيچ واکنشی حتی در تایم تریگر( ميخواستم بدونم ما تو این شرایط باید   بیشتر 

چيکار کنيم از کجا و کی ميتونيم مطمئن بگيم  که این سطح یک سطح شکسته شده هست و یا اینکه این سطح یک سطح استاپ هانتر ) 
زدم  ومطمئن نيستم سطح برای چه تایمی هست( فقط هدف از این سوال این هست که کی ما ميتونيم با  من روی این عکس فقط مثال 

اطمينان بگيم بله این سطح شکسته شده یا نه خير و شکسته نشده ایا فقط همين یک مورد که گفتيد برای تشخيص کافی هست یا 
       بازهم در مبحث پکيج شکست ها صحبت خواهد شد؟ 

 
 جواب: 

 سالم 
در مورد شکست ها صحبت   20تا  17مطرح کنيد چون ما از جلسه  20باید با عرض پوزش خواهش کنم تا این سوال رو در اخر جلسه 

ميکنيم و حتی در جلسه اول هم نميشه در این خصوص صحبت کرد و  هر چند ما به دالیل مختلفی قادر به تشخيص صد درصدی  
 می کنيم تا خطا در تشخيص شکست و استاپ هانتر رو کمتر کنيم شکست نيستیم اما با تدوین قوانين سعی 

 
 590سوال_ #
 جلسه_یازدهم #

پیپ واکنش داشتیم و اون سطح فيليپ شده و واکنش   20درصد شدو خط قرمزی که رسم کردم  50االن در همين تصویر باال ما از  
کجا ما باید حساب ميکردیم که ميخواد واکنش و برگشت در اون سطح   ازخودش رو هم داشته و من ميخواستم بدونم در بحث ترید 

ایم تریگرش و دنبال گره معامالتی در اون ناحيه ميکشتیم و اگر این کارو ميکردیم ميتونستم بگيم که بله  اتفاق بیفته ایا باید ميرفتيم در ت
سطح رو درست تشخيص دادیم و برای چهار ساعته بود و در شکست هم فيليپ شده و واکنش خودش رو داشته ولی اگر در این تصویر  

مه چيز اونطور که باید انجام بشه , انجام شده ولی همچنان سوال اصلی پا برجا  بتونيم اینطوری جواب بدیم و بگيم مشکلی نبوده و ه
 ميمونه)چون این تصویر برای مثال انتخاب شده بود(

 جواب: 
 سالم 
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در مورد شکست ها صحبت   20تا  17مطرح کنيد چون ما از جلسه  20باید با عرض پوزش خواهش کنم تا این سوال رو در اخر جلسه 
در جلسه اول هم نميشه در این خصوص صحبت کرد و  هر چند ما به دالیل مختلفی قادر به تشخيص صد درصدی  ميکنيم و حتی 

 شکست نيستیم اما با تدوین قوانين سعی می کنيم تا خطا در تشخيص شکست و استاپ هانتر رو کمتر کنيم 
مورد چه مبحث بودش و شک کردم که نکنه من در  راستش این سواالت شما باعث شد که من برم نگاه کنم ببینم  جلسه یازدهم در 

 و دیدم چون در مورد تریگر های ورود هستش  مورد شکست ها جلسه برگزار کردم
عر ض کنم که  شما زمانی یک سطح دارید و اتفاقی شبیه به ان چيزی که در تصویر دارید و قيمت به اندازه یک ای  تی ار  تایم فریم ان 

  20تا  17شما باید بررسی کنيد که شکست انجام شده یا خير که عرض کردم در جلسه های  ه و در ان نفوذ می کنهسطح از ان فاصله  ميگير
و اینکه شکست اتفاق افتاده و ماموریت ان انجام شده یا نه بحث بعدی هستش برای تصميم گيری برای   در موردش صحبت می کنيم

به تنهایی قابل تشخيص نيستش و شما باید از الگوها هم کمک  بگيرید که بحث تریگر های که  اینکه شما  در این ناحيه سل کنيد و یا بای
و در تصویر شما یک سه درایور دارید و در این حالت شما ميتونيد در ناحيه بر اساس اینکه شکست    بر اساس الگوی ها مطرح هستش

ری با بسته شدن کندل باالتر از کندل تریگر استاپ  هانتری خرید اتفاق افتاده و به سطح پیش رو رسيده با روش  و ستاپ استاپ هانت
 داشته باشيد 

 اینکه اشتباه هست یا درست اصال مهم نيستش 
تریدنشان ميده که شما   100و مهم تر از همه اینها که تشخيص درست داشتید یا غير رو یک ترید مشخص نمی کنه و برایند حداقل 

 شخيص بدید یا نه توانایی ان رو داشتید که درست ت
 و مطمئنا اگر شما بخواید به روش تحليل ترید کنيد باید هم زمان خيلی از ایتم هاو پارامتر ها رو بتونيد ببینيد و تصميم بگيرید 

و ان چيزی که به شما در این موضوع عدم تشخيص درست کمک می کنه داشتن پلن هستش که بخش بعيد ترید هستش و در جلسات  
 ان صحبت می کنيم بعدی در مورد 

 

 
 

 جلسه_یازدهم #
 591سوال_شماره_ #

  سالم استاد خسته نباشيد
  ميگم این،الگوهای چارتی و کالسيکواستفاده نکنيم که مشکل نداره ؟؟؟

 البته فقط کالسيک هارو،ميگم نه پرایسی ها
 جواب: 

روحيات خودش بتونه از یکی و یا از همه انها به انتخاب خودش خير مشکی نداره و ما باید همه روش ها رو بگيم تا هر کسی مطابق با 
 استفاده کنه و شاید در جایی نتونيم بر اساس یکی از ستاپ ها ترید کنيم و دانستن و به کاری گيری روش های دیگر ميتونه کمک کنه 
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  ۵۹۲سوال_شماره_ _#
 جلسه_دهم #

  سالم استاد خدا قوت
ر داشته باشيم و همزمان با رسيدن قيمت به هيدن پنجاه درصد اسپایک در تایم پنج دقيقه واگرایی اگر ما اسپایکی مثال در تایم چها

 معمولی سقف داشته باشيم آیا باید تا تایید واگرایی صبر کنيم یا می توانيم فقط با رسيدن قيمت به ناحيه هيدن وارد معامله شویم؟ 
و سوال دوم اینکه در تصویر زیر در تایم چهاردر باکس مشخص شده یک حرکت داریم که توسط کندل آخر صعودی به اندازه یک ای تی ار  

پیپ حرکت کرده و باالی خط فرضی کلوز کرده و یک پیووت است و ریترن کرد و باال رفت اما  ۳۸تایم چهار که در باالی تمپليت هست یعنی 
در نظر بگيریم در کندل دوم سفيد تازه پیووت تشکيل شده با توجه به اختالف  ۷۱ر را مطابق قسمت پایین تمپليت یعنی اگر عدد ای تی ا

 اعداد کدام یک صحيح است؟ 
 

 : 1جواب  
 سوال اول اینکه هر دو روش ترید درست هستش ميتونيد با رسيدن به گره ترید کنيد و استاپ پشت گره 

 دوباره سيگنال داد ترید کنيد و اگر استاپ زد و 
 و یا اینکه بر اساس سبک کالسيک  به روش هایی که دایورجنس ها سيگنال ميدن ترید کنيد 

 این بستگی به روشی داره که شما انتخاب می کنيد و باید به ستاپ انتخابی خودتون در این سيستم پایبند باشيد
 : 2جواب  

هستش چون حرکت قبلی شما حرکت اسپایک هستش و بر اساس طول ان حرکت تایم این حرکت شما تشکيل پیوت نيستش و درایور 
  فریم مربوطه مشخص ميشه

شما مربوط به دیلی هستش که مطابق با فرمول اگر شما  71هستش مربوط به تایم چهار ساعته هستش و عدد  38اما عدد باال که عدد 
و این عدد ها با هم اختالف ندارند و یکی هستند و شما  71شما بشه تقریبا  همان (  رو حساب کنيد باید عدد 38درصد)دو و نيم برابر  80

در حال خواندن دو عدد مربوط به دو تایم فریم مختلف هستید و اگر طول ان حرکت اسپایک که ظاهرا هيدن خودش رو هم انگلف کرده  
  ای تی ار چهار ساعته و باید حرکت صعودی داشته باشيم برای چهار ساعته باشه  یعنی سه برابر 

   پس درایور شما برای  چهار ساعته بوده و ترید شما هم درست ميشه
 

 ۵۹۳سوال_شماره_ #
 جلسه_یازدهم #

با سالم، استاد در بحث دبل تاپ ها ایا ميتوان گفت که در هنگام رسيدن به یک سطح پیوت اولی تسویه که تاپ اول باشد و تاپ دوم  
 پیوت ریورس است؟ 
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 جواب: 

بله مطابق با تعریف هرگاه ما سطحی داشته باشيم که در زمان ترید به تایم تریگر ان بریم  اولين برخورد به سطح و پیوت تشکيل شده  
 یک پیوت تسویه به حساب مياد

 البته اگر تبدیل به بیس بشه ان زمان موضوع کپس مطرح هستش که  در اینده صحبت می کنيم 
 ين پیوت تسویه و دومين ریورس در نظر گرفته ميشه ولی برای سوال شما اول

 و این رو هم در نظر داشته باشيد که اگر حرکت شارپ بودش قيمت ميتونه دو درایور تسویه بزنه و سومين درایور ریورس احتمالی باشه
 

 594سوال_شماره_ #
 جلسه_دهم #

برنميگردد و ریترن تو پیوت هم ندارد   FTC داریم اما قيمت به ناحيهرا  FTC استاد ببخشيد در مواقعی که پیوت تشکيل ميشه و ما ناحيه
دست نخورده ی ما برای ترید کارایی داره یا   FTC و قيمت به حرکت خودش ادامه بده و تارگت هارو هم بده ، در آینده ی دورتر آیا سطح

             دیگه نباید بهش اعتنایی کرد ؟
 جواب: 

 سالم 
تی سی ميگيم سطح بدون محافظ وبدون سپر دفاعی و هر گاه شما برگشت از تارکت ها رو داشته باشيد در  ما معموال به این سطح اف 

این حالت دیگه باید به صورت کالسيک به ناحيه نگاه کنيد و یک حمایت یا مقاومت دارید و که برگشت و شکست ان بستگی به مسائلی 
 عداد برخورد ها و ارایش الگوی برگشتی و سایر مطالبکه از قبل گفتم داره مثل مقایسه تایم فریم ها و ت

 و دیگه اف تی سی در این حالت برای ما اهميت نداره 
 

  595سوال_شماره_ #
  جلسه_ده #
  استاد تارگت یک پیوت چقدر هست.1

اینکه سطح اف تی سی پیوت اگر واکنش داشته باشيم و سپس قيمت برگرده و اون سطح را استاپ هانتر کنه یا بشکنه . در اون لحظه  .2
 .چطور تشخيص بدیم چون شبیه به یک سطوح فليپ ميشه . بدون در نظر گرفتن سطح مبنای تشخيص دیگه چيه

 
 شه قيمت به سطح اف تی سی واکنش داشته باشه یانه .یا کال مهم نيست استاد اینم بگيد بهتره پیوتی که استاپ هانتر مي.3
 

 و اینکه قبل از اینکه سطح در ترید ماهيتی خط تریگر شکسته بشه .پیوت هاش قدرت دارندمانند بعد از شکست خط تریگر؟  4
 جواب: 

 خوب برای اولی که ما هنوز به مباحث تارکت ها و استاپ ها نرسيدیم 
 در موردش صحبت می کنيم   14یا  13سه و فکر کنم در جل 

 
 و اما سوال دوم 
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 اگر شما یک پیوت داشته باشيد و قيمت ریترن بزنه و بعد ادامه حرکت رو شاهد باشيم یعنی پیوت شما یک پیوت ریورس باشه 
ه ناحيه و گره  داخل ان و بعد قيمت برگرده به سمت پیوت االن دیگه ان ریترن تو پیوت مهم هستش که اگر سفارش داخلش باشه باید ب

 واکنش داشته باشيم و در غير این صورت دیگه استاپ هانتر ان معنی نميده
چون فاصله اف تی سی و حمایت ویا مقاومت در ان پیوت بسيار نزدیک به هم هستند و باید در این حالت به شکست یا عدم شکست  

 پیوت فکر کنيم 
 مجدد با شکل بپرسيد در خدمت شما هستم سوال سوم رو متوجه نشدم و به نظرم 

 
در خصوص قدرت پیوت ها هم که اولویت بندی به تعداد برخورد و تایم فریم و سایر موارد ارزش گذاری بودش و شکست یا عدم شکست  

 تریگر الین  اصال دليلی بر قدرت ان پیوت نيستش 
برگشت داره و به سمت اصلی حرکت می کنه و ان شکست تریگر  چون در پیوت هایی که ریورس نباشند تریگر شکست ميشه و باز قيمت

 الین هم فيل ميشه اگر جواب ها مطابق با سوالی که در ذهن دارید نبودش 
 لطف مجدد همه انها رو با شکل ارسال کنيد 

 
 

 597سوال_شماره_ #
 جلسه_هشتم #

 استاد عزیز شرمنده ولی من متوجه نشدم 
 (شروع می کنم به خوندن و سواالتم رو می پرسممن از اول کامنت این تصویر )

 شما االن اینجا گفتين که بر اساس ساختار حرکت ما مياییم مشخص می کنيم که  کدوم لول مهم تر هست 
 سوال( انواع ساختار حرکت چی هست و در هر ساختار کدوم سطح برای ما مهم هست 

 امکان داره بشه تریپل تپس و .... ( ولی درایور تسویه نمی دونم چيه سوال( درایور می دونم چيه )همون تری ترایور؟  که بعدش 
االن اینجا چون ساختار سه تا حمله هست )دوتا کندل النگ و سه کندل پشت سر هم صعودی که اگر سه تاش رو یکی بگيریم ميشه یک 

 حرکت النگ( 
 درسته؟   1.250در قيمت  بیس اولين حمله برای ما مهم هستش درسته؟ که ميشه خط ابی پایین تصویر 

 تو این ناحيه ما بای می کنيم وقتی قيمت رسيد  استاپ السمون کجا قراره می گيره؟ 
 و تارگت هم ميشه ناحيه شروع حرکت نزولی اگر درایور تسویه )که نمی دونم چی هست زده بود(؟

  بدیم لطفا این مورد رو هم توضيح بدین این ساختار ها و الگو های چی هستن که ما بوسيله اونها  بهترین لول رو تشخيص
 جواب: 

انواع ساختار های حرکتی الگوی پرایسی هستش که از این به بعد در مورد انها صحبت می کنيم و هر الگویی یک ناحيه کليدی مهم برای  
 تصميم گيری داره

صورت پیوت های سی پی هستش که به ان درایور ميگيم  درایور نوعی پیوت هستش که در تایم ساختار دیده نميشه و در تایم ساختار به 
در   و ميتونه یکی از انواع  انها سی پی درایور ها باشه که بعداز اسپایک ها تشکيل ميشن و به دارایور سوم درایور تسویه ميگيم در حالی که

شروع شده منشاء حرکت  به حساب  پیوت ها اولين پیوت پیوت تسویه هستش در خصوص منشاء حرکت بله اولين گره ایی که حرکت 
مياد که در بحث فلگ ها به ان اشاره می کنيم و تارکت ها رو هم در بحث مدیریت سرمایه ميگم که باید به چه صورت استفاده بشه و  

یم ما  هدف یک حرکت و مدیریت پوزیشن ها به چه صورت باشه خيلی از گره های سر راه برای شکسته شده ساخته ميشن و بستگی به تا
محدوده تارکت ها رو حساب می کنيم و در ان نواحی ای تی ار گره ها رو پیدا ميکنم این که این همه سوال پیش امده به خاطر این بودش  

که سوال قبلی شما سوال پرایسی بوده و من مجبور شدم برای جواب دادن به ان از مطالبی صحبت کنيم که هنوز در مورد انها صحبت 
 پی ها و تارکت و استاپ و فلگ و اسپایک و غيره  که انشا هللا اگر عمری باشه بهش ميرسيم نشده مثل سی 

 
 598سوال_شماره_ #
                                                     جلسه_دهم#

کدوم تریگر صحيح  15دو م تایم  سالم  وقتتون بخير استاد در طال تایم چهار باکس مشخص شده پیووت داریم در لحظه الیو بازار در تصویر 
است ؟             در تصویر سوم  حرکات مشخص شده را داریم بر فرض اینکه در اف تی سی وارد نشده باشيم با شکست تریگر مشخص  

 شده ميشود بای گرفت و آیا تریگر صحيح است؟ 
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 جواب: 
 سالم و وقت بخير 

  تایم تریگر رفتيد  و باید از اخرین دو قله زمان الیو بعداز برخورد خط تریگر الین ترسيم کنيدشما یک پیوت دارید برای خرید که به 
 اولی پیوت تسویه و دوم پیوت ریورس به صورت زیر 

 
# 
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 جواب:   

صورت یک خط قرمز ترسيم به عنوان تریگر الین به حساب نماید و درست نيستش و حالت تصویر سوم رو هم هم بهتر هستش که به 
سطح افقی مستطيل در نظر بگيرید که سطح شکسته و پولبک زده و تارکت همه اینها هم ميشه سطح اف تی سی پیوتی که به سمتش 

 در حرکت هستش 
 

 599سوال_شماره_ #
 جلسه_دهم                                                    #

در تصویر   15و سطح فيليپ پیووتی  مشخص شده بعد از گرفتن بای باشکست تریگر  4ببخشيد استاد پیرو سوال قبلی با داشتن پیووت 
دقيقه  5ازار مقداری ریخت و پیووت کف دوم بازار برگشت تصویر زیر و استاپ هانتر که یا فلش مشخص شده وارد سل شدم  که باز ب 

تشکيل شد با توجه به اینکه در تایم پایین پیووت تشکيل شده بود آن را بی اهميت فرض کردم اما بازار برگشت االن سوالم این هست که 
 کدوم یک از دو دیدگاه سوال قبل و این سوال صحيح بوده؟ و اشکال کار من را برام توضيح بدید ممنون 
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 جواب: 

  این دیدگاه سل هم درست هستش
چون قيمت بین سطوح اف تی سی پیوت ها حرکت می کنه و ما یک بحثی در فصل اسپایک ها داریم که وقتی در ان دایره سمت راستی 

نفوذ در سطح دایره سمت چپی داریم انتظار شکست شدن این سطح رو خواهيم داشت با دو پیش شرط که در ابن مبحث صحبت 
يم کرد و یکی از ان ها برگشت از سطح مقابل هستش که با  این روش تریگر الین شما ميشه ان خط قرمز و البته شرط های دیگری خواه

  هم هستش
 ولی شما فعال در راستای مومنتوم ترید می کنيد و قوانين ترید ریورس به تسلط بیشتر نياز داره

 
 
 

 600سوال_شماره_ #
         جلسه_ششم #

استاد ممنون ميشم یه توضيح تکميلی در مورد ساختارهای حرکتی در سبک تریگر بفرمایید..البته توضيحاتی زیادی داده شده اما در  
باب سطوح پیووتی وقتی که قيمت به آخر ناحيه ميرسه در دروس گذشته چند نکته فرمودین یک قسمتش گنگ هست برای من.برای  

ید داریم و خيلی از الگوها مثل دو قله یا سه قله یا نواحی حمایت یا مقاومت که بعدا شکل ميگيرن از این مثال ما در آخر ناحيه برنامه تر
دیدگاه نشآت ميگيره.ولی جایی فرمودین برای مثال در شکل اگر هنوز دیدگاه سل اونجا وجود داشت به قيمت اجازه داده نميشد تا  

ه این به نظر شاید درست تر باشه  طبق ذهينیت قيمت،ولی ما با این دیدگاه باز هم  اونجا بیاد به خصوص وقتی ریزش زیادی داشته ک
برنامه ترید داریم..یه جا هم فرمودین طبق نظر آقای سيدن وقتی قيمت از یک زمان و سطح دورتری و قوی تری اومده باشه انتظار 

ال قدرت سطح زیاد بوده که باعث پرتاب قيمت شده و شکست رو باید داشت و البته فرمودین تا قسمتی مخالف هستین چون احتما
       ..احتمال شکست کمتر هست. ممنون ميشم بفرمایین کدوم درست تره 
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 جواب: 

در مورد سطوح و تشکيل پیوت ریورس این اعتقاد هستش که وقتی یک عددی محل ترید اقازاده ها باشه تاز زمانی که هنوز دیدگاه انها  
هستش و پوزیشنهای خودشون رو تسویه نکرده باشند اجازه نميدن که قيمت به سمت جایی که استاپ الس گذاشتند  مطابق با ان ترید 

حرکت کنه و تنها زمانی این اتفاق می افته و قيمت اجازه داره و ميتونه به سمت قيمتی که محل استاپ الس اقازاده ها و یا محل ترید 
 دشون رو تسویه کرده باشند و حتی در این بین تسویه ترید های در جهت مخالف گرفته باشند انها هستش بیاد که انها پوزیشن های خو

این مسائل مربوط به ذهنتی در مورد ماهيت حرکت در مارکت هستش که انشا هللا در بحث های پرایسی در این خصوص صحبت 
  جام شده برای شکل های شماخواهيم کرد و این موضوع برای زمانی هست که ترید ها انجام شده و حرکت ان

زمانی هستش که هنوز سفارش های اقازاده ها تکميل نشده و این حرکت ها در انجام ميشه تا عده ایی رو متقاعد کنند به ترید کردن تا 
دی در جهت  انها بتونند سفارشهای اصلی خودشون رو پر کنند و معموال در نواحی حساس وقتی به تایم پایین ميرید حرکت های شارپ زیا

خالف دیدگاه های اصلی برای گول زدن تریدرهای تایم پایین انجام ميشه و اگر تعدادی از تریدرهای تایم پایین هم زرنگ هستند و از 
 همين حرکت ها سود های خودشون رو بدست می ارند ولی اکثر معموال با حرکت ها گول ميخورند

 اینده زنده ميشه که یک پول سياه هم برای ترید کردن ارزش ندارهو تا دلتون بخواد از این حرف های در 
 

 601سوال_شماره_ #
  جلسه_یازدهم #

در الگوهای چارت پترنی هارمونيک مثال در جفت ارزهای یوروایودی ویوروان ذ دی در تقریبا دو سال پیش گارتلی وخفاش در موج یک و  
روانه در موج پنجم دیده ميشد البته در دیدگاه شما گرفتن ضلع چهارم موج دو و ای بی سی ها دیده ميشد و خرچنگ موج سوم و پ

 درصد ضلع چهارم ؟۰.۳۸هست با شکست تریگر الین ایا درست متوجه شدم ؟یا بعد از تکميل الگو اصالح فيبو قيمتی 
 

 
 جواب: 
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اینکه در ناحيه پی ار زد در تصویر ان مسير احتمالی رو راستش من که الگوها رو نتونستم پیدا کنم ولی دیدگاه این هستش که به جای 
سل کنيم که پتانسيل حرکت صعودی داره  ميتونيم در همين لحظه با شکست تریگر الین به سمت ان نااحيه خرید کنيم و چون اکثر  

 از داشته باشيم درصد دارند حتی به اميد ادامه حرکت صعودی قيمتی از پوزیشن رو هم ب 38الگویهای هارمونيک تارکت 
 

 602سوال_شماره_ #
 جلسه_هفتم #
درود بر جناب تریگر... استاد مطابق دروسی که تا اینجا ارائه شده سطوح دیناميک و استاتيک ترسيم شده... با فرض اینکه تا اندازه ای    

ا فلش نشون داده شده درست  درست کشيده شده باشن آیا نتایج زیر ميتونه طبق دروس در مورد جایی که خط روند شکسته شده و ب
باشن... با توجه به اینکه برخورد اول بعد از ترسيم هست در درجه اول  توقع برگشت به سطح شکسته شده رو داریم... اگر خط روند در 

پایین صفحه(..  ۲و  ۱تایم اصلی شکسته شد با ترسيم خط تریگر و بررسی ریسک به ریوارد ميشه تا سطح بعدی ترید کرد. ) شکل های 
اهميت خطوط روند تنها اگر روی سطح باشن مهم هستند در غير این صورت فقط مانعی برای رسيدن به سطح بعدی هستند ... استاد در 
سبک تریگر خطوط روند و کانال هم به اندازه خطوط افقی اهميت دارند یا تلفيق این دو هست یا اینکه باید کم کم در بحث ترید یا تحليل 

                  ونها رو کمرنگ کرد و تمرکز رو روی سطوح افقی گذاشت؟.. ممنونا

 
 

 جواب: 
من با اجازه شما خط و خطوط ترسيم شده در چارت شما رو دونه دونه صحبت می کنم تا سواالت به تفکيک جواب داده شده باشه و اط 

 اولين خط سمت راست شروع ميکنيم 
شته باشيد و سومين پیوت در حال شکل گيری باشه و مطابق با تعاریف پیوت تشکيل بشه و عرض کرده بودیم هر گاه شما دو پیوت دا

می کنيد قيمت به خط  مشاهدهشما در دایره دوم که در کف هستش وارد پوزیشن خرید بشيد یکی از هدف ها خط کانال هستش که 
 کانال شما رسيده 

انال برسه و طول کانال سه برابر گام حرکتی تایم فریم باشه و یا حتی ای  و دومين موضوع که مطرح شد عرض کردیم اگر قيمت به خط ک
     تی ار ان تایم باشه شما مجاز هستید که روی خط کانال ترید کنيد و وارد پوزیشن سل بشيد و درادامه
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هستش که اشاره کردیم به در حرکت نزولی هم عرض کرده بودیم که هرگاه خط کانال شکسته بشه انتظار ما رسيدن به خط کانال بعدی 
خطوط عمل و عکس العمل اندوز و قيمت در این حالت هم به  تارکت رسيده و در ادامه سوال شما در خصوص خط روندی که فرمایش 

کردید ما عرض کردیم ما اصال دیدگاه روند به این صورت رو قبول نداریم و تنها ترسيم خطوط دایناميک هستش و یه فرقی رو عرض کردیم  
بین خط تریگر الین و خط روندی که شما در سبک کالسيک دارید و در ان سبک تایید شده زمانی که در برخورد سوم واکنش برگشت داشته 

باشيم تازه خط روند تایید شده داریم و ترسيم از دو پیوت خط روند نيستش و تریگر الین هستش ولی مطابق با قوانين تریگر هر گاه خط  
ریگرالین شکسته بشه گفتم که بازار در حالت ساید هستش و ما انتظار داریم که قيمت بین سطح پیش رو و خط روند  روند و یا حتی ت

شکسته شده حالت ساید پیدا کنه که دقيقا این اتفاق رخ داده و البته ما از سطح ماقبل هم استفاده می کنيم که هنوز سطح ماقبل تاچ 
برای مستطيل ها عرض کردیم باید در کف خرید و در سقف فروش داشته باشيم و با شکست انتظار نشده تو االن مطابق با قوانينی که 

 حرکت به اندازه طول مستطيل 

 
و البته گفتيم ان شکستی برای ما حائز اهميت هستش که برگشت از مرکز مستطيل اتفاق بیفته و به نظرم االن که به باازر بعداز حرکت  

موارد گفته شده مو به مو قابل درک هستش و شما باید با تمرین این ها رو در لحظه بتونيد تصویرسازی حرکت در ذهنت نگاه کنيد همه 
داشته باشيد و  در مورد سوالی که کدام خطوط مهم هستش از نظر من اگر کسی توانایی استفاده از خطوط دایناميک رو داشته باشه که  

نا اهميت ان خيلی بیشتر هستش ولی به خاطر دقت کار و سختی ان من خودم به شخصه تمایل ترکيبی از قيمت و زمان هستش مطمئ
  شخصی به سمت خطوط استاتيک دارم و البته نمی نگاهی هم به تناسب و هارمونيک حرکت ها که نشان از زمان هستش

 و اميدوارم که جواب سوال های شما داده شده باشه
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 ۶۰۳سوال_شماره_ _#
  جلسه_دهم #

 سالم استاد عزیز روزتون بخير 
 وقتی کسی بخواد روی سطح اردر بزاره و ترید ماهيت انجام بده دیگه نياز به تریگر ورود نيست درسته؟ 

 جواب: 
عرض کردیم ست کردن سفارش نوع اول  تریگر  هستش و از سخت ترین و مهم ترین نوع تریگر که ما به ان تریگر ماهيت و قدرت سطح 

 باید شناخت و توانایی باالی در جهت تشخيص قدرت سطوح وجود داشته باشهميگيم و 
  و به خاطر سخت بودن تشخيص تریگر نوع اول که همان ست کردن سفارش هستش از سایر تریگر های کالسيک استفاده ميشه

 ید خودتون محافظت کنيدو برای مدیریت پوزیشن ها هم بعدا صحبت خواهيم کرد که باید رفتار حرکتی رو بدونيد و از تر
 

 604سوال_شماره_ _#
 جلسه_یازدهم #

  با سالم و درود خدمت استاد گرامی. اگر قبل از دبل تاپ یا دابل باتم دایورجنسی یک حرکت با مومنتوم  و شارپ داشته باشيم آیا باید از 
 تریگر الین ميانی استفاده کنيم یا خير؟

 
 جواب: 

 سالم 
شما باید تریگر الین ميانی داشته باشيد و دیگه ربطی به دبل تاپ نداره و شاید حتی تبدیل به سی پی درایور ها  کال با حرکت های شارپ 

بشه و که این بحث رو در اسپایک ها مجدد صحبت می کنيم و ادامه دار بودن و یا نبودن حرکت و بررسی گره های معامالتی در این حرکت  
به زوایه خط تریگر الین ميانی هم نيم نگاهی داشته باشيد و ترسيم خط قرمز سمت چپ تصویر ها رو خواهيم داشت و فقط عرض کنم 

 قابل قبول نيستش 
 
 
 
 
 

 605سوال_شماره_ #
 جلسه_هفتم #

فرمودید در تایم ساختار وقتی یک محدوده پیوتی داریم و قيمت به آن ميرسد در تایم تریگر روند خالف آن محسوب ميشود. آیا ميتونيم  
آن   ین تعریف استفاده کنيم و در آن لحظه و با تشخص روند در تایم تریگر، تایم تریگر را تایم ساختار جدید در نظر بگيریم و به تایم تریگر از ا

 )دابل تریگر( رفته و برای ترید اقدام کنيم؟ 
 جواب: 
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 شما یک سطح دارید که مثال برای دیلی هستش 
 ک سطح حمایتی هستش و قيمت االن به ان رسيده و این سطح شما ی

  و همه افرادی که  به صورت کالسيک به این حرکت نگاه ميکنند
 مطمئنا ميگن که یک روند و یا حرکت نزولی داریم 

 اما ما ميگيم یک حرکت صعودی داریم 
 اقدام به خرید کنيم چون قيمت به یک حمایت رسيده و ميتونيم به تایم تریگر بریم و بر اساس همين دیدگاه که روند صعودی هستش  

 ..... البته با رعایت قوانين و سيستم طراحی شده و تریگر ها و مدیریت ریسک و سرمایه و
ا اما شما به تایم تریگر رفتيد و قيمت به مثال یک سطح مقاومت رسيده و االن با توجه به این دیدگاه  روند در این تایم ميشه نزولی و شم

 تایم برید یعنی دبل تریگر کنيد برای سل کردن ميتونيد به تایم تریگر این 
 

بله ميتونيد ولی باید در نظر داشته باشيد که این روند نزولی اصالحی از روند صعودی هستش و اگر قدرت اجزائی کردن تارکت ها و استاپ 
و دچار دوگانی ذهنی نميشيد و  های متناسب رو دارید و هم زمان ميتونيد در یک مارکت به صورت مولتی تایم هم سل کنيد و هم بای

 ميتونيد خودتون رو کنترل کنيد 
بله ميشه حتی در مرحله بعدی هم به ریز موج هت تریک هم برید اما اولویت  رو فراموش نکنيد که ما در راستای روند ترید می کنيم و اگر  

 هستش  1.5پپ و اسپرد شما  1کت با این دیدگاه برید جلو یه دفعه می بینيد  که در ام یک هستید و ترید کرد تار
اما در کل بله هر سطحی برای هر تایم هستش ميتونيد این کار رو انجام بدید و ان وقت دیگه درجه اهميت سطوح و تایم رو زیر 

 رو بشکنه پاگذاشتید چون روی سطحی در تایم تریگر ترید کردید که انتظار دارید قيمت به خاطر اینکه از یک سطح مهم تر حرکت کرده ان 
و در این راستا عرض کرده بودیم که اگر تایم های سه گانه باشه اشکالی نداره چون طول حرکت به ما اجازه ميده تا ترید معکوس دیدگاه  

 اصلی رو هم داشته باشيم 
 یعنی خود ریترن تو پیوت رو ترید کنيم برای رسيدن قيمت به سطح اف تی سی 

 
 606سوال_شماره_ #
  جلسه_یازدهم #
عرض ادب احترام در شکل روزانه پیوت داریم که این پیوت هرچی که باشه تارگت باید به ما بده اول تارگت ای تی ار تایم تریگر هست   با

سوال در تایم تریگر دو مسله بوجود می اید که هيدن کندل  تشکيل پیوت نزدیک اف تی سی پیوت حاال ما هيدن ورود کنيم یا اف تی سی  
درصد پوزیشنمو تارگت اول بیام بیرون هر اتفاقی بی افته من با  ۷۰خالف جهت دارم ترید ميکنم رو ميدونم ولی وقتی ؟احتمال اینکه 

سود اومدم بیرون اگر خالف دیدگاه بایم پیوت سل تشکيل شد از نظر من باید گرفت در اف تی سی یا هيدن کندل پیوت چون خط روند 
 رگشت به گره نشان دهنده ادامه ی بای هست بریک اوت شده دليل بایم تعداد کندل ب

 از انجایی که پیوت باید در دو کندل بعد صورت ميگرفت و در سه کندل صورت گرفته پیوت  قابل استنادی برای ترید نيست 
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 جواب: 
سی ان ریترن تو پیوت بزنه )ان دوستی که  بله شما مطابق با تعارف در اینجا یک پیوت دارید و حاال انتظار دارید که قيمت به سطح اف تی 

در مورد روند ها سوال کرده بود دقيقا اشاره به این داشت که ان حرکت نزولی رو ميشه ترید کرد در این شکل کامال مشخص هستش( و 
 اما برگردیم به سوال شما و بعداز ریترن انتظار ادامه حرکت رو باید داشته باشيم و بریم تصویر بعدی شما

 

 
 
 

 واما سوال اینکه شما االن در تریگر هيدن لول  باید خرید کنيد یا در سطح اف تی سی
باید توجه داشته باشيد که عرض کردیم هيدن ها یک بار مصرف هستند و اما ما هنوز در مورد ارایش اسپایک و هيدن اسپایک صحبت  

و قميت شروع به تسویه می کنه و گره معامالتی اسپایک شما انگلف  نکردیم اما فقط اشاره کنم که در زمانی شما سی پی درایور دارید
ميشه  برگشت از هيدن فقط تا  گره برای ما اعتبار داره و انتظار ما شکست شدن هيدن هستش یعنی حرکتی شبیه به حرکت ترسيم شده  

بشه و من انگلف شدن رو ترسيم کردم و اگر که با انگلف هيدن دیدگاه شما برای رسيدن به اف تی سی و یا نرسيدن به ان باید عوض 
انگلف نشه ان وقت حرکت صعودی رو خواهيم داشت و در مورد اسپایک ها در یک جلسه کامل صحبت می کنيم و هم چنين نفوذ یا  

 انگلف و فقط برای پاسخ به این سوال از ان اصطالحات استفاده شده
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 607#_سوال_شماره_ 
 #جلسه_یازدهم  

 کندل سوسک )گوشت  کوب (را که در ویدئو اشاره کردید درصورت امکان توضيح دهيد  
 جواب: 

 اینها رو عرض کردم شوخی با اسامی کندل ها بودش
 همان همر و شوتينگ و کندل های مشابه هستند 

 
 608#سوال_شماره_ 
 #جلسه_یازدهم  

 درسته ؟چند تا سوال داشتم یکی اینکه سطوحی که رسم شده 
 دوم اینکه اون مربع ابی پیوت روزانه است؟؟؟؟سطح داخليش درست رسم شده؟؟؟ 

 اون حرکت مربع ابی واکنش به  پیوت قبلی بوده درسته؟  

 
 جواب: 

در مورد سطوح بله سطوح درسته و پیوت هم روزانه هستش و در یکی دو سوال قبل کامال در موردش صحبت کردیم ميتونيد برای نکات 
ی ان سواالت رو هم مطالعه کنيد سطح اف تی سی رو بهتر هستش محدود کنيد به کندلی که باعث ایجاد لو شده و پایین ترین تکميل

 شدو رو داره  و اخرین سوال هم بله واکنش مشخص شده به اف تی سی پیوت دیلی قبلی بوده
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 609#سوال_شماره_ 
 #جلسه_یازدهم  

اگر قيمت به هرکدام از سطوح پرایسی و کالسيک برسد، هميشه حداقل به اندازه توان حرکتی آن  این دیدگاه می تونه درست باشه که 
 جفت ارز در تایم مربوط به سطح برگشت می کند حتی اگر بخواهد آن را بشکند؟ 

 
 جواب: 

 بله درست هستش 
 اتفاق می افتنددرصد  موارد شکست ها بدون واکنش  به سطح  25-20فقط با دو تا پیش فرض که در تقریبا 

 درصد پیوت ها بدون ریترن حرکت می کنند  25-20همانطور که معکوس ان رو داشتیم که در 
 

 و توجه به ارایش برگشت از سطح مقابل برای طول حرکت لگی که  قيمت به سطح رسيده ميتونه برای ميزان برگشت استفاده بشه
 ه کنيد و در این مورد ميتونيد از قانون اقای سم سيدن استفاد

در خصوص اینکه هرگاه قيمت  سه واحد حرکت داشته باشه و به واحد اول برگشت داشته باشيم ميتونه یک واحد برگشت رو انتظار  
 داشته باشيم 

 
 610#سوال_شماره_ 
 #جلسه_یازدهم 

ساعت یک پیوت داشتیم که در تایم تریگر سطح 4سالم و خسته نباشيد.استاد تشخيص این پوزیش سل درست بوده روی طال.در تایم 
ftc و ست کردن اوردر 
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 جواب: 
خوب شما در سطح کالسيک سفارش ست کردید و اگر من بودم مطمئنا به خاطر اینکه دوست دارم در منشاء حرکت ترید کنم سفارش  

ال نميشد و البته نميشه گفت ترید شما اشتباه بوده چون در یک سطح شکست شده سفارش ست کردید و مهم این هستش که  من فع
 در زمان سفارش استاپ شما کجا بوده و ریسک به ریوارد شما تناسب کالسيک داشته یا نه اگر این بوده حتما ترید درستی بوده

 

 
 

 611#سوال_شماره_ 
 #جلسه_یازدهم 
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استاد برای رسم پیوت و بررسی شکست ها و رسم سطوح باید در هر ناحيه ای که پیوت تشکيل ميشه  و در هر لگ حرکتی که پیوت  
 تشکيل ميشه برای همون لگ ناحيه رسم کنيم 

ی کنيم و مثال در الیو  یعنی فرضا در شکل زیر کاری به هر لگ حرکتی نداریم و فقط لگ فعلی رو در نظر می گيریم و ناحيه پیوتيش رو رسم م
صعودی می دونيم ایا این درسته یا کل هم    1503بازار االن به نظر مياد که این سطح شکسته ایا این درسته و ما قيمت رو تا حدود 

 پوشانی این ناحيه ها یک ناحيه محسوب ميشه و هنوز کل سطح شکسته نشده؟ 

 
 

 جواب: 
 و ببخشيد که روی چارت شما خط خطی کردم 

دیدگاه وجود داره یکی همان که شما فرمایش کردید بدون در نظر گرفتن گذشته بازار و فقط بر اساس اخرین پیوت و لگ حرکتی ان دو 
تصميم گرفته بشه که خيلی از دوستان استفاده می کنند و من قبول ندارم چون اعتقاد دارم که باید بر اساس گذشته چارت تصميم  

بدیم دیگه تعداد دفعات برخورد و وجود وعدم وجود سفارش معنی پیدا نمی کنه و باید درنظر داشته باشيم  گرفت و اگر ان کار رو انجام
که بازار هميشه بر اساس تایم فریم تحت تاثير یک الگوی حرکتی هستش و ان الگو یک منشاء حرکت داره که باید بر اساس ان تصميم  

قيمت ناحيه در نظر گرفته بشه برای تصميم گيری و ورود به ناحيه شکست به  گرفته بشه و برای شکست هم هميشه انتهایی ترین
 حساب نمياد و در مورد شکست هم چهار جلسه داریم که در اینده تقدیم ميشه 
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 #سوال  
 استاد تشکيل پیوت در تایم ساختار ی بار دیگه ميگيد کی استاپ هانتر ميشه یا فيلد ميشه  کال!

 ک پیوت ریورسمون چندمی ميشه. استاد تو حرکتای اسپای
 جواب: 

 پیوت یعنی سطح کالسيک و فيلد شدن ان زمانی هستش که در همان تایم شکسته بشه
 و شکست جعلی ان یا همان استاپ هانتر ان زمانی هستش که بعداز شکست برگرده به زیر پیوت 

 و کامال کالسيک باید نگاه کنيد 
 هش ميرسيم ولی انجا درایور سه مهم هستش جلسه دیگه ب 6-5در مورد حرکت اسپایک هم 

 
 612#سوال_شماره_ 

 جلسه یازدهم 
 586پس نواحی عرضه و تقاضا رالی بیس دراپ ها چه جوری با این موضوع جور در مياد متوجه نميشم. با توجه به پاسخ سوال شماره 

 جواب: 
 کنيد که من متوجه نميشم راستش من فکر می کنم شما یک ذهنيتی دارید و بر اساس ان سوال می 

 و قبال هم یک بار خواهش کردم که سواالت با تصاویر باشه که بتونم ارتباط برقرار کنم 
 و این دو سوال رو خوندم و هر چی فکر می کنم موضع شکست سطوح کالسيک و یا انگلف سطوح پرایسی 

رگشت و یا شکست داشته باشيد قيمت ميتونه فاصله چه ارتباطی حرکت های رالی بیس رالی بین سطوح داره و شما هر زمان که ب
 رسيدن و یا برگشت به سطح بعدی رو با حرکت رالی و یا دراپ طی کنه

 و اگر برداشت من از سوال شما باز درست نبودش لطفا سواالت رو با تصویر ارسال کنيد
 موفق باشيد 

 
 

   613#_سوال_شماره_ 
 #جلسه_دهم  

وقتی در یک تایمی مثل االن گلد که در هفتگی بیس داریم تا سه کندل در دل هم تشکيل نشود ما متوجه  سالم استاد روزتون بخير 
نميشویم که بیس داریم پس برای ترید خرید در کف و فروش در سقف تازه بعد از تشکيل بیس متوجه آن ميشویم یعنی دقيقا زمانی که  

 موقع ما ميتوانيم در کف خرید و در سقف فروش بزنيم؟  انتظار داریم یا سقف شکسته شود یا کف بنابراین چه
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 جواب:  

 تشکيل بیش از سه کندل هستش و بازار اگر بخواید ساید بشه شما بین چهار تا هفت کندل ساید بودن رو دارید 
 به هر حال پیشنهاد ما چون بر این اساس هستش که تا زمانی که شکست رخ نداره باید به برگشت فکر کنيم 

 ارائه شده 
و شما ميتونيد بعداز تشخيص بیس هيچ تریدی بر اساس برگشت انجام ندید و صبر کنيد تا شکست اتفاق بیفته و شاید تعداد سيگنال 

های ایده شما خيلی بیشتر از ایده ما باشه مهم شناخت بیس هستش و ما فقط نمونه هایی از ایده ها رو ارائه ميدیم و طراحی سيستم  
 صی با شماست و اتفاقا دیدگاه شما ميتونه درست تر باشه معامالتی شخ

 ولی ما در زمانی که مثال یک بیس در سقف تشکيل بشه که به یک مقاومت رسيده باشه در سقف ترید می کنيم
ده  و شما در شکست بیس و اختالف ما به اندازه یک بیس هستش ستاره ابی ميشه محل سل ایده ما و ستاره قرمز ميشه محل سل ای

 شما و البته دیگه به مدیریت پوزیشن و سایر ایتم ها مقایسه اشاره نشده 
 

 615#سوال_شماره_ 
 #جلسه_یازدهم  

در کندلهای النگ شدو که طولی برابر با النگ بار یا اسپایک باشدکه طول شدو تایم فرم ساختار رو مشخص ميکند و اینکه در تایم باالتر  
درصد شدو مهم که در تایم تریگر گره ایی یا پاس  ۵۰بوط  به تایم باالتر باشد در تایم پایین تر دیده شود, النگ شدو دیده نشود  یا کندلی مر

درصد تشکيل ميشه مهم برای ما حاال صحبت اینجاست انواع استاپ ها و تارگت ها کجا هست ؟ من تو استراتژی و  ۵۰دادن کندلی که در 
 کجا ؟ستاپ هم چی بنویسم استاپ کجا  تارگت 

 جواب: 
 سالم و وقت بخير 

در مورد النگ شدو ها که طول ان شدو برابر با ای تی ار هر تایم فریمی بودش ان شدو برای تایم فریمی هستش که طول شدو برای ان  
 تایم باشه چه در ان تایم شدو دیده بشه چه دیده نشه

 باشه  14رمایه صحبت می کنيم که احتماال جلسه و در مورد اینکه استاپ کجا و تارکت کجا هم در جلسه دوم مدیریت س
 
 
 

 616#_سوال_شماره_ 
 #جلسه_دهم  

االن در تایم هفتگی گلد بیسی تشکيل شده که از باال درگير یک سطح ماهانه است بنابراین از باال باید در تایم ماهانه شکست صورت گيرد  
ماهانه ميشود در این حالت چگونه باید بیس را بررسی کنيم و آیا برای تریگر ورود و و از پایین در دیلی اما از پایین هم درگير یک تایم 

شکست سطوح بیس می شود دبل تریگر یا هتریک کرد با توجه به تایم های سه گانه؟ در شکل سطوح سبز ماهانه هستند و کادر آبی 
 بیس هفتگی

 به پایین ترین لو رسم ميکنيم سوال دوم اینکه برای مشخص کردن ناحيه بیس از باالترین های
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 جواب: 

همان طور که فرمایش کردید طال یک بیس هفتگی داره که تایم تریگر نزولی ان ميشه  دیلی و دیلی هم جزئی از تایم های سه گانه ما  
پایین داریم فاصله رسيدن به هستش و ميتونيم دبل تریگر کنيم برای ترید های بهتر و اما اینکه یه سطح شکسته شده مانسلی هم در 

 پیپ هستش که به همين خاطر دبل تریگر کردن در تایم های سه گانه مجاز  اعالم شده 1000ان حدود بیشتر از 
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 617#_سوال_شماره_ 

 #جلسه_دهم  
م  و منتظر شکست  با سالم استاد در تصویر ارسالی چرا پیووت مورد نظر عمل نکرده؟ اگر می خواستیم در ناحيه اف تی سی وارد شوی

پیپ باال رفتن برای اینکه بگوییم پیووت عمل   500پیپ باال رفته و دوباره ریزش داشته آیا همين  500تریگر الین در دیلی نباشيم  تقریبا
 کرده کافی هست؟ در صورتی که پیووت مربوط به ماهانه هست  و انتظار داریم حرکت بیشتری داشته باشد 
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 جواب: 
 ها ما سه نوع پیوت داشتیم که شامل در مورد پیوت 

 ریورس/ تسویه/ پولبک بودش 
 و در این سه نوع پیوت پیوت پولبک یعنی اینکه اف تی سی ان شکسته خواهد شد 

و پیوت تسویه یعنی اینکه اف تی سی ان به اندازه یک تا دو گام حرکتی تارکت خواهد داشت ولی بعدا در برگشت اف تی  سی ان شکسته  
 خواهد شد 

 و تنها پیوت ریورس بود که ما تغيیر مسير حرکت را داشتیم 
و در ادامه همه عرض کردیم هرگاه حرکتی شارپ وبا مومنتوم داشته باشيم قيمت برای اینکه بتواند ميزان معامالت انجام شده را 

 یک در مورد ان صحبت خواهيم کرد تسویه کند یکی از ساختار های ان سی پی ها هستش و مخصوصا سی پی درایور ها که در جلسه اسپا
 

 ده و اما این پیوت شما که یک پیوت تسویه به حساب مياد نيز در تایم تریگر به اندازه ایی که ما از ان انتظار حرکت داریم به ما تارکت دا
 که در جلسه سيزدهم در مورد تارکت ها و استاپ صحبت خواهيم کرد. 

 
 618#_سوال_شماره_ 

 #جلسه_یازدهم 
اقای خاکستر با توجه به اشاره ایی که به اليوت داشتید،مثال وقتی یه تری درایو یا هر الگو یا حرکتی که تا االن معرفی کردید شکل 

می ميگيره،اینکه تو موج اصلی باشه یا تو اصالح باشه،از نظر سبک تریگر  انتظارات حرکت و حتی دیدگاه نفوذ در گره های اطرافش تغيیر 
اصلی  ۵کنه یا نه به این دیگاه توجهی نداریم؟ چون االن که دارم اليوت رو یاد ميگيرم ميبینم طبق فرمایش شما دبل تاپ هایی که موج 

فرق ميکنه و این دیدگاه   ۴و۲اصالحی بودن نوع حرکتشون تارگتشون و نواحی واکنششون با دبل تاب های موج  ۳رو تشکيل دادن یا 
خود یه سری گره ها و سطوح بی ارزش بشن،که ما اونارو به عنوان سطوح مينور ميشناسيم،یا اینکه مثال پیوتی که  باعث ميشه خود ب

تشکيل ميشه یه پیوت پولبکی هستش و شکسته ميشه،خب   ۲تشکيل ميشه نسبت به پیوتی که انتهای موج اصالحی  ۱انتهای موج 
ا اینکه بیایم ببینيم از چه سطحی و چه تایمی برگشته و تحت حمایت هست یا نه دونستن این موضوع بیشتر به ترید ادم کمک ميکنه ت

؟؟و من ميخوام این و بدونم که برای ما از چه سطحی برگشته وتحت حمایت هست یا با چه ساختاری برگشته ارتباطش با این موج ها چی  
 هست؟ 

 ببخشيد که طوالنی شد. 
 جواب: 

 سالم و  وقت بخير 
یادم نيستش در مورد اليوت چی گفتم و وقتی شروع ميکنم به صحبت کردن دیگه هر چی به ذهنم برسه ميگم و مثال راستش من که 

 ميزنم 
 اما در مورد دیدگاه شما

من قبال هم عرض کردم هر سبکی یه تعدادی نقاط قوت داره و تعدادی هم نقاط ضعف و مطمئنا سبک تریگر هم از این قانون جدا 
 نيستش 

من تا االن با دیدگاه شما هرگز به موضوع نگاه نکردم ولی همين که شما فرمایش می کنيد این یعنی نقطه قوت دیدگاه تریگر در شناخت    
 الگوها و پترن ها  

 ما این متفاوت بودن رو با مدیریت سرمایه پوشش ميدیم و دیگه برای ما این تقاوت ها زیاد اهميت پیدا نمی کنه 
 اتيدی در همين گروه شما که به گفته انها دیدگاه تریگر خيلی از باگ های ترید انها رو که اليوت کار هستند برطرف کرده ولی هستند است

سيستم معامالتی انها که بر اساس اليوت طراحی شده و به هر حال نقاظ  ضعفی داشته توسط برخی از دیدگاه های تریگر ان موارد 
 برطرف شده 

تریدر هستش که به هيچ روشی نباید به دید کامل بودن نگاه کنه و توانایی شما  با تسلط برتریگر باید این باشه که و این کال خاصیت  یک 
 بتونيد بادر کنار هم قرار دادن نقاط قوت روش ها و سبک ها یک سيستم معامالتی شخص برای خودتان طراحی کنيد 

يتوانيد قيمت های گفته شده برای شناسائی سبک رو از دیدگاه برای خودتان و مطمئنا با تسلطی شما بر هر دو سبک اليوت و تریگر م
 حذف کنيد و به جای ان از موج شماری استفاده کنيد و با شناخت اینکه در چه موج یا ریز موجی قرار دارید یک سيستم داشته باشيد 

نگاه فرکتالی به مارکت هستید و به نوعی دارید تایم  در حالی که از نظر من وقتی شما موج و ریز موج ها رو شمارش می کنيد در حال
 فریم مشخص می کنيد بدون اینکه خودتان از ان خبر داشته باشيد

 
 619#سوال_شماره_ 
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 #جلسه_یازدهم  
در فهميدن سطح مون برای استراتژی راههای تشخيص  یک مقدار شدو تا کلوز کندل مشخص کننده سطح ماله کدوم تایم فرم که در 

درصدحرکت باشد ۱۲۰تا ۸۰ارز ها نصف ای تی ار و در بعضی ها یک ای تی ار راه دوم مقدار طول حرکت باید برابر با سه برابر ای تی ار بعضی 
مورد ورودهارو در این محدوده ميخواهم نوشته داشته باشم که بعضی از انها به بحث پرایسی مربوط  ۲۲این شد استراتژی بنده حاال 

 خواهم کرد االن ایا استراتژی من درست هست منهای مبحث تعداد دفعات برخورد و از کدوم سطح برگشته؟  ميشه که بعدا سوال
 جواب: 

 قيمت اول رو بگم که نه نه نه
 برای اینکه ما از طول شدو ها این رو برداشت نمی کنيم که سطح ما برای کدام تایم فریم هستش 

دیدگاه کمکی به موضوع هستش و این تناسب معموال در ارزها وجود داره که وقتی دره ویا قله ان فقط یک ابزار کمکی و داشتن یک 
 تشکيل ميدن اکثریت محدوده ها با هم تناسب دارند

مشخص کردن اینکه هر قله و یا دره برای کدام تایم فریم هستش فقط و فقط و فقط بر اساس طول حرکت و تعریف حداقل سه کندل در 
 یک راستا 

شما با هر روشی که دره و قله ها رو تشخيص بدید با این روش مشخص می کنيد که ان سطح برای کدام تایم فریم هستش و بر اساس  و 
ان زمانی که قيمت به ان سطح شما رسيد ميتونيد از یکی از ستاپ های گفته شده مگنت و یا پیوت و یا ماهيت و شکست در ان سطح 

 ترید کنيد 
 یی هستش که شما ميتونيد از انها به عنوان های تریگر و داشتن دیدگاه در راستای ترید خودتون از ان کمک بگيرید سایر مواد ستاپ ها

 
 
 

 620#_سوال_شماره_ 
 #جلسه_دهم  

استاپ  درصد شادو سطح اول اردر ست کند  50با سالم استاد در تصویر ارسالی دو ناحيه برای ماهانه وجود دارد که اگر کسی در ناحيه 
پیپی با توجه به اینکه این سطح مربوط به تایم باال هست انتظار بیشتری می رود که درست عمل کند علت   100ميخورد اونم یه استاپ

اینکه عمل نکرده خاصیت مگنتی سطح زیری هست یا نه؟ و اینکه فرمودید بهترین روش ست کردن اردر روی سطوح می باشد آیا در این  
 اصی در نظر گرفته شود ؟ روش باید موارد خ
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 جواب: 

متاسفانه این تصویر احتماال اشتباه ارسال شده و مربوط به سوال قبلی شما هستش و من سطوحی رو که در انها ترید کردید رو متوجه  
پپ باید   700پپ استاپ الس داره یعنی اینکه تارکتی برابر با  100نشدم ولی یک نکته عرض کنم وقتی شخصی تریدی انجام ميده که 

ترید اشتباه باشه و یک ترید  6داشته باشه و اینکه یک سطحی عمل نکرده از نظر ترید اصال مهم نيستش چون حتی اگر از هفت ترید 
درست باشه ان وقت یر به یر ميشه و این در بحث پرایسی یکی از مباحث جنجالی در ترید هستش اما اگر منظور شما ان باکس هستش 

 حليل کردم و دو محل ترید رو بررسی کردم ببینم در تایم تریگر چه اتفاقی رخ داده من باکس رو ت

 
 
 
 

محل های ترید و به نظرم از هر تریگری استفاده ميکردید در این موقعيت ها ضرر نداشتیم مگر اینکه شما از ست کردن سفارش استفاده 
 ميکردید که دیگه این لول ها نيستش و باید اپدیت ميشد 
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و با ست کردن سفارش هم در این ناحيه ها شما استاپ نداشتید و البته اگر محل خاص دیگری مد نظر شما هستش لطفا ان رو در تایم  
 ساختار و تایم تریگر مشخص کنيد تا در خدمت شما باشيم 

 
 
 

 621#سوال_شماره_ 
 #جلسه_یازدهم  

 ز تشکيل پیوت در استراتژی سطح و ستاپ ماهيت سطح  ترید زود هنگام قبل ا
من چندین مورد بررسی کردم که به این نتيجه رسيدم که قيمت وقتی در این ستاپ هم ميخواهد عمل کند که حرکت سی پی رخ دهد یا  

حرکت اسپایک پشت سرش تری درایو رخ دهددرتایم تریگرایا الگوهای دیگه هم هست که در این مورد باشه من متوجه نشده باشم  
 ابل تاب یا دابل باتم ؟ لطفا موکول نکنيد به جلسات اینده منهای پیوت والگود
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 جواب: 
 در خصوص ترید بر اساس ماهيت وقتی قيمت به سطح ميرسه و هنوز تشکيل پیوت نداده شما با نشانه هایی ترید زود هنگام دارید

 این نشان ها ميتونه تریگر الین باشه  یا  الگویهای چارتی باشه 
 الگویهای کندل که ما الگویهای کندل رو پیشنهاد نکردیم و حتی 

 و مطمئنا وقتی قيمت به سطح ميرسه متناسب با شتاب و مومنتوم ان ميتونه الگوهای چارتی متفاوت داشته باشه
 اگر به جلسات بعدی موکول نکنم 

 ر مورد کيو امباید یک ساعت در مورد کپی ان پرایس االن بگم یک ساعت در مورد تریپل و دو ساعت د
و اسامی همه انها رو در اون فایل اوردیم که ميتونه همه این الگویها در ان ناحيه تشکيل بشه و بهترین و راحت ترین انها استفاده از  

 شکست تریگر الین هستش 
 وجود ندارهاستفاده از تریگر الین ممکن هستش که باعث بشه تا بعضی از ترید ها انجام نشه چون امکان استفاده از ان 

 ولی از طرف دیگه باعث ميشه تا از برخی ترید های اشتباه در پیوت های تسویه و پولبک هم در امان باشيد 
 و کال بحث ترید و اصول ترید در همين یکی دو جلسه که مدیریت سرمایه و طراحی سيستم گفته ميشه تمام ميشه 

 و بقيه دوره به شناخت رفتار قيمت در این نواحی هستش 
 جلسه تدوین نشده رو در یک سوال بگم  5و شرمنده من قادر نيستم 

 
 622#سوال_شماره_ 
 #جلسه_یازدهم  

با عرض ادب و احترام  استاپها و تارگت هارو در این ستاپ ماهيت هم مشخص کنيدچون خودم شخصا باید ریسک به ریوارد یک به سه 
مورد استراتژی ستاپ از انجایی که از دست استاپ ۲۲ها باید به صرفه باشه در داشته باشد تا بخواهم ترید کنم واینکه استاپ و تارگت 

 هانتر ها هم در امان باشم پس تارگت سه هم باید داشته باشم حداقل ؟لطفا موکول نکنيد به اینده چون اینده همين االن 
 جواب: 

 چشم حميد خان 
 تقدیم کنم پاسخ به سواالت همين جا متوقف ميشه تا همه ویدئوها رو 

 و ویدئو جلسه سيزدهم رو اختصاص ميدم به همين سوال شما
 
 

نصف شب رو هم رد کرد  من هم چنان بیدارم تا  االن گذشته نشه و دارم سعی می کنم که در اینده باشم ولی  3.31شرمنده ساعت 
 متاسفانه هنوز اپلود تمام نشده  

 ویدئو رو  مشاهده کردید و اگر جواب سوال شما بودش 
 و اجازه فرمودید ما سوال بعدی رو فورواد کنيم و بهش جواب بدیم 

 .و اگر فکر می کنيد باید بقيه رو هم همين االن ضبط کنيم اجازه ما هم دست شما هستش 
 ساعت ضبط می کنم و اپلود می کنم 48و من همه ویدئوها رو طی 

 نم ساعت مطلب رو در همين االن ارائه ک 30و شرمنده که قادر نيستم 
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 سيزدهم سواالت مربوط به درس جلسه  
 سوال   83

 
 623سوال_شماره_ #
 جلسه_یازدهم #

 با عرض ادب و احترام
در ستاپ شماره سوم که مگنتی هستش من در تایم تریگر معموال الگو مثلث رخ داده و بعد با شکست تریگر الین مگنتی عمل کرده ایا 

دیگری هم برای مگنت وجود دارد یا خير و اینکه سطح خاصیت اهنربا دارد و قيمت رو به خودش  به غير از ستاپ تریگر الین مگنتی ستاپی 
جذب ميکند لطفا این ستاپ و استراتژی رو به صورت کامل در ویدیو ایی توضيح دهيد که استاپ ها و تارگت ها هم داخلش باشد که  

 م معامالتی داشته باشم انواع ان ها رو بیان کنيد تا ما مجموعه ایی نوشتاری در سيست
 جواب: 

دقيقه نصف شب   3.34چشم  و خدا رو شکر  این قيد فوریت االن نداره و من با اجازه برم یه استراحت داشته باشم و االن هم که ساعت 
 هستش امکان ضبط ویدئو ندارم و اگر اقدام کنم ادامه رو باید با همسایه ها در کالنتری ضبط کنيم 

 فردا  اگر عمری باشه در خدمت شما هستیم پس با اجازه شما 
 پاسخ به صورت فایل تصویري

 
 624سوال_شماره_ #
 جلسه_یازدهم #

اشاره ایی به ستاپ کندل بریک اوت سطح و هيدن کردید این ستاپ رو هم اگر ممکنه مثل بقيه ستاپ ها تارگت و استاپ ها ۱۰درویدیو 
 توضيح داده شود ؟

 جواب: 
شماره ده به کندل بریک اوت اشاره شد چون قبل در مورد هيدن تریگر لول ها صحبت کرده بودیم و عرض کرده بودیم که در  بله در ویدئو 

 دل کندل های برک اون ناحيه ایی به اسم هيدن تریگر لول وجود داره
ساعت در   6ساعته یعنی تقریبا  1.5ریبا در مورد اینکه شما شکست ها رو بشناسيد باید اجازه بدید که ما در اینده نزدیک چهار جلسه تق

مورد شکست صحبت کنيم اما اینکه شما بر اساس ان کندل و یا ان لول یک ستاپ برای خودتان طراحی کنيد باید چند کار رو مطابق با 
 روند طراحی که عرض کردیم انجام بدید

 ای کدام تایم فریم هستش که شکسته شده تشخيص سطح شکسته شده از واجبات هستش و وقتي شما بدانيد که سطح شما بر
پس ميتونيد به تایم تریگر برید و یا حتی دبل تریگر و یک ناحيه ایی رو در ان کندل شکست پیدا کنيد که در این بحث ميتونه هيدن تریگر 

 هم به ان اشاره کردیم  13لول باشه و که در ویدئو 
شما به چه سبکی روی ان ترید مي کنيد و ستاپ خودتون رو از بین همه روش های   حاال شما سطح رو  دراید و ميخواید ترید کنيد اینکه

 ترید انتخاب می کنيد با خود شما هستش مثال ترید پرایسی و شما باید گره معامالتی رو که در دل کندل پیدا کردید مطابق
تصميم بگيرید که ميخواید به چه سبکی ترید کنيد و همان  با اموزه هایی که در ویوئو سيزده عرض کردیم و شناخت همه روش های ورود 

طور که در ویدئو پاسخ به سوال قبلی عرض کردم قانون استاپ الس و تارگت ها در سبک تریگر تابع یک قانون مشخص هستش که عرض  
 اید ترید کنيد کردیم و هيچ فرقی نداره که شما در چه تایم فریمی باشيد و یا با چه ستاپ و یا با چه تریگری بخو

ولی شناخت بیشتر شکست ها رو اجازه بدید من در چند جلسه دیگه تقدیم کنيم موفق باشيد یک نکته هم برای برخی از اعضاء عرض  
کنم همانطور که در ویدئو هم توضيحی دادم من زمانی که با یک سوال مطرح شده پاسخ ميدم مد نظر من اصال یک شخص خاص و 

روی صحبت من با همه هستش و خدای نکرده اگر باد به گوش من برسونه که بعضی ها در گروهی و یا در   سوال کنند ه نيستش و
 خصوصی مزاحم سوال کننده  ها ميشن مطئنا بدترین برخود با انها صورت ميگيره

 تش که داره تماشا می کنهچون ارزش کسی که سوال می کنه با هر گویش و یا جمله بندی برای من هزار ها برابر بیشتر از ان کسی هس
 و بعداز دوره ميخواد بیاد مزاحم من بشه که من هم شرمنده ان باشم 

م و بعدا مشکالت بعدی ایجاد کنه که چرا من رو به مثال خونه خودت راه ندادي و یا به دوره و یا گروه راه ندادی و بعد از ان طرف پشت با
 باشهدرجه عوض بشه و واکنش داشته  180مثل بعضی ها 
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 625سوال_شماره_ #
 جلسه_یازدهم #

 سالم و عرض ارادت و احترام 
 لطفا

 استراتژی پیوت و ستاپ تریگر فيليپ لول رو توضيحات  استاپ ها و تارگت ها رو بفرمایید ؟ 
 جواب: 

شما نبوده و شرمنده لطفا فقط به مطالب مربوط به سوال توجه کنيد و قسمت هایی از بحث ها متفرقه مطرح شده مربوط به گروه 
 فعال 14دیگه هنوز سوختگی ها التيام پیدا نکرده و باید فعال ویدئویی ضبط نکنم چون اتومات ميرم به سمت درد دل و تا ویدئو جلسه 

 پاسخ به صورت فایل تصویري
 
 
 

 627سوال_شماره_ #
 جلسه یازدهم 

 سالم استاد وقت بخير 
 مشکل داره ممنون این تحليل و سطوح درسته ؟؟؟ کجااها 
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 جواب: 
در مورد ترسيم سطوح به این صورت هرگز نميشه ایراد گرفت مگر اینکه گفته بشه علت ترسيم ان سطح چی بوده و بر اساس چه 
 دیدگاهی ترسيم شده به هر حال االن وقتی من به سطوح نگاه ميکنم محل های واکنش داشته پی ميتونه درست باشه تنها ایراد 

البته ایراد نميشه گفت ولی در این تصاویر از نظر من به چشم ميخوره این هستش که وقتی شما یک سطحی رو در تایم انتخاب می کنيد 
سعی کنيد که وقتی به گذشته ان سطح نگاه می کنيد بیشترین برخورد ان هم از نظر واکنش های شارپ رو داشته باشيد و یکی از راه های 

 ا شدوها هستش و موضوع بعدی وقتی شما به تایم های پایین تر مياد باید بتونيد ان ناحيه رو اپدیت کنيد دیدن این واکنش ه
 یعنی ناحيه ایی که در تایم باال  انتخاب کردید 

قت ها که بر اساس الگوها و کندل ها و پترن ها بهترین نقطه در دل ان ناحيه پهن رو انتخاب کنيد و ان رو باریک کنيد حتی شاید بعضی و
 نميتونيد یک ناحيه رو انتخاب کنيد هيچ ایرادی نداره سه ناحيه در دل ان ناحيه ترسيم کنيد 

 
 
 

من بدون هيچ تغيیری همان ناحيه های تایم هفتگی رو در چهار ساعته دارم نگاه می کنيم البته من مستقيما در همان تایم ناحيه ها رو  
ردم و شما هم االن در تایم چهار ساعته ناحيه مقاومت رو تقریبا درست ترسيم کردید و فقط به خاطر اینکه چشمم عادت کرده محدود ک

 ناحيه حمایتی شما باید هم باریکتر و هم به کف نزدیکتر شود 
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 628سوال_شماره_ 
 جلسه_هفتم #

 سالم وقتتون بخير 
اگر دو سطح مثال چهار ساعته داشته باشيم که قيمت بین دو سطح در نوسان باشد وقتی قيمت به یکی از سطوح ميرسد و طول حرکت  

دقيقه پیووت تشکيل شود با همين پیووت می توانيم ترید  ۱۵دقيقه باشد و روی سطح در  ۱۵بیشتر مثال بیشتر از سه برابر ای تی ار 
ایم فریم سطح و تایم فریم پیووت هر دو برای ما مهم هستند در ترید مثال قبال فرمودید در برخورداول به سطح  کنيم؟ و اینکه چه موقع ت

کاری به طول حرکت نداریم و فقط در بر اساس سطح تصميم به شکست یا تشکيل پیووت ميگيریم اما در برخورد های دوم به بعد سطح 
ها بررسی ميشوند آیا این فرموده شما شامل حالت های رنج شده بین دو سطح مربوط به باید آپدیت و سطح و پیووت بر اساس تایم آن

 یک تایم هم ميشود؟ ممنون ميشم توضيحی در این رابطه بفرمایید 
  دقيقه و البته 15من یک بیس دارم که برای چهار ساعته هستش و سطوح ان رو در نظر ميگيریم برای یک ربعه و دیلی و ميریم تایم فریم 

 دقيقه نگاه می کنيم 5برای بهتر دیده شدن در تایم فریم 

 
 

دقيقه باشه و ایا ما روی این سطح با تشکيل پیوت ميتونيم ترید  5امدم که طول حرکت بیشتر از سه برابر ای تی ار  5برای این به تایم 
 کنيم؟ 

 جواب: 
کندل استفاده نکنيم ولی این اصال دليل ان نيستش که شما ان رو و این رو عرض کردم در تایم های تریگر بهتر هستش از تریگر های 

نادیده بگيرید و شاید من نميتونم ارتباط با پیوت های کندلی داشته باشه و خيلی از شما بتونيد با تریگر های کندلی در تایم تریگر هم  
ترید در یک محدوده قرار ندید و اولویت شما به تایم فریم ترید های خوبی داشته باشيد بنابر این  باید عرض کنم که  طول حرکت رو مبناء 

ان سطحی باشه که قيمت به ان رسيده و اگر یه زمانی در اینده مثال در همين سطحی که االن داریم قيمت یک حرکت بیشتری داشت که 
یا برگشت و تشکيل پیوت رو با  باعث شد تایم سطح عوض بشه در اینده از تایم جدید ان سطح استفاده کنيد  و تصميم بر شکست و

دقيقه هستش ولی ان حرکت اخر   5توجه به اپدیت جدید داشته باشيد و مثال در این تصویر اگر فرض کنيم که در ابتدا تایم اولين پیوت 
اشه اما وقتی  دقيقه باید ب 15هستش و تصميم گيری بر اساس  15دقيقه تبدیل بشه در اینده تایم سطح  15باعث شده که تایم فریم به 

قيمت بین دو سطح در حال نوسان هستش و رنج هستش که دیگه ما نميتونيم حرکتی داشته باشيم که باعث بشه تایم فریم سطوح ما 
 بیشتر بشه 

 شاید کمتر بشه ولی ما اپدیت به تایم پایین رو در نظر نگيریم بهتر هستش 
 هستش ساعته رنج   4و در ان سطحی که مثال زدید بین دو تا سطح 

 شما دیگه طول حرکتی نخواهد داشت که باعث بشه تایم فریم سطوح شما باالتر بره 
 مگر اینکه مطابق مثال باال حرکت از یک سمتی شکست بشه و طول حرکت بیشتر رو داشته باشيم
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 629سوال_شماره_ _#
 جلسه_دهم #

ی با سالم  استاد عزیز ایا دید بنده صحيح هست  در شکل ما یک سطح فليپ پیوتی داریم که با ریزش بازار که اگر اشتباه نکنم از درایور ها
پرچم تایم یک هست ....مارکت رو این سطح حمایت شد البته سطح اینگلف شده و انتظار دور خيز به سمت باال هست و با دیدن پیوت 

فرصت بای ایجاد شده...حال به دنبال این هستیم سطوح باال رو مشخص کنيم که این بای تا کجا ادامه دارد براساس ۴ روی سطح۴تایم 
باالیی ان رو با  ۱/۴درصد اون ناحيه سبز را داریم و و یک رالی داریم که در تایم یک بصورت بیس تایم چهار دیده ميشود و ۵۰و۱۵بیس تایم 

 هم به ان واکنش نشان داد...و ایا با دیدن پیوت روی این سطح ميتوان به سل فکر کرد؟  سطح ابی مشخص کردم و بازار 
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 جواب: 

ساعته رو دارید البته اگر درست  4فکر کنيد چون فرمایش می کنيد که دیدگاه خرید در تایم  15از نظر من خير نميتونيد به سل در تایم 
 تایم باال هستش و اینکه تا کجا باید انتظار حرکت صعودی رو داشته باشيد متوجه شده باشم و هميشه روند قابل با 

 باشه  68هستش پس ای تی ار چهار ساعته شما باید  34من تایم چهار ساعته در تصاویر شما رو ندیدم ولی ای تی ار یک ساعته ارز شما 
پپی رو مطمئنا   200پپ هستش و البته این تارکت  68ابر سه تا و حداقل انتظار شما برای تارکت باید یه لگ حرکتی چهار ساعته باشه که بر

باید مدیریت کنيد و در ترید ها سعی کنيد وسوسه ترید در همه تایم ها رو نداشته باشيد که ناخواسته از یک دقيقه سر در ميارید و سعی 
ای بهينه برای ترید و یا برای تارکت ميرید وسوسه ترید های  کنيد وقتی یک تحليل مبنا دارید و به تایم های پایین تر برای پیدا کردن ناحيه ه

ریترن و یا پولبک گرفتن به سرتون نزنه که بسيار خطرناک هستش البته از این جهت که مطمئنا خيلی از ما ها تسلط بر خویشتن جهت  
 ریدر ميشيد و کار سختی هستش رعایت قوانين پلن رو نداریم عرض می کنم و بهتر هستش که تریدر مولتی تایم نشيد که اورت

 
 630سوال_شماره_ _#

 جلسه_دهم #
 در خصوص اینساید بار جواب: 

به نظرم در نظر گرفتن یک نکته حائز اهميت هستش که شما باید یک کندل استاندارد به عنوان کندل مارد داشته باشيد و اینساید بار به  
 رای اینساید ها هم بهتر هستش که  شما یک کندل اسپنيک داشته باشيد کندلی که در دل کندل مادر تشکيل ميشه گفته ميشه ولی ب

این حرکت و الگو در وقاع یک حرکت رالی بیس هستش که ميتون تبدیل به رالی بیس رالی و یا رالی بیس دراپ بشه و همچنين اگر ان رو  
نين بیس ها که برای ترید گفتيم با ان برخورد کنيد یعنی  در تایم های پایین نگاه کنيد که به صورت بیس ببینيد ميتویند بر اساس همه قوا

اگر ان کندل مادر یک کندلی باشه که سطح رو شکسته باشه سعی کنيد ان اینساید رو یک پولبک در نظر بگيرید و به خرید در این تصویر 
هم تارکت اول در این الگو رو به اندازه طول   فکر کنيد و اگر ان کندل مادر رسيدن به یک سطح باشه به کپس ان پرایس فکر کنيد و معموال

مادر کندل در نظر ميگيرند که شما ميتونيد وقتی به تایم تریگر ميرید تایم تریگر رو هم بر اساس طول حرکت مادر مشخص کنيد و استاپ  
 ارشيو باشه  و تارکت ها رو مطابق با سبک در نظر بگيرید و فکر کنم یک فيلم در مورد اینساید ها باید در کانال

که ميتونيد از ان استفاده کنيد و اگر نباشه همگروهی های شما مطممئنا ان رو دارند که ميتونند در گروهی که دارید ان رو برای سایرین 
 به اشتراک بزارید 

 جواب به صورت کليپ اینساید بار 
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 631سوال_شماره_ #
 جلسه_دوازدهم #

 نشد چيه؟ در تصویر بعدی دليل اینکه پوزیشن بسته 
 وقتيکه پوزیشن گرفتم اسپرد گرفت و باالتر انجام داد

 االن در تارگت بازم اسپرد محاسبه ميکنه که از روی تارگت رد شده و برگشته ولی پوزیشن بسته نشده؟ 
 چه آیتمی اینجا مشکل داره؟

 
 

 جواب: 
 ميتوانيد یکی از دالیل باشد واید شدن اسپرد در زمانی که قيمت به سفارش های شما ميرسد 
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 632سوال_شماره_ #
 جلسه_دوازدهم #

داریم و بعد اگر در سود باشيم بیایم و مدیریت کنيم مثال  1/2مثل هميشه عالی.وقتی ما تارگت های  12با سالم و تشکر بابت ویدیو 
 20پپ سود استاپ الس رو بیاریم روی   40بعد از  30پ تایی داریم واستا 60استاپ الس رو در نقطه سر به سر قرار بدیم و یا مثال تارگت 

نميشه؟ در ضمن در گروه عمومی هم به یاد شما   1/1قرار بدیم ـ در یک بازه زمانی مشخص برایند ما پایین نمياد و خود به خود تبدیل به 
                                                هستیم اگر سراغ نميگيریم نميخوایم آرامش شما بهم بخوره وگرنه بیمعرفت نيستیم

 
 جواب: 

شما در سيستمی که برای ترید طراحی کرده اید در ان قانونی دارید که مثال هر قيمت به اندازه یک برابر استاپ الس شما در سود حرکت  
 درصد الت ترید شما باز باشد  50درصد ترید خودتان را کلوز کنيد و  50داشته باشد شما 

داشتید و با بسته شدن ان ترید شما یک ترید دیگر دارید که  یک به دو بوده و فرض رو براین ميگذرایم  یعنی در واقع یک ترید یک به یک 
 که شما اصال به استاپ الس خودتان دست نميزنيد 

 و این احتمال وجود دارد که ترید شما با ضرر  بسته شده و در واقع شما دو ترید داشتید با برایند صفر 
 ن قوانين رو در نظر بگيرید که به تارکت ميرسد و حاال ترید بعدی با همي

 یعنی در برایند یک ترید دارید که ریسک به ریوارد ان از نظر دالری یک به یک و نيم است 
 و حاال فرض سوم این هستش که ترید شما به تارکت اول نرسيد به استاپ برسد یعنی اینکه  هر دو قسمت ترید شما به استاپ برسد 

 
 پپ باشد  50ترید داشتید که در اولی مثال استاپ و تارکت ها هم  6لت های پیش فرض شما االن در همه حا

 سود  50استاپ و  50در اولی 
 100و تارکت  50در ترید دومی استاپ

 50و استاپ  50در ترید سوم هم استاپ 
 

 و این یعنی برایند سه استاپ و  سه تارکت و یعنی صفر
 

 به دو طراحی شده بود در باطن یک به دو طراحی نشده و شما ریسک به ریوارد دیگری دارید  1که برای شروع و اینکه ریسک به ریوارد شما 
و البته داشتن جامعه اماری سه ترید اصال قابل تشخيص برای کل نيستش و ان چيزی که سود ده بودن این پلن شما را نشان ميدهد  

 ید و عوامل دیگری مثل وین ریت است انجام ترید بر اساس پلنی که در سيستم طراحی کرد
و اینکه عرض می کنيم شما در طراحی سيستم معامالتی خود باید همه عوامل و قوانين طراحی شده را تست کنيد تا بر اساس ان چيزی 

 که در عمل مشخص ميشود بتوانيد تصميم بگيرید به همين خاطر است 
 

را تریل می کنيد باید درعمل ببینيد که چند درصد تریدهای شما به تارکت اصلی و  پپ استاپ الس 40شما قانونی دارید که بعداز حرکت 
چند درصد به فری ریسک بسته و چند درصد کال با استاپ بسته ميشود تا بتوانيد تصميم بگيرید و االن نميتوانيد بدون امار بگوییم که 

 ترید ها یک به یک ميشد 
هرگز حساب   50نی اگر شما در صد ترید یک در ميان سود و ضرر داشته باشيد یعنی وین ریت و حتی اگر ترید ها یک به یک هم باشد یع

 شما کال نخواهد شد و شما درجا ميزنيد )این حالت را االن در اکسل تست کردم( 
 

 632پاسخ_سوال_شماره_#
 جلسه_دوازدهم #

گروهی که برای سواالت وجود دارد و کانالی که برای پرسش هيچ گروه  و اما لطفا فقط سوال و گروه سواالت رو وارد حاشيه نکنيد ما بجز 
 دیگری نداریم و اینکه االن هم در خدمت شما هستم به خاطر تعهدی هستش که دارم

نفر سرم رو شکسته ولی نميدوانم   232چون برای من دردآور و زجرآور است در خدمت گروهی باشم که حتی یک نفر و فقط یک نفر از ان 
سنگ را کدام یکی پرت کرده اند و باید به همه به دید و نظر شک و ترید  نگاه کنم و ظن و گمان بد داشتن در مورد یک مجموعه به  که 

 خاطر حتی یک فرد خائن و نمک نشناس خودش باعث عذاب است 
ته اعضاء گروه بود که برای تک تک انها باید ضمن اینکه ترک کردن من از گروه به خاطر تکرار بیش از اندازه و سوال تکراری هر روز و هر هف

 در خصوصی و در عمومی موضوع را هزار بار توضيح ميدادم
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و لطف کنيد در گروه خودتان هرگز از من یاد نکنيد در گروهی که وقتی هزار بار باید بگویم این کف دست مو ندارد باز فردا یکی بیاید و  
 بگوید بکن

یادی از من نشود ان هم در گروهی که افراد ان با کسی در ارتباط هستند که معرفت رو باال اورده و بعداز سه بهتر است که هرگز در ان گروه 
سال کمک کردن و واو به واو تدریس رایگان شبانه روزی ان رو به جایگاهی رسوندم که تریگر را حتی از من هم بهتر بلد هستش و 

 ددستمزد من شد ان چه که  در ادامه خواهيد دی
نجام بسيار درد اور و عذاب اور که ميدانم در بین شما هستند کسانی که این خيانت را کرده اند و باز به خاطر تعهدم باید این کار را به سرا

 برسانم 
 پس لطفا در این مورد دیگر هرگز صحبتی نشود و یاد آور خاطرات تلخ برای من نباشيد 

 633سوال_شماره_ #
 جلسه_دوازدهم #

 وال داشتم در ارتباط با نحوه محاسبه وین ریت استاد یک س
 ترید داشتیم  30فرض ميکنيم 

 TP ترید 20
 SL ترید  10

 : در فایل اکسلی که دوره قبل برای ژورنال نویسی منتشر شده بود نحوه محاسبه وین ریت با این فرمول بوده است
(Total Win Trade - Total Loss Trade) / Total Win Trade = X 

 %50در این حالت وین ریت ميشود که 
 : اما در یک سری ماشين حساب های محاسبه وین ریت  و همچنين کتاب اقای "مک داول" با فرمول زیر محاسبه ميشود

 
(Total Win Trade  * 100) / Total Trade = X 

 که در این حالت وین ریت ميشود 
66.66% 

 ميخواستم بدونم کدام حالت درست است 
 

 
 

 جواب: 
 ان فایل توسط یکی از اعضاء گروه ان زمان درست شده و من هرگز ان رو به چشم خریدار نگاه نکردم

 چون ویت ریت با یک گزارش گيری ساده در استیتمنت نشان داده ميشود
 که به درصد تبدیل شود  100و وین ریت  تعداد ترید های برنده تقسيم بر تعداد کل ترید ها  و حاضل ضربدر   
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 و یا همان فرمولی که شما فرمایش کردید 
 در کل فرقی نداره 

 و مطمئنا نویسنده فایل اکسل اشتباه نوشته 
 درصد درست است  66.66و 
 
 
 
 
 

 ۶۳۴سوال_شماره_ #
 جلسه_دوازدهم #

  ۷۸و دو تا در کف به صورت  ۷۸با سالم، استاد ایا این شکل هم تيک فرکتال هست؟ و اینکه ما دو تا تيک فرکتال در سقف به صورت 
 داریم؟ یا من درست متوجه نشدم 

 
 جواب: 

الگوی پیوت و ریترن  این یک الگوی چارتی سرو شانه هستش  و در تریگر فرکتال ها شما باید در ان قيمتی که روی لول شانه سمت چپ 
تشکيل شده یک سرو شانه دیگر در تایم تریگر داشته باشيد و در اینجا حرکت شانه راست یک پیوت و ریترن تو پیوت است و یک حرکت و 

لو قبلی دارد و  ضلع کمتر دارد و در این تصویر در واقع اشاره به یک الگوی برگشتی کندلی دارد که های پایین تر از های قبلی و لو پایین تر از 
این یعنی معنی شروع یک روند جدید که به صورت کندلی دیده شده و ميشه همان پیوت تبصره ایی تایید شده ما و اگر به دنبال تيک 

فرکتال هم هستید تيک فرکتال در واقع باید حالت دایورجنس داشته باشد که در اینجا اتفاق رخ نداده و برای تيک فرکتال بهتر است که  
 ی شدو اول و مستر نيز استاپ هانتر شودها

 
 

 635سوال_شماره_ #
 جلسه_دهم    #

 :یک پیوت مانسلی است    A با سالم و احترام جناب خاکستر. فرض کنيم پیوت
 ؟MONTHLY این پیوت ایا متعلق به تایم تریگرش است یا تایم خود پیوت FTC سطح  -1
 . باشيم؟ FTC در برگشت  قيمت به سطح   B  در چه تایمی باید منتظر تشکيل پیوت ما   -2
چه می شود؟ آیا با توجه به سطحی که به آن رسيده مشخص می شود یا شرایط تشخيص تایم فریم سطح را باید   B تایم فریم پیوت  -3

 جداگانه بررسی کنيم؟ با سپاس   B برای پیوت
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 جواب: 
وط به تایم ماهانه باشد به این معنی هستش که همه اجزاء ان پیوت و سطح اف تی سی و ریترن تو پیوت همگی روی  اگر مرب Aپیوت  

سطح  و در داخل محدوده هستند اما مطابق با یک قانون که در اینده هم در بحث پرایسی صحبت می کنيم گره های معامالتی در تایم  
گره معامالتی در پیوت را مشاهده می کنيد یعنی اینکه در تایم تریگر هستید و ان گره برای   تریگر قابل رویت هستند یعنی وقتی شما یک

که یک ریترن تو پیوت به سطح اف تی سی   Bتایم تریگر هستش و تایم ساختار ان را از همين روش هم ميتوانيد بدست بیاورید و پیوت 
ند کندل است و اگر شرایط ان پیوت را داشته باشد مطابق با قوانين است اصال در تایم ساختار دیده نميشود و به صورت یک تا چ

ميتوانيد تایم ان را مشخص کنيد و اگر این حالت را داشته باشيد و دو پیوت از دو تایم در یک ناحيه باشند و همپوشانی داشته باشند 
 هميشه حق با بزرگتر است منظورم تایم بزرگتر 

 

 
 

 636سوال_شماره_ #
 جلسه_دهم    #

 تارگت بر اساس تيك فرکتال را لطفا با تصویر نشون دهيد 
 جواب  

این تصویر نمونه یک تيک فرکتال است که یک کندل مستر و اینساید داریم و شدو هر دو کندل استاپ هانتر شده و محل ترید و رود خط 
ت گذاری ميتواند از قوانين تریگر استفاده شود و طول حرکت سبز و استاپ باالی شدو خط قرمز و تارکت این الگو هم مطابق با روش تارک

 .برابر ان به عنوان تارکت در نظر گرفته شود  15استاپ یک و سه برابر و هفت برابر و 
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 ۶۳۷سوال_شماره_ #
 جلسه_دهم #

 گذاشتید ؟ لطفًا بفرمایید از کجا می دونستین ناحيه زرد مانع قيمت نميشه و در ناحيه سبز  تارگت را 

 
هر چند به خاطر ندارم که سوال شما مربوط به کدام ویدئو هستش و جلسه مربوطه رو هم که مشخص نکردید ولی شما در تایم دیلی  

یک النگ شدو دارید که ميخواید بر اساس ان ترید کنيد و به صورت روتين هدف احتمالی برگشت اول رسيدن به  اف تی سی پیوت سمت 
 ان رو در تایم تریگر اگر نگاه کنيم به صورت زیر است مخالف هستش که 

https://kohanfx.com


 
سطوح قرمز اپدیت شده ناحيه های تایم باال هستش و اینکه از کجا ميدانستم قيمت باید به سطح پایین برسد در واقع از هيچ کجا و من  

 فقط به قوانينی که دارم عمل می کنم و

 
در اف تی سی به زیرو تریگر دیگر در اف تی سی دیگر حرکت می کند و از کجا مطمئن هستم که  بازار مطابق با دیدگاه تریگر از یک زیرو تریگر 

 95که این قوانين درست است از اینکه یک استیتمنت دارم و برایند کارم بر اساس این دیدگاه نشان ميدهد که مثال در سه هفته گذشته 
ه دیدگاه من درست است و این کار هست که شما هم باید انجام بدید و  درصد حرکت ها درست بوده پس من به این ایمان رسيده ام ک

ان مراحل طراحی سيستم که در جلسه های بعد در خدمت شما هستیم و مراحلی ترید در دمو در دمو در دمو در حساب های تست و 
مطالبی که گفته شده شما رو به حساب های تست و حساب های تست و بدست اوردن یه امار برای  مشخص کردن ميزان ریسک و همه 

این ایمان ميرساند که مثال قيمت از حمایت به حمایت دیگر یا مقاومت دیگر از یک پیوت به پیوت دیگر از یک شدو به شدو دیگر و هر 
 سيستمی که دراید.... و ميشود مطمئن شدن که ميرسيد یا نميرسد 
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 638سوال_شماره_ _#
 جلسه_دهم #

ما رالی بیس   4استاد خاکستر وقتی در چارت به این حالتها ميرسم برای تشخيص دچار تردید ميشوم  االن در تایم با سالم و وقت بخير 
 یا پیوت و درایور داریم؟ (باشهftr یجورایی ميتونه شکست کلين و) رالی داریم

 
 جواب: 

 سالم 
هستش از شک و ترید وقتی یک رالی بیس رالی دارید پس االن اگر بخواید به این صورت به بازار نگاه کنيد همه حرکت های بازار مملو 

 مرحله تشکيل بیس بعدی هستش و این بیس اگر به سمت باال شکست ميشه خرید و اگر به سمت پایین شکست ميشه فروش 
گره و پیوت در رو در تحليل ها برای هدف اعالم کردیم که انتهای یک  1460چارت شما طال هستش و برای طال یادم هستش که قيمت 

 مانسلی بودش پس شکست به سمت پایین و پولبک به سمت بیس ميانی  رالی بیس رالی شما خيلی ميتونه راحت تر انجام بشه
 تا حرکت صعودی و بهترین کار این هستش که کم کم به سمت طراحی قوانين ترید خودتون برید تا بتونيد مطابق با ان تصميم بگيرید 

 که در برایند دیدگاه های ستاپ های شما درست است با اطمينان بهش عمل کنيد  و وقتی مطمئن هستید
موضوع اصلی این هستش که االن هم فروش در سطحی که هستیم درست هستش و هم خرید در سطح پایین و هر دو دیدگاه ميتونه  

 به بعد هيچ کاری به کاری مرغ های همسایه نداریم به هر دو نفر سود برسونه و هر کسی باید مطابق با دیدگاه خودش ترید کنه و از این 
 639سوال_شماره_ _#

 جلسه_چهارم #
با سالم وقت بخير استاد در تایم یک ساعته ما النگ داریم و خط فرضی مشخص کردیم و مارکت با زدن های جدید زیر خط فرضی کلوز 

خودش باقيست یا نه؟؟؟چون های جدید زده بایداین  ميده...که در حالت که های  جدید زده ایا روش خط فرضی درست هست وبقوت
 کندل رو مستر بگيریم 
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 جواب: 

خوب خدا رو شکر شاهد از راه رسيد و ظاهرا همان ارز در تایم پایین هستش و اول عرض کنم که وقتی های جدید دارید باید مطابق با  
 باشيد های جدید  خط فرضی ترسيم کنيد البته اگر مستر کندل نداشته 

ولی شما در اینجا یک تریگر ورود بر اساس تيک فرکتال هم دارید که زیر کندل  اینساید محل فروش بر اساس تریگر گفته شده ميشود و  
 هدف اول هيدن  اسپایک و هدف دوم هم بیس ميانی و هدف سوم هم  منشاء حرکت اوليه

 
 
 

 640سوال_شماره_ _#
 جلسه_دهم #

با سالاااام و وقت بخير البته سوالی نزدیک به این سوال پرسيدم اما دربيس ها هم بارها و بارههههااااا دیدم مارکت وارد محدوده شده 
درصد  ۵۰درصد و مجدد واکنش سل داریم وقتی ميگيم بیس یکبار مصرف یعنی ۵۰واکننش ميده ومثالاااا ميریزه و مجدد مياااااد تو 

 مصرف است درسته ....چون خود محدوده با انچه در چارت ها دیده ایم اینطور نيست اون یکبار 
 جواب: 

سالم و اميدوارم که متوجه منظور شما شده باشم و برای نمونه در همين االن قيمت در حال رسيدن به یک ناحيه بیس هستش و  و 
رکز ان و یا به انتها و یا اصال واکنش نده ولی ما مطابق با قوانين باید مطمئنا  نميتونيم بگيم که ميخواد به ابتدای ان واکنش بده یا به م
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به تایم های پایین بریم و ناحيه ایی رو  بیشترین احتمال رو داره انتخاب کنيم و این ناحيه هم مطمئنا یک بار مصرف نيستش و تا زمانی  
 باشيم که شکسته نشه همچنان قدرت داره و ميتونه بارها شاهد واکنش به ان 

 
 

تا زمانی که سفارش در این ناحيه باشه ميتونيم شاهد واکنش قيمت به ناحيه باشيم و یک بار مصرف نيستش و ان یک بار مصرف بودن 
رو هم که برای هيدن ها عرض کردیم گفتيم ما یک بار استفاده می کنيم و این به معنی ان نيستش که بار دوم سطح سفارش نداشته و 

جود داره یک بار مصرف برای ما هستش چون از نظر اماری که داریم تعداد شکست ها در مرحله دوم بیشتر از تا اینکه  احتمال شکست و
 .ان ناحيه قدرت برگشت داشته باشد

 
 

 641سوال_شماره_ _#
 جلسه_دهم #

متوجه بشيم که کدام ستاپ بهتر هست توضيح با سالم نحوه تشخيص اینکه در تایم تریگر با چه نوع ستاپی برای ترید ورود کنيم و از کجا 
 .اجازه تصميم گيری نمی دهدftc ميدید!! چون بعضی مواقع

 
 جواب: 

 این که شما از بین روش های ورود مطابق با کدام روش ترید کنيد و یا از بین ستاپ ها با کدام یکی بخواید وارد بشوید 
بهتر است خودش  یک پروسه بهنيه سازی احتياج دارد که باید به مرور زمان به ان و رسيدن به اینکه ميزان تشخيص اینکه کدام برای شما 

 دست پیدا کنيد و زمانی که ترید ميکنيد در ژورنال خودتان یاد داشت می کنيد که از چه تریگری استفاده کردید
ان بر اساس الگویها کندلی ترید کردید استاپ ترید که ژورنال رو بررسی می کنيد مشاهده می کنيد که مثال شما هر زم 100و مثال بعداز 

 خردید و یا اینکه تمام ترید های شما که بر اساس تریگر کراس یک اسيالتور است موفقيت اميز بوده
و بعداز مدتی شما قادر خواهيد بود که مطابق با نتيجه عملکرد خودتان بهترین تریگری که به روحيات و قدرت تشخيص شما  سازگاری  

 ا پیدا کنيد دارد ر
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ضمن اینکه در نظر داشته باشيد استفاده از همه روش های تریگر در بعداز یک تجربه بهترین کار ممکن است و البته احتياج به تسلط 
 دارد

اینکه عرض کردم بهترین کار ممکن به این خاطر است که قيمت  همانطور که خودش را در یک تایم فریم لو ميداد و دستش رو ميشد   
اینجا هميشه بر اساس یک تریگر شما قادر نيستید که ترید کنيد چون متناسب با تایم و قدرت سطح واکنش ها متفاوت است و شما و 

 من فرقی ندارد همه بازار را نميتونيم ترید کنيم و خيلی از موقعيت ها شاید به نظر برسد که به خاطر روشی که داریم از دست ميرود 
 ن ما بعداز حرکت این را می گوییم و شاید همان موقعيت را ترید ميکردیم استاپ ميخوردیم ولی اینطور نيستش چو

 پس موقعيت هایی که ترید نکردید برای شما نيست و شما باید بر اساس ان موقعيت هایی که ترید کردید ببنید نتيجه چه بوده 
 ان زیادی احتياج داردو ميتوانيد تریگر ها را هم به صورت جداگانه تست کنيد که البته زم

 اما برای شروع به نظر من از تریگر ست کردن استفاده نکنيد 
 و با یک روش تریگر کالسيک ترید کنيد 

 مثال شکست خط  تریگر الین 
 شاید خيلی از موقعيت ها ترید را از دست بدهيد و این اصال اهميت ندارد

 و به برایند ترید هایی که انجام شده توجه کنيد 
ستاپ ها و همه تریگر ها مناسب هستند ولی وقتی شما بر اساس یکی یا چند تا ترید می کنيد مطمئنا موقعيت هایی را از دست  همه 

 ميدهيد 
 و ان موقعيت را شخص دیگری ترید کرده است 

ها با هم یکی بوده و   و دنبال ترید همه حرکت های بازار نباشيد و ان چيزی که حائز اهميت است این است که برایند ترید همه ستاپ
اختالف کمی دارند پس نگران اینکه با کدام روش ترید می کنيد نباشيد و تنها مورد قابل اهميت این است که از این شاخه به ان شاخه 

 ند نباشيد نپرید و اگر مگنت ترید می کنيد دیگر بیخيال ریورس باشيد و برعکس و سعی کنيد فعال دنبال ترید در هر دو مورد سوئينگ و تر
 

 642سوال_شماره_ #
 جلسه_دوازدهم #

 نظرتون در مورد این تحليل و سطوح چيه؟ 
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 جواب: 

 نسبت به تحليل قبلی که فکر می کنم ان هم برای شما بودش این تحليل و مشخص کردن ناحيه ها دقت و ظرافت بیشتری دارد
ناحيه بیسش در  تایم پایین یک سطح را در نظر نگرفته اید و یا در نظر گرفته و شما یک مسير صعودی در نظر گرفته اید برای رسيدن به یک 

 اید و احتمال داده اید که سطح شکسته خواهد شد و سوال این هستش که چرا احتمال ندادید که سطح پایین شکسته ميشود 
تحليل من فقط ميتوانم دو سطح به سطوح شما در این فقط یک سوال برای اینکه بخواید از دانسته های خود بیشتر استفاده کنيد اما در 

 تصاویر اضافه کنم به صورت زیر 
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 643سوال_شماره_ _#
 جلسه_دهم #

درصد گره رسيده و اولين برخورد است آنچه در تایم دیلی دیده می شود یک   50با سالم  و خدا قوت با توجه اینکه گلد به تایم هفتگی به  
و با توجه به باال بودن تایم و ماهيت سطح تنظيم ستاپ برای اردر گذاری به چه صورت است ؟ زیرا با توجه به  پیووت تسویه است؟             

 مومنتوم حرکت ترس از شکست سطح وجود داشت؟ 

 
 جواب: 

سفارش ست کنيد  شما در تایم هفتگی که فرمایش کردید دو سطح در چارت دارید  قيمت زمانی که به ان رسيده برای اینکه بتوانيد 
  مطمئنا دارای استاپ الس باال هستید و باید ان را بهينه کنيد برای نقطه ورود و همانطور که مشاهده می کنيد النگ شدو شما قبال یک بار 

دن هيدن ان دیده شده پس زمانی که قيمت به ان ميرسد ما انتظار داریم که این شدو استاپ هانتر شود بنابر این بهترن ناحيه ست کر
اپ هانتر و ترید به اندازه یک ای تی ار باالتر از شدو مورد نظر شما بوده و یا اینکه باید صبر کنيد و در تایم های پایین تر ترید رو بعد از است

 حمله دوم انجام بدهيد 
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ال ميتوانستید ترید کنيد و در استاپ در تایم تریگر اولين برخورد که تسویه بوده با سی پی درایو رسيده که در درایور سه و الگوی تيک فرکت
هانتر بعدی هم با الگویی که قبال در موردش در سوال قبلی صحبت شد و در حال حاضر به خاطر فشردگی و ارایش حرکتی فقط با شکست  

سطح خرید نيز داشته خط روند امکان سل مجدد وجود دارد و با توجه به اینکه به بیس رالی بیس رالی رسيده ميتوانيم حتی با استاپ زیر 
 باشيم 

 د پس برای ست کردن سفارش شما باید در ناحيه ایی که از ان سطح را ترسيم کرده ایند در تایم های پایین تر گره های معامالتی را پیدا کني
 

 
 

 644سوال_شماره_ _#
 جلسه_یازدهم #

هفتگی است. با توجه به اینکه االن در دیلی پیووت داریم پیرو سوال قبلی آیا همپوشانی سطوح و الگو ها صحيح است ؟ ناحيه سبز گره 
که احتماال پیووت تسویه است و درناحيه پی آر زد  این واکنش را داشتیم آیا این احتمال صحيح است که مجددا  قيمت به سمت باال  

 باال رود و بعد پیووت ریورس دهد؟   d برگردد و این دفعه تا ناحيه
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 جواب: 
قبلی هم عرض کردم به فرمایش شما سطح دیلی چون یادم بودش که در سوال های باالتر بارها در مورد این گروه  البته در سوال

معامالتی که برای مانسلی هستش صحبت کردیم و در مورد همپوشانی سبک های مختلف هم متاسفانه من تسلط زیادی روی 
تریگر ما به سمت ناحيه پی ار زد ترید می کنيم و سيگنال ما خرید در ناحيه   هارمونيک و سطوح و لول های ان ندارم و فقط ميدانم که در 

انتظاری هستش که   38.2بی و یا شکست تریگر الین و یا شکست پیوت آ هستش ولی اگر هارمونيک شما درست باشد برگشت تا لول 
 باید از پی ار زد داشته باشيد

 
 

 645سوال_شماره_ _#
 جلسه_پنجم #

تصویر اول سطوح هيدن ماهانه رسم شده است که در تایم تریگر در تصویر دوم اولين برخورد را  که با فلش مشخص شده با سالم در 
پیووت تسویه در نظر گرفتيم  برخورد های بعدی به سطح در تایم تریگر چه نوع پیووتی هستند آیا ميتوان آنها را پیووت ریورس در نظر  

ا باید در تایم ساختار دیده شود ؟ و آیا این پیووت ها قابل ترید هستند ؟ و در تایم ماهانه آیا پیووت گرفت یا اینکه پیووت ریورس حتم
 ریورس تشکيل شده؟ 
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 جواب: 
 با سالم

اولين نکته که عرض کردیم هيدن ها در کندلهای النگ بار که بهتر هستش النگ بارهای شکست سطوح و یا کندلهای النگ بار ریورس 
 باشند و متاسفانه به نظر ميرسه که این شرط در ترسيم ها لحاظ نشده باشد
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و اگر در ناحيه مد نظر شما ان سطح رو داشته باشيم و کندل برک اوت در تایم تریگر اولين برخورد را تسویه و دومين را ریورس ميتوانيم 

 در نظر بگيریم

 
 

ه شکست ان برای تایم پایین تر هستش و هيدن النگ نيز داریم و در صورتی که قيمت به ان یک ناحيه دیگر در این قيمت داریم که البت
 برسد مطمئنا ميتوانيد اولين برخورد را تسویه در نظر داشته باشيد و برخورد بعدی و پیوتی که تشکيل ميشه رو پیوت ریورس 

 
 
 

 ۶۴۶سوال_شماره_ #
 جلسه_سيزدهم #

سطوح کالسيک داشتیم مثال زمانی که قيمت به یک سطح ميرسه اولين پیوت تشکيل شده در تایم تریگر  پیوت ما یک سری قوانين برای 
تسویه هست یا بعد از شکست سطح پیوت پولبک در تایم تریگر این سطح شکسته شده شکل می گيره همچنين قوانين ارزش گذاری 

 صادق هست ؟ سطوح می خواستم بدونم این قوانين برای سطوح پرایسی هم 
 مثًال االن در طال به یک سطح پرایسی رسيدیم اینجا هم باید به آن قوانين  پایبند باشيم
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 جواب: 

 سالم 
خير برای سطوح پرایسی قوانين دیگری داریم که بررسی انها به وجود و یا عدم وجود سفارش هستش و ان رو با روش دیگری بررسی می 

 ليل نمی کنيم کنيم و سطوح پرایسی رو با شکست تح
هر چند که یک سطح پرایسی ميتونه یک پیوت در تایم پایین باشه و اگر در تایم پایین به ان نگاه کنيم قوانين شکست و برگشت برای ان  

 صادق هستش اما سعی می کنيم که به  گره ها با دیدگاه وجود و یا عدم وجود سفارش نگاه کنيم
 

 647سوال_شماره_ _#
 جلسه_سيزدهم #

با سالم و وقت بخير استاد خاکستر در این بخش از مارکت  باتوجه به گره هفتگی...واگرایی در دیلی ...پیوت سقف به سل فکر کردم و وارد 
ل انکه  ترید شدم .... تا هيدن اسپایک تایم چهار ...استاد کندل سفيد صعودی رو پیوت تلقی کردم ...بارها وبارها از ترید خارج شدم بخيا
 پیوت تشکيل شده و دیدم بعد از ان بازار خيلی شيک به ریزش ادامه داده اشتباه من کجاست چه راهکاری رو باید درپیش بگيرم 
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 جواب: 
ان کندل که عالمت گذاشته شده پیوت نيستش و درایور هستش و موضوع اصلی این هستش که ما فعال فقط از اسم اسپایک استفاده 

م از قوانين و ارایش ها و رفتار های حرکتی ان رو صحبت نکردیم و یک جلسه هم مطمئنا در این خصوص خواهيم کردیم و هيچ کدا
 داشت 

 فعال ميتونم بگم که خروج شما درست بوده ولی باید ورود دیگری هم داشتید که انجام ندادید و انشا هللا در جلسه مربوط به اسپایک ها
 

 
 

 648سوال_شماره_ #
 جلسه_ششم #

 با عرض سالم و وقت بخير
گاهی اوقات برای ترسيم محدوده ی بیس پیيووت ها همه ی شادوها تقریبا در یک رنج قيمت هستند اما یک کندل شادوی نویزی داره 

 که  باعث بزرگ شدن محدوده ی ما ميشه
 یا مشترک شادوها؟ نویز رسم کنيم سوالم اینه که برای رسم محدوده بیس پیيووت باید از اون شادوی

 
 جواب: 

بهترین حالت برای ترسيم در چنين موارد در نظر نگرفتن ان شدو هستش و سعی کنيد یک محدوده مشترک از همه حداکثر و حداقل ها 
 رو در نظر بگيرید

 و مخصوصا برای ورود یه ناحيه و پهنا در ابتدا و انتهای باکس داشته باشيد 
     برای شکست و حرکت باید به ان شدو به عنوان یک ناحيه توجه داشته باشيدهر چند 
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 649سوال_شماره_ #
 جلسه_یازدهم #

 بر روی چارتتون خط چين های عمودی با بازه های زمانی مشخص بود.که اسم اون هاا
V-signal-tokyo 

 بود.اگر ممکن توضيح بدید.ممنون 
 جواب: 

 فيلم ها و جواب به سواالت عرض کردم من این موضوع رو در خيلی از 
در بسياری از زمان ها روی چارت من شما اندیکاتور ها و اسيالتور هایی رو مشاهده می کنيد که  بعضی از دوستان برای زیر نظر داشتن  

ر نظر بدم و یا مشکالتش رو  ساعته پای چارت هستم در مورد اندیکاتو 24انها جهت پیدا کردن باک اندیکاتور به من ميدن تا به خاطر اینکه 
پیدا کنم و دالیل دیگر اما این اندیکاتور همانطور که خودتون فرمایش کردید خطوط عموی رو چارت ترسيم می کنه که نشان دهند ساعت  

 باز شدن و بسته شدن مارکت هستش و فکر می کنم باید در کانال هم باشه 
 

 ه مطالب ارائه شده در هر جلسه دقت کنند ای کاش دوستان به جای دقت کردن به این مسائل ب
در دوره قبلی یکی با تمام افتخار امده و گفتش که من فيلم شما رو گذاشتم در حالت حرکت اهسته و ان حسابی رو که در فيلم نشان  

 دادید به اسم شما نبودش گفتم خوب این که دیگه این همه کارآگاه بازی الزم نداشت و هنر که نکردید
 ميگفتيد حساب برای کی هستش و یا به اسم کی هستش برات توضيح ميدادمبه خودم 

 و ان اسمی هم که دید اسم خانم من هستش و اگر الزم دارید عقدنامه رو یه تصویر بدم خدمت شما که خيالت راحت بشه
از اندیکاتور داشته باشم که هواس   بعضی وقت ها کال اصل ماجرا رو فراموش می کنيم و من سعی می کنم که از این به بعد چارتی عاری

 شما به مسائل دیگه پرت نشه
 
 

 650سوال_شماره_ #
 جلسه_یازدهم_دوازدهم #

 برای تيپی گذاری دبل تاپ ها و دبل باتم ها باید از اعداد پایین اندیکاتور استفاده کنيم یا با توجه به گره های پیش رو؟ 
 برای کدام تایم هست متوجه بشيم الگوی دبل تاپاگر از اعداد پایین اندیکاتور هست از کجا 

 چون گاهی اوقات در  دو تایم دیده ميشه
 

 گذاری کنيم؟ ترید با اینساید بارها چطوری تيپیو همچنين برای
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 جواب: 
ی به استفاده از روشهای تارکت گذاری بسيار متنوع هستش  و در بحث همين تارکت گذاری ها اگر دقت کرده باشيد من هميشه وقت

 محدوده های ای تی ار مورد نظر ميرسيدم اشاره به یه گره معامالتی و یا سطح ميکردم
 که باید ان عدد با نواحی موجود در چارت اپدیت بشه

 و یا مثال یک روش دیگر تقریبی برای ست کردن تارکت ها داریم 
 که شاید خيلی راحت تر باشه 

 باالتر -باال -و معروف هستش به  باال 
 اشاره به ای تی ار سه تایم فریم باالتر دارد البته به ترتيب که 

 یعنی اگر در یک ساعته باشيد و ای تی ار ان به عنوان استاپ الس در نظر گرفته بشه 
 تارکت اول ای تی ار تایم پترن

 تارکت دوم ای تی ار تایم ساختار
 تارکت سوم ای تی ار تایم باالتر از ساختار

 
 طمئنا چون حرکت های مارکت مطابق با  ای تی ار و توان حرکتی هستش اگر به طول همان الگو حرکت  کنيد و برای الگو ها هم م

 ان عدد برابر یکی از ای تی ار ها بوده که در نزدیکی ان محدوده باید یک سطح داشته باشيد 
بر اساس مادر کندل و یا سایر روش های گفته  در مورد  اینساید ها هم تا جایی که خاطرم هستش در چند سوال قبل توضيح داده شد که 

 شده 
 و اینکه از کجا متوجه بشيم که الگو برای کدام تایم هستش 

به هر حال این الگو رو که دراید بررسی می کنيد روی یک سطحی در حال تشکيل هستش و برای ما مالک ان سطحی هستش که الگو روی  
 ان در حال شکل گيری هستش 

 
 651سوال_شماره_ #
 جلسه_دوازدهم #

 را داشته باشيم  ۷  ۵ ۳با توجه به مدیریت پوزیشن ها ما برفرض سه تا پوزیشن ميگيریم که تی پی های 
 آیا برای همه ی ستاپ های ترید این کارو باید انجام بدیم؟

 تا پوزیشن ميگيریم  ۳منظورم این هست مثال برای تشکيل پیووت 
 پوزیشن کافی هست؟  ۱تا پوزیشن بگيریم یا همون  ۳شادو و یا النگ بار هم  اما برای ستاپی مثل النگ

 جواب: 
 روش های گرفتن پوزیشن و تعداد انها و مدیریت انها در ویدئو بعدی گفته شده 

از کجا  5نشدم و اینکه شما یک ترید داشته باشيد و یا چند ترید بستگی به روش طراحی شده شما دارد و این حرکت های که من متوجه 
 امد چون 

یک  سه  هفت بودش به خاطر رفتار شناسی گام های حرکتی هستش که  باید فقط از من قبول کنيد قيمت به این طول حرکت ها واکنش  
 خواهد داشت و برید و خودتون امتحان کنيد 

ان رو باید خودتون انتخاب کنيد که تک ترید و یا و اینکه بر چه اساسی تصميم ميگيرید ترید کنيد هيچ ربطی به تعداد تارکت ها نداشته و 
 ترید چند گانه و یا سایر روش ها به انتخاب خود شما هستش 

 
 ۶۵۲سوال_شماره_ _#

 جلسه_یازدهم #
 یعنی ما چهار ستاپ اصلی داریم شامل  پیوت ، مگنت،ماهيت و شکست در یک سطح  ۶۱۹االن با توجه به پاسخ سوال

 ستاپ برای داشتن دیدگاه و تریگر ورود هستند؟؟  ۲۲و بقيه آن 
 جواب: 

چند بحث و اطالع هستش که بسيار نزدیک به هم هستش و از نظر مفهومی در بسياری از زمان  ها به جای هم استفاده ميشن چون  
 دارد بسيار به هم نزدیک هستند اگر بخوایم به صورت تفکيک شده صحبت کنيم کال سه دیدگاه حرکتی وجود 

 ترید برای رسيدن به سطح که مگنت هستش ترید برای برگشت که ریورس هستش و پیوت و ماهيت رو شامل ميشه
و ترید برای ادامه که شکست هستش حاال شما برای ورود از دالیلی در تایم تریگر استفاده می کنيد که این دالیل که تریگر های ورود شما 

 ایم تریگر به دنبال ان هستید به صورت مشترک با هم استفاده ميشههستش  و در تایم ستاپ و یا همان ت
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و چون الگوهایی که در تایم ستاپ به شما دیدگاه حرکتی ميده و به نوعی هم به عنوان تریگر از بعضی ها استفاده ميشه به صورت کلی  
 گر گرفتن هستیم به همه انها ستاپ ها ترید گفته ميشه  چون در تایم ستاپ به دنبال انها برای تری

 در حالی که دیدگاه اصلی همان سه حالت گفته شده هستش 
و سایر موارد که به عنوان دالیل برای ترید در تایم ستاپ و برای  پیدا کردن نقاط دقيق تر و سطوح دقيق تر برای ترید هستند به صورت  

 عمومی ستاپ ترید گفته ميشه 
 مثال النگ شدو 

 ميتونه جزء دیدگاه های اصلی باشه چون دیدگاه حرکتی ميدهبه شما دیدگاه حرکتی ميده و 
 و به شما نقطه ترید ميده و ميتونه به عنوان ستاپ باشه چون ستاپ ها به شما در تایم تریگر نواحی ترید ميدادند

 و چون ناحيه و دیدگاه ترید ميده ميتونه به عنوان تریگر هم استفاده بشه
 ک به هم هستند و به صورت مشترک از انها استفاده ميشه و این موارد به نظرم بسيار نزدی

مثال شما یک اینساید دارید که ستاپی برای ترید هستش که ميتونه در موقعيت های متفاوت جزئی از ستاپ پیوت باشه و یا ستاپ 
 مگنت و یا  شکست که حالت های کلی دیدگاه هستند 

 اميدوارم تونسته باشم منظور رو بررسونم 
 

 653شماره_ سوال__#
 جلسه_دهم                                                                                                            #

درسته؟وقتی قيمت یک پیوت تشکيل داد در دل پیوت یک گره معامالتی است که  ftc سالم خدمت استاد عزیز،ایا برداشت من از سطح
است؟اگر برداشتم اشتباه است لطفا امکان داره با عکس توضيح بدید؟و ایا ميشه از   ftc دوباره به ان برگشت ميخوره و ان سطحقيمت 

 این سطح در اینده هم استفاده کنيم؟سپاسگزارم از زحمات بی وقفه شما

 
 

 جواب: 
ی که قيمت دوباره به سطح شکسته شده برگرده در همه داستان قيمت و ترید به دنبال این هستیم که یک سطحی شکسته بشه و زمان

 ان سطح شکسته شده اقدام به ترید داشته باشيم حاال شما یک سطح رو در نظر بگيرید که قيمت به ان رسيده 
 دو حالت ميتونه اتفاق بیفته 

 شکست 
 و یا برگشت 

 هر دو این موارد بررسی شکست هستند 
 داره و  و زمانی که شما یک پیوت دارید فقط تایم فریم های انها با هم فرق 

 در واقع قيمت یک سطح رو  به پشتوانه سطح اصلی شکسته تا تونسته برگرده
 ان سطحی که در تایم تریگر شکسته شده همان سطح داخلی پیوت هستش 

 شکسته شده دارید  که در تایم اصلی به صورت شدو و یا اپن کندل دیده ميشه که اگر به تایم تریگر برید یک ناحيه و سطح
 و ان سطح همان سطح اف تی سی هستش 

و البته اضافه کنم که ما در مورد اف تی سی هنوز به ویدئو مربوطه نرسيدیم چون اول باید شکست رو  بگيم تا بعدا بتونيم در مورد اف 
 تی سی بیشتر صحبت کنيم 

 وضيحات تکميلی در این مورد بررسيم و فکر کنم با این توضيحات فعال ذهن شما درگير سوال نباشه تا به ت
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این گره که در شکست ان کندل در تایم تریگر پرایسي ميشه بهش ميگيم اف تی سی  یعنی زمانی که قيمت این سطح رو شکسته ما به 
 این اطمينان رسيدیم که قيمت از ادامه حرکت نزولی خودش در تایم اصلی ناتوان بوده 

 
 

 654سوال_شماره_ #
 11جلسه_ #

استاد در سوال ها بیشتر می خونم الگوی تسویه بیشتر درایور ها هستند . استاد ميشه بگيد در کل کدام الگو ها هم ایحاد تسویه می  
 !کنند و دیدگاه خرید یا فروش عوض می کنند. ممنونم. یا استاد کال توليد ی ناحيه تریگر فليپ دیدگاه هم می تونه عوض بشه

 جواب: 
بتونيم بفهميم که دیدگاه در حال عوض شدن هستش و یا عوض شده معموال به سه صورت این اتفاق رخ ميده که یکی از انها  برای اینکه 

 رو با ارایش های کندل نميتونيم متوجه بشيم چون از دید ما تغيیر ناگهانی هستش
ی در تصميم گيری و تشکيل بیس ها اتفاق می افته و  ولی دو مدل دیگر به این صورت هستش که  که تغيیر با به تعادل رسيدن و بالتکليف

 دیگری به صورت الگویها تسویه که ما دو نوع ان رو ميشناسيم یکی درایور ها هستش که در اسپایک صحبت می کنيم 
ناسيد و ودیگر هم کليمکس هستش که در الگویهای کالسيک شما باید قبال به عنوان کسی که تسلط به تحليل کالسيک دارید ان را بش

 تغيیر مالیم رفتار و تسویه و تغيیر جهت رو همراه با شیب مالیم به  همراه داره 
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 655سوال_شماره_ #
 جلسه_دهم                                                                                                           #

رسال شده بود را در زیر فرستادم  لطف ميکنيد بررسی کنيد و اینکه در این جور مواقع استاپ  که اشتباه ا 620با سالم استاد تصویر سوال   
 باید مطابق با تایم دبل تریگر باشد؟ 

 
 

 
شما یک شدو دارید که ميخواید بر اساس ان ترید  کنيد و اولين گام این هستش که طول ان رو اندازه گيری کنيد تا تایم ان مشخص شدو 

پپ طول دارد ولی برای راحتی کار به تایم دیلی به عنوان تریگر ميریم تا گره ان رو بتونيم   760باالتر از مانسلی داریم که نزدیک به شدوی 
 پیدا کنيم 
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 جواب: 
مانسلی و ما هم پپ بوده و این شدو برای تایم  420وقتی به تایم دیلی ميریم با یک شدو دیگری رو به رو ميشيم که طول ان نزدیک به 

اکنون در تایم تریگر ان هستیم ولی هيچ گره معامالتی قابل مشاهده نيستش و از انجایی که تایم های سه گانه قابليت دبل تریگر داره به  
 تایم یک ساعته ميریم

 
 

یک  ای تی ار تایم از کف باالتر برای ترید  در تایم دبل تریگر یه کپس از نوع درایور رو داریم که گره معامالتی ما درایور یک هستش و به اندازه
یعنی ناحيه سبز مناسب  ست کردن سفارش و البته اینجا یک ناحيه دیگر هم در قيمت پاس دادن کندل ها داریم برای ترید مجدد و 

 برگردیم به حالت الیو مارکت 
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 يم در تایم دبل تریگر هم ببینيم به صورت زیر هستش برای بهتر دیده شدن کليت کار در تایم دیلی نگاه کردیم و اگر بخواه

 
 

 
 

         همه تحليل های چندماه اخير که اشاره به همين تحليل و رسيدن به ناحيه شدو در این ارز را شاهد هستید
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 بدون تغيیر در دیدگاه

 
 

 بدون تغيیر در دیدگاه

 
 بدون تغيیر در دیدگاه
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   656سوال_شماره_ #
 #جلسه_دهم                                 

فکر کنم منظورم رو درست بیان نکردم من ميخوام بدونم که چه موقع ميتونم در بیس ها به تایم تریگر برم     613با سالم استاد در سوال 
 و در سقف و کف ترید کنم بعد از دیدن سه کندل در دل هم  در یک تایم فریم ؟ 

 که ستاپ ترید در بیس ها به چطور هست چه موقع انتظار شکست از سقف و کف وجود دارد ؟و این
 جواب: 

هر زمان که حداقل سه کندل داشته باشيم که این سه کندل موفق نشده باشند کلوزی باالتر و یا پایین تر از حداکثر و یا حداقل کندل های 
 این سه کندل را مشاهده می کنيد ان تایم تایم فریم پترن ناميده ميشود  قبل کلوز کنند  شما یک بیس دارید در هر تایمی که

پس تایم تریگر ان یک تایم پایین تر هستش حاال شما به تایم تریگر تشریف می برید و مطمئنا که ميدانيد در صورتی که تایم فریم سه  
تریگر یا تایم ستاپ تشریف بردید شما در این تایم سطوحی دارید که  وقتی گانه باشد ميتوانيد دبل تریگر هم انجام بدهيد و حاال به تایم 

قيمت به انها رسيد ميتوانيد بر اساس هر روشی که برای ترید دارید روی این سطوح ترید کنيد و انتخاب روش ورود بستگی به خود شما 
ست هم بر اساس تعداد برخورد ها و تحت حمایت بودن  دارد خرید و فروش در برگشت ها و یا شکست ها این  کف و سقف ها انتظار شک

 سطوح از تایم سطوح تایم فریم باالتر که دیدگاه اصلی بر اساس این خواهد بود که این بیس بعداز شکست سطح  در حال تشکيل است 
 و یا قبل از شکست سطح در حال تشکيل هست 
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 658سوال_شماره_ #
 جلسه_یازدهم #

این بود که االن شما این شکل رو مالحظه بفرمایید از چپ به راست ما یه حرکت داریم که از پیوت   618ره_منظور بنده از #سوال_شما
ساعته شکست هستش ولی بعضی وقت ها ميبینیم که در یک حرکت    4ساعته حرکت کرده انتظار ما در پیوت  4دیلی به سمت پیوت 

این حالت هم ما چون دیدگاه شکست سطح پایین را داریم برگشت از سطح  شکست انجام  نمی شود و حالت وسط  اتفاق ميوفتد که در 
ساعته را معموال به عنوان پولبک در نظر ميگيریم و روی لگ نزولی یه گره ای را در نظر ميگيریم و اوردر سل ست ميکنيم به اميد  4

کل این اتفاقات ساختار شکل زیر رو تشکيل داده  ساعته ولی در اینده ميبینیم که مارکت مثله حالت سوم حرکت کرده و 4شکست سطح 
راستش من با این دیدگاه های اليوتی نميتونم ترید کنم ولی هميشه استرس این اتفاقات رو دارم  حاال اگر این دیدگاه تو سبک ما تاثيری 

 نداره خواهشا کمک کنيد من هم بتونم این طرز فکر رو فيلتر کنم 

 
 

 جواب: 
 سالم 

حالت حرکت را برای سوال در نظر گرفتيد که به نظرم همه این حرکت ها هيچ تاثيری در روند ترید ندارد و شما فقط خودتان و  شما سه 
ذهن خود را درگير کردید و یک نوع وسواسه احتماالت حرکت دارید در حالی که در هر سه حالت شما در محل مورد نظر ميتوانيد ترید کنيد 

 ارکت مورد نظر باید تاچ شود و در هر سه حالت هم ت
 

این رو هم درک نکردم و سبک شمارش رو هم متوجه نشدم چون موج اصالحی به صورت ایمپالس رو تا االن ندیده بودم ولی شما به  
و حتی  عنوان یک اليوت کار مطمئنا باید بتونيد محل انتهایی موج اصالحی رو هم از نظر ساختار حرکتی و هم ساختار زمانی تحليل کنيد

اگر فرض رو بزاریم که موج اصالحی به شکل غير منطقی ترسيم شده داشته باشيد و بخواید بر اساس ان ترید کنيد شما دو استاپ و یک 
 تارکت دارید که تارکت شما حداقل ميتواند چند ده  برابر استاپ شما باشد 

 ل و ترید با هم فرق دارد و این تفاوت همان داستانی هستش که همه بهش اشاره می کنند که تحلي
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 659سوال_شماره_ #
 جلسه_یازدهم #

 ما یک ناحيه داریم که کندلها به همدیگه پاس داده شدند. آیا در این حالت ما می تونيم هر سه کندل را در واقع یک کندل در نظر بگيریم؟ 

 ادامه 659سوال_شماره_#
 گفتم یا نه( درست ترسيم شده؟ رسم بر اساس ناحيه کندلهای مخالف% )نمی دونم درست  50اگر می توانيم سطح داخلی یا 

 ادامه 659سوال_شماره_#
 دقيقه( و سطح فليپ شده   5همان ناحيه در تایم تریگر )
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 جواب: 

 بله وقتی شما سه کندل در یک راستا داشته باشيد مطابق با تعریف کالسيک یعنی یک روند تایید شده دارید 
 کندل ها اگر کندل ها از نوع النگ بار باشند و دارای شدو زیادی نباشد محل مناسبی برای ترید خواهد بودمحل پاس دادن 

 و در مورد سه کندل با دیدگاه اقای سم سيدن هم ميتوانيد به مارکت نگاه کنيد که قبال در مورد ان دیدگاه صحبت کرده ایم
ارید  احتمال اینکه در تایم باالتر پیوت داشته باشيد که قيمت به سطح اف تی سی  و در نظر داشته باشيد وقتی سه کندل در یک راستا د

 ان برگشت داده بشه بسيار زیاد هستش که این با دیدگاه اقای سيدن در مورد سه گره متوالی هم تناسب داره
قط عرض کنم که اولين کند رنگ مخالف در  بله و در این ناحيه شما یک ارایش خاص دارید که ما هنوز در مورد ان صحبت نکردیم و فعال ف

 این ارایش کندلی برای ما اهميت ندارد 

 
بله کامال و نواحی قابل تبدیل به همه هستند و در این خصوص قبال اشاره شده که یک گره معامالتی را وقتی در تایم های تریگر نگاه  

رد سطوح کالسيک و پرایسی صحبت کنيم و تصميم بگيریم که  ميکنيم به صورت یک سطح کالسيک دیده ميشود و وقتی ميخوایم در مو
 شکست شده یا انگلف شده در این خصوص صحبت خواهيم کرد 
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 660سوال_شماره_ #
 جلسه_سيزدهم #

استاد داخل این ویدیو فرمودید که یکی از دوستان سوال ميکرد که با اليوت و تناسب های فيبویی سطوح رو ميشه پیدا کرد من منظورم 
این سواالت من در رابطه با اليوت پیرو همون موضوع سه کندل در یک راستایی           اصال این نبود البته اگر روی صحبتتون به بنده باشه 

موجی هستش یا اینکه جایی راجبه شکست خط روند صحبت کردید و فرمودید که موقع شکست  5گفتيد خودش یه هست که خودتون 
نباشيم،در ویدوئو یازدهم هم که راجبه دبل تاپ ها و الگو های هارمونيک صحبت کردید خودتون   4باید دقت داشته باشيم که توی موج 

ستیم بهتره و در اصل همين صحبت شما باعث شد که بنده یه مطالعه ایی راجبه  گفتيد که زمان تشکيل الگو بدونيم تو چه موجی ه
اليوت داشته باشم وگرنه مارو چه به این کارا،بنده منظورم این بود که شما برای تشخيص پیوت ریورس یا پولبک از این دیدگاه کمک  

 ميگيرید یا نه مثله این تصویر 

 
 جواب: 

 سالم 
از اعضاء گروه احتمال داره که منظور شما بودید و اگر عرض کرده باشم که یکی از دوستان مطمئنا شما نبودید اگر عرض کرده باشم یکی 

چون من با گروه شما و اعضاء ان هيچ دوستی ندارم تا زمانی که مشخص بشه ان افراد ادم فروش خائن نمک به حرام چه کسانی هستند 
 و این بحث تمام بریم سر وقت سوال شما 

 
بله من گاهی اشاره می کنم به استفاده از سایر سبک ها برای کسانی که به ان سبک ها اشنایی ندارند چون برخی از اعضاء گروه رو 

ميشناسم که تسلط روی برخی از روش ها دارند و برای استفاده انها و داشتن دیدگاه بر اساس سبک های دیگر گاهی اشاره ای به سایر 
 روش ها داریم 

 ظور ما این نيستش که برید و مثال هارمونيک یا اليوت و یا اندروز یاد گيریدولی من
اما دانستن و داشتن اطالعات از سایر دیدگاه ها که دیگران  چطوری فکر می کنند هم شاید خالی از لطف نباشه تا بتونيد دید بهتری به 

 حرکت های مارکت داشته باشيد 
 

 رای شناخت پیوت های پولبک و یا ریورس کمک نميگيریم اما ما در سبک تریگر از هيچ سبکی ب
 و حتی اگر زمانی یک پیوت ریورس در یک تایم فریم  هم زمان یک پیوت پولبک در تایم دیگر هم باشد

       ان چيزی که به ما در ترید کمک می کند رعایت مدیریت سرمایه و استفاده از تارکت های متناسب با تایم فریم است
 

 661ه_ سوال_شمار  #
 جلسه دهم #

لطف ميکنيد تنها تفاوت هيدن شادو ها و هيدن النگ بارها کمی بیشتر توضيح دهيد   ۵۶۷با سالم و احترام استاد گرانقدر. درمورد سوال  
 اگر رو چارت باشد ممنون ميشم 
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 جواب: 

 ببنید شما وقتی یک النگ بار دارید 
 راحتی مشخص کنيد که این النگ بار از چه نوعی هستشتکليف شما با ان مشخص هستش که ميتونيد به 

 منظورم  شکست  مگنت و یا ریورس 
درصد ان به راحتی قابل تشخيص است  و شما هم به نسبت اینکه النگ بار شما از   50و ناحيه و گره داخل  النگ بارها در محدوده های 

 چه نوعی است ميتونيد در خصوص هيدن ان تصميم بگيرید 
 شما یک شدو دارید اما وقتی 

 تشخيص اینکه ان شدو از نوع استاپ هانتر بوده و یا کلين برک اوت و یا ریورس و یا تسویه  کمی سخت تر از تشخيص نوع النگ بار بوده 
 و شما باید برای اینکه بدانيد با چه شدویی سر و کار دارید  ارایش ان رو در تایم تریگر برسی کنيد 

 یش تشکيل دهند شدو ها اشاره کردیم قبال به روش های برسی ارا
 که شتاب حرکتی کندل ها در تایم فریم های  تریگر و یا هت تریک ان شدو ميتواند نشانه ایی برای روش تشخيص باشه 

شدو تقسيم کردن زمان شکل گيری کندل به دو یا سه قيمت از نظر زمان و از نظر قيمت و بررسی حرکت و پیدا کردن گره ها ان و اینکه ان 
در چه ناحيه ایی تشخيص شده به ما کمک می کند تا منظور از تشکيل ان شدو رو بهتر درک کنيم در حالی که برای النگ بارها یک گره در  

سطح ميانی و تشخيص اینکه ان النگ بار برک اوت هست یا پیوت راحت تر از تشخيص مفهوم شکل گيری شدو ها هستش و من یک  
 ن این شدو که اشاره به توضيحات سواالت قبلی گروه داشت را برای نمونه شير می کنيم تصویر از تایم های پایی
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 662سوال_شماره_ #
 جلسه_سيزدهم #

 با سالم و احترام استادعزیز لطف ميکنيد یکبار دیگه کندل های مارکر رو توضيح بفرمایید من متوجه نشدم؟ ممنون 

 جواب: 
 زمان های  خاصی در اختيار گروهی خاصی بوده و اداره ميشودما اعتقاد داریم که بازار در 

و هر گروه و بانک و یا فعالی در زمانی که توی این جنگل زندگی می کند یک سری عالمت ها و نشانه ها برای مشخص کردن قلمرو زندگی  
 خودش روی شاخ و برگ درختان حک می کند 

 هایی است که ما در کل به انها زیرو تریگر ميگيم و در بازار های مالی این نشانه ها به صورت کندل
زیرو تریگر کندل ها انواع و اقسام خاصی دارند که در سرفصل های روز اول کالس شما این سرفصل عنوان نشده و از ان جمله یکی از انها  

 مارکر ها هستند 
 توجه نشد مارکر ها معموال به صورت نشانه گذاری ميشوند که زیاد به چشم نيامده و جلب 

 کندل هایی از نوع النگ شدو ها که معموال با یک پیوت استاپ هانتر شده و در پشت پیوت  قرار دارند 
 666سوال_شماره_ #
 جلسه_سيزدهم #

اشاره داشتید به زیرو تریگر کندل ها و سوال ها و جواب ها رو که   13.استاد در ویدیو شماره  13با سالم و تشکر بابت ویدیو شماره  
ندم در جواب سوال یکی از دوستان گفته بودید که مثال ميشه این دیدگاه رو داشته باشيم که بازار از یک زیرو تریگر به سمت دیگری ميخو

حرکت ميکنه. من چند نمونه رو که نگاه ميکردم  در جاهایی که حرکت النگ وجود داره قبل و بعد یک کندل بدون بادی و دوجی وجود 
تریگر باشند)در سوال های دوره قبل گفته بودید  یک نوع از زیرو کندل ها به این صورت هست. (واکنش بهشون عجيب   داره اگر اونها زیرو

که پایین ميام و اونها قابل رویت هستندمثل نقطه صفر مرزی ميمونند  و قيمت تاچ ميکنه اونها رو و بر ميگرده البته   m1 هست  و من تا
باشه رو درک نکردم و .ميشه اگر صالح ميدونيد یک سر نخ بدید که بتونيم بررسی کنيم مثال اینکه ایا  اینکه واکنش از چه سمتی باید 

بریم و بررسی کنيم و یا هر موضوع   m1 نگاهمون به اونها باید فرکتالی باشه یا نه و یا اینکه چه زمانی فيل ميشند و یا اینکه نياز هست تا
فکر ميکنيد که در این سطح نيازی نيست دنبالشون برم  لطفا بگيد که بررسی نکنم چون ذهنمو   دیگری که صالح ميدونيد.البته اگر هم

                  خيلی درگير کرده .تشکر 
 جواب: 

 به خاطر اینکه از بحث اصلی مربوط به جلسه سيزدهم که فکر کنم در مورد  مدیریت پوزیشن ها بودش دور نشيم 
 گروهی شما در سوال قبلی به صورت مشترک جواب دادممن با اجازه به سوال شما و ان هم 

 
 667سوال_شماره_ #
 جلسه_سيزدهم #

با توجه به امار گيری و با توجه به متن باال شما درهر تریدی که دارید با امارش کار دارید که درصد موفقيت پوزیشن رو مورد سنجش  
درصد رو در تارگت اول یعنی سه برابر ای تی ار تایم تریگر منهای یک ۷۰قرارميدهيد استاد عزیز  در گرفتن پوزیشن دوقسمتی اگر بخواهم 

درصد پوزیشن در تارگت دوم یعنی ای تی ار تایم ساختار منهای ای تی ار تریگر  ببندم ۳۰ای تی ار دابل تریگر خارج شوم و تارگت دوم رو که 
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مدتی مثل رباط کار کردن به تریدر تبدیل بشم استاپ اندازه ای تی ار تایم تریگر  با توجه به مباحث که گفته شده تا االن ایا ميتوانم  بعد از 
 از ورود  ؟

 جواب: 
امروز یک سریال اشپزی نگاه می کردم که سراشپز به یکی از اشپز ها ميگفت من اصول بخت پاستا رو به شما یاد ميدم و شما برای ادامه 

 باشه و از نظر مزه و طعم شبیه به هيچ پاستای دیگری نباشهباید پاستایی داشته باشيد که مخصوص خود شما 
ویا هر درصد دیگه در  50در تارکت اول ویا  70بنابر این ان مثال های رو هم که عرض کردیم فقط برای انتقال مفهوم بودش و اینکه مثال 

 اینده باید روش متناسب با خودتون رو طراحی کنيد 
نميتونه به شخص دیگری یاد بده چون هيچ وقتی هيچ کسی رو شما پیدا نمی کنيد که حتی بخواد به   و تریدر شدن رو متاسفانه هيچ کسی

 حرف خودش و به اعتقادات خودش عمل کنه چه بررسه به اینکه ایمان و اعتقاد به والیت مطلقه داشته باشه 
و هر روز هم یادآوری و تذکر داده ميشه  که باید با  اکثریت شما رانندگی رو بلد هستید و به همه شما که گواهينامه دارید گفته شده 

ولی من مطمئن هستم که بدون استثنا همه شما این  سرعت مجاز حرکت کنيد و خودتون هم اعتقاد دارید که سرعت زیاد خطر داره
 صالحيت نشستن پشت رول رو ندارید و بحث تریدری این هستش که اگر قوانين رو زیر پا بزارید دیگه شما  قانون رو زیر پا گذاشتید

 و متاسفانه من و هيچ کس دیگری نميتونيم این رو تضمين کنيم که شما به قوانين احترام ميزارید 
 چون وقتی نصف شب به چراغ قرمز ميرسيد و با توجه به اینکه ميدونيد چراغ قرمز هستش و قانون قانون هستش و نباید از ان رد بشيد 

 ن نگاه می کنيد و قانون رو زیر پا ميزارید و از چهار راه عبور می کنيد به چپ و راست خودتو
 چون فکر می کنيد که شما بیشتر از قانون می فهميد و این متاسفانه اشتباه هستش 

 م بدهو شاید ده بار اتفاقی رخ نده ولی باز یازدهمی هستش که  خدای نکرده از اتفاق رخ بده دیگه هيچ کسی هيچ کاری نميتونه انجا
 و ان قانون برای همان بار یازدهم نوشته شده و اینکه شما نميدونيد ان بار یازدهم  در اولين بار اتفاق می افته یا در در دهمين بار 

ولی اگر همه ان چيز هایی که گفته شده رو درست انجام بدید مطمئنا شما  و به همين خاطر شما ملزم به رعایت در تمام مراحل هستید
هستید که ميتونيد پاستا درست کنيد ولی باید هميشه حواستون به ميزان حرارت زیر تابه باشه چون فقط اگر فقط یک بار   یک آشپز 

 در این بحث فقط باید بگم اشتباه کنيد فاتحه پاستای شما  خوانده شده
ئن هستید سود ده هستش به نفع شما کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من و شما باید به ایمان برسيد که رعایت قوانينی که مطم

هستش و هرگز و هرگز خارج از قوانينی که به نفع شما هستش و ثابت شده که به نفع شما هستش عملی رو انجام ندید و در این حالت  
 بله شما یک تریدر هستید 

 
 668سوال_شماره_ #
 11جلسه_ #

روند باشه منظور حداقل سه کندل در یک راستا یا یک پیوت اینگلف شده مثال استاد الگو های دایور جنسی یا دبل تاب ها باید پیوت اول 
 کفایت می کنه در تایم تریگر
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 جواب: 

 سالم و وقت بخير 
شما وقتی صحبت از دبل تاپ می کنيد یعنی پیوت دارید و وقتی پیوت دارید یعنی اینکه باید یکی از شرط های تشخيص پیوت صادق  

 پیوت مطابق با کدام یکی از شرط ها هستش دیگه زیاد مهم نيستش و شما باید یک پیوت داشته باشيد باشه  و اینکه ان  
 و وقت یه تایم پترن و یا تریگر ميرید مطمئنا در ان جا همه شرایط  تشخيص پیوت قابل تشخيص هستش 

 
 

 669سوال_شماره_ #
 جلسه_دوازدهم #

 تایم ساختار و چهار ساعته تریگر  سالم استاد خسته نباشيد وقتتون بخير تایم هفتگی
 نک الین الگوی سر و شونه در تایم دیلی در حال شکسنه شدن و در چهار ساعته شکسته شده 

 چهار ساعته دو خط ابی اول از باال گره معامالتی مربوط به تایم روزانه س؟؟؟ 
طبق سطوح هفتگی نزوليه و باید به سطوح مشخص و دو سطح پایینم که بیس چهار ساعته و سطح پیوت دیلی ميشه دیدگاه حرکت هم 

 شده برسه با ارایش های متفاوت
استاد اینایی که گفتم درسته ؟؟؟ رسم سطوح گفتين باید نازک تر و زیباتر بشه بهتر شده ؟؟؟؟ اگه مشکلی هست روی عکسا نشون بدین  

 خيليیيیيیيیيیيیيیی ممنون 
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 جواب: 
ترسيمی نسبت به مرحله قبل بسيار منظم تر و با کيفيت تر انتخاب شدن و خواسته یا ناخواسته شما اقدام به ترسيم  بله به نظرم سطوح 

مسير حرکت در بین سطوح ترسيم شده داشتید که این مرحله بعداز ترسيم سطوح جهت تمرین  الزامی هستش که شما حالت های 
عرض کردم که داشتن حداقل دو سطح باالتر از محل ترید هم برای سناریو مخالف متفاوت حرکت رو داشته باشيد و در جلسه سيزدهم 

الزامی هستش و شما باید بدانيد که اگر قيمت به سمت باال حرکت کرد به چه صورتی ميتواند حرکت کند و محل های ترید با تعویض 
ولی هستش در نظر گرفتيد و حرکت احتمالی سمت  دیدگاه شما باید به چه صوت باشد و شما فعال فقط مسير حرکت قالب رو که نز

 مخالف را هم فراموش نکنيد
 

 671سوال_شماره_ #
 11جلسه_ #

استاد شما در فيلم فرمودید گره معامالتی ها در تایم پترن دیده ميشن . استاد چه جوری تایم گره رو تشخيص ميدید. مثال چون االن گره 
ما فرمودید دیلی هست استاد از سقف به اندازه ای تی ار تایم ها بیایم پایین اگر در اون در چهار دیده ميشه . مال ویکليه؟ البته ش

 محدوده هم باشه ميشه؟ 
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 جواب: 

در مورد گره ها و تایم مربوط مطمئنا در بخش پرایسی بیشتر صحبت می کنيم اما در مورد مثال شما وقتی گره شما  مربوط به چهار 
سطح کالسيک دارید که ان سطح کالسيک که برای تایم ساختار هستش ميشه هفتگی و شما االن در تایم  ساعته هستش یعنی شما  یک 

 تریگر هستید 
  شما یک گره دارید که برای چهار ساعته هستش و اینکه در ابتدای این گره و یا انتهای این گره و یا به صورت پلکانی در تمام این گره با

بستگی به پلن شما داره و االن که در تایم ترید و ستاپ هستید پس استاپ شما ميشه ای تی ار چهار مدیریت سرمایه ترید کنيد دیگه 
 ساعته و و سایر تارکت ها هم مطابق با قوانين گرفته شده

 و روش های پیدا کردن گره ها هم تنوع زیادی داره که ما سعی می کنيم در طول دوره به انها اشاره کنيم

 
 672سوال_شماره_ #
 12جلسه_ #

ه طول  باسالم و احترام بر برادر بزرگوار درشکل زیر که در مورد آن در یکی از سوالهای قبلی توضيح دادید ميتوان این برداشت را کرد به انداز
دم به تيک فرکتال گام حرکتی تعریف کنيم و رسم کنيم به نظر همه اهداف را به خوبی جواب ميده برای یورو دالر در یکساعته هم تست کر

 نظرخوب بود. برای همه تالشهات ممنون و سپاسگزارم 

 
 جواب: 

 سالم و وقت بخير و برای شما بهترین ها رو ارزو ميکنم
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 673سوال_شماره_ #
 جلسه_دوازدهم #

 ۱۲با عرض ادب احترام  ایا تيک فرکتال درست است در تایم هفتگی در صورت اشتباه درست نشان دهيد با توجه به گفته شما در ویدیو 
درصد النگ شدو در هفتگی و دیدن گره در چهارساعته استاپ پرایسی ایا درست تارگت  ۵۰در شکل دوم  ：شکل اول وسوال دوم

 واستاپ  گذاشتم ؟ 
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 جواب: 

بله تيک فرکتال درست هستش و داشتن دیدگاه  فروش و فقط دو تا نکته بگم که مربوط به مسائل اینده هستش و هيچ ربطی به ترید 
شما نداره و ترید شما کامال درست ست شده و ان دو نکته یکی توجه به الگوی پرشين گلف که در تصویر دارید و توجه به هيدن کندل که  

سفارشات بشه تا قيمت به سطح شما برسه و دومی اینکه سطح بیس حرکتی قبلی شما جمع اوری سفارشات شده و  باید جمع اوری 
احتمال رسيدن به ناحيه پایین تر هستش و ان ناحيه پایین تر برای تارکت هم به نظرم اگر سطح شروع حرکت بودش شاید بهتر بود اما  

ترید ست می کنيد و   100با تمام جزئيات درست هستش و شما با این دیدگاه مياد و  همه اینها فقط انتقال نکات هستش و  ترید شما
درصد موارد اصال سفارش شما رو فعال نمی کنه و اینجا باشد شما دست به کار بشيد برای اینکه  50مثال مشاهده می کنيد که مارکت در 

درصد فعال بشه ولی از   50ش البته اگر دوست داشته باشيد ان ببنید چرا این اتفاق می افته و چه سطوحی پیش راه حرکت قيمت هست
  20درصد استاپ هستش و یا اصال  20درصد تارکت داره و  80درصدی که فعال ميشه مثال  50ان طرف نگاه کنيد شاید بهتر باشه که از ان 

 بال ان باشيد که علت ان رو پیدا کنيد درصد به سمت تارکت ميره ولی ان رو تاچ نمی کنه و بعدا برميگرده و استاپ ميزنه و دن
 و یا اصال دست به سيستم طراحی شده خودتون نزنيد و چون از نظر امار ترید ها بسيار رازی کننده هستش 

 
 674سوال_شماره_ #
 جلسه_دهم #

تا زمانی که قيمت نياد و باالی اینجا یک سيخونک به اصطالح نزنه ما همچنان اميدوار هستیم به  .فرمودین 38در ویدیو دهم دقيقه 
استاد من توی تحليل هاتون دیدم یک پیش شرط به این شکل می زارین این ناحيه ما چطوری با این اثر بخشی پیدا کنيم؟ یا چه  " ریزش

 نواحيی دارای این ویژگی هستند؟ 
 شرط را به نوعی ميشه به عنوان مومنتوم در نظر گرفت؟ این ناحيه یا پیش 
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 جواب: 

 موضوع مطرح شده بسيار ساده هستش  و  در همان ابتدای  دوره بهش اشاره شده 
شما یک سطح کالسيک دارید که در دل ان سطح کالسيک یک گره معامالتی هستش و ما تا االن فقط به گره ها معامالتی اشاره کردیم و  

 جلسه اینده مجددا در مورد انها صحبت خواهيم کرددر چند 
 در این مثال شما یک پیوت باید در تایم باال داشته باشيد و ان سطح یک ریترن تو پیوت به سطح اف تی سی بودش 

رو باالتر از  و چون ما اعتقاد داریم که ان سطح یک سپر دفاعی برای سلر هایی هستش که ان پیوت رو ایجاد کردند و استاپ های خودشون 
ان سطح ست کردند پس فقط زمانی قيمت ميتونه حرکت صعودی داشته باشه که در این پایین ان سلر ها تسویه کرده باشند و اجازه 

بدن که قيمت به سمت ناحيه ایی که استاپ انها بوده حرکت کنه و راحت تر بگم اینکه زمانی قيمت به سمت ان ناحيه ميره که دیگه  
ه ها انجا نباشه و زمانی استاپ انجا نيستش و ورداشته شده که دیگه سفارشی نباشه و سفارش ها تسویه شده  و قيمت  استاپ اقازاد

 مجاز به عبور به سمت باال رو داره و این داستان برای تمام گره های معامالتی صادق هستش 
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 675سوال_شماره_ #
 جلسه_دهم #

 به کجا واکنش خواهد داد rtp چی هست و سطح ftc , rtp سالم و وقت بخير استاد تفاوت سطح
رو مشخص کنيد خيلی ممنون  برای ان حرکتی که باالترین قيمت را ثبت کرده است و اگر برای بقيه اش هم  ftc و rtp در عکس اگر ميشه

 مشخص می کنيد ممنون ميشم 

 
 جواب: 

یا همان عدم ادامه دادن و یا ناتوانی از ادامه دادن هستش زمانی اتفاق می افته که در تایم    failure to continue اف تی سی که مخفف
 failure to تریگر سطحی شکسته بشه و  زمانی که سطحی شکسته ميشه یک گره معامالتی ایجادميشه  به اسم اف تی ار که مخفف

return  که به معنی عدم بازگشت هستش 
دو واژه در اصل به یک مفهوم از دو دیدگاه اشاره می کنند که مربوط به تایم فریم هستش و تفاوت انها این هستش که زمانی شما  این

 پیوت داشته باشيد از  اف تی سی استفاده می کنيد یعنی قيمت ریورس می کنه
 حال ادامه دادن هستش  و زمانی که از اف تی ار استفاده می کنيد یعنی اینکه شکست اتفاق و قيمت در 

 و اما ار تی پی 
 هستش به ان حرکتی اشاره می کنه قيمت در حال برگشت به سمت ناحيه اف تی سی هستش  return to pivot که مخفف

 اینکه قيمت به کجا واکنش ميده
ه های بعدی که االن اپلود انتظار ما این هستش که به گره معامالتی که مشخص ميکنيم واکنش بده و به کجای گره معامالتی در جلس
 شده و در دسترس هستش در موردش صحبت کردیم اما پیدا کردن اف تی سی در پیوتی که خواسته بودید

من تایم فریم رو باال تر رفتم تا بتونم پیوت رو تشخيص بدم و پیوت ما یک پیوت تبصره ای از نوع النگ شدو هستش که باید طول ان رو  
 تایم تریگر مربوط بریم  اندازه گيری کنيم و به
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سوال برای پیدا کردن ناحيه اف تی سی ميتونيد همان ناحيه مرکز شدو رو در نظر بگيرید و یا به اندازه ای تی ار تایم تریگر که در دو سه تا 
 قبلی یکی از هم گروهی های شما به ان اشاره کرد از قله به سمت پایین بیاید 

 
 

 
 

تایم پایین برای پیدا کردن سطح مورد نظر بررسی کنيد و یک الگوی کيو ام در اینجا دارید و سطح ریترن تو پیوت   همان ناحيه رو ميتونيد در 
 که در اینده برای پیدا کردن بهترین ناحيه ان ميتوانيد از طول حرکت که در جلسه سيزدهم احتماال در موردش صحبت کردیم استفاده کنيد 
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فته ميشه مرکز چارک و البته فکر نمی کنم اصال سبکی بوجود داشته باشه که بازار رو با ای تی ار تحليل به این ناحيه در سبک تریگر گ
 و موفق باشيد          کنه

 
 

 677سوال_شماره_ #
 جلسه_یازدهم #

تایمی؟ خط تریگر الین استاد چه استفاده ای از تایم پترن داریم؟ الگو های کندلی رو در چه تایمی استفاده کنيم؟الگوهای چارتی رو در چه 
هم ميشه در تایم یک ساعته خط   15هم باید حتما بررسی کنيم ببینيم پیوت ها مال کدوم تایم هست یا نه حتی با پیوت های تایم مثال 

 تریگر الین کشيد؟ 
 جواب: 

 خوب اسمش روش هستش و تایم الگو و پترن هستش و  اکثر اوقات الگوی در این تایم بهتر دیده ميشن 
 برای ما مورد استفاده ان  برای ای تی ار هستش که طول حرکت ای تی ار ان در روش تارکت گذاری  ولی

گام   باال باال باالتر استفاده ميشه و گاهی هم در پیدا کردن نواحی ترید و از همه مهتر ای تی ار این تایم به عنوان یه واحد حرکتی به اسم
 بقيه حرکت رو هم بررسی می کنيم حرکت هستش که بر اساس طول حرکت این گام 

مثال طول حرکت ای تی ار دیلی سه گام حرکتی هستش و یا طول حرکت تایم یک ساعته یک دوم گام حرکتی هستش اگر تایم پترن شما 
تایم  تریگر استفاده  چهار ساعته باشه ترسيم تریگر الین رو در هر تایمی ميتونيد داشته باشيد ولی برای شکست و ترید ما از تریگر الین در 

می کنيد و اگر خاطر شما باشه بعضی از دوستان شما ترسيم و شکست تریگر الین رو در تایم پترن انجام ميدادند و ميگفتن که نتایچ  
طعم و   بهتری داره  و مهم این هستش که دارای تسلط درست کردن پاستا باشيد و دیگه در اینده باید بتونيد پاستایی با سليقه خودتون با

مزه مخصوص به خودتون درست کنيد و اگر از ان دست از کسانی هستید که پاسخ سواالت دیگران رو مطالعه نمی کنيد در این قسمت 
 آشپزی باید به چند سوال قبل مراجعه کنيد 

 
 678سوال_شماره_ #
 11جلسه_ #

تایم باال هستش ما باید صبر کنيم تا قيمت از این  ناحيه ی پیووتی برفرض ماهيانه قرار ميگيره و چونگاهی اوقات قيمت داخل یک
ميشه ترید کرد؟چون در دوره ی قبلی شما فرمودید اگر در تایم باال بودید  محدوده همو بعد ترید کنيم یا داخل اونمحدوده   بیاد بیرون

 ..البته اگه اشتباه نگمدر تایم تریگر از هرطرف تریگر الین شکسته ميشه واردميشيم
 .خواهی ميکنم که اگه در سواالت قبلی پاسخ این سوالو فرمودید ولی من متوجه نشدمعذر 

 جواب: 
 دوره قبلی رو که یادم نيستش 

 ولی در همين دوره یادم هستش که به تایم های سه گانه اشاره کردیم و اینکه ميتونيم دبل تریگر کنيم 
ه رسيد با دیدگاه ماهيت و یا مگنت  قبل از اینکه پیوت و یا شکست در تایم  و اینکه ميتونيم در داخل محدوده و زمانی که قيمت به ناحي

 اصلی تشکيل بشه ترید کنيم 
حتی اشاره کردیم که ميتونيد بجز استفاده از تریگر الین که فقط یه مثال و نمونه بودش با سایر تریگر ها و الگو ها ترید های بر اساس 

 اشيد مگنت و ماهيت در این ناحيه رو داشته ب
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 679سوال_شماره_ #
 یازدهم   _جلسه #

 :شما فرمودید 595طبق سوال 
 اگر شما یک پیوت داشته باشيد و قيمت ریترن بزنه و بعد ادامه حرکت رو شاهد باشيم یعنی پیوت شما یک پیوت ریورس باشه    "

سفارش داخلش باشه باید به ناحيه و گره  داخل ان و بعد قيمت برگرده به سمت پیوت االن دیگه ان ریترن تو پیوت مهم هستش که اگر  
 "  واکنش داشته باشيم

 Rtp ميده مشکلی ندارم که بهش ميگيمواکنش نشون Ftc تا اینجایی که ریترن ميزنه و به 
 هست واکنش نشون ميده؟  Rtp مياد قيمت به گره ای که در لگ Rtp اما بعد از اینکه قيمت حرکت می کنه و دوباره به سمت

 ر عکس مشخص کردم صحبت هامود

 
 جواب: 

 بله اگر در سمت مخالف تسویه صورت نگرفته باشه و همچنان دیدگاه سل در مثال شما حاکم باشه 
در برگشت بعدی ناحيه ایی در دل    ار تی پی   مهم هستش که  مطمئنا وقتی سواالت قبلی رو مطالعه کنيد در موردش صحبت شده و  

 13یا  12ویدئوهای بعدی به این سوال شما هم پاسخ داده شده احتماال ویدئو همچنين در 
 که در مورد استاپ الس و مدیریت پوزیشن صحبت می کردیم

 و در سرفصل های شکست هم دوباره در این خصوص احتماال صحبت بشه 
 ولی کل موضوع همان که شما فرمایش کردید در گره ایی داخل  ار تی پی 

 
 680سوال_شماره_ #
 یازدهم _جلسه #

 ببخشيد من چنتا سوال داشتم  , در ربط دادن مطالب به هم یکم گيج شدم 
ساعته رسيده و تشکيل بیس داده , و ما در سمت پایینی بیس در تایم دیلی شکسته شود و   4در عکس اول قيمت به یک سطح  (1

 ساعته . این درست است ؟  1سمت باالیی در  
 دیلی هست ؟  atr1 روز در نظر گرفت چون در 1ساعته یا ميتوان  4ن خط ابی رنگ متعلق به کدام تایم است ؟ عکس دوم ; ای(2
 برخورد داشتند ؟  2ساعته هست که هر کدام از سطوح  4سطح  2عکس سوم ميتوان گفت قيمت بین (3
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 جواب: 

موردش صحبت کرده بودم و به خاطر داشتم به چارت مربوطه رفتم و چون این روزها سواالت زیادی روی طال بوده من این سطح رو در 
شما در اصل با یک سطح در تایم مانسلی برخورد کردید و در دو سوال قبل اگر اشتباه نکنم به ترید در تایم تریگر و دبل تریگر بر اساس 

زیادی وجود داره و ترید در این ناحيه برای هم  هر دو دیدگاه مگنت و ماهيت اشاره کردیم و مطمئنا در این ناحيه همپوشانی سطوح 
 مگنت کار ها و هم ماهيت کار ها که درحال ترید عکس هم هستند سود ده خواهد بودش ولی در مورد سطوح شما عرض کنم 

 

https://kohanfx.com


ت درگير یک شما یک حرکت رالی بیس رالی دارید که بیس شما در تایم دیلی قابل مشاهده نيست بنابر این ميتوانيم بگوییم که قيم
سطح تایم هفتگی هستش که گره معامالتی ان در چهار ساعته قابل مشاهده ميباشد اما اگر به خاطر داشته باشيد عرض کردیم که شما 

ميتوانيد بدون توجه به تایم باال و فقط بر اساس همان اخرین پیوت هم تصميم به ترید بگيرید و االن قيمت در درگير یک بیس چهار 
 کی از سطوح برای دیلی و دیگری برای دیلی هستش ساعته و ی

 
 

اینکه کدام سطح برای دیلی و کدام برای چهار ساعته باید موقعيت تشکيل بیش شما  نبست به ترسيم سطح سنجده بشه که ایا بیس 
 بعداز شکست تشکيل شده یا شکست نداشتیم 

 ر از سطح و در یکی دیگر بیش شما پایین تر از سطح هستش و شما  دو سطح ترسيم کردید که  در یکی از انها بیس شما باالت
 و این رو هم در تصویر بعدی بهش اشاره کردید 

و بیس رو در بین دو محدوده ترسيم کردید و به نظر ما که هميشه تاکيد داشتیم بهترین کار ترید بر اساس تایم باال و اگر هر دو سطح 
باز قيمت از سمت باال توسط یک مقاومت پشتیانی ميشود و بهتر هستش بیشتر به سل فکر  شما برای چهار ساعته در نظر گرفته شود 

 کنيم 
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 681سوال_شماره_ #
 یازدهم _جلسه #

% کندل النگ  50% کندل دیلی مهم است بدون در نظر گرفتن نوع ان ؟ و برای پیدا کردن هيدن ها اگر هر تایم 50استاد در تریگر هيدن ها 
 کردبم باید در انها دنبال گره معامالتی باشيم ؟ و انهایی که گره ندارند حذف کنيم ؟ را مشخص 

 جواب: 
 درصد 50در تریگر هيدن لول ها و هر جایی که عرض کردیم تقریبا در محدوده های 

درصد ان کندل  65ویا  در  40در  شما باید برید در تایم فریم های تریگر و یک گره در ان ناحيه پیدا کنيد و ممکن هستش که این ناحيه مثال
 درصد ان باکس ترسيمی یک گره داریم  50باشه اما در تریگر هيدن ها وقتی شما نویز ها رو فيلتر می کنيد معموال در محدوده های 

 درصد باال یا پایین النگ کندل باشه 20و بستگی به نوع کندل های دو طرف ممکن هستش که این ناحيه در حتی 
درصد باکس ترسيمی شما یک گره معامالتی دارید و اگر نداشتید و به تایم دبل تریگر برید و اگر باز نبودش تا یک   50ر ناحيه و مطمئنا د

 دقيقه برید پایین و اگر هيچ گره ای پیدا نکردید 
 هيدن لول داشته باشيد درصد باکس ترسيمی ان سطح رو به عنوان تریگر  50خير مجاز به حذف ان سطح نيستید و باید در همان ناحيه  

 
 682سوال_شماره_ #
 جلسه_ششم #

 باسالم واحترام استاد عزیز. درمورد تریگر فيليپ سوال دارم
شما برای اولين بار دریکی ازسواالت فليپ پرایسی را تریگر فيليپ بیان کردید آیا این دو یکی هستن یا تریگر فيليپ یکی از حالتهای  -1

 ا اشاره کردید سطوح فيليپ پرایسی شامل پیوت و تریگر فيليپ است فليپ پرایسی است.البته دریکج
 چه وقت متوجه می شویم ما تریگر فيليپ داریم  وسطح را ترسيم ميکنيم معموال درچند کندل متوجه ميشيم -2
 تریگر فيليپ ها را فرمودید دربرگشت اول ترید ميکنيم دقيقا نقطه ورود کجاست-3
حرکات با مومنتوم است یعنی شروع یک حرکت النگ بار یا اسپایک باید شک کنيم که تریگر فيليپ است و   فرمودید تریگر فيليپ منشا-4

 منتظر بازگشت باشيم ازکجا احتمال مبیتوانيم احتمال بیشتر به بازگشت بدهيم 
است  که ما متوجه ميشيم یه ببخشيد طوالنی شد بطو ر خالصه بگم آیا تریگرفيليپ  یه حرکت رفت و برگشتی دوسه کندلی با مومنتوم 

سطح ميکشيم و دربرگشت به سمت این سطح وارد ميشيم یا نه یک حرکت با مومنتوم  است وقتی در برگشت به سمت منشا حرکت با 
هر تعداد کندل ما تازه متوجه ميشيم و خالف حرکت ممونتوم  در سطح فيليپ که همان منشا حرکت هست وارد ميشيم ) چقدرهم 

 (        م بیشتر از متن باال شدخالصه گفت
 جواب: 

 ما کال دو نوع حرکت در بازا داریم 
 کالسيک و پرایسی 

 و یکی از اصلی ترین تفاوت ها بین این دو در شیب و مومنتوم حرکت لگ ها هستش 
 حاال شما یک لگ کالسيک دارید و یک شکست که در ان تعداد دفعات برخورد مهم هستش 

 یک سطح فليپ دارید 
 این سطح فليپ دارای حرکتی شارپ و با مومنتوم باشه ان رو پرایسی در نظر گرفتيم اگر 

 که یکی از ان پیوت بودش  و دیگری هم سطح جعلی و یا استاپ هانتری که ان تریگر فليپ گفتيم 
 ذاری کردیماین دسته بندی رو قبال نداشتیم و همان جا عرض کردیم که در همين دوره برای راحتی انتقال مفاهيم اسم گ

چون جابجایی در سرفصل ها داشتیم این سطح قبال به یک اسم دیگری نام گذاری شده بود که وقتی مطالب پرایسی رو بررسيم مطمئنا 
 بهش اشاره می کنيم 

می ترسيم سطح بعداز تشکيل ان حرکت امکان پذیر هستش و اگر تریگر فليپ باشه که در همان اولين کندل النگ ما سطح رو ترسيم 
 کنيم 

 و اینکه تبدیل به فليپ بشه یا نه دیگه بستگی به این داره که قيمت برگرده به پشت سطح یا نه 
 و اما نقطه ورود در سطوح پرایسی به خاطر اینکه هنوز دیدگاه انگلف رو نگفتيم شاید نتونيم توضيح بدیم

 ولی یک سطح قبل محل ترید هستش 
 مربوطه بررسيم  و فعال به صورت شکل ميگم تا به مفاهيم

 و بهتر هستش که که برای سوال چهارم یک کندل در نظر بگيرید 
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چون این بحث یک کندل و یا چند کندل برای شناسائی نوع حرکت اسپایک هستش که طول ای تی ار ان مهم ميشه و در بحث اسپایک ها  
 ميگيم

 ان سطح سبز یک تریگر فليپ لول هستش

 
 

 683سوال_شماره_ #
 جلسه_ششم #

 کداميك از سطوح ترسيمي درست هستند؟ 
 جواب: 

به نظرم هيچ کدام و وقتی به تایم تریگر و یا پترن ميرید یه النگ شدو دارید و بهترین ناحيه ترید که از نظر من جایی هستش تا کمترین 
 تونيد کمک بگيرید استاپ رو داشته باشيم ميشه در دل ان شدو و یا نهایتا از دو شدو قبل ب

 
 

 684سوال_شماره_ #
 جلسه_یازدهم #

 با سالم
استاد موقعی که ستاب داریم و بخواهيم اون رو بهبود بدیم مسلما تعداد معامالت پایین مياد،ميخاستم یه راهنمایی کنيد که تا چه  

 مقدار این پایین اومدن معامالت اشکال نداره؟ 
 :یه مثال ميزنم
 روز کاری به شرح زیر شده:)هر روز فقط یه معامله انجام شده( 145معامالتی دارم در یورو دالر ،که نتایج آن در مدت من یه ستاب 

 روز 145تعداد روز کاری:
 روز 61تعداد معامالت موفق: 
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 روز  28تعداد استاپ: 
 روز   56تعداد روزهای بدون معامله:  

 :ن کل شده حاال بعد از اضافه کردن یه فيلتر نتایج به ای
 روز 145تعداد روز کاری:

 روز 30تعداد معامالت موفق: 
 روز  2تعداد استاپ: 

 روز   113تعداد روزهای بدون معامله:  
 . تعداد روزهای بدون معامله به شدت باال رفته

 .ریسک به ریوارد هم تقریبا یک به دو است
يکنم و اون ریسک به ریوارد هم که عرض شد منظور از استاپ جایی  این رو بیشتر برای این ميپرسم که معموال بدون استاپ معامله م

 .است که اگه دیده بشه دیگه فقط دنبال بستن معامله در نقطه ورود هستم 
 

 
 

  Voiceبه صورت 
 

 685سوال_شماره_ #
 جلسه_ششم #

 خصوص اگر شتاب حرکت زیاد باشهسالم و ارادت. با توجه به اینکه برخورد دوم به یک سطح هم، ميتونه پیوت تسویه باشه به 
 در برخورد دوم و دوم به بعد چطور ميتونيم متوجه بشيم پیوت تسویه هست  یا ریورس 

 
 جواب: 

 سالم و وقت بخير 
شاید خيلی از زمان ها هم برخورد دوم یک ریورس نباشه و یا حتی برخورد سوم و این موضوع ضمن اینکه به ميزان شتاپ حرکتی مربوط 

این هم مربوط ميشه که قيمت در سطح مخالف چکار کرده و با چه ارایشی برگشته و مثال در حالت وسط ما احتمال برگشت  هستش به 
بعداز سه برخورد رو داریم ولی در حالت اخری این انتظار رو نداریم و باید هم زمان به دیدگاه حرکتی حاکم بازار توجه کرد که برای ما 

 ها و اینکه از چه سطحی قيمت امده و با چه ارایشی مهم ميشه رسيدن به سطح و تایم فریم 
 

 686سوال_شماره_ #
 جلسه_هشت #

 .استاد سالم ممنونم برای وقتی که ميزارید
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استاد یك هيدن شکست داریم یك هيدن پل برای اسپایک ها ما برای ترید می تونيم رو هيدن اسپایکم مثل هيدن شکست فکر کنيم 
 شکست را داره ؟یعنی قدرت هيدن  

 جواب: 
 ما کال هر زمان حرکت شارپ داشته باشيم هيدن داریم 

 و این ميتونه شامل کندلهای النگ بار و اسپایک و النگ شدو ها باشه 
 و روش برخورد با انها کامال شبیه به هم هستش و دیدگاه یکی هستش و فرقی نداره 

 هر گاه انگلف بشن از درجه اعتبار می افتند
 

 687اره_ سوال_شم #
 جلسه_سيزدهم #

 عرض ادب و احترام 
این مطلب درسته که تمام الگوها و مباحث که ما داریم آموزش ميبینیم هر کدوم بر اساس طول حرکتشون برای یک تایم فریمی 

تقاضا ربطی نداره  هستن و ما بر همين اساس دیدگاه وجود تقاضا یا دیدگاه عرضه داریم در این ناحيه ها؟یا اینکه این نواحی به عرضه و 
و صرفا یک سطح ميده که باید واکنش بازار رو نسبت به سطح سنجيد؟و اینکه نواحی بکر که توی بعضی ویدیو ها نميدونم از قبليا بوده یا  

 ویدیو های جدید منظورتون کدوم نواحی هست و اسمشون چيه؟ 
 ر گذاشتم سوال رو نميدونستم برای کدوم جلسه ميشه برای همين بنا رو جلسه آخ

 جواب: 
نواحی بکر و دست نخورده همان طور که از اسمش مشخص هستش به نواحی گفته ميشه که هيچ برخورد و پولبکی به ان ناحيه وجود  

 داشته و قيمت برای اولين بار بعداز تشکيل به ان ناحيه برگشت داره
صحبت خواهيم کرد و اینکه ناحيه های عرضه و تقاضا رو ميشه از  یکی از شرط های ترید در نواحی عرضه و تقاضا هستش که در اینده 

 طریق ای تی ار تشخيص داد باید عرض کنم 
 بله ميشه و به تعدادی از این روش ها اشاره شده و روش های دیگری رو هم در بین جلسات تقدیم می کنيم 

 
 ۶۸۸سوال_شماره_ #
 جلسه_دهم #

ایا راهی وجود داره برای اردری که در سقف بیس گذاشته ميشه از نظر زمان تشکيل موقعی قرار   ۶۱۷با عرض ادب ، با توجه به پاسخ سوال 
هم داشته باشيم و مثال ورودزود هنگام نداشته باشيم،   ۷و  ۳بدیم که دیگه بیس بخواد شکسته بشه از سمت پایین و ما تارگتهای 

؟ ایا از نظر اماری که گاهی بیس از یک ۷وارد شویم یا توی کندل مثال  ۴کندل  کندله هست تا توی ۴منظورم اینه که از کجا بفهميم بیس ما 
 سمت استاپ هانتر ميشه ميتونيم وارد بیس بشيم  و ورود زود هنگام نداشته باشيم؟

 
 جواب: 

هم نداریم ولی از اینکه  نه متاسفانه در روشی که قيمت تحليل ميشه امکان فهميدن این که حتی کدام یکی از پیوت ها تشکيل ميشه رو 
ان سطح برای کدام تایم فریم هستش یه توقع نسبی داریم که انتظار ماندن قيمت در ان سطح به صورت ميانگين ميتونه چقدر در جا  

 بزنه مثال در سطحی که برای یک ساعته هستش دیگه قيمت یک ماه انجا ساید نميشه
 در نظر ميگيریم ولی تحليل زمان متاسفانه ندرایم و انتظارات حرکتی رو بر اساس تایم های فرکتالی
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 689سوال_شماره_ #
 جلسه_سيزدهم #

 !در این تصویر کدام ورود صحيح ميباشد ؟
 :با استفاده از زیرو تریگر کندل البته اگر اشتباه این نوع کندل رو تشخيص نداده باشم 1ورود شماره 
 درصد گره معامالتی۵۰: 2ورودشماره 

 درصورت صحيح تشخيص دادن  گره
 درصد کندل اسپایک و تریگر الین اسپایک۵۰:استفاده از  3ورود شماره 
 درصد کندل اسپایک و تریگرالین ورودهای یک و دو به قصد ترید پرایسی ميباشد ۵۰:استفاده از 4ورود شماره 

 
 جواب: 

تشکيل یک تری درایور هستش ولی در اینجا قيمت در برگشت از درایور دوم بیس در تصویر شما یک حرکت اسپایک دارید که انتظار اوليه 
 فلگ رو انگلف کرده و انتظار ریزش منتفی ميشه و برای خرید با استاپ زیر درایور دوم شما ميتونيد

 در یکی از سی پی درایور های یک یا سوم از ان حرکت سی پی اقدام به خرید کنيد 
 هم متاسفانه درست نيستش که در زمان سرفصل اسپایک در موردش صحبت می کنيم تریگر الین های ترسيمی 

 و هم چنين در مورد سی پی درایور ها و محل های ورود 
 

اما معموال در این نوع حرکت ها ما ترید خرید رو زمانی انجام ميدیم که بیس حرکت انگلف شده باشه و بعد در ریترن به سطوح ماقبل به 
 یم و حرکت هایی که درایور دوم ميزنند و سی پی حرکت می کنند رو در زمان تشکيل معموال نميتونيم ترید کنيم دنبال ترید هست

 چنانچه هر کدام از واژه هاو اصطالحات و مفهوم انها برای شما محل اشکال بودش لطفا تا برگزاری جلسه مربوط کمی صبر کنيد 
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 690سوال_شماره_ #
 جلسه_سيزدهم #

 .ویدئو سيزدهم، توضيح می فرماید 6:40نحوه به دست آوردن سطح را در دقيقه لطفا 

 
 جواب: 

 موضوع اصلی این هستش که شما به هر روشی که تمایل دارید ميتونيد در بازار سطوح رو ترسيم کنيد 
 و باید حداقل دو سطح باالتر از ناحيه ترید و دو سطح پایین تر از ان رو داشته باشيد

 ی اینکه بتونم مثال های مربوط به مدیریت سرمایه و پوزیشن ها رو که سرفصل مربوطه بودش رو تقدیم کنم من هم برا
احتياج به داشتن سطح داشتم و به یک روشی که اصال فرقی هم  نمی کنه روی چارت چند سطح ترسيم کردم تا مباحث مربوط به 

 مدیریت پوزیشن ها رو تقدیم کنم 
مباحث مربوط به ترسيم سطوح مورد سوال به خاطر درخواست هم گروهی های شما که خواسته بودند حداقل یک  با عرض شرمندگی 

 سرنخ بدم گفته شد و جزئ مباحث دوره نيستش و در سرفصل های شما نبوده و نيست و نخواهد بود
 و اميدوارم که من رو به بزرگواری خودتون ببخشيد 

 
 691سوال_شماره_ #
 ??_جلسه #

 ض سالم وادب خدمت استاد تریگربا عر
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لطفا در صورت امکان، درباره گره معامالتی )ساختار، شکل، مشخصات، نحوه تشخيص و .. ( توضيح بفرمایید. کال گره معامالتی به چی  
 . گفته ميشه )البته تعریف گره را قبال فرمودید (. لطفا اگر امکان داره  با شکل بیان بفرمایید

 با تشکر
 جواب: 

های معامالتی که مدام از انها اسم ميبریم مربوط به سطوح پرایسی هستش که به اميد خدا بعد از اتمام فصل مدیریت سرمایه گره 
 تقدیم ميشه 

 
 692سوال_شماره_ #
 جلسه_چهارم #

 با عرض سالم وادب خدمت استاد تریگر درمورد شکل پایین چند سوال مطرح می کنم 
 ( 1حرکت آیا پیوت ماهانه یا بیشتر داریم؟)ناحيه در شکل ِآیا با توجه به طول  -1
 پیوت ماهيانه؟  FTC واکنش به سطح 2ناحيه  -2
 واکنش به گره سمت چپ و تشکيل بیس پیوت )یک سطح از تایم باالتر از ماهيانه( است؟  3ناحيه  -3

 

 جواب: 
ندارم بحث فرمول و بدست اوردن ان رو داشتیم ولی چون  در مورد حرکت های بیت کوئين و در جلسه های دوم و یا سوم دقيقا به خاطر 

 من هرگز بیت کار نمی کنم این قيمت اصال در ذهنم نيستش که چطوری حساب شد 
 و حتی امروز که به سواالت جواب ميدادم در هفت هشت تا سوال باالتر که یکی از هم گروهی های شما سوال کرده بودش 

دم و هر چند ميدونم که ان پیوت برای باالتر از مانسلی هستش ان رو مانسلی در نظر گرفتم و برای  من ان دو رقم اخر رو حتی حساب نکر
 بدست اورد سطح اف تی سی ان به صورت تصویر به تایم یک ساعته رفتم 

 و واکنش دوم به سطح اف تی سی همان پیوت هستش که من مانسلی و باالتر گفتم و به تایم های دیلی و یک ساعته امدم
 و سطح  سوم هم یک گره معامالتی هستش که ما در زمان که قيمت به ان رسيده بود ماه ها شاهد در جا زدن ان تا شروع حرکت بودیم 

 این گره برای ماهانه باشه پس ما با سطحی رو به رو هستیم که برای حداقل ساليانه باید باشه
دیکاتور خود متاتریدر استفاده کردیم و این رو هم به خاطر دارم برای اخرین برای بدست اورد ميزان ای تی ار هر تایم  ان زمان از ان

 راهنمایی
 693سوال_شماره_ #
 جلسه_سيزدهم #

 درمورد شکل پایین
 ( چگونه در تایم تریگر ناحيه ورود را آپدیت و بهينه می کنيم )با فرض ست کردن اردر(؟ 1برای ترید در هيدن النگ شدو )ناحيه  -1
 چگونه در تایم تریگر ناحيه ورود را آپدیت و بهينه می کنيم )با فرض ست کردن اردر(؟  FTC درورود  -2
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 جواب: 

برای قسمت اول سوال از انجایی که عرض کردم هيچ اشنایی با بیت کوئين ندارم این طول حرکت شدو رو اندازه و مطابق با سبک تریگر 
 تقسيم بر سه کردم و به تایم دیلی ميرم

 
 

 یک تارکت سه برابر و یک استاپ یک برابر برای ست کردن در این ناحيه در نظر ميگرفتم 

 
 

https://kohanfx.com


و سوال بعدی رو هم سطح اف تی سی رو مطابق با روشی که در چند سوال قبل در مورد همين بیت عرض کردم توضيح نميدم و برای کل 
 ین بررسی می کنيم درصد ان رو در تایم پای 5حرکت تا تشکيل پیوت یک باکس و ناحيه 

 
 

 ست کردن سفارش در ناحيه مشخص شده و استاپ پشت اولين گره 

 
 

 نواحی در تایم تریگر
ظاهرا خودتون بهتر از من ناحيه ها رو مشخص کرده بودید و ست  کردن سفارش که دیگه با دقتی  که شما دارید ترید در ابتدای ناحيه و  

 مان سه برابر و هفت برابر که باید ای تی ار حرکتی رو حساب کنيد استاپ پشت ناحيه  و تارکت ها هم مطابق ه
 و من متاسفانه از بیت کوئن چيزی نميدونم 
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 693سوال_شماره_ #
 جلسه_چهارم #

شما مثالی که زدید فرمودید قيمت به سطح تایم  207ببخشيد برگشتم به عقب ولی داشتم سواالت رو مرور ميکردم در #جواب_سوال_
ساعت منتظر تشکيل پیوتيم که ترید کنيم ولی این اتفاق نميفته و باید منتظر یک پیوت از تایم فراکتالی باالتر  4رسيده و ما در هفتگی 

 .باشيم
 ميتونيم اینطوری برداشت کنيم که هر وقت قيمت به سطح رسيد ما در تایم پترن هم ميتونيم دنبال تشکيل پیوت باشيم برای ترید؟ 

 ساعته ترید کنيم؟  1ار بشه روزانه و در تایم یعنی تایم ساخت
 
 
 

 جواب: 
ان سوال و بحث مربوطه اصال در خصوص قيمت نبودش و بحث انتظار حرکت و تشکيل پیوت بودش که وقتی قيمت به یک سطح  

ح هستش ولی قيمت  ميرسه ما حداقل زمانی که انتظار داریم قيمت در سطح مورد نظر تشکيل پیوت بده به اندازه تایم فریم همان سط
 ميتونه به اندازه یک تایم فرکتالی باالتر نيز در سطح  مورد نظر درجا بزنه و بعد ریزش رو شروع کنه 

همان بحثی که در چند سوال قبل هم در مورد صحبت کردیم که ما وقتی داریم قيمت رو تحليل می کنيم در ان بحث تحليل زمان 
يستم که بگيم زمان شروع حرکت کی هستش و چه زمانی سفارش ها پر ميشن که دچار خواب  هستش ولی به صورت دقيق قادر به این ن

 سرمایه نشيم و یا ورود زود هنگام زمانی نداشته باشيم
 

 و بحث مربوط به تغيیر تایم فریم ساختار و پترن نيستش 
 ساس تشکيل بیش پیوت ها هستیم و فقط در حالتی که تشکيل بیش پیوت داشته باشيم مجاز به تغيیر تایم فریم ها بر ا

 
 696سوال_شماره_ #
 جلسه_دوازدهم #

سعيد اقا االن ما در یک باکس تایم هفتگی هستیم و سطحی که قيمت هست )قرمز( سطح دیلی هست برای کشيدن تریگر الین کدوم  
 خط باید استفاده بشه؟

 اصال اینجا ورود با تریگر الین داریم؟ 

https://kohanfx.com


 
 جواب: 

 45-30هميشه برای تریگر الین ها در نظر ميگرم و ان هم استفاده از شیب و زاویه متناسب با زوایه های گفته شده یه قانون کلی رو من 
 هستش و تا کنون هرگز از تریگر الین های شبیه به حالت بی استفاده نکردم 

 
 697سوال_شماره_ #
 جلسه_یازدهم #

 ، امکانش هست یه توضيحی در موردشون بدین ، با تشکر 0.666,  0.333قسمتی از فيبوناچی صحبت کردین  ۱۱استاد در ویدو 
 

 
 جواب: 

 هر چند به خاطر ندارم
  66.6و  33.3ندارم و به جای ان از لول های  62.8و   38.2ولی این لول های مورد استفاده من از ابزار فيبو هستش و اعتقادی به لول های  

 تفاده می کنماس
 و روش استفاده و کاربرد آن هم مثل همان ولول های ریتریسمنت هستش 
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 698سوال شماره  
 

 جواب: 
 سالم و وقت بخير برای پیوت سقف اف تی سی ناحيه یک هستش 

 ولی من االن دیگه به ان باال اصال فکر نميکنم 
 در  این تصویر به دنبال ناحيه  اف تی سی پیوت کف هستم 

 .مسير های مشخص شده باال معموال در ناحيه سه و ناحيه یک مشخص شده به دنبال ترید فروش خواهم بودودر 
 

 699سوال_شماره_ #
 جلسه_هفتم                                                                             #

ه وجود دارد و شما در ویدئو های قبل به آن اشاره کردید فاصله  سالم استاد وقتتون بخير ببخشيد در مورد ترسيم سطوح مسئله ای ک 
سطحی تا سطح بعدی در یک تایم فریم باید به اندازه یک النگ بار باشد که ما بتوانيم دو سطح را مجزا از هم در نظر بگيریم حال گاهی 

 سطوح ترسيمی ما کمتر از این مقدار فاصله دارد ددر این مورد چه کار باید کرد؟ 
 جواب: 

مطابق با عقيده ما حرکت های از باالترین پیوت  به پیوت همتراز خودش حرکت می کنه و همه سطوح ميانی در بین راه برای شکستن  
 هستند و تشکيل پیوت های مينوری 

بتونيد مشخص برای فيلتر کردن سطوحی که دارید یکی از راه ها استفاده از الگویهای حاکم پرایسی هستش که منشاء حرکت اصلی رو 
 کنيد 

 و سایر سطوح به غير از سطوح مربوط به ان الگو را در نظر نگيرید 
تر به  و فاصله های اصلی بین دو پیوت سه برابر ای تی ار ان تایم هستش و اگر بیشتر بشه برای تایم باالتر و اگر کمتر باشه برای تایم پایین 

 حساب مياد 
 سطوح شما بسيار نزدیک به هم ميشه که در این حالت هم سطوح اول و اخر ارزش دارهو زمانی که شما سی پی ها رو دارید 

 و راه انتخاب سطوح مهم بیشتر به همين دو روش که عرض کردیم هستش 
 استفاده از الگوها و توجه به تایم فریم ها

 700سوال_شماره_ #
                         جلسه_هفتم                                                      #

سالم استاد ببخشيد سطح خودکشی دیلی یا سطح مانسلی فاصله ای ندارد آیا از این نظر که در دو تایم فریم مجزا است صحيح می  
 باشد؟ 
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 جواب: 

 بله شما در زمانی که همپوشانی سطوح را دارید ميتوانيد به هر دو روش اولویت با تایم باال
 استفاده از هر پیوتی برای هر تایم هستش بدون در نظر گرفتن تحت پوشش بودن و یا 

استفاده کنيد و ترید های دبل تریگر و یا هت تریک در تایم های سه گانه بر اساس همين سطوح مينوری که در دل سطوح تایم باال  
 هستند انجام ميشود 

 
 ی از انها تصميم بگيرید و ترید داشته باشيد هر دو دیدگاه درست است ولی شما باید هميشه بر اساس یک

 
 

 701سوال_شماره_ #
 جلسه_هفتم                                                                             #

درصد  50 -تقاضانقاط عرضه و  -سالم  وقت بخير استاد ترسيم سطوح غير از موارد زیر شامل موارد دیگری هم می شود؟ بیس ها 
 پرشين گلف ها -ترند تری جی ها-پیووت ها -درایور ها -هيدن ها

 جواب: 
بله ما سطوح دیگری هم داریم که در قسمت های دیگر معرفی ميشه و در مورد الگوها و روش های ترسيم و دیدگاه های حرکتی انها 

 صحبت خواهيم کرد 
 

 702سوال_شماره_ #
 جلسه_هفتم                                                                             #

 می باشد؟ 4ببخشيد استاد این سطح ترسيم شده صحيح است و  مربوط به تایم  

 
 سالم 

که خط گردن به   B مجموعه پیوت هایبله خط گردن ها در سایر الگوها یکی از بهترین سطوح برای معامله به حساب مياد و ما برای 
 حساب مياد درجه اعتبار باالئی در سطوح فليپ قائل هستیم 
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 703سوال_شماره_ #
 جلسه_هفتم                                                                            #
 ببخشيد استاد این احتمال صحيح است؟    

 جواب: 
 سالم 

از احتماال همين حرکت هستش و البته ما یک احتمال دیگر رو هم در نظر ميگيریم که با شکست خط حمایتی قيمت خودش رو  بله یکی 
 یک یا دو سطح پایین تر برسونه و حرکت صعودی از انجا شروع بشه 

 
 703سوال_شماره_ #
               جلسه_هفتم                                                                #

توسط سطح دیلی ۴در زیر هم داریم ایا  سطح ۴با سالم  استاد مااالن در گلد یک سطح خود کشی در دیلی و یک سطح خودکشی در تایم  
 واکنش داریم یا اینکه سطح تایم باال در الویت هست؟؟  4حمایت ميشه و حتما  به سطح خود کشی تایم 
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 جواب: 

نام های دیلی و چهار ساعته ترسيم شده در حال حاضر برای ما از نظر ارزش گذاری سطح چهار ساعته ارزش ترید دو سطح ترسيمی که به 
بار بشه دیگه ما با ان سطح ترید نميکنم و االن هم اگر خط تریگر الین 3نداره چون در قوانين ما  وقتی تعداد دفعات برخورد بیشتر از 

 هر دو سطح ترسيمی شما هم دور از ذهن نخواهد بودمگنتی شکسته بشه احتماال شکست شدن 
 

 704سوال_شماره_ #
 جلسه_هفتم                                                                              #

تا کندل به هم پاس با سالم  استاد به طور نمونه در تصویر زیر در قسمتی از چارت یک من دو تا مشکل دارم اول اینکه در جایی که دو 
داده شدند قطعا سطحی وجود دارد که در تصویر به رنگ زرد نشان داده شده محدوده این نمونه سطوح از کجا تا کجا در نظر گرفته می 

وم اینکه بر فرض مثال سطح شود به این دليل که  با استفاده از اندازه محدوده تایم فریم مشخص ميشود؟                                                 د
از سمت باال شکسته است بنده وارد بای شدم  و این ریزشی که اتفاق   15باشد یک بیس روی سطح دارم که قطعا در تایم  4برای تایم 

 افتاد آیا استاپ هانتر بوده و بهترین عملکرد در آن زمان چه بود؟
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 با سالم
ی کدام تایم فریم هستش رو باید عرض کنم که در تایم چهار ساعته شما در حال دیدن قسمت اول فرمایش شما و اینکه این سطح برا

 این اف ال هستید و ان اف ال هم ميشه برای تایم یک ربعه که باید ناحيه ترید و استاپ رو بر اساس تایم یک ربعه مشخص کنيد 

 
 

 این هم ميشه ان گره معامالتی
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 الو این هم ميشه محل ترید در ان اف 

 
 اما برای قيمت دوم سوال 

 دقيقه ترید کنيد 15شما یک بیس تشخيص ميدید و سطوح ان رو ترسيم می کنيد و ميخواید بر اساس ان در تایم 
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محل ترید شما و تاکت های مورد نظر شما بر اساس طول مستطيلی که دارید و ان حرکت برگشت که مجدد به داخل ناحيه شما امده 
 تارکت بوده و دیگه استاپ هانتر به حساب نمياد و استاپ هانتر زمانی هستش که قيمت تارکت رو ندیده برگرده بعداز تاچ شدن 

 
 

 705سوال_شماره_ #
 استاد منظور از سطح همتراز منظورتون کدومه. سطحی که پیوت روش تشکيل شده ؟ 

 دیگه ای می تواند داشته باشهاستاد سوال دیگه اینکه پیوت تسویه به جز الگوی درایو چه ارایش 
 جواب: 

 سطح همتراز یعنی یک پیوت از همان تایم فریم 
 ساعته هستید  4شما االن روی یک حمایت مثال 

 ساعته هستش و همين پیوت در مسير حرکت هستش  4سطح همتراز ميشه یک پیوت حمایت و یا مقاومت دیگر که مربوط به 
 در بین مسير حرکت وجود داشته باشه  و نباید یک پیوت و سطحی از تایم باالتر 

 برای ما تسویه ها یا به صورت دایورجنس هستند یه به صورت درایور و بیشتر با همين دو حالت سرو کار داریم 
 

 706سوال_شماره_ #
 جلسه_اینساید #

شود، از سمت دیگر وارد بازار ميشویم.  سالم بر استاد عزیز، در معامله با اینساید بارها، فرمودید از هر طرف که اینساید بار، اول اینگلف
اگر به جای اینگلف شکست داشته باشيم، آیا همچنان ميتوان از سمت دیگر ورود داشت؟ یا تحت این شرایط معامله با اینساید بار  

 مذکور منتفی است؟ 
 سوال دوم اینکه در صورت استفاده صحيح، درصد موفقيت این روش تقریبا چقدر است؟ 

 زحماتتون دست بوسم بخاطر تمامی 
 جواب: 

 سالم و وقت بخير 
اینکه عرض کردیم از یک سمت انگلف بشه و ان انگلف استاپ هانتر باشه از سمت دیگر وارد بشيد به خاطر مومنتوم موجود در ان  

 حرکت هستش که اميدوار باشيم به  رسيدن تارکت 
 صالح و استراحت داره وولی زمانی که شما کلوز دارید و شکست معموال بازار احتياج به ا

 ولی اگر در همين حالت هم برگرده زیر مستطيل ميشه گفتش که دیدگاه عوض شده 
 

 اما اینکه چند درصد واقعا نميشه این رو بگيم 
 درصد 70من ميگم مثال 

 نکنيداگر شما در زمانی که قيمت سيگنال ميده و ان سگنال هم در امار درست ها باشه و به هر علتی ان رو ترید 
 و از طرفی سيگنال استاپ رو ترید کنيد 
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 مطمئنا درصد من دیگه با درصد شما یکی نيستش
 شما باید یک الگوی خاصی رو مثال مثل الگوی زیر

 
 که فرقی نداره ان حرکت دو کندلی یا تک کندلی باشه رو طراحی کنيد و با شرایط خودتون بیاد و یک سيستم معامالتی طراحی کنيد 

 
 

 

 چهاردهم سواالت مربوط به درس جلسه  
 سوال   49

 707سوال_شماره_ #
 جلسه_سيزدهم #

  3به 1من در مدیریت سرمایه با این بحث که ميگن ریسک به ریوارد باال باید باشه مشکل دارم مثال ميگن این ستاپ ریسک به ریواردش 
بار و اینطوری به نظرم  1ما نميرسه اگر هم ميرسه ماهی  3تارگت هست ولی درعمل ميبنيم که این اتفاق نميفته و قيمت هيچوقت به 

 . برایند خوبی نميشه
 ! و به خاطر همين بیشتر به جای اینکه دنبال ریسک به ریوارد خوب باشم دنبال وین ریت باال هستم

برسه نه  3درصد مواقع به تارگت  60ثال کار کنم ولی در صورتی که در عمل هم م 3به 1ولی از طرفی هم از خدامه که با ریسک به ریوارد 
 .درصد باشه ولی در عمل هيچوقت اتفاق نيوفته 60اینکه 

بسيار در بازار این گونه ستاپ ها رو دیدم و خيلی هم نميشه یا من حداقل نتونستم بهينه سازی کنم که این اتفاق بیفته که احتمال 
  !درصد باشه 60من  1درصد بشه نه تارگت  60من  3رسيدن به تارگت 

  50درصد یا  60با احتمال  3به 1ایا در اینده ميتونيم اميدوار باشيم که در ستاپ های تریگر بتونيم به این مهم یعنی  ریسک به ریوارد 
 درصد مواقع تارگت سه مون بخوره؟   50رو داشته باشيم و در عمل این اتفاق بیفته که  3درصد رسيدن به تارگت 

هم با موفيقت ميگيرید ولی کو ان رستم پهلوان   100به  1بعضی از دوستان چون اشراف کامل به قيمت دارید تارگت استاد البته شما  و 
اکثر کسایی که ) فقط یک ستاپ رو کار ميکنن( ) البته خيلی بیشتر از یک ستاپ هم نميشه کار کرد همون یک ستاپ هم کلی زمان ميبره  

درصد  90اقل برای من زمان بره( بعد از کلی ترید کردن و بررسی استیتمنتشون ميبین که بله در تا بشه یکم اشراف بهش پیدا کرد( )حد
قيمت بهش نميرسه )که ما بخواییم بیایم بگيم = شما زود پوزیشن رو بستی اگر مدیریت ميکردی ميرسيد به  3مواقع اصال اون تارگت 

      !!!هم نميرسه 3اون محدوده  تارگت ( !!! )ولی این در حاليه که اصال قيمت حتی به 3تارگت 
 !!! (که ما بخوایم بگيم بله روانشاسی و مدیریت ذهن ما مشکل داشته

استاد لطفا تو ویدیو های بعدی مدیریت سرمایه یه کمکی تو این زمينه بکنيد که ما چيکار کنيم  چطوری بیایم یه ستاپی رو بچينیم که  
 !ب دربياریم ؟رو با احتمال خو 3بتونيم اون ریوارد 
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اگه ستاپ ما اون ریسک به ریوارد رو نميداد چيکار کنيم؟ کال بزاریمش کنار ؟ چطوری بهينه کنيم؟ اگه هرکاری کردیم و دیدیم خيلی خوب  
 نميشه و باترید کردن و بررسی کردن چندین باره نتونستیم بهينه کنيم بیخيال اون ستاپ بشيم؟ 

           ون به خاطر اموزشها و صبوریتونببخشيد اگه طوالنی شد و بازهم ممن
 جواب: 

 من متن شما رو نخوندم و ميخوام پاراگراف به بند به بند صحبت کنيم 
 اینکه ميگن باید ریسک به ریوارد باال باشه  مطمئنا خوب هستش ولی به تنهایی شاید کافی نباشه 

 کنيدولی با کسی که ميگه باید صحبت کنيد و همدیگر رو به هر حال قانع 
در قسمت دوم فرمایشات شما یه تناقض وجود داره اینکه ميگن یک ستاپی ریسک به ریواردش مثال یک به سه هستش و در عمل می 

بینيد که این اتفاق رخ نميده مطمئنا ان کسی که گفته حتما روی هوا صحبت کرده و بدون داشتن مستندات نباید حرف کسی رو قبول  
 کنيد 

یک به سه هستش در امار و استیتمنت این رو نشان بده که در عمل یک به سه بوده و در گفتار که هر کسی ميتونه هر و باید اگر گفته که 
 عددی رو بگه

اما اینکه شما یک استراتژی دارید و در ماه یک سيگنال داره که ریسک به ریوارد ان یک به سه بوده نميتونيد بهش استناد کنيد و باید 
 اندازه وین ریت سيستم امار ریسک به ریوارد ها تناسب داشته باشه حداقل به 

درصد ترید ها هم با ریواردی که بسته شده اند بشه امار ریسک  70هستش حداقل  70یعنی وقتی مثال یک سيستم دارید که وین ریت ان 
 به ریوارد

م طراحی کنيد که برای خودتون و با روحيات خودتون سازگاری  به نظرم شما به مستندات دیگران نباید نگاه کنيد و باید خودتون یه سيست
 داشته باشه

 و فقط یادگيری اصول و قواعد بازی از دیگران باید باشه و بقيه ماجرا  و استفاده از ميزان نمک و ادویه ها به سليقه شما باید باشه
به نظرم اگر سيستم شما قابليت داشتن ریسک به ریوارد اینکه به دنبال وین ریت باال هستید مطمئنا این خوب هستش ولی در اینده 

 بیشتر رو داره و شما هم توانایی گرفتن ریوارد های بیشتر رو دارید باید ان رو هم در کنار وین ریت بهبود ببخشيد 
 در جلسه اینده روش بهينه کردن تارکت ها رو حتما بهش اشاره می کنم 

که ریسک به ریوارد باالی و یک به سه داره رو به همگروهی ها خودتون معرفی کنيد و یا حداقل   اگر در بازار شما سيستم معامالتی دیدید
 روش و استیتمنت  و ژورنال ترید آن رو به من بدید یه نگاهی بهش داشته باشم 

ریوارد دیگری رو هيچ کسی  اینکه در اینده شما بتونيد ستاپی داشته باشيد که ریسک به ریوارد یک به سه داشته باشه و یا هر ریسک به 
 نميتونه به شما ان رو بده و تنها این شما هستید که باید بتونيد ان رو اجرائی  کنيد 

پپ ایا شما اصال قادر هستید که نوسانات کم شدن سود و زیاد شدن ان   700پپ و تارکت  100من االن ميگم شما یورو بخرید با استاپ 
  1500دالر در سود و روز سوم که  500دالر در سود هستید و قردا  1000حمل کنيد و امروز نگاه کنيد رو  در طول یک هفته تا یک ماه رو ت

  دالر سود چکار می کنيد 200دالر سود برگشت به  1500دالر سود رسيد چه واکنشی دارید و اگر از 
تش و تحمل در ضرر برای خيلی ها راحت تر و گرفتن تارکت رو خيلی ها کم رنگ نشان ميدن بسيار بسيار سخت تر از استاپ الس هس

 هستش چون به اميد برگشت و به اميد سود ان رو  دارند تحمل می کنند 
ولی در سود بودن رو به اميد سود بیشتر نميشه تحمل کرد و قانع بودن و ترس از اینکه همان سود رو هم از دست بدید باعث ميشه که  

 به شما داده شده رو در عمل اجرا کنيد   7ریسک به ریوارد یک به  شما شاید هرگز نتونيد یک سيستمی که با
و رسيدن به ان ایمان فقط با داشتن امار و اطالعات پیش رو به دست نمياد و حتی زمانی که من نوعی مطمئن هستم که ره رو ان است 

ر بانده خالی از خودرو در اختيار دارید که در انتهای یه ماشين تند رو و یک اتوبان چها  که اهسته و پیوسته رود ولی وقتی به قول داداشتم
 ان منبع آب گوارا هستش برای شما که از تشنگی در حال از دست رفتن هستید 

پنجر کنيد هرگز به اب نميرسيد... و بقيه داستان که هر روز ماها در حال انجام این اشتباهات  120و ميدانيد که اگر در سرعت باالی 
 هستیم 
 داستان بدون فيل و فعال بگذریم و از این 

و بهينه کردن استاپ و تارکت و استناد به امار و استیمنت  قانون خودش رو داره و اینکه یکی بیاد برای شما قسم حضرت عباس بخوره 
 که قابل قبول نيستش و شما باید دم خروس رو باور کنيد که جلوی چشم شما هستش 

 بستن زودهنگام و از این داستان ها نداریم ستون استراتژی تست فقط دو رنگ بیشتر ندارد در مراحل تستی استراتزی که ما اصال 
 یا سبز و یا نارنجی 

 وقتی اصال به تارکت سه نميرسه خوب ریوارد ان سيستم که سه نيستش ریوارد ان سيستم انی هستش که بهش رسيده 
ای بهنيه کردن اجزاء یک ترید که ورود و خروج ها هستش و اپتيماز به روشی بر 15شرمنده قسمتی از تایپ دليت شد ولی ما در جلسه 

 کردن ان هم اشاره می کنيم  و اینکه از ابتدا برای طراحی یک سيستم باید چه مراحلی رو داشته باشيم 
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 708سوال_شماره_ #
 جلسه_چهارم #

ساعته رفتيم، آیا گره ای که مشخص   4شدو به تایم در خصوص هيدن النگ شدو کندل هفتگی چارت پیوست، برای پیدا کردن گره النگ 
  شده صحيح می باشد؟

دقيقه برویم؟ با توجه به تعداد بیشتر گره در این تایم کدام یک را بایستی   15در صورتی که این گره صحيح نباشد، بایستی به تایم فریم 
 .انتخاب نماییم

 تایم فریم هفتگی

 
 

 ساعته 4تایم فریم 

    
 

 دقيقه 15فریم تایم 
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 جواب: 

 همين اول عرض کنم که به نظرم بهتر هستش که روی هيدن ان النگ شدو حساب باز نکنيد
 و احتماال اینکه قيمت به سطوح پایین تر  بره هم هستش 

 ولی از نظر بار اموزشی وقتی شما در تایم تریگر هيدن رو ندارید باید به تایم دبل تریگر برید 
چهار ساعته اف تی سی ان ریترن تو پیوت  سطح هيدن النگ شما شما به حساب مياد که تقریبا در مرکز ان باکس هستش و  اما در تصویر 

 من حدودی ترسيم کردم 

 
 

 709سوال_شماره_ #
 جلسه_چهارم #

ن گره در تایم فریم به یک گره معامالتی رسيده و با توجه به واکنشی که داشته قيمت از انتهای آ A در چارت پیوست، قيمت در سطح
 :روزانه به پایین برگشته

 آیا نقطه ای که قيمت از آن برگشته برای ما یک سطح تایم فریم روزانه محسوب ميشود؟.1
تایم فریم روزانه محسوب می شود و در دسته النگ بارها قرار ميگيرد و با توجه به اینکه از   ATR %120کندلی که از گره برگشته بیشتر از .2

کل در راستای حرکت نزولی نيست جزو کندل های خودپوشاننده نمی باشد. با این حساب با توجه به بسته شدن کندل بعد زیر کلوز  نظر ش
 ، سطح اف تی سی این پیوت در همان محدوده مشخص شده صحيح است؟ 1کندل 

 آیا این پیوت می تواند از نوع ریورس باشد؟  .3
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 ساعته  1تایم 

 
 جواب: 

سوال اول بله شما حداقل سه کندل در یک راستا رو دارید و پیوت تشکيل شده و پیوت شما برای حداقل این تایم هستش و باید  برای 
 خودتان تست کنيد و به تایم باال برید و ببنید که پیوت مذکور در تایم باال دیده ميشه یا خير 

 اگر دیده نشد مطمئنا برای همين تایم هستش 
 درصد بدنه رو هم داشتیم که اینجا ان رو نداریم  80نظر النگ بار نيستش چون برای النگ بارها ما شرط  و اما کندل مورد

 و کندل خود پوشاننده هم نيستش چون رنگ ان باید قرمز بود تا خود پوشاننده به حساب می امد
 و فقط ميتونيم به خاطر شدو بلندی که داره 

 احتمالی بعدی استفاده کنيم از شدو ان برای سطح ریزش 
و سطح اف تی سی ترسيم شده  برای پیوت در تصوی بعدی در محل مناسبی انتخاب شده و مطمئنا ميدوانيد که   پیوت های النگ شدو  

 دو سطح اف تی سی دارند و سطح دوم رو هم زیر نظر داشته باشيد 
 

خاطر حرکت شارپ ریزشی احتمال تشکيل درایور سه  در مسير در حال حاضر قيمت بین دو سطح اف تی سی در نوسان هستش و به 
 صعودی رو هم باید در نظر داشته باشيد و ترید در اف تی سی هر پیوت رو در  اف تی سی پیوت بعدی تسویه کنيد 

 
 710سوال_شماره_ #
  جلسه_هشتم #

  سالم استاد
 . ميکردیم در تایم های پایین تر هيدن انها رو پیدا ميکردیماخر جلسه درباره ی سطوحی صحبت شد که ما کندل دیلی را باز 

 سوال من اینه اگر مثال ما در تایم چهار ساعته هيدن انرا پیدا کردیم در چه تایمی واکنش به این سطح داریم وتایم تریگرش چی ميشه؟؟ 
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رو نه ( ما سطح هيدن گپ رو در تایم دیلی   سوال دوم اینه )ببخشيد سواالی مربوط به این بخش رو یه تعدادی نگاه کردم ولی همه
 مشخص کردیم نحوه ترید چگونه ميشه؟؟ 

تا کندل و  3درصد بدنه(مثال  80و سوال سوم اینه ...ما در یک لگ حرکتی کندل هایی که مشاهده کردیم که بدون نویز و با قدرت)بیشتر از 
ا یک لگ حرکتی داشتیم که کندل اول با قدرت کندل دوم کم قدرت یا  می امدیم و هيدن ان رو پیدا ميکردیم ....سوال من اینه اگر م

 دوجی و کندل سوم نيز با قدرت باشد رو هم ميتونيم به عنوان همون حرکت در نظر بگيریم که هيدن انرا مشخص کنيم؟؟؟ 
سطح  هيدن گپ نداشتیم اون وقت  و سوال اخر اینه که اعتبار هيدن گپ نسبت به سطح پیوتی چه قدر است.)مثال اینه که اگر واکنش در 

 دنبال واکنش در سطح پیوتی داریم؟؟؟( 
 جواب: 

 کندل النگ بار برای هر تایم فریمی باشه  گره معامالتی ان رو در تایم تریگر بررسی می کنيم 
 و اگر گره در تایم تریگر نبودش به تایم های دبل و یا هت تریک ميریم 

 ایم تریگر هستش و دو تایم باالتر تایم ساختار ان گره به حساب ميادو گره در هر تایمی که دیده شده ان ت
نحوه ترید با هر سطحی که دارید به صورت یک فيلم در هفته قبل در همين کانال توضيح داده شد و هيچ فرقی نداره که شما به چه 

 روشی سطح رو مشخص کنيد 
 بق با همان روش های گفته شده هستش و هيچ فرقی ندارهروش ترید و مشخص کردن تارکت و استاپ ها در سبک تریگر مطا

 استفاده از ستاپ های گفته شده روی سطوح و تارکت و استاپ های گفته شده
  وقتی شما کندل النگ و بعدی دوجی و بعد النگ دارید

 مياد یعنی یک حرکت  رالی بیس رالی و یا دراپ بیس دراپ دارید و همان دوجی گره معامالتی شما به حساب
 و این سه کندل در واقع یک حرکت از تایم باالتر هستش که ان دوجی مرکز و هيدن ان کندل به حساب مياد

 
برای سوال اخر متاسفانه ما دسته بندی و درجه اهميت به این صورت نداریم که بیایم و بگيم کدام سطح از سطح بعدی دارای اهميت و  

  مطالبی داره که قبال در درجه اهميت و ارزش سطوح عرض کردیمارزش بیشتر هستش و این بستگی به همان 
ولی اگر شما یک پیوت داشته باشيد که کندل پوشش دهنده یک النگ بار باشه  هيدن گپ خودش سطح اف تی سی ان پیوت هستش و 

 ما یک بار روی ان سطح هيدن ترید می کنم 
 دوم امد در سطح اف تی سی دوم هم ترید ميکنيم و چنانچه قيمت استاپ زد و به سمت سطح اف تی سی 

 البته اگر پیوتی باشه که سطح اف تی سی داشته باشه
 
 

 711سوال_شماره_ #
  جلسه_هشتم #

 وقتی قيمت به سطوح داخلی می رسد ، تایمی که پیوت باید  تشکيل شود رو چطوری مشخص کنيم ؟ 
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 جواب: 

 سالم 
  ان رسيدهشما یک سطح مقاومت دارید و قيمت به 

 برای ترید در این سطح بستگی داره که شما با چه ستاپی ميخواید ترید کنيد 
 اگر بر اساس ستاپ ماهيت باشه شما باید به تایم تریگر ان سطح برید 

 و اگر بر اساس پیوت و تشکيل پیوت ترید می کنيد باید صبر کنيد تا یک پیوت هم تراز با همان سطح در انجا تشکيل بشه 
 

 نی که پیوت شما برای دیلی هستش شما برای ترید باید به تایم یک ساعته بریدو زما
ولی این سطح همچنان دیلی هستش  و شما استاپ و تارکت ها رو بر اساس روشی که گفتيم در نظر ميگيرید و البته برگشت رو ميتونيد 

بحث شکست ها در موردش صحبت ميکنيم و شما در این  در یک ساعته بررسی کنيد ولی شکست باید در تایم دیلی اتفاق بیفته که در 
 گره برای خرید استاپ ميخوردید

 
 

 ۷۱۲سوال_شماره_ #
 جلسه _سيزدهم #

  ایا االن ميتونم حساب دمو تشکيل بدم و شروع به ترید کنم؟و سوال دوم اگر بله ایا تا بحال هرچه در مورد انواع سطوح گفتی،اول باید به
ان سطوح)پیوت،بیس ،هيدن،النگ شدم و.....(رو بکشم بعد شروع به ترید بزنم یا نيازی به رسم تمام سطوح  گذشته چارت برم و تمام

 نيست؟ 
 جواب: 

 بله از جلسه بعدی که شير شد باید یک حساب دمو داشته باشيد و شروع کنيد به نوشتن و طراحی سيستم معامالتی

https://kohanfx.com


 دیدم حسی در صحبت های تاریخ گذشته نيستش و بعداز جلسه بعدی راستش ميخواستم جلسه بعدی رو هم ضبط نکنم ولی 
باید برید برای طراحی سيستم معامالتی و من در حلسه بعد سعی می کنم در قالب یک مثال یک جمع بندی از طراحی سيستم معامالتی 

که شما همه سطوح رو ترسيم کنيد و داشته باشم و به سوال دوم شما هم در ان جلسه مطمئنا پاسخ داده خواهد شد و نيازی نيستش 
 چارتی پر از سطوح داشته باشيد 

 
 713سوال_شماره_ #
 جلسه_یازدهم #

جناب خاکستر مطابق دوتا عکسی که پیوست هستش تصميم به ورود به یک معامله می گيریم. آیا دالیل ارائه شده برای ورود به معامله 
 یسی و ثبت ترید رو تایید می فرمایید؟ صحيح می باشد؟ ضمنا آیا این روش برای  ژورنال نو

 تایم فریم روزانه 

 
 

 ساعته 1تایم فریم 
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 جواب: 
 شما ميتوانيد همين مراحل رو داشته باشيد   هستش و برای داشتن یک سيستم معامالتی 708این چارت ظاهرا همان چارت سوال 

هستش که ببنید از نظر تعداد سيگنال در این تایم انتخاب شده و و البته گام اول بررسی شرایط گفته شده برای ترید در گذشته چارت 
 تعداد درستی وضعيت استراتژی و ستاپ ارزش تست در فورواد را دارد یا خير 

 در این مورد بیشتر صحبت خواهيم کرد  14که در جلسه 
 هم داشته باشيد و البته در حين بک تست گرفتن به نظرم بهتر هستش که نگاهی به سایر ستاپ ها و تریگر ها

 
 714سوال_شماره_ #
 جلسه _ سيزدهم #

با عرض سالم خدمت استاد عزیز . استاد در نواحي  مثل تصویري که خدمتتون فرستادم چندین ناحيه ي ورود داریم هر نقطه استاپ 
بهترین ناحيه براي ست کردن استاپ الست ميتونه ي نقطه ي ورود بعدي رو به ما بده تو این شرایط من سردرگم ميشم که کدوم ناحيه 

 هست ؟ 

 
 
 
 

 جواب: 
در تصویر شما یک سطح دارید که شکسته شده و قيمت یک سرو شانه در باالی سطح تشکيل داده و بعداز شکست ان ادامه حرکت  

محل ترید شما در گره مشخص نزولی و شما سه درایور رو شمارش کردید و باید انتظار  برگشت برای سه دایور بعدی را داشته باشيد و اما 
 شده و بعدی هم در بیس شروع شانه سمت راست خواهد بود

پپ استاپ خواهيد داشت و فرض رو بر این داشته باشيم که در هر سه سطح ترید  12موضوع ترید پرایسی این هستش که شما نهایتا 
هفت برابر و شما در سود هستید و اینکه تشخيص بدید قيمت از  کنيد سه تا استاپ دارید و چهارمين سطح شما بخواد تارکت بده تارکت 

کدام یکی از این چهار تا برگشت داره مطمئنا تا زمانی که هيدن ترسيم شده که با ناحيه سبز مشخص شده انگلف نشود قيمت نزولی 
ا فاقد ارزش خواهد شد و اگر تریدی هم  خواهد بود و شما با انگلف شدن ان هيدن دیگه به سل فکر نمی کنيد و دو تا از ناحيه های شم

 ت زیر داشته باشيد در بین همان سطوح تارکت دارند و استاپ الس در ترید پرایسی به اندازه ای تی ار تایم تریگر ان گره باالتر از گره به صور
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 715سوال_شماره_ #
  جلسه_سيزدهم #

 689#سوال_شماره_استاد عزیز سالم و خسته نباشيد.در رابطه با 
          هنوز نرسيدیم درسته؟ ممنون ftr و ftc ایا تریگر الین درست رسم شده.و در مورد ترسيم دقيق ناحيه

 
 جواب: 

 سالم و وقت بخير 
بله این تریگر الین شما برای حالت دبل تریگر مناسب هستش و ان بحثی که برای تریگر الین در سوال مربوطه بودش برای ان ریزش  

م  شارپ بحث ترسيم تریگر الین بودش و تریگر الین شما  برای تایم فریم پایین تر بوده که شما در تایم باالتر ان رو مشاهده کردید و ترسي
 نمودید
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 716سوال_شماره_ #
 جلسه_چهارم #
  ، در اینجا چطور تشخيص ميدیم این پیوت ریورس، پولبک یا تسویه اس؟A استاد در خصوص پیوت.1
و همچنين کف کانال می باشد، آیا می تواند   B و محدوده مقاومتی پیوت  A پیوت FTC جه به اینکه ناحيه اشتراکی بین سطحبا تو.2

 منطقه مناسبی برای بررسی تایم تریگر و پیدا کردن نقطه ورود باشد؟ 
 آیا مسيرهای مشخص شده تحليل درست می باشند؟ .3

 
 جواب: 

ناحيه ایی در هيدن شدو داریم که قيمت به ان رسيده و واکنش داشته و اولين واکنش برای ما پیوت تسویه به حساب مياد  که به خاطر  
 شما به خاطر اینکه یک پیوت استاپ هانتر هستش پیوت ریورس در نظر گرفته ميشه  Aلگ حرکتی در همين تایم بررسی شده و  پیوت 

 
هم اگر دیدگاه اصلی حرکت بازار برای صعودی بودن بودش قيمت باید از ناحيه ترسيم شده حرکت صعودی رو  Bدر مورد سطح پیوتی 

 شروع ميکرد و در این مرحله ان سطح سبز برای ما اهميت پیدا می کنه که یک سطح تصميم گيری هم به حساب مياد
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 و پیوت قبلی خط کانال ترسيم بشه  Aستش از پیوت و سوال سوم بله مسير ها درست هستش و فقط برای خط کانال بهتر ه
 

 717سوال_شماره_ #
 جلسه_سيزدهم #

 سالم و ارادت 
شما در بحث استاپ الس ورود کالسيک را مطرح کردید و یک خط روند روی یک بیس کشيدید و استاپ را یکسری پشت بیس قرار دادید و 

 را اگر ممکن است بفرمایید؟ سری بعد به فاصله یک ای تی ار پشت بیس تفاوت این دو 
برای ورود پرایسی و گذاشتن استاپ الس روی سطوح پرایسی اگر ممکن است مثال بزنيد چون در فيلم تا جایی که حافظه من یاری ميکنه 

 مطلبی نبود
 جواب: 

 به صورت فایل 
مورد چه مبحثی بوده ولی اميدوارم که در  ای کاش در مورد دقيقه ایی که در فيلم صحبت شده اشاره می کردید تا نگاه می کردم که در 

 توضيحات این فيلم جواب سوال شما هم باشه
 

 718سوال_شماره_ #
 جلسه_سيزدهم #

برای طراحی سيستم معامالتی به چه شکلی ميشه روی یک تایم فریم خاص مثال پونزده دقيقه ترید کرد و نواحی مخصوص به همون تایم  
 وح برای تایم های باال هستن و فيلتر کردن نواحی به چه شکلی ميشه؟ رو بدست آورد چون معموال اکثر سط

 سوال دوم
تک تایم   ميشه از گام حرکتی تایم فریم برای فيلتر کردن سطوح تایم پایین استفاده کرد یا اینکه باید با تایم های باال در ارتباط بود و قابليت

 روی سطوح کاربرد نداره؟ 
 جواب: 

 دقيقه ترید کنيد  15تایم مثال اگر ميخواید روی یک 
 ساعته رو بده 4باید در مرحله اول به دنبال یه روشی باشيد که فقط به شما سطوح تایم 

و البته در این مرحله شما ميتونيد بدون در نظر گرفتن همپوشانی ها تصميم بگيرید و برای شما این مهم نباشه که  ان گاهی ان سطح  
 االتر در یک ناحيه هستش و احتمال اینکه از نظر زمانی بازار  وقت بیشتری رو در ان ناحيه درجا بزنهشما با یک سطحی از یک تایم ب

و یا اینکه در بعضی از وقت ها هم شما فقط سطوح خودتون رو دارید و بین سطوح شما یک سطح از تایم باال هستش که باعث ميشه تا  
د به برایند فعاليت خودتون و یا اینکه شما سایر سطوح رو هم داشته باشيد ولی قيمت به سطح شما نرسه و در این حالت استناد کني
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فقط بر اساس سطوح تایم مربوطه ترید کنيد اما بدونيد که در کجا هستید و بازار برای چی در حال درجا زدن هستش و یا برای چی به  
 سطح شما نرسيد 

چی کندل هفتگی دارید از های انها یک خط و از لو انها هم خطوط دیگر ترسيم   برای مثال شما ميتونيد برید در تایم فریم هفتگی و هر 
 کنيد 

 و یا اینکه یک مکدی روی چارت بندازید و زمانی که مکدی در فاز مثبت هستش فقط های کندل ها رو در نظر بگيرید 
 و زمانی که مکدی در فاز منفی هستش لو کندل ها رو داشته باشيد 

 دقيقه ترید کنيد  15چهار ساعته شما و بعدا بدون در نظر گرفتن هيچ پیش فرضی روی این سطوح در تایم  و این سطوح بشه سطوح
 و یا اینکه از الگوها و پترن ها و یا از پیوت ها  برای ترسيم سطوح مربوط به تایم خودتون کمک بگيرید 

 حتی اگر با انها ترید نکنيم ولی نظر من این هستش که باید سطوح تایم های باالتر رو هم داشته باشيم
 ولی بدونم که قيمت در ان لحظه با چه سطحی درگير هستش 

 
 719سوال_شماره_ #
 جلسه_دوازدهم #

در حقيقت ورودی بر اساس شکست تریگر الین تا االن نميتونيم داشته باشيم. یعنی این ستاپ اینجا بکار   696سالم پیرو سوال_شماره_
 مطلب؟ نمياد. درست هست این 

 جواب: 
 ان روز که در مورد ان سوال صحبت ميکردیم بله تریگر الین کارائی نداشت ولی االن شما اگر به تایم تریگر برید به صورت زیر ميشه 

 
 

 یکی از حالت های ترسيم تریگر الین در تایم تریگر النگ شدو بعداز برخورد اول که تسویه بود و ترید نمی کردیم
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 720سوال_شماره_ #
  لسه_سيزدهم ج #

 رو با چند تا تصویر نشون بدید؟ ممنون  662سالم استاد وقتتون بخير ميشه لطفا سوال
 جواب: 

 هستش نشان داده شده  719در تصویر باال که مربوط به سوال شماره 
 و توجه داشته باشيد که سوال شما مربوط به بحث و سرفصل های دوره نيستش 

 گرفته شده و به لطف دوستان شما ان هدیه پس 
 موفق باشيد 

 
 721سوال_شماره_ #
  جلسه_سيزدهم #

رو برای ترید از دست داده باشم و بر اساس پیووت بیس بخوام ۱۵بر فرض مثال اگر من سطح اف ال تایم ۷۰۴سالم استاد در مورد سوال 
یکساعته می باشد و در یک ساعته سطح از باال  ورود کنم االن یک بیس روی همون سطح اف ال در تایم چهار داریم که تایم تریگر آن 

 شکسته شد قبل از رسيدن به تی پی یک حرکت نزولی اتفاق افتاد  علت این حرکت چيست؟ 
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 جواب: 

علت این برگشت همان فرصت دوباره هستش که عرض کردم و این فرصت دوباره که هم برای کسانی که اشتباه کرده اند و هم برای 
رید نکرده اند و صحبت کردیم به یک علت خيلی ساده اتفاق می افته و بجز موارد استثنا هر شکستی یک پولبک و هر پیوتی  کسانی که ت

یک ریترن داره و قيمت بعداز یک مستطيل حرکت یک به تارکت های اول خورده و برگشت داشته و مجدد کسانی که در پولبک ها ترید می  
 رکت مارکت برای رسيدن به تارکت بعدی شدند کنند با ورود بعدی مجدد باعث ح

 و شما به تریدرهای تایم های پایین که تارکت ها کوچک تر هم دارند و باعث حرکت های نویز در بازار ميشن هم توجه داشته باشيد 
 

 722سوال_شماره_ #
  جلسه_هفتم #

بله خط گردن ها در سایر الگوها یکی از بهترین سطوح برای معامله به ) که فرمودید ۷۰۲عذر می خوام استاد عزیز در مورد جواب سوال 
 (که خط گردن به حساب مياد درجه اعتبار باالئی در سطوح فليپ قائل هستیم   B حساب مياد و ما برای مجموعه پیوت های

  يح دهيد ممنونتوض B لطفا در مورد پیووت های
 و اینکه تریگر الین مگنتی را هم توضيح بفرمایید
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 جواب: 
 مربوط به الگوهای هارمونيک هستش و خط گردن به حساب مياد که یکی از نواحی فليپ محسوب ميشه   Bپیوت 

  قيمت خودش رو به یک ناحيه رسونده و در حال نوسان هستش
 ترید ماهيت هستش و تریگر الین ان هم ميشه ماهيیت مثل خط مشکی ترید در جهت دیدگاه برگشت از سطح 

و ترید به سمت ناحيه ميشه ترید بر اساس دیدگاه مگنت و تریگر الین مربوطه هم ميشه تریگر الین مگنت مثل خط زرد و یادم نيستش 
 که در کدام ویدئو در موردش صحبت کردیم که رفرنس بدم 

 
 

 723سوال_شماره_ #
 جلسه_پنجم #

 فرمودید این سطح رو بر چه اساس انتخاب کردید ميشه لطفا توضيح بدید  645سالم استاد ببخشيد در تصویر زیر که در پاسخ به سوال
 جواب: 

یک ناحيه دیگر در این قيمت داریم که البته شکست ان برای تایم پایین تر هستش و هيدن النگ نيز داریم و در صورتی که قيمت به ان 
 مطمئنا ميتوانيد اولين برخورد را تسویه در نظر داشته باشيد و برخورد بعدی و پیوتی که تشکيل ميشه رو پیوت ریورس برسد 

 
 

یک بیس پیوت داریم و تعداد حداقل کندل هایی که قادر نبودند همدیگر رو پوشش بدن و بعداز شکست بیس سطح ان یک سطح  اف  
 تی سی به حساب مياد

 
 724سوال_شماره_ #
 جلسه_هفتم #

  باسالم خدمت آقای خاکستر
 در ویدئو جدید یک توضيحی روی چارت بدید ممنون ميشم   699اگر امکان داشت راجبه  #پاسخ_سوال_شماره_
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 جواب: 
     از انجایی که این مبحث در سرفصل ها بعدی نميتونست گفته بشه به صورت یه ویدئو ده دقيقه تقدیم شد

 به صورت فایل 
 
 
 

 725سوال_شماره_ #
 جلسه_چهارم #

 استاد انواع پیوت چی هست؟
نوع پیوت که شما اون رو دسته بندی کردین و   144نوع برگشت تو بازار داریم و نتيجتا  144قبال از شما شنیدم که گفتين چيزی حدود  

   نوع شدن مثال یکيشون بیس پیوت ها که در یک رالی بیس دراپ رخ ميده  7تا  5حدود 
 حاال سوالم این هست که انواع پویت چی هست؟ 

 سوال دومم این هست که اگر پیوت ها رو به ترتيب زیر دسته بندی می کنيم 
 پیوت ریورس  

  پیوت تسویه
 پیوت پولبک 

 شاخص های تشخيص هر کدوم چی هست و چه فرقی باهم دارن؟ 
 چی هست  FTC یا ریترن تو پیوت چی هست و فرقش با RTP سوال بعدی

 RTP زودتر به وجود مياد یا FTC و
 ؟ rtp یا این که کال به برگشت به سمت سطح اف تی سی ميگيم 

 با اکسپت بریک اوت در چيست؟  FTR تفاوت سطح
fl  چی هست 

 همون فلگ هست یا فلگ ليميت هست تفاوت این دوتا باهم دیگه چيه؟
 رو هم لطفا بگيد  fl انواع

 با سرو شانه چيه؟ qm تفاوت
 جواب: 

 مورد که عرض کردیم کفایت می کنه و شناخت سایر انواع ان کارائی نداره 7-5مورد انواع پیوت از نظر ساختار همان در 
 چون در انها ميزان درصداصالح و زوایه های حرکتی لحاظ ميشه و اصال کارائی ترید نداره و برای ترید همان موارد گفته شده کفایت می کنه

  که پولبک و تسویه و ریورس بودشو در مورد ماهيت پیوت ها  
 بجز ان مواردی که برای شناسائی انها گفتيم ایتم دیگری  برای تفکيک ندرایم که بتونم به انها اضافه کنم 

 و همان موارد گفته شده هستش و اف ال در برخی از سبک ها به همه پولبک ها گفته ميشه 

https://kohanfx.com


ساختار هستش یعنی زمانی که شما پرچم دارید و در یک تایم قابل تشخيص و ولی برای ما اف ال به معنی دیدن سطح پرچم در تایم 
دیدن هستش و ان رو در دو تایم باالتر نگاه کنيد ان بیس و سطح پرچم به صورت اف ال هستش و وقتی ميگيم اف ال یعنی  بیس پرچم 

 و از نظر ساختار و الگو هيچ فرقی با سرو شانه نداره رو در دو تایم باالتر داریم نگاه می کنيم کيو ام یک از انواع سرو شانه هستش
 

 726سوال_شماره_ #
 جلسه_دوازدهم #

کندل داریم که درجا ميزنه  3)#جلسه_پنجم(فرمودید ما در بیس ها به محض اینکه دیدیم  283سعيد اقا شما در جواب #سوال_شماره_
ین هست برای تریگر گرفتن برای ورود ميتونيم دبل تریگر کنيم و تریگر ميریم تایم تریگر و در کف خرید ميکنيم و در سقف فروش. سوال ا

 الین رو در اون حالت بکشيم؟
 در حقيقت ميخواهم بدونم تریگر ورودمون چی هست؟ 

               تصاویر زیر مربوط به یورو هست که به چشمم خورد و به فکرم افتاد سوال کنم
 جواب: 

دارید که قادر هستید دو سطح حمایت و مقاومت ترسيم کنيد این روش ترسيم سطوح هيچ  شما وقتی یک بیس دارید یعنی روشی 
فرقی با سایر روش های بدست اوردن حمایت و مقاومت نداشته و شما به هر روشی که سطح ترسيم کنيد قانون ترید در انها یکی  

 تریگر گفته شده ترید کنيد هستش و عوض نميشه و شما ميتونيد روی این سطوح به همه روش هایی که برای 
قانون ها استفاده از تریگر و روشها انها روی همه سطوح بوده و به استراژی شما برای ترسيم سطح مربوط نيستش و قوانين عوض  

 نميشه 
نظر داشته  بله شما ميتونيد دبل تریگر کنيد و این بررسی در گذشته بسيار عالی هستش برای بک تست و طراحی اوليه ستاپ ترید ولی در 

 باشيد به نظر شما چند نفر جرات این رو دارند که ترید کنند و استاپ رو در دو پپی قرار بدن 
و چند نفر ميتونند وقتی استاپ در دو پیپی قيمت هسش و قيمت ده پپ حرکت کرد پوزیشن رو از ترس اینکه برگشت نداشته باشه باز 

 بررسه  پپی 70نگهدارند تو اجازه بدن که به تارکت های 
 از این به بعد دیگه تمرین و تمرین و تمرین بر اساس ان خودباوری هستش که تریدر درست می کنه 

 به صورت فایل  
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 727سوال_شماره_ #
 جلسه_پنجم #

 :و شکسته شدن کف کانال در تایم فریم هفتگی EURUSD با توجه به تایم فریم هفتگی
 تایم های پایینتر فقط به معامالت فروش فکر کنيم؟ آیا در حال حاضر بایستی در .1
 پیوت ماهانه )رنگ بنفش( برسد؟   FTC آیا می توان انتظار داشت قيمت به سطح.2
ساعته، یک النگ شدو وجود دارد که تا کنون دیده نشده است، در صورتی که قيمت به آن محدوده نزدیک شود آیا گزینه  4در تایم فریم .3

 د فروش خواهد بود؟مناسبی برای تری
 .در صورت امکان مقداری در مورد نحوه ترید در این حدود توضيحاتی بفرمایید.4
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 ساعته 4تایم فریم 

 
 
 
 

این سطح که از اول دوره قيمت با ان درگير هستش برای تایم هفتگی هستش و هنوز ما نه شکست داشتیم و نه نفوذ که بخوایم به  
 فکر کنيم و در تایم چهارساعته هم دو تا شدو داریم که در هيدن ها مطابق با ستاپ ميتونيم ترید کنيم رسيدن قيمت تا لول بعدی 
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برای روش ترید هم دقيقا االن باید مثل حالتی که  قيمت به شدو پایین رسيده بود و توضيح دادیم عمل کنيم و طول شدو برای  
 تصميم گيری  چهارساعته هستش و باید به تایم یک ربع بریم برای

 
 
 

یکی از روش ها ترید محل مشخص شده با استاپ الس باالی همان سطح و یا اینکه شکست تریگر الین با استاپ الس باالی محل 
 مشخص شده استاپ الس استاپ الس مدیریت سرمایه و مدیریت سرمایه
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 ناحيه پیش رو شاهد از راه رسيد شکست تریگر الین و پولبک و ادامه حرکت به سمت 

 
 728سوال_شماره_ #
 جلسه_دوازدهم #

 برای ترید با تيک فرکتال ها برای ورود با سل استاپ و بای استاپ زیر و باالی کندل مستر وارد ميشدیم 
ادر و شما فرمودید برای تيپی گذاری با استفاده از  طول کندل مادر استفاده ميکنيم.استاپ را کجا باید گذاشت؟چون اگه پشت کندل م

 بزاریم ریسک به ریوارد خوبی بهمون نميده 
 جواب : به صورت فایل 

 
 729سوال_شماره_ #
 جلسه_چهاردهم #

در خصوص طراحی سيستم های معامالتی شما فرمودید بایستی تایم فریم ساختار رو بر اساس ميزان سرمایه و ریسک به ریوارد  
دقيقه   15ساعته و تریگر ما هم  1مثال ما تصميم ميگيریم تایم ساختار خودمون رو مناسب انتخاب کنيم. نکته ای که وجود داره اینه که 

  باشد اما قيمت مثال به یک سطح روزانه می رسد، در این مواقع بایستی چطور تصميم بگيریم؟
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ی که قيمت بهش رسيده آیا ما باید به طور قاطع تایم ساختارمون مشخص باشه و از آن تخطی نداشته باشيم یا ميتونيم بر اساس سطح
 تایم ساختار رو تغيیر دهيم؟ 

 جواب: 
 خير نياز به این هم قاطع بودن ندارید 

 و شما بر اساس ایتم هایی که در جلسه بعد در مورد انها مجدد صحبت می کنيم یک تایم ساختار دارید 
شه که من این روش رو بلد نيستم و احتماال منظور دقيقه مي 15و اگر مثال تایم ساختار شما یک ساعته باشه و تایم تریگر شما  چطوری 

 دقيقه بوده  5شما 
 حاال اگر قيمت به سطحی از تایم دیلی رسيد 

شما ميتونيد با تسلط بیشتر و استفاده از دبل تریگر مجددا در همان ناحيه ترید هایی داشته باشيد که ناحيه ورود و استاپ ان بهينه 
 شده 

 دقيقه باشه  5در  همان سطح دیلی داشته باشيد که به جای ای تی ار یک ساعته برابر با ای تی ار و بادليل و منطق استاپ السی 
 پپ استاپ بخورید   12پپ یعنی  6و فرض رو بزارید که از سه ترید شما دو تا اشتباه بشه و شما دو تا 

 پپ داشته باشيد   126پپ یعنی   18ولی یک تارکت هفت برابر 
 پپ از دست دادید  120باه هم داشته باشيد باز شما تا ترید اشت 20حتی اگر 

 پپ برایند مثبت هستید اگر فقط یک ترید به سرانجام بشه  6و 
 پس ميتونيد در روی هر سطحی با رعایت مسائل مربوط به مدیریت  ریسک ترید کنيد 

 
 730سوال_شماره_ #
 جلسه_چهاردهم #

 اگه مربوط ميشه به مبحث جلسه چهاردهم ميشه راهنمایی کنيد.ممنون استاد عزیز سالم و خسته نباشيد.در مورد اهرم هم 
 

 731سوال_شماره_ #
 جلسه_یازدهم #

جناب استاد تریگر لطفا درباره ستاپ ترید بر اساس های و لو کندل روزانه و سطوح یک ساعته توضيح بفرمایید.)درصورت امکان با 
 .دقيقه 15ه است؟  مثال با های و لو چهار ساعته و سطوح تصویر( ایا مشابه ان برای تایمهای دیگر قابل استفاد

 جواب : به صورت فایل 
 

 732سوال_شماره_ #
 جلسه_چهاردهم #

که در تصویر مشخص شده و کارایی آن ها در طراحی پوزیشن توضيح فرمایید. همچنين نحوه trex2 لطفا راجع به اعدادی که در تمپليت
آیا استاپ راچارت به ما می دهد یا براساس دیدگاه پرایسی از )اکشن را دقيق تر توضيح ميدهيد ؟ مشخص کردن استاپ الس در پرایش 

 (.استفاده می کنيم tp اعداد داخل چارت قسمت

 
 جواب : به صورت فایل 
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 733سوال_شماره_ #
 جلسه_سوم #

درصد دارای نوسان است با جابه جا شدن بین تایم فریم   20درصد مواقع بازار ساید بوده و در  80براساس نگاه ای تی اری و این که در 
های مختلف و نگاه کردن به ای تی ار ها در هر زمان و زمان فعلی از کجا می توان متوجه شد که زمان حرکت جفت ارز می باشد؟ جایی از  

 اسخ داده شود؟ویدیو ها قبال اشاره شده و لی کامل توضيح داده نشده است ؟ لطفا اگه امکان دارد ویدیوی پ
 جواب: 

 متاسفانه ما زمان و تحليل زمان ندرایم و نميتونيم متوجه این بشيم که زمان حرکت کی هستش 
 و ای تی ار برای قيمت و فقط سطوح رو تحليل می کنه و مشخص می کنه 

 
 734سوال_شماره_ #
 جلسه_هفتم #

 زیر قابل قبول است ؟ برای تشخيص بیس ها یکم دچار دوگانگی شدم کدوم یکی از حالت های 
  1باال یا پایین های و لو کندل شماره  2کلوز کندل شماره  

  1و  2باال یا پایین  های و لو کندل شماره  3کلوز کندل شماره 
  در واقع دو کندل اینساید

 
 1باال یا پایین های و لو کندل شماره  2کلوز کندل شماره 
 بسته شود)مشکلی نسیت؟(  2لو کندل شماره باال یا پایین های و  3کلوز کندل شماره 

 
  کلوز کند 1باال یا پایین های و لو کندل شماره  2کندل شماره 

 کلوز کند  2داخل کندل  3ولی کندل شماره 
 

 ایا بهترین حالت همون حالت اول هست؟ 
 در تصویر زیر بهترین حالت کدام است؟ 

 دل حدودا هم قد و هم اندازه در کنار هم بسته بشن کفایت ميکنه ؟ایا انقدر وسواس درنگاه کردن مهمه یا همين که سه کن

 جواب: 
 حالت اول بیس هستش 
 حالت دوم بیس هستش 

 حالت سوم اگر کندل وسط صعودی باشه بیس نيستش و اگر نزولی باشه بیس هستش 
 

 حالت چهارم کندل سوم اگر صعودی باشه بیس نيستش و اگر نزولی باشه بیس هستش 
 هم بیس هستش  و حالت پنجم

 
البته شما برای ترسيم سطوح و بیس ميتونيد مشترک بدنه ها و یا شدو ها رو در نظر بگيرید و به اندازه ای تی ار تایم تریگر که محدوده 

 سطوح هستش اگر شدو داشته باشيم هم مهم نيستش و کلوز کندل مهم هستش 
 ارج ميشيم و زمانی که کلوز و بسته شدن داشته باشيم از قانون بیس خ
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 735سوال_شماره_ #
 جلسه_چهاردهم #

  استاد عزیز ميشه یک عکس از النگ شدوها قرار بدید که در ان استاپ و تارگت مشخص شده باشد
وقتی شما درباره ی النگ شدوها صحبت ميکنيد ميفرمایید مثال استاپ ما چند پیپ هست و اون استاپ رو از های شدو در نظر ميگيرید  

  پاسخ به یکی از عزیزان که از استاپ و تارگت تریگری استفاده کردند در تایم تریگر فرمودید درست هست کامالولی در 
 االن ما کدوم حالت رو باید با النگ شدوها ترید کنيم استاپ رو باالی های النگ شدو قرار بدیم )که استاپ کالسيک و خيلی بزرگی ميشه   

 تریگر قرار بدیم و استاپ رو درتایم اصلی و باالی شدو(  اگر که بخوایم تارگت رو درتایم
درصد دنبال گره معامالتی یا یک سطح اف تی سی یا یک سطح مهمی   50درصد شدو و طبق اموزش ها در اون نواحی  50یا بریم در 

 باشيم و استاپ و تارگت پرایسی ست کنيم 
 خاطر احتمال موفقيت بیشتر بود؟ایا شما وقتی استاپ رو اشاره ميکردید باالی شدو باشه به 

 یا به خاطر بحث استاپ هانتر شدو بود که شما به اون ناحيه برای استاپ گذاری اشاره ميکردید 
 !که وقتی اومد و استاپ مارو زد در اون صورت کمترین استاپ رو بخوریم

 
ارگت رو هم در همون تایم اصلی قرار بدیم که دراینصورت  ایا ميتونيم بیایم استاپ رو در تایم اصلی باالی النگ شدو قرار بدیم و درعوض ت

 ميشه ریسک به ریوارد خوب گرفت و درصورت استاپ هانتر شدن هم کمترین استاپ رو داشته باشيم؟ 
ا به  درصد و بدون در نظر گرفتن سطوح و فقط با اکتف 50و سوال اخر اینکه ایا ميتونيم بدون در نظر گرفتن هيچ گره معامالتی در سطح  

 درصد بیایم ترید کنيم؟  50
735   

  ببخشيد فقط در جایی فرموده بودید با النگ شدوهایی که در سطوح پیوت ها ایجاد ميشن ترید کنيم و دنبال اونها باشيم
 !! یک موضوعی که پیش مياد النگ شدو ها در لحظه ما نميدونم که قرار پیوت بعدشون تشکيل بشه یانه

 . درصد رو داره 50ی النگ شدو مياد و واکنش به و معموال هم  کندل بعد 
اما ایا منظور شما این هست که صبر کنيم و با النگ شدوها در لحظه ترید نکنيم و بیایم بزاریم بازار حرکت کنه و بعد اگر پیوت تشکيل  

 !شده اونموقع در اینده اون النگ شدو ميشه یکی از بهترین سطوح برای ترید
؟ و در این بین هم کلی از النگ شدوها فيلتر ميشن و هم اینکه در اینده ما داریم واقعا رو یک سطح مهم ترید  ایا درست متوجه شدم

(بسياری از النگ  1ميکنيم که از طرفی چرخش بازار بود و از طرفی النگ شدو و فکر مينکم در این حالت تریدهامون خيلی کم ميشه چون  
درصد النگ شدو که بر روی پیوت بوده نميرسه و به سطحوح  50بسياری از مواقع قيمت به اون (در 2شدوها در این بین فيلتر شدن و 

 .پیوتی پیش رو ما واکنش نشون ميده
 جواب: به صورت فایل 

 
 736سوال_شماره_ #
 جلسه_سيزدهم #

 درصد 70اما اینکه چند درصد واقعا نميشه این رو بگيم من ميگم مثال 
 قيمت سيگنال ميده و ان سيگنال هم در امار درست ها باشه و به هر علتی ان رو ترید نکنيداگر شما در زمانی که 

 و از طرفی سيگنال استاپ رو ترید کنيد مطمئنا درصد من دیگه با درصد شما یکی نيستش 
 

 استاد در متن باال که قسمتی از راهنمایی شما به یکی از عزیزان بوده
 ل دارم و راهکار رو در این دیدم که تایم رو ببرم باالتر تا قيمت و اون ترید سالم از دستم در نرهبنده هم خيلی با این موضوع مشک

 ایا درسته؟ یا راهکار دیگری وجود داره؟
  رو از دست ميدیم خيلی در برایند ما تاثير خواهد گذاشت 5در این زمان ها که مثال ما یک ترید سالم با ریوارد مثال 

 مواقعی که ترید خوبی رو به هر دليلی از دست ميدیم راهکار چيه؟ در چنين 
 تا استاپ بخوریم از نظر روانی در ضمير ناخوداگاه شاید کمی باعث کاهش اعتماد بنفس بشه 3مخصوصا بعد از اون      وقتی مثال 

ینه که دنبال جبران نباشيم و به تریدهامون ادامه ایا برای این موضوع راهی برای جبران اون ترید خوب از دست رفته هست یا بهترین راه ا
  بدیم نهایت ميخواد برایندمون از ماهای قبل کمتر باشه و اصال حتی یک ماه منفی باشه

 ایا درسته این طرز فکر؟ یا باید حتما در پلن معامالتيمون برای جبران این جور مواقع برنامه ایی داشته باشيم؟
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 جبران بچينیم چطور باید باشه؟اگر باید برنامه ایی برای 
                  واقعا ممنون که با صبر و حوصله راهنمایی ميکنيد

 
 جواب: 

  تایم فریم که نقشی در درستی و یا اشتباه بودن سيگنال و ترید شما نداره  فقط زمان درد کشيدن رو بیشتر می کنه و خواب سرمایه
دیگران نگاه کنی و روش دیگری برای دیگری هستش و شما نميتونيد به ان استناد موضوع مطرح شده این بودش که شما اصال نباید به 

 کنيد 
 شما اصال تریدر رو از دست نميدید 

 ان چيزی رو که ترید کردید همان ها ترید های شما هستش نه انهایی رو که ترید نکردید 
 انها که جزئ امار شما نيستش که بخواید بهش استناد کنيد

 ان رو جبران کنيد و یا راهکاری که
 شما تریدری نکردید و سيگنالی نداشتید که بخواید ان رو تازه جبران کنيد 

 شما به برایند ترید های انجام شده خودتون باید نگاه کنيد
 نه و تازه اگر ترید کرده باشيد و استاپ هم خورده باشه که شما نباید دنبال جبران کردن باشيد خود سيستم شما ان رو جبران می ک

 
 737سوال_شماره_ #
 جلسه_ششم #

  استاد عزیز با تشکر از زحماتتون می خواستم بدونم اگر قله ای در چارت مربوط به تایم ماهانه باشد و ما بخواهيم از آنجا بر اساس گام 
تایم فریمی باید گام حرکتی  حرکتی سطح رسم کنيم باید گام حرکتی تایم پترن یعنی ویکلی را درنظر بگيریم ؟ و کال برای هر سطحی در هر 

 مربوط به تایم پترن همان تایم رسم شود؟ 
 جواب: 

گام حرکتی یه اصطالح هستش که به ای تی ار تایم پترن گفته ميشه و مثل یک واحد اندازه گيری هستش که در مثال سيستم متریک  
 هستش 

 یک گام حرکتی برابر هستش با ميزان ای تی ار )ای پی ار( تایم پترن 
 شما یک سطحی دارید که قيمت از ان یه مقداری فاصله گرفته  حاال

 گام حرکتی 1.6دهم یا  2.3به جای اینکه بگيد چند پپ ميتونيد بگيد به اندازه 
 

 738سوال_شماره_ #
 جلسه_سيزدهم #

تارگت دو ای تی ار تایم  پترن در مورد تارگت یک فرمودید ای تی آر تایم تریگر منهای دبل تریگر هست  و   251استاد در پاسخ به سوال 
 منهای... ميشه لطفا توضيح بفرمایید؟ ممنون 

 جواب: 
پپ حداقل انتظاری که از این سطح دارید این هستش که بتونه   70شما یک سطح دارید مثال برای دیلی و ای تی ار دیلی شما مثال هستش 

 د می کنيد و تارکت شما ميشه به اندازه ای تی ار همان تایم ساختاربه اندازه یک ای تی ار قيمت رو برگشت بده و شما روی ان سطح تری 
 از کجا؟

 از دره و یا قله ایی که قيمت روی ان سطح درست می کنه و شما ان رو نميدونيد که روی چه قيمتی دره و یا قله تشکيل ميشه 
 الین در تایم تریگر رو برک اوت کنه ولی ميتونيد حدس بزنيد  ان مثال قله جایی هستش که زمانی قيمت یک تریگر 

و حاال محل احتمالی قله رو دارید و از ان به اندازه  ای تی ار تایم ساختار که  داشتید ميرید پایین از طرفی هر ناحيه یک محدوده داشت 
یگر تارکت رو به محل ورود نزدیکتر قرار  محدوده ان برابر بودش با ای تی ار تایم تریگر و شما برای اطمينان بیشتر به اندازه ای تی ار تایم تر

 ميدید این  تارکت معموال به فاصله هفت برابر ای تی ار تایم تریگر هستش که یک واحد از ان کم ميشه و ميشه شش برابر
 حاال شما ميخواید برای مدیریت پوزیشن ها به تایم های پایین تر برید و تارکت های ميانی در نظر بگيرید

 کنيم که  در تایم تریگر هستید و تارکت ها رو به روش  ای تی ار تایم فریم هایمثال فرض می 
 باالتر - باال -باال

 باالی اول ميشه تایم چهار ساعته که پترن در این مثال هستش باالی بعدی ميشه تایم دیلی که ساختار این مثال هستش 
پپ ميشه  رو   30ب مياد و االن ميخواید تارکت چهار ساعته که تقریبا و باالتر شما ميشه تایم هفتگی که تارکت فری ریسک شما به حسا

دقيقه ان رو نزدیکتر در نظر بگيرید و برای    15ست کنيد برای این کار شما باید به اندازه ای تی ار تایم تریگر چهار ساعته که ميشه ای تی ار 
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و از تارکت سوم هم که ای تی ار هفتگی هستش به اندازه ای تی ار   تارکت بعدی که ای تی ار دیلی هستش به اندازه ای تی ار یک ساعته
دقيقه   5چهار ساعته سفارش خروج رو نزدیک تر در نظر بگيرید و برای استاپ شما که در تایم یک ساعته هستید به اندازه ای تی ار تایم

اده بودم و اميدوارم که فردا دیگه یکی دوباره نياید سفارش استاپ رو دورتر ست کنيد یه طوری نوشتم که هرگز این این دقيقی توضيح ند
نصف شب رو هم انتخاب کردم که همه خواب   3و سوال نکنه که این استاپ رو باید به چه فاصله ای ست کنيم و برای جواب دادن ساعت 

های همان لحظه سوال مطرح  باشند. بعضی ها که سوالشون ميگيره تشریف نيارند و در خصوصی تمرکز من رو بهم نزنند و از جواب 
 نکنند و اجازه بدن که من بتونم به سواالت گروه جواب بدم 

 738سوال_شماره_ #
 جلسه_پنجم #

هست دوستمون در این تصویر به سطح فيليپ پرایسی اشاره کردند که چرا در پولبک جواب نداده  513استاد تصویر زیر مربوط به سوال 
ن سطوح برای ریسک به ریوارد های باال هست و دليل عمل نکردن در پولبک استاپ هانتر کردن و شما هم فرمودید این یکی از بهتری

تریدر های تایم پایین است ميشه لطفا در مورد این سطح فيليپی کمی توضيح بدید من متوجه نشدم که این سطح از کدام نوع سطح 
 ز از این استاپ هانتر شدن ها وجود داره؟های فيليپی پیووتی یا تریگر فيليپ هست؟ و اینکه راهی برای گری

 و اگر امکانش هست چند مورد از تریگر فيليپ رو در چارت مثال بزنيد چون من قدرت تشخيص آنها را ندارم ممنون  

 
 جواب: 

ان سطح هم یک مطمئنا این تصویر نميتونه برای سواالت مربوط به این دوره باشه چون ارم فراچارت داره و برای دوره قبل هستش و 
سطح جعلی هستش و حتی این تحليل رو دقيقا به خاطر دارم و با اقای سيد امين طاهر زاده روی ان سطح خرید هم داشتیم و محل ترید  

در ان همان مثل  سوال قبلی شما هستش  و شامل درایور ها ميشه که مطمئنا وقتی به جلسه مربوطه برسيم و سطوح جعلی رو هم  
 ی از سواالت شما در این خصوص برطرف خواهد شد صحبت کنيم خيل

سطح قرمز ترسيمی کامال به عنوان یک سطح تریگر فليپ درست هستش ولی ساختار حرکتی بعد از ان استاپ لول ترید در اولين کندل  
 رنگ مخالف در سی پی درایور داره و انشا هللا جلسه های بیست و چندم به بعد
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 صحيح است؟آیا این سطح ها 
سطوحی به فاصله زیاد در مانسلی اگر ترسيم هم نشه مشکلی نداره و در تصویر شما ان پیوت که نوشته شده تسویه رو من خط زدم 
چون ریورس هستش و علتش هم در جلسه درایورها و در ناحيه الیو االن هم پیوت درست هستش و البته سطح مهم همانی که تيک 

 زدم ميشه 
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 739شماره_ سوال_#
 جلسه_دوازدهم #

استاد سوالی که ميخواستم بپرسم شاید از زاویه ای شخصی باشه ولی از اونجایی که در سبک تریگر برای هر اتفاقی دالیل زیادی وجود 
کردن سهام بین داره که جامع هستند ممنون ميشم اگه یه توضيح کوچيک لطف کنين.... استاد چند جایی فرمودین که عالقه ای به ترید 

الملل و کاالها و شاخص ها ندارید و حتی اگر نفت و طال فرصت ترید داشته باشه ترجيحتون به ترید کد و ین هست.. از اونجایی که یکی از  
بزرگترین نقاط قوت سبک تریگر ورود در نقاط برگشتی قيمت با کمترین استاپ هست و سهام در نقاط برگشت به قول خودتون روم تو 

ن یا فضای حرکتی بیشتری دارن تریدشون ميتونه سود زیادی داشته باشه و تا جایی که من دیدم تحليل هایی که از کاالها و سهام گاهی را
ميذارید دقتشون بی نظير هست .... درباره شاخص ها و کاالها شاید نقطه ضعفشون عمق کمتر این بازارها و شاید وجود رانت و دست 

باشه که شاید بشه گفت بحث ذهنیت سفارش رو کمرنگ تر بکنه نسبت به فارکس.... آیا همچين برداشتی ميتونه سوم نسبت به فارکس 
درست باشه یا ذهينت سفارش حتی با کمترین حجم هم وجود داره؟ ایا تحليل ها روی اونها بیشتر کالسيک باشه بهتر هست یا بر اساس 

یت سفارش داشته باشه نياز هست به شناسایی روند بازار یا ميتونه با توجه به ناحيه  ذهينیت سفارش؟..اصوال اگر کسی تسلط بر ذهنن
ای که قيمت در اون هست و این نکته که استاپ خيلی کوچيک سبک تریگر بخش ذهنیت سفارش روزی چند ترید با ای تی آر نهایت یک  

ی کنه؟..عموما بحث ذهنیت سفارش مربوط به اردرهایی  ساعته داشته باشه و سبک تریدش و ستاپ ها رو روی همين اساس پایه ریز
هست که جا موندن و پر نشدن یا اینکه وقتی قيمت برميگرده اردرهای تازه ست ميشه یا تارگت هستند و با بستن اردرها شاهد واکنش  

 ...شارپ قيمت هستیم؟..... ممنون
 جواب: 

اما دوغ ميخورید و یا اینکه وقتی حتی ميتونيد نوشابه کوال بخورید ولی فانتا   این که چرا وقتی ميرید رستوران و ميتونيد نوشابه بخورید
 ميخورید شاید خيلی سليقه ای باشه و نخوردن مثال سون آپ دليل بر بد بودن ان نيستش 

ياد و در  ساعت فعال هستش و دیگه دست شما بهش نمرسه تا روز بعد م 6اما اینکه چرا مثال به جای خرید نفت در بورس که فقط 
 فارکس ارزی رو معامله می کنيد که با ان همبستگی داره خوب کامال مشخص هستش 

و اینکه چرا نمرید سهام ایران خورد رو معامله نمی کنيد که موقع خرید و یا فروش صف بشه و قادر به معامله نباشيد در حالی که نقطه  
تا انجایی که من ميدونم بزرگترین فاندامنتال کار ها هم نيم نگاهی به  صفر پپ رو هم تحليل داشته باشيد کامال مشخص هستش و اما 

 چارت دارند و بزرگترین تکنيکاليست ها هم نيم نگاهی به فاندامنتال
و رسيدن به ذهنیت سفارشات یعنی ذهن فعاالن بازار رو بتونيد بخونيد که ميخوان چکار کنند و اینکه مثال با هر روشی به ان درک برسيد 

 فردا شليل گران خواهد شد که 
و اینکه اصال گران شدن شليل ارزش معامله دارد و یا نه و دانستن ذهنیت اینکه عده ای قرار هستش فردا شليل معامله کنند به درد 

 شما و سرمایه و امکانات شما مياد یا نه هم مطرح هستش 
شد ولی نه سرمایه ان رو دارم و نه توان و تحمل اینکه معامله من مطمئن هستم که مثال اوزی در تایم مانسلی به زودی صعودی خواهد  

 ای رو دو سال باز نگهدارم که بتونم به سود برسه و اینکه شش ماه هم نزولی بشه و در ضرر بتونم تحمل کنم 
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د بتونيد متناسب  پس داشتن این ذهنیت به درد من نميخوره و داشتن ذهنیت رو فرمایش می کنيد برای سفارش و اردرها هستش رو بای
با تایم فریم و سرمایه خودتون از همان روش ها که گفته شد بدست بیارید و مطمئنا سفارش ها تازه رو هم با توجه به ارایش کندلی و 

ذها  ساختار ها باید بتونيد حدس بزنيد که ایا دیدگاه جدیدی در ان سطح ایجاد شده یا نه همان دیدگاه قبلی هستش که مثال به خطار نفو 
 و تعداد خورد ها دیگه ذهنيتی در ان وجودنداره

و برای این بحث به نظرم از بحث ها رفتار شناسی حرکت باید کمک بگرید و تعدادی مقاله در این خصوص در دوره قبل ترجمه شده که در 
 دسترس هستش و ما هم در جلسه های اخر کمی در این خصوص صحبت خواهيم کرد 

 
 740سوال_شماره_ #
 جلسه_هشتم #

درود بر جناب تریگر.. استاد جایی از جلسه هشتم فرمودین گاهی یک حرکت برای مثال یک حرکت شارپ صعودی ناشی از نبود سلرها 
هست و گاهی قدرت زیاد بایر ها.... حاال فرض کنيم ما به طور دقيق این موضوع رو فهميدیم و این حرکت شارپ موفق شد به هر ترتيب 

مقاومتی رو بشکنه و از فردا باالی اون و با قيمت جدید معامله شد...  دونستن این موضوع چه کمکی به ما  برای ترید یک سطح کليدی 
در آینده ميکنه ؟... آیا وقتی با حجم کم شکسته شده اون مقاومت باید به حرکت شک کرد شکست رو دروغين در نظر گرفت و  اگر بعد از  

نکرد و شاید دنبال پوزیشن عکس بود؟.. یا اینها فقط مربوط به قبل از حرکت و انتظاری هست که ما  چند روز به زیر سطح برگشت شک
            ..داریم

 
 

 جواب: 
اگر بتونيد ان موضوع رو مشخص کنيد که ان شکست توسط سلر ها درست شده و یا بایر ها ان وقت شما ميدانيد که حرکت اینده چی 

  هستش
حالت اول توسط فروشند ها درست شده باشه ان وقت فروشنده ها خریدارها را مجبور می کنند که قيمت وقتی حرکت صعودی مثل 

های پیشنهادی انها رو معامله کنند و چون هيچ فروشنده ای هم حاضر نميشه ارزانتر بفروشه و هميشه قيمت باالتر ارائه ميده بایر ها  
صعودی ميشه ولی در حالت سمت راستی اگر ان حرکت شکست به خاطر پیشنهاد بایر  مجبور به خرید در قيمت های باالتر شده و حرکت 

ها باشه  خوب یک حرکت جعلی هستش چون ما اعتقاد داریم که فقط یک خریدار دیوانه هستش که خودش بدون اینکه فروشنده 
ت داره که در قيمت های پایین خرید کنه و قيمتی ارائه بده مياد و قيمت باالتر رو پیشنهاد ميده چون خریدار به صورت ذاتی دوس

هميشه قيمت پایین تر ارائه ميده و  فروشنده رو باید محبور کنه که به قيمت پایین بفروشه و باعث نزولی شدن بشه و اگر خریداری 
بازار سازی می کنه و   قيمت باال پیشنهاد داد ان حرکت حرکت واقعی نيستش و اصال ان خریدار خریدار نيستش و فروشنده هستش و داره

 اگر شما ذات سفارش رو بدونيد که و یا ما بدونيم که دیگه این همه داستان نداریم و همه این دعا ها 
 

  برای امين هستش و ما ها همه به دنبال پیدا کردن ذهنیت ان سفارش هستیم که چه کسی  باعث ان حرکت شده
طقی هستش و باعث حرکت صعودی هستش و اگر خریدار در لباس فروشنده باشه ان  اگر فروشنده قيمت باالتر ارائه کرده باشه که من

خطرناک ميزنه و این همان کاری هستش که سرمایه های بزرگ انجام ميدن و بازارسازی می کنند و نيت اصلی رو پنهان می کنند و اگر این 
بری و داستان حسين کرد شبستری ندرایم که بتونيم با شناخت رو بدونيد و یا ميتونيد تشخيص بدید دیگه احتياج به این همه صغری و ک

 الگوها و ارایش های کندلی به ذات و نيت ایجاد حرکت و شناخت ذهنیت سفارش تریگر  نزدیک بشيم
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و و چون قادر به دانستن ان نيستیم به همين خاطر هستش که به جای شناخت بازار سعی می کنيم برای خودمان قوانين داشته باشيم 
 به قوانين خودمان پایبند باشيم و به ان عمل کنيم تا در این چنگل ناشناخته بتونيم جان سالم به در ببریم

 
 741سوال_شماره_ #
 جلسه_دوازدهم #

که فرمودید ميشه بر اساس همين تارگت ها نقاط برگشت  7،  3،  1استاد ببخشيد وقتی ما وارد یه معامله ميشيم بر اساس تارگت های 
احتمالی در جهت گرفتن معامالت معکوس رو هم پیدا کنيم ؟ یعنی پتانسيل نقاط تارگت رو برای برگشت بسنجيم آیا ميتونه درست و 

 بهينه باشه؟ 
 جواب: 

در اصل بله باید به همين صورت باشه و تارکت از نظر علمی و منطقی باید جایی باشه که دیگه بعداز ان اميدی به ادامه حرکت وجود 
 شته باشه و استاپ باید جایی باشه که وقتی قيمت به انجا رسيد دیگه اميدی به برگشت به سمت نقطه ورود نداشته باشيم ندا

پس به صورت منطقی شما باید با فاصله کمی از تارکت یک پوزیشن ليميت و به فاصله کمی از استاپ یک پوزیشن  نوع استاپ داشته 
 باشيد 

 ه باید همين انتظار رو داشته باشيم و در خصوص تارکت های گفته شد
 ولی این انتظار باید مطابق با توان همان سطحی باشه که تارکت رو ست کردید 

 یعنی تارکت برای هر سطحی که باشه شما نهایت باید انتظار برگشت یک سوم تایم فریم مربوطه رو داشته باشيد 
 

 شه مملو از پوزیشن و چند تا ابر کامپیوتر برای مدیریت انها الزم داریدولی ان وقت اگر به این صورت ترید کنيد همه چارت شما مي
و هزاران ترید از که هر کدام انتظار برگشت و اصالح و به همين خاطر هستش که ما فقط به دنبال خرید کبریت هستیم و سعی می کنيم 

روند یعنی سطحی که قيمت به ان رسيده ولی اولویت با   که یادمان نره که برای چه چيزی به بقالی رفتيم و فقط ترید در جهت روند و
 سطحی از تایم باالتر و همان ارزش گذاری ها و تعداد برخورد ها و مومنتوم ها و ..... هستش 

 
 

  742سوال_شماره_ #
  جلسه_چهاردهم #

  با عرض ادب و احترام
 مدل نظر ما برای ادامه حرکت صعودی درسته ؟در سطح کالسيک دنبال فيليپ پرایسی ایا ان فيليپ پرایسی درسته ؟ 

 

 
 

 جواب: 
انتظار ادامه حرکت در سطح مشخص شده کامال درست هستش ولی ان سطح یک سطح تریگر فليپ لول نيستش و من یک نمونه تریگر 

پرایسی صحبت خواهيم فليپ لول برای شما مشخص کردم  و قبال هم در سواالت دیگر عرض کرده بودم که در مورد این سطح در بخش 
 کرد و در این فصل فقط ان رو معرفی کردیم  و این سطح در سرفصل های پرایسی هستش و نگران عدم شناخت ان نباشيد 
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 743سوال_ #
 جلسه_دوازدهم #

و وقتی به تایم   728ساعته یک گره معامالتی داریم مثل همون سوال  4با سالم .استاد وقتی در یک تایم فریمی یک تحليلی داریم مثال 
پایین تر ميریم و ميخوایم گره رو اپدیت کنيم ميبینیم که اون سطح دیده شده باید بی خيال اون بشيم.؟این توی پیوت ها هم خيلی 

ساعته ميبینیم قبال توی دل اون کندل دیلی سطح اف تی سی ما  1یا  4اتفاق می افته مثال یک پیوت دیلی تشکيل ميشه وقتی ميریم 
 یک عکس ميفرستم .اميدوارم منظورم رو درست گفته باشم 728ده شده مخصوصا توی النگ بارها و برای همون سوال دی

 
 جواب: 

بله در بحث پرایسی اگر گره معامالتی داشته باشيد که انگلف شده باشه باید بر اساس ان دیدگاه بیخيال ان گره بشيد و در اصل بیخيال 
 یدگاه شما عوض بشه و بر اساس دیدگاه جدید ترید کنيد ترید که نباید بشيد باید د

ما در مورد این سطح در خصوص روش ترید و استفاده از تيک فرکتال صحبت کردیم و در مورد سوال شما دو دیدگاه بر اساس ذهنیت  
 سفارش وجود داره که برميگرده به نفوذ کردن و نقض سطح گره های معامالتی

وضوع در تصویر شما همان دیدگاه شما رو در تایم باالتر نشان دادم و شما از این نوع سطوح در تحليل  و من برای مشخص شدن این م
های من زیاد مشاهده می کنيد و دقيقا گره های معامالتی بکر که در بحث تریگری به ان اشاره می کنيم همان موضوعی هستش که  

 ر موضوع پیوت ها هستش شما به ان اشاره کردید و یکی دیگر از فيلتر های ما د
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در واقع اگر این بحث به نقض گره تریگر هيدن گپ مربوط ميشه که یک بار مصرف هستش و اگر نقض شده باشه انتظار داریم که قيمت  
 ادامه حرکت نزولی رو داشته باشه
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 ضمنا شدیدا مواظب کندل های مارابوزو و یا همان ته پایانه ها باشيد
حرکت بعد از ان شدو به گونه ای باشه که شما در تایم باالتر پیوت داشته باشيد حرکت اصلی برای تایم باالتر بوده و ميتونيد  خير اگر طول 

 اف تی سی پیوت تایم اصلی رو مشخص کنيد 
ایین در حال دیدن یک پیوت  وقتی اولویت برای تایم باال هستش یعنی اینکه در تایم باال هيچ اتفاقی رخ نداده و در این حالت شما در تایم پ 

 تسویه و یک پیوت ریوریس هستید 
این که ان کف شکسته ميشه یا نه بستگی به تعداد دفعات برخورد به سطحی داره که پیوت روی ان تشکيل شده و به سطحی که قيمت از 

 يریم یا برگشت یا شکست ان برميگرده و به نوع ارایش برگشت از سطح باالتر و در پیوت ها نفوذ و نقض رو در نظر نميگ
ضمنا قابل توجه همه اعضاء یک کمی دست بجنبونيد و من خيلی سرعت رو کند و یواش کردم که همه به جلسه های برسند و ما جلسه 

 رو برگذار کنيم اخرین جلسه از این فصل هستش و هنوز خيلی از در ویدئوهای سوم هستند و دوم هستند  15
 ادامه خيلی سخت می کنه و این کار رو برای انها در 
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 745سوال_شماره_ #
 جلسه_سيزدهم #

 با سالم و عرض ادب  استاد خاکستر از اونجایی که شما فرمودید بهترین تریگر ورود گره معامالتی هستن  
اسپایک یک گره پیدا ميکنم و  درصد هيدن 50بنده  هم در ستاپ خود اون رو  قرار دادم یك مشکلی در اجرا اون دارم و اون اینه که مثال در 

محدوده رو بر طبق اون اپدیت ميکنم...فرضا دید گاه سل هم دارم چه این گره اینگلف بشه چه نشه باید ریزش داشته باشم...اخه اگر  
 اینگلف بشه درسته تغيیر دیدگاه دارم اما چون اینگلف هست ی دور خيز تا سطح بعد داره

دونم باید  واکنش گره رو در نظر بگيرم...اما واقعا دیدم بسيار زیاد بعد از اینگلف   دور خيز انجام شده که لطفا راهنمایی بفرمایید چون مي 
باید بشه...حاال حتی مسئله  حد ضرر هم هست چون این اینگلف حد ضرر رو ميزنه وبعدش ميره برا سود واقعيت ميخوام با گره ورود کنم 

 ما ایرادی که وجود داره همون اینگلف گره هست و عملکرد ما و تصميم گيری  ؟و بندرت از خط تریگر استفاده کنم ا
 جواب: 

 ببخشيد شما ان وقت بحث انگلف رو حق تقدم و حق تاخير رو در نظر ميگيرید و یا اولویت انگلف در تایم فریم ها رو بررسی می کنيد 
 استراتژی خودتون فقط روی گره ها ترید کنيد با استاپ و تارکت های مشخص شد به نظرم شما به هيچ چيزی توجه نکنيد و برای تست 

 و اول ببینيد که نتيجه به چه صورت هستش و در گام بعدی برید برای بهنيه کردن ورود و استاپ و تارکت ها
گره معامالتی رو پیدا کنيد کافی شاید برایند دیدگاه شما اصال ارزش بهينه کردن نداشته باشه برای ترید کردن همين که بتونيد یک 

 هستش 
شما فرض کنيد اصال قدرت تشخيص اینکه یک پیوت  ریورس هستش یا پولبک و یا تسویه رو ندارید هر زمان که یک پیوت تشکيل شد و 

کت اول رو بزارید سطح اف قيمت در تایم پایین یک  دره و  یا قله جدید زد شما با نشانه و یا تریگر  به سمت ناحيه اف تی سی ترید کنيد تار
تی سی و تارکت دوم رو هم شکست اف تی سی در نظر بگيرید و کال خالف دیدگاه روند ترید کنيد و به اینکه در جهت هستید و یا در خالف 

 جهت هم کاری نداشته باشيد ان وقت ببیند که برایند ترید ها به چه صورت هستش 
 

 746سوال_شماره_ #
  جلسه_سيزدهم #

درصد پیوت شروع محاسبه کنيم؟ و اگر استاپ هانتر صحيح است برای گریز از ان 50ایا صحيح هست استاد تی پی رو از محدوده  با سالم
 چه باید کرد؟ 

 جواب: 
بحث وجود و یا عدم وجود استاپ هانتر اینکه اصال وجود  داره و یا نه و یا اینکه یک اصطالح هستش و یا یک دیدگاه و یا یک مفهوم برای 

انتقال ان دیدگاه رو فقط ميتونم بگم هم هستش و هم نيستش برای دیگران هستش و برای ما نباید باشه استاپ هانتر عدم تناسب 
ترید در تایم مناسب سطح هستش که رابطه بین تریدر های خرد و تریدرها کالن رو نشان ميده و شاید در بحث تریگری و فصل دوم در 

تارکت از انتهایی ترین سطح حرکتی که شروع شده حساب ميشه اگر یک پیوت داشته باشيد و بخواید در   مورد ان برسيم و صحبت کنيم
 اف تی سی ترید کنيد شروع حساب کردن تارکت از انتهای گره اف تی سی هستش 

 
 747سوال_شماره_ #
 جلسه_چهاردهم #

در مورد جلسه چهاردهم واقعا عمل کردن به این مورد خيلی سخته که طبق قوانين و سرمایه پوزیشن گرفت و مقدار ورود رو در هر ورود 
 درصد تکنيکال رو داریم  به نظر شما راهکاری برای درمان  این مورد وجود دارد ؟۱۰۰حساب کرد چون کال از نظم بیزاریم و توهم یادگيری 

 جواب: 
چيزی به اسم تکنيکال وجود نداره که شما بخواید ان رو صد درصد و یا چند درصد یاد بگيرید علم تکنيکال علم توجيه حرکت های  ببنید

مارکت هستش و شما هرگز با علمی که گذشته رو در حال توجيه کردن و ماست مالی کردن هستش نميتونيد به صورت صد در صد اینده  
و اگر واقعا   شما تنها قادر خواهيد بود که قوانينی داشته باشيد که بتونيد خودتون رو صد در صد کنترل کنيد رو پیش بینی کنيد بنابر این

کسی به حرفی که خودش زده و قانونی که خودش گذاشته عمل نکنه به نظرم تنها یک راه حل در بحث مربوط وجود داره و ان هم 
برای خودم دارم که هر وقت پوست موز رو دیدم پا رو روی ان قرار ندم حاال پوست  بوسيدن چهار گوشه متاتریدر هستش من یه قانون 

تا پوستی که جلوی   100موز رو دیدم و به خودم ميگم که این پوست خيار هستش و من احتماال کور رنگی دارم در حالی که ميدونم از هر 
وست خيار رو هم پوست موز در نظر بگيرم و اگر بگم انشا هللا تا پوست موز هستش و عقل حکم می کنه که من ان ده تا پ 90من هستش 

این یکی دیگه گربه هستش که عبا رو غسل نجاست ندم به نظرم باید عمامه رو بزارم کنار و من این کاره نيستم در بحث ترید و رعایت 
رو دور بزنيد به نظرم همان که گفتم سخت قوانين  دروغ دروغ هستش و ما دروغ مصلحتی برای دور زدن نداریم اگر ميخواید خودتون 
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هستش و نميتونيد رعایت کنيد تنها راه بوسيدن چهار گوشه متاتریدر هستش و البته اگر از نظم بیزار هستید پس اصال مطابق با ان ترید  
ینکه شما به هيچ قانونی پایبند نکنيد و هرگز تحليل نکنيد و کامال دیمی و ازروی بی نظمی ترید کنيد و به هيچ قانونی پایبند نباشيد ا

نباشيد یعنی به قانون عدم پایبند بودن قانون پای بند هستید و اینطوری فقط دلتون خوش هستید که بی نظم هستید چون اعتقاد  
اعتقاد  نداشتن به نظم و بی نظم بودن  به معنی بی اعتقادی نيستش  و شما اعتقاد دارید اما اعتقاد به بی نظمی و در هر حال شما 

 (دارید
 748سوال_شماره_ #
 جلسه_هشتم #

استاد ما یه سطحی داریم )سطح باالیی( که شکسته شده و قيمت بعد از رسيدن به سطح بعدی برگشته و دوباره سطح ما را شکسته.  
این مواقع ما باز  کندلی که سطح ما را شکسته پشت سطح کلوز کرده و البته یک النگ بار با شدو بزرگ هستش. سوال من این هست در 

 % شدو باشيم یا این موارد شامل نميشه. با تشکر 50می تونيم منتظر واکنش به 

 
 جواب: 

بله ميتونيم شما وقتی شکست دارید این شکست ها ميتونه از نوع یک دو و سه باشه و هر کدارم از انها هم سطوحی دارند که بستگی به 
 نوع شکست 

 اف تی ار
 ای تی ار

 سی تی ار
 تی ار او 

هستند و هر کدام از این حرکت ها یک ناحيه ترید دارند ما نزدیک به چهار جلسه در مورد شکست ها صحبت خواهيم کرد و مطمئن 
هستم که شما چهل جلسه باید براش تمرین کنيد و این شدو رو در تایم تریگر باید برسی کنيد و اگر مومنتوم ان در جهت حرکت باشه 

ه ترید هستش و البته عرض کنم زمانی که سطح شما با ان کندل داراي شدو شکسته شده دیگه ان سطح سطح  هيدن ان بهترین ناحي
شما نيستش که شما ان رو مجدد در  برگشت شکسته شده در نظر گرفتيد و اگر قيمت ان سطح رو شکسته و طبق فرمایش شما به  

 ماموریت شکست شما انجام شد  سطح بعدی رسيده شما دیگه مجاز به ترید در هيدن نيستید چون
 

 749سوال_شماره_ #
 جلسه_ششم #

 .جلسه ششم در مورد پیوت چرخشی فرمودین جالب بود سطحی که این همه عبور داشته منشا اثر ميشه 30-29دقيقه 
 ازش استفاده کنيم؟  ميشه راهنمایی کنيد این سطح ها رو راحت تر در بیاریم باید حرکت مستطيلی باشه یا نکته ایی دیگه ایی هست و کی 
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 جواب: 

م  نه احتياجی به این ندارید که حتما حرکت ساید باشه و این سطوح در همه موارد کاربرد داره مثال در سرو شانه ها  در دبل تاپ و دبل بات
  ها

ميتونه در این رفت و برگشت  ولی مطابق با دیدگاه محور های حرکتی شما وقتی یک پیوت محاسباتی دارید که محور حرکت هستش بازار 
 ها به محور حرکت هم واکنش نشان بده 

 
 ۷۵۰سوال_شماره_ #
 جلسه_دهم #

 لطفًا بفرمایید 
  )آر تی پی( با )ی تی پی (و 

 )سی تی پی( چه فرقی دارن ؟ 

 
 
 

ز رنگ که در دایره نشان  ار تی پی یعنی ریترن تو پیوت و به ان قيمت برگشت به سطح اف تی سی گفته ميشه  در تصویر به ان حرکت قرم
 داده شده  ار تی پی گفته ميشه 

و این حرکت بعدا در قسمت پرایسی به نسبت طول حرکتی که داریم دسته بندی ميشه که اول باید شکست ها رو بگم و بعد پیوت ها رو 
ق انها در طول حرکتی انها هستش که  سی تی پی و او تی پی و سایر اصطالحات رو مطمئنا در ویدئو مربوطه صحبت خواهيم کرد و تنها فر

 نقاط ورود متفاوتی به ما ميدن 
 

 751سوال_شماره_ #
 جلسه_دوازدهم #

سالم و وقت خوش جناب خاکستر. بعضی وقتها هست که ما اوردر ست می کنيم و اوردر ما فعال نميشه . یعنی بازار به اوردر ما نرسيده 
اوردر ما دور ميشه. ایا باید اون اوردر رو حذف کنيم؟ و پرسش دوم اینکه بعدا در بررسی حرکت اصلی خودش رو شروع می کنه و از محل 
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یک استیتمنت به منظور بهينه سازی روش و ساز و کار تریدمون با این اوردرهای فعال نشده و یا حذف شده چطور برخورد کنيم و چطوری 
 اینها رو تجزیه تحليل کنيم؟ با سپاس 

 جواب: 
 ال بله صد درصد باید سفارش دليت بشه چون این احتماال داره که در برگشت بعدی سطح شما شکسته بشه برای اولين سو

و اگر ميخواید ان سفارش به جای خودش باشه باید محل و ارایش برگشت رو مجدد اناليز کنيد اناليز ترید ها برای سفارش های انجام  
رو اناليز کنيد باید برای نقطه های ورود بررسی روی ژورنال ترید های فعال نشده ترید های فعال نشده   شده هستش و و اگر ميخواهيد

داشته باشيد و علت ان رو مشخص کنيد  و در ان زمان باید بررسی کنيد اگر ترید های شما فعال ميشد نتيجه استاپ بود و یا ضرر و برایند  
 فعال شدن ان ترید ها استیتمنت شما به سمت منفی گرایش پیدا کنه  ان زمان با ترید های فعال شده مجدد باید بررسی بشه شاید با

 چون ما عادت داریم فقط حرکت های موافق رو  بعدا می بینيم 
 

 752سوال_شماره_ #
 جلسه_دهم #

زحمت کشيدید پاسخ دادید. به جاش یک سوال دیگه داشتم. آیا ستاپ  735ببخشيد سوالم در خصوص النگ شدو بود که در سوال 
 از ستاپ های اصلی محسوب نميشه؟  مگنت
 جواب: 

بله یکی از روش های ترید هستش که در چند سوال قبل در مورد ان که ميتونيم ترید برای رسيدن به سطح اف تی سی رو ترید کنيم 
پیشواز شکست ميشه  صحبت کردیم رفتار بازار دو حالت  برگشت و شکست  رو شامل ميشه و مگنت هم به نوعی تریدی هستش که به 

 مثل ماهيت که به پیشواز تشکيل پیوت ميره 
 

 753سوال_شماره_ #
 جلسه_دوازدهم #

 از روی استیتمنت یک شخص چطوری می فهميم که نسبت ریسک به ریوارد تریدهاش چقدر بوده؟ 
 جواب: 

 مثل مای اف ایکس بوک باشه  به صورت دقيق نميتونيم این رو داشته باشيم مگر اینکه حساب وصل سایت های تحليل استیتمنت
 ولی از روی استیتمنت باید بزرگترین ضرر و کوچکترین سود و یا ميانگين سود ها رو حساب کنيم 

 و البته ميشه از پروفيت فاکتور هم به عنوان یک عامل برای این کار که برایند سود ها و ضرر ها رو داره کمک گرفت 
 

 754سوال_شماره_ #
 جلسه_دوازدهم #

تریدش با استاپ . پس  6تریدش با سود بسته بشه و  25% موفق باشد باید 80ترید اول  32جناب خاکستر اگر قرار باشه یک تریدر در 
ترید داشته باشد؟ چون اگر تعداد تریدهای  6یا  5ميشه نتيجه گرفت که این شخص باید تعداد تریدرهای موفق پشت سرهمی برابر با 

 % موفقيت نميرسه!؟ 80سرهم کمتر باشه دیگه به  موفق پشت

  
 

 جواب: 
هستش و این یعنی اینکه   8درصد یعنی  چند از ده ایشون  80این نمونه یک استیتمنت از یکی از اعضاء گروه هستش  و داشتن وین ریت 

ه هشت ترید سود ده متوالی و اگر به صورت از ده ترید ميتونه دو ترید اشتباه داشته باشه و به صورت رندم این دو ترید پشت سرهم باش
یکی   -سه تا سود -یکی ضرر  -تصادفی ان رو در بین این ده ترید داشته باشيم یعنی در بدترین حالت دو تا سه ترید متوالی سه تا سود 
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پشت سر هم ميشه و یک ضرر  ترید  5دو تا سود ميتونه بدترین حالت این  چند از ده باشه و برای استیتمنت فوق در بدترین حالت  -ضرر
 و چهار ترید سود دیگر 

 
 755سوال_شماره_ #
 732مربوط به سوال شماره #

استاد من یك موقع هایی کندل شکست متوجه نميشم کجا ر و شکسته فقط ميدونم هيدن کندله استاد این کندل شکست که  تایم ده  
 دقيقه  گفتيد مثال کجا رو شکسته .ممنونم از پاسخگویی

 
 

 جواب: 
سالم و با عرض شرمندگی چون من همه فيلم ها رو بعداز اپلود کردن دليت می کنم و این فيلم ها به درد من نميخوره  که انها رو  

 نگهدارم 
 و االن هم حضور ذهن ندارم که در ان دقيقه در مورد کدام سطح صبحبت شده 

ند کندل های شکست باشند و کندل های مگنت و پیوت هم هيدن  ولی هميشه قرار نيستش که النگ بارهایی که تریگر هيدن لول دار
دارند و البته گاهی هم شکست ها برای خطوط مورب هستش که ما به خاطر اینکه بیشتر تمرکز روی سطوح افقی داریم شاید موجه ان  

 نشيم که ان کندل اگر کندل بریک اوت هستش چه سطحی رو شکسته 
 

 756سوال_شماره_ #
 727جلسه_پنجم #مربوط_به_سوال_ #

سعيد اقا این سطحی که شما بدست اوردید برای ترید رو ميشه بفرمایید بر چه اساس هست چون من تنها سطحی که بدست اوردم یک  
 .گره بود که تو تایم تریگر معلوم بود که تو عکس بعدی فرستادم خدمتتون 

برگشته باید  A تریگر الین قطع بشه و وارد سل بشيم ميتونيم بگيم چون در نقطه انتظار داشتیم که A سوال دوم هم اینکه ما تو نقطه
 تریگر الین اپدیت بشه و به تریگر الین مشکی که من کشيدم تبدیل بشه؟ 

 البته دیدم شما عوض کردید تریگر الین رو پرسيدم هميشه باید اپدیت بشه اگر شکست اتفاق نيفتاد در نقطه مربوطه؟
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 جواب: 

من هيچ سطحی بدست نياورم و فقط یه مثال زدم که چطوری ميشه ترید کرد و استاپ و تارکت رو ست کرد ان ناحيه های کندل روز قبل 
 بوده و  البته هيدن النگ شدو هاي یك ساعته

 شدو به کلوز و برای تریگر الین هم بله  تریگر الین یک قانون داره که از اخرین دو دره و یا دو قله ترسيم ميشه و از 
و مطمئنا با تشکيل اخرین دره در تصویر شما باید اپدیت  ميشده و در ان ویدئو نکته اصلی این هستش که شما حتی اگر اشتباه هم کنيد 

 ولی مدیریت سرمایه و ریسک رو رعایت کنيد باز برنده هستید و مهم اصال ترسيم و پیدا کردن سطوح نيستش 
  که تحليلگر ها وسواس دارند که یک تریدر نباید وسواس داشته باشه روی سطوحنه اینکه مهم نيستش این همه 

 تریدر باید وسواس داشته باشه روی پلن مدیریت سرمایه مدیریت ریسک مدیریت خویش مدیریت پوزیشن و سایر موارد گفته شده 
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 پانزدهم سواالت مربوط به درس جلسه  
 سوال   95

 757سوال_شماره_ #
 جلسه_پنجم #

 .سوال اول: تایم فریم سطح باال رو باید هفتگی در نظر بگيریم یا روزانه چون خيلی اختالف داره هم با روزانه هم با هفتگی

 
 جواب: 

 پیپی دارید و خودتون حساب کردید که ای تی ار هفتگی و سه برابر آن بیشتر از عدد شما هستش  307شما یک حرکت 
 ل در یک راستا ندارید و در هفتگی هم که سه کند

 خوب مطمئنا این پیوت که شما عالمت زدید برای هفتگی نيستش 
 در همين تصویر شما  به راحتی قابل تشخيص هستش که شما دو پیوت دیلی دارید که یکی از انها تسویه و دیگری ریورس هستش 

 
ميدونيم گره های معامالتی برای یک تایم باالتر هستند و در تایم پایین  باید چطور به سطح نگاه کنيم؟  B برای ترید در نقطه سوال دوم: 

قابل رویت هستند ) طول گره روزانه هست و بعد از سطح دیلی تشکيل شده( باید منتظر تشکيل پیوت در روزانه باشيم و با اون ترید 
ساعته هست  دید دیگه ای داشت؟ )کال نحوه ترید  4برای کنيم یا چون سطح پایین بعد از سطح شکسته شده و داریم تایم روزانه ميبینیم 

 در این نقطه برام مجهول هست( 
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 جواب: 
اما قبل از ان یادآوری کنم که گره های معامالتی مربوط به یک تایم باالتر نيستند و   چطوری نگاه کنيم رو عرض می کنم Bو اینکه در نقطه 

اما اجازه بدید در مورد طول گره های معامالتی در جلسه چهار شکست  د تا اصالح کنماگر جایی از طرف من گفته شده لطفا لينک بدهي
  اما اینکه در اینجا شما به چه صورت ی ترید می کنيد صحبت کنيم

برای ترید و در اینده نيز ان گره معامالتی ميشه ناحيه ترید شما که در  داریدترید بر اساس الگویهای پرشين گلف و در تریگر هيدن لول رو  
تایم تریگر شما قادر هستید به هر کدام از روش ها و ستاپ هایی که گفته شده ترید کنيد و من ناحيه ترید شما رو در تایم تریگر نشان  

 ميدم 
 

 
 

 758سوال_شماره_ #
 جلسه_پنجم #

% اینها استفاده کنيم مخصوصا اگر هيدن  50گ شادو هست ميتونيم برای مشخص کردن محدوده از در مواردی که در بیس ها الن -1
 دیده شده باشه؟ 

مشخص کردم شکست سطح پایین رو   A در چارت پایین  بیس قبل از سطح تشکيل شده. ميتونيم به دليل داشتن نفوذی که در نقطه -2
 ابت هستند؟ ساعته داشته باشيم یا اینکه قوانين ث  4در تایم 

برگشتی که االن داریم به بیس امکان ترید نداره چون به سطح روبرو رسيده )یک گره پیش رو بوده که به ابتدای اون واکنش داد و  -3
 برگشت(. این درست هست؟ 
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 جواب: 
فقط ترسيم ناحيه و از مشترک ناحيه اپن برای زمانی که شما النگ شدو دارید عرض کردم ميتونيد کال ان شدو رو در نظر نگيرید برای البته 

 و کلوز و سایر شدو ها استفاده کنيد ولی سوال و جوابش یادم نيستش 
 درصد استفاده می کنيد ميتونه یه روش بهينه شده شخصی باشه  50اینکه شما از 

شد که سطح پایین انگلف شده و انتظار  و اما در مورد ان ناحيه هفته قبل صحبت کردیم و هر چند هنوز به جلسه مربوطه نرسيدیم اشاره 
 شکست ان و حق تقدم برای شکست ان بوده و سطح تریگر هيدن لول  النگ بار هم  انگلف شده و بعدا نوبت شکسته شدن ان هستش 

رکت انگلف رو  اما ما قانون انگلف رو برای شدو ها فقط در هيدن ها داریم و اگر ميخواید از نظر شکست ای تی ار حساب کنيد باید طول ح
 متناسب با شدو در نظر بگيرید 

واید  و ترید در این ناحيه از نظر ما خير ترید نداره چون شما یک تری درایور دراید که  درایور دو محل ترید سل به حساب نمياد مگر اینکه بخ
 ریترن به پیوت کف رو ترید کنيد 

 مرود مطالبی که هنوز تدریس نشده صحبت می کنيد و اگر کسی در مورد این توضيحات هم اعتراض داره که چرا در 
 قبال تذکر داده بودم که اگر شما رعایت نکنيد من دیگه حوصله تذکر دادن و رعایت کردن رو ندارم 

 و اگر سواالت بعدی هم در مورد مطالب تدریس نشده باشه 
 گه خودتون ميدونيد به صورت ویدئویی در مورد سطوح جعلی و حق تقدم انگلف ها  و شکست ها ميگم  دی 

 
 ۷۵۹سوال_شماره_ #
 جلسه_ششم #

 از این تصویر صحبت فرمودید در جلسات آتی در خصوص آن بیشتر خواهيم اموخت،   ۵۶۹استاد در سوال 
 سوالی منو درگير کرده اینه که کجا اشتباه دارم که اینو یک دبل باتم ميبینم که خط گردن هم شکسته شده 
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 جواب: 

اشتباه نمی کنيد و ان یک دبل باتم هستش که خط گردن خودش رو هم شکسته و در حال پولبک به خط گردن شکسته  به نظرم شما 
 شده  هستش و ماهم مطابق با همان انتظار یک حرکت صعودی داریم 

حالت و همچنين یک حرکت نزولی چون بعداز شکست خط روند شما قيمت را بین سطح پیش رو که بهش رسيده و سطح قبلی در 
 نوسان باید در نظر بگيرید

 ولی انتظار شما که نباید از یک دبل تابم به اندازه بیشتر از طول خودش باشه
 و ان چيزی که احتماال ميخواستم در اینده بگم اشاره به تری درایور ها بودش برای استفاده از تارکت خرید احتمالی 

 
 

 760سوال_شماره_ #
 جلسه_چهارم #

برای این پیوت دقيقا  ftc بخير با توجه به این که طول این حرکت برای روزانه هست و تشکيل پیوت روزانه داده است سطحسالم و وقت 
 کجا ميشه؟ 

 

 
 

 سطح اف تی سی پیوت که قيمت بهش واکنش نداشته و متاسفانه فيل شده و البته خوشبختانه  مفيد برای ترید سمت مخالف
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 760#سوال_شماره_تایم تریگر   

 
 

در این مورد ایا سطح اف تی سی درست مشخص شده یا این که این سطح اف تی سی نيست و سطح اف تی سی پایینتر است و در اینجا  
 واکنش به پنجاه درصد حرکت کندل شارپ داشتیم چرا که برای ما از اهميت باالتری بر خوردار بوده است
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 تایم تریگر

 
 

 جواب: 
 پیدا کردن سطح اف تی سی  فعال که به بخش پرایسی نرسيدم فعال به همان روشی که ناحيه های رو مشخص کردیم عمل می کنيم برای 

اید  و در اینده شما با شناخت کيوام و انواع اس او چهار ها و  سی پی درایور ها و تریپل و سایر الگو ها و هيدن ها و زیروتریگر کندل ها ب
رو انتخاب کنيد که یکی روش ساده هم دارید که به اندازه یک ای تی ار در انتهای ترین ناحيه انتخابی هستش و  بهترین ناحيه ممکن

 .مطمئنا در خصوص همه انها صحبت خواهد شد
ه نام اف تی  و ما جلسه چهارم فقط و یا قبل و بعد از ان که به خاطر ندارم عرض کردیم که فعال فقط ميدانيم که یک ناحيه در پیوت داریم ب

 سی که فعال ناحيه داخلی پیوت هستش و تا بعدا در بحث پرایسی در مورد ان صحبت کنيم 
 

 761سوال_شماره_ #
متاسفانه در انتقال مطالب مشکل دارم شما به بزرگی خودتون ببخشيد  در تایم ماهانه در طال کندل النگ بریک   ۷۴۲در سوال شماره 

اوت سطح ماهانه داریم در شکل   در تایم هفتگی با عرض معذرت ترند تری جی داریم که نرسيدم بهش نشانه شکست سطح ماهانه اگر 
وزانه ما دنبال هيدن کندل النگ ماهانه هستیم که در شکل  روزانه نشان دادم االن ایا ترید در  اشتباه نکرده باشم و در تایم تریگر یعنی ر

 ان هيدن کندل النگ ماهانه درست هست به این گره قبل از شکست چی ميگن از نظر اسمی ؟ 
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 جواب: 

کندل از چه نوعی باشه و در اینجا که قبال هم عرض کردیم کندل شما زمانی که با یک کندل النگ رو به رو هستید بستگی به این داره که ان 
برک اوت هستش شما سه حالت برای تسویه حواهيد داشت که حالت های کپس و تبس و ریتریس هستش و حالت تبس  امکان 

ت شکست درایور سه حالت تشکيل شدن به حالت تریپل رو هم داشته که در این زمان ناحيه ترید ان تریگر درایور الین بوده و در صور
رو بارها بهش اشاره کردیم که حالت تریپل شکل بگيره و  1520تریپل شکل خواهد گرفت و در تحليل های هفتگی رسيدن به ناحيه 

اسمی که در مرکز کندل بریک اوت هستش به همان اسم تریگر هيدن لول اسم گذاری شده که ميتونه حالت های زیای و اسامی زیادی 
سبت نگرش داشته باشه مثل بیس باشه و یا اف ال باشه و یا بستگی به نوع ارایش اسامی دیگر ولی مهم این هستش که شما هم به ن

 .حرکت کند  5این احتمال رو در نظر بگيرید که  قيمت قادر هست از درایور یک به سمت درایور 

 
 

 762سوال_شماره_ #
 جلسه_پانزدهم #

در مدل هایی که در بخش پرایسی قراره توضيح بدین لطفا دیدگاه و تفکری که پشت اون مدل حرکت هست رو حتی االمکان توضيح بدین 
که به هدف اصلی که به ذهن خوانی بازار هست برسيم،اینکه بازارگردان ها چه ذهنيتی خودشون دارن و به دنبال القای کدوم ذهنیت به 

کنيم ولی خب  کنم: در حالت عادی ميگيم واگرایی و با تعداد کندل نتيجه گيری میو با یه الگوی ساده عرض میبازار هستند.منظورم ر
ميدونيم که  “دیدگاه” پشت اون مدل اینه که همان مقدار قيمت رو در مدت زمان بیشتری طی کرده و این نشون ميده بازار با اینکه داره  

 ه حرکت در این مسير نداره و ميخواد برگرده به مسير قيمت قبليش تو مسيری ميره ولی تمایلی به ادام
       البته این بیشتر یه درخواسته تا سوال.ممنون به خاطر وقتی که برای پاسخگویی ميزارید 

 جواب: 
                          سالم و چشم سعی می کنيم 

 
 763سوال_شماره_ #
 جلسه_هفتم #

روند صعودی می توانيم خط روند را از کف ها به هم وصل کنيم و برای سقف همين خط  شما یک جا فرمودید برای رسم کانال مثال در یک 
 .را کپی کنيم و در جای دیگه ای هم فرمودید ميتونيم سقف ها رو بهم وصل کنيم و اون خط رو برای کف ها کپی کنيم

ترسيم خط روند و سپس کپی آن برای سقف ها در  با توجه به اینکه قبال فرمودید قيمت به خط روند مقيدتر از خط کانال می باشد آیا 
 اولویت قرار دارد؟ 

 جواب: 
در این بحث اصلی ترین موضوع شناخت زوایه های حرکت هر شاخص هستش و باید بدونيم که در جفت ارزی که ترید می کنيم معموال 

کنند و کپی ان رو برای خط کانال  درحالت عادی همه خط روند ترسيم می   شیب حرکت به چه صورت هستش اما برای سوال شما
 استفاده می کنند
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ولی شما در زمان هایی حرکت هایی دارید که خط روند ندارید و یا ميخواید در اینده محل تشکيل دره و یا قله ایی را بدانيد که در انجا  
کار شما احتياج دارید که از خط کانال برای خطی  احتماال در اینده پیوتی خواهد شد که دیگران از ان بعدا خط روند ترسيم می کنند بر ای این

که در اینده خط روند خواهد شد استفاده کنيد و این دو هيچ اولویتی بر هم ندارند و روش های بدست اوردن محل های ترید و یا تارکت 
 .هستند 

 764سوال_شماره_ #
 جلسه_هشتم #

ه در النگ شدو بریم در تایم های پایین و گره معامالتی رو پیدا کنيم  منظور شما از النگ شادو  و سطح پنجاه درصد اون همين هست ک
 درسته؟ 

 جواب: 
درصد یه اصطالح هستش و نشان   50بله هر حرکت النگی یه ناحيه  در خودش داره که محل استراحت ان هستش و اینکه عرض می کنيم 

درصد در تایم تریگر و یا دبل تریگر  شما یک ناحيه برای ان  50نواحيه درصد نيستش و منظور این هستش که در  50دهنده مرکز و دقيقا 
  حرکت شارپ دارید که گره معامالتی ان هستش

 .و مثال در النگ بارهای برک اوت به ان  تریگر هيدن لول و یا در شدو ها بهش هيدن شدو ميگيم
 

 765سوال_شماره_ #
 جلسه_پانزدهم #

 سالم استاد وقتتون بخير
 انتظار من صحيح هست؟این 
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 بله درست هستش و ما در ادامه هم باید دو حالت ترسيم شده رو در نظر بگيریم 
 
 

 766سوال_شماره_ #
 جلسه_ششم #

شما در جایی فرمودید که گره های معامالتی در تایم تریگر قابل مشاهده هستند یعنی یک گره در هر تایمی مشاهده شود در واقع 
تایم باالتر به عنوان تایم ساختار است. از طرف دیگر فرمایش کردید در هر تایمی که یک بیس مشاهده کردید بازار درگير یک  متعلق به دو 

تایم باالتر است و یک تایم باالتر تایم اصلی  یک بیس است. سوال اول اینکه مگه یک بیس خودش یک گره معامالتی نيست ؟ و سوال 
 ه باهم تناقض ندارند ؟ با تشکردوم اگر هست آیا این دو نکت

 جواب: 
 بله گره های معامالتی در تایم تریگر دیده ميشن که در بحث شکست ها در موردش انها صحبت می کنيم

و همان طور که ميدونيد بیس های ما در بحث پیوت ها استثنا هستند و بیس پیوت ناميده ميشن چون وقتی ميگيم بیس پیوت 
 پس نشه و اگر دقت کرده باشيد یکی از سطوح ان رو برای تایم پایین و یکی رو برای تایم باال در نظر ميگيریم ميتونه اصال تبدیل به ک

 و با هم تناقض نداره  یعنی شما وقتی بیس ها رو نگاه می کنيد و تشخيص ميدید استثنا در تایم پترن هستید 
دو سطح ندارید  در این دوره بیس ها رو از قانون گفته شده جدا  ما برای اینکه شما جهت شکست ها بدونيد که در بیس ها همترازی

کردیم در حالی که شما اگر دوره قبل رو نگاه کنيد بیس ها هم در همان دسته گره ها هستند اما برای راحتی تشخيص شما در این دوره 
 همراه نشه  سطوح مربوط به بیس رو دوگانه در نظر گرفتم تا ترید در بیس ها با خطای شکست سطوح

 اما شما ميتونيد بیس ها رو هم جزئی از همان قانون بدونيد و تایم رو تریگر در نظر بگرید 
 اما همپوشانی سطح رسيده و یا سطح شکست رو فراموش نکنيد

 
 767سوال_شماره_ #
 جلسه_پنجم #

ای تی ار در حال فشرده شدن و شتاب گرفتن  با عرض ادب و احترام ببخشيد سوالم خيلی  سطح پایین استاد در نگاه کردن به چارت چون 
ای   ۷۲۹و ای پی ار تغيیر نوسانش کمترنسبت به ای تی ار. ایا ميتوان در حساب  کردن لگ از ای پی ار استفاده کرد ؟ مثال در حال حاضر طال 

                         تو این مورد مشکل خوردم با هم گروهيم  نظر لطف شما در کمک کردن به ما ۴۳۸تی ارش و در ای پی ارش 
 درصد رو بگيری در لگ۸۰اینه که وقتی از ای پی ار استفاده ميشه نباید ：تبصره
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 جواب: 

بنابراین باید انتظار شروع یک حرکت  از نظر من تفاوتی در این موضوع نداریم و شما االن حرکتی که داشتید دو برابر توان حرکتی بودش 
ساید در اینده رو داشته باشيد و البته در جلسه ایی که به خاطر دوستانی شما که االن در گروه هستند و به ریش همه برای حذف ان  

پولبک ها  سرفصل ها ميخندند قرار بودش که در مورد گام های حرکتی و روش محاسبه سطوح بر اساس همين عدد ها و استفاده از 
 برای فيلتر کردن و سایر موارد صحبت بشه که متاسفانه اینطور نشد ولی شما بر اساس تشخيصی که دادید عمل کنيد و درست هستش 
بازار بر اساس چهار تایم فریمی که گفتم حرکت داره و شما باید بدونيد که کدام تایم بلند مدت و ميان مدت و کوتاه مدت و اینترادی در 

حاکم هستش و ان وقت دیگه وارد شدن بحث گام ها پیچيده ميشه و عدد های توان حرکتی در فرمولش فيلتر شده هستش و  حرکت ها 
 ميانگين نيستش که برای ان تلرانس در نظر بگيریم 

 768سوال_شماره_ #
 جلسه_پنجم     #

  بودهدالر  280باشد  که طول حرکتی ما دالر می 100تایم ماهانه  atr در این تصویر
 باشد و خط فرضی ما پوشش داده شده است و پس از تشکيل یک کندل خالف جهت حرکت مشخص شده که پیوت برای تایم ماهانه می

 در ان کف مشخص شده نيز ما شاهد یک پیوت هستیم که یا برای تایم ماهانه و یا باالتر است 
 است ایا درست است؟  ان پیوت پایین ftcحاال ان سطح وسطی که مشخص کردم به نظرم سطح

اگر درست است در اینجا ما انتظار شکست کدام سطح را دایم سطح اف تی سی پایین یا سطح اف تی سی باال و یا این که بین این دو در 
 حرکت باشد؟ 

 یا این که باید به نفوذ در گره معامالتی پیوت باال توجه کنيم و یا در پیوت پایین؟
 پیوت پایین برای تایم ماهانه به باال است توجه کنيم؟ همچنين باید به این نکته که  

 تایم باالتر ارزش بیشتری دارد؟  ftc چرا که
 حاال با همه این موارد انتظار حرکت به کدام سمت را داریم و ایا کال صحبت های باال درست است؟ 
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 داشته باشيمبا توجه به همه مواردی که فرمایش کردید  انتظار حرکتی که ميتونيم 

 
 769سوال_شماره_ #
 جلسه_پنجم #

در این ارز با توجه به این که پس از تشکيل پیوت سطح اف تی سی ان عمل نکرده انتظار چه حرکتی را باید داشته باشيم؟ و حرکات این ارز 
 رو لطفا شرح بدین باتشکر 
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 جواب: 

ر اینده متناسب که تایم ساختار ساليانه هستش انتظار یک حرکت  ظاهرا حرکت انجام شده یک حرکت پر کردن سفارشات بوده و بادی د
 صعودی شارپ را از این شاخص شما داشته باشيم 

 در زمانی که شما فشردگی دراید سطوح اف تی سی در انتهایی ترین ناحيه پیوت قرار ميگيره
 پیوت ها هستش و در تایم های پایین تر نگاه کنيد مطمئنا واکنش ها به ناحيه های اف تی سی 
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 تایم دیلی

 
 

 771سوال_شماره_ #
 جلسه_پانزدهم #

در خصوص طراحی پلن معامالتی فرمودید باید روش ورود به معامله را مشخص داشته باشيم. با توجه به اینکه تا االن روش های  
معامله بسنده کنيم و تا زمانی که به اون روش تسلط  متفاوتی برای شناسایی سطوح معرفی شده آیا ما بایستی تنها به یک روش برای 

 پیدا نکردیم سراغ روش های دیگه نریم یا ميتونيم به صورت همزمان چند نوع ستاپ معامالتی رو اجرا کنيم؟ 
 جواب: 

  بله عرض کردیم که باید ستاپ های شما )روش های ورود( مشخص شده باشه
 کنيد چون بعضی از زمان ها قيمت با ستاپ خاصی تریگر نميدهو ميتونيد از چند ستاپ هم استفاده 

 ولی باید ان رو از قبل مشخص کرده باشيد و بدونيد که در سطح مورد نظر به چه روشی ميخواید ترید کنيد 
  روش های متفاوت برای مشخص کردن سطوح)استراتزی( ربطی به روش معامله  روی ان سطح )ستاپ( نداره شما ميتونيد با هر 

 استراتژی های متخلف و حتی ستاپ های مختلفی داشته باشيد 
 منظور این هستش که باید همه چيز از اول مشخص شده و طراحی شده و تدوین شده باشه

 
اینکه به صورت همزمان از چند استراتزی و یا چند ستاپ و یا به صورت کامال تکی استفاده می کنيد دیگه بستگی به تسلط و مهارت شما 

  و این یکی از مواردی هستش که هيچ کسی نميتونه بگه داره
 ولی من خودم باشم به خاطر اینکه نميتونم هم زمان روی دو تا کار تمرکز کنم هميشه کارهای خودم رو تکی انجام ميدم 

مدرسه بچه و در برگشت   حتی زمانی که ميرم بیرون مثال برای خرید ماست دیگه قادر نيستم به کار دیگری در مسير فکر کنم و مثال برم
  ماست بخرم و برگردم خونه باید برم اول ماست رو بخرم و بیارم خونه و بعد برگردم برم مدرسه

 ولی خيلی ها هستند ميرن بیرون همه کار هاشون رو هم زمان انجام ميدن این دیگه قدرت ان شخص هستش 
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 772سوال_شماره_ #
  جلسه_پانزدهم #

  و عکس هایی هم که ميفرستم مربوط به دوتا سفارشيه که ست کردم بر اساس تایم ساختار روزانه  و ژورنال  معامالتی منهاین سيستم 
 لطفا نظرتونو در مورد سيستم وتحليل و نکات دیگه بگين ممنونم
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 جواب: 
دخالت نمی کنيم و کالس کارگاهی طراحی اول معذرت خواهی کنم در خصوص این که ما در طراحی سيستم های معامالتی شما  

سيستم معامالتی نداریم چون طراحی یک سيستم معامالتی و بک تست و فورواد تست و بهنيه کردن ان خودش شش ماه زمان الزم  
 تا شش ماه فکر کنم موهای ما هم مثل دندان های ما سفيد بشه و از این بابت شرمنده   233داره و 

 م شما عرض کنم که ز یک گل کی بهار اید هستش اما در مورد طراحی سيست
شما بر اساس همان چيزی که تدوین کردید باید حداقل در بازهای مختلف در گذشته بازار تعداد سيگنال های صادره و نتيجه انها رو  

کردم حداقل صد ترید بر  بررسی کنيد اگر مورد قبول بود بعد به صورت فورواد تست ان رو امتحان کنيد و در حساب های دمویی که عرض
 اساس ان داشته باشيد و تهيه ژورنال  از همه ترید ها به خاطر این هستش که بعدا بتونيد هر ترید رو مطابق با تصویر نمونه مقایسه کنيد

 و در اپتيمایز کردن از انها استفاده کنيد و یک ترید متاسفانه یا دو ترید هيچ چيزی رو ثابت نمی کنه
 مار روشی رو که طراحی کردید داشته باشيد تا بتونيد بررسی کنيد و شما باید ا

 
 773سوال_شماره_ #
 جلسه_پنجم #

سالم و وقت بخير با توجه به این که در اینجا یک پیوت هفتگی تشکيل شده و به سطح اف تی سی واکنش داده در تصویر بعدی از کجا 
 قيمت واکنش ميده بفهميم که بعد از تشکيل پیوت ميره و به پایین تر 
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 ایا ما باید اونجا هم پوزیشن باز کنيم و استاپ بخوریم و مجدد در پنجاه درصد شادو وارد بشيم؟ 

 همانطور که می بینيم یک کيو ام هم بوده 
 سوال #

اید وارد می شدیم و  سوالی که مطرح هست برای این تصویر هستش که از کجا بفهميم این باید ميومده و به اینجا واکنش می داده و ایا ب
 استاپ می خوردیم؟ 
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 تایم دیلی

 
 من در حال بک تست گرفتن هستم 

سالم همانطور که فرمایش کردید یه پیوت داشتید و قيمت به سطح اف تی سی ان واکنش داشته و در نظر داشته باشيد که هم زمان  
مرحله بعدی که برگشت دارید قيمت خودش رو به سطح پایین تر  هيدن اسپایک شما هم دیده شده پس باید انتظار داشته باشيد که در 

 برسونه 

 
مطمئنا استاپ هم جزئی از بازار هستش و ما اگر قادر بودیم همه حرکت های مارکت رو بدونيم و تشخيص بدیم دیگه چيزی به اسم  

 استاپ وجود نداشت 
 

 774سوال_شماره_ #
 جلسه_پنجم #

دالر است )کندل سبز   29ستیم که کندلی خالف جهت در حرکتش دیده می شود طول برگشت در این تصویر شاهد یک حرکت ویکلی ه
 دارای شادوی بلند( کندل قرمز بعد از ان به نزدیکی سطح پنجاه درصد واکنش داشته است حاال به تایم چهارساعته می رویم
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 داشته باشيم یا این که همان گره مشخص شده؟ در اینجا ما باید انتظار واکنش به سطح پنجاه درصد النگ بار را 

  قبل از واکنش به پنجاه درصد النگ بار نيز به بیس فلگ واکنش داشته ایم کدام را باید در نظر می گرفتيم برای برگشت به سمت باال و ایا
 هنوز باید منتظر بمانيم تا به گره معامالتی برخورد کند و خرید کنيم یا خير 

 
 جواب: 
صد یک اصطالح هستش و شما باید گره معامالتی ان حرکت النگ رو پیدا کنيد حاال ان حرکت النگ ميتونه کپس باشه یا ترند  در 50سطح 

فرقی نداره و از سطح قبل هم برای ناحيه و اپدیت کردن باید کمک بگيرید و در تصویر شما دو سطح برای خرید وجود داشته که باید روی 
و البته االن دیگه اگر قيمت برگرده مطابق با همان چيزی که در سوال قبلی عرض کردم انتظار ميشه رسيدن به  هر دو تای انها ترید کنيد

درصد شدو   50لول پایین تر  و البته باید رابطه حرکت بین مارکت رو در نظر بگيرید و اگر ان واکنش به اف تی سی یک ورود بوده قيمت از 
 ن باال تسویه خرید ها انجام نشده باشه هرگز به استاپ این ترید ها برگشت نداریم جدید برگشت داره و تا زمانی که ا
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 775سوال_شماره_ 
 جلسه_پنجم #

 در اینجا ما یک پیوت هفتگی داشته ایم و یک ریترن به پیوت و حرکت اما در تایم فریم ماهانه 
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پیوت تشکيل داده و االن هم یک واکنش به پنجاه درصد شادو داشته و  سنت در خالف جهت حرکت نزولی حرکت کرده و یک  5به تازگی 

 مجدد به این سطح داره واکنش ميده ما االن باید مطابق به هفتگی پوزیشنمون رو مشخص کنيم و یا ماهانه 

 
 

 خرید در این حالت فقط با انگلف گره پیش رو و یا در یک کف جدید 
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 776سوال_شماره_ #
 جلسه_یازدهم #

یک موردی که من خيلی درگيرشم اینه که مثال ما ميایم یک ناحيه ایی رو تشخيص ميدیم حاال درست یا غلط و ميایم  وقتی قيمت به اون  
  ناحيه رسيد با تریگر الین وارد ميشيم واستاپ ميخوریم دوباره با تریگرالین وارد ميشيم و استاپ ميخوریم و بازهم همين اتفاق

  ميشه فهميد که باید بیخيال این ناحيه شد و اون ناحيه دیگه نميتونه بیاد و قيمت رو برگردونه چطوری
 ایا ميتونيم بفهميم که نواحی ما شکسته شدن و باید بیایم و به فکر ترید معکوس باشيم؟ 

 نخواهد گشت ؟ اگه ميشه چه موقع و چطور ميتونيم بفهميم که نواحی ما شکسته و دیگه قيمت از اون ناحيه بر 
 وایا مجاز به ترید در فيلپ اون نواحی هستیم؟ 

 جواب: 
 پپ و این ناحيه یک مقاومت هستش  و قيمت به اول ناحيه رسيده 50شما یک ناحيه دارید مثال به عرض 

 تریگر الین ترسيم می کنيد اولين برخورد را که ترید نمی کنيم تا یک قله تشکيل بشه و در حمله دوم به ناحيه شما دره رو هم دارید که 
و با شکست ان ترید می کنيد و قيمت ميره و سه قله ميزنه و شما باز با تریگر الین فروش دارید و استاپ ميخوریداگر این موضوع ان طور 

به شکست  شما اصال در تایم مناسبی نيستیدولی اینکه بخواید در همان ناحيه   که شما فرمایش می کنيد مدام در حال تکرار هستش
توجه داشته باشيد خوب سطح انتهایی ناحيه شما باید شکسته بشه و مطمئنا شما تایم فریم رو که داشته باشيد سطح برای کدام تایم 

 هستش با شکست ان به راحتی شما قادر به تشخيص هستید چون قوانين شکست کامال مشخص هستش 
 نظر ميتونيد خرید هم داشته باشيد و زمانی که شکست اتفاق افتاده بله شما در سطح مورد 

 
  777سوال_شماره_ #
 جلسه_هفتم #

 سالم استاد ایا بیس ها باید طول حرکت خاصی رو دارا باشند و مثال در این تصویر ما اینگونه حرکت ها را بیس حساب ميکنيم ؟ 
 داشته باشيم یا اتکا به تایم پایین کفایت ميکنه؟ کندل هست و برای تایم باالتر ولی ایا باید درتایم باالتر بیس 7تا 5البته اینها بین 

واینکه عرض کردید دربيس ها در سقف و کف ترید ميکنيم من خيلی از بیس ها رو دیدم که به سقف یا کف نرسيده و حرکت اصلی رو  
 ظر بگيریم؟ کدوم رو باید سقف و کف در ن  منظور شما سقف و کف کندل مادر هست یا کندل های اینساید؟  .شروع ميکنن

 جواب: 
 بیس و تشخيص ان یه قانون خيلی ساده در سبک تریگر داره

 داشتن حداقل سه کندل که قادر نباشند باالتر و پایین تر از کندل های قبلی خودشون بسته بشه 
 نرسيدیم و این ميشه بیس و طول خاصی در تشخيص ان مدنظر نيستش و طول بیس ها برای استفاده های دیگری هستش که بهش 

و فکر می کنم با توجه به توضيحات بعدی شما اصال منظور ما رو از بیس متوجه نشدید چون وقتی ترید در کف و سقف بیس ها مطرح 
 ميشه 

 به هر حال اگر به سقف و یا کف ان نرسه از  سمت دیگر شکست ميشه و شما ميتونيد با شکست ان ترید کنيد 
 وقتی شما مستر کندل و اینساید دارید  می کنيدو اگر در خصوص اینساید ها صحبت 

  در دو تایم پایین تر شما ان اینساید رو به صورت یک بیس مشاهده می کنيد که های و لو اینساید ميشه سقف و کف بیس
 و شما باید با شکست و یا استاپ هانتر ان ترید کنيد 

 
 778سوال_شماره_ #
 جلسه_دوازدهم #

متاسفانه نمی تونم درک کنم چرا عمل نکرد حتی تارگت اول و هم   اخلی رسيد تيک فرکتال شکل گرفتزمانی که قيمت به این سطح د
 نداد
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 جواب: 

البته من محل ترید و ورد شما رو در چارت ندیدم و محل استاپ و تارکت و اینکه با این تيک فرکتال در تایم تریگر ان به چه صورتی عمل 
تصویر شما به چشم ميخوره عدم استفاده از النگ بار به عنوان مستر کندل و داشتن یک اینساید بار مناسب که کردید اما نکته ایی که در 

 بهتر هستش اسپنيک باشه 
 البته اینها جزء شرط های ثانویه هستش و ترید شما در ان شدو چهار کندل بعد فعال شده و استاپ خوردید 

 
 779سوال_شماره_ #
 جلسه_دوازدهم #

 م یه تعریف کلی از گره داشته باشيم می تونيم بگيم اگه بخوای
 همه پیوت های مينوری گره هستند؟ 

 لطفا بفرمایید
 در تصویر پایینی گره رو درست مشخص کردم؟ 
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 جواب: 

 :تریگر
 به همه سطوحی که حاصل از شکست و یا برگشت هستند و در تایم تریگر قابل مشاهده هستند گفته ميشود 

     ترجمه سبک تریگر به زبان دیگری را دارید بهتر است از واژه های زیر برای معادل گره معامالتی در ترجمه استفاده کنيدچنانچه قصد 
 

 بنابر این مطابق با تعریف همه بیس ها و ال اف ها و درایور ها و ميتوانند در زیر گروه گره های معامالتی قرار بگيرند 
 .تصویر گره به حساب نمياد و ناحيه مشخص شده شما در  

گره ها معموال محلی برای تصميم جدید هستند و یا قبال در انها تصميم گرفته شده و ناحيه مشخص شده شما واکنش به یک گره 
 معامالتی در ان پرشين گلف قبلی هستش که پیوت ماهانه نوشته شده در  داخل ان حرکت شما گره معامالتی دارید 

 

 
 780سوال_شماره_ #
 جلسه_یازدهم #

                                                        سالم و عرض ادب استاد عزیز در تصویر زیر کدام محدوده برای بیس صحيح رسم شده؟ باکس مشکی یا قرمز رنگ ؟                             
ده شده جز کندل های زیرو تریگر یا مارکر هستند؟                                                                    سوال دوم اینکه دو کندلی که در شکل در باکس آبی و با فلش نشان دا

مارکر و کندل سوسک در تعریف و شکل ظاهری در چارت و نحوه ترید چيست؟ و آیا این کندل  -و سوال سوم اینکه فرق کندل زیرو تریگر 
درصد شادو باشند یا می توانند اسپینینگ باشند؟ البته اگر این سواالت جز مطالب درسی نيست  80نوع  ها باید کندل استاندارد از 

 بفرمایید. و من پیشاپیش عذر خواهی ميکنم اگر این طور هست 
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 و حاال هر کدام از باکس های شما که با این سطح نزدیکی بیشتر داره ان درست هستش 
 جواب: 

 متاسفانه این ها جزء سرفصل ها نيستند نه 
 و من هر زمان که تصميم ميگيرم مطالب در مورد گام حرکتی و کندل ها و سشن ها رو به سرفصل ها زیاد کنم

 و بارها التماس کردم که در موردشون صحبت نکنيد و درخواست نکنيد و سوال نکنيد 
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سال ها تالش من قائل شده و البته هر مطلبی که از اموخته های من استفاده  تا یادم بره که در گروه شما کسی هستش که حرمتی برای 
کنه و ان لقه ایی که با ترید های سبک من روی صفره خانواده خودش می بره حرام هستش و اگر خدای نکرده دنيای اخرتی باشه مطمئنا 

يگذرم و البته در باتوجه به کينه شتری که دارم در همين دنيا  من هرگز از ایشون که االن این مطالب رو ميخونه و ازش استفاده می کنه نم
هم خدمتش ميرسم ولی خواهشا اگر دوست دارید من کمی ارام بشم و بتونم خودم رو راضی کنم که حداقل هایی در مورد مطالبی که  

 در مورد مطالب دليت شده سوال نفرمایید   حزء سرفصل ها نيستش صحبت کنم
نباشيد و در موردش ميگم و به جهنم که در بین شما ادم های نمک به حرام و حرام زاده هایی هستند که بوی از  و بارها گفتم نگران

 انسانيت نبردند
و مطمئنا هر روز که ميگن پیوت و ميگن اف تی سی و ميگن گره و ميگن توان حرکتی ميگن گام حرکتی ميگن ................ عذابی با انها  

رابر سخت تر از عذابی هستش که من االن دارم تحمل می کنم و برای قولی که دادم دارم دوره رو ادامه ميدم و ای دی هستند که هزار ب
 هایی رو که ميشناسم رو تحمل می کنم 

 بقيه دیگه با شماست که بخواید سوال کنيد و یادآور تلخ ترین زمان های زندگی من از بدو تولد تا االن باشيد
باشيم و شما هنوز در   15با سرفصل ها و جلسات سوال  کنيد و اینکه خودتون رو به جلسات برسونيد و یا نه ما جلسه یا اینکه مطابق 

 جلسه چهارم و سایر مسائل دیگه با شماست و من تا زمانی که از جلسات قبل سوالی هستش ادامه ميدم 
 ه فصل دوم هستش و اگر سواالت از جلسات قبل تمام شد و ميرم برای جلسه های بعدی ک

 
 781سوال_شماره_ #
 جلسه_یازدهم #

 سالم و عرض احترام 
برای الگوهای هارمونيک من یک بخشی رو متوجه نشدم این الگوها رو می تونيم به عنوان تریگر ورود در نواحی کالسيک یا پرایسی 

 .یا هرجا اون ترکيب الگویی را دیدیم تریگر الگوهای هارمونيک را رسم و ترید کنيم  .استفاده کنيم
 جواب: به صورت فایل تصویري

 
 782سوال_شماره_ #
 جلسه_هفتم #

استاد قبال در پاسخ ها عرض کردید ما در شکست بیسها ترید نميکنيم چون استاپ ما بزرگ ميشه و در سقف و کف ترید ميکنيم تا 
 کوچکتری داشته باشيم پس ميتونم اینطوری برداشت کنم که اگه به سقف و کف نرسيد ميشه دیگه اون بیس رو ترید نکرد؟ استاپ 

  و هرکی هم دوست داره ميتونه ترید کنه ولی استاپ بزرگتری خواهد داشت
 اینکه بریم و با همه ی بیس ها ترید کنيم ؟ ایا این صحبت ها رو درست متوجه شدم و اینگونه فيلتر کردن برای ترید رو تایید ميکنيد یا 

  3من متوجه نشدم که ایا اون تصاویر بیس محسوب ميشن یا خير چون بیشتر از  777و ببخشيد ولی جسارتا در پاسخ به #سوال_شماره_
 کندل هستند 

     م واقعا معذرت ميخوام و ببخشيد اگر خيلی خنگ
 جواب: 

 جواب: به صورت فایل تصویري
 

نفرمایید تقصير من هستش که فکر می کنم وقتی ميگم سه کندل همدیگر رو پوشش ندادند ميشه بیس دیگه فکر می کنم نه عزیز 
 مشخص هستش 

و در دو تصویر مشخص شده انها بیس های مد نظر ما نيستند و یه فيلم هستش که قسمتی از ان مربوط به بیس ها هستش و بقيه هم 
جلسه های ده تا جلوتر دارند شما فقط به قسمت بیس ها توجه کنيد و اگر همچنان رفع ابهان شده  دعوا کردن با بعضی ها که سواالت

من در خدمت شما هستم و شرمنده که قدرت انتقال مطالب رو ندارم  و هم چنين اخالق الزم رو و سعی می کنم چهار گوشه یاد دادن رو  
 بعداز این دوره ببوسم و بزارم کنار

 
 783سوال_شماره_ #
 جلسه_ششم #

 این دیدگاه حرکتی با توجه به سطوحی که مشخص کردم )اگر درست مشخص کردم البته( صحيح هست؟ 
 برخورد اول تسویه و برخورد دوم برگشت *
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 شما یک کندل دیلی بالتکليف دارید که ميشه بیس شما در تایم ميانی به صورت زیر 

 
 
 
 
 

پپ هستش  یعنی سطوح چيزی نزدیک به چهار ساعته که در حال دیدن ان   48شدو باال تقریبا و  28شدو پایین در تایم ذکر شده تقریبا 
 هستیم و شکست هر کدام از سطوح انتظار رسيدن به یک سطح بعد رو داریم 
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 784سوال_شماره_ #
 جلسه_ششم #

ميرسه اگر بی توجه سطح رو رد کنه در برگشت یک  فرمودید وقتی حرکت شارپ رفت و برگشت داریم  و قيمت وقتی دوباره به اون سطح 
  .لول سود ده و مهم برای ترید ميشه که بهش ميگيم تریگر فليپ )اگر اشتباه ميکنم بفرمایید( 

پیپ  85ساعته النگ حساب ميشه و طول حرکت نزدیک  4ساعته اسپایک و برای  1االن کندلی که باعث رفت و برگشت شده برای تایم 
 .هست 
ساعته هست یا در این مدل حرکات شارپ دیدگاه  4یم و روش ورود اون سطح هم مثل بقيه حاالت حساب ميشه و االن برای تایم فر

 فرق داره؟ 
 (اگر مربوط به پرایس ميشه بفرمایید یادداشت ميکنم)

.در اخر عذرخواهم سواالت مربوط به مباحث خيلی گذشته هست و ممنون از صبرتون               
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 جواب: 
نظرم این همان کندل  هستش که در یکی از فيلم های پاسخ به سواالت در موردش صحبت کردیم و تحليل کردیم و چند روز پیش هم به 

مجددا بحث ان بودش و عرض کردیم که شما این حرکت رو در تایم چهار ساعته به صورت شدو های باال و پایین مشاهده می کنيد و طول  
م چهار ساعته بود که در خصوص دیده شدن هيدن شدو پایین و بعد دیده شدن هيدن شدو باال و اینکه قيمت شدو ها هم تقریبا برای تای

 اول باید شدو پایین رو بشکنه و بعد برگرده و شدو باال رو برک کنه صحبت کردیم و ظاهرا که باید یه فيلم دیگه تهيه بشه 
 جواب به صورت فایل تصویري

 
 785سوال_شماره_ #
  نزدهم جلسه_پا #

سالم و عرض ارادت به استاد عزیز و گرامی تریگرهای ورود تيک فرکتال، اینسایدبار ،هيدن کندل بریک اوت,وغير...اگر امکانش هست 
 مثال هایی رو دوباره بزنيد تا چشم ما هم به ورود هاکه تا االن گفتيد  بیشتر اشنا بشه در صورت امکان تشکر از شما 

 يجواب به صورت فایل تصویر 
 

 786سوال_شماره_ #
 جلسه_ هشتم #

فرمودید که حالت تسویه کندل النگ شکست بصورت سی پی تپس است که ممکنه تبدیل به تریپل تپس بشه و این   761در پاسخ سوال 
ر هيدن یعنی اینکه ممکنه اصال ناحيه تریگر هيدن گپ کندل النگ بار  شکست دیده نشود. پس چرا شما اولویت رو برای پیدا کردن تریگ

گپ ها کندل النگ بار شکست قرار دادید در حاليکه  در دو حالت دیگر یعنی النگ بار مگنتی و پیوتی احتمال دیده شدن تریگر هيدن گپ  
 آنها بیشتر است؟ با تشکر

 جواب: 
 تریپل تپس ميشوند بله کندل های اسپایک تسویه هایی به صورت سی پی درایور دارند که گاهی این سی پی درایور ها تبدیل به 

و ناحيه تریگر هيدن گپ به عنوان یک سطح جامانده و تاچ نشده باقی می مونه برای زمانی که قيمت به سمت ان حرکت می کنه ميتونه 
 هم استفاده تارکت و هم استفاده ترید در اینده رو داشته باشه

 النگ بار ذکر شده مگنت و برک و پیوت هيدن ها رو پیدا می کنيم اما ما اولویت رو برای کندل خاصی قرار ندادیم ما در تمام کندل های
 هيدن های مگنت در اینده گره معامالتی هستند که اگر انگلف بشن ان پیوت شما یکی از شرط های الزم رو برای ریوس شدن داره 

 ندل بریک اوت و هيدن پیوت یکی از سطوح اف تی سی هستش که در پیوت های ریورس محل ترید هستش و همچنين ک
شما وقتی کندل پیوت هم دارید این احتمال هستش که اگر ان کندل یک اسپایک باشه حرکت به صورت درایور های جعلی تسویه حرکت  

 داشته باشه و قيمت در بازه مربوطه هرگز به هيدن پیوتی هم برگشت نداشته باشه 
  50تا به سمت چپ ميرند و   49کسی از خيابان روبرو به سمت شما ميان و ولی شما فرض رو قرار بدید که سر چهار راه هستید و صد تا تا

 تا دیگه بدرد شما نخوردند  99تا هم به سمت راست حاال که یکی از تاکسی ها به سمت شما امده شما سوار ان تاکسی نميشيد چون 
 ید می کنيد و اگر سيگنال نداد ترید نمی کنيد اگر قيمت بهش رسيد و سيگنال داد تر  شما سطوح رو دارید و این استراتزی شما هستش

تا پر هستند و جا ندارند ان یکی که جا داره رو شما سوال نميشيد   99تا تاکسی به مسير شما ميان ولی   100اصال فرض کنيد همه ان 
 سيستم شما سيگنال داده  تا دیگه سيگنال ندادند به نظرم مهم این هستش که شما با با ان یکی چکار می کنيد که مطابق با 99چون 

حاال شما سه کندل دراید که ميدانيد سطوحی دارند به اسم تریگر هيدن لول و یکی به اسم تریگر در حين یاد دادن تمایالت شخصی 
 خودش رو هم متاسفانه قاطی کرده معرفی انها کرده 

سطح اف تی سی ترید در جهت روند داشته باشم و از سه نوع  یه امار بگيرید ببیند کال کدام یکی بدرد ميخورند مثال من تمایل دارم که در 
 پیوتی که معرفی شده  فقط یکی از آنها  دارای سطح اف تی سی هستند و دو تا از پیوت ها سطح اف تی سی انها جعلی هست 

نم و ترید به سمت اف تی و دقيقا همان سوال مشابه در اینجا هم صادق هستش که اگر من بیام و جایی رو بعداز تشکيل پیوت پیدا ک
سی داشته باشم که از نظر امار و احتمال برنده تر هستش  چون دوتا از پیوت ها سطح اف تی سی جعلی دارند و یکی از انها سطح اف تی 

 سی که واقعی هستش موضوع اصلی این هستش که ما پیوت ها رو معرفی می کنيم 
ی شخصی ما بر اساس ترند تریدری و یا ساید تریدری و ریورس تریدری و هر روش دیگه و ناحيه های انها رو ميشناسيم و اینکه استراتز

طراحی بشه به سایر مسائلی مربوط هستش که بیان کردیم و در مورد النگ بارها هم همين هستش شما سطوح رو دارید و شناخت  
 ی ترید کنيد به عهده شما هستش نوع النگ بار را هم دارید و تصميم در مورد اینکه بر اساس انها به چه روش

درصد فرار هستند و   20درصد ما برگشت به ناحيه  اکسپت رو داریم و فقط  80ولی مطابق  و در بین حرکت های بعداز شکست نزدیک به 
 درصد حالت تسویه که اعالم شد کل صورت مساله را دليت نمی کنيم 20یا به سطح مورد نظر پولبک ندارند و ما به خاطر 
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درصد بخواید ان وقت ممکن هستش  100البته این بستگی به روحيه شخصی شما هم داره اگر مثل من باشيد که همه چيز رو به صورت 

درصد دیگر رو هم بزنيد و متالشی کنيد چون یا هيچی یا همه و انوقت روزی صد بار از طرف صد نفر باید   99که به خاطر یک درصد همه ان 
که اخه ادم بالنسبت عاقل مگه ادم به خاطر مثال یک ادم ک..... نشور مياد در مسجد رو می بنده  و هزارجور صد جور نصيحت بشنوی 

تا تاکسی پر بودش دیگه با ان یک   99دیگه داستان و انوقت انتخاب با شما هستش که ببنید نياز به ان سطح دارید یا نه و یا اینکه چون 
روز کاری همين هستش و شما قادر هستید که با همان یک موقعيت در  22خونه در حالی که همه  تاکسی به سرکار نميرید و برميگردید

 موقعيت در ماه رو ایجاد کنيد 22روز 

 
 

 787سوال_شماره_ #
 جلسه_هفتم #

را ندارد بر می گردد با سالم و خدا قوت ببخشيد استاد زمانی که قيمت به سطحی مثال در چهار ساعته برخورد می کند و توانایی شکست آن 
و به سطح همتراز خود برخورد کرده و انرژی می گيرد برای شکست سطح و یا اینکه سطح را شکسته و تا سطح همتراز خود پیش می رود 

 آیا این برداشت صحيح هست و اگر ميشه لطف کنيدمثال تصویری در این مورد بزنيد . ممنون 
 جواب: 

لسه شکست ها هستش و به نظرم بهتر هستش که بعداز چهار جلسه شکست اگر جوابش در این سوال به صورت کامل مربوط به ج
 صحبت ها نبودش سوال کنيد در خدمت شما هستیم 

 
 788سوال_شماره_ #
 جلسه_سيزدهم #

اس ال را سالم استاد در جلسه سيزدهم فرمودید برای تریل کردن قيمت باید سطح مينوری را بشکند تا سد محکمی سر راهش باشد بعد 
سوال بنده این هست که چه سطوحی جز سطوح مينوری هستند مثال   به اندازه یک ای تی آر تایم تریگر باالی سطح مينوری جا به جا کنيم

 اگر یک کندل با شدو شادو کندل قبل را بزند یااینکه زیر کندل قبلی کلوز کند این جز سطوح مينوری محسوب می شود؟
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 جواب: 
سطوح مينور و ماژور رو فکر می کنم در جلسه های محدوده سوم یا چهارم داشتیم شما وقتی در یک تایم فریم هستید و بر تعریف 

 اساس حمایت و مقاومت ان تایم ميخواید ترید کنيد برای ترید تشریف می برید در تایم تریگر 
ساس ان رفتيد به تایم تریگر و ترید کردید ميشه پیوت مينوری پیوت  هایی که در تایم پترن تشکيل ميشه  به نسبت پیوتی که شما بر ا

 تایم فریم ساختار شما که پیوت ساختار شما یک پیوت ماژور برای تایم ميانی به حساب مياد
زودهنگام   البته شما برای تریل کردن باید رابطه های حرکتی تشکيل پیوت در هر تایم و ریترن به ان تایم رو در نظر بگيرید و تریل ها رو

 .انجام ندید که بازار در ریترن ها استاپ شما رو بزنه و بعد ادامه حرکت در مسير ترید شما به سمت تارکت رو داشته باشه
 

 789سوال_شماره_ #
 جلسه_پانزدهم #

ميده که فرموده بودید که در  در یکی از سواالت فرموده بودید که نيازی نيست همه ی سطوح را ترسيم کنيم و بازار خودشو در یک تایم لو 
 توضيح ميفرمایید.ممکن هست توضيح بدید؟  15ویدیو 

 جواب به صورت فایل تصویري
 
 

 790سوال_شماره_ #
 جلسه_سيزدهم #

درود بر جناب تریگر.... استاد گاهی بعد از ورود به یک پوزیشن با دليل شرایط زمانی و قيمتی مناسب مارکت یک حرکت شارپ انجام  
دقيقه به تارگت رسيده و این باعث هيجان ميشه و طبق فرموده   ۵ی مثال توقع تارگت یک بعد از یک ساعت بوده ولی بعد از ميده برا

درستون تحمل در سود بودن گاهی سخت تر هست.. جایی فرموده بودین وقتی برای خودتون همچين اتفاقی بیوفته خارج ميشيد البته 
ارج شدن جز خروج های زود هنگام هست در این مواقع یا  طبق شناخت رفتار حرکتی اون ارز شما به  اگر برداشت من درست باشه... آیا خ

این  نتيجه رسيدید که خروج بهتر هست؟.... گاهی بار ذهنی بستن یا نبستن باعث کاهش راندمان تریدر ميشه.. ميخوام بدونم برای درک 
 ...شه قانون مند کرد این مسئله رو یا باید با بک تست گرفتن به نتيجه رسيد؟این مقوله باید کل رفتار اون ارز رو بدونيم یا مي

 جواب: 
دقيقه اول بهش ميرسه   5اینکه شما مطابق با تحليل و تایم فریم انتظار رسيدن به تارکت رو مثال برای یک ساعته بعد دارید و قيمت در 

شانس فارکسی و ان موضوع که من عرض کردم در اولين النگ بار خارج ميشم استراتژی شخصی هستش و دليش    رو ما بهش ميگيم
 هم این هستش که بعداز حرکت فاز استراحت هستش و من دوست ندارم که خواب سرمایه داشته باشم

 یه جایی دیگه ترید می کنم و چون تحمل در ضرر من بهتر از تحمل در سود هستش پس پوزیشن رو کلوز می کنم و ميرم 
 و به جای اینکه پوزیشنی داشته باشم که سود باشه و تحمل کنم برای سود بیشتر که در کنارش باید ترس برگشت به ضرر داشته باشم 

ز باهاش راحت نيستم و با این حالت که تریدی داشته باشم در ضرر و اميد داشته باشم به حرکت برای سود رو راحت تر هستم این ا
  خصوصيات فردی هستش و با موضوع رسيدن قيمت به تارکت در زمان کوتاه تر فرق داره

خروج بعداز یه حرکت النگ چون احتمال یک ریتریس و اصالح رو داره من در مرحله اول خارج ميشم که وقتی ریتریس کرد بعدا دوباره 
 گز ریتریس نداره واردبشم ولی متاسفانه هر زمان که خارج ميشم قيمت در ان ترید هر
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 همه بازاریعنی همين ترس و طمع و اميد و غيره  که ميشه عوامل طراحی یک سيستم معامالتی شخصی مخصوص خودتون 
و به نظرم بهترین قانونمند کردن این هستش که وقتی سيستم رو طراحی کردید و بک تست و فورواد تست به نتيجه مثبت ان اشاره داد 

 مقيد به رعایت کنيدو ثابت شده  خودتون رو 
 و برای این ایمان داشته باشيد و مقيد باشيد تنها نتيجه بک تست ها  و فورواد تست ها هستش که به شما کمک  می کنه

 
 791سوال_شماره_ #
  جلسه_پانزدهم #

 لطفا ميفرمایید؟ استاد محترم در ویدئو فرمودید روی باکس دیلی فيبو می اندازیم برای ترسيم سطوح تنظيمات فيبو را 
 لطفا ژورنال های معامالتی که فرمودید رو لطفا در گروه قرار دهيد

 جواب: 
همان تنظيمات دفالت ریتریسمنت و پیدا کردن گره معامالتی که  با ان لول های یکی هستش و ميتونيد از لول های متفاوتی استفاده  

 کنيد 
و یا اگر طول کندل بیشتر از ای تی ار    78.6گر طول کندل نصف ای  تی ار بودش از لول ا 50مثال اگر طول کندل برابر ای تی ار بودش از لول 

 و این موضوع رو در بحث سشن ها اخرین جلسه در موردش صحبت ميکنم  23بودش از لول های 
لی دیگر هم اقدام به تهيه  و انجا فقط یک مثال بودش که شما با دانشی که دارید هم ميتونيد مطابق با علم تکنيکال و یا هر علم تحلي

 سيستم کنيد 
 

 و یه نکته که قبال هم عرض کردم اگر ميخواید سيستم ها طراحی شده و ایده های خودتون رو شير کنيد 
 در گروه خودتون برای هم به اشتراک بزراید و در قالب سوال لطفا مطرح نکنيد

 ن نياز داره قبال هم عرض کردم بررسی یک سيستم معامالتی حداقل شش ماه زما
و این دوره همان طور که قبال هم به عنوان پیش شرط و پیش نياز بار ها تاکيد کردم که تسلط به تحليل تکنيکال کالسيک برای همچين  

 زمانی بودش که شما بتونيد سيستم هایی رو که دراید با تریگر بهنيه کنيد و راه های بهبود ان رو بدونيد
نفر   233ادل خوب هستش اما نه در قالب سوال و متاسفانه من نه زمان دارم و نه وقت و نه انرژی که بتوند و طراحی ابتدا و از صفر و تب 

 رو در این زمينه کارگاهی ساپورت کنم 
 

برای سوال شما در این فيلم که برای یکی از دوستان تهيه شده در خصوص لول هایی فيبو که سوال فرمودید اشاره شده و همچنين در 
  لگوهای تریگر فرکتال که سوالی در این خصوص هم بودشخصوص ا

         این فيلم مربوط به گروه  و کانال و دوره شما  نيستش اما برای استفاده  احتمالی از مطالب گفته شده  به اشتراک گذشت ميشه 
 پاسخ سوالی در خصوص تریگر فرکتال های سعيد خاکستر

 جواب به صورت فایل تصویري
 

 792سوال_شماره_ #
  جلسه_پانزدهم #

  سالم و عرض ادب استاد در مورد النگ شادو ها زمانی که به تایم تریگر ميرویم و نحوه تشکيل آن شادو را بررسی ميکنيم
 اول باید چه ساختار هایی رو در نظر داشته باشيم و مطابقت بدیم که بر اساس کدوم هستش؟ 

 يجه ای ازشون بگيریم؟ دوم هر کدوم از این ساختار ها چه نت
 سوم از کجا باید متوجه شویم که دليل شکل گيری آن شادو چه بوده ؟ 

 ایا این دیدگاه ها مهم هستند؟ 
 شادو برای جمع کردن سفارشات بوده یا در اثر هيجان بازار و ...؟   

 لطفا اگر ميشه سه تا نقطش رو هم بگين البته اگر مورد دیگری وجود داره 
 جواب: 

ببینيد  یه بحثی لنس داره که فکر کنم توی کتاب های شش جلدی ایشون باشه و البته در اکثر متون هم هستش و ما هم به نوعی از ان  
 دیدگاه استفاده کردیم و شما باید یک کندل رو ضمن اینکه از نظر ای تی ار بررسی می کنيد که یک کندل استاندارد باشه 

ما امدیم و کندل رو به سه و در بعضی وقت ها به چهار سمت تقسيم   درصد صعودی و یا نزولی هستشاز نظر اینکه ان کندل تا چند 
کردیم که صعودی بودن و یا نزولی بودن ان رو بررسی کنيم در مورد شدو ها باور عمومی این هستش که اگر یک شادو داشته باشيم که 
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کت به سمت نزولی هستش و یا برعکس و در واقع اینطوری نيستش و شما متناسب  این شدو النگ مثال در باال باشه یعنی اینکه تمایل حر
 با حرکت های قبل باید در مورد ان شدو تصميم بگيرید و البته یکی از کارهایی که ما انجام ميدادیم رفتن  به تایم تریگر

تشکيل دهند کندل رو با ناحيه ها و کندل های قبلی بررسی و بررسی واگرائی در تشکيل ان کندل بود که باید شما به صورت ترکيبی ارایش 
 کنيد و این بحث ماهيت تشکيل رو با در کنار هم قرار دادن ارایش کندلی در تایم تریگر و یا دبل تریگر باید بررسی کنيد 

  این که چه ساختار های رو در نظر داشته باشيد
 ما فقط به دو نمونه ان مطابق با شکل زیر اشاره کردیم شما باید همه حالت های شکل گيری رو بررسی کنيد که 

 
 
 
 

مثال در حالت کلی اگر حرکت اول شدو ساید صعودی و حرکت نيمه دوم شارپ نزولی باشه ما دیدگاه عمومی  برای حرکت نزولی داریم و 
ار حرکت صعودی اما در تصویر  در حالت مثل حالت سمت راست که حرکت  اوليه شارپ صعودی و نيمه دوم ساید نزولی هستش انتظ

باال یک شدو نشان داده شده که مطابق با دیدگاه اوليه باید شاهد حرکت نزولی باشيم چون در دو سوم کندل حرکت ساید صعودی  
صال ان  داشته و در یک سوم اخر همه رو برگشت داشته پس انتظار ميشه نزولی اما این کندل به خاطر پولبک به ناحيه ساید ایجاد شده و ا

  شدو دیدگاه نزولی نداره و شما باید همه مواردی را که از این به بعد در مواردی را که از این به بعد در مورد انها صحبت می کنيم برای
 شناخت ماهيت کندل ها در کنار هم قرار بدید 

 

 
 

 793سوال_شماره  #
  جلسه_یازدهم #

نظيم استاپ و تی پی است که در نگاه اول چندان به چشم نمی یاد و اون سالم یک موضوعی در مورد رعایت ریسک به ریوارد در ت
احتمال رسيدن به تارگت و استاپ است ، مثال وقتی که استاپ برابر با تی پی باشد احتمال رسيدن به استاپ و تارگت خيلی به هم نزدیک  

بت بیشتر شود به همان ميزان احتمال رسيدن کمتر می است و اگر بر فرض اسپرد صفر باشد دو احتمال با هم برابر است و هر قدر نس 
شود، مثال اگر تی پی دو برابر استاپ باشد احتمال اینکه قيمت قبل از رسيدن به استاپ تی پی رو ببیند تقریبا نصف احتمال رسيدن به 

عددی در نظر گرفته شود برای   استاپ است و هر قدر نسبت تی پی به استاپ بزرگتر شود این احتمال کمتر می شود به صورتيکه هر 
نسبت تی پی به استاپ در هر شرایط و هر ستاپی که باشد احتمال رسيدن به تی پی و استاپ به گونه ای است که در نهایت نتيجه ترید 

ارد می  مانند حالت تی پی مساوی استاپ )نسبت یک به یک( یر به یر می شود، چطور با وجود این مساله که در همه ستاپ ها وجود د
 توان به طراحی یک سيستم معامالتی سودآور رسيد؟ 

 جواب: 
راستش رو بخواید من اصال به این بحث های اماری و احتمالی به این گونه که شما مطرح کردید اعتقادی ندارم و اصال اینطوری نيستش که  

شما وقتی یک سکه رو پرت می کنيد شير یا خط امدن ان بستگی به ارتفاع پرت کردن و فاصله ان تا زمين داشته باشه و هر طوری یک 
هستش ولی مطمئنا شما اگر بتونيد ضربه رو طوری وارد کنيد که تعداد   50/50احتمال اینکه شير بیاد یا خط در حالت سکه رو پرت کنيد 

چرخش سکه رو کنترل کنيد و از طرفی هم نگاه کنيد که سکه شروع حرکت رو از سمت شير داره یا خط و تعداد چرخش در رفت و برگشت 
مطمئنا ميتونيد تمام شيریا خط امدن های خودتون رو از قبل بدونيد که به چه صورت هستش   رو هم متناسب با ان ضربه داشته باشيد
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ن  و البته در بحث ترید و فاصله اینکه مثال شما تارکت رو بزارید یک پیپ و استاپ رو بزارید صد پیپ و بگيم که احتمال تاچ شدن تارکت اال
ار حتی یک پپ هم حرکت به سمت تارکت نداشته باشه و مستقيم بره و استاپ رو بیشتر هستش در عمل شاید اصال اینطوری نباشه و باز

درصد و   99تاچ کنه و فرض رو اینطوری در نظر بگيریم که فرمایش شما درست باشه و اگر صد تا ترید داشته باشيد که تاچ شدن تارکت 
 درصد  1تاچ شدن استاپ 

 
 .درصد هستش ميشه برابر با هيچ 99چ شدن تارکت شما ان وقت  نتيجه صد ترید شما با اینکه احتمال تا

و این بحث رو ما در دوره قبل داشتیم و در این دوره ان رو دليت کردیم و به نظرم فقط وقت تلف کردن هستش که ذهن خودمون رو به 
البی باشه که امار و عملکرد نشان  این داستان های شير و خط و احتمال شير و خط و از این داستانها درگير کنيم و باید تمرکز روی مط

هم  نحوه فرود سکه رو پیش بینی کرد و ان سه درصد  رو هم  100در   100ميده همه فرمایشات مشابه الکی هستش و ميشه حتی تا 
 بزاریم برای موارد پیش بینی نشده که مثال یکی عطسه زد یا باد امد و اال اخر
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 جواب: 
کاربردی حرکت با مومنتوم در دوره بعد در دو  ویدئو معرفی اجزاء روند و اسپایک ها  که هم تعریف ان رو داریم که با تعریف دقيق و 

 تعریف ميتونيم تایم رو مشخص کنيم و به صورت کاربردی از ان استفاده کنيم 
تایم تشخيص بدید و وقتی تایم فریم مربوط   و در خصوص اینکه حرکت بازار تحت تاثير کدام الگوی هستش شما ان باید ان رو در همان

به  به حرکت رو داشته باشيد بله دقيقا ميتونيد در همان تایم باهاش ترید کنيد و همچنين قادر خواهيد بود که براساس ان که منشاء 
 حرکت رو ميدونيد دیگه ستاپ خودتون رو بر اساس هر تایمی که توانایی ترید در ان رو دارید طراحی کنيد 

هر چند من به محض اپلود شدن فيلم ها انها رو دليت می کنم ولی در سواالت قبلی عرض کردم که اگر به صحبتی در فيلم ها استناد می 
کنيد دقيقه ان رو بفرمایید تا من هم فيلم رو دانلود کرده و نگاه کنم و ببینم که اصال موضوع صحبت چی بوده تا بتونم در موردش 

 توضيح بدم
 

وم شما در این تصویر هم برای جلسه های اسپایک هستش و من در ان ویدئو ها اشاره کردم تا جواب سوال ان بنده خدا رو سوال س
داده باشم و مطالب مربوط به جلسه اسپایک ها هستش و کامال در مورد شروع ترسيم و لول ها و تشخصی و ترید در ان جلسه صحبت 

 می کنيم 
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اه اصال ربطی به اليوت نداره و الگوی هستش که در سبک تریگر از ترکيب دو الگو تری درایور که تبدیل شده به سوال چهارم خير این دیدگ
سی پی درایور و  الگوی کپس ان پرایس و تریپل  درست شده و در جلسه های مربوط به معرفی تریپل تبس در مورد ان صحبت خواهيم  

 کرد 
 

يمت تحت تاثير ان هستش ساده ترین راه پیدا کردن یک حرکت با مومنتوم در  تایم فریم مربوط  و اما  در مورد پیدا کردن حرکتی که ق
هستش و یکی دیگه از روش های  الگویی که بازار تحت تاثير ان هستش رو در یکی دیگه از ویدئو ها اشاره کردیم ولی واقعا هيچ حضور 

و اگر فرمایید در کدام دقيقه هستش که وقت برای دیدن همه فيلم تلف نشه و  ذهنی در مورد ان مثلث ندارم وباید فيلم رو دانلود کنم
 در خدمت شما باشيم 

 
 و اما متاسفانه من هيچ تسلطی روی اليوت ندارم که بتونم حرکت های بازار رو بر اساس ان توضيح بدم 

گام های حرکتی و انتظارات و دیدگاه اقای سم  و در مورد سوال شماره شش هم اگر از خر شيطان پیاده شدم حتما در جلسه مربوط به 
 سيدن در خصوص گره ها که با گام های حرکتی تریگر ترکيب شده صحبت خواهيم کرد 

 
 و البته اگر عمر ما قد بده و دوستان شما خودشون رو به ویدئوها بررسونند مطمئنا خيلی از این سواالت در  بخش دوم رفع ابهام ميشه 

دیگه همه سواالت شما مربوط به جلسات اینده بودش و در ان ویدئو هم احتماال یادآوری کردم که مجبور   موفق باشيد و شرمنده
 هستم که برای پاسخ به بعضی از سواالت به جلسه های اینده اشاره کنم 

 
 
 

 795سوال _شماره_ #
 جلسه_پانزدهم #

دبل باتم یا مستطيل  داریم زماني که هدف الگو تاچ ميشه ميتونيم  با سالم خدمت شما استادعزیز، استاد زماني که الگو هاي دبل تاپ ، 
 مجددا انتظار ریتریس از ناحيه شکسته شده داشته باشيم یا باید در سطح بعدي انتظار ریتریس داشته باشيم؟ 
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 جواب: 

  خير
از تایم باالتر باشه که کال ان دبل تاپ و   از لولی که  ماموریت خودش رو انجام داده ما دیگه انتظار نداریم و اگر تارکت روی یک سطحی

 حرکت به سمت تارکت یک اصالح بوده و انتظار شکست خط گردن ميشه 
 

 796سوال_شماره_ #
  جلسه_هشتم #

استاد در خصوص هيدن گپ ها که ما یک کندل در تایم باال پیدا ميکردیم و ميرفتيم در تایم های پایین و مناطق هيدن گپ رو مشخص  
  دقيقه طریقه ورود و تایم ورود چگونه ميشود ۱ميکردیم تا 

      ؟مرسی استاد بابت پاسخگوییتون
 جواب: 

  تایم فریمی باشه بر اساس همان تصميم ميگيریمان النگ باري که پیدا می کنيد متعلق به هر 
و اینکه برای پیدا کردن ناحيه هيدن به پایین ترین تایم فریم ميریم به خاطر این هستش که بتونيم پاکسازی مسير حرکت در اینده رو 

 مشخص کنيم  و بدونيم که در اینده برای ان گره معامالتی سفارشی باقيمانده یا نه 
 نگلف و شکست بررسی می کنيم این بحث رو در ا

 ولی برای مشخص کردن تارکت و استاپ مطابق با طول کندل که مشخص ميشه برای کدام تایم فریم هستش تصميم ميگيریم 
 

 797سوال_شماره_ #
 جلسه_دهم #

 استاد الگو های دبل تاپ و غيره در تایم ميانی باید دیده بشن درست متوجه شدم؟ 
 جواب: 

  خير
 صادق نيستش و الگوهای مطابق با تایم پیوت ها و لگ های حرکتی ان تایم فریمشون مشخص ميشه  هميشه این موضوع

 ولی در بعضی از وقت ها ما شکست تریگر الین ها رو در تایم پترن بررسی می کنيم 
  فقط به خاطر اینکه از نویز ها در امان باشيم

 درت بیشتری داشته باشه و ميشه بر اساس ان تصميم گرفت و اگر پترنی در تایم ميانی دیده بشه از نظر ما ميتونه ق
 

 798سوال_شماره_ #
 جلسه_هشتم #

استاد در مورد نقاط ورود الگوی پرشين گلف فرمودید نقاط ورود بیس و هيدن کندل صعودی قبل و هيدن کندل نزولی هست و در 
نميکنيد و در هيدن با کمترین بهانه وارد ميشيد.... مطابق جواب سوال یکی از دوستان  فرموده بودید حرکت به سمت هيدن رو ترید 

این فرمایشات چند سوال دارم... اول اینکه هيدن کندل ماقبل صعودی یا عمل نکرده یا تارگت به اندازه تریگر داده و از اونجایی که یک  
 روش حساب کرد چه نکته ای داره؟.... بار مصرف بوده شاید خاصیتش رو از دست داده ... اینکه دوباره در حرکت صعودی ميشه 

سوال دوم ... در خيلی از مواقع هيدن کندل صعودی یا نزولی تقریبا یه ناحيه است، این نکته هم درسته؟.. اینکه حرکت به سمت هيدن  
داره یا دیگه با توجه   رو ترید نميکنيد با توجه به اینکه در بیس حرکت قبلی یک حرکت شارپ رو شاهد بودیم ميشه گفت هنوز  اردر وجود

اینکه کدوم باعث برگشت ميشن بسته به آرایش حرکت   E و D و C به برگشت شارپ دیدگاه منتفی هست؟... و سوال بعدی از بین حرکات
رای ما چه دیدگاهی بعد از تشکيل الگو ب B یا A صعودی و موقعيت الگو داره یا نکات دیگه ای هم وجود داره؟... و سوال آخر اینکه حرکات

 ...داره؟
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 جواب: 

برای سوال اولتون ما معموال از کندل قبلی استفاده نمی کنيم مگر اینکه قادر نباشيم از کندل قرمز ناحيه رو مشخص کنيم و یا اینکه در  
انجام بشه راه رسيدن پشت کندل سبز کندلی باشه که بتونيم از ان استفاده کنيم و این ناحيه هيدن برای ان هستش که اگر  نقض سطح 
 به لول باالتر که بیس شروع هستش مهيا ميشه و ما در دو ناحيه هيدن کندل قرمز و منشاء حرکت ترید می کنيم 

یوت البته باید در نظر داشته باشيد که اگر این الگو برای شروع حرکت باشه و  در خيلی از زمان ها این الگو ایجاد یک سطح تریگر فليپ یا پ
 کنه برای ترید سمت مخالففيلپ می 

 
 و اما هيدن ها معموال چون هم دیگر رو برک می کنند یکی شکست ان دیگری هستش  

اینکه حرکت به سمت هيدن رو ترید کنيم یا نه من این کار رو انجام نميدم ولی عرض کردم خيلی از دوستان شما هستند که حرکت به 
 انها هستش سمت هيدن ها یکی از موفق ترین استراتزی های 

ی  و ما معموال ناحيه دی  رو ترید نمی کنيم اما اینکه در این حالت ایا اصال برگشت انجام ميشه یا نه به تنهایی قابل گفتن نيستش و بستگ
 به جایی که الگو تشکيل شده و اینکه قيمت از چه ناحيه در حال برگشت هستش داره

 و در تایم پایین تر به خاطر حرکت شارپ در حال بررسی هستید و این الگو هم در اصل یک پیوت هستش که شما ان ر
و ميتونه انواع مختلف داشته باشه که نوع جعلی ان رو هم باید در نظر داشته باشيد که در صورت فيل شدن ترید سمت مخالف داشته 

 باشيد 
سطح دیگری رو هم داشته باشيد که در تصميم  و در هر دو حالت ا و حالت بی  دیدگاهی که ما داریم دیدگاه سل هستش مگر اینکه شما

 شما تاثير گذار باشه
 

 799سوال_شماره_ #
 جلسه_سيزدهم #

 در خصوص استاپ و تارگت در تایم دبل تریگر و هتریک چگونه محاسبه ميشود بر اساس تایم خودشون محاسبه ميشن؟ 
 جواب: 

 ما داره قانون استاپ الس و تارکت رو عرض کردم که بستگی به ستاپ ترید ش
پیپ   33ساعته هستش وتی اچ )توان حرکتی( این ارز در تایم چهار ساعته  4فرض کنيد شما یک  گره معامالتی دارید که برای تایم فریم 

حدود  باشه  و شما بخواید در این گره ترید کنيد محل ترید شما ميشه به اندازه تی اچ تایم تریگر چهار ساعته مونده به انتهای گره یعنی 
 هشت پپ 

 پس استاپ الس شما ميشه انتهای گره و شما یک استاپ هشت پیپی دارید و این یک ترید مطابق با ستاپ هستش 
 و در خصوص سوال شما در اصل باید سوال از شما پرسيده بشه که شما به چه منظوری دارید به تایم دبل تریگر ميرید و یا تایم هتریک

تاپ و تارگت باید به چه صورتی محاسبه بشه اگر شما برای بهينه کردن نقطه ورود به تایم های دبل  و این هستش که مشخص می کنه اس
ميرید خوب مطمئنا  محل استاپ شما تغيیر نمی کنه ولی ميتونه مقدار ان تغيیر کنه و اگر ميرید در تایم های دبل برای اسکلپ کردن  

 هستش انجا استفاده نميشه و شما بر اساس همان تایم فریم ها ترید  می کنيد مطمئنا دیگه ان استاپ و تارکت که برای ترید اصلی
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و هميشه قانون هميشه همان یک سه  هفت پانزده هستش و اینکه شما ان رو بر اساس تایم دبل در نظر بگيرید بستگی به دیدگاه 
 شما داره که به چه منظوری به تایم دبل رفته باشيد

 برای اسکلپ کردن در همان ناحيه و تارکت های من هم بر اساس تایم دبل هستش من به تایم دبل ميرم 
 و اگر ميرم که ناحيه بهتری برای ترید پیدا کنم ان وقت تارگت های من بر اساس تایم اصلی هستش 

 
 
 

 801سوال_شماره_ #
 جلسه_هشت #

 خيلی رنج ميشه بر عکس  الگو ميره استاد ميشه بگيد الگوی کليمکس چه جوری فيلد ميشه . یك جاهایی که بازار 
 جواب: 

 سالم و وقت بخير 
هستش که در اصل الگوی نيستش و یه نوع رفتار در خریدارها هستش زمانی که بازار شتاپ   Anticlimax   احتماال منظور شما الگوی 

صورت که عده ایی از آنها به خاطر شتاب حرکت از حرکت داره و با مومنتوم حرکت می کنه و دو نوع رفتار در معامله گر ها هستش  به این 
ورود به بازار ترس دارند و فقط به حرکت نگاه می کنند  و قيمت هم به سمت مقاومت پیش رو در حال حرکت هستش و متاسفانه این  

 عده زمانی تصميمم به ترید می گيرند که قيمت خودش رو به ناحيه رسونده
برای نگهداشتن ترید ها خودشون ندارند و موقع تصویه انها هستش و این عده در دام عدم تصميم و خریدار های اصلی دیگه دليلی  

گيری خودشون گير می کنند و زمانی خرید کرده اند که تریدرهای اصلی اقدام به فروش می کنند و انها به قول معرف این الگو در جهنمی 
 اطر خروج معامله گران بایر که در کف خرید داشتند شروع به برگشت می کنهگير می کنند که باعث ان خودشون هستند و بازار به خ

 و تازه حضرات متوجه ميشن که روی مقاومت خرید کرده اند 
 و این حرکت انتی کليمکس همان حرکتی هستش که ما ان رو به عنوان کندل مگنت ميشناسيم  
این حرکت باعث شکست شطح شده یا نه و یا اینکه ان رنج شدن قبل از  و حاال این الگو چطوری فيل ميشه دقيقا برميگرده به این که 

 سطح هستش یا بعداز سطح 
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 802سوال_شماره_ #
 جلسه_هشتم #

.... چارت پایین مربوط به شاخص نزدک در   798دورد و وقت به خير خدمت جناب تریگر... استاد ممنون بابت توضيحاتون برای سوال #
دقيقه هست... جایی که   منشا حرکت شارپ هست وقتی قيمت بهش برگشته حرکتی به سمت باال انجام نشده و  ۱۵ساعته و  ۱تایم 

حدس ميزنم منطبق با دیدگاه شماست.. جایی فرموده بودید تو این حرکات اگر بایرها قدرت داشتند اجازه نميدادند به منشا حرکتشون  
يتونه باشه؟... ميشه این مطلب رو به یه قانون تبدیل کرد یا نياز به جزییات بیشتری هست  برگرده... آیا اینجا هم منطبق با این ایده م

تا تریگر الینی که کشيدم کدوم درست    ۳چون گاهی از منشا باز شاهد حرکات شارپ هستیم.؟... در تصویر پایینی در مورد اون 
این حرکت ميشد احتمال داد که قيمت تا بیس مياد یا تارگت ما باید  هست؟..البته در مورد نقطه ورود خيلی تفاوت نداشتن.. استاد توی 

 ...گره حرکت شارپ ميبود؟
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 جواب: 

در تصویر شما به خاطر اینکه منشاء حرکت تاچ شده انتظار ما ادامه حرکت ریزش هستش تا رسيدن به خط روند و حرکت جعلی که در 
و ادامه حرکت بستگی به این داره که سطح داریور یک که متاسفانه هنوز به   قبل داشتیم و باید از انجا شاهد حرکت صعودی باشيم

سرفصل ان نرسيدیم نقض بشه یا نه و یا اینکه برگشت به صورت تسویه باشه که هنوز به ان سرفصل هم نرسيدیم باشه یا نه تا بتونيم 
 ی اتفاق بیفتهبرای ادامه حرکت تصميم بگيریم ولی در کل حرکت ميتونه به حالت های ترسيم
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وتریگر الین های مناسب ان سطح زرد ترسمی و خط سفيد هستش که در بحث اسپایک در مورد انها صبحت می کنيم و من خودم به 
خاطر نوع زوایه خط زرد رو بیشتر قبول دارم و تارکت های حرکت اسپایک و انتظارات رسيدن به ان رو هم در بحث اسپایک صحبت خواهيم 

 کرد 

 
 
 
 

 800سوال_شماره_ #
 جلسه_پانزدهم #

سالم استاد ، تشکر از این که وقت گذاشتید و سوال طوالنی را خواندید این مثلث تصویر زیر که  فرموده بودید مربوط به دقيقه چند است  
 .می باشد 724فيلم مربوط به سوال  10مربوط به دقيقه 
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بیرونی ترین سطوح مد نظر هستش و اگر شما حرکت هایی رو در داخل و پشت منظور از ترسيم ان دو خط در تصویر این هستش که 
باالترین و پایین ترین قله و دره داشته باشيد رو در نظر نگيرید و ترسيم ميشه به این صورت که در تصویر هستش و ان ناحيه های داخلی 

ین دیدگاه هایی که برای گذشته ها هستش رو ما عنوان ميکنيم  دیگه برای ما مهم نيستند و البته همان ظور که ميدونيد شاید خيلی از ا
 مورد قبول ما نباشه مثال مثل حالت زیر که االن ميدونيد مورد قبول ما نيستش

 
مثال در خيلی از روش ها و سبک ها ان سطوح ترسيمی از قله و دره رو دیگه قبول ندارند و دليت می کنند چون اعتقاد دارند که قيمت دو 

از ان رد شده و برگشته ولی در سبک تریگر این سطوح از اهميت بیشتری برخورد دار هستند و ان بحث که گفته شد در بحث تحليل  بار 
 تکنيکال هستش که با ان روش فقط سطوح بیرونی رو قبول دارندو همه دره و قله های داخل مثلث رو دیگه لحاظ نمی کنند 
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 803سوال_شماره_ #
 جلسه_پانزدهم #

فرمودین که فقط دو روش رو برای بررسی النگ شدو ها گفتين ، آیا روش های دیگری نيز وجود داره و اگر بله ، اگر صالح  ۷۹۲در سوال 
       . ميدونيد بهمون یاد بدین ممنونتون ميشم

 
 

نسبت بدنه و شدو بهشون امتياز  دقيقا به خاطر ندارم که در جلد چندم از سبک لنس هستش که کندل ها رو دسته بندی می کنه و به 
مدل کندل داره که در انها به تناسب بدنه و شدو و ساختار های شکل گرفته ميزان تمایل کندل ها رو بررسی می کنه و  9ميده و نزدیک به 

 اگر بخوایم وارد ان مبحث بشيم ان وقت باید یه دوره هم برای سبک لنس برگزاری کنيم 
ه خودتون مطالعه داشته باشيد و تا جایی که نياز باشه و وقت اجازه بده ما در مباحث اینده بهش اشاره خواهيم  و ان رو با اجازه باید دیگ

 .کرد
 
 

 804سوال_شماره_ #
 جلسه_پانزدهم #

 . با سالم دوباره و عرض ادب خدمت شما
ميشه یک ترید رو پیش بینی کرد ، مسلما تمام در مورد احتمال حرکت های مارکت ، که گفتين با دقت بسيار باالیی و حتی صد در صد 

ترید ها با این احتمال باال نيستن و تعداد اندکی پیش مياد ، بحث من سر این تعداد اندک که احتمال باال هستن هستش ، برای چنين  
ال محاله که ازینجا پایینتر بره و تریدهایی من که تجربش رو ندارم و ميخوام نظر شما رو بدونم ، آیا یک روش خاصی وجود داره که بگيم مث

باید بره باال یا اینکه توی اون لحظه با استفاده از استراتژی های چندگانه وضعيت رو بررسی ميکنيم و وقتی ميبینیم که تمامی روش ها 
 . خبر از مثال صعود ميده ميگيم که با اطمينان باال وارد بای ميشيم

       . با تشکر که هستین
 

 جواب: 
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مطمئنا روش هایی وجود داره که بشه مشخص کرد و مطمئن بودش که قيمت به ان نواحی واکشن داره و  من نمونه ان رو  امروز در  بله 
کانال شما قرار دادم و درخواست کردم که برای این که دید بهتری داشته باشيد گاهی نگاهی به تحليل ها داشته باشيد  و البته خطای 

 ن وجود داشته باشه و این فقط و فقط با تمرین و تمرین و تسلط بر چارت و مارکت در دسترس هستش انسانی هم ميتونه در ا
البته من جاهایی هم دیدم که ميگن مثال اگر تا این قله زده نشه ان کف زده نميشه و فقط شنیدم  و در عمل چيزی ندیدم ولی برای نمونه 

 نمونه زیر رو دارهان چيزی که بلد هستیم نتيجه ایی شبیه به حالت 
 

دیدن تحليل های ميتونه یکی از راهکارهایی باشه که در اینده بتونيد به راحتی سطوح چارت رو ترسيم کنيد بدون اینکه چارت شما شلوغ  
 باشه

 
 

 805سوال_شماره_ #
 جلسه_پانزدهم #

اما متاسفانه به دليل عدم تسلط با مقداری  استاد از آموزش تعيین و تشخيص سطوح از روی پیووت ها مدام تمرین این مبحث رو کردم
فاصله از محدود سطوح ترسيمی من چارت حرکت می کند اما به طبع سطوح شما بی نقص عمل می کنند .و به تازگی به این نتيجه  

 . )از گره ، از مومنتوم، از شادو و ... از هر کدوم یه سطح نزدیک معتبرتری پیدا می کنيد (       رسيدم سطوح رو کاليبر می کنيد 
 . می شه خواهش کنم در ویدیویی از چند روش کشيدن سطوح با تکنيک های مختلف هم صحبت کنيد

 جواب: 
تایم تریگر بهينه کردن ناحيه هستش جهت کم   بله مطمئنا وقتی شما یک سطح در تایم اصلی دارید و به تایم تریگر ميرید  اصل رفتن به

 کردن استاپ و یا نقطه ورود و در ان تایم شما باید از همه الگوها و رفتارهایی که ميشناسيد استفاده کنيد 
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و ميشه  و متاسفانه چون خيلی از الگوها و پترن ها هنوز گفته نشده توضيح دادن انها در فيلم برای شما یعنی ایجاد سوال برای دیگران 
همان مشکلی که االن برای توضيحاتی که در چند پاسخ ویدئویی دادیم و اکثر سواالت شده از ویدئوها که پاسخ به سواالت شخصی 

خاصی بود و کال با ارسال ویدئو شما یعنی مسير آموزش تغيیر می کنه و ما باید در مورد خيلی از الگوهایی که هنوز صحبت نکردیم بیام 
نيم و توضيح بدیم و شاید این درخواست شما بعداز اینکه قسمت دوم اموزش ها رو داشته باشيم به صورت اتومات حل  ویدئو درست ک

  بشه 
 

 806سوال_شماره_ 
 جلسه_پانزدهم #

 با عرض ادب واحترام استاد عزیز ایا  مکان خط ابی ميتوان محل بای باشد ؟ 
 جواب: 

شما مشخص کردید ولی در این ساختار ما معموال روی ناحيه ایی که با دایره مشخص بله یکی از محل های ترید ناحيه ابی هستش که 
 شده برای خرید  استفاده می کنيم 
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در این تصویر و از این دید هم نگاه کنيد شما قبل از اینکه قيمت به ناحيه هيدن شما برسه یه سطح داخلی پیوت دارید که ميتونه محلی 
 برای خرید باشه

 
 

 807سوال_شماره_ #
 جلسه_پانزدهم #

 با عرض خسته نباشيد به استاد عزیز ایا نيازی ما از دیدگاه لنس استفاده کنيم ؟فکر نکنم در سبک شما نياز باشه ؟ 
 جواب: 

تریگر بررسی خير نيازی نيستش چون ما کندل رو تقسيم بر چهار می کنيم و  از طرف دیگر ما زمان رو هم در شکل گيری ان کندل در تایم 
  می کنيم و مومنتوم حرکت رو محلی که کندل شکل گرفته هم برای ما مهم هستش و ارایش قبل از کندل رو هم بهش توجه داریم

در ان سوال اطالعات بیشتر خواستند عرض کردم ميتونند در مورد کندل ها و بررسی دیدگاه موجود از سبک های دیگر هم استفاده کرده 
 ر داشته باشند تا بتونند تمایالت موجود در کندل های مورد نظر رو بیشتر درک کنندو اطالعات بیشت
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در شکل از نظر دیدگاه ما اون کندل تسویه بایر ها بوده که پایین بای کردند ودر دیدگاه لنس اونجا مکان سل من اینجارو قاطی کردم فکر 
 کنم از دیدگاه لنس با دیدگاه تریگر فرق داره ؟ 

 
 

 جواب: 
 عرض کردم 

من هر چيزی رو که الزم باشه رو مطمئنا ميگم ولی وقتی متاسفانه دوستان دنبال مطالب بیشتر هستند ان وقت مجبور هستم که  
رفرنس بدم برن مطالعه کنند و  ان کندل که عالمت زدید برای ما محلی برای خرید هستش و روی اپن و کلوز ان یه ناحيه ترسيم می کنيم  

 یک کندل تسویه در برگشت نقض بشه یعنی اینکه ميتونيم در یک لول  باالتر سل داشته باشيد و اگر 
 و شما ميتونيد  دوره های  لنس / کاپر/ وودز/ فولر/ الفونسو/ ایف/ سيدن/  و ده ها نفر دیگر رو هم نگاه کنيد

ت یک روشی چی هستش ان رو انتخاب کنيد و بقيه رو و مطمئنا با قدرت تشخيصی که دارید در چارت بررسی کنيد و ببیند که نکات قو
 .بیخيال بشيد تا یک دیدگاه قوی از انتخاب نکات قوی سایر روش ها داشته باشيد

مثال در اینده ما در مورد کيو ام صحبت می کنيم و زمانی که همه چيز رو گفتيم یکی بیاد و بگه نکات بیشتر دارید ان وقت مجبور رفرنس  
سال پیش در موردش صحبت کردند و وقتی انها رو نگاه کنيد تازه متوجه ميشيد که ده ها نکات تکميلی در  8ایی که بدم به سایت ه

 دیدگاه کيوام سبک تریگر هستش که فقط  این الگو ميتونه تشابه اسمی باشه و کال ذات الگو با نکات کليدی عوض شده 
ه مجبور هستم رفرنس بدم به یه جای دیگه چون صبر نداره که ما به سرفصل مورد  ولی اگر االن کسی بیاد در مورد مثال تریپل سوال کن

 نظر برسيم 
نمونه یک کندل فرفره خنثی در سایر سبک ها  که از نظر ما تمایل اوليه در این کندل صعودی هستش و در اینده الیو بازار هم انتظار 

 ندل داریم شکست و نزولی شدن در این ارز رو به خاطر نقص شدن همين ک

 
 

        مثال در نت این ایده هم برای کندل ها و شناخت آنها هستش
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 این هم نتيجه ناحيه و کندلی که امروز در مورد ان صحبت کردیم 

 
 

 808سوال_شماره_ #
 جلسه_پانزدهم #

تریگر ميرویم و به دنبال نشانه  سالم استاد...در تایم ساختار ما سطح رو مشخص ميکنيم و بر اساس شکست یا برگشت قيمت به تایم 
 هایی ميگردیم برای ورود...سوالم اینه که اگه بخایم نشانه ها رو نام ببریم این موارد درسته....تریگر الین_الگوهای هارمونيک_وج_دابل

 ...._سر و شانه-باتم و دابل تاپ
 جواب: 

دا کنيد و در ان ناحيه سفارش ست کنيد و احتياجی نداشته باشيد  اصلی ترین نشانه این بودش که شما بتونيد یک ناحيه برای ورود رو پی
 که برای ترید پای چارت باشيد و منتظر اینکه از تریگر های کالسيک استفاده کنيد 

  انواع تریگر ها رو عرض کردیم 
 اده کنيد و انواع دیگر که ميتونيد به اختيار و ميزان تسلط از هر روشی استف -ترسيمی -اسيالتوری -اندیکاتوری

برخی از انها رو مثال مثل تشکيل پیوت در تایم تریگر رو عرض کردیم بهتر هستش که انجام ندید ولی وقتی تسلط داشته باشيد ميتونيد از  
ز تریگر های کندلی هم استفاده کنيد و موارد که نام بردید در زیر گروه استفاده از تریگر های ترسيمی و چارتی هستش که شما ميتونيد ا

 سایر تریگر های گفته شده نيز استفاده کنيد که ما فقط به انها اشاره کردیم و در موردشون صحبت نداشتیم 
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 مثال ميتونيد یک مکدی داشته باشيد و از تریگر الگوی نعلبکی ان استفاده کنيد و یا هر تریگر دیگر
 

 809سوال_شماره_ #
 جلسه_پانزدهم #

با استفاده از هر ستاپی ایا می توانيم  که به سمت  تارگت های ما پیش می رود حدس بزنيم که به با سالم استاد ما وقتی تریدی داریم 
 !انها نمی رسد و همانجا تسویه کنيم ؟

 جواب: 
بله  شما یک ترید دارید و در بین راه شاهد ان هستید که نشان های قوی برای این هستش که بازار در حال برگشت هستش و احتمال  

  اینکه به تارکت شما نرسه وجود داره در این حالت مجاز به بستن هستیم
 چون اصلی ترین کار بعداز ترید محافظت از ترید و سود هستش 

اما توجه داشته باشيد که عرض کردم شواهد قوی داشته باشيد و البته این هم نباید عادت بشه که هر زمان ترید کردید و دو تا علت ابکی  
 رو کلوز کنيد دیدید ترید 

 اما در کل اگر هم این برای شما در سيستم شما بشه یک عادت و امار ترید های شما با بستن های دستی یک امار قابل استناد باشه
در واقع تارکت شما ميشه همان بستن ها دستی شما و در کل قابل استناد هستش اگر بتونيد برای بستن ها دستی خودتون ان نشانه 

 ث ميشه تا پوزیشن رو کلوز کنيد را هم در سيستم خودتون تعریف کنيد که دیگه عالی هستشهایی که باع
 
 
 

 810سوال_شماره_ #
 جلسه_پانزدهم #

دالر شروع کنه،در چنين شرایطی از چه سطوحی استفاده کنه با  100در خصوص تایم معامله مثال فردی شبانه بخواد ترید کنه و با سرمایه 
 اسپرد هم باال ميره و اسکلپ کردن امکان استاپ خوردنش زیاد ميشه؟ توجه به اینکه 
 یعنی اینجوری
 23_2تایم معامله:

 دالر  100سرمایه:
 %1ریسک سرمایه:

 جفت ارز: ؟ 
 ساعته 1تایم ساختار:

 دقيقه  15تایم ميانی:
 دقيقه 5تایم تریگر:

 استراتژی:؟ 
 :ستاپ

 بخوره در صورت تشکيل :پیوت تایمی که به استراتژی و جفت ارز 1شماره 
 :ناحيه پنجاه درصد هيدن حرکت های رالی یا دراپ 2شماره 
 .:پنجاه درصد هيدن شادوهای تایم ساختار در صورت تشکيل شدن 3شماره 

 ¤:ميزان مورد انتظار بازدهی
  روز کاری 22بازه زمانی انتظار سود:

 % کل سرمایه10ميزان ضرر قابل تحمل:
 .و جزئيات بیشتری هم هست 

 جوری ميشه با همچين سيستمی معامله کرد.؟ چ
 جواب: 

دالر ضرر در هر پوزیشن رو دارید و مثال اگر در یورو به دالر بخواید ترید کنيد استاپ   1دالری و یک درصد ریسک یعنی  100شما یک حساب 
  پپ هستش 5الس شما اگر تریگری باشه نهایتا 

 ت استاپ ميزان ضرر ميشه یک دالر الت سایز تریدتون باشه در صور  0.02و شما اگر 
 و اگر زمان های ترید شما مناسب نيستش و ميخواید از استاپ بابت نویز ها و واید شدن ها در امان باشيد 

 پپ یعنی ای تی ار تایم ساختار  20و به این دليل از استاپ پرایسی و یا حتی کالسيک استفاده کنيد مثال استاپ الس رو ببرید روی 
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باید الت سایر رو هم چهار برابر کوچکتر کنيد که در حال حاضر دیگه حساب های ميکرو و نانو در کمتر بروکری ارائه ميشه و بهترین  ان وقت 
سنت با بتونيد پوزیشن های   10.000کار به نظرم این هستش که شما یک حساب سنتی باز کنيد که موجودی شما به سنت باشه یعنی 

 يد خودتون رو بهتر کنترل کن
 

 تا زمانی که یا سرمایه رو کم کم زیاد کنيد و یا تبحر و مهارت رو باالتر ببرید که بتوید در تایم های پایین ترید داشته باشيد 
 

 811سوال_شماره_ #
 جلسه_پنجم #

 سالم استاد و وقتتون بخير باشه 
 :در مقاله باال  به یک مقاله با موضوع

 فریم چرا شما نباید در جهت روند تایم 
 باالتر معامله کنيد؟ 

" Why You Need To Determine The Trend Using The Timeframe You Trade Off " 
 اشاره می کنه

 کال حرف این مقاله که نباید در جهت روند تایم باالتر ترید کنيم چيه؟ 
 و اگر ترجمه شده ميشه لطف کنيد بفرستین استفاده کنيم خيلی خيلی ممنون 

 
 جواب: 

همانطور که مطمئنا در این مدت  در جریان قرار گرفتيد من خوشبختانه همه ارشيو و حتی سيستم خودم رو دليت آل کردم و حتی فيلم  
  هایی رو که برای پاسخ به سواالت گروه شما هم تهيه ميشه رو در سيستم خودم نگهداری نمی کنم و دليت می کنم

 چون انها برای من هيچ کارائی ندارند 
 از ان جمله همه فایل هایی که در دوره قبل خریداری شد و یه گروهی زحمت ترجمه انها رو داشتند هم شامل این دليت ال بودند و 

و شرمنده که هيچ مقاله و یا فایلی در اختيار ندارم اما ميتونم خدمت شما بگم که کال حرف این مقاله این هستش که شما وقتی در تایم 
روند تایم باال اصال به درد شما و سرمایه و دیدگاه شما نميخوره چون حرکت های اصالحی که در تایم باال مشاهده می  پایین ترید می کنيد 

 کنيد خودش در تایم پایین یک روند هستش و شما در ان تایم پایین که ترید می کنيد احتياجی به دیدگاه روند در تایم باال ندارید 
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شاهد یک حرکت شارپ در تایم باال هستیم برای کسی که در تایم پایین در حال ترید هستش حرکت تایم  مثال فرض کنيد در تصویر زیر که
 پایین ایشون خودش یک روند هستش که اگر بخواد به تایم باال نگاه کنه و در جهت ان ترید کنيد کل روند رو باید فقط به بازار نگاه کنه

 
 812سوال_شماره_ #
 جلسه_یازدهم #

 باعرض سالم و وقت بخير
ساعته روی اون الگوی دبل تاپ اتفاق ميفته.آیا ميتونيم با اون دبل   4فرض کنيد ما یک  سطح دیلی داریم که در تایم  797طبق سوال 

 تاپ  ترید کنيم یا چون که سطح برای دیلی است حتما باید الگو را در تایم دیلی ببینيم؟
 جواب: 

 مطابق با پیوت هایی که دارند و اینکه ان پیوت ها براي هر تایم باشند ان الگوی برای ان تایم هستش عرض کردیم تشخيص الگو ها 
و وقتی شما یک سطح دیلی دارید و روی ان سطح یک الگوی چهار ساعته تشکيل شده که این ایده ال ترین حالت ممکن هستش و شما  

از خود الگو هم استفاده کنيد و در تایم پایین تر از از تایم تریگر سطح خودتون ترید  حتی در این حالت به جای ترید در تایم تریگر می تونيد
 کنيد 

 اگر به تایم های فرکتالی نگاه کنيد  تایم ساختار داشتیم و تایم پترن و تایم تریگر  و اصل ان هستش که وقتی شما سطح دیلی دارید الگو
داشته باشيد که قدرت حرکت شما در تایم تریگر بیشتر و اطمينان برای رسيدن به تارکت  رو در تایم ميانی یا پترن که ميشه چهار ساعته 

 هم بیشتر ميشه 
 

 813سوال_شماره_ #
 جلسه پانزدهم #

با عرض ادب و احترام به استاد عزیز و دوست داشتنی پیروی سوال قبلی االن در تایم چهار ساعته تریگر تيک فرکتال قابل مشاهده  
شکست هم در تایم تریگر ان محدوده که در شکل هست گذاشتم االن من با تيک فرکتال ورود کنم یا با هيدن   هست و هيدن کندل

دقيقه  ۱۵کندل یعنی دو سمت رو ميتونم ترید کنم مطمنا اگر قيمت به هيدن برسه باید به سمت مخالف تيک فرکتال ترید کرد در تایم 
 الن ایا برداشت من و مناطق درست رسم کردم ؟ نزولی  ولی در چهار ساعته روند صعودی هست  ا
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 جواب: 

 راستش من سوال قبلی شما رو متاسفانه پیدا نکردم
دل اما در مورد تيک فرکتال ها اگر مطالب ارائه شده رو یک بار نگاه کنيد عرض کردیم به وجود نهایتا دو کندل در حالت اینساید و اینکه کن

 کنه ولی در تصویر شما متاسفانه من تيک فرکتال مشاهده نمی کنمبعدی ناحيه اینساید رو برک 
يه  اما اگر فرض رو بر این داشته باشيم که ان الگوی تيک فرکتال است یا بهتر بگيم مطابق با تحليلی که در همين کانال ارائه شد در ان ناح

 سطح حمایت ترسيم باشه و یا هيدن کندل بریک اوت انتظار حرکت صعودی داریم و ترید کردیم دیدگاه ما باید روی ترید بر اساس 
هيدن ها ناحيه های یک بار مصرف هستند که به عنوان تارکت مورد استفاده قرار ميگيرند و چنانچه شما بخواید در این حالت روی هيدن  

در کف بخرید و در هيدن  ترید سل داشته باشيد مطمئن این ترید درست هستش و ترید خرید هم درست یعنی شما هم قادر هستید که
 تسویه کنيد و در هيدن هم بفروشيد و در اف تی سی تسویه کنيد 

و هر کدام از انها رو مدیریت کنيد اما این کار در دراز مدت باعث خستگی و اشتباه خواهد شد و به همين خاطر ما پیشنهاد دادیم که در  
نی ما خرید را در این حالت پیشنهاد کردیم و هيدن محل  تارکت اول خواهد بود جهت سطح تایم باالتر که قيمت به ان رسيده ترید کنيد یع

و در صورتی که هيدن شما نقض شد در اینده انتظار شکست ان رو داریم که این بحث هيدن و دیدگاه ها در قسمت دوم و اسپایک 
 مجدد بحث خواهد شد اما یه نگاه مجدد به تيک فرکتال ها داشته باشيد

 
 814ماره_ سوال_ش #
 جلسه_یازدهم #

 . فرمودید بهترین و اصلی ترین تریگر ورود ست کردن سفارش است  808در پاسخ سوال 
برای ست کردن سفارشات در بهترین نقطه چگونه باید عمل کنيم ؟ چگونه به این تسلط برسيم ؟ آیا باید از الگوها و مباحث پرایس که 

 چنين است که بفرمایید سوال برای ان زمان است تا بعد پرسيده شود هنوز نرسيدیم استفاده کنيم ؟ اگر 
 ملزومات رسيدن به این تسلط و آنچه نياز داریم تا به چنين تریگر ورودی دست پیدا کنيم  چه چيزهایی است ؟ 

 اگر سوال مربوط به پرایس و مباحث آینده است بفرمایید تا بعدا سوال شود 
 جواب: 

ال هم عرض کردیم که از سخت ترین نوع تریگر های ورود هستش چون شما باید بتونيد قدرت سطح رو  برای ست کردن سفارش قب
تشخيص بدید و وجود دیدگاه در ان ناحيه و همچنين اینکه کدام قيمت در ناحيه بیشترین احتمال وجود سفارش رو داره و همچنين 
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گونه باید عمل کنيم مراحل کار هيچ قرفی با ----مشخص بشه اینکه چه محلی رو که دیگه قيمت به ان نميرسه تا به عنوان استاپ الس
 سایر روش ها ورود نداره شما باید یک سطح رو در مارکت به هر روشی که تسلط دارید تشخيص بدید و این ميشه استراتژی شما

حالت شکست یا پیوت را در ان سطح داشته  و صبر می کنيد قيمت به سطح شما برسه و وقتی به سطح شما رسيد باید تحمل کنيد تا دو 
 که این پیوت و شکست باید متناسب با تایم سطح شما باشه  باشيد

  وقتی این اتفاق رخ داد شما به تایم تریگر ميرید که تایم تریگر یا تایم ستاپ یا تایم ورود به مارکت هستش روش شما برای ورود با بقيه
 از تریگر های کالسيک  مثل همه روش هایی که در سواالت قبلی عرض کردیم  فرق می کنه روش کالسيک و از استفاده

و یا اینکه ست کردن سفارش در روش های قبلی شما چون نشان ها رو مشاهده می کنيد دیگه احتياج به پیدا کردن قيمت در ناحيه ترید 
 که سفارش وجود داشته  ندارید و وقتی نشانه صادر شد شما ميگویید انجایی که قيمت برگشت محلی بوده

ولی در این حالت شما باید قبل از نشانه قيمتی که سفارش وجود دارد را تشخيص بدید و برای این کار شما احتياج دارید که روی دو بحث 
 تسلط داشته باشيد       بحث گره های معامالتی در پیوت ها که احتياج به شناخت پیوت ها دارد

 بحث گره های معامالتی در شکست ها  که احتياج به شناخت شکست دارد                                                 
 و ما هنوز هيچ کدام رو نگفتيم چون اصال به بجث پرایس نرسيدیم 

ی هم استفاده و در کنار این دو  شما احتياج دارید که از ساختارهای حرکتی و یا همان الگوهای پرایسی برای بهينه کردن گره های معامالت
کنيد تا ناحيه مناسبی را  برای ست کردن سفارش داشته باشيد که اگر خدا بخواد و دوستان شما بتونند خودشون رو اپدیت کنند به فصل  

  بعدی خواهيم رفت
 

 815سوال_شماره_ #
 جلسه_پانزدهم #

کرده و شارپ برگشته باال و به نوعی یک پین بار بحساب در شکل بعدی بازار به یک سطح دیلی رسيده و بصورت فشرده به سطح برخورد 
برابر ای تی آر تایم ساعته و حتی بیشترم هست   2.4مياد و دیدگاه بای ایجاد ميکنه برای من،از طرفی در تایم یک ساعته این حرکت شارپ 

چنين وضعيتی سل باید گرفت یا بای و اینکه   و اولين کندل نزولی در محدوده ای تی آر تایم یکساعته کلوز کرده و تشکيل پیوت داده،در 
 ریسک به ریوارد و انتظار حرکتی برای هر دو حالت به چه شکل ميشه؟ 

 جواب: 
برای این سوال ما در چند سوال قبل همه مسير حرکتی رو  ترسيم کردیم و نظرات مورد تایید رو برای ادامه حرکت عرض کردیم که مجدد  

ای تی ار یک ساعته رو حرکت کرده  یعنی اینکه رسيده به تارکت خرید در  2.4سطح  که به فرمایش شما ما در این    فورواد خواهد شد
سطحی که شما در کف ترسيم کردید و انتظار یک اصالح بوده که انجام شده و برای ادامه دیدگاه ما شروع مجدد حرکت صعودی تا رسيدن  

که ما اعتقاد داریم پیوت های مينوری برای شکسته شدن تشکيل ميشن و به قدرت  به لول بعدی شما خواهد بود در نظر داشته باشيد 
سطوح و تایم فریم ها و برگشت از کدام لول ها توجه می کنيم و وقتی قيمت از یک سطح دیلی برگشت داشته هدف اصلی رسيدن به 

 تارکت سطح دیلی هستش و تارکت های ميانی برای مدیریت پوزیشن ها هستند 
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 هم نتيجه ناحيه و کندلی که امروز در مورد ان صحبت کردیم  این

 
 

 حرکت مورد انتظار برای اصالح تمام شد و در این حالت ما استاپ خرید رو مياریم زیر دره مينوری تشکيل شده 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                   816سوال_شماره_ #

                                                                                                                                                                                                                                    #جلسه_هشتم                                                          
يدن گپ لولهای دیلی هست ...استاد برا پیدا کردن سطوح تریگر هيدن گپهای دیلی زمانی که به  سوال من درمورد پیداکردن تریگر ه

تایمای پایین تر ميرم با کندلهای النگ بیشتری دردل کندل النگ دیده ميشود که نواحی مختلفی در تایمهای پایین بدست ميادو من برا 
می ميشم ...زیراتریگر هيدنهای بیشتری دیده ميشود ...استاد باعلم به اینکه هر  پیداکردن ناحيه اصلی که ميخوام ترید کنم دچار سردر گ 

سطح وتریگر هيدنی به اندازه قدرت خودش ماموریت حرکت دارد ولی برای تریدر باید زمانی که ميخواهد ترید کند ...تابیاید تریگر بگيرد  
ندارند از لحاظ پپ حرکتی وبه تارکت رسيدند به همين منظور  ووارد شود باتوجه به اسپرد وکميسيون برخی از سطوح ارزش ترید 

ه( ميخواستم راهنمایی بفرمایید ما تا چه تایمی مجاز به این کار هستیم که تریگر هيدنها را پیدا کنيم وارزش ترید دارند)برای ترید روزان
                                                                                                                                                                               لطفا برایم توضيح دهيد                                                                                                        لطفا یکبار دیگر روش پیداکردن وتایم تریگر انرا برای ورودواجرای ترید    را 

استاد عزیزم من ویدیو مربوط را چند بار دیدم وتمام سواالت مربوط راخواندم ویادداشت کردم ولی به نتيجه وجمع بندی نرسيدم اگر  
برایم توضيح دهيد....با تشکر  امکان دارد از شما خواهش ميکنم اگر وقتتان اجازه ميدهد در یک فایل ویدیو این موضوع را یک بار دیگر 

      فراوان از زحمات بی دریغ شما
 جواب: 

درصد خودش یک تریگر هيدن گپ داره که برای   50دو دیدگاه خدمت شما عرض کردیم که هر کندل النگ و اسپایک در ناحيه های تقریبی 
زده شده  بر اساس الگوها و ساختاری که در تایم های  پیدا کردن ان وقت به تایم های پایین تر ميریم باید در همان محدوده های عالمت 

 پایین هستش دنبال گره های معامالتی باشيم این گره ها معموال در کندل های برک اوت و پیوت ها بودش که ما به دنبال انها بودیم 
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 اما یک روش دیگر هم عرض کردیم که پیدا کردن همه لول های یک کندل دیلی بودش
م فریم از دیلی که پایین تر ميرید هر کندل النگی که داشته باشيد باید مطابق با روش پیدا کردن سطوحی که خدمت شما  و شما در هر تای

 عرض کردیم  لول ها رو پیدا کنيد
ميشن ولی درصد در اینده تاچ  98و این لول ها مطابق با یک اماری که ارائه شده  و عرض کردیم راست و دروغش به عهده گوینده ان تا 

 اینکه این اینده کی باشه و بازار از کجا برميگرده و انها رو تاچ می کنه رو گفتم خدا ميداند 
 ولی این لول ها وجود داره 

د اما اینکه برخی از سطوح ارزش ترید ندارند رو هم که در بحث تایم فریم ها و تارکت ها و انتظارات عرض کردیم که باید روی لول هایی تری
  که از نظر سایر مسائل مربوط به پلن مدیریت ریسک و سرمایه ارزش ترید داشته باشهبشه 

 پس اگر سطح دارید که ارزش ترید نداره یعنی اینکه سطح ندارید و تریدی ندارید 
ی رو بتونيد پیدا کنيد ولی اما شما برای پیدا کردن تریگر هيدن لول ها باید تا حتی تایم یک دقيقه همه پایین برید تا لول و گره کور معامالت

 این دليل ان نيستش که شما باید انجا در ان تایم یک دقيقه ترید کنيد 
هر گره معامالتی که در بحث شکست ها صحبت می کنيم مربوط هستش به تایم خاصی  که بر اساس ان تصميم گرفته ميشه که در چه 

 بستگی به تشخيص تایم ان گره دارهناحيه ای از ان ترید بشه و یا  تارکت و استاپ کجا باشه 
 

 برای ترید های روزانه اگر اجازه بدید در بحث سشن ها در مورد انها صحبت کنيم 
ولی فعال این رو داشته باشيد که هر خطی که از کندل روزانه ترسيم می کنيد ان خط برای تایم یک ساعته هستش و شما سطحی دارید که  

دقيقه دنبال تریگر باشيد که این تریگر ميتونه گره معامالتی و ست کردن   5اال برای ترید باید در تایم برای یک ساعته به حساب مياد و ح
 سفارش باشه یا اینکه به صورت کالسيک  تریگر بگيرید 

 مثال بیاد و از کندل دیلی استفاده کنيد و سطوح حمایت و مقاومت به روش کاماریال ترسيم کنيد یا هر روش دیگری 
 فایل ویدئو پاسخ به سواالت رو نداریم  متاسفانه

چون تعدادی از دوستان شما از ان ویدئوها سواالتی می پرسند که مربوط به جلسات نيستش و احتياج هستش تا سرفصل ها گفته بشه 
 و چون بارها خواهش کردم و درخواست ما به دیوار خورد از ارائه توضيحات ویدئوی معذوریم 

 .ون باشه که اگر به جواب سوال خودتون نرسيدید من شخصا در این خصوص برای شما ویدئو تهيه خواهم کرداما در پایان دوره یادت
 
 
 
 
 
 
 

 817سوال_شماره_ #
  جلسه_پنجم #

  براي تعيین تایم فریم یك پیوت طبق تعریف که ارایه دادین تایم فریم به تایم فریم ميریم باال تا زماني که تایم فریم اخري مشمول تعریف
 .باشهن

 اما مواردي پیش مياد که بطور مثال فقط در تایم روزانه قوانين مربوط به تعریف وجود داره و نه در تایم فریم هفتگي و نه در تایم فریم
 .چهار ساعته

  ? .سوال بنده این است که اینجور پیوتها جزو کروه خاصي در نظر کرفته ميشن. و ارزش ورود به بازار دارن
  ? نبراي ورود به بازار  یك قانون مشخص داشت که بتوان پیوتهایي رو فيلتر کردبطور کلي ميتوا

 جواب: 
شما یک قانون دارید که هر گاه حداقل سه کندل در یک راستا داشته باشيد که  کندل معکوس اخرین کندل )مستر یا سایر پیوت ها ( را 

 تایم هستش پوشش داده باشه  یک دره یا قله دارید که برای همان 
  و برای اینکه اطمينان داشته باشيد تشخيص درست بوده و پیوت شما برای تایم باالتری نيستش

 تایم های باالتر رو هم بررسی می کنيد 
و در سوالتون فرمایش کردید که مطابق با قانون گفته شده پیوت برای تایم دیلی بوده و در تایم های دیگر قابل دیدن و یا تشخيص  

 نيستش 
 این که کامال مشخص هستش که پیوت برای تایم دیلی هستش 
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و اگر یه زمانی پیوتی بین دو تایم فریم بودش و قدرت تشخيص ان سخت بودش و در واقع برای برای تایم فریم بین دو تایم بودش که ما  
 ان رو نداریم اولویت ما تایم فریم باالتر بودش 

اینطوری در نظر بگيرید که هر گاه سه کندل  در یک راستا داشتید و یا معادل ان حرکت در بازار  اگر دنبال یک قانون هستید ميتوانيد
 داشتید )دو کندل یا یک کندل یا هر تعداد(

 و بازار به اندازه یک واحد حرکتی بعالوه یک سوم ان یک واحد برگشت داشته باشه شما پیوت دارید 
 یک گره معامالتی در حرکت دارید که باید انگلف بشه و این یک سوم واحد برای این هستش که شما

و این صحبت ها برای جلسه های اینده هستش و چون سوال فرمودید خدمت شما عرض کردم که انشاهللا در اینده برای این موارد 
 .صحبت خواهيم کرد

 
 818سوال_شماره_ #
 جلسه_پانزدهم #

 : این دیدگاه درسته ؟
درایور و حرکات سيمتریکال و ... بعدش دیدم همش مربوط به مباحث آینده هست ، پاکش کردم ، فقط کلی مطلب نوشتم در مورد 

 اینکه این دید درست هستش که بخواد یک لو دیگه بزنه بعدش حرکت صعودی رو شروع کنه ؟ 
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 جواب: 

 یورها یه جلسه اختصاصی داره که هنوز بهش رسيدن من هم وقتی تصویر شما رو نگاه کردم  گفتم االن باز باید دوباره بنویسيم که این درا
شدن ولی در مورد دیدگاه بله ما هم انتظار داریم که یک لو پایین تر داشته باشيم ولی دیدن لو پایین تر دو تا شرط داره که اولی ان انگلف 

 بیس حرکت پل چهار ساعته شما هستش و ما انتظار داریم که بازار به ان واکنش داشته باشه
 رو داریم و اگر انگلف نشه زدن لو پایین تر موکول ميشه به تایم فریم های باالتر در اینده دور تر  5و اگر انگلف بشه در اینده درایور 

             و نظر خودم رو قبال در چند سوال قبل به صورت تصویری و مسير حرکت ارائه کردم که هنوز فيل نشده
 

 819سوال_شماره_ #
  جلسه_سيزدهم #

فرمودید در گره ها می توانيم به اندازه توان حرکتی تایم تریگر گره مورد نظر پایین تر بیاییم و نقطه ورود قرار دهيم   ۷۹۹در پاسخ به سوال 
 این مورد را ميتوان در پیووت ها نيز انجام داد ؟ 

ترین نقطه گره یا اینکه از نقطه ورود به اندازه  همان توان حرکتی پایین  و لطفا یکبار دیگر بفرمایید استاپ به اندازه توان حرکتی زیر انتهایی
 آمده و استاپ در انتهای گره باشد؟ 

 جواب: 
 بله این مورد رو ميشه برای پیوت ها هم در نظر گرفت چون پیوت ها هم در واقع شکست در تایم تریگر هستند 

 او تی ار دارید شما در شکست ها  اف تی ار / ایی تی ار / سی تی ار /
 و معادل همان ها رو در پیوت ها به اسم  ار تی پی  / ایی تی پی / سی تی پی / او تی پی دارید

هر کدام از این گره های معامالتی طول حرکت مشخصی به نسبت  تی اچ )توان حرکتی( تایم مربوطه دارند که اگر خدا بخواد و سواالت 
 تمام بشه حتما در فصل دوم به همه اینها ميرسيم و در موردشون صحبت می کنيم دوستان شما در خصوص جلسات فصل اول 

 
 820سوال_شماره_ #
 جلسه_هشتم #

استاد سالم و عرض ادب . ضمن تبریک عيد سعيد غدیر خم ، استاد در شکل ارائه شده باید منتظر واکنش به کدوم یکی از سطح ها  
 ه و تقاضا جعلی شناخته ميشه و دیدگاه عوض ميشه ؟ باشيم ؟ با انگلف شدن کدوم سطح ، این سطح عرض
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 جواب: 
شما یک سطح پیوت د راین تصویر دارید که باید انتظار داشته باشيد قيمت به ناحيه مورد نظر که به ان اف تی سی گفته ميشه واکنش  

روز  12پرایسی که در اینده داریم و این فرصت بده و موضوع شناخت سطوح عرضه و تقاضا و نوع جعلی بودن ان هم به اميد خدا در بحث 
 برای کسانی که از مباحث جلسه های قبلی سوال داشتند و انشا هللا در سرفصل مربوطه در خدمت شما هستیم 

 
 821سوال_شماره_ #
 جلسه_دهم #

تگی هست. االن دو نقطه پیپ هست و پیوتی که تشکيل داده برای تایم هف  451طول حرکت داریم که برابر  USDCADسعيد اقا چارت 
 .% کندل النگ هست یکی هم سطح داخلی50ورود داریم یکی 

پیپ هست از طرفی تارگت  35پیپ ولی چيزی که داریم برای اندیکاتورمون  58گر بخام تریگر الین رسم کنم و ورود بگيرم استاپم ميشه ا
 .ميشه 2به  1هست یعنی اگر ورود کنيم باز هم ترید  160

پیپ یا چون استاپ خيلی دور    100پیپ تقریبا و تارگت  60اینجاست که اینطور مواقع باید منعطف باشيم و ورود بگيریم با استاپ سوال 
 ميشه از مقدار محاسباتی موقعيت فيلد شده حساب ميشه و اصال تریگر ورود ما تو این نقطه این نبوده و من اشتباه ميکردم؟
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 جواب: 
اشتید یک پیوت هفتگی تشخيص دادید  و ناحيه ایی که ميخواید ترید کنيد ميشه اف تی سی این پیوت و اینکه مطابق فرمایشی که د

 انتظار حرکت ان برابر با ای تی ار هفتگی و استاپ مورد نظر هم ای تی ار چهار ساعته هستش که برای ترید باید بریم در تایم تریگر

تایم تریگر امدیم یه گره معامالتی داریم که انتظار داریم قيمت به ان واکنش نشان بده و   سطحی که در تایم هفتگی مشخص کردیم و به
پپ یه ترید ایده ال هستش و شما اگر در این ناحيه بخواید با تریگر وارد بشيد و سوال شما هم هستش  180پپ و تارکت  34یک استاپ 

ن خاطر هستش که شما در تایم های سه گانه بودید و مطابق با اصل بعدا  که فاصله استاپ با ميزان محاسبات ان جور در نمياد به ای
شکست باید انتظار یک برگشت داشته باشيم تا تناسب استاپ رعایت بشه) البته ما در تایم تریگر منتظر پولبک نمی مونيم و به خاطر  

لبک به صورت ساید بوده و ریتریس نکرده و شما در این  اینکه تایم فریم ها باال بودش عرض کرد( و همانطور که مشاهده هم می کنيد پو
 حالت ميتوانيد
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با کم کردن سایز ترید که رعایت مدیریت ریسک را داشته باشيد ترید کنيد و یا اینکه به خاطر تایم های سه گانه که عرض کردیم ميتونيد 
ریسک کار رو کمی زیاد می کنيد ولی به خاطر اینکه یک حرکت سی پی دقيقه هم تشریف ببرید که  15دبل تریگر کنيد برای ترید به تایم 

 داریم ميشه این کار رو هم انجام داد 

 
 

اگر ورود رو در یک تایم پایین تر با همان تریگر الین داشتید رعایت استاپی که فرمایش کردید هم ميشد و این نشان ميده که باید به ان  
با دید شک و تردید نگاه کرد و البته در اینده شما برای بهينه کردن از خود گره ها هم استفاده   سطحی که هفتگی تشخيص دادید یه کمی

 می کنيد 
 

 
 

 822سوال_شماره_ #
 جلسه_دهم #

 استاد االن بیس ما بین دو سطح نزدیک هم تشکيل شده چون سطح پایین ماهيانه هست باید انتظار شکست از باال رو داشته باشيم؟ 
 درصورتی که تایم دو سطح برابر بود چطور؟ 
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 .النگ بودن شادو تاثيری در تصميم ما داره؟ مثال بگيم تمایالت به خرید بیشتر هست در سطح
 

 
 جواب: 

بله قيمت یک برگشت به سطح آر تی پی داشته  و انتظار شروع حرکت صعودی هستش البته شما به ارایشی که قيمت در سقف داشته و 
ه اشاره نکردید و یک برگشت عادی در نظر گرفتيد و سوال بعدی اینکه اگر همتراز بودش باید به مطالب جلسه ارزش گذاری  برگشته دیگ

سطوح مراجعه کنيد که در مورد تعداد برخورد و واگرایی زمانی و ميزان نفوذ ها و تحت حمایت بودن ها صحبت کردیم چون وقتی شما  
کنيد یک مستطيل هستش که بین دو سطح در نوسان هستش و اگر به فرموده شما  این دو سطح  بیس رو در تایم تریگر مشاهده می

 همتراز باشند باید از سایر گزینه هایی که در ان جلسه گفتيم استفاده بشه

 
 

 823سوال_شماره_ #
 جلسه_ده #

هيدن حرکت شارپ تو یك محدودست. تو این استاد اصوال بعد از یك حرکت شارپ بیس تشکيل ميشه . ناحيه شکست بیس با ناحيه  
 مواقع کندل شکست بیس مهمه یا  گره حمایت مقاومت حرکت پل یا منظور حرکت شارپ؟ چون شاید در یك کندل اختالف دارند 
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 جواب: 
درصد بیس و چند درصد درایور و در مورد جمله اول که بعداز حرکت شارپ معموال بیس تشکيل ميشه رو متاسفانه امار نداریم که چند 

 چند درصد ویچ تشکيل ميشه ولی خوب یکی از حالت ها ميتونه بیس باشه

 
 

متاسفانه برای فرمایش بعدی ناحيه هيدن با ناحيه بیس در یک محدوده نيستند و فاصله زیادی با هم دارند و احتماال ميدم که منظورم  
 شما یه ناحيه دیگه باشه

https://kohanfx.com


 
 

که ناحيه گره بیس اسپایک هستش با ناحيه بیس شما در یک سطح هستش و   1ن یه تایم های پایین تر رفتم و درایور به خاطر همين م
 کال ان بیس شما هم به خاطر واکنش قيمت به این گره معامالتی تشکيل شده 

 
جام ميشه و بعد شکست صورت  حاال شما دو سطح دارید که همپوشانی دارند و اینکه کدام مهم هستش مطمئنا اول انگلف گره ان

 ميگره
و اگر منظور شما ان تریگر هيدن لول اسپایک هستش که خوب ميشه تارکت ما در زمانی که شکست و پولبک داشتیم  و سل کردیم از 

 لول بعدی که تریگر هيدن لول هستش به عنوان تارکت اول استفاده می کنيم 
 مطمئنا قيمت خودش رو به بیس پل ميرسونه و چون ان سطح یک بار مصرف هستش اگر انگلف بشه 

 
تعداد دفعات برخورد به سطح و نفوذ در ان که باعث شکست در اینده شده و بعد هم پولبک که باید به تایم پایین برای ترید بریم و  

 رو تحليل کردم   متاسفانه من متوجه ان که فرمایش کردید یک کندل با هم اختالف دارند نشدم و به همين خاطر کال سطح و حرکت
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  824سوال_شماره_ #
  جلسه_پانزدهم #

 نظرتون در مورد سطوح و تحليل بگين ممنون 
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 جواب: 
بله تحليل مناسبی هستش و تا زمانی که دیگه خط روند ترسيمی شکسته نشه انتظار شما درست هست و ناحيه ترسيمی باال محل 

 شکست تریگر الین ترسيمی هم ميشه سل کرد مناسبی برای فروش  هستش و در صورت 

 
 

 825سوال_شماره_ #
 جلسه_دوم #

ام  .....۱تایی در نظر بگيرم تقریبا ميشه به این صورت ام  ۶شرمنده این سوال رو االن ميپرسم از خدمتتون بنده اگر تایم های فرکتالی را 
برابر   2.5روز و ...( با ای تی ار   ۲۶ویکلی)پنج روز و.. (......مانسلی )(.... ۶ساعت و  ۲۱دیلی)(......۶)سه ساعت و 4اچ .....۳۶ام ......۶

حذف ميشه و تایم  ۱۵و ام  ۱ميخواستم بدونم برای این حالت هم تایم پترن و تریگر ميشه همون یکی در ميان؟چون تو این حالت اچ 
 درسته آیا؟  ۶اگر یکی در ميان در نظر بگيریم در این حالت ميشه ام  ۴تریگر اچ 

 جواب: 
 راستش دیگه مهم نيستش که چه سوالی رو کی می پرسيد 

چون تا زمانی که این سواالت ادامه داشته باشه همان طور که عرض کردم از ادامه جلسات خبری نيستش و زمانی دوره رو ادامه ميدیم 
 سات قبلی نباشهکه دیگه سوالی از جل

 
 و اما سوال شما

عرض کنم که رابطه تایم ساختار و تریگر رو باید مطابق با تایم هایی که دراید و توان حرکتی مشخص کنيد و در ویدئو مثال زدم که مثال   
م ميشه و رابطه یک به ده  یکی از پرایس کار ها از نيم ساعته برای تایم ساختار استفاده می کنه و ترید های خودش رو در سه دقيقه انجا

 داره و مولتی تایم ایشون دو تایم داره 
در واقع تایم ميانی هم هستش ولی استفاده نميشه  و در تایم های فرکتالی ما هم ميتونه تایم پترن وجود نداشته باشه و دو تایم با  

 در نظر گرفته بشه  16رابطه 
 باشه 36و شما ميخواید رابطه یک به 

 به نوعی از دبل تریگر استفاده می کنيددر واقع دارید 
دقيقه   30و در سری مورد استفاده شما دیگه جایی برای ان تایم هایی که گفتيد نيستش همانطور که در سری مورد استفاده ما جایی برای 

 نيستش 
 و شاید وقتی در بازار بورس ایران بخواید کار کنيد این تایم های فرکتالی کال یه سری دیگه باشه

 شما باید متناسب با ان ارز یا شاخص یا سهمی که کار می کنيد بتونيد بهترین سری فرکتالی رو مشخص کنيد  و
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 826سوال_شماره_ #
 جلسه_دهم #

% هميشه هست و در بخش 50% کندل پیوتی وارد ميشيم . سوال این هست این 50فرمودید در  492در جواب #پاسخ_سوال_شماره_
بقيه موارد اپدیت ميشه یا بخاطر الگوی پرشين گلف این رو فرمودید. چون فرمودید در مبحث سشن ها استفاده ميشه پرایس با گره و 

 ازش )دیدگاه حرکتی( 
لگ ها برای ما نقطه ورود هست؟ اگر جواب مثبت هست آیا باید بدنبال تریگر خاصی باشيم یا تریگر الین و بقيه مواردی که فرمودید   50%

 نيم؟رو لحاظ ميک
               بود 570% سوال کردم ولی خب متوجه نشدم درست  سوال شماره 50یکبار دیگه هم در مورد 

 
 جواب: 

 درصد النگ شدو منظور هيدن النگ شدو هستش  50درصد مثال  50هر زمان که گفته ميشه 
 درصد النگ بار منظور تریگر هيدن گپ  النگ بار هستش  50یا گفته ميشه 

درصد یک اصطالح هستش برای اینکه فقط بگيم در ان   50درصد پیوت منظور سطح اف تی سی هستش و استفاده از  50و یا گفته ميشه 
 محدوده شما یک ناحيه دارید 

درصد اصال مهم نيستش مهم این هستش که شما در ان لگ حرکتی باید یک گره  66درصد یا ناحيه  61درصد یا ناحيه  50اینکه ناحيه 
واکنش دارید یا یه زمانی   38يد و برای همين هستش که اگر شما از فيبو استفاده می کنيد یک بار به محدوده مثال  معامالتی داشته باش

و سایر   61-50-38-23ناحيه   8به محدوده دیگر به خاطر این هستش که گره معامالتی ان لگ به صورت اتفاقی به هر حال روی یکی از این 
 لول ها می افته

 درصد رو از ذهن خودتون دليت کنيد  50 شما کال این واژه
ر شما هر گاه حرکتی دارید یا شکستی دارید یا پیوتی دارید یا النگ بار دارید یا النگ شدو دارید یا اسپایک دارید در محدوده ای از ان ساختا

 یک گره معامالتی دارید که باید ان رو پیدا کنيد 
 ه معامالتی باشيددرصد ناحيه خودتون دنبال گر 78درصد تا  23از 

 و اینکه چطوری ترید کنيد هم دیگه بستگی به شما داره که از کدام یکی از انواع تریگر ها استفاده کنيد
 

 827سوال_شماره_ #
 جلسه_هفتم #

این چند  انجام دادید به زیبایی و مو به مو طی  802درود بر جناب تریگر.... استاد تحليلی که حدود یک هفته پیش برای سوال مربوط به #
... مطابق جلسه روندها ابتدا خط کانال رو رسم کردید و کپی اون رو روی قسمت پایین گذاشت و آپدیت با سطح قبلی و        روز اتفاق افتاد

 ۷۷۷حرکت پشت سر هم و دقيق.. حدود  ۴توقع پیيووت و برگشت به پیووت و ادامه حرکت صعودی. درست هست این برداشت؟.. 
هست... استاد دو تا نکته در دروس قبلی فرموده بودید.. نکته اول اینکه برای  ۱۴۰واحد حرکت برای شاخصی که ای تی ار روزانش حدود 

تحليل درست و توقع حرکت از باالترین تایم انجام بدیم که بدونيم کجای چارت هستیم که شما با بخشی از چارت یک ساعته با این دقت 
نکته دوم که سوال من هست اینکه فرموده بودید برای تحليل دقيق تر سعی کنيم با رفتار اون شاخص آشنا باشيم که تا  انجام دادید.. 
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جایی که من ميدونم شاخص نزدک جز تحليل های شما نيست... ميخواستم بدونم منظرتون از آشنایی برای ترید برميگرده به تریگرهای 
 ...شن در اون شاخص و در کليات تفاوتی وجود نداره یا غير از این مد نظرتون بوده؟ورود و الگوهایی که بیشتر تکرار مي

 

 
 جواب: 

خوب اینکه تحليل درست از کار درامد همانقدر ميتونه شانسی باشه که ميتونست اشتباه هم بشه  و اما در مورد سوال شما که راستش 
 ما رو با هم بریم جلو متوجه نشدم چی هستش سعی می کنم قسمت به سمت فرمایشات ش

 
 

 قيمت اول بله 
عرض کردیم همانطور که ميتونيم خط روند رو داشته باشيم و بعد خط کانال رو ترسيم کنيم  به صورت عکس هم صادق هستش و 

ميخواهند خط روند ميتونيم اول خط کانال رو داشته باشيم و بعد از ان خط روند ترسيم کنيم در واقع جایی رو که دیگران در اینده از ان  
ترسيم کنند رو شما ميتونيد پیدا کنيد و باهاش ترید کنيد و بهش گفتم ترسيم خط روند روی فضا و ان داستان مثلث برمودا که بهش  

 اشاره شد 
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ما با یک تا حرکت داشته یعنی هفت برابر منهای یک ای تی ار که ميشه تارکت یعنی اینکه  777هستش و  140و اینکه ای تی ار ان شاخص 
 سطح مانسلی ترید ترید کردیم و تحليل ما هم در تایم دبل تریگر بوده

اقع و این حرکت هم بر اساس نگاه کردن به تایم باال و پیوتی که تشکيل شده بود و انتظار ریترن تو پیوت در تایم پایین ارائه شده بود در و
تایم باالتر و انتظار یک ریترن و سپس برگشت به پیوت سقف و در مورد  من همان کاری رو انجام دادم که عرض کرده بودم یک پیوت در 

درجه   30اشنایی با رفتار های حرکتی برای دانستن جزئيات حرکت هستش که مثال اگر من ميدوانستم که این شاخص با زوایه  حرکتی مثال 
 نمودارها مثل هم حرکت می کنند  خط روند درست می کنه خط روند رو به ان اپدیت می کردم ولی در حالت کلی همه

اینکه در یک ارز واکنش اکثریت به کلوز کندل ها هستش و در برخی هم به اپن کندل ها ميشه اینکه رفتار ان ارز رو بشناسيم ولی اگر هم 
ت ریسک در پلن ان رو  این رو ندانيم باز فرقی در اصل ماجرا نداشته و به هر حال ان ارز به ان کندل خاص واکنش دارد که ما با مدیری

 کنترل می کنيم 
شاید من هيچ وقت نزدك رو تحليل نکردم ولی شاخص های دیگر رو تحليل داشتم و رفتار ها معموال در کل تشابه داشته و در جزئيات با  

  هم متفاوت هستند
غ ها با هم متفاوت هستند در  و شما شاید هيچ انسانی رو در حالت عادی پیدانکنيد که گوشش به جای دماغش باشد ولی همه دما

حالی که بسيار هم به هم شبیه هستند و در یک محل مشخص از صورت هم قرار دارند و نيازی نيستش که شما اناتومی دماغ را  
  بشناسيد مگر اینکه بخواهيد یک متخصص جراحی باشيد

کل دماغ تخصص شما فقط شناخت و معالجه جوش های  اینکه شما ميخواید یک پزشک عمومی باشيد و یا یک بزرگترین جراح که مثال از 
نوک سياه سمت چپ ان باشد  و این همه ریز بشوید  به خودتان مربوط ميشود اما ميشود در این بازار فروشنده چسب زحم در دکه کنار 

 بیمارستان هم بود و درامد داشت و انتخاب یک تحليل عمومی و یا تخصصی با خود شماست 
 

 828سوال_شماره_ #
 جلسه_دوم #

اقای خاکستر تا دوستان خودشون رو به بقيه برسونند بنده یه سری مطالب این دوره و دوره قبل رو که مرور ميکردم دیدم تایم های 
 ۴رقراره و مثل حالت برابر بین ای تی ار هاشون ب ۲.۵تایی به تایم های متا نزدیکتره و با توجه به  اعداد اندیکاتور تی رکس رابطه  ۶فرکتالی 

هم این بود که بدونم شما هم بررسی   825تایی دیگه رابطه بین تایم دیلی و ویکلی و مانسلی بهم نمی خوره منظور از #سوال_شماره_
پراتور  داره دیلی رو نشون ميده و چارت س ۳۰کردید؟فرمول اندیکاتور در این حالت احتياج به دست کاری داره یا نه؟چون چارت سپراتور ام 

 استفاده کرد ۵از ام  ۴و برای تریگر اچ  ۳۰ساعته رو نشون ميده ایا ميشه برای تایم  تریگر دیلی ام ۴ ۵ام
 جواب: 

و   3-1فکر کنم شما هم احتياج به مرور سواالت و دیدن پاسخ ها دارید چون به خاطر دارم که در یکی از فيلم ها  همه حالت های فرکتالی 
یم های متاتریدری رو  هم از نظر فرمول ای تی ار هم  توان حرکتی و هم گام های حرکتی در ان فيلم نشان دادم و و تا 6-1و  5-1و  1-4

عرض کردم که همه اینها بررسی شد و یا بررسی ميشه و از نظر من با توجه به دیدگاهی که دارم اگر تایم ميانی را به فرمایش شما در نظر 
 نگيریم 

خيلی نزدیکتر هستش و چون اکثر تریدرها رو هم دیدم که احتياجی به  240-60- 15- 5-1به تایم های  256-64-16-4-1تایم فریم های 
 تایم های مانسلی و هفتگی نداشتند حتی اندیکاتور رو برای ان تایم ها ویرایش هم نکردم چون نيازی احساس نميشد 

سرمایه و کال ارتباط احتياج به هر تایمی برای دیدگاه مولتی تایم بر اساس تایم  اما اگر شما و یا هر شخص دیگری بر اساس زمان ترید و  
 های فرکتالی داره ميتونه انها رو انتخاب کنه حتی شما ميتونيد از سری فيبوناچی استفاده کنيد

 موضوع اصلی داشتن ان دیدگاه هستش و ما تایم های فرکتالی یک چهار شانزده رو کار می کنيم 
 دقيقه رو بررسی نکردم متاسفانه 30ن هرگز تایم فریم و تا اال 

 و در تایم های فرکتالی ما برای دیلی تایم یک  ساعته مد نظر هستش و برای چهار ساعته هم تایم یک ربع رو استفاده می کنيم
ونيد از تایم هایی که بررسی و اگر شما نياز دارید یا تشخيص دادید که تایم های شما مناسب تر هستش مطمئنا ایه نازل نشده و ميت

م  کردید و نتيجه گرفتيد استفاده کنيد و البته ميدونيد که ما در خيلی از زمان ها مجاز هستیم برای بهتر دیدن دره و قله ها یک تایم فری
تر دیدن نه استفاده از  دقيقه هم استفاده می کنيم  فقط برای به 5سوئيچ کنيم و گاهی وقتی تایم چهار ساعته هستیم برای بهتر دیدن از 

 توان حرکتی ان 
 

به هر حال اصل دیدگاه ارائه شده و بقيه و تصميم در این خصوص با شما هستش و ميتونيد اگر به این نتيجه رسيدید که تایم های 
 مناسب تر هستش از انها استفاده کنيد 6-1فرکتالی 

اختالف سرور ها کندل های نيم ساعته مشابه دارند ولی کندل های یک و شاید هم حذف تایم یک ساعته که در اکثر بروکر ها به خاطر 
 ساعته متفاوت این تایم های شما بهتر باشه
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 موفق باشيد 
 
 
 
 
 
 

 سوال ----
های دوره را دیدم و البته تمام سواالت را  باسالم و عرض ادب خدمت جناب خاکستر عزیز. ببخشيد مزاحم شدم. من چند بار فيلم

کامل کنم ولی وقتی به عنوان تمرین ميخوام روی چارت دروس را پیاده سازی کنم. از قبيل رسم سطوح پیوت و مينور و ماژور نتونستم 
و گره های معامالتی و ارزش گذاری سطوح. بامشکل مواجه ميشم. بدین صورت که تعداد سطوح زیاد ميشه و در اصل قابليت تحليل و 

ا خوب متوچه نشدم( لذا خواهشمندم در صورت صالحدید به مدت یکهفته تا شروع نيمه دوم آموزش.  ترید به من نميده. )شاید دروس ر
تعدادی جفت ارز را مشخص کنين به عنوان تمرین با تایم ساختار دیلی که همه دوستان تمرین و تحليل کنند وسپس با یک ویدئوی ده  

 ین و توضيح دادین مقایسه کنيم. جهت بهتر فهميدن کل دوره تا بحال دقيقه ای ازتحليلهای جنابعالی که به صورت الیو تهيه کرد
 جواب: 

 و وقت بخير
 اگر هنوز در تشخيص پیوت ها مشکل دارید که پیوت برای کدام تایم فریم هستش و به نظرم بهتر هستش که ادامه ندید 

شخيص بدید و صحبت های متفرقه ای هم  که انجام شده اما ما هنوز در مورد گره های معامالتی اصال صحبت نکردیم که بخواید انها رو ت
 به خاطر داشتن یک ذهنیت برای فصل بعدی هستش 

و اما اینکه در تحليل ها شما تعداد سطوح زیاد ميشه به این خاطر هستش که مطمئنا شما ميخواید همه سطوح رو در چارت داشته 
 م فریم ها رو داشته باشه همه چارت ميشه مملو از سطوح باشيد و مطئنا هر شخص دیگری بخواد همه سطوح در همه تای

و اگر مثال چارتی از من رو در گروه و یا کانالی مثل تصویر زیر مشاهده می کنيد که یک سطح ترسيم می کنم به این خاطر هستش که من  
 تایم رو مد نظر قرار بدم در یک تایم و مطابق با یک روش در حال تحليل و ترید هستم و سعی می کنم الگوی حاکم در این

اما در مورد درخواست شما باید به صراحت عرض کنم که شرمنده شما هستم چون از روز اول که این ماجرا ها در گروه شما اتفاق  
فر رو ن 233نيفتاده بود که تعداد افراد غير قابل تحمل در بین شما باشند هم من عرض کرده بودم که اصال شرایط و وقت حل تمرین برای 

 ندارم 
 و به نظرم هر زمان هم جلوی ضرر رو بگيرید تازه هستش اگر تمایل به ارائه مطالب به روش دیگری رو دارید و در توان من نيستش 

اگر همه عرض می کنم اگر همه موفق باشيد یه رای گيری کنيد  و من مبلغ هایی رو که به صورت امانت در حساب من هستش رو عودت 
تان رو به خير و من رو هم به سالمت چون من قادر به تهيه فيلم و حل تمرین برای این همه تعداد اعضاء نيستم و از این  بدم و شما دوس

بابت شرمنده همان چند پاسخ ویدئویی رو هم اشتباه کردم که تهيه کردم پس منتظر نتيجه نظرات دوستان شما هستم اگر همه موافق  
اصال تمایل ندارم که خارج از ان چيزی که از روز اول صحبت شده کاری خارج از ان رو برای این گروه  باشند دوره رو کنسل کنيم چون من

 انجام بدم
 .و از یک فردی که ناکس روزگار هستش هم نباید بیشتر از این توقع داشته باشيد 

 
 سوال ----

بفرمایید ونام مترجم وانتشارات مربوط به کتابها را که معرفی  سالم وعرض ادب خدمت استاد              ميخواستم در صورت امکان لطف 
 کردید بفرمایید )البته اگر امکان دارد(تا بتوانم دقيقا همان کتاب را تهيه کنم ...ممنون 

 جواب: 
اسفانه من بلد کتاب های مورد نظر در امازون هستش اگر تمایل به تهيه دارید و اینکه چطوری بخواید بخرید و به ایران برسونيد رو مت

 نيستم 
فانه  و خبر از بازار ایران که ترجمه شده یا نه و یا اینکه به روش های غير قانونی دیگه نسخه ای از ان رو در ایران بتونيد تهيه کنيد متاس

 اطالعی ندارم که وجود داره یا نه
 شاید برای فردا که ما نيستیم این طوری بشه 
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 ��_پاسخ_سوال_شماره #
 ---------_جلسه #

 
 

 829سوال_شماره_ #
 جلسه_ششم #

 قيمت در برگشت به پیوت هایی که عمل نکردن و شکسته شدن چه واکنشی داره؟ 
 ها عمل می کنن  لطفا در این رابطه هم یک توضيحی بفرمایید ایا مثل همون فلگ ليميت
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 جواب: 

 چون شما هيچ شرایطی از گذشته و حال و اینده رو در اختيار ندارید در اصل به نظرم به هيچ عنوان نميشه به این سوال شما پاسخ داد 
 اینکه قيمت با چه الگو و ارایشی  و از چه سطحی از چه تایم فریمی ان حرکت نزولی رو شروع کرده 

پیوت و یااینکه ان پیوت شما در چه سطحی تشکيل شده و علت تشکيل ان پیوت چی بوده و ایا ان یک پیوت تسویه هستش یا یک 
  پولبک

 و نکته بعدی اینکه قيمت از چه سطحی و با تشکيل یه الگو و ارایشی مجدد به سمت ان ناحيه ترسيمی شما برگشت داشته 
به هر حال اگر بخوایم در مورد ان پیوت که عمل نکرده و االن قيمت دوباره به ان رسيده صحبت کنيم فقط با توجه به اینکه یک پیوت 

 االن قيمت با رسيدن به ان چه واکنشی داره اصال نميتونيم نظر بدیم  بوده و عمل نکرده و
 
 
 

 830سوال_شماره_ #
 جلسه_؟پانزدهم #

  کنيدنمی دونم دقيقا مربوط به کدوم جلسه ميشه چون تقریبا در اکثر ویدیو ها دیدم یه اشاره بسيار کوچکی می
سطح نفوذ کنه دیگه ما دیدگاه نزولی نداریم یا اگر از فالن سطح رد بشيم دیگه استاد من خيلی دیدم که در ویدیو ها ميگين اگر در فالن 

  .... دیدگاه صعودی نداریم یا
 این سطوحی که از انها چنين برداشتی می کنيم چه ویژگی هایی دارن؟

 و چه سطوحی هستند؟ 
 و ما چطور اون ها رو تشخيص بدیم؟  
 و چطور از اون ها برداشت داشته باشيم؟  
 ها چطور و چه دیدگاه داشته باشيم؟ به وسيله اونو  
       ممنون ميشم در این رابطه توضيح بفرمایید 

 جواب: 
بله در اکثر ویدئوها به خاطر نوع سواالتی که ميشه و اکثر درخواست تحليل و یا ترید الیو دارند من مجبور هستم که از مطالب فصل بعد  

 قيقا درست فرمایش کردید اشاره کردیم هم یک اشاره ای به انها داشته باشيم و د
 چون بحث انگلف و سطوح پرایسی و گره های معامالتی برای دوره بعد هستش اگر خدا بخواد در موردش صحبت می کنيم 

 
 831سوال_شماره_ _#

 جلسه پانزدهم 
  استاد اول اینکه ببخشيد مربوط به جلسات نيست نمی دونم چی بنویسم

 کجا تشخيص دادید به سطح باالتر ميره. چرا قيمت مثال با استاپ هانتر یا ناحيه اف تی سی برنگشت و سوالم اینکه شما از 
 جواب: 
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و تحليل یعنی اینکه در نظر گرفتن همه مطالب و این تحليل شامل نزدیک به    بله مربوط به جلسه ها ما نيستش و ایشون تحليل کردند
 دم و تحليل برای شخص دیگری از دوستان و هم گروهی های شما بودشجلسه ارائه نشده هم ميشه و من تشخيص ندا 15

من فقط اشاره کردم که تا زمانی که خط روند شکسته نشه نميتونيم انتظار ریزش داشته باشم چون یکی از شرط های داشتن سطح  
ونم االن بگم چون ان وقت باید بگم عرضه و تقاضا شکست خط روند هستش و من نکته دیگری رو هم اگر در نظر گرفته باشم دیگه نميت

انگلف درایور یک چی هستش و کال سی پی چی هستش و تعداد برخورد چی هستش و تسویه چی هستش و هزار تا عنوان دیگه که برای 
دوستان شما سواالت جدیدی مطرح ميشه و از بس که گفتم برای دوره  های بعد هستش دیگه خودم هم از گفتنش خسته شدم و 

وقتی تحليلی باشه یعنی همه مطالب و چون همه مطالب هم گفته نشده متاسفانه از توضيح دادن ان معذورم و اگر دوست   سوال
دارید بدانيد باید در مورد نقض سطح و سی پی درایور ها و سطوح فليپ پرایسی و و برگشت به منشاء حرکت و سایر مطالب از دوره قبلی 

 مطالعه داشته باشيد 
 

 ۸۳۲اره_ سوال_شم _#
 جلسه_پانزدهم #

قبًال در مورد پیوت ها فرمودین اگه قيمت دوباره به سمت پیوت برگردده ، باید دنبال نقطه ای در ریترن تو پیوت برای برگشت قيمت 
 باشيم 

زیر که بیس شکسته و به سطح شکسته شده پولبک زده در این مورد هم اگه دیدگاه نزولی داشته   می خواستم بدونم االن در تصویر
 باشم باید در دل این پولبک دنبال نقطه ای برای برگشت باشم ؟ 

 
 جواب: 

ميگرفتيم اخرین پیوتی که در تحليل شما من مشاهده می کنم یک ستاره یا پرشين هستش که ما برای آن دو سطح اف تی سی در نظر 
یکی هيدن و دیگری سطح داخلی و با این دیدگاه باید در تایم چهار ساعته در این دو ناحيه دنبال تسویه خرید هایی باشيم که در کف  

 سيگنال ان صادر شده بود و به همين طور به تایم تریگر ميریم 
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تسویه خرید ها در مرحله اول و ورود به پوزیشن فروش در  در تایم تریگر بر اساس پیوتی که دارید دو ناحيه اصلی تصميم گيری برای
مرحله بعدی درون گره معامالتی هستش که داریم و ناحيه های شما برای تایم فریم های پایین تر هستش که شاید قيمت در این مسير  

 م به خرید خواهيم داشت صعودی حتی به انها واکنش هم نداشته باشه و و چنانچه ریتریس داشيم در ناحيه های پایین اقدا
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 دیدگاه به این صورت 

 
 

 ۸۳۳سوال_شماره_ #
 جلسه_پانزدهم #

 یعنی هميشه قيمت از یک پیوت به یک پیوت همتراز یا پیوت تایم باال حرکت می کنه این قانون هميشگيه ؟ 

 
 جواب: 

 دو پیوت حرکت می کنه بله برای حرکت ها این نظریه سبک هستش که قيمت هميشه بین دو زیرو تریگر از 
و این قانون هستش که در تشخيص ان باید به تایم فریم ها و تعداد برخوردها و نقض سطوح و تقدم و تاخر در نقض سطح و تقدم مولتی  

ر کنار هم  جلسه رو با سال ها تمرین د 30تایم نقض سطح ها هم توجه کنيم و برای اینکه بتونيد ان رو در نظر بگيرید باید همه این تقریبا 
 قرار بدید 

 
 834سوال_شماره_ _#

 جلسه_سيزدهم #
من روش ترسيم  13ویدیو شماره  53و همچنين دقيقه  608سالم استاد عزیز .خدا قوت و وقتتون بخير.در #پاسخ_سوال_شماره_

 سطوح ,برای ورود که به صورت باکس ترسيم فرمودین متوجه نشدم اگر امکان داره توضيح بفرمایید
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 جواب: 
وش مربوط به جلسه های اینده هستش و عرض کردم به خاطر همين موضوع که از روی فيلم هایی که برای سواالت ارائه شده بود ر

 مجبور بودم تا به نکاتی خارج از مباحث اشاره کنم دیگه ارائه پاسخ های به صورت فيلم رو کنسل کردیم 
مباحث مربوط به گام های حرکتی در گره های معامالتی رسيدیم در مورد این و به اميد خدا زمانی که سواالت دوستان ما تمام شد به 

 .روش صحبت خواهيم کرد 
 

 835سوال_شماره_ _#
 جلسه_یازدهم #

استاد در جایی از پاسخ به سواالت فرمودین اگر پیوتی ریترن نداشته باشه و حرکت کنه و سطح پیش رو رو بریک کنه زمانی که قيمت 
سی محل مهم برای واکنش هست ولی در جای دیگه فرمودین اگر ریترن نداشته باشيم و حرکت کنه و تارگت ها رو    برگرده ,سطح اف تی 

بده در برگشت دیگه اف تی سی مهم نيست و به عنوان سطح حمایت و مقاومت به پیوت نگاه ميکنيم لطف ميکنيد ,اگر توضيح بیشتر 
 بفرمایید

 جواب: 
کردیم و در خصوص شرایط مربوطه شما چهار عامل تاثير گذار برای تصميم گيری دارید که یکی سطح واکنش  بله هر دو موضوع رو مطرح 

  و دیگری سطح برگشت و ارایش برگشت هستش
اگر شما در حالت سمت چپ که پیوت دارید و آر تی پی در ان تایم ندارید قيمت به سمت ان ناحيه برگشت داره شما باید پیوت رو در نظر  

ید ولی اگر مثل حالت سمت راست باشه و ار تی پی داشته باشيد در برگشت دیگه پیوت مد نظر نيستش و سطح ار تی پی مقابل بگر
حرکت هستش و از طرفی برای تصميم گيری شما باید به ارایش و سطحی که قيمت به سمت  ناحيه برگشت داده ميشه هم توجه داشته  

رن نداریم دیگه یک اف تی سی بدون دفاع داریم که اگر برگشت به ان همراه با تسویه باشه  باشيد و در حالت سمت چپ چون ما ریت
 شکست ان برای ما احتمالش بیشتر هستش 

 
 
 
 

 836سوال_شماره_ _#
 جلسه_دهم #

بعد از اولين  استاد جان این برداشت ميتونه درست باشه : ترید مگنت, ترید بر اساس ستاپ پیوت در تایم تریگر یک سطح هست ,که ما 
 برخورد به سطح که پیوت تسویه شکل ميگيره پیوت سمت مخالف رو به هدف برخورد مجدد به سطح ترید ميکنيم؟

 جواب: 
 بله دقيقا همين طور هستش و ما برای ترید مگنت بعداز تشکيل اولين پیوت به سمت نفوذ بیشتر در داخل سطح ترید می کنيم 
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 837سوال_شماره_ _#
 جلسه_یازدهم #

استاد بعد از اینکه هيدن النگ شدو ما دیده ميشه برای ست کردن سفارش بر اساس استاپ هانتر النگ شادو سفارش رو به اندازه ای تی  
 آر تایم تریگر النگ شادو  بعد از النگ شادو قرار ميدیم یا نکته دیگه ای هم باید لحاظ بشه؟ 

 جواب: 
هانتر النگ شدو ما معموال از ست کردن سفارش استفاده نمی کنيم واگر بخواید بر اساس ستاپ استاپ هانتری ترید   برای ترید استاپ

کنيد باید یک سفارش از نوع استاپ زیر کندل نقص کننده با شرط کلوز پشت ان کندل ست کنيد که این نوع سفارش در متاتریدر چهار 
 که سفارش ميدید برای شما بنویسند استفاده کنيدنيستش و باید برای ان از اکسپرت هایی 

 ست کردن سفارش به نوعی که شما فرمایش کردید خطر این رو داره که اگر ان شدو از نوع پاکسازی مسير باشه شما استاپ بخورید 
 و البته نوع تدوین استراتزی که بشه بهش استناد کنيد دیگه به امار ترید های شما بستگی داره

 
 838اره_ سوال_شم _#

 جلسه_هشتم #
استاد برای تعيین تایم فریم تریگر برای ترید بر اساس هيدن النگ بارها , محل پاس دادن کندل های النگ و سطوح ترگير فيليپ که  
حرکات رفت و برگشت شارپ هست ,به چه صورت باید عمل کنيم ؟ استاد من این ها رو متوجه نشدم فقط برداشتی که از پاسخ ها  

 ن بوده که بهتره منتظر باشيم که تعيین تایم فریم گره های معامالتی رو تدریس کنيد و بر اساس اون عمل کنيم آیا درسته؟ داشتم ای
البته جای دیگه هم فرمودین که طول کندل النگ رو اندازه ميگيریم و با توجه به توان حرکتی تعيین تایم ميکنيم .تو این قسمت هم این 

کنيم و بعد با توان حرکتی مطابقت بدیم یا این کار الزم نيست ؟چون   1.5مطرح هست که باید طول حرکت رو تقسم بر سوال برای بنده 
 .درصد توان حرکتی یا ای تی آر اون تایم باشه 250تا  120زمانی کندل تو یک تایم فریم النگ به حساب مياد که بین 

ین تایم فریمی که قابل رویت بود و النگ بود دو تایم پایینترش رو تایم تریگر در نظر یه به این صورت عمل کنيم که کندل النگ تو باالتر
 بگيریم؟ 

 جواب: 
بله دقيقا درست متوجه شدید برای تشخيص النگ بارها و مخصوصا اسپایک ها و تایم فریم آنها ما از طول حرکت و گام حرکتی استفاده 

 می کنيم که در اینده باید بگفته بشه
متاسفانه چون خيلی از دوستان شما بسيار عجله دارند و تعدادی هم که بعداز این همه مدت تازه یادشون افتاده که باید از جلسه ولی 

 های اول سوال بپرسند ما هم اعالم کردیم تا زمانی که سوالی پرسيده بشه به فصل بعدی نخواهيم رفت 
من هم دارم سعی می کنم که توضيحات مربوط به جلسه های اینده رو به اینده   و شاید هرگزدیگه جلسه های اینده رو نداشته باشيم و
 موکول کنم تا سوال جدیدی از بین سواالت مطرح نشه 

و انشا هللا اگر خدا بخواد در زمانی که جلسه اسپایک ها رو داریم متوجه ميشيد که ان حرکت اسپایک برای کدام تایم هستش که بتونيد بر  
بگيرید که تایم فریم تریگر و گره های معامالتی و ميزان برگشت ها و نواحی برگشت ها ميتونه در کدام ناحيه ها قرار اساس ان تصميم 

 داشته باشه
 

 839سوال_شماره_ _#
 جلسه_دهم #

رو متوجه نشدم اگه زحمتی نيست روش ترسيم سطوحی که در تصاویر مربوط به پاسخ  675استاد جان من #پاسخ_سوال_شماره_
 ل وجود داره رو توضيح مجدد بفرمایید اگر امکان داشته باشه در قالب ویس ارایه بفرمایید ممنون ميشم سوا

 جواب: 
 و احتياج به توضيح نداره  به نظرم که خيلی ساده هستش

 شما یک النگ شدو دارید و من برای پیدا کردن مرکز ان النگ شدو یک باکس ترسيم کردم تا مرکز ان رو عالمت بزنم
با توجه به طول حرکت النگ شدو رفتم به تایم تریگر و در تایم تریگر بر اساس ارایشی که ان النگ شدو داشته ناحيه های  مينوری رو و 

( هم یکی از دوستان شما 834عالمت زدم. و قسمتی از ان هم مربوط هميشه به انواع ریترن تو پیوت ها که در یکی دو سوال قبلی )
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دم این روش پیدا کردن و انتظار رسيدن به ناحيه رو که مربوط به گام های حرکتی هستش و طول اصالح در پیوت  مطرح کردند و عرض کر
 هاو شکست ها در اینده خواهيم گفت 

و متاسفانه سوال کننده تحليل خواسته بودند و تفاوت و ظاهرا ویدئوهای دوره های قبلی رو دیده بودند و من هم مطابق معموال  
م و جواب دادم و باید همان موقع عرض ميکردم که مربوط به جلسه های اینده هستش و تقسيم بندی اصالح ها مطابق با  اشتباه کرد

 ای تی ار رو در اینده خواهيم گفت اگر عمری باشه 
 

 840سوال_شماره_ _#
 جلسه_دهم #

که دیده شدن و در برگشت قيمت ازشون   استاد هيدن النگ شادو ها که سطوح یکبار مصرف در سبک جنابعالی به حساب ميان زمانی
 عبور کرد ,آیا در برگشت قيمت از سمت مخالف به سمت سطح ,اون سطح به صورت فليپ اهميت داره؟ 

 جواب: 
بله ان کندل ها در بحث کندل شناسی ها معموال در گروه کندل های تصميم گيری هستند در اینده که قيمت به ان ناحيه های ميرسه  

ميتونيم از انها استفاده کنيم و ان سطوح اهميت داره ولی مطمئنا ميدونيد که ما به تنهایی به سطح نگاه نمی کنيم و برای تصميم گيری 
 سایر شرایط دیگر هم باید از قبل سطحی که قيمت برگشته و یا ارایشی که داشته و برگشته هم لحاظ بشه

 
 841سوال_شماره_ _#

 جلسه_دهم #
منشا یک حرکت که تاکيد فرمودین خيلی اهميت داره به چه صورت برای ما کاربرد داره؟ در برگشت قيمت به سمت منشا  استاد تعيین

 محل مهم ترید هست؟ ترید به سمت منشا مهم هست؟ اگه توضيح بیشتر بدین ممنون ميشم 
 جواب: 

يری هستش  چه به صورت اینکه محل سفارش  منشاء حرکت که معموال منظور وجود یک حرکت النگ هستش برای ما محل تصميم گ
باشه و یا اینکه ان حرکت جعلی باشه و سطح تریگر فليپ لول ایجاد کنه و ما این حرکت های شارپ رو در بحث رالی بیس دراپ ها و 

 معکوس در بحث پرایس مجدد صحبت می کنيم 
 

 842سوال_شماره_ _#
 جلسه_هشتم #

النگ بارها که تایم رو پایین مياریم و همه گره ها رو, توی دل النگ بارهای تایم های مختلف به  استاد عزیز در مشخص کردن هيدت 
صورت سطوح مشخص ميکنيم ,آیا این برداشت درسته که گره هایی که در تایم های باالتر مشخص ميشن اهميت بیشتری دارن؟ به  

و تو دل کندل های النگ  H1 و یک گره پیدا ميکنيم ,حاال تایم رو مياریم  روی ميریم M15 داریم به تایم H4 عنوان مثال یه النگ بار تو تایم
 هستش؟  M5 مشخص کردیم مهمتر از گره M15 ميریم و گره ایی رو مشخص ميکنيم آیا گره ایی که تو  M5 قابل مشاهده توی این تایم به

 جواب: 
ارزش بیشتری دارند و راه دیگری که معموال برای پیدا کردن مهمترین گره داریم  بله دقيقا گره های که برای تایم های باالتر هستند برای ما 

رو   استفاده از الگو ها پرایسی هستش که از انها استفاده می کنيم و چند تایی از انها رو مثل سی پی ها و درایور ها و کيو ام و اسپایک ها
 .در اینده توضيح خواهيم داد

 
 843سوال_شماره_ _#

  جلسه_دهم #
وارد معامله شيم؟چون کل الگو تو دل شادو کندل  B استاد این حالت رو ميتونيم تيک فراکتال در نظر بگيریم و با شکسته شدن سطح

 اول هستش 
 جواب: 

من به شخصه این رو تيک فرکتال در نظر نمی گيرم و علت ان هم به نوعی برميگرده به سوال قبلی شما که اشاره به منشاء حرکت داشت  
مه این کندل ها تحت تاثير ان النگ شدو اولی هستش و بهتر هستش که دو کندل وسطی اینساید ميشدند و کندل اخر شدو اولی رو و ه

 استاپ هانتر ميکرد
تيک اما بستگی به جایی که این الگو تشکيل ميشه مثال اگر انها رو یک ریترن در نظر بگيریم اقدام به ترید کنيم اما بهتر هستش که واژه 

 فرکتال برای انها در نظر گرفته نشه
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 844سوال_شماره_ _#

 جلسه_پانزدهم #
در تمام تحليلها صحبت از آرایش کندلی رسيدن به سطح اشاره می کنيد. این موضوع در ادامه مباحث هست یا می بایست یاد بگيریم؟ 

 .لطفا در صورت نياز  منبع مطالعاتی معرفی بفرمائيد
 جواب: 

عنی اینکه شما در رفتارشناسی به یک کندل و یا دو کندل برای تصميم گيری اکتفا نکنيد و مجموعه ایی از کندلها و اینکه  آرایش کندلی ی
 سطوحی که ان کندل ها بهش رسيدند و یا ازش دور شدن رو هم لحاظ کنيد 

بخوره رو ندیدم و اگر هم صحبت های باشه  متاسفانه من تا االن هيچ منبع خاصی که در مورد کندل ها صحبتی کرده باشه که بدرد ترید
   باید از البه الی کتاب های افراد مختلفی جمع آوری بشه و اینکه ما به ارایش کندلی اشاره می کنيم منظور حرکت های سی پی و درایورها و

  مومنتوم مجموعه ایی از کندل ها هستش
 

 845سوال_شماره_ _#
 13جلسه_ #

را فرمودید و دیگری پیوتهای مينوری)تایم پایین(. ایا این دو برهم منطبق هستند یا اینکه نياز به اپدیت  1،3،7در مبحث تارگتها یک مورد 
 یکی از سطوح داریم؟ 

 جواب: 
بله این موارد یک سه هفت از همان حرکت های ای تی ار و گام های حرکتی و برگشت ها و اصالح ها که باعث تشکيل پیوت های مربوط 

 یم های ميشه گرفته شده به تایم فر
و چون یک سه هفت بر اساس ای تی ار هستش و ای تی ار هم که ميانگين هستش ما هميشه عرض کردیم که ناحيه های بدست امده  

 رو با نزدیکترین سطوح پیوتی چشمی که در ان محدوده دارید بهنيه کنيد 
ای در همان نااحيه اپدیت می کنيم و مالک برای ما پیوت ها در چارت و معموال ما طول حرکت های بدست امده از ای تی ار رو با پیوت ه

 هستش 
 

 846سوال_شماره_ _#
 جلسه_پنجم #

با روش چارک، قيمت تقریبا تا انتهایی ترین نقطه پیوت برگشت دارد، از طرفی داریم که اگر دیدگاه بازار عوض نشده باشد  FTC در سطح
 نميکند. لطفا توضيح بیشتر ميفرمایید؟ قيمت ناحيه باالیی پیوت را لمس 

 جواب: 
  چشم و برای اینکه برای بقيه دوستان شما سوالی در مورد انواع حرکت های  و تقسيم بندی های انها پیش نياد

 لطفا این سوال رو نگهدارید بعداز اخرین جلسه مربوط به شکست ها که انواع حرکت ها رو توضيح دادیم در خدمت شما باشيم 
 

 847سوال_شماره_ _#
 جلسه_یازدهم #

استاد االن تو حالت سمت چپ ناحيه داخلی یا همون اف تی سی پیوت برای ما مهم هست یا سطح خارجی پیوت که مثل سطح مقاومت  
 کالسيک بهش نگاه کنيم؟ 
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 جواب: 

 دیگه اف تی سی برای ما مهم نيستش  ببنید در حالت سمت چپ وقتی شما حرکتی دارید که  ار تی پی  به اف تی سی ندارید عرض کردیم
و در این حالت ما این ناحيه رو به عنوان یک ناحيه کالسيک و    در نظر داشته باشيد که سطح داخلی پیوت همان اف تی سی هستش

  مقاومتی در نظر ميگریم
مهم نيستش یعنی دیدگاه پرایسی و وقتی دیگه اف تی سی یا گره معامالتی و همان سطح  داخلی پیوت برای تصميم گيری برای ما 

 نداریم 
 و باید منتظر شکست یا برگشت به صورت کالسيک باشيم 

 و در نظر داشته باشيد که برای تصميم گيری ان سطح  پایین که به صورت ابر ترسيم شده هم برای ما برای تصميم مهم هستش 
دنبال نقض سطح باشيم  و در انجا به دنبال شکست و یا برگشت  اما برای ناحيه مورد بحث شما ما دیگه دیدگاه پرایسی نداریم که به

 هستیم تا تصميم بگيریم 
 اما در تصویر سمت راست چون ار تی پی داریم به دنبال نقص سطح خواهيم بود

یوت ها رو  البته ما هنوز در مورد ناحيه های پرایسی فقط اشاره کردیم در حد اشنایی و داشتن ذهنیت در در جلسه کپس ها دوباره پ
 بررسی می کنيم 

 
 848سوال_شماره_ #
  جلسه_سيزدهم #

سالم استاد من دیدگاهم در موردطال رسيدن به گره فوق مانسلی و برنامه ریزی برای سل بودکه گلد با سطح مانسلی مذکور که با 
ده است؟استاد هدفم از این سوال این هارمونيک هفتگی هم پوشانی داره  در واقع پیوت تسویه داده ...استاد ایا این دیدگاه درست بو

بود که بپرسم تو پیوت تسویه براساس ترید ماهيت رو سطح فوق مانسلی ....چه نشانه هایی ما رو مجاب ميکنه که مارکت برگشتی به 
 گره مانسلی برای ریزش اصلی داره ؟ایا پیوت بروی گره درتایم یک ساعته ميتونه باشه همون چيزی که االن داریم؟ 
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 جواب: 

در مورد برنامه شما برای رسيدن طال به گره فوق مانسلی برای سل که خوب خدا رو شکر قيمت به ان رسيده و اولين واکنش تسویه رو  
هم انجام داده  و بله این دیدگاه درست هستش و ما هم ماه ها داریم اعالم می کنيم که هدف خرید ها و تحليل هایی که برخی از  

انها رو از این گروه ميدزدند و در جاهای دیگر شير می کنند و باعث ميشه که دیگه تحليل الیو هم نداشته باشيم تا به امروز  دوستان شما 
 در تمام تحليل ها دیدگاه حرکت صعودی بود 

 ماهيت ترید کنيم و از امروز تا زمانی که در گره ایی که شما ذکر کردید فوق مانسلی هستش  ميتونيم با هر دو دیدگاه مگنت و 
اما برای سوال شما باید یه مثال بزنم که دیگه صحبت از مباحث جلسه های اینده نشه و اميدوارم که بتونم منظورم رو به شما انتقال  

 بدم و قبل ازا ن به تصویر زیر نگاه کنيد

 
 

 حی هستید شما فرض کنيد که یک رودخانه دارید و توسط یک الواتور در حال انتقال اب به  یک سط 
و هر زمان که الواتور به اندازه یک کاسه جابجا ميشه شما برای محافظت از اینکه تالش شما بیهوده نشه و اب به سطح اول برگشت 

راه   نداشته باشه یک مانع زیر هر پله از ارتفاع کاسه های الواتور  درست کردید و االن اب به سه پله باالتر رفته  و سوال شما این هستش که
 اینکه این اب به مخزن سطح پایین برگرده چی هستش 

 جواب ميشه دو حالت زیر 
 سوارخ شدن سطح و یا سرریز شدن ان 
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 849سوال_شماره_ #
 پانزدهم _جلسه #

             سالم  خدمت استاد عزیز،ایا تشخيص  دیدگاه در این دو پوزیشن درست بوده؟
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دیدگاه اصلی در این جفت ارز خرید هستش  ولی ان ناحيه هيدن که ترسيم کردید یه ناحيه سوخته اولی فکر کنم یورو به دالر باشه که 
  هستش و بر اساس این دیدگاه و ناحيه هيدن االن دیگه خرید ارزش نداره

     و دیدگاه های خرید ميتونه بر اساس تحليل های دیگری باشه نه هيدنی که لول ان تاچ شده

 
# 
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طال هم ميتونيم دیدگاه فروش موقت داشته باشيم و فکر کنم در سوال قبلی اشاره شد که باید یک پیوت تسویه داشته  و اما برای

باشيم و از سطوح پایین تر به دنبال یک خرید دیگر تا اینکه ظرف زمان گره فوق مانسلی پر بشه قيمت در تایم هفتگی و مانسلی باید در  
     این ناحيه باشه

https://kohanfx.com
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 850سوال_شماره_ _#
 جلسه_یازدهم #

لگ اصلی یکی از درصدهاست... اما توی عکسی که تو فيلم بود تا   ۱۳۱فرمودید درصد  2bدر مورد تریگر هارمونيک و همچنين الگوهای 
برای ما  درصد لگ  ۳۰درصد هم جز قابل قبول هست طبق برداشت من... و اگه طبق محدوده ای تی اری بخوایم لحاظ کنيم حدود  ۱۶۱

استاد سوال من اینه حد نهایی درصد اکسپنشن برای اینکه اون ساختار هارمونيک مد نظر ما باز قابل قبول باشه  قابل قبول هست..
... حاال     کدوم هست؟.... سوال بعدی اینکه در مورد الگوهای دابل تاپ فرمودید در محدوده خودش هر کاری دلش بخواد ميتونه بکنه

 ...     ابزاری هست که تا حدودی  حدس بزنيم که قرار هست به صورت دایورجنسی برگرده یا معمولی یا نامبر
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 جواب: 

در مورد اتمام زمان سواالت که عرض کردم تا زمانی که سوالی پرسيده بشه به دوره بعد نميریم و باید سواالت تمام بشه چون واقعا اگر 
ایده ای نداره  و از طرفی هم انقدر طوالنی بشه که دیگه فراموش کنيد اصال اصل داستان چی بوده سوالی باشه جلسه های بعدی هيچ ف

 هم به خودتون مربوط هستش 
بشه و یا به عبارتی دو بی و یا هر اسم دیگری که داشته باشه یکی از ساختار های مارکت   5-0و اما الگوی شارک که بعدا ميتونه تبدیل به 

ی ژاپنی شبیه به الگوی ان هستش و اینکه از چه روشی شما به ان نگاه می کنيد به نظرم زیاد مهم نيستش و هستش که در الگوها
  مطابق پیوت اول برای ما اگر در محدوده ای تی ار باشه  هنوز جزئی از الگو های دبل تاپ یا دبل باتم هستش

  ما ميشناسيد اسم گذاری بشهو اگر از ان محدوده خارج بشه ميتونه دیگه هر الگوی دیگری که ش
درصد قله اولی ميتونه اکستند بشه که دیگه ما به ان دبل تاپ نمی گيم و اسمش ميتونه یه الگوی دیگه   161.8مثال در همين الگوی تا  

 باشه
نه حدس بزنيم ولی اما اینکه ميتونيم بفهميم که بازار دایورجنس ميزنه و یا نامبر رو تا حدودی از نوع پیوتی که تشکيل ميشه ميتو

 متاسفانه با اطمينان کامل خير برای ما قابل پیش بینی نيستش 
 

و یه نکته دیگه اینکه شما وقتی دارید هارمونيک کار ميکنيد باید رابطه هارمونيک بین حرکت ها باشه نه فقط از نظر قيمت که بررسی 
 .ی هم در این الگوها داشته باشيدشده و در تمام کتاب ها به ان اشاره شده شما باید هارمونيک زمان

البته تا حدودی از نظر فيبوهای زمانی این بحث رو بهش اشاره کردند ولی کامل نيستش و باید دنبال راهکار های جدیدی برای این  
 .موضوع هم باشيد

 
 851سوال_شماره_ _#

 جلسه_یازدهم #
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وقتتون به خبر... استاد همونطور که بهتر ميدونيد یکی از اندیکاتورهایی که مبنای اون ای تی ار هست سوپرترند هست.... تصویر  
که دوره روزانه هست چارت یورو به دالر با اندیکاتور سوپرترند در تایم یک  ۲۴که نصف ای تی ار روزانه ميشه و دوره  ۲.۴ضميمه با فکتور 

ن ميده... ميشه گفت این اندیکاتور رفتار تایم ساختار رو با توجه به حرکات قيمت در تایم تریگر رو نشون ميده؟... کال ساعته رو نشو
 ...طتوصيه ميکنيد به استفاده از این اندیکاتور یا اندیکاتور های دیگه، یا پیشنهادتون اینه که بهترین تریگر، تریگر الین هست به شرط تسل

 
 جواب: 

به خاطر سال ها کار کردن با  این اندیکاتور و عالقه ایی که به ان دارم نميتونم بگم که اندیکاتور خوبی نيستش چون عالی هستش مطمئنا 
ترند  و خوب مطابق با خيلی از اندیکاتور های دیگه از فرمولی بر منباء ای تی ار کار می کنه و از خانواده مووینگ ها به حساب مياد ولی اگر 

يد و توان گرفتن حرکت ها و صبر تا رسيدن به تارکت ها رو نداشته باشيد مطمئننا برایند کار منفی هستش چون وقتی قيمت در  کار نباش
حالت ساید قرار ميگيره ميزان سيگنال های خطا در اندیکاتور بسيار زیاد ميشه من که به استفاده از اندیکاتور کسی رو سفارش نمی کنم  

و   يتونه گام های حرکتی یک تایم رو تشخيص بده این اندیکاتور مناسبی برای تشخيص گام حرکتی هستش زمانیولی اگر واقعا کسی نم
اگر مولتی تایم ترید بشه اولين سيگنال بعداز تغيیر رنگ هم جهت با تایم باال ميتونه سيگنال مناسبی باشه و خيلی روش های استفاده 

 دیگر
بایدعرض کنم ما چيزی به اسم بهترین روش نداریم شما به هر روشی که بتونيد سود کنيد ان بهترین  و اینکه بهترین روش چی هستش 

روش هستش و به همين خاطر هيچ وقت حساسيتی نداشتم که در چارت های دوستان شما اندیکاتور باشه یا اسيالتور و یا هر ابزار  
 نيد برای خودتون سيستم معامالتی طراحی کنيد کمکی دیگه چون مهم سود کردن هستش به هر روشی که شما بتو

 
 852سوال_شماره_ _#

 جلسه_چهارم #
 سالم و وقتتون بخير با توجه به این پاسخ شما من این براشت رو کردم 

 
 :هاالنگ شدو

 ها است م آنها مشخص کننده تایم فری گوییم و طول این شدوتایم فریم بیشتر باشند النگ شدو می ATR درصد 60به شدوهایی که از  
و بیشتر باشند و همچنين در این شرایط کندل شدویی داشته باشد که    atr درصد 120اما امروز یکی از دوستان گفتن که  کندل هایی که 

  حداقل دو قسمت از سه قسمت کندل شدو باشد و به این ميگيم النگ شدو
 می خواستم بدونم کدومش درست هستش ممنون از توضيحاتتون 
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 جواب: 
 له این رو من عرض کرد ب

 :هاالنگ شدو
 ها است ها مشخص کننده تایم فریم آنگوییم و طول این شدوتایم فریم بیشتر باشند النگ شدو می ATR درصد 60به شدوهایی که از  

درصد باقی می   90داشته باشيد در النگ شدو ها ميتونست تا ده درصد رو شدو نویز تشکيل بده و انجا  100شما اگر مثال ای تی ار 
 موندش 

 درصد ای تی ار 60پپ و این یعنی  60که از ان هم باید دو سوم شدو و یک سوم بدنه باشه که دو سوم ميشه 
 

شما یه سری کندل ها هم داشتید که پین بارها بودند در زیر گروه النگ شدو ها و پین بار ها طولشون از کندل هایی مثل شوتيک و همر  
درصد به باال بودش که در این حالت شما کندل رو به جای تقسيم بر سه تقسيم بر چهار  120داشتند بیشتر بودش و از  که طول استاندارد

 کندل 67پپ شدو که ميشه تقریبا 81تقسيم بر چهار و سه تا شدو یعنی تقریبا   108ميکردید یعنی  در این حالت شدو شما تقریبا ميشه  
وط به مباحث خودشون و البته در ادامه هم  عرض کردیم برای راحتی کار که قرار هم بودش کار رو و هر دو موضوع درست بودش و مرب

 ساده نگاه کنيم
هر زمان در هر تایمی شدو داشتیم ان شدو رو اندازه گيری می کردیم و طول شدو برابر با ای تی ار هر تایم فریمی بودش ميگفتم ان شدو 

 ساس ان تصميم ميگيرفتم برای ان تایم فریم هستش  و بر ا
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 شانزدهم سواالت مربوط به درس جلسه  

 سوال   2

 
 853سوال_ #
 جلسه_شانزدهم #

درود استاد خاکستر عزیز، ببخشيد استاد وقتی یک لگ حرکتی مثال برای دیلی داریم و پیوت تشکيل ميشود وقتی آخرین گره اون لگ رو  
اطمينان بیشتری روی پیوت حساب کنيم باید در چه تایمی گره باشد؟چون وقتی به تایم های  بخوایم ببینيم که با اینگلف شدنش با 

             پایین تر از تایم تریگر هم ميرویم تا یک دقيقه گره های دیگری هم توی اون لگ هست
 استاد اگر تشخيص این نياز به جلسات آینده دارد که بعدا دوباره مزاحمتون بشم و ازتون سوال کنم 

 ب: جوا 
اگر از نظر شما ایرادی نداشته باشه اجازه بدید من دو جلسه دیگر رو که مقدماتی هستش و فقط اشاره به موضوع هایی هستش که در 

اینده صحبت می کنيم داشته باشم یعنی جلسه بعدی یه مقدماتی برای گام های حرکتی و در جلسه بعدی هم یک مقدماتی در مورد زیر و  
 د از این مطالب مقدماتی بریم برای اینکه گره ها رو بگيمتریگر کندل ها و بع

 و گره ها که حاصل از برگشت از سطح و یا شکست یک سطح هستش رو در شکست ها و در پیوت ها صحبت کنيم 
 که در مورد گام هر برگشت و کندل هایی که باید در گره ها پیدا کنيم رو در شکست و در برگشت ها بگيم

عجله نکنيد به همه سواالت شما پاسخ داده ميشه و فقط بدونيد که ما گره های معامالتی رو در تایم تریگر پیدا می کنيم و و مطمئنا اگر 
 طول ان گره ها برای ما اهميت داره که به نسبت طول گره ها ناحيه تشخيص ميدیم و در ان ناحيه کندل های مورد نظر رو پیدا می کنيم 

 
 854سوال_ #
 م جلسه_شانزده#

استاد در بحث لگ ها و پولبک ها گفتيد که لگها سه برابر ای تی ار و پولبک ها انداره یک ای تی ار هستن االن چطور ميتونيم بفهميم که 
پولبک وقتی رسيد به ای تی ار ، این پولبک دیگه تموم شده یا به عبارتی وقتی بازار وارد محدوده استراحت ميشه.پایان استراحت رو چطور  

 .نيم تشخيص بدیم ميتو
 جواب: 

ما در مورد ریتریس و اصالح صحبت نکردیم و اسم کوچکترین واحد حرکت "پولبک هستش که یک گام حرکتی به حساب مياد و برابر یک 
 ای تی ار یا یک توان حرکتی ان تایم هستش 

واحد برگشت داشته باشيد یک  پیوت دارید   حاال با دیدگاه شما اگر سه واحد حرکت داشته باشيد که بشه یک لگ و شما وقتی حداقل یک
 و اگر فرض کنيد که این برگشت ده واحد هم باشه دیگه تاثير در ان پیوت تشخيص داده شده شما نداره 

 ما کاری به کار اصالح نداریم که بگيم پایان اصالح کجا هستش 
  صحبت کنيم  اصال اصالح ها ممکن هستش که ریتریس نباشند که بخوایم در مورد تشکيل پیوت

 شما یک تعریفی از قدیم داشتید به اسم روند 
 این روند تشکيل شده هستش از حداقل دو سوئينگ 

 و حرکت بازار از یک سوئينگ به سوینگ دیگه یک روند هستش 
 خود سوئينگ تشکيل شده هستش از لگ ها

حرکت اسم گذاری ميشن و اینکه طول انها حداقل سه برایر توان و لگ ها انواع ضعيف و قوی و قوی تر دارند که بستگی به زاویه و شتاب 
 حرکتی ان ارز هستش 

و اگر در تایمی که هستی یک حرکتی داشتید که طول ان به اندازه حداقل یک ای تی ار بودش به ان حرکت ميگيم گام حرکتی و شما واژه 
 پولبک رو هم از دایره لغات خودتون دليت کنيد

 در مارکت به دنبال پیدا کردن لگ های حرکتی هستیم حاال در اینده ما 
 چرا 

 چون لگ ها احتمال ذهنیت قيمت دارند چون ریسک به ریوارد های بهتری دارند و اگر بکر و دست نخورده باشند هم برای ما بهتر هستند 
 

و رسيدن به یک مقاومت یعنی روند  تعریف روند هم که از قبل گفته بودیم برای ما رسيدن به یک حمایت یعنی روند ما صعودی هستش
 ما نزولی هستش ) در تایم تریگر( 
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 و حاال از این به بعد دنبال این هستیم که بازار لگ های حرکتی داشته باشه 
و البته در سبک ما چون این دیدگاه هم وجود داره که بعد از هر استراحت و درجا زدن یک حرکت داریم پس سی پی ها هم ميتونند محل 

  مناسبی برای پیدا کردن نواحی باشند که ذهنیت و دیدگاه وجود سفارش در انها بیشتر سایر نقاط داشتههای 
 که بهترین ناحيه های رو بتونيم برای ترید پیدا کنيم 

 و این بهترین ناحيه ها در دو حالت ایجاد ميشن
 یا تشکيل پیوت و یا شکست یک سطح 

 می کنيم که در اینده در مورد شکست و پیوت صحبت 
 و از اجزاء روند ميخواستیم برسيم به اینکه چه قسمتی از روند های کالسيک برای ما کارائی بیشتری دارند و انشا هللا از ان تعریف واحد

 حرکتی و گام حرکتی هم در جلسه بعدی برای روشی جهت ترسيم سطوح و داشتن دیدگاه استفاده می کنيم
 

 ه ميشه که شالوده کار رو بدونيم تا در مورد انها و استفاده از انها در اینده صحبت کنيم همه این جلسه و دو جلسه بعدی گفت
مثل موضوع معرفی ای تی ار  که االن ميدونيم از ان برای استاپ برای تارکت برای تشخيص کندل های استاندارد برای پیوت برای طول 

 حرکت و سایر مواردی که کاربرد ان رو گفتيم استفاده ميشه
 از مطالب این سه جلسه اول و دوم و سوم از بخش دوم هم در اینده استفاده می کنيم

ت  و شما از پولبک هایی که در بازار وجود داره استفاده می کنيد برای اینکه بتونيد گام حرکتی بازار رو برای اینده تشخيص بدید و به حرک
 .گ فعال کاری نداریم جاری بازار که ميتونه پولبک باشه یا لگ بشه و یا سوئين

 
 هفدهم سواالت مربوط به درس جلسه  

 سوال   12

  856سوال_ #
 جلسه_شانزدهم #

هنگامی که یک لگ حرکتی از نوع قوی یا قویتر داریم  در بین این لگ نویزها و گره هایی وجود دارند که بعدا در مبحث تشخيص گره اصلی 
داشتم در مورد تناسب تایم و طول لگ با این گره هست . یعنی اگر سه برابر توان حرکتی تایم باید به آن توجه داشته باشيم . سوالی که 

ساعته یا   4ساعته برای ما گره های کدام تایم اهميت پیدا ميکند گره تایم  4فریمی حرکت داشتیم که باعث ایجاد یک لگ شد مثال یک لگ 
 دقيقه یا یک دقيقه ؟  با تشکر  15

 جواب: 
شما یک لگ قوی یا قوی تر دارید در بین ان حرکت امکان این هستش که نویز وجود داشته باشه ولی اینکه حتما ان نویز ها گره وقتی 

 های معامالتی باشند نيستش گره ها فقط در شکست ها و یا پیوت ها هستند 
 رابطه طول حرکت با گره های معامالتی رو در اینده جلسه شکست ها صحبت خواهيم کرد 

و این جلسله همانطور که عرض کردم مقدماتی و اشنایی بوده و در ویدئو هم یادآوری کردم که سواالت مربوط بعداز سه جلسه مقدماتی 
 در سرفصل های مربوط به خود موضوع 

 
  857سوال_ #
 جلسه_شانزدهم #

بودم تا در مباحث مربوط بهش بپرسم .   یک دوگانگی در ذهن من بعد از خوندن این مطلب از خودتون به وجود اومده بود که منتظر 
  فرمودین که

تایم های پایین مدام درحال ساختن پیوتهای تایم های باال هست..موضوعی که   نباید فراموش شود  اینست که  حرکت اصلی متعلق   »
  «به  چه تایمی هست  که در ریترن   تو پیوت اصلی به مشکل نخوریم

 . پیوت را  ترید ميکنم برام این موضوع اهميت خاصی پیدا کرده چون من خيلی از مواقع ریترن تو
االن یکی » بحث سطح و تایم فریمش و انتظار تشکيل پیوت متناسب با همون سطح» و بعدم »بحثی که در ویدیوی  لگ های حرکتی و 

چندتا  مبحث رو درک نميکنم . اگر امکانش  طول حرکتی  که قيمت تا رسيدن به یک سطح داره « با این ریترن تو پیوت اصلی که گفتين این
 . هست یه توضيح بدین

 جواب: 
 اگر شما به پیوت در حال تشکيل بخواید توجه کنيد بله به صورت فرکتالی در حال تشکيل پیوت و ریترن هستش 

 ولی ما بر اساس ان پیوت که تصميم نميگيریم 
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 ما بر اساس سطحی که پیوت بهش رسيده تصميم ميگيریم 
 اینده این پیوت در حال تشکيل هم خودش رو تکميل کرده و در 

 یه ویدئو بدون کالم در دروه قبل بودش که به بررسی سطح اف تی سی از تایم باال داشت شاید ان بتونه به شما کمک کنه
 داشته و تثبیت شده شما برای اینکه بدونيد پیوت برای کدام تایم هستش که تصميم بگيرید ان پیوتی هستش که از قبل وجود 

                 و پیوت زنده در حال تشکيل رو باید از باالترین تایم بررسی کنيد
 
 
 

  859سوال_ #
 جلسه_هفدهم #
 

االن در این شکل ما یک گام حرکتی دیلی داریم که سه تا حرکت که ميکنه ميرسيم به گره ویکلی و یک برگشت االن برای ادامه مسير  
ت هستش باید دوباره بررسی کنيم ببینيم برميگرده باال یا ميره پایین؟این خطوطی رو که برای گام های دیلی رسم کردیم  اونجایی که مارک

 تایم تریگرشون ميشه یکساعته آیا؟یعنی باید در یکساعته این خطوط با سطوح پرایسی آپدیت بشه برای بررسی شکست و یا برگشت؟ 

 ت کامل و دقيق نگاه کنيد لطفا یک بار دیگه ویدئو رو به صور
 مطالب دیگری هم در ویدئو تاکيد  شده بود

 
  860سوال_ #
 جلسه_هفدهم #

ها رو هم جزو  123جزو گام های حرکتی ما نيستند ولی در این فيلم  123شما در دوره قبل فرموده بودید که دایور جنس ها و الگو های 
ها هم فاصله بین دوتا تاپ رو به عنوان گام حرکتی در نظر گرفتيد اگر ميشه لطف گام های حرکتی در نظر گرفتيد و برای دایور جنس 

 .بفرمایید یک توضيحی بدید
 جواب: 

گام های حرکتی همان طور که خودتون هم ميدونيد جزئی از مباحث دوره نبود و متاسفانه از بس که در خصوصی تشریف اوردند که من  
 حد جمع بندی و اشنایی ارائه بشهاز رو رفتم و گفتم فقط یه ویدئو در 

 در مورد ویدئوهای دوره قبل چيزی رو به خاطر ندارم که بتونم پاسخ بدم
و این دوره هم که سه جلسه جزه سرفصل ها نبودش ولی عرض کردم که در بین جلسه های ایند هر کجا که بتونم ازش استفاده می کنم 

 و بهش اشاره می کنم به صورت کاربردی 
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 863ماره_ سوال_ش #
  جلسه_شانزدهم #

با عرض ادب و احترام به استاد عزیز در مبحث لگ در فصل دوم از حالت اندازه گيری طولی به حالت چشمی تغيیر پیدا کرد و لگ حالت 
 درجه و یکم قوی تر از ضعيف30تا15قدرتی و زاویه ای پیدا کرد حالت سی پی پیوت ایا لگ ضعيف هست اگر نيست لطفا یک لگ ضعيف

 هم در چارت نشان دهيد خيلی ممنون از لطف شما ؟  ۴۵تا۳۰رو
 جواب: 

 سالم 
برابر ای تی ار یا   4شرمنده قسمت اول فرمایشات شما رو که متوجه نشدم ولی االن شما در این تصویر یک لگ دارید که طولش تقریبا 

 و این ميشه یه لگ ضعيف  30گام هستش و زاویه ان هم کمتر از 
 

 
 
 

درجه و البته در نظر داشته باشيد که اندازه گيری زاویه در متاتریدر اصال قابل استناد   45حرکتی قوی تقریبا در محدوده های یک لگ 
نيستش و فقط برای انتقال مفهوم از ان استفاده شده و شما این بحث لگ ها رو زاویه ها رو ميدونيد در خطوط روند هم از ان استفاده 

 ی که کالسيک کار می کنند نتيجه بهتری به همراه داشته باشهکنيد شاید برای کسان
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 رسما این دوره باعث شد که موهای من سفيد بشه از بسه که توی خصوصی من درخواست و سوال شد 
 

 ۸۶۴سوال_شماره_ #
 جلسه_شانزدهم #

 باشد آن گره هم باید حاصل از شکست باشد ؟ اولين گره ای که قيمت باید در آن  نفوذ کند تا سطح اف تی سی یک پیوت مهم 
 جواب: 

سه جلسه اول فصل دوم که مقدمه ای بر اشنایی دیدگاه و داشتن یه ذهنیت کلی در مورد مباحث آینده هستش و ما در سرفصل های  
 اصلی در موردش صحبت می کنيم 

 .ز برگشت توضيح داده خواهد شد و سوال شما در مورد سطوح مربوط به پیوت ها در جلسه الگوهای پرایسی حاصل ا
 

 ۸۶۵سوال_شماره_ #
 جلسه_شانزدهم _#

 پیوت های مينوری که در طول یک لگ هستند گره به حساب نميان ؟ 
 پیوت های مينوری باید شکسته شوند و یا اینگلف هم کفایت می کند برای داشت دیدگاه ادامه حرکت؟ 

 جواب: 
 شما هر گره معامالتی داشته باشيد 
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 تایم های پایین برید ان گره یک پیوت برای تایم های پایین تر به حساب مياداگر به 
 و اگر یه پیوت مينوری داشته باشيد اگر تایم فریم رو باالتر برید ممکن هستش که ان ان پیوت رو به صورت گره معامالتی مشاهده کنيد 

 هش ميگيم گره معامالتی  را نداره ولی هر پیوت مينوری شرایط گرفته شده یک سطح عرضه و تقاضا  که ما ب
 .انشاهللا در اینده برای انگلف شدن و کال دیدگاه کلين برک اوت ها صحبت خواهيم کرد

 
 

 866سوال_شماره_ #
 جلسه_شانزدهم #

  3ین حال از  آن تایم فریم باشد اما با ا  ATR برابر 3در صورتی که که مشابه شکل یک لگ بین دو پیوت داشته باشيم اما طول لگ بیشتر از  
 تایم باالتر هم کمتر باشد آن لگ متعلق به کدام تایم فریم در نظر گرفته می شود؟ ATR برابر

 
 جواب: 

  عرض کردیم هر گاه شما حرکتی داشته باشيد و یا پیوتی داشته باشيد که بین دو تایم فریم بودش اولویت با تایم باالتر هستش
 استفاده نمی کنيم بنابر این دنبال اینکه این حرکت دقيقا برای کدام تایم فریم هستش نيستم چون ما تایم های فرکتالی رو 

 درصد رو حساب کنيد  80و و مطمئنا این حرکت برای تایم دیلی هستش چون شما اگر از ای تی ار استفاده می کنيد یادتون رفت که 
 تایم تریگر شما ميتونستید دامنه نوسان داشته باشيد و همچنين این رو هم لحاظ نکردید که به اندازه ای تی ار 

 
 867سوال_شماره_ #
 جلسه_شانزدهم #

 استاد آیا خطوط روند، همانند سطوح استاتيک زمان اعتبار دارند؟ به عبارتی دیگر یک خط روند تا چه زمانی معتبر است. )شروط اعتبار(؟ 
 جواب: 

 مطالبی هستش که در جلسه ارزش گذاری سطوح خدمت شما عرض کردیم برای زمان اعتبار جهت سطوح استاتيک همان 
در بحث گره های معامالتی عرض کردیم یک دیدگاه از طرف حضرت سم سایدن)سيدن( مطرح شده که  اگر بخوایم ان رو به صورت تایم 

ش ذهنیت سفارشات داره که فکر کنم  های فرکتالی سبک تریگر بگيماین طوری ميشه که هر گره معامالتی به اندازه تایم ساختار خود
مقاله ان هم به اسم نقدی بر روش سم سيدن ترجمه شده باشه و ما هم این دیدگاه رو قبول نداریم  چون ذهنیت سفارشات برای 
ک هميشه در ناحيه ها وجود داره و اینطوری نيستش که مثال شما یه سطح داشته باشيد که برای تایم یک ساعته هستش اگر قيمت ی
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هفته بعد به ان برگشت دیگه در ان ناحيه ذهنیت سفارش وجود نداشته باشه وجود و عدم وجود ذهنیت سفارش به تایم فریم بستگی  
چون بازار اصال تایم فریم نداره و ان نظریه رو با نهایت احترام به استاد همان طور که گفتيم بدون دعوا و جنگ و خونریزی و فحش    نداره

فقط در این زمينه قبول نداریم اما اینکه اینکه یک خط روند تا چه زمانی اعتبار داره  برای   0914توهين و توهمت مثل خواهر مادر و 
هميشه اعتبار داره و سطوح اعتبارشون رو از بین نميره و فقط از یک حالت به حالت دیگه تبدیل ميشه وقتی شما یه خط استاتيک 

 مقایسه می کردید -واگرائی زمانی -فاصله قيمتی  -فاصله زمانی  -تعداد برخوردها  -س تایم فریم داشتید درجه اعتبار ان رو بر اسا
و برای خطوط روند هم همين ها هستش و فقط یه ایتم بیشتر ميشه و ان هم قدرت پیوت که دسته بندی کردیم به ایتم های باال اضافه  

وت خودش باقی هستش و زمانی که شکست اتفاق افتاد تبدیل ميشه و باز  ميشن و هر زمانی که یک سطح شکسته نشده اعتبارش به ق
 اعبتار داره ولی در سمت مخالف که البته باید به الگوی ها و سطوحی که قيمت از ان برگشت داره هم توجه داشته باشيد 

 اميدوارم که یک مرور بر همه جلسه های گذشته تا االن در خصوص درجه اعتبار شده باشه 
 

 867ه_سوال_شماره_ ادام#
 جلسه_شانزدهم #

متشکر از توضيحات مبسوط شما. عذر ميخوام . سوال را نادرست مطرح کردم. منظور زمان اعتبار بود. ایا تا دو تایم باالتر به آن اهميت 
 می دهيم یا بیشتر؟ 

 جواب: 
 عرض کردم 

 یم با نهایت احترام به اقای سيدن ما نظریه ایشون رو در این خصوص قبول ندار
 ضمنا نظریه ایشون برای گره های معامالتی هستش و اصال شامل سطوح کالسيک نميشه 

 
 خطوط روند از این لحاظ نگاه کردن به تایم باالتر ندارند 

 و در همان تایمی که دیده ميشن کفایت می کنه 
 لزومی ندارهو چون ما به روند به سبک کالسيک کاری نداریم دیگه نگاه کردن به تایم های باالتر هم 

 که بدونيم مثال روند در تایم های باالتر به کدام سمت هستش برای معنی روند متفاوت هستش 
 و نهایتا روند حرکتی رو همان اخرین لگ حرکتی در نظر ميگریم 

لين پیوت و چون خطوط روند هم از ترسيم پیوت ها به صورت مورب ایجاد ميشن امتداد همان خط برای رسيدن به منشاء حرکت و او
 کفایت می کنه

 و باید تا جایی که روند عوض شده ان سطح رو داشته باشيد 
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 هجدهم سواالت مربوط به درس جلسه  

 سوال   42

 868سوال_شماره_ #
 جلسه_شانزدهم #

بر روی یکی از تصاویر آقای سيدن که یک سطح عرضه رو نشون ميداد فرمودید در لگ های ضعيف نسبت   ۱۶درس  ۵۰استاد دقيقه 
وجود داره و بعد از اون مطابق لگ  B به x ریسک به ریوارد کمتر هست.... چيزی که برداشت من بوده این هست که یک حرکت از نقطه

قيمت خودش رو به سطح تقاضای ۳یا  ۲یا  ۱های حرکتی   A ميرسونه.... و وقتی که قيمت دوباره به سطح B  ميرسه ميتونيم ترید
برابری ۳کنيم... حاال سوال من این هست طبق تعریف در سبک تریگر در حرکت های ضعيف هم شرط   ATR   باید وجود داشته باشه و

یا این برداشت ميتونه صحيح باشه؟نسبت سود به حد ضرر رو نباید دست خوش تغيیر کنه...  آ B به A عمال زاویه حرکت از سطح  

 
 جواب: 

در مورد برداشت شما بله کامال درست هستش و اما سوال شما در مورد اینکه حرکت های ضعيف هم باید طول سه برابر ای تی ار رو  
در  داشته باشند  نه لزوما نيازی به این نداریم که حرکت حتما طولی برابر سه ای تی ار رو داشته باشه این دیدگاه مبنا کار ما هستش و ما 

تاثيری در ميزان سود داره یا نه در روش ما بله داره و اگر   Bاساس ان دیدگاه ترید و تحليل نمی کنيم و اینکه حرکت ایکس تا اینده فقط بر 
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شما در ان حرکت سی پی داشته باشيد ان وقت حتی دیدگاه ما ميتونه عدم ترید در ناحيه ساپالی باشه  چون ان سطح ميتونه یه سطح 
که در جلسه ای مربوطه در خصوص تمام الگوها صحبت خواهيم کرد و عرض کردیم در دیدگاه ما یک حرکت جعلی باشه و فاقد سفارش 

س پی هم ميتونه ذهنیت سفارش داشته باشه و لزوما هر حرکت شارپی هم دیدگاه و ذهنیت وجود سفارش رو در خودش نميتونه 
 داشته باشه

 
 

 869سوال_شماره_ #
 جلسه_هجدهم #

رام به استاد بزرگوار  در بحث زیرو تریگر در گره معامالتی حاصل از شکست و حاصل از پیوت  پس نياز به انگلف گره با عرض سالم واحت
نيست اگر زیروتریگر انگلف یا سی او بشه  دیدگاه همون عوض ميشه ؟ سوال دوم ایا زیرو تریگر در همان تایم تریگر گره معامالتی هست  

 ه فرق داره ؟یا تایم زیروتریگر با تایم گر
 جواب: 

زیروتریگر کندل ها منشاء تصميم گيری در یک گره معامالتی هستند و بهترین محل تریددر یک گره به حساب ميان و مطمئنا نباید سی او  
بسيار کم بشن و سی او شدن زیرو تریگر کندل ها به این معنی ميشه که  ذهنیت وجود سفارش در ان ناحيه یا از بین رفته و یا اینکه 

 هستش 
 اما برای تعویض دیدگاه باید خود گره معامالتی انگلف بشه

در مورد اینکه زیرو ها در کدام تایم قابل مشاهده هستند بستگی به نوع گره داره در خيلی از موارد شما به راحتی به خاطر اینکه گره  
وانيد ببینيد و در زمان هایی هم باید به تایم های پایین تر برید معامالتی شما از نوع بیس هستش زیروتریگر رو در همان تایم گره هم ميت

و حتی برای بهينه کردن نقطه صفر ترید در دل زیر وتریگری که در همان تایم قابل مشاهده هستش هم ميتونيد به تایم های پایین تر  
 برید 

 
که امروز در گروه کالینت ها داشتم و بر اساس همين  برای اینکه این بحث به صورت عملی قابل درک باشه من یکی از ترید هایی رو 

         مبحث ترید انجام شد رو گام به گام به اشتراک ميزارم
 

یه حرکت داریم که کندل هفتگی بسته شده و اننتظار یک اصالح رو داریم و من از ترسيم گام حرکتی استفاده کردم و دو سطح داریم که  
             نمتصویر رو از کانال فورواد می ک

تحليل و چارت من هستش برای پوند که تحليل خواسته بودند و هيچ کاری هم به ان عدد ها ندارم اینها سطوح و تحليل من      مثال این 
 هستش به همين راحتی و سادگی
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 االن به نظرتون چند نفر روی این تحليل پوند ترید کردند؟ 
ترید کردن هم به همان سادگی هستش و راستش من روش و سبک ترید کردن شماها رو نميدونم ولی به همان سادگی تحليل کردن 

 چيزی ساده تر از تحليل و ساده تر از کليک کردن نباید برای تریدر وجود داشته باشه 

 
             اما این سطح و ناحيه ترید از کجا امده به چارت و ان گره نگاه می کنيم

 
معامالتی منشاء حرکت که قيمت خودش رو بهش رسونده و این گره برای کدام تایم فریم هستش و طول حرکت و سایر مطالب یک گره 

 ان رو که در اینده صحبت می کنيم اما در این گره شما در تایم یک ساعته زیرو تریگر در ناحيه مشخص شده رو مشاهده می کنيد 
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و باالتر که  20يد زیر و تریگر کندل را در گره معامالتی مشاهده کنيد و یک ترید با ریسک به ریواد یک به در تایم پایین تر شما مجدد ميتون
البته بحث تریدری و مدیریت خویشتن در این پوزیشن کامال برای خروج زود هنگام تریدر به چشم ميخوره و عدم رعایت مدیریت پوزیشن  

      گه که یک تریدر هستشکه نشان ميده این شخص نميتونه به خودش ب

 
 

قيمت از یک زیرو تریگر کندل به زیرو تریگر کندل مقابل حرکت می کند و تارکت ست شده بر اساس گره مقابل و زیر تریگر پیش رو بوده و 
ارج شده اینکه چرا این زیرو محل سل نيستش چون زیر منشاء حرکت نيستش و اصال ان گره گره معامالتی نيستش و چرا تریدر انجا خ

 چون تریدر نبوده اگر ترید بودش که با یه سود چند ميليونی از بازار خارج نميشد و اجازه رشد به تریدش ميداد 

https://kohanfx.com


 
 
 

 870سوال_شماره_ #
 جلسه_هجدهم #

هایی برای زیرو تریگرهایی که طول اونها چندین برابر طول حرکت تایم خودش باشه،آیا ست کردن سفارش و حد ضرر مثل همون حالت 
 که توی فيلم اشاره فرمودین ميشه یا اینکه مثال یک ناحيه هيدن دارن این کندلها و ما انتظار رسيدن به ان ناحيه داشته باشيم و متناسب

 با اون ورود متفاوتی داشته باشيم.؟و در چه صورتی ما چنين انتظاری باید داشته باشيم؟ 

 
 جواب: 

هيدن دارید که حاصل از تشکيل پیوت هستش و زمانی که قيمت به سمت ناحيه و سطح داخلی  بله شما یک زیرو تریگر کندل از نوع 
 پیوت تشکيل شده برگشت داشته باشيم شما باید در پیوت به دنبال پیدا کردن سطح اف تی سی باشيد 

 و ميتونيد از اپن و کلوز این کندل برای پیدا کردن ناحيه ترید  و سطح اف تی سی کمک  بگيرید 
جه به تایمی که قيمت به ان رسيده و علت تشکيل کندل های زیر و توجه به اینکه ان زیر در یک گره معامالتی حاصل از شکست و تو

 برگشت هستش یا نه برای تصميم گيری الزامی هستش 
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انجام شده ان زمان  و مطمئنا بعدا که گره های حاصل از شکست و برگشت رو بشناسيم و توجه به طول حرکت های پولبک و ریترن های
 هستش که این کندل ها برای بهينه کردن ناحيه ورود به ما کمک خواهند کرد 

 
 تشکيل یک بیس روی یک زیرو کندل و برای پیدا کردن ناحيه ورود در این بیس باید به تایم پایین بریم 

 
 
 
 

این نواحی دنبال ترید باشيم به خاطر اینکه بیس برای فوق   نواحی مشترک زیرو تریگر کندل ها در بیس مربوطه که باید در تایم دیلی در 
 مانسلی بوده و تایم تریگر ان دیلی ميشه 

 
 

قيمت با یک حرکت شارپ به ناحيه رسيده و اولين پیوت که همان کندل مورد بحث شما هستش نشان از بالتکليفی داره و اولين پیوت 
حمله دوم در این ناحيه ترید کنيم به خاطر اینکه دچار خواب سرمایه نشيم و سيگنال با  هم که تسویه بودش و باید اجازه ميدادیم تا در 
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شکست خط تریگر الین تایید شده و ان کندل شما االن به عنوان یک کندلی که تکليفش مشخص شده و باازر حرکت صعودی داشته و  
 شما یک پیوت هفتگي دارید. 

 
 
 
 

وت دارید که برای ترید ميتونيد در زمانی که ریترن داشتید از کندل های این تایم و یا بهينه شده در دو ناحيه برای سطح اف تی سی پی
 همان تایمی که شما ان کندل رو داشتید از ناحيه اپن و کلوز ان برای ترید استفاده کنيد 

 
 

اینکه در این ناحيه به چه صورتی ترید می کنيد همه این ناحيه سبز اف تی سی پیوت شما ميشه که با کندل شما ان نقطه بهينه ميشه و 
قوانين ترید و استاپ و تارکت ها به قوت خودش باقی هستش و شما فقط با کمک از زیرو تریگر کندل ها یک نقطه برای ترید پیدا می 

ا کردن گره های مربوطه کنيد که این نقطه در گره های معامالتی حاصل از شکست و برگشت هستش که در اینده در مورد روش پید
صحبت می کنيم و در این جلسه فقط ميدانيم که در دل گره های معامالتی کندل های هستند که به عنوان چراغ راهنمای ما برای پیدا 

 کردن یک عدد بهينه شده برای ترید استفاده خواهند شد 
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 حث اینده در مورد انها صحبت خواهيم کرد و ما هنوز به طول حرکت گره ها و دسته بندی انها هم نرسيدیم که در مبا
شما از این کندل در لحظه الیو که بالتکيف هستش دارید صحبت می کنيد و ما از ان کندل در اینده که تکيفش مشخص شده داریم حرف  

 ميزنيم 

 
 
 

 871سوال_شماره_ #
 جلسه_هجدهم #

آن،ما این نوع زیرو کندل رو در چه دسته ای قرار بدیم و اینکه ترید  با رد شدن قيمت از یک زیرو"تریگر"کندل و عدم واکنش بازار به 
 معکوس در جهت جبران حد ضرر که خورده شده ميشه گرفت؟ 

 و اینکه سطوح پیش رو این کندلها بر اساس رویت زیرو تریگر کندلهای دیگه ميشه در اون تایم یا برای تایمهای باالتر؟ 
 جواب: 

در خيلی از موارد هستش که شما کندل هایی دارید که   فقط شبیه به کندل های زیرو هستند و به خاطر این رو توجه داشته باشيد که 
استراحت بازار ایجاد شدن و یا تسویه های بین راهی و اصال زیرو تریگر کندل نيستند و برای این کندل ها توجه و دقت داشته باشيد  

از شکست و برگشت هستند که ما هنوز به مباحث مربوط اصال نرسيدیم که بخوایم در  بهترین زیرو ها در دل گره های معامالتی حاصلی 
 موردش صحبت کنيم 

 وقتی شما یک گره معامالتی دراید و ترید می کنيد و استاپ ميخورید روش برخورد با ان کمی با ترید در سطوح کالسيک متفاوت هستش 
ایی ست می کنيد که اگر استاپ شما تاچ بشه یعنی ان سطح شکسته شده و چون در سطوح کالسيک  و ترید کالسيک شما استاپ رو ج 

ان وقت ميتونيد بر اساس اینکه سطح شما شکسته شده ترید معکوس بگيرید البته اگر ان شکست هنوز ماموریت خودش رو انجام 
 نداده باشه

ین احتمال رو باید در نظر بگيرید که اقا زاده های از  ولی در گره های معامالتی با استاپ خوردن نميتونيد ترید معکوس بگيرید چون ا
 ذهنیت سفارشات برای استاپ هانتر و پر کردن سفارشات خودشون استفاده کرده باشند 

و اتفاقا ما در گره ها کامال عکس دیدگاه کالسيک عمل می کنيم و با استاپ خوردن مجددا با سيگنال استاپ هانتری در همان جهت  
 نيم که در همه این موارد در اینده صحبت  خواهيم کرد قبلی ترید می ک

 و در این جلسه فقط اینکه بدانيم چيزی در بازار و در گره های معامالتی هستش به اسم زیرو تریگر کندل کفایت می کند 
 و حاصل این همه صحبت کردن همين یک جمله هستش که بدانيم در دل گره ها زیر تریگر کندل ها وجود دارند

 ه نظرم  همه فکر و ذهن خودتون رو درگير این کندل ها نکنيد این کندل ها در کنار همه مطالب گذشته کارائی دارندو ب
یعنی شما همچنان باید سطوح رو داشته باشيد و بازار همچنان مطابق همان دیدگاه از یک سطح تا سطح پیش رو همتراز یا تایم باالتر  

 حرکت می کنه
کردیم در اینده شناسائی می کنيم تا ترید های با استاپ کمتر و تارکت بیشتر داشته باشيم و در ان گره ها هم زیرو   و این گره ها رو عرض

 ها هستند 
 پس باید در گام بعدی ما بتوانيم روش هایی داشته باشيم برای شناخت گره های معامالتی 
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 کندل برک اوت بر اساس دیدگاه نقطه کوراسکلپ در یک دقيقه بر اساس زیرو تریگر کندل در دل 
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         تارکت دوم هم تاچ شد و این ميشه یه ترید و راستش دیگه راحت تر از این من بلد نيستم

 
 

 873سوال_شماره_ #
 جلسه_هجدهم #

         یه سوال توی بحث ست کردن اردر برام پیش اومد نميدونم که باید اینجا ميپرسيدم یا نه
  چون با ست کردن اردر دیگه نا تریکر ورود خاصی نداریم باید دقت باال باشه  م چطور باید خيليیيیی دقيق باشهوقتی ک اردر ست ميکني

 توصيه خاصی دارین برای این مورد؟
 جواب: 

 فکر می کنم جزء جلسه های مدیریت پوزیشن و یا ستاپ های معامالتی بودش ان دو جلسه رو باید نگاه کنيد
کردن یه عدد خاص برای ست کردن اگر ميخواید به روش هایی که در قسمت اول گفته شده عمل نکنيد باید نواحی پرایسی  ولی برای پیدا 

 رو که در اینده صحبت ميشه رو ببیند 
 

 ۸۷۴سوال_شماره_ #
  جلسه_هجدهم #

وجه به اینکه طبق صحبت های شما  با عرض ادب و احترام  چند شکل ميفرستم البته سوال ماله قدیمه نگه داشتم ماله این جلسه با ت
سوال خودم  بود من در ان زمان واکنش به هيدن کندل بریک  ۸۶۹فقط سی او زیروتریگر مهم نيست و گره باید اینگلف بشه در جواب 

روتریگر  اوت و گره معامالتی و در ادامه حرکت گره اینگلف نشد و مستقيم شکست گره روميخواستم نظر شما رو بدونم در شکل زیر ؟ زی 
 اینگلف شده ولی گره نشده بود
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 جواب: 

داشتید که شکسته شده  و قيمت در حال پولبک به این      ان چيزی که من در تصویر شما مشاهده کردم شما یک سطح در تایم باالتر 
 دنبال محلی برای فروش باشيد اماناحيه هستش و به نظرم شما باید در گره معامالتی که در تصویر بعد نشان داده شده به 
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اگر در ان گره که نشان داده شده به دنبال فروش هستید ولی تمایل دارید که گره پیش رو انگلف بشه تا اطمينال حاصل کنيد که  
ا یک دور  شکست و ادامه حرکت را خواهيد داشت تا در حمله دوم ترید کنيد گره معامالتی شما در ناحيه مشخص شده انگلف شده و شم

 خير داشتید به سمت  اف تی سی پیوت و بعد هم ریزش 
رای و فقط یک نکته یاداوری که لطفا در هرکجا که یک کندل بالتکليف دید شد ان را به عنوان زیرو در نظر نگرید و زیروها فقط در گره ها و ب

 بهينه کردن ناحيه ورود 

 
 

ی که انجا انجام شد مشکل اصلی دقيقا همين مورد تشخيص گره بودش و البته من  اگر به گروه سواالت مراجعه کنيد دقيقا در ان بحث
نميدوم این عادت ناپسند از کجا امده که وقتی ادم مياد به سواالت جواب ميده بعدا سوال کننده همه پست های خودش رو دليت می 

باید در اینده کمی تمرین برای تشخيص گره ها داشته باشيد   کنه و حرف های ادم مثل..... ابتر می مونه روی هوا و از این موضوع بگذریم
 چون دو مورد کامال متشابه بودش گفتم از این نمونه هم استفاده کنيد
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 ۸۷۵سوال_شماره_ #
 جلسه_شانزدهم #

ریورس هست  با  برای داشتن یک تصویر روشن از تارگت نهایی می تونيم بگيم اگر یک پیوت داشتیم و تشخيص دادیم که یک پیوت 
 احتمال باالیی تا پیوت همتراز پیش رو خواهد رفت و تارگت نهایی رو  روی زیرو تریگر پیوت پیش رو قرار دهيم  ؟ 

 و یا اگریک سطح شکسته شد تارگت نهایی رو در سطح پیش روی همتراز قرار بدیم ؟ 
 جواب: 

 از باشه هر دو مورد فرمایش شما درست هستش و تارکت باید در یک سطح همتر
 و البته اگر همپوشانی پیوت ها را داشته باشيد باید پیوت  تحت حمایت رو هم لحاظ کنيد 

 اما اینکه ما تارکت رو روی زیر تریگر قرار بدهيم خير 
 تارکت ها هميشه به ناحيه ورود نزدیکتر هستند و در ابتدای گره قرار ميگيرند 

 تا احتمال تاچ شدن ان زیاد تر باشد 
روی زیرو تریگر کندل ها هستند که در بین گره وجود دارند تا فاصله استاپ ها کمتر شود و ما اول و ابتدای گره ورود زود هنگام و ورود ها 

 نداشته باشيم 
 

 عامل اصلی تشکيل پیوت های تسویه دقيقا به خاطر ست شدن تارکت ها قبل از رسيدن به سطح هستش و این رو باید رعایت کنيم
 نبال نقطه صفر نيستیم و برای خروج د

 
 ۸۷۶سوال_شماره_ _#
 جلسه_هجدهم _#

  سوال من چند بخش داره که البته به هم مربوط هست پس پیشاپیش بابت طوالنی شدنش عذر خواهی ميکنم
  بخش اول

تایم تریگر هست در این تایم ما در تصویر اول در تایم دیلی یک پیوت داریم برای پیدا کردن گره و محدوده برگشتی به تایم دیلی ميریم که 
که  گره ای ميبینیم که با توجه به اندازه اون مربوط ميشه به یک تایم باالتر )تصویر دوم( در این تایم یک زیرو تریگر در این گره ميبینیم
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واکنش نخواهيم  توسط کندل النگ بعدی اینگلف شده ایا این دیدگاه درست است که در بازگشت قيمت به این محدوده ما دیگه شاهد 
 بود ؟؟

در تایم تریگر ما یک الگو دبل تاپ نامبر داریم و در بازگشت قيمت باید در این ناحيه منتظر واکنش   ۳بخش دوم سوال در تصویر شماره 
یر و تریگر در این  باشيم سوال با توجه به اینکه پیوت مربوط به تایم دیلی هست اجازه این رو داریم که به تایم دبل تریگر رفته و به دنبال ز

 ۲زیرو تریگر حاصل از بیس پیوت یا  ۱نواحی باشيم اگر جواب بله هست در تصویر چهارم کدام یک از این دو زیرو تریگر قابل استناد هست 
 زیرو تریگر حاصل از شکست؟؟ 
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 جواب: 

داره و برای تایم هفتگی هستش پس برای ترید به تایم تریگر  پپ  140شما در ناحيه زرد مشخص شده یک النگ بار دارید که طول تقریبا 
 ان که تایم چهار ساعته هستش ميریم 
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در این تایم شما یک حرکت س پی دارید که بعداز  ان یک حرکت الگو بار وجود داره و حتما االن فرمایش می کنيد که سی پی چی هستش  
استفاده کنم تا به سوال شما جواب بدم و وقتی شما یک الگوی بار دارید منشاء حرکت و الگو بار یعنی چی) مباحثی از اینده که مجبورم 

 ان که بیس پل هستش سطح کليدی هستش که ما ان رو قبل به اسم تریگر فليپ لول ميشناختيم 

 
نشان دهد در حالی که شما  و اکنش اول به ناحيه تریگر فليپ لول بوده و اما در برگشت شما انتظار دارید که قميت به گره شما واکنش

یک الگوی پرشين دارید که همان گره مورد اشاره شما هيدن پرشين گلف را انگلف کرده پس انتظار بعدی رسيدن قيمت به ناحيه بعدی 
 هستش که شما ان را به که بیس حرکت هستش نشان داده اید و هم زمان یک سطح خودکشی هم در ان ناحيه داریم 
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 الگوی  اس او چهار و کندل مگنت و واکنش به ناحيه هيدن گپ لولیک 
و اما اگر تسلط و شناخت وجود داشته باشد مطمئنا شما از یک سطح مانسلی هم ميتوانيد تا سطح یک دقيقه حتی هتریک کنيد و در 

گيری خواهد بود و زمانی که این گره  مورد این ناحيه شما یک اسپایک و گره ایی داریدکه بیس اسپایک است و محلی که نقطه تصميم
انگلف شده مطابق با دیدگاهی که در اینده صحبت خواهيم کرد شما مجاز هستید از یک سطح باالتر در صورتی که یک انگلف حق تقدم  

 دل ترید کنيد وجود نداشته باشد یعنی درایور سه سی پی شما گره ایی را انگلف نکرده باشد در ان ناحيه مشخص شده با ان تریگر کن

 
 

 877سوال_شماره_ #
 جلسه_هجدهم #

 ...     ابتدا توضيح تصاویر رو عرض ميکنم و بعد چند سوال ميپرسم 
دالر ریزش... تصویر دوم همون تاریخ زوم شده.... تصاویر سوم  ۲۴۰آپریل حدود  ۱۶آپریل تا  ۱۲از تاریخ ....۲۰۱۳چارت طال یک ساعته سال

   ....و چهارم مربوط به یک ماه اخير
ساعت تجربه کرد مطابق مستطيل سفيد رنگ تصویر سوم  ۴دالر ریزش رو طی  ۵۷حدود  ۱۵۳۵طال بعد از صعود چند صد دالری در قيمت 

که  ۱۵۵۶.۵سبک تریگر اولين برخورد ها تصفيه هستند ميشد انتظار صعود تا  وگره ماقبل خودش رو اینگولف کرد و ازونجایی که طبق 
هست  خرید کرد...  مطابق سبک تریگر قيمت حافظه ندارد و لول ها تا ابد در چارت باقی   ۲۰۱۳یک زیرو تریگر یک ساعته مربوط به سال 

درجه  ۹۰اشت ها صحيح هستند؟...  زاویه اولين ریزش تقریبا ميمونن مگر انکه از سطح قوی تری حرکت کرده باشن... استاد آیا این برد
هست و برداشت ما تصفيه هست .. ایا اصوال زاویه حرکت رو ميشه به نوع حرکت اعم از تصفيه ریورس یا پول بک مرتبط دونست یا برای 

 ...هست یا بخشی از ریورس؟ هم تصفيه  ۲ایا نقطه  ۴به اشتباه انداختن تریدرها معموال بر عکس هست؟..  مطابق تصویر 
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 جواب: 

سالم و وقت بخيرمن حداقل سه مرتبه این متن ارسالی شما رو خوندم و اخرش متوجه نشدم که با این همه توضيحات سوال اصلی چی  
         بودش

مشابه این نوع سواالت رو برای گرفتن  تعدادی از سواالت که در واقع گرفتن تاییده بودش از ان چيزی که قبال عرض کردیم و قبال هم 
تاییدیه داشتم که عرض کردم وقتی چيزی رو گفتم حتما مورد تایید من بوده که گفتم و نيازی به گرفتن تاییدیه نداره و اما سعی می کنم 

 هر کجا که عالمت سوال بوده در موردش صحبت کنم 
 

 

 
 

 سالم مجدد 
صعودی می بینيم و به خاطر اینکه قيمت به یک ناحيه تایم فوق مانسلی رسيده انتظار داریم  بله ما همچنان روند و فشار حرکت طال رو 

 که زمان بیشتری رو  در این ناحيه سپری کند پس ترید بر اساس دیدگاه مگنتی هم یکی از روش های ترید ميتواند باشد 
 
 

سفارشات مشمول مرور زمان نميشوند و قيمت با گذشته زمان  واما ما برای گره های معامالتی عرض کردیم که حافظه و ذهنیت 
حافظه خود را از دست نميدهد و ذهنیت سفارش هميشه در گره های معامالتی باقی خواهند بود مگر اینکه این ذهنیت در سمت 

ر گره ها به قوت مقابل عوض شود و تا زمانی که  تسویه کامل و عوض شدن ذهنیت در سمت مقابل انجام نشود ذهنیت سفارش د 
 .خودش باقی خواهد بود
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خير شتاپ و مومنتوم حرکت هرگز دليلی برای ورود نيستش و یه حرکت با شتاپ نميتونه دليلی برای این باشه که ما بگيم تسویه صورت 
و مطمئنا وقتی  گرفته و یا حرکت برای ریورس و یا پولبک هستش و توجه اصلی شما باید به سطح و تایم فریم مربوط به سطح باشه 

قيمت به یک سطح مهم ميرسه شما انواع حرکت های شارپ رو دارید که برای گول زدن ترید های تایم پایین که معموال هم بدون تجربه 
هستند و هر حرکت شارپی را به وجود مومنتوم و ادامه دار بودن تلقی می کنند انجام ميدن و اگر شما در تایم تریگر یه سطح نگاه کنيد 
زمانی که قيمت به یک سطح مهم ميرسه حرکت های شارپ زیادی دارید که به راحتی در اینده نزدیک فيل ميشوند و اصال  ادامه حرکت 
ندارد. این حرکت ها برای ان هستش که اقازاده ها بتوانند با شير ماليدن سر خردپا های بازار سفارشهای اصلی خودشون رو پر کنند و یا 

 ودشون رو تسویه کنند ترید های قبلی خ

 
این حرکت یعنی تسویه و خروج قسمتی از سرمایه توسط بایرهایی که در کف خرید داشتند و به همين دليل هستش که ما نظرم در تحليل 

ید بشن و  صعودی هستش و انتظار داریم که با ازاد شدن سرمایه ها و با توجه به پشتوانه ترید های باز مجددا در گره این اسپایک وارد خر
 .البته در ادامه باید به نکاتی در مورد تریپل تبس توجه کنيم که این الگو در اینده تدریس خواهد شد 

در حرکت های شارپ اولين و دومين برگشت تسویه به حساب مياد و سومين برگشت را برایش احتمال ریوریس در نظر ميگریم البته تا  
 .عدا در موردش صحبت خواهد شد گره بیس اسپایک که عرض کردم این الگو ب
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 ۸۷۸سوال_شماره_ _#
 جلسه_هجدهم _#

استاد من متوجه مطالبی که فرمودین شدم فقط یه مسئله برام مبهم مونده ما االن بر اساس تعریف پیوت یه پیوت در تایم دیلی داریم  
تا   ۳هست چون وقتی به تایم هفتگی ميریم دیگه شرایط پیوت رو نميبینیم با توجه به ميزان حرکت از لو تا های که به اندازه  atr که از نوع

و یا توان حرکت هفتگی نيستش در این شرایط باید بر اساس پیوت روزانه تصميم بگيریم یا صرفا بر اساس النگ شدو در   atr درصد ۸۰
 توضيحی در این مورد بدین ببخشين اگر سوالم شاید تکراری باشه و باعث زحمت برای شما بشه با تشکر  تایم هفتگی ممنون ميشم یه

 
 
 

 جواب: 
پپ داره و برای تایم هفتگی هستش پس برای ترید به تایم تریگر   140شما در ناحيه زرد مشخص شده یک النگ بار دارید که طول تقریبا 

 ميریم ان که تایم چهار ساعته هستش 
 بله دقيقا همين طور هستش و چون شما دیدگاه پیوت رو مطرح کردید من خواستم از یه زاویه دیگه هم به ان سطح نگاه کنم

( و استفاده از خط فرضی بعداز تایید پیوت باید به          ولی از نظر پیوت شما یک پیوت دیلی دارید که با توجه به طول حرکت کندل پیشين) 
 ه بریدتایم تریگر یک ساعت

 و در کل تفاوتی از نظر دیدگاه هایی که صحبت کردیم وجود نداره
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  اگر بخواید بر اساس کندل دیلی و در زمان تشکيل پیوت تصميم بگيرید و در تایم یک ساعته ترید کنيد دو ناحيه ورود دارید که با توجه به

و اینکه من بر اساس شدو صحبت کردم به خاطر این بودش که    انگلف شدن سطح اسپایک قبلی ميتونيد این پیوت رو بهش استناد کنيد
در زمانی که داشتیم واکنش ها رو بررسی می کردیم ان شدو وجود داشت و چون اولویت برای ما تایم باالتر هستش من بر اساس شدو  

و اگر دنبال واکنش های بعدی هستیم که صحبت کردم ولی در لحظه الیو ترید که هنوز ان شدو وجود نداره باید بر اساس پیوت ترید کنم 
 .مارکت بهش واکنش داشته تحليل از تایم باال شروع ميشه به بررسی کردن

 
 879سوال_شماره_ #
 جلسه_شانزدهم #

 استاد در دروس بخش اول تاکيد بسيار داشتید که یکی از شروط اصلی تشکيل پیووت بسته شدن کندل پیووت زیر مستر کندل یا فاصله  
ای تی اری لگ باید باشه... آیا ميشه گفت با این تعریف شرط اینگولف شدن آخرین گره به نوعی مستتر هست و صحه ميگذاره بر شرط  

در این تعریف باشه؟.. حاال اگر برداشت من صحيح باشه برای اون استثناها جز شروط اصلی و واجب هست   جدید و شاید استثناهایی
اینگولف شدن آخرین گره یا خير؟... منظورم اینه کال تا وقتی که یک گره اینگولف نشده باشه نباید انتظار شکست یا برگشت داشت یا 

داده ميشه قيمت مثل پیووت های بدون سپر؟...  و سوال آخر اینکه برداشت ما از  بعضی وقتا بدون برگشت مستقيم از گره ها عبور 
اینگولف نفوذ به انتهایی ترین سطح گره حتی به اندازه یک پپ هست اما یک نکته فرمودین که تفاوت اینگولف و نویز شرط حرکت به 

 ....شتباه برداشت کردم؟ اندازه یک گام هست، اینجا منظور ای تی ار تایم تریگر هست یا کال من ا
..استاد جسارتا برای اینکه منظورم رو برسونم اون بخش رو درغالب وویس خدمتتون ارسال ميکنم       

 
 جواب: 

درخصوص اولين سوال شما باید عرض کنم که همه مباحث مطرح شده در خصوص تشکيل یک پیوت ریورس با هم در ارتباط هستند و 
ا این دیدگاه رو تکميل تر کنيم مثل این هستش که شما در سال اول جمع کردن رو یاد ميگرفتيد و در ان در هر مرحله ما سعی می کنيم ت
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زمان که هنوز چهار عمل اصلی رو بلد نبودید نميشد برای شما از دیفرانسيل یا انتگرال و معادالت دیگه صحبت کرد و بحث انگلف اخرین 
 گره لگ قبلی در تکميلی همان مباحث هستش 

 
 
 

گره معامالتی یعنی محلی که احتمال وجود سفارش در ان وجود داره و از نظر حرکت تا زمانی که سفارش های موجود در ان گره وجود 
داشته باشه امکان اینکه قيمت بتونه از ان گره عبور کنه وجود نداره پس ما برای حرکت اول احتياج داریم تا ذهنیت سفارشات در گره  

اه تشخيص ان هم انگلف ان گره هستش و در مورد حمایت و مقاومتی هایی که گره معامالتی ندارند در واقع به این جمع اوری بشه و ر
معنی نيستش که گره ایی وجود نداره گره وجود داره ولی به خاطر اینکه دیدگاه گره و سطح یکی هستش ما با ان نوع از حرکت هایی که 

ن برخورد نمی کنيم و دیگه نفوذ و جمع اوری سفارشات در انها معنی نداره و باید به دنبال شکست  گره ندارند مثل نواحی پرایسی باهاشو
 با برگشت از انها باشيم نه نفوذ کردن چون گره ایی وجود نداره تا نفوذی وجود داشته باشه 

 
حق ایرانی ها خوبی کرد و سبک ار تی ام رو زمانی که هنوز فکر ميکردیم باید در  2015همانطور که ميدونيد بحث انگلف رو ما در سال 

 نفر که االن خدا رو هم بنده نيستند چه برسه به این که بگن از کی یاد گرفتند و بگذریم  700تدریس کردیم و نزدیک به 
های یک گره رو  که یک پپ عبور از انت 2015ما بحث انگلف رو از اقای ایف گرفتيم و وارد سبک خودمون کردیم و مطمئنا ان دیدگاه سال 

انگلف می گفتيم در این چهار سال تغيیراتی داشته و از ان جمله رابطه بین سی او شدن یک سطح کالسيک و انگلف یک گره رو با هم و ای 
باشيم به تی ار ارتباط دادیم تا حداقل از نویز هایی که در این زمنيه وجود داره و بیشتر حالت استاپ هانتر گره ها به حساب مياد در امان 

 .سبک تریگر اضافه کردیم که در زمان الزم و سرفصل مربوطه به انها اشاره خواهيم کرد
البته این به ان معنی نيست که ان دیدگاه عبور یک پپ اشتباه باشه ان رو ما به این خاطر گفتيم که در این زمان در خصوص گره های تایم 

 یک دقيقه و اپدیت تا اخرین تایم صحبت ميکردیم 
 

 880سوال_شماره_ #
 جلسه_هفدهم #

در اواسط فيلم آموزشی جلسه هفدهم فرمودید زمان تشکيل ریترن تو پیوت معموال یک ششم زمان تایم تریگر هستش. اگر براتون  
           .ممکنه یکم بیشتر این موضوع رو توضيح بدید ممنون ميشم 

 
 جواب: 

 اگر عرض کردم زمان تایم تریگر احتماال اشتباه بوده
منظور رابطه حرکتی گام ها و نسبت های بین تایم ساختار و تریگر بوده که هرگاه شما سه برابر  توان حرکتی حرکت داشته باشيد یعنی یک 

  لگ داشته باشيد زمانی که یک واحد برگشت دارید در واقع یک پیوت دارید و اگر این یک واحد حرکت تایم ساختار رو در در تایم تریگر نگاه
ر واقع یک واحد برگشتی تایم ساختار تقریبا سه تا چهار برابر تایم تریگر هستش که یک واحد برگشت تایم تریگر در واقع برابر با یک  کنيد د

دوازدهم لگ مربوطه هستش و هرگاه شما به اندازه یک ششم لگی که دارید برگشت داشته باشيد وارد محدوده گره معامالتی خواهيد 
رو منظورم بوده که سه واحد حرکت حداقل یک واحد برگشت رو ميتونيم انتظار داشته باشيم و این یک واحد  شد و ان انتظار حرکت

حرکت تایم پترن برابر با یک ششم لگی هستش که در تایم ساختار هستش که با دیدگاه حضرت سيدن هم همخوانی داره که اگر قيمت  
شيم انگاه گره اول محلی برای ترید هستش و اینجا گره اول ميشه دو واحد برگشت  سه گره متوالی داشت و به گره اول برگشت داشته با

 به اندازه تایم تریگر و اگر
از واژه زمان استفاده شده به خاطر نزدیکی معنای با تایم فریم بوده که منظور رابطه حرکتی بین حرکت های تایم فریم ها بوده که یک  

 .کردیمنمونه مثال رو در تصویر باال ارائه 
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 881سوال_شماره_ #
  جلسه_هجدهم #

 با عرض ادب و احترام  ایا همچين تحليلی با استفاده از گذشته چارت ميشه داشت ؟ 

 

 
 جواب: 
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  تفاوتی که در دو الگوی نشان داده شده توسط شما وجود دارد
دارید که هيدن ان دیده شده و با توجه به اینکه شما  عدم در نظر گرفتن النگ شدو ها هستش که در این تصویر دوم شما یک النگ شدو 

یک کندل خودپوشاننده دارید ناحيه اپن آن یکی از نواحی ترید خواهد بود و شما حالت دومی را هم باید برای تحليل خودتان در نظر  
جود دارد و معموال در تایم بگيرید که اگر برگشت از هيدن النگ شدو کندل خودپوشاننده باشد احتمال برگشت و شکست کندل هم و

فریم های سه گانه ما ترید به سمت ناحيه را هم معامله می کنيم و باید ترید در النگ شدو سقف و یا استاپ هانتر آن را هم برای سل  
 کردن در نظر داشته باشيد 

 
 
 
 

 882سوال_شماره_ #
 جلسه_هفدهم #

مشخص کردم ميخواستم ببینم درست متوجه شدم یا خير در این تصویر  بنده روی چارت یک نمونه رو  880پیرو جواب #سوال_شماره 
لگ چهار ساعته ميشه آن باکس  1/6ساعته داریم که یک برگشت داشته که این برگشت سه برابر ای تی ار تایم پترن هستش و  4یک لگ 

 آبی و قيمت در آن دایره زرد واکنش داشته ایا منظوره شما همين واکنش هست ؟ 

 
 
 

 جواب: 
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بله شما یک لگ داشتید که با برگشت یک سوم یک پیوت تشکيل شده و شاهد یک ریترن تو پیوت به ناحيه اف تی سی یا همان گره  
 معامالتی مشخص شده هستید که ناحيه و گره معامالتی برای ترید با استاپ باالتر از گره و تارکت های مشخص شده ميباشد

 
 

 883سوال_شماره_ #
 م جلسه_هفده#

شما فرمودید که هر واحد برگشت به اندازه ی یک ای تی ار تایم ساختار سه برابر ای تی ار تایم تریگر   880در جواب #سوال_شماره 
برابر ای تی ار تایم تریگر هستش در تصویری که زحمت کشيدید فرستادید شما  6هستش ولی فک کنم اشتباه نوشتید چون این برگشت 

 ميکردید 6رو تقسيم بر  60ید در صورتی که باید کرد 6رو تقسيم بر  120
 جواب: 

پپ و هر   180باشه لگ شما ميشه  60یک لگ سه برابر ای تی ار تایم خودش هستش و شما اگر در تایم مثال دیلی باشيد که ای تی ار ان 
 پپ 60برگشت یعنی همان سه واحد حرکت رو اگر داشته باشيم انتظار یک واحد برگشت رو داریم که این یک واحد 

 ام تایم تریگر هستش  12و بله اشتباه محاسبه شده و این حرکت یک ششم ای تی ار  تایم پترن و یک 
 
 
 

 884_شماره_ سوال #
 جلسه_هفدهم #

فرمایشات استاد ببخشيد در سوال قبلی دوستمون. رالی بیس رالی را به صورت یک لگ در نظر گرفتند. آیا این درست هست و آیا طبق 
 شما نباید لگ ها شارپ باشند. ممنون ميشم با توضيحاتتون از اشتباه بیرون بیام 

 
 جواب: 
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پپ و این یعنی لگ شما برای چهار ساعته  30کنيد هر گام ان ميشه  3پپ هستش که اگر تقسيم بر  90در ان تصویر ان حرکت تقریبا  
کنيد هيچ پیوتی ندارید یک لگ چهار ساعته هستش که برای ترید و بررسی در تایم هستش و شما در چهار ساعته اگر ان حرکت رو نگاه 

 تریگر نشان داده شده
 

 885سوال_شماره_ #
  جلسه_هجدهم #

با عرض سالم و خسته نباشيد استاد سوال اولم اینه که سطوح باید اپدیت بشه در سبک تریگر یا خير؟سوال شماره دوم اینه که من در  
دیت کردم و درویدیو هجدهم گفتيد سطح رو اخرین کندلی که لو زده محدوده عرضه و تقاضا رو مشخص ميکنه و حتما چارت سطح رو اپ

اون لو باید اینگلف یا سی او بشه تا دیدگاه ما عوض بشه  االن سطح باالیی سی او شده و پایینی بکر هست اگر قيمت برگشتی داشته  
اید بای باشد و سلی در کار نباشد ؟ کندل مشخص شده به اندازه توان حرکتی مون نيست پس  باشد به کندل خودپوشاننده پس دیدگاه ب

 درصد ۸۰خيلی کمتر از ۵۵و طول کندل ۷۳کندل استاندارد النگ شدو نيست ؟توان حرکتی 

 

 
 جواب: 

  سوال اول
 ميتونه تغيیر کنه و ذهنیت ما اپدیت ميشهخير سطوح ما اپدیت نميشن و سرجای خودشون هستند و اما دیدگاه ما روی ان سطوح 

 اما برای گره ها ما اپدیت محل ترید در گره ها رو داریم و بستگی به نوع گره محل ترید رو در تایم های پایین اپدیت می کنيم 
حث الگوی کپس  ان بحث عرض و تقاضا رو عرض کردم یکی از روش ها هستش که ما از ان روش استفاده نمی کنيم و در اینده که به ب 

 .رسيدیم در مورد روشی که ما استفاده می کنيم صحبت خواهيم کرد
 شما وقتی یه ناحيه به ان روش که فرمایش کردید پیدا می کنيد در واقع یک پیوت رو مشخص کردید که باید  سی او بشه

نظر مفهومی یک کار انجام ميدن ولی اولی برای  ولی ما هنوز به بحث شکست و سی او و تقاوت ان با انگلف نرسيدیم و این دو هر چند از 
 سطوح و دومی برای گره ها هستش 

در مورد سوال بعدی هم من نظرم رو عرض کردم و گفتم که در هيدن ان النگ شدو به فکر سل کردن باشيد و علتش رو هم تقریبا بهش 
 اشاره کردم 
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شيد ان یک النگ شدو هستش و ظاهرا در مورد مفهوم النگ شدو دقت  در مورد اینکه عرض کردم در هيدن ان النگ شدو به فکر سل با

 نکردید
 هر گاه ما شدویی در چارت داشته باشيم بدون توجه به تایم فریمی که دیده ميشه طول ان رو اندازه گيری می کنيم 

این شدو شما هم برای چهار ساعته  و اگر طول ان برابر و یا بیشتر از طول ای تی ار هر تایمی بودش  ان شدو برای ان تایم هستش و
دقيقه می رفتيد و برای پیدا کردن هيدن ان بهترین کار هم استفاده از کندل شدو مارکری  بودش   15هستش و برای ترید سل باید به تایم 

 که پشت ان بودش 
 

گانه بودش باید به رابطه کلوز کندل ها و یکی دیگه از دالیلی که عرض کردم در هيدن ان النگ شدو به سل فکر کنيد بجز اینکه تایم سه 
 .اصالح انها هم توجه داشته باشيد که حتما در اخرین جلسه در موردش خواهيم گفت

و مطمئنا ان کندل یک النگ شدو تایم چهار ساعته بودش و این حرکت هم نشان از درستی تحليل انجام شده و دیدگاهی که عرض 
 .کردیم 

 
 
 
 
 
 
 

 ۸۸۶سوال_شماره_ #
 جلسه_شانزدهم #

چيزی که از عرضه و تقاضا و کندل های زیرو تریگر در ذهن من نقش بسته در این نمودار مشخص کردم لطفًا نظرتون رو در مورد درست یا  
 .غلط بودنش بفرمایید
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 جواب: 

سطوح عرضه و تقاضا داریم که یکی حاصلی از راستش رو بخواید همانطور که در ویدئوها هم عرض کردیم ما دو الگو برای مشخص کردن 
 شکست و دیگری هم حاصلی ار برگشت هستش و ما هنوز در مورد هيچ کدام از انها صحبت نکردیم 

 و فقط اشاره و اشنایی با انها بوده نواحی مشخص شده شما شما از چپ به راست 
بعد هم احتماال یک سی تر ار هستش که هنوز در یک اف ال هستش و بعيد یک سطح هستش که خط گردن دایورجنس هستش  و 

 موردش صحبت نکردیم و بعدی هم هيدن یک کندل خود پوشاننده هستش 
 و انشا هللا در چهار جلسه مربوط به شکست ها در مورد یکی از الگوها صحبت می کنيم و بعد از ان هم در مورد الگوی کپس 

و صعودی در مورد این ارز دارم که مطمئنا داشتن دیدگاه زیاد مهم نيستش و داشتن و در مورد دیدگاه حرکتی هم من دیدگاهی متفاوت 
 ستاپ ترید روی سطوح و گره ها برای تریدر با توجه به شواهد اهميت داره 

 يستش و دیدگاه بیشتر برای داشتن تارکت هستش که ما به خاطر اینکه از تارکت های سه گانه استفاده می کنيم دیگه مسير حرکت مهم ن
 

 887سوال_شماره_ #
 جلسه_شانزدهم #

در پیدا کردن سطوح عرضه و تقاضا طبق فرمایش شما و آقای سيدن یکی از شرایط پیدا کردن آن یک حرکت شارپ در بازار بود. اما از  
در لحظه الیو بازار اصًال  سوی دیگه  می دونيم بعد از حرکت های شارپ احتمال اینکه بازار وارد فاز استراحت و تسویه  بشه خيلی زیاده و 

مشخص نسیت بازار الگوی رالی بیس دراپ ميزنه یا رالی بیس رالی یا هيچکدوم.  پس اگر بخواهيم با آقازاده ها و حتی جا مانده ها وارد  
بشيم که شاید دیر  بازار بشيم ممکنه دچار ورود زود هنگام و خواب سرمایه بشيم و اگر هم بخواهيم با خواب مانده ها و وامانده ها وارد

 شده باشه و همه سفارشات ناحيه جمع شده باشه. بنابراین چه راهکاری باید داشت تا از این حرکت شارپ بهترین استفاده  رو کرد؟ 
یک  CP نيست؟ چون مطمئنًا بعد از حرکت CP آیا با این برداشت که من داشتم  بهترین ناحيه عرضه و تقاضا بعد از حرکات فشرده و

شارپ خواهيم داشت و دچار خواب سرمایه هم نميشيم. یعنی در کل  آیا ورود در انتهای یک لگ ضعيف خيلی بهتر از ورود در   حرکت
 انتهای دو نوع لگ دیگر نيست؟ 

 جواب: 
اه های در همان ویدئو عرض کردیم که این دیدگاه ها موجود هستش و ما برخی از انها رو قبول نداریم و در بعضی از موارد هم دیدگ

 متفاوتی داریم که در همان ویدئو عرض کردیم در دیدگاه تریگر حرکت های سی پی هم ميتواند منشاء باشد
 در مورد ترکيب دو حرکت یک جلسه کامل داریم و مطمئنا همين طور هستش که شما فرمایش کردید 

تریدر موفق ان هستش که در بیس ها و سی پی ها و فشردگی  چون مطابق با دیدگاه بازار به صورت فشرده و حرکت  نوسان دارد پس یک 
 ها و زمان بالتکليفی بازار بتواند مسير اینده را مشخص کند تا بتواند حرکت های شارپ را شکار کند 

  اما ترید در لگ ضعيف که فرمایش کردید بهتر هستش به تنهایی خير 
 رو به سمت یک لگ ضعيف و س پی به ان ميرساند بهترین حالت ترید هستش زمانی که شما یک گره معامالتی دارید و قيمت خودش 

 و ما فعال فقط یک جلسه مقدماتی و اشنایی با عرضه و تقاضا داشتیم و در مورد همه مطلب صحبت خواهيم کرد 
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 888سوال_شماره_ #
 جلسه_هجدهم #

 این موضوع ربطی به زیرو تریگر ها داره؟ در دوره ی قبل اشاره ای داشتید به اخرین کندل معکوس در حرکت ها.آیا
 

و سوال دوم اینکه با توجه به این نکته که بانک های مختلف برای خودشون نشانه گذاری می کنند.ميشه گفت که بر فرض اگر زیرو تریگر 
 کندلی در سشن امریکا به وجود اومده ، قيمت در بازار امریکا به ان واکنش نشون ميده؟

 جواب: 
خيلی از سواالت قبلی هم عرض کردم که از دوره قبلی  چيزی به خاطر ندارم همانطور که بعداز پایان این دوره هم سعی می  راستش  در 

 کنم همه خاطرات این گروه و این روده رو به دورترین الیه های ذهنم ببرم که هرگز از ان یاد نکنم
 به گام  با همه هم گروهی های خودتان پیش برید  ان دوره به خاطر این به یادم نيستش چون قرار هستش که گام

 و این دوره رو هم به این خاطر به یاد نخواهم اورد چون افرادی  در بین شما هستند که .... بگذریم 
رو  و در مورد زیرو تریگر ها عرض کردیم که در ناحيه هایی که گره های معامالتی هستش و در اینده در مورد انها صحبت می کنيم و انها

  معرفی می کنيم
 کندلی هستش به اسم زیرو تریگر که حتما از مباحث اینده از این موضوع و معرفی بیشتر ان در گره ها استفاده می کنيم 

 جلسه ایی جلوتر از دوره هستید  10اما در مورد سشن ها هم مطمئنا در جلسه مربوط صحبت خواهيم کرد و تقریبا 
 داشت کنيد تا در زمان خودش بپرسيداز شما بسيار سپاس گذاریم و سواالت خودتان را لطف یاد 

 
 889سوال_شماره_ #
 جلسه_هجدهم #

از زیرو تریگر باالتر ميزاریم یا از نقطه ی ورود یا از گره ی      Eng.Sl     استاپ الس گره های پرایسی را به چه صورت ميزاریم؟به اندازه ی  عدد
 مورد نظر؟ 

به اینکه باید به اندازه ی ای تی ار در گره نفوذ بشه تا ذهنیت سفارش وجود نداشته باشه ، ای تی  879ه به سوال و سوال دوم اینکه با توج
 ار کدام تایم ساختار مد نظر هست؟ 

 جواب: 
های  در مورد استاپ در گره های معامالتی در جلسه شکست صحبت خواهيم کرد اول باید گره ها رو معرفی کنيم تا بعد در مورد استاپ

 ان و محل ترید ان صحبت کنيم 
 و بحث ميزان نفوذ  رو هم که با همان استاپ یکی هستش در حلسه ویدئویی توضيحات رو تقدیم می کنم

 
 
 
 
 
 

 890سوال_شماره_ #
 جلسه_هجدهم #

اندیکاتور پروفایل حجم بهش اضافه شده  ... استاد تصویر فوق مربوط به چارت یک ساعته پوند به دالر هست.... و       درود بر جناب تریگر
و همونطور که خودتون بهتر ميدونيد  پارامتر حجم در فارکس سایه ای از حجم واقعی هست... در یک بازه مشخص بر اساس توزیع تابع  

ازه بعد واکنش بهش  یا نقطه کنترل در این اندیکاتور که با خط چين قرمز نشون داده شده و در ب poc نرمال قيمتی وجود داره به اسم
ر  وجود داشته... حاال سوال من اینه با توجه به اینکه فرمودید زیرو تریگر کندل ها بر خالف اینکه کوچک هستند ولی احتماال حجم باالیی د

رد بررسی حجم و  به دنبال زیرو تریگر ها بود؟..  و سوال بعدی اینکه استاد کال نظرتون در مو poc اون حوالی ترید انجام شده ميشه حوالی
سفارشات خرید و فروش و اردرهای ليميت و مارکت و کال بررسی سفارشات از طریق اونها به عنوان تریگرهای ورود چی هست؟... آیا 

واقعا سخن ناگفته ای در اونها وجود داره یا تخصص بر آرایش کندل ها و سطوح و  ترریگرهای دیگه کامل هست و بررسی حجم در فارکس 
 ...      .... بازار فيوچرز بیشتر باعث گمراهی هست؟ یا حتی
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 جواب: 
خوب همان طور که سال ها قبل عرض کردم در اینده پیامبران جدید حتما رسالتی که دارند در مورد روش های ترید بر اساس حجم را  

و حرکت ها بر اساس ميزان تيکی که تبليغ خواهند کرد اما همانطور که عرض کردید در بازار فارکس حجم واقعی در دسترس نيستش 
بروکر ها دارند جابجا ميشود البته شاید بشود بگفت که مشت نمونه ایی از خروار هست اما اعتماد به  کسی که یک طرف معامله با شما 

 .اعتماد کردهستش کمی دشوار به نظرميرسد که بتوانيد به داده های ارائه شده توسط کسی که خودش در سود و زیاد ان شریک است 
اما در اندیکاتوری که شما دارید در ان باکسی که مشخص می کنيد بر اساس ميزان و تعداد تيک هایی که در ان قيمت دیده شده ميله ها 

 را مشخص می کند 
من مشاهده کردید که  و انواع و اقسام مختلفی از این نوع اندیکاتور ها در اینترنت وجود دارد و گاهی هم حتما برخی از انها را روی چارت 

توسط دوستان شما برای بررسی داده ميشود و من اخرش به این نتيجه ميرسم که اگر کسی تسلط به شناخت گره های معامالتی داشته 
که دارید  باشد نيازی به این ابزارها نيست و اما به عنوان یک ابزار کمکی شاید بتوانيد از ان استفاده کنيدو با انواع روش ها و دیدگاه هایی

ترکيب کنيد و ان چيزی که مهم است این خواهد بود که برایند ترید های شما بر اساس ان چيست و اگر بتوانيد از ان استفاده کنيد مطمئنا 
 برای شما بهترین هست 

 
جابجا بشوند این سفارش ها اما شما در مارکت انواعی متفاوتی از سفارش ها رو دارید که مطمئنا ميتوانند به راحتی در حالت الیو بازار 

ست شده های ليميت و استاپ  برای ورود و و ست شده ها تارکت و استاپ برای خروج و تعداد زیادی از انها هم سفارش های لحظه ایی  
 هستش و به نظرم نميشه به سفارش های در لحظه استناد کرد چون ميتوننددر اخرین لحظه ان را کنسل کنند 

که ميزان سفارش ها و معامالت انجام شده در گره معامالتی را نشان ميدهند شاید بتوانيد از ان برای گرفتن ذهنیت ولی اگر راهی دارید 
 وجود و یا عدم وجود در اینده استفاده کنيد

استفاده   من مدتی اشتراک یه سایت رو که حجم های بازار فيوچرز را نشان ميداد و مدتی هم از اندیکاتور های نشان دهنده مثال حجم
 .کردم و اخرش به این نتيجه رسيدم که هيچ بچه ایی نرم و لطف تر از بچه جوجه تيغی وجود ندارد

و استفاده به تنهایی از این داده ها اعتبار نخواهند داشت به عنوان مثال به داده های چند بروکر در یک اندیکاتور اس اس ای نگاه  
             کنيد

 
البته اگر به اميد خدا درست باشد بر اساس مشتریان خودشان ارائه ميدهند و شما ميتوانيد تفاوت فاحش را در بروکر ها امار ها رو 

 ميزان انتظاراتی که مشتریان بروکر ها در ارز لونی دارند را ببینيد 
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 891سوال_شماره_ #
 جلسه_پانزدهم #

 دليل استاپ خوردنم رو بدونم ببخشيد استاد سوال من مربوط به جلسه خاصی نيست و می خوام 
در گلد بیس مربوط به تایم چهار داشتیم که زیر سطح اف تی سی پیووت چهار بود بنابراین سطح پایین بیس باید در یکساعته شکسته  

ميشد بر همين اساس در یک ساعته با شکست آن سل گرفتم که استاپ خورد و دوباره قيمت به سمت ناحيه ميانی بیس رفت اگر  
 4ان داره دليل اشتباه من رو بفرمایید. ممنون باکس سبز مربوط به ناحيه بیس امک
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 جواب: 

دليل استاپ خوردن شما از نظر من عدم رعایت یک نکته در بحث شکست هستش به اسم ماموریت شکست که در دو جلسه بعد در 
 .مورد ان صحبت خواهيم کرد 

را شکسته ولی به تارکت هم رسيد و شما در جایی وارد شدید که محلی برای تارکت بوده و زمانی که شما وارد شدید قيمت سطح شما 
باید قيمت برگشت داشته باشه و اینکه عرض می کنيم بین ناحيه ورود و تارکت فاصله باشه و فضای حرکتی به این خاطر هستش که  

 .شما ان را عمال تجربه کردید

 
 

 892سوال_شماره_ #
 جلسه_هجدهم #

فيلم آخری که زحمت کشيدید،روی چارت لير فرمودید که این دوتا کندل نویز هستند و جزو گره به حساب نميان و بازار بهشون واکنش  در 
نداره ولی این دو تا کندل از ای تی ار تایم چهارساعته بیشتر هستند،و هم بعد از شکست خط روند به وجود آمدن و هم به آن کندل النگ  

ته بهتر دیده ميشه واکنش برگشت داشتن ولی طبق فرمایش شما بازار بهشون واکنشی نداشت ميشه در این زمينه ساع 4شدو که در 
 بیشتر راهنمایی بفرمایید
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 جواب: 
دراپ وقتی شما یک حرکت رالی دارید در بحث رالی ها به کندل هایی که برگشتی هستندو پیوت تشکيل نداده اند نویز در ان حرکت رالی یا 

 ميگيم و اگر بحث شما گره های معامالتی هستش 
گره معامالتی در دل کندل شکست و یا بعداز کندل شکست هستش که در تایم تریگر دیده ميشه و گره شما در واقع ان اف ال هستش  

ه که در ان حرکت نزولی  که قيمت بهش رسيده و برگشته داشته  و واکنش نزولی شما به ان کندل ها نبوده و به اف تی سی پیوتی بود
 داشتید 

 
یک سرو شانه دارید و شکست خط گردن و واکنش بعدی به ناحيه اف ال که اکسپت برک اوت هستش و در جلسه بعدی در مورد تا چهار 

 جلسه صحبت داریم و ان باال هم ناحيه اف تی سی و ریترن به ان ناحيه 

 
 

 893سوال_شماره_ #
 جلسه_شانزدهم #

در تصویر باال  که رالی بیس رالی هستند و رالی آنها به صورت النگ بار هست از همه لحاظ شبیه هم هستند تنها تفاوتشون   B و A حرکات 
بیشتر هست.سوال اول من این هست ميشه فرض کرد وقتی که قيمت به قسمت بیس  B این هست مدت زمان بیس در حرکت

کمتری بوده  داره واکنش سریعتر و شارپ تری داشته باشيم و اینکه آیا مدت زمان قيمت زمان  A ميرسه با توجه به اینکه در حالت
تشکيل بیس را ميشه به عنوان یکی از پارامترهای حرکت بعدی که رالی باشه یا دراپ در نظر گرفت یا ربطی نداره ؟. اگر  فرض سوال باال  

وت یا پیوت به صورت رالی بیس رالی هستند و گره اونها در حقيقت  صحيح باشه  در درس تریگر هيدن لول فرمودید النگ بارهای برک ا
بیس هست که ميشه به عنوان تارگت یا سطح یک بار مصرف برای ترید استفاده کرد. سوال این هست که با توجه به مدت زمان کمی که  

داشته و باید قویتر باشه پس چرایک  بیس در این حالت تشکيل شده یعنی این سطح نسبت به بیس معمولی زمان کمتری برای تشکيل 
 بار مصرف هست ولی بیس حالت معمولی تا زمانی که ذهنیت داشته باشه ميشه انتظار واکنش داشت و قویتر هست ؟.ممنون از 
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 جواب: 

 در طوالنی بودن سوال مشکلی نيستش من کوتاه جواب ميدم که رعایت تعادل را داشته باشيم
یک بیس طوالنی تر شود به این معنی است که تایم فریم ان بیس برای تایم باالتر خواهد بود و قبال  در این مورد  و اما هر گاه مدت زمان 

 صحبت کردیم 
 و وقتی تایم فریم باالتر باشد یعنی تایم تریگر باالتر است 

 درست تشخيص داده باشند اما اگر این بیس ها به صورتي باشد که از نظر تکنيکالی همه فعال های بازار مسير حرکت  را 
 دیگر در ان سفارشی نيست که در دفعه بعدی بتوانيم روی ان برای ترید حساب باز کنيم 

 و اگر این بیس کپس شده باشد مطمئنا سفارش های معکوس دارد
 اشته باشيمو مدت زمان تشکيل یک بیس برای ما فقط تایم فریم ان را مشخص می کند که بتوانيم در تایم تریگر مناسب ترید د

  و سایر موارد تصميم گيری بستگی به نوع ان بیس و جایگاه تشکيل  ان دارد
 که در مورد رالی بیس رالی ها که حاصلی از شکست هستند 

 .در سه تا چهار جلسه اینده که مربوط به شکست ها هست صحبت خواهيم کرد
 

 ۸۹۴سوال_شماره_#
 جلسه_شانزدهم #

منظورم دیدگاه حرکتی بود که از قسمت های که مشخص کردم  نتيجه گرفتم ، یه عرضه و   بیان نکردم عذر ميخوام من منظورم رو درست
 تقاضای به این صورت داشته باشد دليل دیدگاه نزولی من به خاطر نفوذ های هست که در سمت پایین صورت گرفته 

 ولی در سمت باال نفوذ نداشتیم ،  
 های که در سمت پایین انجام شده هيچ اهميتی ندارن؟ اگر دیدگاه صعودی باشه یعنی نفوذ 
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 جواب: 
 سوال شما هيچ مشکلی نداشت 

 و من عمدا به ان نکات اشاره نکردم چون ما هنوز  در مورد دو گره حاصل از شکست و برگشت صحبت نکرده بودیم
 و شناسائی انها خواستم وارد بحث گره ها نشوم تا شکست و کپس رو بگيم 

 بعدا
 انگلف شدن کندل زیرو به تنهایی مهم نيستش و باید گره انگلف بشه و عرض کردیم که در مورد انگلف اس ال بعدا صحبت خواهيم کرد 
و چون هنوز وارد ان مبحث نشده بودیم من در موردش توضيح ندادم و فقط اشاره مقدماتی به مباحث جهت داشتن یک ذهنیت برای 

 عنوان کردیم تا در اینده برای گره ها و انگلف و دیدگاه ها بعداز شناخت گره ها صحبت کنيم  اشنایی و ورود به مباحث اصلی
 

 و این مطالب رو عرض کردیم که بدانيم در مباحث اینده تمرکز ما روی چه مواردی باشد 
 
 
 

 895سوال_شماره_ #
 جلسه_شانزدهم #

در مورد گره ها فرمودین تا وقتی که  ۱۶... استاد در جلسه      کاملتون برای سوال ها.... تشکر بابت پاسخ های       سالم و وقتتون به خير
ذهنیت سفارش در اونها وجود داشته باشه احتمال واکنش قميت هست در اونها... آیا برای گره ها بعد از تشکيل اونها در حالت عادی  

تفاوتی   ۳و  ۲ود داشتیم مجاز هستیم؟... نوع ترگير ورود در برخوردهای بار ترید در ناحيه گره هستیم یا تا وقتی که تریگر ور ۳مجاز به 
باید به دنبال تریگر قوی تری بود؟... در  ۳و  ۲بار هستیم یا در برخورد های  ۳داره با برخورد اول؟.. مثال آیا مجاز به ست کردن سفارش تا 

ورد با فلش قرمز کل ناحيه رو اینگولف کرده ولی باز هم واکنش های  تصویر فوق که مربوط به طال که  قبال توضيحات کاملی فرمودید برخ
خوبی در برخوردهای بعدی وجود داره... ایا این اینگولف شدن تاثيری در تریدهای بعدی داره  یا در لحظه اینگولف هم وقتی واکنش شارپ  

شدن یک گره اگر حق تقدمش باشه در برخورد بعدی احتمال بعدی رو ميدیدم ميشد خرید کرد ؟.. ایا این توصيف که ميفرمایید با اینگولف 
       ..شکست هست در اینجا صدق ميکنه با این اینگلف شدن؟
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 جواب: 

زمانی که بحث کالسيک بودش ما تعداد برخورد ها رو به سه بار محدود کردیم و عرض کردیم که اگر این تعداد برخورد ها و واکنش هر  
 باشد ما دیگر در ان سطح ترید نمی کنيم تعدادی بیشتر از سه بار 

 اما امروز که مرحله پیشرفته تری هستید این موضوع را با وجود و عدم وجود سفارش بررسی می کنيم 
 اگر از تریگرهایی غير از ست کردن سفارش استفاده می کنيد ميتوانيد تا زمانی که تریگر دارید ترید کنيد 

 می کنيدولی اگر از ست کردن سفارش استفاده 
باید به بحث وجود و یا عدم وجود احتمالی دیدگاه سفارش توجه داشته باشيد که بستگی به شناخت گره ها هستش که در اینده صحبت 

 .خواهيم کرد 
 

 اما استفاده از تریگر های ورود که شما بر اساسا ان ترید می کنيد ربطی به تعداد برخورد نداره
بیشتر بشه باید با نشانه های بیشتری وارد شد اما تفاوتی در تعداد انتخاب نوع گره و تعداد برخورد  هر چند که هر چه تعداد برخوردها

  نداریم
 مگر اینکه شما ان رو به عنوان یک پروژه برای خودتون تعریف کنيد

توانيد از ان استفاده  اگر روش ترید شما ست کردن سفارش هستش تا هر تعداد برخورد تا زمانی که سطح جمع اوری سفارش نشده مي
 کنيد 

و اینکه مثال برای خودتون در سيستمی معامالتی که طراحی کردید این رو داشته باشيد که برخورد های اول را از تریگر ست کردن استفاده 
 کنيد و مثال دومی را از کندل و سومی رو از تریگر الین این دیگه به سيستم معامالتی شما بستگی داره

 
شدن یعنی پاک سازی مسير حرکت برای اینده و و مطمئنا برای رسيدن به لول های پایین تر در اینده ميتونه موثر باشه اما ان   و اما انگلف

 النگ شدو خودش دوباره ایجاد ذهنیت کرده و انتظار واکنش به هيدن ان 
 
 
 

 896_شماره_ سوال #
 جلسه_شانزدهم #

کندل در یک  3با بحث حرکت اوليه در مبحث پیوت ها )حداقل  (... و ATR*3حداقل )تعریف لگعرض سالم و ادب. در بحث اجزاء روند ، 
      راستا و ...( که قبال فرمودید یکی است؟ و از این به بعد باید جایگزین کنيم؟ و همينطور پولبک معادل کندل پیوت؟

 جواب: 
 احتياج به جایگزین کردن نيستش 

 کجا که به هر کدام نياز شد ميتوانيد از ان استفاده کنيد و هر دو در راستای هم هستند و هر 
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 و اگر از نظر مفهومی ميخواید بله وقتی شما سه کندل در یک راستا داشته باشيد 
چون ازنظر ما وقتی طول کندل برابر ای ای تی ار باشه بهش کندل ميگيم ان وقت سه کندل در یک راستا یعنی اینکه ان کندل ها 

 ه و ميشه یک لگ همپوشانی نداشت
و اگر یه زمانی شما سه کندل داشته باشيد که که هم جهت باشند ولی در یک راستا نباشند ان زمان شما ممکن هستش که با توجه به  

 اینکه حتی کندل های شما برابر ای تی ار باشه ولی لگ نداشته باشيد 
 مثال بیس پیوت داشته باشيد و یا پولبک داشته باشيد 

 معنی و ارتباط این حرکت ها برای ما الزم هستش درک مفهوم و 
 مثال همين هم جهت بودن و هم راستا بودن برای ما دو مفهوم متفاوت داره در حالی که از نظر معنی در فارسی شاید به یک مفهوم باشه

 
 8۹۷سوال_شماره_ #
  جلسه_هجدهم #

با عرض ادب و احترام سالم بر استاد عزیز علت اصلی اینکه خيلی از ما و دوستان سبک تریگر را متوجه نميشيم بر ميگرده به این چهار  
جلسه شکست رو  ۴جلسه شکست سطوح و گره معامالتی که تشکيل می شود  البته با عرض پوزش از بقيه و استاد اگر امکانش هست 

ت بهتری پرسيده شود و ما هم بتونيم سواالت هدفمند بپرسيم نظر شما هرچه باشد ما هم تابع دستورات یکجا ارایه دهيد تا سواال
 شماییم ؟ 

 جواب: 
 این دیگه بستگی به خود شما و دوستان شما داره

باشه کسی من از این هفته شروع می کنم به ضبط و ارائه جلسه ها ولی مطمئن هستم که این درخواست شما حتی اگر از طرف من هم 
 ان رو انجام نميده و این پیش بینی رو هم مثل تحليل ها ميتونيد بررسی کنيد و ببنید که درست ميشه یا نه

چون به محض شير شدن اولين جلسه حتی اگر التماس کنيم باز هم هستند دوستان شما که کار خودشو رو انجام ميدن و من هم  
جلسه دوم شکست ميگيم همان طور که تا االن ده ها بار مثال گفتم بحث اسپایک رو  در یک  مطابق معمول باید بگم این بحث رو  مثال در 

جلسه داریم و ارائه ميشه و باز در دو سوال بعد سوالی پرسيده ميشه در مورد مشابه و این داستان ادامه داره و چيزی در ایران تغيیر 
 نمی کنه

 ر این باور هستید که اگر سه چهار جلسه رو با هم ببینيد بهتر هستش و به نظرم زیاد خودتون رو اذیت نکنيد و اگر ب
مطمئننا در پایان جلسه اخر شکست ها فرصت و زمان کافی در اختيار کسانی که مثل شما فکر می کنند هستش که سواالت خودشون  

 رو یکجا بپرسند 
 

 898سوال_شماره_ #
 جلسه_هجدهم #

 دقيقه ای تمرین همون درس رو برامون قرار بدید ،  ۱۵یا  ۱۰استاد خواهش می کنم اگر مقدور هست بعد از جلسات یه پادکست 
       هم سواالت هم  کمتر ميشه و هم جمع بندی اون درس صورت می گيره

 جواب: 
 دنبال ان کسی هستم که از گروه شما نشتی دارهشرمنده که باید مجدد یه بحث حاشيه ایی داشته باشم من هم چنان در بین شما 

و مطمئنا زمانی که بتونم پیداش کنم در پایان دوره برای یه مدت البته کوتاه توضيحات تحليلی ارائه می کنم تا بتونيد با روش تحليل و 
  ترید و داشتن یک چارت تميز و کم خط و خطوط بیشتر اشنا بشيد ولی هنوز من جلسه رو اپلود نکرده

ان حرام زاده نمک به حرام در مورد اخرین ویدئوها مطالب ارائه می کنه و امروز هم در گروهی برای فروش گره های معامالتی توسط یه 
 شخص ثالث در حال تبليغ بود

حتی   ولی با تمام این ماجرا ها به نظرم از بین همين سواالت من ميتونم درک کنم که مشکل  اصلی کجا هستش و هر چه سواالت
 سواالتی که شاید ارزش تحليل نداشته باشه  ميزان شناخت من برای ادامه کار بهتر ميشه 

 این هم برای خنده اخر شبی
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هنوز کالم من در ویدئوها معقد نشده ان رو دوستان شما به این حرام لقمه ميرسونند و یا اینکه یکی ای دی خودش رو شاید به ایشون  

در گروه ها در حال تبليغ برای فروش هستش و بعداز دوره یه غربالگری می کنم و چون به گروه کالینت ها قول  فروخته باشه و االن هم
دادم که یه پرسش و پاسخ هم برای انها بعداز این دوره داشته باشم حتما اینجا برای کسانی که اصالت  و هویت آنها برای من مشخص  

 .دباشه و اد بشن  یک تمرین مجدد خواهد بو
 

 899سوال_شماره_ #
 جلسه_یازدهم #

ل در چارت پوند یک واگرایی در تایم دیلی ایجاد شده که در ادامه عمل نکرده و فيل شده . چرا بعضی از واگرایی ها عمل نمی کنند .آیا دلي
 آن بحث نفوذ در گره های معامالتی بوده یا خير؟
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 جواب: 
 البته این اماری که عرض کنيم 

 اماری نداره و برای ارائه مفهوم هستش مستندات 
 درصد واگرائی ها فقط باعث یک اصالح ميشوند  80که اکثر اوقات عرض کردم که بیش از 

چون از نظر ودیدگاه خودمان هم نگاه کنيم از هر سه پیوت دو پیوت تسویه و پولبک هستند و فقط یک پیوت ریورس هستش که ميشه  
درصد   16درصد باعث تغيیر روند باشند با این امار سازگاری داریم که  50درصد هم حتی اگر  33از ان درصد کال واگرائی نيستند و  66

 درصد هم فيل ميشه  84واگرائی ها  به قول کالسيک کار ها عمل می کنه و 
 

ده از ان رو هم داشتیم و  البته چون شما در چارت اسيالتور ندارید من فکرم ميره برای واگرائی های ضمنی)ظمنی( که یک فایل ترجمه ش
 اینجا ما شاهد واگرائی ضمنی نيستیم 

 و اگر هم اسيالتور داشته باشيد مطمئنا یا واگرائی نداشتید یا اگر داشتید واگرائی شما  تایید شده نبوده
 

  هستش تا به نفوذ ها اما عمل نکردن واگرائی ها همانطور که عرض کردم بحث کالسيک هستش و بیشتر به  نوع پیوت ها مربوط 
 
 

 900سوال_شماره_ #
 جلسه_یازدهم #

در همان چارت و همان تایم شاهد یک واگرایی دیگر هستیم که از دو سمت حالت استاپ هانتری داشته . در چنين مواقعی مبنای 
 تشخيص جهت صحيح مارکت چه چيزی باید باشد؟ 

  
 جواب: 

 کنم و یک اسيالتور به ان اضافه کنم راستش داشتم ميرفتم که یه چارت پوند باز 
  که با این سوال تقریبا این برداشت رو داشتم که منظور شما اگر درست فهميده باشم

 دبل تاپ یا دبل باتم نوع دایورجنسی هستش که اگر این باشه 
 هر دو واگرائی شما درست عمل کرده و فيل نشده 

 
رید کنيد که ميتونيد به تایم تریگر برید یک ترید موفق با ریسک به ریوارد یک به دو و  و اگر شما بخواید بر اساس دیدگاه استاپ هانتری ت

 نيم داشتید 
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 901سوال_شماره_ #
 جلسه_هجدهم #

 طبق عکسی که ارسال کردم  دوتا سوال دارم که اگر مربوط به جلسات آینده ميشه یادداشت ميکنم و بعدا ميپرسم 
و واکنش نشون داده ، طبق گفته ی   1یرو تریگر کندل وجود داره، قيمت رسيده به زیرو تریگر شماره تا ز 4سوال اول: االن داخل چارت  

و بعد  2امااینطور نشده و به زیرو تریگر شماره   4شما در مرحله ی بعد باید به ناحيه ی بعدی واکنش نشون بده یعنی زیرو تریگر شماره ی 
 به کدوم واکنش نشون ميده؟  واکنش نشون داده از کجا ميشه فهميد 3هم 

 سوال دوم: در الگوی کپس برای پی بردن به تایم الگو ، از طول لگ اول استفاده ميکنيم یا طول گره؟

 
 جواب: 

دقيقا مشکل همين هستش که عرض کردم ما در داخل گره ای معامالتی حاصل از شکست و حاصل از برگشت زیرو تریگر کندل هایی  
 ترید هستند داریم که محل 

شما رو یک سطح اف تی سی می بینم که  که قيمت به ان ریترن داشته و بهش واکنش داده و ان واکنش که خودش یک    4االن من عدد 
گره برای اینده ميشه و یک ریترن هستش یک زیرو تریگر داره که شما ان رو شماره یک نام گذاری کردید و قيمت در برگشت به ان واکنش  

 داشته 
 ک برگشت و تشکيل یک بیس و یا یک کپس که قيمت مجدد به زیرو ان واکنش داشته و شاهد ریزش مجدد بودیم و ی

 و تنها من در ناحيه شماره سه شما اصال زیرو تریگری مشاهده نمی کنم 
 ولی اینکه فرمایش می کنيد بد از واکنش به به زیرو شماره یک باید به سمت چهار حرکت داشتیم 

 هستش مگر گره معامالتی ریترن شما  نقض شده و انگلف داشتید و نفوذ انجام شده که شما انتظار عبور قيمت را دارید سوال این 
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 و در مورد الگوی کپس هم انشا هللا در جلسه مربوط به الگوهای حاصلی از برگشت در خدمت شما هستیم 
 

 902سوال_شماره_ #
 جلسه_هجدهم #

ا ميکنيم برای اینکه ناحيه ی دقيق تری پیدا کنيم ميشه رفت و در تایم پایین تر اپدیتش کرد؟ اگه ميشه وقتی ما زیرو تریگر کندل را پید
 نحوه ی انجامشو لطفا توضيح بدید

 
 جواب: 

 شما وقتی زیر وتریگر کندل رو پیدا می کنيد شاید اصال نيازی به این نباشه که بخواید برای اپدیت ان به تایم پایین تر برید 
 چون خود زیرو به نوعی اپدیت کردن گره معامالتی هستش برای پیدا کردن یک ناحيه دقيقتر در گره و از از کلوز و اپن  همان زیرو ميتونيد

یرو برای ترید استفاده کنيد ولی اگر احتيا به اپدیت دارید و ميخواید دبل تریگر کنيد باید مجدد در دل همان ناحيه و محدوده اپن و کلوز ز
 ر تایم دبل تریگر ویا پایین تر دنبال یک زیرو دیگر باشيدد
 

 903سوال_شماره_ #
 جلسه_هجدهم #

درصدش شادو باشد یا بدنه شرط اینکه که یک کندل زیرو تریگر  80شما در مورد مستر کندل یک شرط بیان کردید و اون هم این بود که 
 باشد چيست؟ 

 جواب: 
دیگر شرایط طول حرکت و اندازه نداریم و همه کندل هایی که نشان از بالتکليف باشند که بیشتر شامل  خير برای زیرو ها مثل کندل های 

انواع دوجی ها و اسپنيک ها هستش زیرو تریگر گفته ميشه و تنها شرط مهم ان این هستش که این کندل ها باید در بین گره های  
تند که به تنهایی خودشون یک گره معامالتی هستند و تعداد انها در استثناها  معامالتی باشند و البته برخی از انها هم در لگ ها هس

 هستش 
و ما همين شرط اصلی رو لحاظ می کنيم که کندل های مذکور باید در گره های معامالتی باشند کفایت می کنه و شامل انواع النگ شدو  

 .ها و کندل های بالتکيف که گفتيم  ميشه
 

 904سوال_شماره_ #
 شانزدهم جلسه_#

ببخشيد در بحث لگ ها و پیووت ها می توان به جای ای تی آر از توان حرکتی استفاده کرد چون در گلد این اختالف مثال در تایم یک ساعته  
درصد ای تی آر  در   ۸۰بیست پیپ هست و گاهی حرکتی داریم که سه برابر ای پی آر هست اما سه برابر ای تی آر نيست حتی با احتساب 

 مواقع کدام یک صحيح هست ؟ این 
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 جواب: 
اصل محاسبات گام های حرکتی بر اساس توان حرکتی هستش ولی به خاطر اینکه  ای تی ار در لحظه حرکت لگ های معموال به توان  

از   حرکتی نزدیک هستش ما از ای تی ار هم استفاده می کنيم به نظرم بهترین حالت تشخيص خود شما ميتونه باشه که بر اساس حرکت
 کدام استفاده کنيد ولی ا صل  گام های حرکتی بر اساس توان حرکتی هستش 

 
 905سوال_شماره_ #

 جلسه شانزدهم 
باید عذر خواهی کنم. بله منظورم دبل تاپ های دایور جنسی بود نه واگرایی های ضمنی. درکل می   900پیرو سوال #سوال_شماره_ 

کردم اگر یک دابل تاپ دایورجنسی و یک دابل باتم دایورجنسی همزمان بوجود آمد آیا  خواستم بپرسم وقتی مثل حالت شکلی که رسم 
 بحث نفوذ در گره های لگ قبل جهت حرکت آینده بازار را تعيین می کند؟ 

 
 جواب: 

 خواهد بوداگر از دیده تکنيکال نگاه کنيد شما یک مثلث پهن شونده دارید که احتمال حرکت در راستای لگ قبل از ان بیشتر 
 و اما از دیدگاه رفتارشناسی این حرکت که یک الگو هستش معموال در تایم ميانی دیده ميشه 

یعنی اگر شما یک الگوی کالسيک رو در یک تایم باالتر نگاه کنيد باید یه گره معامالتی ببینيد و این گره ها هم معموال به صورت بیس  
 هستند 

 امال مشخص هستش  و شکست از هر سمت اتفاق افتاد در پولبک ميتوانيم ترید کنيم و دیدگاه ما در خصوص بیس ها هم که ک
و یا اگر شکست  جعلی داشتیم با ستاپ استاپ هانتر در یک مرحله تخصصی تر شما باید به انگلف شدن گره هایی که دارید توجه داشته 

 تا جهت احتمالی رو بتونيد مشخص کنيد  .گيریدباشيد و حق تقدم انگلف و همچنين اینکه مقایسه بین سطوح رو در نظر ب
ولی برای ترید کردن همان طور که بارها عرض کردم و در سوال قبلی مربوطه به همين تصویر عرض کردیم مدیریت تارکت ها بهترین کار 

ته شده فقط ترید کنه و که فارغ از تحليل و تشخيص درست یا اشتباه مسير حرکت اینده با ستاپ های گف .ممکن برای یک تریدر هستش
 .بقيه رو بسپاریه به مدیریت پوزیشن

 
 906سوال_شماره_ #
 جلسه_هجدهم #

دقيقه دیده بشه  ، با توجه به    5دقيقه دیده نشه و در تایم  15ساعته داشته باشيم ولی گره در تایم  4به عنوان مثال اگر  کندل النگ بار 
ساعته باید  4ساعته هست،حاال  تيپی گذاری با توجه به تایم  1دیده ميشن ، اون گره برای این نکته که گره های معامالتی در تایم تریگر 

 ساعته؟ 1گذاشته بشه یا 
 جواب: 

استفاده از کندل ها و یا گره ها و روش های تشخيص نکات کمکی هستش و مهم این هستش که این النگ بار و یا ان گره و واکنش روی  
يم رو برای تارکت به نسبت سطحی که دارید و قيمت به ان رسيده یا یکی از حالت های شکست یا چه سطحی تشکيل شده و شما تصم

 .پیوت دارید و تایم فریم سطح هستش که تارکت گذاری رو به عهده داره
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شما یک استراتژی دارید که این استراژی شما یا بر اساس حرکت هستش و یا براساس استراحت و اصال فکر می کنيم که شما    نکته:

نميدونيد استراتژی شما بر چه اساسی هستش ولی وقت دارید سود می کنيد یعنی در یکی از حالت های بازار دارید سود می کنيد وقتی  
دارید ترید می کنيد و این ميشه که شما شروع می کنيد به ضرر کردن ولی اینکه همه رو از دست ميدید  بازار حالتش عوض ميشه شما باز 

به این خاطر هستش که شما یا مدیریت سرمایه ندارید و یا استاپ الس الزم نيستش شما تفکيک کنيد شما مدیریت سرمایه و ستاپ 
 سود می کنيد و یک هفته همه رو از دست ميدید  خودتون رو داشته باشيد درست هستش وقتی سه هفته دارید

 از نظر من یعنی شما در سيستم معامالتی رعایت مدیریت ریسک و یا در ستاپ تون یه جایی رو یه چيزی رو رعایت نمی کنيد 
 و بازار در حالت رنج و یا در حالت ترند یکی رو به شما سود ميده

 شما همه رو ميگيرهو چون ان موضوع رعایت نميشه در حالت بعدی از 
  

االن مثال در طال من بخوام همينجا خرید کنم و استاپ من زیر ان پیوت جدید باشه و تارکت من هم ان باال به نظرم این رعایت بشه هرگز  
باشه باز ان اتفاقی که شما فرمایش می کنيد رخ نميده که سه هفته سود باشه و یک هفته همه از دست بره و اگر تمام ان هفته هم ضرر 

 باید دو هفته سود بمونه و شما یه چيز دیگری رو رعایت نمی کنيد 

 
مثال شما یه سيستم طراحی می کنيد که استراتژی ان بر اساس سطوح ترسيمی از حرکت های شارپ هستش و با یه ستاپ و یا هر پلنی  

پپ هم داشته  100ا تارکت شما سه تا تارکت معمولی در ان ترید می کنيد و شما چهار تا سيگنال دارید که یکی استاپ بوده و سه ت
دالر و یک  1000پپ بمونه یعنی اگر مثال   250پپ هم داشته باشيد در چهار تا ترید برای شما باید  50پپ و یه استاپ  300باشيد ميشه 

که شما بخواید بر اساس چند سيستم درصد در کمتراز دو هفته و اصال نيازی نيستش  25دالر و این یعنی  250دهم ترید می کنيد یعنی 
 ترید کنيد و یکی برای هفت جد یک تریدر کافی هستش 
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 907سوال_شماره_ #
 جلسه_هجدهم #

 . ممنونم بابت ویدئوهاتون از جمله جلسه هجدهم واقعا برای من خيلی با محتوا بود
 : استاد دوتا سوال داشتم خدمتتون

کلوز تا انتهای شدو فاصله  -کلوز داریم ، از آنجایی که فاصله اپن-النگ شدو هستند و واکنش به اپندر مورد زیرو تریگر کندل هایی که  ( 1
زیادی هستش ، ممکنه در صورت نقض تحليل ، ریسک به ریوارد به هم بخوره ، در این مورد آیا راهکاری وجود داره یا باید این موارد را  

 . نادیده بگيریم و ترید نکنيم
 . ی از سوال ها درمورد رابطه کلوز کندل ها و اصالح آنها فرمودین  ، اگر ممکنه یکم بحث رو باز کنيددر جواب یک (2

 جواب: 
بهترین نوع زیرو تریگر کندل ها  ان هایی هستند که در دل گره های معامالتی قرار دارند ولی اگر شما یک گره معامالتی داشتید که یک  

یرون زده باشه ميتونيد ان رو به عنوان یک ورود استاپ هانتری لحاظ کنيد در خيلی از موارد ما این شدو شدو در ان باشه که از ناحيه گره ب
ر  رو در ترسيماتی که بعدا برای گره ها داریم به عنوان یک نویز دليت می کنيم و درد نظر نميگيریم و در دیدگاهی که شما دارید دو راه کا

 وجود داره
یریت سرمایه شما بهم نخوره باید ميزان سرمایه رو کم کنيد و استاپ بیشتر ميشه ولی اگر ریسک به ریوارد بهم  یکی اینکه برای اینکه مد

 ميخوره مطمئنا ان ناحيه برای ترید مناسب نيستش و برای همين  ميتونيد از راه کار ترید دو مرحله ایی استفاده کنيد 
  ید بعدی در ناحيه دومیعنی یک بار ترید در ناحيه اول و اگر استاپ شد تر

 دقيقا مثل کندل های پیوت تبصره ایی النگ شدو که دو سطح اف  تی سی داشتند عمل کنيد 
 

 در مورد کندل ها و کلوز ها ودیدگاه های اصالح انها اگر عمری باشه در اخرین جلسه مربوط به سشن ها صحبت خواهيم کرد 
 

 907سوال_شماره_ #
 جلسه_شانزدهم #

به خير خدمت جناب تریگر... استاد  در معرفی گره های معامالتی فرمودید در سبک تریگر عالوه بر گره  های شکست و سالم و وقت 
پیووت از پول بک ها هم به عنوان  گره استفاده می شود و تعریف پول بک را یک واحد برگشت بعد از سه واحد حرکت تعرف کردید که تا 

ت... آیا منظورتون از گره پول بک در اینجا لگ های ضعيف بوده یا پیووت یا نکته دیگری اندازه ای  معادل تعریف پیووت هس 
...داشته؟             

 
 جواب: 
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که در اینده در بحث شکست و برگشت    در دیدگاه اوليه ما کال دو نوع گره معامالتی بیشتر نداریم که حاصل از شکست و برگشت هستش
 در مورد انها صحبت خواهيم کرد 

 .تعداد پولبک ها و نجوه شمارش تعداد برگشت ها زمانی که در بحث شکست صحبت کردیم این مبحث هم انجا صحبت ميشه در مورد
 

 908سوال_شماره_ #
 جلسه_شانزدهم #

سالم و وقت به خير ... استاد در فصل اول فرمودین تعریف روند شبیه شکل سمت چپ هست یعنی با رسيدن قيمت به مقاومت روند 
فرمودین ترکيب دو سوئينگ روند رو ميسازه .... دو سوئينگ کنار هم ميتونن روند باشن یعنی حرکات  ۱۶در تایم تریگر نزولی... در درس 

روند خنثی یا حتما باید دو لگ حرکتی در امتداد هم باشند؟... کاربرد اصلی این تعریف بیشتر به چه منظور  داخل یک مستطيل که بشه
  ...هست و با تعریف فصل اول متفاوت هست یا خير؟

 
 جواب: 

 ما دو بحث به صورت همزمان داریم 
بخش داشت شامل اجزاء/ تایم فریم/ مسير حرکت که  در فصل اول که در مورد روند ها در دیدگاه کالسيک صحبت کردیم این بحث سه 

 دو قيمت ان رو صحبت کردیم و قيمت اجزاء روند در بحث کالسک رو صحبت نکردیم و گفتم که مقدمه ای باشه برای شروع بخش دوم 
جزء کوچکتر هستش به در دیدگاه کالسيک شما یک روند دارید مطابق همان تعریف دره های جدید و قله های جدید که این روند شامل ا

 اسم سوئينگ  و خود سوئينگ ها که جزئی کوچکتر از روند ها هستند شامل لگ ها و پولبک ها هستند 
ما از این تقسيم بندی این استفاده رو داشتیم که عرض کردیم  مطابق با تعریفی که ما برای روند داشتیم رسيدن به یک ناحيه حمایت و 

 وندی در مسير مخالف حرکتی که قيمت خودش رو به ان حمایت یا مقاومت ميرسونهمقاومت برای ما یعنی داشتن ر
 و این حرکت اگر یک لگ حرکتی باشه و دارای مومنتوم باشه برای من ارزش بیشتری داره

اشيم که  و کارائی این قسمت که اجزء روند رو گفتيم این بودش که رسيدم به لگ های حرکتی و در چارت به دنبال لگ های حرکتی ب
 الگویهای

 رالی بیس رالی/ دراپ بیس دراپ 
 رالی بیس دراپ/ دراپ بیس رالی

هایی  رو برای ما به همراه دارند و برای شناخت این رالی ها ما نياز به داشتن اجزاء روند کالسيک داشتیم تا از این به بعد با توجه به حرکت
 ق تعریف خودمون ميدونيم روند چی هستش از انها استفاده کنيمو الگویهایی که داریم و قيمت به یک سطح ميرسه و مطاب

 
 909سوال_شماره_ #
 جلسه_هجدهم #

ذهنیت سفارش رو   Eng SL اعتبار سطوح بدست آمده از زیرو تریگر کندل ها چقدر برقرار هست؟برابر فرمایش شما تا زمان نفوذ به اندازه
 اعتبار اون ناحيه کم ميکنه؟مثل سطوح کالسيک که تعداد برخورد ها مالک بوددر اون ناحيه داریم، آیا دفعات نفوذ از 

 جواب: 
 یه موضوع رو مجدد یادآوری کنم که از زیرو تریگر کندلها اصال سطوحی بدست نمياد که معنی سطح رو برای ما داشته باشه
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ميشه ولی در مورد ميزان اعتبارگره های معامالتی بله تا   و زیروتریگر کندلها در داخل سطوح پرایسی هستند که برای بهنيه سازی استفاده
 زمانی که این سطوح جمع اوری سفارش نداشته باشند اعتبار انها به قوت خودشون باقی هستش 

در واقع به نوعی شما ميتونيد از بحث جمع اوری سفارش ها در گره های معامالتی که در در دلی سطوح کالسيک هستند برای اینکه 
 کالسيک در اینده شکسته خواهند شد یا خير هم تصميم بگيرید که ما برای راحتی کار تعداد برخورد ها رو در نظر ميگریم سطوح 

 
 به مثالی در مورد دو بحث سوال شما در تصویر نگاه کنيد

 جواب: 
شما در کجای این ناحيه ميخواهيد خرید شما یک الگو در این ناحيه دارید که محل ترسيم ناحيه مشکلی برای ما یه ناحيه خرید هستش و  

کنيد و استاپ شما کجاست دیدگاه های متفاوتی رو عرض کردیم و یکی از انها پیدا کردن یک کندل زیرو در این ناحيه برای خرید هستش  
طح تریگر فليپ  که مطمئنا شما استاپ ميخورید همانطور که من در این ناحيه استاپ نوش جان کردم و این سطح در اینده به یک س

تبدیل ميشه و ان ناحيه وقتی دیدگاه خرید نداشته حتما دیدگاه فروش داشته و حاال در کجا باید سل کنيد در گره های مشخص شده و 
 این گره ها یک  ناحيه دارند و در کجای این گره ها اول گره اخر گره وسط گره و عرض کردیم که بهترین کار استفاده از زیرو تریگر کندل

هستش و همانطور که در مثال هم مشاهده کردید ایه نازل نشده که هميشه درست باشه و من به عمده یک مثال رو زدم که همراه با 
 استاپ باشه که در عمل من در این ناحيه استاپ خوردم

 
شن و برای ميزان اعتبار انها باید گره  اما زیرو تریگر کندل ها بهتر هستش که در گره ها باشند و برای بهنيه کردن نقطه ورود استفاده ب

مربوطه نقض سطح یا همان انگلف بشه و حتما ان ناحيه ترید فروشی که در چند سوال قبل بهش اشاره کردیم و دیدگاه خرید سوال 
 لف نشدهکننده هم درست بود رو به خاطر دارید و ناحيه خرید ایشان بعداز یک سيگنال انگلف شد ولی ناحيه فروش ما هنوز انگ
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 910سوال_شماره_ #
 جلسه_هجدهم #

با عرض سالم و ادب و احترام خدمت حضرت تریگر.استاد در بحث نفوذ در زیرو تریگر ها انگلف کدوم قسمت از زیرو تریگر باعث تغيیر 
 زیروتریگر؟دیدگاه وجود یا عدم وجود سفارش براي برخورد بعدي مهم هست؟ انگلف اپن کلوز زیرو تریگر یا کل کندل 

            سپاس فراوان
 جواب: 

  ما در حالت کلی از نظر موقعيت قرار گيری زیروها  دو نوع محل قرار گيری داریم
یکی زیروهایی هستند که در گره های معامالتی هستند و انها بیشتر مد نظر ما هستش که انگلف شدن انها اصال مد نظر ما نيستش و این 

 بهينه ترید رو نشان ميدن زیروها ناحيه های 
 و باید خود گره انگلف بشه

تعداد از زیرو ها هم هستند که در مسير های رالی ها هستند و به صورت تکی هستند که اگر این زیرو ها جزء نویز ها نباشد نفوذ در  
 انتهایی ترین ناحيه آنها مد نظر هستش 

  انها مد نظر هستش تا دیدگاه ما عوض بشه و اگر این زیرو ها النگ شدو باشند ان زمان انگلف هيدن
 در مورد زیرو ها در زمانی که گره ها رو صحبت می کنيم باز بهش اشاره ميشه 
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 نوزدهم سواالت مربوط به درس جلسه  

 سوال   1

 911سوال_شماره_ #
 جلسه_هجدهم #

مربوز به امروز.... .. سوال در مورد هيدن   ۴و  ۳ميالدی و تصاویر  ۸مربوط به ماه  ۲و  ۱استاد چارت فوق مربوط به طال هست... تصاویر  
ساعته آپدیت شده... سوال  ۴هيدن اون کندل در  ۲کندل هفتگی هست که در تصویر شماره یک نشون داده شده... در تصویر شماره 

ساعته به دنبال واکنش بود یا از حرکتی که قبل از رسيدن داشتیم.... قبال فرمودید   ۴ت به این سطح برميگره باید در این هست وقتی قيم
بیس تشکيل داده یعنی ( ۳ساعته)تصویر ۴ساعته اگر اشتباه نکرده باشم... قيمت بعد از رسيدن در  ۴تایم فریم سطح مهم است یعنی 

روزانه هست یعنی باید در روزانه به دنبال پیوت بود... کال  atr برابر ۳تقریبا ( ۴سطح برای روزانه هست... و طول حرکت قبلی هم)تصویر 
اون کندل  ... استاد       یک مقدار پیدا کردن تایم فریم گره ها برای من مشکل هست... ممنون ميشم اگر قانون اضافه ای هست بفرمایید 

 قرمز رنگ که با فلش نشان داده شده رو ميشه زیروتریگر در نظر گرفت؟.... 
 جواب: 

در مورد سوال شما که باید در کدام تایم فریم منتظر واکنش باشيدمطمئنا هر ستاپ تریدی داشته باشيد ورود ها در تریگر پرایس اکشن 
 در تایم تریگ رو پایین تر انجام ميشود 

ما بخواهيد صبر کنيد که پیوت تشکيل شود و یا شکست اتفاق بیفتند فقط زمان ترید خودتان رو به تاخير انداخته اید  حتی زمانی که ش
 برای اطمينان بیشتر ولی در ان حالت نيز باید به تایم تریگر بروید و ترید کنيد 

می کنيد که برای چهار ساعته هستش  پس   شما دو نوع سطح داشتید کالسيک و پرایسی که شما در مورد گره معامالتی هيدن صحبت
 مطمئنا سطح شما باید برای حداقل هفتگی باشه که گره ان در چهار ساعته قابل دیدن هست 

و البته از دیدگاه بیس شما سطح دارید که برای دیلی هستش و  قبال هم عرض کردیم تنها تفاوت برای شما تایم فریم تریگر هستش اگر  
 ی ورود کالسيک استفاده کنيد بخواهيد از تریگر ها

 و اما تارکت های شما بر اساس همان گره معامالتی چهار ساعته هيدن باید در نظر گرفته بشه
متاسفانه و متاسفانه و متاسفانه ما هنوز در مور گره های معامالتی و روش پیدا کردن ان صحبت نکردیم و باید اجازه بفرمایید در  

 اشيمجلسات اینده  در خدمت شما ب
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 بیست و یکم سواالت مربوط به درس جلسه  
 سوال  124

 912سوال_شماره_ #
 جلسه_هجدهم #

ن سالم و احترام خدمت جناب تریگر بزرگوار....  استاد در کندل های النگ برای مثال برک اوت وقتی  در تایم تریگر یا پایین تر ناحيه هيد
تریگر قبل از بسته شدن کندل بزرگ در ناحيه نفوذ کردن یا گاهی ناحيه تميزی تریگر مشخص ميشه گاهی کندل های بعدی در تایم 

نميشه مشخص کرد و انگار همه نواحی دیده شدند... در این حالت آیا نحوه ترید در برخوردهای بعد شبیه قبل هست یا ارزش اون ناحيه 
نفوذ کرده در هيدن استاپ هانتری هست یا جمع کردن  به واسطه دیده شدن کمتر شده؟... االن توی تصویر ذهنیت اون کندلی که 

 ...سفارش ؟... آیا تفسير اینکه استاپ  هانتری بوده قدرتش رو بیشتر ميکنه یا کمتر یا ارتباطی نداره؟

 
 جواب: 

نيم امکان ترید  ما یک موضوعی در بحث حرفه ای داریم به اسم خود انگلفينگ که جزء مباحثی هستش اگر بخوایم ان رو هم وارد تحليل ک
 برای شما سخت ميشه و تصميم گيری تقریبا غير ممکن

ر بنابر این شما به نظرم بهترین کاری می تونيد انجام بدید هم ان ناحيه رو به عنوان گره در نظر بگيرید و مطابق با طول کلی که دارید د
 رید در  اف تی بی مشخص کنيد ناحيه مورد نظر مطابق با طول حرکتی که برای گره دارید ناحيه رو برای ت

شما وقتی یك بیس در رالی بیس رالی دارید معموال حرکت به همراه یک استاپ هانتر انجام ميشه که در ترید بعدی که در پولبک های  
 بعدی انجام ميشه تاثير زیادی در تصميم گيری ما برای ترید در پولبک نداره

باشه ميتونيد ان رو به عنوان انگلف در نظر بگيرید و وارد مبحث خود انگلف نشيد بهتر  و چنانچه پولبک در این گره شما نفوذ داشته 
 هستش 

 این سوال مربوط به گره های معامالتی حاصل از برگشت هستش که سطح اف تی سی رو نشان ميده
     ودتون داریدپیوت شما احتماال برای فوق مانسلی هستش و شما تنها یک زیرو تریگر در تایم مانسلی در ناحيه خ
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 زیرو تریگر هایی که در دل کندل مورد نظر هستش 

 
 

 
 

 از یک سطح فوق مانسلی این ميزان ماندگاری در ناحيه خارج از انتظار نيستش
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بودش در مورد گره های حاصل از برگشت در حلسه اینده صحبت خواهيم کرد اما ميتونيد با توجه به اخرین جلسه که در مورد شکست ها 

کندل مورد نظر رو که اخرین کندل رنگ مخالف بوده و ام پی ال هستش  استفاده کنيد و یا به اندازه توان های حرکتی که گفتيم از سقف به  
سمت پایین حرکت کنيد و البته اگر در ناحيه سی پی درایور دارید درایور وسط در این حالت در تایم تریگر برای ما حائز اهميت هستش و 

 چی ميخواستم در جلسه بعد بگم االن گفتم هر 

 
 

 914سوال_شماره_ #
 جلسه_هجدهم #

 .این بخش رو متوجه نشدم ممنون ميشم محبت بفرمایید راهنمایی کنيد
 ".فرمودید" این گره ها جزء گره های تصميم گيری برای ترید نيست جزء گره های مسير حرکته  30در دقيقه 
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 جواب: 
داریم که محل تصميم گيری هستش یکی گره شکست و دیگری هم گره پیوت های ریورس )البته گره های دیگری هم در ما کال دو تا گره 

برخی از الگوها هستند که در زیر گروه ها این دو دسته هستند و ان گره که عرض کردیم گره تصميم گيری نيستش به این خاطر هستش  
ان گوه قيمت خودش رو به سطح پیش رو رسونده و داره به سمت خط روند گوه   که حاصل از یک پیوت پولبک هستش و بعد شکست

پولبک می کنه و از انجایی که گره قبلی هم انگلف شده پس این درجا زدن و بیس نميتونه محلی برای ورود باشه که ما انتظار داشته  
 د هيچ واکنشی هم نداشتیم باشيم در اینده بازار به این بیس واکنش بده و همان طور که مشاهده می کني
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 915سوال_شماره_ #
 جلسه پانزدهم #
توی تایم چهار ساعته طال یک سطحی داشتیم، واکنش خيلی خوبی هم داشت، فقط اینکه تریگر ورود ما به چه صورت باشه؟ استاپ .1

 کجا باشه؟
 التر و شکست در آینده درست هست؟ آیا این جمله که : با توجه به نفوذ در سطح، احتمال بازگشت از سطح با .2

 جواب: 
در مورد اینکه تریگر ورود به چه صورت باشه این رو شما باید انتخاب کنيد و از بین انواع تریگر های ورود ميتونيد هر کدام رو که بار 

 بازار بشيدروحيات شما سازگاری داره انتخاب و بر اساس ان تریگری که در فصل تریگر ها عرض کردیم وارد 
و مطمئنا هر روش تریگری که انتخاب می کنيد متناسب با ان هم ميتونيد استاپ الس مناسب رو انتخاب کنيد که این استاپ الس از نظر 

 ما باید در محدوده های توان حرکتی تایم تریگر باشه
 

بودند و شما هم فکر کنم انجا تشریف دارید و به نظرم هنوز و اما در مورد سوال دوم شما این بحث رو در گروه کالینت ها هم مطرح کرده 
  گره معامالتی انگلف نشده

چون وقتی شما حرکت شارپ و با مومنتوم و اسپایک دارید  برای تغيیر دیدگاه باید هيدن ان اسپایک انگلف بشه که هنوز ان هيدن به 
 قوت خودش باقی هستش و انگلف نشده

 انتظار عبور قيمت از ان ناحيه رو داشته باشيم و اگر انگلف بشه بله باید 
احتمال حرکت شما وجود داره نه به خاطر انگلف گره چون ان حرکت اسپایک هستش باید برید در تایم های پایین و گره ان کندل رو  

 ه باشه مشخص کنيد برای انگلف شدن یا نشدن ولی احتمال حرکت نزولی رو داریم تا زمانی که خط روند ما شکسته نشد
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اگر حرکت اسپایک داشته باشيد گره تصميم گيری ميشه هيدن اسپایک و از طرفی شما دارید یه واکنش رو مشاهده می کنيد که ان گره  
 ایی که دیده نميشه مهم هستش که قيمت این واکنش رو به ان داده 

 زیاد عجله نکنيد  
 
 

 تر ميشه از این به بعد گره ها رو که صحبت کنيم این موضوع راحت
بله اف تی سی پیوت دیروز ان ستاره باال هستش و اف تی سی پیوت هفته قبل هم ان ستاره پایین و انتظار واکنش ها به این لول ها و  

 نوسان بین انها رو داریم 
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 916سوال_شماره_ 
  جلسه_هجدهم 

  . اگه بله دليلش چيه و چطور تکميلتر ميشهباسالم خدمت جناب تریگر . ایا این گزاره ميتونه صحيح باشه یا نه و 
 ". بیس پیووت هایی که طول لگ های حرکتی قبل و بعد آنها مربوط به تایم های باالتر نباشد ، گره های مناسبی برای ترید نيستند"

 جواب: 
 ی  رالی  یا کپس رو تشکيل بده ببینيد شما وقتی یک بیس پیوت دارید متناسب با این که در چه موقعيتی هستش ميتونه یک بار الگوها

و برای ارزش گذاری یه گره معامالتی از جمله بیس ها در دو لگ حرکتی قبل و بعد ان چيزی که بیشتر ارزش داره لگ حرکتی بعد هستش 
ی بعد از که باید نشانه های وجود سفارش در ان باشه و یکی از ان نشانه ها وجود یک حرکت با مومنتوم هستش و حاال اگر لگ حرکت

مربوط به تایم های باالتر باشه یعنی شتاپ و مومنتوم داشته باشد و البته سایر شرایطی که برای یه سطح عرضه و تقاضا گفتيم در ان  
 باشه

 انتظار برگشت و واکنش به ان از نظر ما بیشتر هستش نسبت به یه گره و بیس که حرکت بعد از ان دارای شتاپ و مومنتوم نباشه
 البته این به تنهایی کافی نيستش و 
 
 
 

https://kohanfx.com


 
 جلسه_هجدهم #
 917سوال_شماره_ #

چارت برنت دو تا گره ي متوالي در تایم دیلي  داریم که هر دو داراي کندل هاي زیرو تریگر هستن ميخواستم علت  این رو بدونم که کدوم  
            شيد یك نقطه ي تصميم گيري مهم تري هست . ممنون بابت تمام زحماتي که براي ما ميک

 
 جواب: 

مطمئنا برای ما گره شماره دو اهميت بیشتری داره چون به سطح خودکشی نزدیک تر هستش و از طرفی هم یک ریترن برای حرکت اس  
او چهار هستش و انگلف شدن ان ميتونه سيگنال مناسبی باشه و برای ریزشی که داشتیم دو سطح از گام های حرکتی رو داریم که  

با گام حرکتی دوم این ریزش هم یک سطح رو تشکيل دادند و برای ترید هميشه سعی کنيد در ابتدا و یا انتهای لگ ها ترید کنيد  شماره دو 
که کمترین استاپ رو داشته باشد و نقطه تصميم گيری برای ریزش و حرکت رو اگر بخاطر داشته باشيد باشيد از همان لحظه باز شدن گپ  

 رای ریزشی در لحظه باز شدن گپ روی گره ریترن پیوت قبلی بودشداشتیم و تصميم اصلی ب

 
 

 من که به تحليل ادمين ها ایمان دارم و بهش دست نميزنم و بیس پیوت دارم باید از یه طرفی شکسته بشه 
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 یك سوم حجم متوقف شده توليد نفت سعودى از ظهر فردا به مدار توليد بازميگردد
 !ریان نفت این کشور نيز از صبح سه شنبه به وسليه ذخایر نفتى آرامکو تامين خواهد شدو باقى مانده نيازهاى مشت

 
 (احتمال پرشدن گپ صعودى نفت از فردا تا سه شنبه وجود دارد)
 
 

 درصد 50به اميد پر شدن گپ حداقل تا 

 
 

        هستشما یه بشکه معامله کردیم بفروشيم بریم بخوابیم برای این هفته ما کافی 
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فردا عربستان مياد ميگه چند روزه درست می کنم  و تا ان موقع هم تعهدات رو با ذخایر جبران می کنم و امریکاه هم که گفته برای کمک  
به عربستان از ذخایر خودش استفاده می کنند و انقدر عرضه رو زیاد می کنند که سنگ حمله سپاه به پاالیشگاه عربستان و نقشه گران 

 ردن قيمت نفت به سنگ بخوره و ما بریم بخوابیمک

 
 

 سهم ما از ناخنک زدن روی نفت برای امروز 
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 918سوال_شماره_ #
 جلسه_هفدهم #

، استاد در قسمتي از ویدئو جلسه هفدهم فرمودین به ازاي هر سه گاام حرکتي یك گام برگشتي) پولبك( داریم و در قسمتي از ویدئو به  
سيدن اشاره کردین که هر گاه سه گره ي متوالي داشته باشيم اگر قيمت به گره اول برگردد جاي ترید هست یعني  دیدگاه حضرت سم 

             درواقع دو گام برگشت، ميخواستم بدونم کجاي مطلب من بد متوجه شدم ،تشکر فراوان
 جواب: 

ظار حداقل یک گام برگشت و استراحت رو دارید  ولی شما هر دو تا رو درست متوجه شدید وقتی شما سه گام حرکت داشته باشيد انت
وقتی قيمت به گره اول یعنی به منشاء حرکت برگشت داشته باشه ان موقع محل مناسبی برای ترید هستش دقيقا مثل همان سوال 

رکتی شما هستش  قبلی شما که در ان ریزش نفت محل و گره شماره دو شما محلی برای ترید هستش و برگشت قيمت به گره اول لگ ح
و این دو تا موضوع جدا از هم هستش که رابطه و حلقه رابط انها سه گام حرکتی و سه گره معامالتی هستش که بعداز سه گام حرکتی 

 انتظار یک برگشت رو داریم و اگر قيمت به گره اول برگشت داده بشه ان وقت ان گره محل مناسبی برای ترید هستش 

 
 

 919سوال_شماره_ #
 جلسه هجدهم 

ساعته جفت ارز پوند فرانک یک حرکت درایور داریم و در تصویر اول،گره ی مشخص توسط دوخط آبی و برخورد به آن گره 4در تایم 
 مشخص هستش 

 دقيقه و به منظور بهتر دیده شدن برخورد اول به گره ما هستش  15تصویر دوم مربوط به تایم 
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م فریم یک دقيقه گره ی ما و همچنين گره ی بعدی در مسير بازار ميباشد)مستطيل صورتی یا صورتی مایل به  تصویر سوم مربوط به تای
 بنفش هست.ببخشيد خودم رنگش رو نميدونم( 

 در تصویر چهارم،بازار گره ی ما رو سی او ميکنه و نرسيده به گره ی بعدی شروع حرکت صعودیش رو ميزنه 
قسم خورده ها هستش و چيزی ک با توجه به سبک دیدیم بیانگر و تایید کننده ی این فرموده ی شما شما فرمودین این بازار،بازار  

 ميباشد 
 ولی این نوع حرکات رو چطور باید باهاش برخورد کرد؟

 ببخشيد جلوتر از مباحث هست ولی این خيلی مهم بود برای من 
 .هارو ایشاال اگر عمری باشه در سرفصل اسپایک ها ميپرسم نمونه های دیگه ای هم تو این چند وقته متوجهش شدم ک اون 
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 و من شرمنده شما هستم این یکی رو هم باید نگهدارید که به سرفصل اسپایک ها بررسيم 

 
 جلسه_نوزدهم #
 ۹۲۰سوال_شماره_ #

سطح سه تا پولبک به سطح شکسته شده وقتی یک سطح شکسته می شود باید به سطح همتراز خود برسد ، و از طرفی بعد از شکست  
  داریم

 قيمت فقط در پولبک سوم می تونه به سطح همتراز برسه ؟
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 جواب: 
 خير قانون کلی نداریم که قيمت حتما بعداز اولين پولبک یا پولبک های بعدی به سطح پیش رو ميرسه یا باید برسه 

 اولين پولبک که پولبک کندلی هستش انجام ميشهچون در زمان هایی هستش که ماموریت شکست بعداز همان 
و در زمان هایی که فضای حرکت زیاد هستش و سطح پیش رو در فاصله های دورتر هستش و بین دو سطح همتراز سطوح مينوری  

ت خودش رو  وجود داره قيمت برای رسيدن باید ان سطوح مينوری رو بشکنه این اتفاق رخ ميده که ما شاهد چند برگشت هستیم تا قيم
 به سطح پیش رو برسونه 

و در خيلی از موارد هم وقتی ماموریت انجام ميشه قيمت ميتونه الگوی  اس او چهار بزنه و ما اصال برگشت ها و پولبک های موجی و 
 روندی رو نداشته باشيم 

 
 جلسه_بیست ویکم #

 ۹۲۱سوال_شماره_ _#
 کنه تایم گره ای که در کندل آخر هست برابر تایم گره کندل اول ؟وقتی مثل این تصویر قيمت چند بار از یک سطح عبور می  

 
 جواب: 

اگر بخوایم به جفت ارز مورد سوال شما نگاه کنيم یه سطح داشتید که قيمت خودش رو به ان رسونده و در دو کندل تشکيل پیوت داده 
     داشتیم رسيدن قيمت به این سطح بودشو علت اصلی که در تمام این مدت ما در خدمت شما بودیم ودیدگاه خرید 

 
 از ساده ترین روش پیدا کردن اف تی سی که مرکز کلوز تا کلوز هستش استفاده می کنيم و به تایم تریگر پیوت ميریم 
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وایم از  و در این تایم شما انتظار دارید که قيمت از سطح اف تی سی برگشت داشته باشه و قيمت به سمت اف تی سی مياد و اگر بخ
تریگر ست کردن سفارش  خرید کنيم و استاپ بخوریم ما رفت و امد زیادی در این ناحيه نداشتیم و فقط یک حرکت استاپ هانتری که به 

 در پیوت انجام شده و ميشه محل ترید بعدی خرید ما و  و کندل جعلی هم یک سطح تریگر فليپ برای ترید در اینده SO4 صورت

 
 42يه تریگر فليپ که یک الگوی  اس او چهار هستش و ما تنها یک رفت و برگشت در این ناحيه داشيم که یک استاپ برگشت به سمت ناح

برابری که مطمئنا هرگز کسی ان رو نميگيره و ما تارکت رو به اندازه ای تی ار  هفت برابر استاپ ميتونيم در نظر   20پپ و یک تارکت تا 
 داشته باشيم 
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 ۹۲۲سوال_شماره_ #
 چه فرقی بین سطح خودکشی و شکست نوع دو هست؟ 

 
 جواب: 

 و اما تفاوت بین سطح خودکشی و  شکست نوع دوم 
شما در سمت چپ یک سطح خودکشی دارید که شکست سطح انجام شده و ماموریت ان تمام شده و االن شما یه سطح دارید که در 

ت نوع دوم روی همان سطح بعد از یک برگشت و ریتریس ادامه حرکت  اینده ميتونيد ان سطح برنامه فروش داشته باشيد و اما شکس 
ایجاد ميشه که دیدگه ما دیگه  OTR داره و به شما ناحيه ایی ميده که شما باید روی ان خرید کنيد  در واقع سطح خودکشی در حرکت های

از یک برگشت چهار تا هفت کندل هستند بعد EBO , CBO شکست سطح نيستش ولی در شکست های نوع دوم که معموال از نوع
 شکست ایجاد ميشه

 
 923سوال_شماره_ #
 جلسه_بیست ویکم #

ایا ميتونيم بگيم در هر کدام از ستاپ های ترید )اینساید_پرشين_هيدن شادو_....(ما یک زیروتریگر داریم که ميتوانيم دنبال اون باشيم 
 برای ورود بهينه ؟با تشکر 

 جواب: 
تعادل در مارکت که در اصل همان نقاط تصميم گيری   Market equilibrium تقاضا یک موضوعی هستش به اسم نقاطدر بحث عرضه و 

 هستش و بازار زمانی که بخواد تصميم بگيره مطمئنا در حال بالتکليف قرار ميگره
ی از حالت ها حرکت شارپ هستش و این البته این که عرض می کنيم مطمئنا شما اگر حرکت های  اس او چهار رو در نظر بگيرید فقط یک

 درصد مواقع هستش و به همين خاطر ميگيم مطمئنا 20کمتر از 
وقتی قيمت در حالت تعادل هستش و بالتکليف هستش این بالتکليفی با کندل های بالتکليف خودش رو نشان ميده و این تعادل باید به  

اکثریت گره های معامالتی شما یک زیرو تریگر کندل باید داشته باشيد که  یک سمتی شکسته بشه و حرکت کنه و ميتونيم بگيم که در 
منشاء حرکت جدید هستش و سعی می کنيم از این به بعد به اخرین کندل رنگ مخالف کندل اخرین تالش بگيم که منشاء حرکت جدید  

 ميشه و با شکست ان کندل دیگه اميد تریدرهای سمت مخالف نااميد ميشه
 ميتونه بهترین کندل برای ترید باشه یا برای تصميم گيری در اینده وقتی که مارکت به ان ناحيه ميرسه و این کندل 

 و در زمانی که تسلط باشه در لحظه تشکيل هم ميشه از این کندل ها برای ترید در لحظه تشکيل استفاده کرد 
 

 جلسه_نوزدهم #
 ۹۲۴سوال_شماره_ #

 مختلف داریم این خط مورب در کدوم تایم باید شکسته شود ؟وقتی دو پیوت برای دو تایم 
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 جواب: 

از انجایی که ما معموال تریگر الین ترسيم می کنيم  شکست رو بر اساس پیوت نزدیک به کندل شکست در نظر ميگيریم که پیوت تایم 
 پایین تر باشه و بتونيم زودتر وارد بشيم 

 
 ۹۲۵سوال_شماره_ #
 جلسه_نوزدهم #

چند مورد دیدم وقتی پولبک سوم به سمت سطح شکسته شده حرکت می کنه ناحيه اکسپت برک آوت رو اینگلف می کنه و به گره ای که 
در دل کندل شکست وجود دارد واکنش نشون ميده ، سوال اینکه برای ست کردن اردر در پولبک سوم اردر باید روی گره ی که در کندل  

 ود ؟ شکست هست ست ش

 
 جواب: 

  در بحث محل ست کردن سفارش و تعداد برخورد ها
موضوعی که هميشه به ان تاکيد داشتم این هستش که قيمت از چه سطحی و با چه ارایشی به سمت ناحيه شما در حال حرکت هستش  

يد تمایالت حرکت رو درک کنيد وقتی هم بسيار مهم هستش و مطمئنا شما از ميزان نفوذ ها و یا عدم رسيدن به یک گره معامالتی ميتوان
قيمت هر بار که به سطحی نزدیک ميشه بیشتر از عمق ان نفوذ می کنه یعنی اینکه تمایل به ادامه مسير نداره نسبت به حالتی که وقتی  

تونيد گره هایی رو  در حمله های دوم و بعد نمی تونه به سطح برسه و به سطوح گره های جدید واکنش ميده و شما از این موضوع باید ب
که در یک محدوده هستند را برای ترید انتخاب کنيد و گاهی هم مثل همين یورو حالت تسویه هستش و اصال دیگه گره های پیش رو  

 مهم نيستند چون فقط باعث ریتریس خواهد شد و بعد هم شکسته ميشوند 
 

و انگلف کنه یعنی اینکه تمایل به ادامه حرکت وجود داره و ان  و زمانی که قيمت یک گره تصميم گيری که هيدن کندل برک اوت هستش ر
گره اخرین سددر برابر حرکت هستش و اگر ميخواید سفارش ست کنيد عرض کردم هميشه در انتهایی ترین گره این کار رو انجام بدید حتی 

 اگر بارها سفارش شما فعال نشه 
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 جلسه_بیستم #
 ۹۲۶سوال_شماره_ #

اگر یک بار سطح خودکشی تارگت داد و بار دوم قيمت به همان ناحيه سطح خودکشی رسيد ، باز هم می تونيم انتظار واکنش داشته  
 جواب: باشيم 

 بله
 تا زمانی که یک سطح شکسته نشده ما انتظار برگشت از ان سطح را داریم 

 اما باید در زمانی که روی یک سطح خودکشی ترید می کنيد 
و نفوذ های سمت مخالف هم توجه داشته باشيد که این بحث مربوط به جلسه کيوام هستش و تقریبا دو جلسه دیگه تقدیم به ارایش 

 ميشه 
 

 جلسه_بیست_و_یک #
 927سوال_ #

 . قال تریگر )ع( : هميشه ازخودتان بپرسيد حرکتی که انجام شد چرا یک پیپ باالتر یا پایینتر اتفاق نيافتاد
گره های معامالتی بارها مشاهده کردم ک ما همه چيز را طبق اصول رعایت ميکنيم و مثال انتظار صعودی شدن  در مبحث شکست ها و

را از گره ماحصل شکست  داریم و قيمت هم از همان گره صعود ميکند ولی بعد از چند رفت و برگشت به همان گره تا قيمت محل 
به دليل همان فعل و انفعاالت قبل صعود اصلی فکر ميکنيم که توان این گره در  خاصی را تاچ نکند صعود اصلی اتفاق نميافتد و ما 

همين حد است در حالی که به نظر ميرسد تا قيمت یک نقطه خاص در این گره یا شاید هم سطوح قبل را را نبیند حرکت واقعی اتفاق 
که به استاپ هانتر گره ها ربط دارد یا خير و یک بحث جداگانه ای از نميافتد . اول اینکه ایا اصال این بحث موضوعيت دارد یا خير  و دیگر این

پرایس اکشن است یا به علت کم تجربگی اینطور فکر کردم . ولی واقعا این مسئله را خيلی ميبینم. البته ببخشيد که سوال چند بخشی  
  مشده بخاطر مبهم بودنش برای خودم نميدونستم  باید تو یک سوال یا جداگانه بپرس 
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 927مربوط به سوال 
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 جواب: 

و خدا رحمت کنه حضرت تریگر رو فقط بلد بودش حرف بزنه و از انجایی هم که دو صد گفته چون نيم کردار نيستش و حرف باد هوا 
بازار دقيقا از  هستش زیاد روی حرف های ایشون حساب باز نکنيد اما در مورد گره ها مطمئنا همين طور هستش که فرمایش کردید 

انجایی که باید حرکت رو شروع می کنه و موضوع هایی مثل استاپ هانتر و سایر دیدگاه ها هم درست هستش و هم برای توجيه کردن 
ورود های زود هنگام و یا عدم تشخيص درست لول و یا مهمتر از همه عدم توجه به تایم فریم و مدت زمان انتظار برای پر شدن سفارش  

  اخرها و اال
و باید بگم که اصال چيزی به اسم استاپ هانتر شاید وجود نداشته باشه چون از اول هم قرار بوده که قيمت به ان لول برسه و از انجا  

 شروع به حرکت کنه و استاپ هانتر زایده ذهن ترید هایی هستش که ورود های زودهنگام دارند و یا در تایم اشتباه هستند 
 استاپ هانتر اشتباه باشه خير اما نه اینکه دیدگاه

این دیدگاه یه فلسفه تحليلی هستش که ما بتونيم صبر کنيم تا قيمت ان ارایش رو انجام بده و صبر کنيم تا پیوت تسویه زده بشه و بعد  
سختی هستش یک  در پیوت اصلی ترید کنيم اما از انجایی که واقعا پیدا کردن ان نقطه خاص در گره  و مخصوصا گره های متوالی کار 

پرایس اکشن کار به خاطر داشتن استاپ های کوتاه روی همه گره ها ترید می کنه و از جمله وقتی  مطابق با تمام قوانين ترید می کنه و 
 استاپ ميخوره اگر دوباره سيگنال  داشته باشه باید و باید حتما ترید کنه چون سيگنال دوم سيگنال  اصلی بوده 

 باشم مفهوم رو انتقال بدم اميدوارم که تونسته
  جلسه_بیست و یکم #
 ۹۲۸سوال_شماره_ #

 گره ی دوم که در تصویر مشخص شده چه تایمی داره ؟ 
 پیوتی که روی این گره شکل گرفته چه تایمی باید باشه ؟ 
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 جواب: 

شاید باالتر هستش بنابر این کل ان  وقتی شما یه گره دارید که در چهارساعته دیده ميشه مطمئنا سطح شما مربوط به تایم هفتگی و 
 ناحيه مشخص شده شما و حرکت پس چی باالتر باید حزئی از محدوده ان سطح باشه

و گره ایی که سوال کردید برای کدام تایم هستش مطمئنا برای تایم پایین تر هستش چون اصال در این تایم دیده نميشه و همپوشانی که  
 يتونيم بگيم که این گره  قبلی برای تصميم گيری ميتونه حائز اهميت باشهبا گره و سطح تایم باالتر داره م
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مطابق با قوانين باید به تایم باالتر برید تا دیگه پیوت دیده نشه و تایمش مشخص   و اما اینکه تایم ان پیوت برای کدام تایم فریم هستش

بشه و در جلسه های مقدماتی عرض کرده بودیم که اگر تایم پیوت از تایم سطح باالتر بره ميتونيم تایم سطح رو اپدیت کنيم برای تصميم 
 نيازی به اپدیت نيستشگيری های بعدی و اگر تایم پیوت پایین تر از تایم سطح باشه 

و چون سطح اصلی برای هفتگی هستش و این پیوت برای چهار ساعته نيازی به اپدیت سطح نداریم و استناد به همان ناحيه تایم فریم  
 هفتگی  هستش دیدگاه اعالم شده هم که در کالینت ها از هفته های پیش صعودی اعالم شده 

 
 جلسه_بیست و یکم #
 ۹۲۹سوال_شماره_ #

 پیوت های که رو گره ی این پیوت شکل گرفتن چطوری تایم شون مشخص ميشه؟  
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 جواب: 

 شما یه سطح دارید و قيمت خودش رو به ان سطح ميرسونه
زمانی که مطمئنا تا زمانی که بتونه پیوتی همتراز با سطح تشکيل بده و برگرده و یا در همان تایم ان سطح  رو برک اوت کنه  مدت 

متناسب با تایم فریم سطح هستش باید در ان ناحيه ماندگاری داشته باشه و در این مدت زمان ماندگاری شروع به مقدمات برگشت یا 
شکست می کنه و ان هم تشکيل پیوت هایی از تایم های پایین و از انواع تسویه و یا پر کردن سفارشات و ان ناحيه هستش که ميتونيد به 

 ا به ان پیوت ها نگاه کنيد و ان پیوت ها همپوشانی با ناحيه پیوت اصلی و سطح دارند صورت مجز
 در پیوت هایی که شما نشان دادید از نوع تبصره ای هستش و طول شدو ان رو اندازه گيری کنيد تا تایم پیوت مشخص بشه 

 
 جلسه_بیستم #
 ۹۳۰سوال_شماره_ #

کسته شده به سطح پیش رو رسيد می تونيم بگيم به احتمال زیاد پولبک های بعدی به اگر قيمت در پولبک اول یا دوم به سمت سطح ش
 گره واکنش نداشته باشيم ؟ 

 جواب: 
 اگر ماموریت شکست انجام شده باشه  بله

مقایسه و ان زمان شما باید مقایسه بین دو سطح رو داشته باشيد و ارایشی که در حرکت های هستش و سایر مطالبی که در جلسه های 
 ارزش گذاری در جلسه های مقدماتی عرض کردیم

 
 جلسه_بیست و یکم #
 ۹۳۱سوال_شماره_ #

جلسات قبل فرمودین سطح کالسيک شکسته ميشه ولی سطح پرایسی اینگلف ميشه ، می تونيم اینطور نتيجه بگيریم که شکست نوع  
 دو برای سطوح پرایسی یا همون گره هاست ؟ 

 جواب: 
 و نفوذ ها معموال برای گره های معامالتی کارائی دارند و شکست برای سطوح کالسيک هستش   بله همين طور هستش

 اما یک نکته خيلی مفهومی در این بحث وجود داره که به خاطر این سوال شما فرصت هستش تا ان رو هم بگم 
نگاه کنيد یه پیوت دارید و االن باید مطابق با یک سطح شما وقتی یک گره معامالتی دارید اگر ان گره رو در تایم فریم های پایین تر 

 کالسيک در تایم پایین عمل کنيد یا  مطابق با یه سطح پراسی در تایم باال 
و در این حالت که شما گره هایی دارید که در تایم های پایین به صورت پیوت دیده ميشه اولویت با گره های معامالتی هستش و به 

دوستان شما نفوذ و شکست یک گره را به صورت ترکيبی در تایم گره و در پیوتی که در تایم های پایین دیده ميشه همين خاطر بعضی از 
 نگاه می کنند و حتی برای گره ها هم به کلوز کردن کندل در پشت گره توجه دارند نه فقط نفوذ کردن در گره
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  جلسه_بیست و یکم #
 932سوال_شماره_ #

نباشيد در مورد شکست نوع یک  و سطح پیش رو در شکست نوع یک اکسپت بریک اوت ما سطح و پیوت در   با عرض سالم و خسته
گذشته داریم که بر اساس گذشته سطح تایم فرم مشخص ميکنيم و کندل شکست که باید استاندارد یا النگ بار فول بادی باشد اتفاق  

ما بر اساس کندل ميریم تایم پایین و هيدن کندل النگ رو پیدا ميکنيم ودر ان می افتد که النگ هست ما استاندارد می بینيم  در ترید 
منطقه اردر ست ميکنيم چون انتظاری که داریم شکست های مورد نظر هست پس تارگت باالتر از های ایجاد شده گذاشته ميشه و سطح  

سطح پیش رو پیوت های هم تراز شکسته شده یا  پیش رو باید لحاظ بکنيم این سطح پیش رو ميشود پیوت های در مسير ؟ ميدونم
 پیوت تایم باالتر در ترید

 جواب: 
سطح پیش رو  اولين سطحی که در مسير حرکت هستش و از نظر درجه اهميت هم تایم فریم سطحی هستش که شکسته شده و 

سطح مينوری کندل برک اوت هستش که  مطمئنا وقتی شما شکست رو در لحظه شکست  ترید می کنيد انتظاری که دارید شکسته شدن 
یک پیوت پولبکی رو ایجاد می کنه تا قيمت به سطوح باالتر برسه و فقط گاهی اتفاق می افته که کندل شکست خودش در زمان شکست  

 يم به سطح پیش رو ميرسه و دیگه برای ترید کردن به تایم تریگر رفتن فایده ای نداره برای این موضوع یک مثال تصویر ميزن
 

در اینکه یک پیوت در این محل تشکيل شده و قيمت در برگشت این پیوت رو شکسته که هم عقيده هستیم پس زمانی که کندل برک 
 اوت دیده ميشه به تایم تریگر ميریم 

 
 

روش های گفته شده  اما قبل از ان شما احتياج دارید که در کندل برک اوت ناحيه هيدن رو مشخص کنيد و برای این کار شما ميتونيد از 
 استفاده کنيد
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 مثال مرکز باکس کندل قبل و کندل بعد و چون کندل بعد نداریم از کلوز کندل برک استفاده می کنيم
 

 باکس ترسيمی به رنگ سبز و ناحيه هيدن مشخص شده برای ترید 
 سطح قرمز ناحيه شکسته شده

رو شکسته و به سطح پیش رو برسه و ان برگشت هم یک پیوت پولبکی سطح ابی حداکثر کندل برک اوت که انتظار داریم قيمت ان 
     هستش و اما ان ناحيه ترید رو ميتونيد از روش گام حرکتی هم پیدا کنيد

 
 

و اما سطح پیش رو که قيمت به ان رسيده رو همانطور که در تحليل های ادمين ها در اینستاگرام هم مشاهده کردید مطابق با گام  
حرکت اسپایک که در اینده صحبت خواهيم کرد و زیروتریگر کندل در گره مشخص شده و انتظار ما شکست های پیوت پولبکی حرکتی و 

     هستش برای اینکه قيمت به سطحی در مسير حرکت خودش برسه
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نظر گرفته نشده و از گره باالتر به  و سوالی که ميشه االن مطرح کرد این هستش که چرا سطح پیش رو ناحيه اولی ترسيم شده مشکی در 
عنوان سطح پیش رو استفاده شده باید عرض کنم که به خاطر تعداد دفعات برخورد و مانده بیش از اندازه قيمت در این ناحيه انتظار  

 شکست داشتیم و همچنين تارکت حرکت اسپایک هم در مشخص کردن ان زیرو تریگر کندل برای سطح پیش رو به ما کمک کرد 

 
 

  جلسه_بیست ویکم #
 933سوال_شماره_ #

با عرضه خسته نباشيد  در مورد شکست ها نوع دوم ما نمی توانيم در لحظه با این ها ترید کنيم شاید در اینده بتوان  که قيمت به این 
ترید های موفق تری داشته اید یا با  مناطق برسد بتوان ترید کرد ولی در لحظه تشکيل نمی توان ترید کرد ایا شما با این دیدگاه  نوع دوم 

 شکست نوع اول و دليل تریدری  رو ميتوانيد بیان کنيد ؟ 
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 جواب: 
 سوال یه کمی سخت شد 

چون ستاپ ترید هيچ شخصی به درد حتی برادر دو قلوی خودش هم نميخوره و روش ترید من کال مطابق با تحليل نيستش و روی پلن  
 مدیریت سرمایه و ریسک طراحی شده 

ما مطمئنا ترید بر اساس شکست نوع اول با دیدگاه ترید در جهت شکست موفق تر از  دیدگاه ترید بر اساس شکست نوع دوم در ا
 راستای شکست هستش 

به این معنی که در اینده خواهيد دید که ما بر اساس شکست نوع دوم ترید های معکوس دیدگاه شکست انجام ميدم و پوزیشن ها رو 
 م مدیریت می کني

چون اعتقاد داریم که وقتی شکست نوع دوم رخ ميده قيمت به اندازه چهار تا هفت کندل از نظر مدت زمانی و از نظر طول برگشت به 
 اندازه های ای تی ار تریگر ای تی ار پترن و ای تی ار ساختار و.. ميتونه برگشت داشته باشه

 ز حلوای نسيه ميدونيم و ترید می کنيم  و مدیریت می کنم پس در اینده با همين دیدگاه سيلی یا سرکه نقد رو به ا
 .شاید ان شکست نوع دوم تبدیل به به یک  او تی آر  شد

 
 
 

 934سوال_شماره_ #
 جلسه پانزدهم 

زمان  تا جایی که من از ویدئو های سم سيدن فهميدم ایشون اعتقاد داره گره های معاملی مهم که سفارش جامانده دارند . قيمت باید 
کمی رو اونجا مونده باشه و حتی حجم معامالت اون ناحيه کم باشه تا ناحيه عرضه و تقاضای بهتری باشه و شانس موفقيت ما رو باالتر  

 ببره . ایا من درست متوجه شدم ؟ و ما هم این دیدگاه رو داریم یا نه؟ 
 
 

 جواب: 
 در مورد انواع سطوح عرضه و تقاضا صحبت می کنيم  بله یکی از ایتم های مورد نظر همين هستش و در جلسه هایی که

یه نوع گره معامالتی داریم که در انتهای سی پی هستش و عرض می کنيم که وقتی این ماندگاری و درجا زدن در یک ناحيه زیاد بشه و  
اه و سفارشی در انجا باقی نمی  ازتایم مربوطه بیشتر طول بکشه دیگه خواجه حافظ شيراز هم می فهمه که باید ترید کنه پس دیگه دیدگ

 مونه که در مرحله بعد بتونيم روی ان سطح که به عنوان سطح وامانده ها معروف هستش ترید کنيم 
 

  جلسه_بیست و یکم #
  935سوال_شماره_ #

ميدهد که اف تی شما فرمودید که این شکست دیگر شکست نيست و پیوت تشکيل  OTR و گره های OTB  استاد برای شکست های نوع
سی اون پیوت جواب نميدهد . این ساختار بیشتر شبیه تریگر من هست ولی موضوعی که درک نکردم ورود روی این گره ها هست .  

 . و گره های حاصل آن راهنمائی کنيد (OTR) امکانش هست کمی بیشتر در مورد این شکست
 جواب: 

می کنند به خاطر النگ شدو و فشار برگشتی که در کندل شکست  به خاطر شدو   رو ایجاد  OTR که گره های معامالتی OBO شکست های
 وجود دارد یک برگشت و  اصالح بیشتر از  توان حرکتی تایم ساختار را در انها شاهد هستیم 

ها فکر می کنند یک   که در یکی از مقاله های ترجمه شده به انها اصالح و ریتریس های گسترش یافته نيز گفته شده بود به نوعی که خيلی
 روند جدید شروع شده و در سبک ار تی ام به این حرکت ها به عنوان  اف ال هم گفته شده

برای ورود این گره ها که در ویدئو به ان اشاره نشد باید عرض کنم که همان طور که از اسم ان پیداست ناحيه اوت و خارج از حرکت وجود 
س و یا حرکت های استاپ هانتری عمل کرده و در این نوع حرکت ناحيه اصلی گره رو باید خارج از  داشته و به نوعی همانند یه دایورجن

 .حرکت به اندازه توان حرکتی تایم تریگر و پترن جستجو کنيد 
 

د و در  طول حرکت برگشت قرمز به اندازه ایی زیاد ميشود که تریدرهای تایم های پایین حتی ان را به عنوان یک روند مشاهده می کنن
زمانی که برگشت داریم ان برگشت را به عنوان یک اصالح خواهند دید و دقيقا همان طور که اشاره کردید تشابه زیادی بین ان و کيوام و  
الگوی تریگر من وجود داره و البته ما در ناحيه اف تی سی پیوت که معادل سطح خود کشی هستش هم ترید خواهيم کرد و ناحيه دوم 

 از ناحيه هستش که به صورت تری تاپ خودش رو نشان ميده ترید خارج 
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 دو مقاله اف ال در ار تی ام و ریتریس های گشترش یافته رو در این زمينه مطالعه کنيد

 
 
 
 
 
 

 جلسه_بیست_یکم #
 936سوال_شماره_ #

پپ،االن  22بیس رالی داریم که بیس ما طولش ساعته یک رالی   4در تصویر زیر در الیو یورو دالر بازار به یک سطح دیلی رسيده و در تایم 
 ?ctr بحساب مياد یا  ETR این ناحيه جزو

 واینکه تشخيص درست هست یا خير؟,

 
 شهاولين کاری که شما انجام ميدید این هستش که بعداز مشخص کردن گره معامالتی به تایم باالتر ميرید و گره نباید در تایم باالتر دیده ب

 پپ هستش احتماال در تایم باال دیده نميشه  22ه  و با توجه به اینک
 پس همين تایم ميشه تایم تریگر ان گره 

 و چون تا زمانی که طول گره معادل توان حرکتی همين تایم که تایم تریگر هستش باشه
 ان گره یک اف تی ار هستش 
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 و اگر طول ان برابر با تایم دیلی شد ميشه  ای تی ار 
 حرکتی تایم ساختار شد که باید سطح شما برای هفتگی باشه  ان وقت ان گره ميشد سی تی ار و اگر معادل توان 

 
 االن اف تی ار هستش 

 
 
 
 

 ۹۳۷سوال_شماره_ #
  جلسه_بیست ویکم #

در کندل شکست ما ميریم تایم تریگر و گره رو در  ۳۸دقيقه ۱۹سالم و عرض ارادت سوالی که ذهن من رو در گير کرده اینه که در ویدیو 
اونجا پیدا ميکنيم و انتظار واکنش به ان رو داریم  قيمت به زیروتریگری  که در سطح تشکيل شد واکنش داد من اینجا گير کردم ؟ حتما 

 درصد یک اصطالح باشه۵۰تر از سطح باشه یا روی سطح ؟ قرار شد گره در تایم تریگر پیدا شود و در تایم اصلی گره باید باال

 
 جواب: 

اولين موضوع این هستش که این حرکت صعودی و برگشت مطمئنا پیوت باید برای تایم فریم باالتر باشه و شما باید شکست رو در تایم 
 ره را در دل کندل برک اوت پیدا کنيد باالتر ببینيد و بعد ناحيه و گ
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  و بعدا در تایم تریگر انتظار داشته باشيد که قيمت یه پولبک به گره شما داشته باشه و ادامه حرکت بده و ان کندل اصال زیروتریگر کندل
به عنوان زیرو نگاه  نيستش چون قرار ما این بودش که به کندل های مشابه ان که بعداز یک کندل النگ بار و در شکست ها هستش 

 نکنيم و زیرو ها در دل گره ها هستند و ان کندلی هستش که بهش سوسک می گفتيم 
در مورد گره ها مطمئنا بستگی به گره داره اگر از نوع اف تی ار باشه همه ان باالتر سطح مقاومت شکسته شده هستش و اگر از انواع دیگر  

ایین مقاومت هستش و برای حمایت برعکس و به نظرم ان زیرو که شما انتخاب کردید یه  باشه قسمتی از ان باالتر و قسمت دیگر در پ
 دقيقه باشه که قيمت به زیرو تریگر داخل ان گره واکنش داده و حرکت صعودی رو داشته  5گره در تایم 

ميتونيد گام  به گام این مراحل رو مثل حل  برای شکست و بررسی شکست لطف انتهایی ترین سطح یک ناحيه رو در نظر بگيرید و یک بار 
 تمرین خودتون انجام بدید و موضوع رو مطرح کنيد تا رفع ابهام بشه 

 
 938سوال_شماره_ #
  جلسه_بیست و یکم #

ه اخر ویدیو گره رو بهينه کردید ان گره برای شکست نوع یک اکسپت بود یا شکست نوع دوم بود ک  ۲۱سالم و عرض ارادت شما در ویدیو  
دارد   ای تی ار تایم تریگر و ای تی ار تایم پترن کشيدید و گره رو بهينه کردیدو زیروتریگرها  من این قسمت رو کامل نفهميدم لطفا اگر امکان

 کامل بگيد موضوع رو ؟ 
 جواب به صورت فایل تصویري  

 
 939سوال_شماره_ #
  جلسه_بیست ویکم #

اکسپت بریک اوت هست که فقط ناحيه اف تی ار به ما ميده در پیوت  ونوع دوم که در سطوح ما کال دونوع شکست داریم که نوع اول 
به ما ميدهند که گره حاصل از اینها ایی تی ار و سی تی ار و او تی ار ميدهند که این گره  otoو cboو ebo پرایسی هستند سه نوع هستند که

تایم تریگر و تایم پترن و تایم ساختار و تایم بیشتر از ساختار   يمثال برگشتی برا ها شکست نوع دوم مثال ایی تی ار  تقسيم بندی داشت که
 ایا همچنان این دیدگاه وجود داره یا فقط عکس جدیدی که در ویدیو گذاشتین  براساس ان نگاه کنيم ؟

 Voiceجواب به صورت 
 

  940سوال_شماره_ #
 جلسه_بیست_و_یکم #

نوع دوم رخ داده که ما انتظار داشتیم قيمت بعد از رسيدن به گره ریزش داشته باشه ولی خيلی در تصویر مشخص شده یک شکست 
واکنش کمی داشتیم و قيمت برگشت و رفت باال که یک سوال را در تصویر پرسيدم و دیگر هم اینکه بعد شکست احتمال اینکه قيمت به 

علت لحاظ کردم ولی در اینجا کندل شکست حالت اسپایک داشت سطح پیش رو رسيده را دادم و واکنش ضعيف گره را به همين 
امکانش هست فرق حالتهایی که یک شکست با کندل استاندارد فول بادی و یا با النگ بار و یا زمانی که مثل این حالت که با یک اسپایک 

نسبت به حالت های دیگه چه تفاوتی ميکنه ؟   شکسته را یه مقدار توضيح بدین که تو هر کدوم این حالت ها دیدگاه های مورد انتظار ما
منظورم از نظر  برگشت به کندل شکست و برگشت به گره های اون هستش و مقدار اصالحی که قيمت انجام ميده و آیا از گام های  

 حرکتی هم ميتونيم کمک بگيریم یا خير . با تشکر از صبر و بردباری شما 
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 Voiceجواب به صورت 
 

  941سوال_شماره_ #
 جلسه_بیست_و_یکم #

جناب خاکستر در فيلم برای مشخص کردن تایم فریم یک گره یک تایم باال رفتيد و در آن تایم گره بصورت تک کندلی و همرنگ مسيرحرکت 
یم ویکلی دیده پیپ هستش که در تا 100بود که فرمودید گره های تک کندلی قابل قبول نيستند االن در تصویر یورو دالر،آن برگشت 

 ميشود و کندل رنگش مخالف مسير حرکت هستش آیا این کندل جزو گره های ما محسوب ميشود؟ 
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 جواب: 

مشخص کردن تایم گره ای معامالتی  یک راه و روش کمکی هستش برای اینکه شما بتوانيد مشخص کنيد تایم سطح و ولی که قيمت ان 
تایم فریم هستش و تقریبا یک تایم اختالف رو ميتونيد در این روش و روش اصلی تایم سطح  رو شکسته و یا از ان برگشته برای کدام 

 مشاهده کنيد که ما از ان در بسياری از زمان ها چشم پوشی می کنيم
 و برای گره حداقل وجود سه کندل رو قانون گذاشتیم که الزامی باشه

گره باشه ولی تایم گره مربوط به تایم پایین تر هستش و حداقل یه بیس و  االن شما یک کندل برعکس دارید و این مطمئنا ميتونه یک
درجا زدن و استراحت رو برای گره در نظر بگيرید تا تایم ان مشخص بشه و وجود تک کندل و یا حتی ناحيه های اف ال که پاس دادن بین 

م هستش بریم پایین تر تا ان تک کندل و یا اف ال رو به صورت یک دو کندل هستند رو باید برای اینکه بدانيم تایم گره برای کدام تایم فری
 گره معامالتی با شرایطی که عرض کردیم مشاهده کنيم 

 
 گره شما در تایم دیلی دیده ميشود و مربوط به این تایم فریم است 
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 942سوال_شماره_ #
  جلسه_بیست ویکم #

 سالم خسته نباشيد این گره اسمش چيه؟ 
ساعته دیده ميشه پس سطح هفتگی و اینکه تایم باالتر یک کندل هست طول برگشت به اندازه توان حرکتی   تایم ساختار ۴گره در تایم 

 پس  سی تی ار ؟ کاری به رسيدن به سطح پیش رو ندارم در شکل اشتباه کشيدم گفتم اف تی ار  ؟ 

 
 جواب: 

پپی داره که  برابر با توان تایم هفتگی هستش پس    200برای هفتگی و گره هم طول تقریبا گره در تایم چهار ساعته دیده ميشه پس سطح 
 نوع ان ميشه سی تی ار

این از ان نوع شکست های  نوع اول هستش که طول ناحيه اکسپت برک اوت ان از نوع سی تی ار هستش و در ایند برنامه ترید ما در یک 
ه هم به خاطر اینکه شما شکست نوع اول داشتید ميتونستید در هدین کندل ترید کنيد اما در  چهارم کف این گره خواهد بود و در لحظ

 اینده باید در یک چهارم انتهای گره ترید کنيد 
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 943سوال_شماره_ #
 جلسه_بیست_یکم #

نشده و اگه شده بنده متوجه  otb ویدیو جدید رو دو بار نگاه کردم و سواالت مربوطه هم مطالعه شد اما توضيح و سخنی از گره های نوع
 نشدم 

 Voiceجواب به صورت 
 

ان حرکت و برگشت داخل بیضی زرد رنگ یه ناحيه حاصل از شکست هستش که  او بی او هستش و ناحيه ورود ان ميشه به اندازه ای تی 
 ار تایم تریگر و پترن خارج از  ناحيه که مشخص شده 

 
 

 944سوال_شماره_ #
 جلسه_بیست_و_یکم #

 .را می شکنند h4 و h1 گاهی حرکت هایی داریم که مثال دو سطح
 معيار برای نواحی پرایسی از حاصل شکست کدام خواهد بود؟

 .وگاهی به یک سطح تایم باالتر می رسند 
 با رسيدن به این سطوح دیگر نواحی شکست قابل اعتبار خواهند بود؟

 ح شکسته شده باشند به چه نحو است؟اگر بله به چه صورت و اگر چند سط
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 جواب: 
اگر بحث مربوط دو سطح هم پوشاننده باشه که اولویت برای تایم باالتر هستش ولی در بحث گره های معامالتی عرض کردیم اگر خط  

پیوتی که درایور روندی شکسته بشه اولویت با گره حاصل از شکست خط روند هستش اما در مورد سی پی ها و دیدگاه های سطوح 
 هستند در اینده صحبت خواهيم کرد 

 
 

 جلسه_بیست_و_یکم #
 945سوال_شماره_ #

 برای سطح قرمز رنگ ناحيه پرایسی حاصل از شکست به چه نحو بدست می آد؟
 شدوها روی سطوح برای شما در تایم های سه گانه ساختار،پترن و تریگر چه دیدگاهی ایجاد می کنند؟

 .فرمایید در مورد این حرکت هم توضيح بدهيد حرکت فشرده و بعد حرکت شارپ هم جهت با حرکت فشرده بودهلطف می 
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 جواب به صورت فایل تصویري  
 نکات نواحي عرضه و تقاضا  

ميتوان سطح مناسبی برای  نخست به دنبال یک حرکت قابل توجه باشيد ، سپس آن را دنبال کرده تا شروع آن را پیدا کنيد ؛ جاییکه  .1
 ارزیابی بیشتر یافت )بیابید( 

 
مطمئن شوید که حرکت، در همان تایم فریمی که محدوده بطور واضح و شفاف قابل شناسایی هست، همچنان بزرگ و قابل توجه  .2

 .باشد
 

ری کنيد، فاصله بیشتر یعنی اختالف باالنس مقدار فاصله ای که قيمت طی کرده، تا قبل از اینکه روند )حرکت( پایان یابد را اندازه گي .3
 .بزرگتر بین عرضه و تقاضا و این یعنی احتمال برد بیشتر در آینده

 
 .یک حرکت بزرگ می تواند شامل چند اصالح کوچک باشد اما نه خيلی، که حرکت را کند و ضعيف کرده باشد  .4

 
باالتر خودداری کنيد. ما ترجيح می دهيم که یک راه صاف و بدون مانع در   از شناسایی محدوده ها در تضاد حرکت در تایم فریم اصلی و .5

مسير ترید خود داشته باشيم. )منظور این است که سعی نکنيد ریسک به ریوارد را برای خود با شناسایی محدوده های بی کيفيت و کم 
 . قدرت خراب کنيد(

 
باشد )پایین برای تقاضا، باال برای عرضه( نسبت به دره و قله )محدوده  مطمئن شوید که محدوده شما در جای مناسب شکل گرفته  .6

 های عرضه و تقاضا( تصویر بزرگتر. )تایم فریم باالتر( 
 (ما نمی خواهيم نزدیک یک محدوده عرضه در تایم روزانه وارد خرید شویم. و یا نزدیک محدوده تقاضا در تایم باالتر وارد فروش شویم )
 

ر اولين بازگشت به یک محدوده معتبر تازه، به واسطه بیشترین اختالف باالنس در محدوده، همراه با بیشترین احتمال معامله کردن د .7
 .برد است

 
یک محدوده معتبر، زمانی تازه شناخته می شود که قيمت از زمان تشکيل محدوده تا بحال هيچ بازگشتی به آن نداشته. »تازه« هيچ   .8

 .محدوده از نظر زمانی ندارد ارتباطی با قدیمی بودن
 

 :قانون محدوده ها
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 قدرت محدوده  .۱
اختالف باالنس عرضه و تقاضا در محدوده بیشتر  چقدر شارپ قيمت محدوده را در هنگام تشکيل ترک کرد؟ هرچه سریع تر حرکت کند،

 است 
 
 زمان در محدوده  .۲

 های بیس( اختالف باالنس بیس عرضه و تقاضا بیشتر است هرچه زمان کمتری در محدوده سپری شده باشد )تعداد کندل 
 

  ریسک به ریوارد .۳
 هرچه قيمت از محدوده دورتر شود، محدوده سود بزرگتر شده، محدوده قوی تر بوده و احتمال برد بیشتر است 

 
 بازگشت  .۴

 هميشه اولين بازگشت بیشترین احتمال برد را دارد
 

 تصویر بزرگتر  .۵
 تر قوی تر از محدوده تایم پایین تر استمحدوده تایم باال

 ساعته بخریم وقتی زیر عرضه روزانه هستیم  ۱ما نميخواهيم در روی تقاضای 
 
 بازگشت  .۶

  قيمت مستقيم به محدوده بازگشت یا در حين بازگشت محدوده جدید تشکيل داد
ریسک به ریوارد خراب شده و احتمال برد کاهش می اگر هنگام پولبک به یک محدوده عرضه، یک محدوده تقاضا در مسير تشکيل شود، 

 .یابد
 946سوال_شماره_ #
 جلسه_بیست_و_یکم #

جسارتا این مورد که مطرح ميکنم جنبه سوال نداره و بیشتر شبیه یک چک ليست برای خودم هستش که اگه مشکلی داره با راهنمایی  
پرسش و پاسخ شده معذرت خواهی من رو پذیرا باشيد و اگر این مساله باید  شما حل بشه. مجددا اگه این مورد باعث نقض قوانين گروه 

 در گروه عمومی  مطرح بشه، پست رو پاک کنم 
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با رفتن به تایم دیلی سطح پیوت مورد نظر و کندل بریک دیده شده و با توجه به حرکت با مومنتوم بعد از گره و شکست تریگر الین ترسيم  
د به عنوان یک گره ای که بعد از شکست به وجود آمده و در آن ميتواند ذهنیت سفارش وجود داشته باشد.  با  شده، این گره می توان

پپ تایم  13بوده و ناحيه مورد نظر ما در مرکز گره می باشد یا از انتهای گره به اندازه  ETR پپ نوع گره 27اندازه گيری گره به اندازه در حدود 
 .خود را با توجه به اسپرد و واید شدن آن برای فروش و رسيدن به سطح متناظر و با توجه به تارگت های موجودتریگر باال آمده و اردر 
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نتيجه گيری: با توجه به اینکه اگر بازار به این سطح برگردد امکان ریسک جهت فروش در سطح مشخص شده وجود دارد. و از طرفی در 

معکوس احتمال تشکيل پیوت وجود دارد که این حرکت صعودی می تواند یک بازگشت به پیوت در تایم تایم ویکلی به دليل وجود کندل 
 .ویکلی باشد

 
 
 
 

 جواب: 
بله اینجا شما یک گره معامالتی دارید که در تایم باالتر به صورت حداقل سه کندل دیده نميشه پس بهتر هستش که ان رو برای یک 

 ساعته در نظر بگيریم
 

این گره برای این تایم به حساب نمياد و برای تایم یک ساعته هستش و چون طول ان برابر توان حرکتی تایم باالتر هستش یه گره از بله 
 هستش  ETR نوع

 
ه  و این قسم هم درست هستش شما برای بهنيه کردن ناحيه ترید در این گره به اندازه یک توان حرکتی تایم تریگر  از های ان پایین تر امد

 و در ان محدوده به دنبال کندل زیرو تریگر یا کندل حد درد هستید 
 

پپ گفته شده اشاره داره هستش و استاپ شما هم به صورت   13و ناحيه ورود شما در کندل زیرو تریگر در دل گره که به همان ناحيه 
انطور که در صفحه ادمين ها هم در اینستا تحليل شده بود پرایسی به اندازه سه پپ باالتر از گره ميتونه باشه و حرکت  اصلی در این ارز هم

 نزولی هستش و االن در حالت تسویه قرار داره 
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 947سوال_شماره_ #
  جلسه_بیست_و_یکم #

 فرمایشاتتون... تشکر بابت درس آخر اگرچه جسارتا یک مقدار برای من سنگين بود.. طبق       سالم و عرض ارادت خدمت جناب تریگر عزیز
co شدن یک سطح یعنی نفوذ به اندازه یک Th  وقتی قيمت به پشت سطح برميگردد انتظار منطقی  ۲در انتهای سطح و در شکست نوع

هست.... ولی شما فرمودین کل این برگشت به  Th در پشت سطح... یعنی کل برگشت ما دو برابر Th به دليل شدو برگشت به اندازه یک
ست... ممنون ميشم بفرمایید ایراد من کجاست... سوال بعدی اینکه یک قانون هست این مطلب که به اندازه هر توانی  ه Th اندازه یک

که در سطح نفوذ شد اگر قيمت به پشت سطح آمد همان مقدار حرکت می کند یا نميتوان قانون عکس العمل تریگر رو اینجا لحاظ  
 به اندازه توان حرکتی تایم تریگر هست یا هر مقداری کمتر از توان تایم ساختار رو Ebo رآیندکرد؟... و سوال آخر اینکه ميزان نفوذ در ف

Ebo ميگيم؟.....      

 
 جواب: 

 من به صورت جدا گانه این مطالب رو یک بار دیگه عرض می کنم 
یا ميخواهيد روی گره ایی که برای این موضوع یک سوال مطرح می کنم شما ميخواید در زمانی که یک سطح شکسته ميشه ترید کنيد 

 ایجاد ميشه  بعدا و بعد از اینکه شکست تکميل ميشه ترید کنيد 
 البته الزم نيستش که جواب بدید 

 سوال به این خاطر هستش که شما بر اساس این دو دیدگاه ميتونيد به شکست نگاه کنيد
 

 دیدگاه اول
 کنيد شماميخواید بر اساس شکست در لحظه شکسته شدن ترید 

 در این حالت باید شکست نوع اول باشه و شکست نوع دوم برای ترید در لحظه کارائی نداره 
 و شکست نوع دوم به شما گره های معامالتی ميده که  که شما ميتونيد در اینده روی ان ترید کنيد 
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 این گره ها بر اساس ميزان طول حرکتی که دارند نام گذاری شده اند 

 ا هم با هم متقاوت هستش و محل های ترید انه
 شکست نوع دوم 
EBo/CBo/OBo 

 که به ميران نفوذی که در سطح داشتند اسم گذاری شده اند 
 و ناحيه های شکست هم از همين اسامی و اندازه طول حرکت گره ها اسامی مشابه دارند 

ETR/CTR/OTR 
 ره در اینده ارزش دارند و همه این ناحيه ها زمانی که تایید ميشن و اکسپت برک اوت صورت ميگي 

 شما در این حالت فقط ميتونيد در اینده زمانی که قيمت به انها رسيد ترید کنيد 
 

 اما ترید نوع اول وقتی داشته باشيد در  دل کندل برک اوت در تایم تریگر یک گره معامالتی هستش که در قيمت به ان برگشت داره
 نيد در لحظه شکست ان رو شناسائی کنيد و باان ترید کنيد هستش و شما ميتو FTR و این گره معموال طولش

 اما وقتی قيمت به ان گره واکنش نشان داد و در تایم تریگر تایید شد انجام شد 
  هستش FTR شما حتی در شکست های نوع اول هم ميتوید ناحيه های اکسپت برک اوتی داشته باشيد که بزرگتر از

 يه اکسپت برک اوت  از نوع اف تی ار هستش از بقيه چشم پوشی می کنيم اما چون قالب موارد اندازه ان ناح
  F ميزان نفوذ ها اگر به اندازه تایم تریگر باشه به ان

 E به اندازه توان تایم پترن باشه به ان
 C به اندازه تایم ساختار باشه به ان

 O به اندازه بیشتر از توان حرکت تایم ساختار باشه به ان
 گفته ميشه 

 
 اال اگر شکست بود بهش برکت اوت اضافه ميشه ح

 اگر گره معامالتی بودش به ان  تی آر  اضافه ميشه
 
 
 

 ۹۴۸سوال_شماره_ #
  جلسه_بیست ویکم #

سالم و خسته نباشيد  سطح چهار ساعته داریم که پیوت تشکيل شده و سطح ریترن مهم ميشه برای شکستن بعد از شکسته شدن  
گشتی داشتیم به هيدن که در ریترن بوده که در پوند هم محل دقيقا همونجا بود و اینکه خط روند شکسته شده  سطح چهار ساعته  ما بر 

و گره حاصل از شکست سطح دایناميک داریم االن در این شرایط ما باید گره رو حساب کنيم که ایی تی ار هست پس انتظار واکنش در 
پیش رو چون درسته گره برای سطح هفتگی ولی ما پیوت هفتگی نداریم و انجا سطح  وسط سطح رو در اینده شاهد خواهيم بود و سطح

چهار ساعته هست اگر امکانش هست این منطقه رو کامل توضيح بدید و تارگت هفتگی باید محاسبه کنيم یا چهار ساعته منظورم اون  
 گره که برای سطح هفتگی هست ؟ 
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  950سوال_شماره_ #
 جلسه_بیستم #

ک دبل تاپ دایورجنسی یا همون استاپ هانتر را داریم  یک ترید روی لول خودکشی انجام ميدیم.دفعه ی   بعد ميتونيم روی وقتی ما ی
بیس خود استاپ هانتر ترید کنيم؟منظور این هست که هر استاپ هانتری دو تا ناحيه ی ورود داره؟یکی روی لول خودکشی و یکی روی  

 بیس خود استاپ هانتر؟ 
 جواب: 

 وال سطح خودکشی و بیس حرکت استاپ هانتر یک ناحيه و محدوده ترید نزدیک به هم دارند معم
ولی اگر فاصله قابل مالحضه بین سطح خودکشی و بیس استاپ هانتر وجود داشت بهتر هستش که روی بیس استاپ هانتر برای ترید  

 تمرکز داشته باشيد 
 

  951سوال_شماره_ #
 جلسه_بیستم #

روی زیرو تریگری درون گره  ترید کردیم که نفوذ در گره رخ نداد،هنگامی که مجدد قيمت به اون گره برگشت ميکنه کجای  با فرض اینکه 
 گره باید اردر ست کنيم؟ 
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 جواب: 

ه هستند اگر به خاطر داشته باشيد برای ناحيه های مورد نظر و گره های معامالتی عرض کردیم که بهترین انها گره های بکر و دست نخورد
 که ما در اولين برخورد ها ترید کنيم و شرط ما ترید  در نواحی بکر بودش

ه  اما گر ميخواید ترید مجدد روی یک گره داشته باشيد باید به این نکته توجه کنيد که فاصله قيمت از سطح از نظر زمانی و قيمتی به انداز
انتظار واکنش داشته باشيد و البته بهتر هستش که در ترید بعدی به صورت  ایی باشد که بتوانيد به عنوان دومين برخورد روی ان سطح 

 انگلف گره با ان ترید کنيد و یا نرسيده به گره معامله داشته باشيد و در داخل گره دیگر ترید نکنيد
 

  952سوال_شماره_ #
 جلسه_بیستم #

( حاال وقتی قيمت مجدد بخواهد 2یک حرکت کپس ميزنه)شماره  ( و قيمت مياد روی اون گره  1با فرض اینکه ما یک گره داریم)شماره 
که منشا   1( اردر ست کنيم چون که دست نخورده و بکر هست یا روی ناحيه  2به اون ناحيه برگشت کنه ما باید روی بیس کپس )ناحيه 

 حرکت هست؟ 

 
 

 جواب: 
بستگی داشته  که بتوانيم انتظار برگشت یا شکست را داشته  تصميم گيری در این خصوص به بررسی شرایط ناحيه سمت مخالف هم 

و یا پرشين گلف در دل حرکت ایجاد شده در قالب موارد حتی   SO4 باشيم و اگر شما یک الگوی به صورت ترسيم شده دارید که حرکت
 يم داشت سطح شماره یک هم شکسته خواهد شد و ما فقط شاهد یک واکنش تک گام برگشت به بیس شماره دو خواه

 
  953سوال_شماره_ #
 جلسه_بیستم_و_یکم #

 ساعته؟ )طبق عکس(  4کندل، تایم  گره روزانه هست یا  1کندل و در روزانه  11وقتی ما شکستی داریم که در چهارساعته 
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 روزانه 

 
 چهارساعته

 جواب: 
داشته باشيد سه کندل  است و البته برای حداکثر تک کندل به عنوان گره معامالتی به حساب نمياید حداقل الزم برای اینکه یک گره 

 .قانونی نداریم ولی ماندگاری بیش از اندازه قابل انتظار مطابق با تایم های فرکتالی که قبال صحبت کردیم از ارزش گره کم خواهد کرد 
 

  954سوال_شماره_ #
 جلسه_بیستم_و_یکم #

( و در حرکت بعدیش یه کندل رنگ مخالف زده و  در  2ریترن  کرده )شماره ( که قيمت بهش  1بعضی وقت ها  گره ای  داریم)شماره 
نرسيده؟مگه منشا  1( دليلش چيه که دوباره به همون گره شماره 3برگشت بعدی قيمت به اون  کندل واکنش نشون ميده ) شماره 

 حرکت نيست اون گره؟ 
 جواب: 

نیت موقت ميتواند باعث واکنش های موقت بشود دقيقا مثل تصویر  بعضی از حرکت ها دیدگاه های موقت ایجاد می کنند و یک ذه
مورد سوال شما و البته در نظر داشته باشيد که بارها و بارها و بارها تاکيد می کنم توجه به ارایش حرکت و برگشت به سمت گره خيلی و 

 شما   خيلی و خيلی مهم هستش در سبک کالسيک برگشت از سطح تایم باالتر  یعنی شکست سطح
 .و در پرایس ارایش تسویه در سمت مخالف یعنی اینکه ارزش گره شما زیر سوال  است 
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  955سوال_شماره_ 

 جلسه_بیستم #
گاهی اوقات الگوی استاپ هانتر اتفاق می افته و قيمت بدون اینکه  به لول خودکشی واکنش نشون بده حرکت ميکنه ، هنگامی که  

 ميرسه باید ترید کرد یا خير؟قيمت مجدد به لول خودکشی 

 
 جواب: 

 این الگو  را با اجازه شما باید در بحث کيو ام صحبت کنيم 
 

 جلسه_بیست_و_یکم #
 956سوال_شماره_ #

دقيقه ای  15استاد ما در تصویر پایین با شکست خط گردن در تایم چهارساعته یک کندل شکست داریم پس برای بررسی باید به تایم 
  بریم

 شکل پشت سر هم داره  5ببخشيد این سوال 
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 جواب: 

داریم   ETR در تایم تریگر برای ترید بعد از کندل شکست گره در دل کندل شکست را پیدا ميکنيم چون طول گره ای تی آر تایم پترن هست
            درصد برای ترید آماده می شویم 50پس در 

 
برنامه ریزی کنيم نه بعد از کندل شکست پس در این حالت پولبک به گره درون کندل شکست برای  اما حاال می خواهيم برای ترید در آینده 

            داریم و در آینده روی یک چهارم پایانی برنامه ترید داریم CTR ما ارزشمند می شود و چون طول آن برابر تایم ساختار هست پس
 3تصویر

https://kohanfx.com


 
 

             ن پولبک را در تایم یکساعته هم ميبینیماما نکته ای که برای من جای سوال داشت ما ای

 
 

ساعته هم ميبینیم آیا برای این پولبک هم باید قانون گره ها را در نظر بگيریم که تایم را تا جایی که   4و همينطور این پولبک را در تایم 
ساعته محسوب می شود؟ ببخشيد استاد که مثل    4ميشه باال ببریم تا دیگر پولبک دیده نشود؟ مثال اینجا این پولبک تایمش برای آینده 

             هميشه باعث زحمتتون ميشم و پیشاپیش سپاسگزارم از توضيحتون
 5تصویر 
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 جواب: 
 مشکلی نداره و ما هم با شما گام به گام با تصویر های شما جلو ميریم 

ميت به سمت سطح  هيدن کندل برگشت داشته باشه و  و شما در این الگو یک کندل شکست دراید که بعداز کلوز کندل انتظار دارید که ق
 ترسيم هيدن رو دارید چون شکست نوع اول هستش 
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و در این قسمت هم همان طور که اشاره کردید ناحيه ي  ای تي ار هستش و انتظار واکنش به کندل زیرو تریگری هستش که در محدوده 

 های مرکز باشه پس سطح رو اپدیت می کنيم 

 
# 

 
 
 
 
 

و   15و برای سوال بعدی شما به تایم باالتر ميریم و شما یک بیس دارید که در تایم چهار ساعته دیده ميشه و باز برای ترید باید برید تایم 
  همانطور که فرمایش کردید طول این ناحيه به گونه ایی هستش که شما باید در چارک ان ترید کنيد و در واقع باز هم این چارک با ناحيه

مجددا واکشن داشتیم و اخرین ترید   FTB قبلی در یک محدوده هستش و در این مثال شما زیاد تغيیری نداشتیم که در برگشت یعنی در
 ما هم در این سطح در برگشت روندی به ناحيه در اینده خواهد بود
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 ابل مشاهده هستش این پولبک در تایم چهار ساعته و ان بیس کامال مطابق با قوانين حداقل سه کندل ق
 

 بله قانون ها تغيیر نمی کنند و باید تایم گره رو مطابق با قوانين بررسی کنيد 
 

 957سوال_شماره_ #
 جلسه_بیستم_و_یکم #

استاد شما فرمودین شکست یک سطح زمانی که قيمت به اندازه توان حرکتی اون سطح ازش عبور کنه اتفاق ميافته یک سوال دارم  
 راجع به این تعریف

قيمت باید به انداره توان حرکتی سطح از سطح رد بشه و در تایم فریم خود سطح اونجا کلوز کنه که شکست اتفاق بیافته؟یا اگر در      
 تایم مربوط به سطح کندل النگی داشته باشيم که فقط اونطرف سطح کلوز کنه سطح شکسته شده؟ 

ميزان نفوذی هست که توی سطح ميکنه و برميگرده ،یا فقط بسته به طول  یک سوال دیگه اینکه تفاوت ایی تی آر و سی تی آر تو    
برگشت بین این دو تا تمایز قائل ميشيم و ناحيه ورود رو مشخص ميکنيم.مثال به فرض سطحی داریم که قيمت به اندازه توان حرکتی  

رکتی تایم ساختاره و بعد از سطح رد ميشه االن این سی  تایم تریگر با شدو از سطح عبور ميکنه و برميگرده و این برگشت به اندازه توان ح
 تی آر هست؟ 

در حالت شکست نوع دوم برای اندازه گيری ميزان برگشت ,طول برگشت رو از هاِی شدِو کندلی که درون سطح نفوذ کرده لحاظ     
 ميکنيم یا از کلوز اون کندل

در تایم فریم خود سطح اونجا کلوز کنه که شکست اتفاق بیافته؟یا اگر در  قيمت باید به انداره توان حرکتی سطح از سطح رد بشه و     
 تایم مربوط به سطح کندل النگی داشته باشيم که فقط اونطرف سطح کلوز کنه سطح شکسته شده؟ 

 جواب: 
 تعریف اوليه که بر اساس ميزان نفوذ هستش و برای شکست در نظر گرفته ميشه  فقط عبور قيمت از سطح هستش 

شما در نمودار قيمت که به صورت خطی و بر اساس قيمت جاری هستش اصال کندلی ندارید که بخواید شکست رو بر اساس کلوز و 
 بررس کنيد 

 و هرگاه قيمت به اندازه توان حرکتی سطح از ان عبور کنه ان سطح شکسته شده به حساب مياد 
 و این تعریف ارائه شده در تریگر پرایس اکشن هستش 

 اساس همين تعریف شکست ها دسته بندی ميشن و انتظار ما از شکست ها متفاوت ميشهحاال بر 
 و ان دسته بندی ها برای این هستش که ما انتظارات منطقی از ميزان نفوذ ها داشته باشيد 

 باشه چون اصال این دیدگاه وجود نداره که وقتی یک سطحی شکسته شده قيمت بالفاصله بعد از شکست ادامه حرکت داشته 
 و بستگی به نوع شکست ميتونه اصالح و برگشت داشته باشه و مجددا ادامه حرکت بده
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یا کلين   CBO و به همين خاطر هستش که ما ميزان نفوذ برابر توان حرکتی در سطح را اگر قادر نباشه کندل فول بادی داشته باشه به اسم
ردن یکی از شرط ها ميشه ولی اگر شدو ان کندل بزرگ باشه به تناسب برک اوت یا همان پاکسازی برای شکست قطعی در ایند کلوز ک

 شدویی که داره انتظار ميزان برگشت و دورخير برای شکست قطعی هم بیشتر ميشه 
یک سوال دیگه اینکه تفاوت ایی تی آر و سی تی آر تو ميزان نفوذی هست که توی سطح ميکنه و برميگرده ،یا فقط بسته به طول     

ن این دو تا تمایز قائل ميشيم و ناحيه ورود رو مشخص ميکنيم.مثال به فرض سطحی داریم که قيمت به اندازه توان حرکتی  برگشت بی
  تایم تریگر با شدو از سطح عبور ميکنه و برميگرده و این برگشت به اندازه توان حرکتی تایم ساختاره و بعد از سطح رد ميشه االن این سی

 تی آر هست؟ 
 جواب: 

 یکی در مورد طول گره ها که بستگی به ميزان طول ها  به ترتيب  ا بحث در نام گذاری ها هستشدو ت
 اف تی ار
 ایی تی ار 

 سی تی ار
 او تی ار 

 هستش و برای گره های معامالتی هستند و مربوط به شکست نميشن هر چند شاید این گره ها حاصل از شکست هم باشند 
داریم و مربوط هستش به بحث نفوذ ها و انگلف ها که بر اساس ان ميتونيم استاپ الس تعریف  اما برای بحث شکست و انتظاری که 

 کنيم چون اگر قيمت به ان اندازه در سطح نفوذ کنه دیگه دیدگاه ما عوض ميشه 
 مثال انگلف اس ال که در تمپلت هستش مربوط به بحث ميزان نفوذ در گره های معامالتی نوع اف تی ار هستش 

اگر شما یه  گره معامالتی داشته باشيد که از نوع  ای تی ار هستش ان وقت زمانی ميتونيد بگيد که این سطح انگلف شده که قيمت   و مثال
 به اندازه توان حرکتی تایم پترن در ان نفوذ کرده باشه و همين طور برای بقيه موارد

یم تریگر در ان برای ما مهم نميشه و برای سطوح ما فقط  کلين برک اوت برای مثال شما وقتی سطح دارید  دیگر مساله نفوذ به اندازه تا 
رو برای پاکسازی در نظر ميگيریم و نفوذ های تایم های پایین برای گره های معامالتی و بحث انگلف هستش  که البته همه اینها رو در  

دارید و بعدا ان سطح شکسته ميشه  طول ان برگشت  اینده مجددا در یه سرفصل انگلف صحبت خواهيم کرد اما وقتی شما یک برگشت 
 برای شما مهم هستش و شما یه ناحيه  سی تی ار دارید

 
در حالت شکست نوع دوم برای اندازه گيری ميزان برگشت, طول برگشت رو از هاِی شدِو کندلی که درون سطح نفوذ کرده لحاظ     

 ميکنيم یا از کلوز اون کندل
 جواب: 

حداکثر و حداقل ان ناحيه برای ما مهم هستش و اگر ميخواید  به صورت محدوده و روش های معمولی که مثال در دیدگاه کل محدوده از 
اقای سيدن هستش و برای گره ها  از شدو های باال یک ناحيه و از شدو های پایین هم یک ناحيه ترسيم می کنند استفاده کنيد دیگه  

 اگر بر اساس طول گره ميخواید تصميم بگيرید کل ناحيه شدو تا شدو مهم هستش  احتياج به اندازه گيری ندارید ولی
 

 958سوال_شماره_ #
 جلسه_بیستم_و_یکم #

استاد ببخشيد االن که ما در مورد شکست و کندل شکست خواندیم آیا در بیس پیوت ها نيز باید کندل تمام ویژگی های کندل شکست را  
به همان بسته شدن باالی آن سطح اکتفا کنيم مثال در این مثال بیس دیلی که باید از باال در هفتگی  داشته باشد یا در بیس پیوت ها 

             شکسته شود که در هفتگی شکست اما کندل هفتگی یه کندل النگ یا حتی استاندارد بدون شدو نبود
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            کندل شکست در تایم هفتگی که البته خصوصيات کندل شکست را نداشت

 
 جواب: 

  بله هيچ فرقی نداره که شما سطح رو به چه روشی ترسيم می کنيد
 قوانين غير قابل تغيیر و هميشه ثابت هستش 

 و اگر قرار هستش که سطح شما در تایم هفتگی شکسته بشه پس به ان ایمان داشته باشيد و شکست را در هفتگی بررسی کنيد 
ل با طول استاندار هستش که البته شدو پایین ان در راستای حرکت صعودی و فشار و کندل شما یک کندل النگ بار نيست ولی یک کند

 هستش و از شدو باال هم ميتونيد صرف نظر کنيد 
 و یک قانون برای خودتان برای شدو هایی که ميتوانيد از انها صرف نظر کنيد تدوین کنيد 

 .از محدوده و نویز بوده و ميتوان از ان چشم پوشی کرد مثال اگر شدو به اندازه توان حرکتی تایم تریگر کندل بودش جزئی
 

در تصویر هفتگی شما یک پیوت خود پوشاننده بوده که مطابق با انتظاری که داشتیم قيمت به اپن کندل خود پوشاننده رسيده و کندل 
 مورد بحث شما تایید ان حرکت هستش 
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يد به دنبال یک ناحيه  اف تی سی برای ان حرکت باشيد که ناحيه ترسيیم شما و از انجایی که کندل نزولی قبلی را هم پوشش داده ميتوان
 از شدو کندل خودپوشاننده ابتدای ناحيه

و کلوز کندل خود پوشاننده انتهای ناحيه اف تی سی بوده و در تایم تریگر انتظار این هستش که قيمت به این ناحيه برگشته و ادامه 
 حرکت را داشته باشيم 

 
 

 زبان که می شنوی نا مکرر است و باز هم ازاین دیدگاه رسيدیم به همان ناحيه های که در همه پرسش ها در موردش صحبت شد از هر 

 
 

 959سوال_شماره_ #
 جلسه_پانزدهم #

بعدش انتظار به ماندن بیش از اندازه قيمت در ناحيه اشاره کردید.این زمان تقریبا چند کندل هست که  934و  932در پاسخ به سواالت 
 داریم قيمت دیگه تو اون ناحيه نمونه و خارج بشه؟

 جواب: 
 ماندن بیش از اندازه رو قبال در ویدئوهای تایم های فرکتالی عرض کردیم که باید انتظار متناسب با تایم و سطح مربوط به ان باشه

 واین تناسب و انتظار مطابق با تایم های فرکتالی بود
یه سطح داشتید از تایم فریم چهار ساعته  انتظار معقول و متناسب با ان برابر با تایم ساختار ان یعنی تایم هفتگی  برای مثال وقتی شما 

 بود
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یعنی اگر قيمت به یک سطح رسيد و بیشتراز تایم ساختار در انجا ماندگاری داشت در اینده احتمال اینکه ان سطح و ان گره دیگه سفارش  
 کندل شد  4وجود داره و ما از این درجا زدن یک استفاده دیگر هم داشتم که اگر بیش از قابل توجهی نداشته باشه 

 بررسی کنيم که ان سطح برای تایم باالتر هستش
 

 منظور ماندن در ان ناحيه که در حال درجا زن هستش نيست 
بیشتر از حد انتظار باشه احتماال وقتی در اینده  برای زمانی در اینده هستش که اگر  شما یه گره معامالتی  داشته باشيد و درجا زدن ان 
 قيمت به ان ميرسه ان گره دیگه سفارش و یا بهتر بگم دیدگاه و ذهنيتی نداشته باشه

 
 960سوال_شماره_ #
 جلسه_بیست_و_یکم #

نميشود و به ناچار به تایم های پایین استاد ببخشيد گاهی در حرکت های با ممنتوم وقتی به تایم تریگر می رویم گره ای در این تایم دیده 
گره اصلی ما محسوب می شوند و علت آن   C یا  B یا A تر که می رویم تعداد گره های زیادی هست مثال در کندل شکست باال کدام گره

            چيست؟
 جواب: 

هر حرکتی به شکل خاصی هستش و االن  در این حالت عرض کردم که باید از الگوها و پترن ها و ساختارهای حرکتی استفاده کنيد که در 
درتصویر شما یک حرکت سی پی دارید که بعداز ان ال کيو بار تشکيل شده و درایور سه که شما ان را آ نام گذاری کردید منشاء حرکت و  

 تصميم گيری در اینده خواهد بود 
 
 

 
 

 جلسه_بیست_و_یکم #
 ۹۶۱سوال_شماره_ #

(قيمت به اندازه هشتاد درصد توان حرکتی تایم ساختار برگشته ، پس نقطه ورود،یک چهارم پایانی  بعد از اینگلف )شکست نوع دوم 
 هست ؟ 
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 جلسه_بیست_و_یکم #
 963سوال_شماره_ #

درود بر استاد خاکستر عزیز ، استاد ببخشيد وقتی ما تایم یک سطح رو داشته باشيم برای شکست اون سطح با یک کندل شکست و 
از سطح ما هم عبور کنه یا اگر تایم رو درست تشخيص بدیم دیگه  TH اون سطح در همان تایم آیا باید حتما به اندازه بسته شدن باالی

             مهم نيست؟ TH عبور به اندازه
 جواب: 

مهم خير در صورتی که شما شکست نوع اول داشته باشيد نيازی به اینکه فاصله از سطح رعایت شده باشه ندارید و کندل شکست 
 هست 
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 جلسه_بیست_و_یکم #
 964سوال_شماره_ #

از انتهای گره قيمت رد بشود،زمانی ک یک گره تایم فریم   Eng.SL با توجه به این موضوع که برای سی او شدن گره ای باید به اندازه ی
 باالتر بر روی یک گره ی تایم فریم پایین تر تشکيل ميشود باید به چه صورت عمل کرد؟ 

آن به اندازه  Eng.sl پپ نفوذ برای سی او شدن نياز داره ولی این گره خودش رو سطح پرایسی تشکيل شده که 30به طور مثال یک گره به 
پپ نفوذ ميکند و گره ی تایم فریم پایین تر سی او ميشود ولی تایم باال هنوز این اتفاق   20پپ ميباشد و زمانی که بازار به اندازه ی  3ی 

 يوفتادهبراش ن
 به چه صورت باید اینجا دیدگاه خود را برای ادامه ی حرکت شکل داد 

  آیا با توجه به سی او شدن گره ی تایم فریم پایین،ما انتظار برگشت و ادامه ی حرکت در جهت سی او را داریم یا خير به دليل سی او نشدن
 ه رو داریم؟ گره تایم فریم باالتر هنوز انتظار حرکت در جهت ریورس از روی گر

پپ ميباشد که در  2آن به اندازه ی  Eng.SL دقيقه دیده ميشود و 5دقيقه رو داریم ک در تایم فریم  15در تصویر اول ما یک هيدن کندل 
 تصویر بعدی مشخص شده است که سی او شده با توجه به طول حرکتی که با خط مشکی عمودی مشخص شده است 
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پپ 30آن به اندازه ی  Eng.SL بریک اوت ناشی از شکست یک سطح تایم فریم روزانه شکل گرفته است کهروی همين گره یک اکسپت 
 ميباشد و حرکت مشخص شده با دایره در تصویر سوم به این مقدار نيست و در نتيجه گره ی ما سی او نشده

 جواب: 
برک اوت دارید نه انگلف و اسم انگلف اس ال که روی خودش  شدن گره شما احتياج به کلين   CO برای پاراگراف اول عرض کردم که برای

 هستش انگلف به اندازه ای تی ار تایم تریگر است و سی او برابر با ای تی ار تایم ساختار
 سی او برای سطح کالسيک است و انگلف برای گره های معامالتی
شده  مطمئنا منشاء حرکت گره تایم پایین بوده که باعث شده واکنش   اما وقتی یک گره تایم باالتر دارید که روی گره تایم پایین تر تشکيل

 به ان باعث ایجاد گره در تایم باالتر شود و برای انگلف شدن باید گره منشاء حرکت را در نظر بگيرید 
ی هستش که عرض کردیم برای مثال در این تصویر شما اصال هيچ کدام از ان گره ها منشاء حرکت نيستند و هر دو واکنش به یک ناحيه ای

در دل کندل برک اوت باید دنبال ان بگردید و اگر دنبال انگلف شدن هستید باید ان گره هيدن انگلف بشه ضمن اینکه شما اگر به دنبال  
ته باشيد که  این هستید که قيمت بعداز انگلف برگردد و ان گره را بشکند باید به موارد دیگری اعم  از حق تقدم و تایم فریم هم توجه داش

در بحث انگف ها کمی در مورد ان صحبت ميکنيم که اگر بتوانيد گام حرکتی تایم فریم رو مشخص کنيد مشاهده می کنيد که خيلی از گره  
 ها در مسير حرکت اصال اهميت پیدا نمی کنند 

 .نيمسعی می کنم حتما در یک ویدئو زمانی که بحث گره ها تمام شد در مورد انگلف هم کمی صحبت ک
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 جلسه_بیست_و_یکم #
 965سوال_شماره_ #

دقيقه  5در بحث مشخص کردن تایم فریم یک گره،زمانی که ما یک کندل النگ در تایم فریم یک ساعته داریم و هيدن آن در تایم فریم 
ساعته برای مشخص کردن تایم فریم یک  Eng.SL مشخص هست،آیا با توجه به اینکه ميدونيم این برای تایم فریم یک ساعته ميباشد از

آن تایم  Eng.SLدقيقه ميباشد،از 5سی او شدن گره یا نشدن،استفاده ميکنيم یا چون در اولين تایم فریمی که دیده شده است تایم 
 استفاده ميکنيم؟

 جواب: 
 شما یک کندل النگ بار دارید که برای تایم یک ساعته هستش 

 کردن هيدن گپ ان به تایم پایین ميرید  پس این کندل یک هيدن گپ داره و شما برای پیدا
 هيدن  را در تایم هر تایمی که مشاهده کنيد ان گره برای همان تایم هستش 

 و راستش من هنوز متوجه نشدم 
 وقتی شما یه گره دارید و باید انگلف بشه دیگه چه کار به سی او شدن دارید 

 لف شدن ان هم از  انگلف اس ال استفاده می کنيددقيقه هستش و برای انگ 5شما گره ایی دارید که برای تایم 
 

 جلسه_هجدهم #
 966سوال_شماره_ #

نوع زیرو تریگر کندل داریم: زیرو تریگر در جهت پیوت، در خالف جهت پیوت، در جهت   5با سالم در سوال و جوابهاي دوره قبل فرمودید 
یك از این نوع زیرو تریگرها و همچنين تفاوت آنها صحبت شکست و خالف جهت شکست و بازارهاي ساید. لطفا در خصوص خواص هر 

 فرمایید) این سوال را نگه داشته بودم بعد از مبحث شکست بپرسم با اینکه مربوط به جلسه هجدهم هست( 
 جواب: 

برای تشخيص  این بحث بیشتر مربوط به شدو ها و ماهيت تشکيل شدو ها و به ویژه زیرو هایی که به صورت پین بار هستند و از انها
 پاکسازی و یا ورود به پوزیشن استفاده می کنيم

 .یک مثال تصویر ميزنم شاید موضوع بهتر انتقال داده شود
 

شما یک پیوت دارید و در گره  مربوطه یک زیرو تریگر دارید که شدو ان نشان از ورود هستش و تصميم گيری برای این زیرو یعنی اینکه 
 نشان از فروش دارد 
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االن مجدد شما یک کندل النگ دارید که مثل قبلی هستش و بعد از شکست یک سطح تشکيل شده و مطمئنا شما بعداز کندل النگ بار   

و بعداز شکست سطحی که ماموریت شکست ان هم انجام نشده با این کندل فروش ندارید ولی با زیرو تریگر کندل که هفت کندل بعد  
 تشکيل شده خرید خواهيد کرد  به هيدن کندل برک اوت امده و

 
 

بحث مربوط به زیرتریگر کندل های در راستای کندل شکست و یا در خالف کندل شکست و هم چنين پیوت ها مثل مثال های باال برای 
د مدت  تصميم گيری و استفاده از کندل های مربوط برای اینکه بتونيم به نيت و ذهنیت تشکيل ان برسيم حتما مطرح شده بوده هر چن

زیادی از ان دوره گذشته و من هم همه چيز رو دليت ال کردم ولی مطمئنا بحث در راستا بودن زیرو ها برای تصميم گيری در لحظه 
 تشکيل در گره ها بوده که بعضی از انها برای پاک سازی سفارش ها و بعضی از انها برای پر کردن سفارش ها ایجاد ميشه 

 
 جلسه_بیست_و_یکم #
 967اره_ سوال_شم #

 جسارتا چرا در تحليلتون گره ی مشخص شده را نادیده گرفتيد و واکنشی برای اون گره در نظر نگرفتيد؟چون یک سطح را بریک اوت کرده 
 در عکسی که ارسال کردم .گره ی مورد نظر را مشخص کردم
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 جواب: 

که بر خالف ميل من بعداز دليت کردن کانال جمع اوری سواالت  به احتماال زیاد این تحليل برای گروه ادمين های حرف گوش نکن هستش 
و فيلم ها و فایل های دوره قبل رو ایجاد کردند و همچنين صفحه اینستاگرام را ولی در تحليل ها شما مسير حرکت دارید و سيگنال خرید  

را به سطح پیش رو برساند و بین سطح و فروش ندارید و در تحليل گفته شده یک خط روند شکسته شده است و بازار باید خودش 
شکسته شده و سطح پیش رو یک بازار ساید در نظر گرفته شده و اگر به دنبال گره تصميم گيری هستید ان را باید در دل کندل برک اوت 

که گره هيدن کندل    پیدا کنيد که یک تریدری که بر اساس رفتارشناسی حرکت کار می کنيد مطمئنا ميداند که ان حرکت منوط به این است
برک اوت باید انگلف شده و سپس یه حرکت صعودی و بعد ازان احتماال رسيدن به ناحيه وجود دارد و تحليل های ان دوستان شما به درد 

 .هيچ کسی بجز کسانی که سبک رفتارشناسی رو اموزش دیده اند نمياید
 جلسه_بیست_یکم #
 968سوال_شماره_ #

این نتيجه رسيد که لگ قبل گره برای چه تایمی بوده و در نتيجه سطحی که قيمت از اون ناحيه برگشته برای چه   آیا از طول گره ها ميشه به
 تایمی هست؟ 

 جواب: 
 از اینکه یک گره داریم  بخوایم به ان نتيجه برسيم که لگ مربوطه برای کدام تایم بوده به نظرم کار سختی خواهد بود 

ایی تی ار/ سی تی ار/ او تی ار دارند برای این که بتوانيم بگویم چه حرکتی باعث این گره شده نه اینکه غير  چون گره ها طول های  اف تی ار/ 
 ممکن باشد ولی شاید احتياج به مطالعه بیشتر داشته باشيم 

وییم که لگ برای کدام تایم و  تنها از انجایی که معموال هر سه واحد حرکت یک واحد برگشت دارد شاید بر اساس یک  او تی ار  ميتوانيم بگ
 هستش 

ولی معموال گره ها با اندکی خطا ميتوانند نشان بدهند که سطح ما برای کدام تایم فریم است اما ازین هم نيمتوایم بگویم که لگ برای  
 کدام تایم هستش چون نميدانيم که منشاء حرکت لگ برای کدام تایم بوده که باعث شکست سطح شد 

ا برای پیوت باشد شما ميتوانيد بگویید که سطح شما برای کدام تایم است همان طور که از گره شکست ميتوانيد  اما اگر گره های م
 بگویید سطح شما برای کدام تایم فریم است 

 .البته کمی این روش با روش تشخيص پیوت کالسيک خطا داشته که قابل چشم پوشی خواهد بود
 

 جلسه_بیست_یکم #
 969سوال_شماره_ #

 زمانيکه بازار شکست های متوالی و پیوت های متوالی تشکيل ميده معيار تصميم گيری به چه شکلی ميشه؟ 
در تایم های یک دقيقه و تيک چارت در لحظه الیو بازار پیوت تشکيل ميده وارد ميشيم استاپ ميخوریم،شکست در همون تایم انجام  

 یم،و در نتيجه دچار سردرگمی ميشيم و دو طرف ضرر ميبینیم، ميده وارد ميشيم بازم استاپ ميخور
 !!!معيار تصميم گيری سطوح تایم پایین هست و تایم های باال دخيل داده نشده

 جواب: 
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 دو بحث برای این موضوع مطرح کردیم 
 یکی اینکه شما وقتی همپوشانی سطوح دارید اولویت با تایم باال بوده 

 هستش که شما در تایم اشتباه و متناسب با سطح قرار ندارید و مطمئنا این حالت برای این 
موضوع بعدی این بودش که وقتی شما یک شکست دارید اگر شکست ماموریت خودش رو انجام بده و به سطح همتراز یا ماژور خودش 

 برسه ان شکست دیگه ماموریتش تمام شده و قيمت ميتونه برگرده
 هستید به راحتی یک کندل ميتونه یک سطح رو بشکنه و ماموریت خودش رو هم انجام بدهو وقتی شما در تایم یک دقيقه 

  و یا یک پیوت داشته باشيد که به تارکت برسه و کال توان حرکتی تایم یک دقيقه یک پپ هستش تا هفت پپ
مهلتی برای ترید ندارید و اصال اسپرد و  از نظر رفتار هيچ فرفی بین تيک چارت و تایم مانسلی وجود نداره فقط شما در تایم یک دقيقه

        کميسيون باعث ميشه که ترید شما انجام نشده به استاپ برسه
و یک موضوع دیگر رو هم در نظر داشته باشيد که  که وقتی مارکت سوار یک موج ماژور هستش عرض کردیم پیوت های مينوری محکوم 

یوت مينوری را ترید می کنيد و قيمت اصال به ان توجه ای نخواهد داشت وقتی  به شکسته شدن هستند و شما وقتی در یک دقيقه یک پ
 حرکتی از تایم باالتر شروع  شده باشه

 و عدم تشخيص اینکه  قيمت بر اساس  کدام توان و گام در حال حرکت است باعث تشخيص نادرست گره های معامالتی خواهد شد 
 بهترین راه شناخت اخرین پیوت و اخرین ریترن تو پیوت از باالترین تایم هستش و برای اینکه رفتار بازار رو درک کنيم 

 
 جلسه_بیست_و_یکم #
 970سوال_شماره_ #

 ) داریم در آینده که مارکت به آن برگشت می تونيم آنرا بعنوان یک روند در نظر گرفته و در اف تی سی پیوت CTR جناب تریگر، وقتی یک
 يم؟ ترید کن (CTRیک چهارم انتهای

است آیا  OTR داریم در آینده که قيمت به پیوت آن برگشت از آنجا که انتظار برگشت از یک سطح خارج از محدوده ی OTR و زمانيکه یک
 راداشته باشيم؟  SO4 می توانيم انتظار عبور از پیوت آن و تشکيل یک

 
 جواب: 

نوع سی تی ار باشه و در تایم پایین نگاه کنيد به عنوان یک لگ دیده بله در اکثر موارد شما وقتی یک گره معامالتی را  بخصوص اگر از 
 ميشه  و شما ميتونيد از ان روش هم برای پیدا کردن ناحيه ترید مورد نظر مارکت را بررسی کنيد 

نتر هستش و به و او تی ار ها معموال در زمانی که شما درایور ها را دارید تشکيل شده و خاصیت درایور ها هم حرکت های استاپ ها
همين دليل هستش که ما در زمانی که حرکت اوتی ار داریم انتظار داریم که قيمت روی ان سطح یک الگوی اس او چهار تشکيل داده و 

 بعداز ان در مسيری که انتظار حرکت بوده حرکت کند 
 

 جلسه_نوزدهم #
 971سوال_شماره_ #

ون احتماال یک گره پرایسی بوده که فرض کنيم در حمله ی قبلی انگلف شده و استاد زمانی که یه سطح کالسيک شکسته ميشه قبل از ا
 االن در حمله دوم سطح کالسيک هم اکسپت برک اوت داریم 

 سوالم اینه چرا از این انگلف برای تایید پکيج شکست استفاده نمی کنيم؟
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ولی یک یادو تا از شرایط پکيج شکست اتفاق نيفتاده   و حاال اگه سناریوی فوق را داشته باشيم و سطح کالسيک مون هم شکسته باشه
باشن، آیا از انگلف آن گره پرایسی ميتونيم تایید بگيرم و در برگشتی که به هيدن کندل شکست داریم ورود زود هنگام داشته باشيم؟  

 )بافرض اینکه انگلف در حمله اول و شکست سطح کالسيک در حمله ی دوم اتفاق افتاده باشه(
 جواب: 

برای سوال اول شما و اینکه چرا از این انگلف برای تایید پکيج شکست استفاده نمی کنيم باید عرض کنم برای اینکه هنوز شکستی رخ  
نداره و سطح کالسيک باید شکسته بشه و انگلف شدن برای سطوح پرایسی هستش اما اگر منظور شما این هستش که قضاوت زود 

نگلف به ان نتيجه برسيم که در اینده یک شکست خواهيم داشت بله اگر شرایط سمت مخالف در راستای هنگام داشته باشيم و از این ا
این تصميم باشه ميتونيم از این انگلف برای اینکه سطح ما در اینده شکسته خواهد شد استفاده کنيم ولی اینکه در پکيج شکست از ان 

ایش قبل از شکست رو بررسی می کنيم این موضوع هم ميتونه یکی از ایتم های  استفاده کنيم شاید بشه گفت به نوعی وقتی داریم ار
 مورد نظر ما باشه 

 
برای قسمت دوم اگر سطح شکسته باشه و  یکی یا دو مورد از پکيج اتفاق نيفتاده  یعنی اینکه شما شکست های نوع دوم دارید که فرض 

کندل شما هم نوع فول بادی نيستش  و ما در این زمان که یک انگلف در گره و یک سی رو گذاشتم بر اینکه هنوز تایید شکست ندارید و 
او در سطح داریم یعنی اینکه در حال فشار مارکت برای پاک سازی هستیم و در این حالت ما در یک سطح باالتر ترید خواهيم کرد البته به 

 شرط انکه حق تقدم انگلف ها رو رعایت کنيم
کندلی دارید که فول بادي نيستش دیگه هيدن ندارید و باید یه گره در لگ حرکتی رو پیدا کنيد چون احتمال برگشت بیشتر  ولی وقتی شما 

بستگی به ميزان شدو کندل هستش و اگر شما شکست سطح کالسيک داشته باشيد دیگه به انگلف گره قبل هيچ احتياجی ندارید و 
 کردید فهميده باشم چون تجسم چيزی که سوال کردید بدون تصویر واقعا کار سختی  هستش  اميدوارم که منظور شما رو از انچه سوال

 
 جلسه_بیست_و_یکم #
 972سوال_شماره_ #

جناب استاد، زمانی که یک گره انگلف شده و جمع آوری سفارشات انجام ميشه در حمله ی بعدی انتظار شکست آن سطح را داریم. حال 
ن در سطح کالسيک هم نفوذ داشته باشيم)شکست نوع دوم( آیا می توانيم برای پیش بینی ميزان اگر درهنگام انگلف گره همزما

 از تایم آن گره بهره بگيریم؟  (etr ctr otr)برگشت
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 جواب: 
در مورد بحث انگلف ها عرض کردم سعی می کنيم یه جلسه در مورد انها کمی صحبت کنيم چرا کمی برای اینکه فصل سوم فيزیک  

هستش و اینکه شما در یک گره نفوذ داشته باشيد و هم زمان هم یک سی او در سطح کالسيک اصال نميتونيد به ميزان برگشت ان با 
همين اطالعات تصميم بگيرید چون هر سکه دو رو داره و شما باید روی دیگر ان رو هم بررسی کنيد و سمت مخالف روی دیگر ان 

حق تقدم نداشته باشه و اطمينان شما برای شکست در اینده بعد از ان سی او هستش محل ترید  هستش  ولی اگر سمت مخالف انگلف
شما گره معامالتی حرکتی هستش که قيمت به سمت سطح شما حرکت کرده و در اینجا ميتونيد از الگو ها برای ميزان برگشت استفاده 

 کنيد 
 

 جلسه_بیست_و_یکم #
 973سوال_شماره_ #

بارها و بارها و بارها تاکيد می کنم توجه به ارایش حرکت و برگشت به سمت گره خيلی و  :این فرمایش شماست   954ل با توجه به به سوا
خيلی و خيلی مهم هستش در سبک کالسيک برگشت از سطح تایم باالتر  یعنی شکست سطح شما و در پرایس ارایش تسویه در سمت 

حاال سوالم این هست که ارایش تسویه همان تری درایو هست که زده شده در پایین  ".ت مخالف یعنی اینکه ارزش گره شما زیر سوال  اس
چارت؟ منظور شما این هست که وقتی قيمت از گره ای  حرکت ميکنه و ارایش تسویه ميزنه دیگه دیدگاهی در اون گره برای ترید وجود  

 نداره؟ 

 
 جواب: 

سطوحی که منشاء حرکت بودند عوض کنه  و البته در خيلی از زمان ها هم وقتی برگشت از بله این حرکت ميتونه دیدگاه ما رو نسبت به 
یک گام حرکتی تایم باالتر هستش خيلی از گره هایی که حتی منشاء حرکت در تایم های پایین هستند دیگه ارزش پیدا نمی کنند چون 

 دیدگه محل ترید نيستند  هدف مارکت رسيدن به لول همتراز خودش هستش و گره های مينور مسير 
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 جلسه_بیست_و_یکم #
 ۹۶۱سوال_شماره_ #

بعد از اینگلف )شکست نوع دوم (قيمت به اندازه هشتاد درصد توان حرکتی تایم ساختار برگشته ، پس نقطه ورود،یک چهارم پایانی  
 هست ؟ 

 
 

ش و فقط االن باید تایم رو باال برید و ببنید که ان حرکت و در تصویر شما یک برگشت دارید که تقریبا برابر با توان حرکتی تایم هفتگی هست
گره شما برای کدام تایم هستش اگر گره برای تایم چهار ساعته بودش بله ناحيه شما درست هستش و اگر حرکت برای تایم دیلی بود در  

 مرکز ان حرکت و اگر گره برای تایم هفتگی بودش در اول ناحيه باید ترید کنيد 
 ميرسه که این حرکت برای تایم دیلی باشه و شما باید در مرکز ان هم به فکر خرید باشيد و به نظر
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 جلسه_بیست_و_یکم #
 974سوال_شماره_ #

کندل سطح رو بریک اوت  7الی   4اقای خاکستر فرمودید که وقتی قيمت  یک سطح کالسيک رو اینگلف ميکنه معموال بعد از دورخيز 
 .در تایم تریگر باید مد نظر داشته باشيم برای ترید در لحظه؟اگر لطف کنيد یک عکس هم بزارید ممنون ميشمکندلی رو  7تا  4ميکنه این 

 جواب: 
اگر گفتم که قيمت یک سطح کالسيک رو انگلف می کنه مطمئنا اشتباه کردم و معذرت خواهی می کنم چون سطوح کالسيک انگلف  

 معامالتی هستش ندارند و انگلف برای گره های  
 اما دورخيز بعداز انگلف یک گره در تایم تریگر که گره مشاهده ميشه بررسی ميشه 

کندل برگرده  7تا  4و اگر سی او داشته باشيد و سطح کالسيک سی او بشه در تایم همان سطح باید انتظار داشته باشيد که برگشت بعداز 
ناحيه و گره ایی که قيمت قرار هستش ریتریس کنه   و سوال های قبلی هم در این  و سطح رو بشکنه و از این روش ميتونيم تقریبا به  

 مورد بودش برسيم 
 

یک سطح دارید و قيمت  سی او کرده و برگشته و در چهار کندل بعد هم شکست دارید و این تعداد کندل به خاطر این هستش که ان سی  
در مدت زمان طوالنی و مثال بعد از یک روند دیگه برگرده این سی او دیگه در   او در حافظه قيمت باقی مونده باشه و اگر قيمت بره و

 حافظه قيمت وجود نداره و شما باید برای شکست مجدد پکيچ شکست رو بررس کنيد 

 
 

 جلسه_بیست_و_یکم #
 975سوال_شماره_ #

منظورم رو منتقل کنم .سواالتم رو روی تصویر نوشتم ببخشيد سوالم تکرار سوال قبلی هست که پرسيدم منتها در اون سوال نتونستم 
 لطف ميفرمایید پاسخ بدید 
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 جواب: 

 هر دو مورد شکست قطعی هستند اگر ان کندل سبز دوم یک کندل النگ بار باشه یا حداقل استاندارد 
شما یک "نقطه کور" دارید که اعتبار به خاطر اینکه قيمت به اندازه توان حرکتی سطح از آن فاصله گرفته  B ولی در مورد تصویر شماره

 ست کردن بای ليميت در روی سطح شما قدرت بیشتری داره
 برای اشنایی با نقطه کور که در یکی از ویدئوها هم صحبت کردیم 

ا ميتونيد  شما رو مهمان می کنم به یک ویدئو که برای کالینت ها تهيه شده بود و اهميت فاصله کندل برک اوت از سطح برای ترید رو انج
 مشاهده کنيد 

 اما برای سوال شما هر دو شکست هستش 
درصد کندل برک اوت باالتر از سطح باشه و یا ان کندل بعدی یعنی اولين  50خيلی در مباحث شکست شرط هایی دارند مثال اینکه حداقل 

از تثبیت شکست هستش که ميتونيد از این کندل قرمز نباید با سطح تماس داشته باشه و یا حتی همرنگ کندل برک اوت باشه که نشان 
         .موارد و سایر موارد هم در کمک گرفتن برای تشخيص شکست استفاده کنيد

خيلی خيلی مواظب باشيد و حتما بارها در دمو تست کنيد و مدت ها چارت رو زیر نظر بگيرید و بعدا از تسلط به رفتار کندل ها از  ان  
 استفاده کنيد

 شما زمانی که هنوز اف تی سی در حال تشکيل هستش دارید ان رو ترید می کنيد با این روش 
 جواب: به صورت فایل تصویري

 
 جلسه_بیست_و_یکم #
 976سوال_شماره_ #

 سوال روی تصویر پرسيده شده
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 جواب: 
تریگر ایجاد شده به خاطر  هستش اما ناحيه ایی که برای شما در تایم  CBO در تصویر شما شکست شما به خاطر طول حرکت یک شکست

 ان کندل های قرمز  که البته باید بعداز انها شما حرکت صعودی و شکست قطعی سطح رو داشته باشيد 
به حساب مياد که در اینده شما  برای خرید کردن باید در خارج از ناحيه تریدبرنامه ترید داشته باشد و با اجازه   OTR ان ناحيه یک ناحيه

رو خط خطی کردم و یه نکته هم بگم اینکه شما برنامه ترید اصلی رو در ناحيه  او تی ار دارید دليلی بر این نيستش که  شما من تصویر شما
 در گره هایی که با ستاره عالمت گذاری شده ترید نداشته باشيد مخصوصا که در تایم هفتگی هستید 
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 جلسه_بیست_و_یکم #
 977سوال_شماره_ #

 سوال روی تصویر ارسالی

 
 جواب: 

 دو بحث هستش که فکر می کنم من به خاطر اینکه ان دو تا رو با هم صحبت کردم این موضوع پیش امده 
 شما یک بحث دارید برای شکست و کندل شکست که نوع شکست شما رو مشخص می کنه و این بستگی به ميزان نفوذ در سطح داره 

ت هستش و ارتباط با کندل شکست داره  و گره معامالتی که ما در دل  یک بحث هستش در مورد گره معامالتی که در دل کندل شکس 
 و یک بحث هم هستش در مورد طول برگشت هایی که بعداز کندل شکست هستند  -کندل شکست ان رو مشخص می کنيم 

 نام گذاری این دو یعنی ناحيه ایی که در دل کندل شکست هستش 
  د یکی هستش  و بستگی به اندازه حرکت انها و  ارتباط انها با  توان حرکتی نام گذاری شدهو نام گذاری طول برگشتی که شما در نظر گرفتي

 به صورت  اف تی ار/ ایی تی ار/ سی تی ار/ او تی ار
 که هم برای گره های موجود در دل کندل برک اوت و هم برای گره های خارج از کندل استفاده ميشن

   که به صورت  و بحث شکست به طول نفوذ در سطح هستش
ABO/EBO/CBO/OBO     هستند 

  و معموال وقتی شما شکست نوع قطعی  یا نوع دوم داید رابطه بین شکست ها در اکثر موارد با طول برگشت های
FTR/ETR/CTR/OTR   ميتونند وابسته باشند 

 
 جلسه_بیست_و_یکم #
 978سوال_شماره_ #

 .حوصله ای که در این دوره به خرج ميدی ،سپاسگزارم سالم خدمت استاد عزیز،ممنونم از شما برای وقت و
 "در پاسخ یکی از سواالت فرمودی

 و در پرایس ارایش تسویه در سمت مخالف یعنی اینکه ارزش گره شما زیر سوال  است 
 این مفهوم برای من گنگه،اگر امکانش هست با تصویر در این مورد توضحيح بدید 

 جواب: 
شکل یک داریدو قيمت بعداز شکست یه حرکت اوليه داشته و در برگشت شما ميخواهيد روی ان گره ترید  فرض کنيد شما یک سطح در 

 کنيد سوال این هستش که چه عاملی باعث ميشه که شما ذهنیت خرید در ان گره رو داشته باشيد 
خرید در ان وجود داره چون هنوز خيلی ها  مگر بجز این هستش که فکر ميکنيد هنوز تعدادی از افراد ذهنیت خرید دارند  و سفارش های 

  انتظار این رو دارند که قيمت تارکت های باالتر رو ببینه و ادامه حرکت داشته باشه و از ذهنیت خرید خودشون حمایت می کنند
از ان حمایت کنند ان زمان   اگر همان تریدرها در ان باال از ترید خارج شده باشند و و دیگر خریدی نداشته باشند که 2ولی در تصویر شماره 

شما هم نميتوانيد روی گره خرید کنيد چون دیگه خریداری نيستش که از خرید ها حمایت کنه و همه در ان باال تسویه کردند و دیدگاه در  
مخالف هم ان باال به نزولی بودن تغيیر کرده به همين خاطر عرض کردیم که فقط شرایط خود سطح و گره مهم نيستش و باید به سمت 

 توجه داشته باشيد 
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 جلسه_بیست_و_یکم #
 979سوال_شماره_ #

انجام شد زمانی که قيمت به گره  Ebo سالم و احترام.... استاد وقتی سطحی بری مثال روزانه وجود داشت و شکست برای مثال از نوع
بودن یا اینکه قيمت از چه  Etr یا Ctr طول گره اعم ازرسيد باید انتظار تشکيل پیووت دیلی داشته باشيم؟... آیا  Ftb مورد نظر برای

تفاوتی ایجاد نميکنه ؟... استاد منظور از برگشت کندلی همان فعل و انفعاالت تشکيل گره هست؟ یعنی  Ftb  سطحی برگشته برای
حتما بر روی همان گره اصلی   ftb2و  ftb برگشت موجی ميشه؟ استاد تمام این Ftb  ...برگشت کندلی تو تایم تریگر فقط دیده ميشه؟

پاک سازی بشه گره اصلی به راحتی  ftb تشکيل ميشه و اگر ftb بر روی خود ftb به واسطه آرایش 2tbانجام ميشن یا گاهی برای مثال  
      شکسته ميشه؟... تشکر 

 جواب: 
وقتی شما دارید روی گره ها ترید می کنيد و بر اساس پرایس ترید می کنيد یعنی در تایم تریگر هستید و بر اساس ست کردن    نه دیگه

سفارش ترید می کنيد و اگر هم ميخواید از سایر تریگر ها استفاده کنيد بهتر هستش از شکست تریگر الین در تایم تریگر روی گره ها 
 استفاده کنيد

د در  اف تی بی مطمئنا نوع برگشت و سطحی و ارایشی که در سوال قبل عرض کردم و ماموریت شکست برای ترید تاثير گذاز در مورد تری
هستش و شما گره های بسياری رو می بینيد که قيمت بدون هيچ واکنشی از انها عبور می کنه و رد ميشه و علتش مطالبی که قبال عرض  

 کردم هستش 
 ناحيه و گره ایی هستش که ناحيه اکسپت برک اوت رو تشکيل ميده و در اکثر موارد در تایم ساختار دیده نميشهبله برگشت کندل همان 

ی  البته در ویدئوها هم گفتم که در مورد این مساله یه کمی اختالف بین اقایون وجود داره  و من هم در خيلی از موارد از هر دو استفاده م
اولين برگشت بعداز  اکسپت برک اوت رو یک برگشت موج در نظر بگيرید که    راین خصوص مشخص کنيمکنم که باید تکليف خودمون رو د

 و در تایم اصلی شکست قابل مشاهده هستش  اف تی بی هستش
 پس برگشت کندلی رو در تایم تریگر مشاهده می کنيم که در همان حرکت اکسپت برک اوت هستش و برگشت کندلی به حساب بیاد

 و تکليف برگشت روندی هم که برگشت بعد از اف تی بی هستش مشخص هست   لت اگر هم جایی فراموش کردم یاد اوری کنيدبا این حا
 سعی می کنم یک تصویر برای این موضوع تهيه کنم و ارائه بشه که به عنوان مرجعه از ان استفاده کنيم

 ر بازار داره  و تمایالت بازارو در مورد محل تشکيل اف تی بی و ادامه برگشت ها بستگی به فشا 
 که اگر تمایالت هنوز وجود داشته باشه برگشت های بعدی به گره اصلی نميرسند 

 و اگر فشار مخالف باشه حتی از ان عبور هم کنند که ما ازاین عبور کردن ویا نرسيدن به گره  ذهنیت را رو تحليل می کنيم 
 جلسه_بیست_و_یکم #
 980سوال_شماره_ #
در ابتدا عرض کنم که سطح ترسيمی برای بیت کوین در شکل فرضی هست برای رساندن منظور مورد سوال و سطح واقعی هفتگی چند )

 (پپ پایینتر از این محدوده ترسيمی هست
نتوانسته به باالی سطح  سطحی داریم هفتگی و االن در تایم یک دقيقه هستیم.چندین برخورد طبق شکل به سطح داشته ایم و قيمت 

پپ نفوذ کند.طبق اصول اوليه هنوز پکيج شکست کامل نشده هست ولی با این حرکت های قيمت می توان این برداشت رو کرد  1حتی 
 که خریدارها ناتوان از بردن قيمت به باالی سطح شده اند و سطح شکسته شده است؟ 
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 جواب: 

نداریم و ناتوانی خریداران در بحث شکست زمانی ثابت ميشود که قيمت سطح ایجاد شده درکف را نه این برداشت رو برای  شکست 
 شکسته و ناحيه اکسپت برک اوت ایجاد کند

و تا زمانی که ناحيه تایید نداشته باشيد این احتمال رو مطابق با دیدگاه تعداد برخورد ها باید داشته باشيد که با برخورد های بیشتر  
 شکست سطح باال بوده و خریداران موفق شوند احتماال 

 و در بحث شکست و پکيج ناتوانی خریداران زمانی ثابت ميشود که ناحيه اکسپت برک اوت داشته باشيم 
 

  981سوال_شماره_ #
 جلسه پانزدهم 

کندل باشد و اولی قبال دیده شده باشد . ایا دو تا زیرو تریگر   FTR وارد بازار شویم . اگر در FTR فرض کنيم  ميخواهيم برای بار دوم در یک
 باید روی دومی سفارش ست کنيم یا همچنان اولی مهم است ؟ 

 
 

 جواب: 
شما تا زمانی که اف تی ار شما  انگلف نشده باشه در همان ناحيه اول ترید می کنيد ولی باید توجه داشته باشيد که به نسبت واکنش  

اف تی ار باشه و یا از محل واکنش اول فراتر رفته باشه شما برای دفعه های بعدی  تصميم ميگيرید که  های بعدی که ميتونه نرسيده به 
 دیدگاه و ذهنیت سفارش برای برگشت هستش و یا برای شکست و هنوز در این ناحيه دیدگاه وجود داره یا نه 

 
 جلسه_بیست_و_یکم #

https://kohanfx.com


 982سوال_شماره_ #
فرمودید گره ها و بیس های بعد از شکست مهم است.... در تصویر فوق قبل از شکست سطح گره  ۲۱ با سالم و احترام...  استاد در جلسه

بوده و طبق پترن دابل  Ftr و ادامه حرکت... در برگشت قيمت واکنش اوليه به Ftr ای به طول تایم پترن وجود دارد و بعد از شکست یک
واکنش داده و ادامه حرکت... سوال این هست آیا شبیه گره های بعد از   A  باتم دایورجنسی باتم دوم در سطح نفوذ کرده و به گره

شکست گره های قبل از شکست هم دسته بندی دارند یا کال آنها گره به حساب نمی آیند و اگر نفوذی هم طبق شکل به زیر سطح انجام  
بعدی هم اینکه در  برگشت بعدی به این سطح آیا  سطح بوده و با شکست خط گردن باید دنبال خرید بود؟... سوال atr شده در شعاع

خاصیت اصلی را دارد یا باید با پیووت جدید دنبال نقطه ای برای خرید بود؟....   B تغيیری در دیدگاه و نقطه ورود وجود دارد؟... یعنی گره
            تشکر

 
 جواب: 

باشه  مطمئنا ناحيه مهمی هستش و اگر از سطح فاصله داشته  در این تصویر اگر ان ناحيه بیس قبل از شکست در سطح نفوذ داشته 
باشه و تجمع برای شکست باشه دیگه ان ناحيه مهم نيستش و باید به همان اف تی ار توجه داشته باشيد و ان باتم دوم استاپ هانتر به 

 حساب مياد 
 ستش و جز شکست های نوع دوم به حساب ميادولی اگر ناحيه بیس اول شما در سطح نفوذ داشته باشه ان وقت ناحيه اول مهم ه 

 و تغيیر دیدگاه بستگی به توضيحات باال داره 
 اگر ان ناحيه بیس اول شکست نوع دوم رو شامل شده باشه ان حرکت دایورجنس انگلف به حساب نمياد و همچنان دیدگاه خرید داریم 

 اد و باید انتظار عبور قيمت از ان سطح رو داشته باشيم و اگر ان بیس شما شکست نوع دوم نباشه ان حرکت انگلف به حساب مي
 

 جلسه_بیست_و_یکم #
 983سوال_شماره_ #

 965و  964تشکر برای پاسخ سوال های  
در آن سوال ها منظور از کلمه ی سی او همان اینگلف گره معامالتی بود و به صورت ناخداگاه از سی او استفاده کردم چون بحث جمع  

 سطح برای رد کردن آن سطح در دفعات بعدی رو هميشه سی او ميگفتماوری سفارش در یک 
  نتونستم بگيرم و انشاال ادامه ی آن سوال رو در بحث اسپایک ها ميپرسم 964متاسفانه پاسخ مد نظرم رو در سوال 

رسی کرد؟فارغ از آرایش  ذهنیت بودن سفارش یا عدم وجود سفارش در گره های معامالتی را به چه صورتی ميتوان به شکل دقيق  بر
 کندلی بازار در هنگام رسيدن به سطح 

در بحث تعداد برخورد ها به گره و حمع اوری سفارش آن گره و تبدیل از یک سطح بکر به یک سطح وامانده،تعداد برخورد ها را باید در  
 تایمی که گره دیده ميشود بررسی کرد؟ 

 جواب: 
اد برخوردها و مينور و ماژور بودن سطحي که قيمت از ان به سمت سطح ما حرکت کرده  وجود ذهنیت سفارش در سطوح کالسيک با تعد

 بوده و برای گره های معامالتی از بحث نفوذ عالوه بر سایر مطالب استفاده می کنيم و فارغ از ارایش کندلی در زمان رسيدن 
اردی که در پست های قبلی عرض کردم من بیشتر از ان رو  و درجه مينوری و ماژور گره ها نسبت به هم و ارایش سطح مخالف و سایر مو

 دیگه شرمنده هستم و چيز بیشتری وجود نداشته تا یاد بگيرم و تقدیم کنم 
 هر سطحی در تایم خودش بررسی ميشود 

 وقتی شما گره دارید  تایم گره مطابق با قوانين مشخص هستش و در همان تایم گره باید موارد را بررسی کنيد 
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 _بیست_و_یکم جلسه #
 984سوال_شماره_ #

زمانی که بر روی دو سطحی که مقابل یک دیگر قرار گرفته اند و بازار بینشون ساید شده است،بیسی تشکيل ميشود،ما چطور باید 
تشخيص بدیم کدام بیس برای تصميم گيری حرکت اصلی ميباشد و کدام بیس صرفا برای جمع اوری سفارش سطح روبرو به منظور رد 

 آن سطح به آسانی در حمله ی بعدی بازار ميباشد؟  شدن
بر روی درایور اول یک بیس تشکيل شده است که با دایره ی سبز در تصویر   GBP/USD ساعته ی جفت ارز 4به طول مثال در تایم فریم 

 مشخص است 
 بای و تغيیردیدگاه شکل گرفته باشد در حالت الیو بازار به این فکر ميکردیم که ممکن است این بیس در جهت تصميم گيری برای 

در چندین کندل بعدی بازار روی لولی از درایور سوم بیس دیگری تشکيل ميدهد)دایره ی قرمز( و سرانجام استارت حرکت نزولی و رد شدن 
ایین صرفا برای دیدیم که بیس باال برای تصميم گيری حرکت سل و بیس پ -ساعته  4تایم  ATR بیس پایین بدون یک واکنش حتی در حد

 تایم دادن به همه ی بایر ها برای وارد شدن به پوزیشن بای و جمع آوری سفارش بود 
به چه صورتی ميتوان در الیو و لحظه ی بازار ،تشخيص داد ک بیس پایین برای این هدف شکل گرفته است نه برای تغيیر دیدگاه و بای  

 شدن بازار؟ 

 
 جواب: 

 د لول های ان در بحث تریپل صحبت می کنيم اما به نظرم شما بازار رو خيلی سخت و پیچيده نگاه می کنيد یک تری درایور  که در در مور
یه خط روند شکسته شده و بازار بین سطح قبل و سطح پیش رو باید ساید بشه که شده و تا زمانی که از یک سمت شکسته نشده در 

چو الگو کالسيک هست و حاال هم که بیس تشکيل داده تایم تریگر برای ترید و   سقف ها سل و در کف ها خرید مطابق با دیدگاه کالسيک
 استاپ و تارکت ها مهيا و فقط کليک کردن نياز داره و کسی که توان و قدرت داشته باشه مدیریت سرمایه رو رعایت کنه و کليک کنه 
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 جلسه _بیست و یک #
 ۹۸۵سوال_شماره  #

 استاد چرا تو تحيل ین این گره رو در نظر نگرفتيد .در حالی که چندتا واکنش به این گره داشت.ممنون ميشم یه توضيح بدید .تشکر  

 
 

 جواب: 
برای ین از نظر من شما یک دراپ بیس دراپ دارید که قيمت روی ان تریپل تشکيل داده و در ان گره سلی وجود نداشته و قيمت بای  

اصلی ميتونه ناحيه ترسيم شده باشه و ناحيه ترسيمی شما یک گره هستش که بعدا به خاطر حرکت شارپ دیدگاه فروش  شده  پس گره 
ایجاد شده ولی قبل از ان دیدگاه فروش در ناحيه های پایین تر بوده و ان ناحيه شما در راستای منشاء حرکت هستش که خریدار ها از  

 خرید های کف دارند حمایت می کنند 
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 جلسه_بیست_و_یکم #
 ۹۸۶سوال_شماره_ #

 برای بخش نشان داده در نمودار به چه نحو باید برنامه ترید داشت؟ 
 سطحی شکسته شده داریم به سطح دیگر رسيده و  برگشته

 است برای ادامه مسير؟  B این برگشت پول بک به سطح
 است؟   A یا اتمام ماموریت شکست و برگشت از سطح

 
 جواب: 

سطح داشتید به اسم بی که قيمت ان رو شکسته و به سطح پیش رو رسيده و االن باید به دو روش در انجا سل کنيد و یا اینکه  شما یک 
 در لول های پایین تر خرید کنيد 

ان دو روش سل ميتونه ست کردن سفارش در بیس قبلی که نقطه آ شما هم واکنش به ان بوده باشه و یا اینکه صبر کنيد یک پیوت  
 شکيل بشه و بعد برید در تایم تریگر ان پیوت و زمانی که قيمت برگشت به اف تی سی پیوت داره ترید کنيد ت

به نظرم در همين چند سوال قبلی هم در مورد اینکه یورو باید خودش رو به ان سطح و گره پایین بررسونه صحبت بودش و توضيح داده  
پ طراحی شده شخصی شما باشه ولی حتی اگر یک سطح شکسته شده باشه شما شده ولی روش ترید شما دیگه باید بر اساس ستا
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سعی کنيد یک لول قبلتر از ان برنامه خروج یا ورود رو داشته باشيد چون پولبک های بوسه خداحافظی یکی از انواع پولبک ها هستش و 
 ما در مورد استاپ هانتر داریمبازار اکثر به صورت زیر به ول های واکنش ميده و علت ان هم دیدگاهی هستش که 

 
 

 این دقيقا همان بحثی بودش که عرض کردیم گره های حاصل از شکست خط روند مهمتر از گره  های سطوح استاتيک هستند 

 
 

 جلسه_بیست_و_یکم #
 ۹۸۷سوال_شماره_ #

  پترنها استفاده کنيددر جواب یکی از سوالها فرمودین اگر تعداد گرهها در محدوده زیاد بود از الگوها و  
 اما چجوری باید اینکار را انجام دهيم مثًال در تصویر زیر که گره در محدوده زیاده ، چجوری این مشکل و حل کنيم؟ 
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 جواب: 

اتمام دوره  چطوری رو نگفتيم به این خاطر که هنوز گره های حاصل از کپس / تریپل/ اسپایک و خيلی از الگوها مونده و انشا هللا بعد از 
هم وقتی تسلط به همه الگوها داشتید ميتونيد با مراجعه به تحليل های ادمين ها در صفحه اینستا و نگاه کردن به تحليل ها و انتخاب 

 گره ها توسط انها این موضوع رو مشخص کنيد ضمن اینکه به گفته یکی از دوستان که االن هم در گروه شما تشریف دارند 
رو در یک تایم فریم لو ميده و این لو دادن دقيقا همان الگوهای هستش که در یک تایم فریم کامال مشخص   بازار هميشه خودش

 هستش و ما انها رو درک می کنيم و در تصویر شما االن یک الگو دارید که منشاء حرکت ان ناحيه مورد نظر هستش 
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 جلسه_بیست_و_یکم #
 988سوال_شماره #

رسيده و در  D را شکسته و به سطح A حرکت کرده سطح X خدمت جناب تریگر.. استاد در تصویر فوق قيمت از نقطهسالم و عرض ادب 
پولبکی از نوع کندلی هست و   C هست... سوال اینکه آیا نوع گره F در سطح FTC را اینگولف کرده و در حال پولبک به سطح   C برگشت گره

 که آخرین گره  مسير نزولی هست و اینگلف شده, سطح C ست؟.. استاد با توجه به اینکه گرها B گره اصلی و تصميم گيری شکست گره
FTC پیووت کف باید محل خرید باشد ولی فرمودید گره های های پولبکی گره های تصميم گيری نيستند یعنی طبق فرمایش شما گره B 

داشت من اشتباه هست؟... کال بحث اینگولف شدن آخرین گره در باید اینگلف شود که پیوت کف را ریورس در نظر بگيریم...کجای بر
       پیووت ها آیا آخرین گره باید نوع خاصی باشد یا تفاوتی نمی کند؟.. تشکر

 
 جواب: 

تی ظاهرا کم کم داریم وارد بحث پیوت ها ميشيم و باید به فکر تهيه ویدئو مربوط به پیوت ها باشيم و اگر اجازه بدید بحث ترید در اف 
سی رو به جلسه کپس موکول کنيم و برای این سوال فعال عرض کنيم که باید گره  بی  انگلف بشه  تا دیدگاه شکست سطح  آ رو داشته 
باشيم و در تصویر شما چون قيمت به تارکت رسيده ماموریتش انجام شده و برای تصميم گيری برای خرید باید به شرایط سطح دی و 

 وجه داشته باشيم که انشا هللا در جلسه کپس ها به ان مساله ميرسيم پیوت های تشکيل شده ت
 

 989سوال_شماره_ #
  جلسه_بیست ویکم #

سالم و خسته نباشيد به استاد عزیز لطفا ميشه در این باره هم صحبت کنيد که حق تقدم وحق تعخر در دیدگاه  به چه صورتی هست در 
یک اوت  هست اگر یک پیپ زیرش   گره ی صفر اف تی بی بره دیدگاه ما تغيیر نميکنه باید به  چارت ما یه گره ایی داریم که در دل کندل بر

  اندازه اینگلف اس ال گره اینگلف بشه ؟دیدگاه سی او شدن به اندازه ای تی ار تایم ساختار با اینگلف اس ال  تایم تریگر فرقش در برگشت
 هست ؟ 
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 جواب: 
 مربوطه صحبت خواهيم کرد که فصل سوم فيزیک هستش  اما حتما تبادل نظر ميشه در مورد انگلف عرض کردم در جلسه 

اما در مورد انگلف به اندازه یک تيک و تعویض دیدگاه در اموزش های قبلی به این خاطر بودش که ما برای پیدا کردن گره تا تایم یک 
چارت اما بعدا به خاطر راحتی کار و البته دقت بیشتر این موضوع  دقيقه پایین می رفتيم و برای تایم یک دقيقه هم تایم تریگر ميشه تيک 

به این صورت که شما وقتی یک گره معامالتی دارید احتياج دارید تا ميزان عبور از سطح به اندازه    به ای تی ار همان تایم  تغيیر داده شد
 يم گيری بهتری برخوردار هستید ای تی ار تایم تریگر یعنی تایم همان گره باشه و با این روش شما از تصم

در واقع شما در زمانی که قيمت به اندازه توان حرکتی از یک سطحی عبور می کنه ان سطح رو شکسته شده در نظر ميگيرید اما اگر ان 
نگلف استفاده  شکست  از نوع دوم باشه اگر سطح باشه  از کلين برک اوت استفاده ميشه یا همان سی او و اگر گره معامالتی باشه از ای

در واقع تفاوتی در ماهيت داستان وجود نداره و فقط یک زبان مشترک بین تحليلگر و تریدر هستش که بدانند در مورد چه سطحی    ميشه
 دارند صحبت می کنند 

 
 جلسه_نوزدهم #
 990سوال_شماره_ #

 .لطفا کمی بیشتر توضيح دهيد .رو درست متوجه نشدم "  ۹۲۵با عرض پوزش من این بخش در " #پاسخ_سوال_شماره_

 
 جواب: 

وقتی قيمت هر بار که به سطحی نزدیک ميشه بیشتر از عمق ان نفوذ می کنه یعنی اینکه تمایل به ادامه مسير نداره نسبت به حالتی که 
ع باید بتونيد گره وقتی در حمله های دوم و بعد نمی تونه به سطح برسه و به سطوح گره های جدید واکنش ميده و شما از این موضو

 "هایی رو که در یک محدوده هستند را برای ترید انتخاب کنيد
 

 سالم 
صحبت از تمایل و عدم تمایل هستش و شما در تصویر نگاه کنيد برای شروع یک پیوت کف و یک پیوت سقف دارید و در مرحل بعد  

 یعنی اینکه تمایل و فشار بازار به حرکت نزولی هستش قيمت از پیوت کف عبور کرده ولی حتی نتونسته به پیوت سقف برسه و این 
 البته این بحث در گره ها مطرح هستش و من برای اینکه خيلی راحت موضوع عنوان بشه از یک بحث و سطح کالسيک استفاده کردم 

التر ميره و این یعنی اینکه  شما یک گره در ناحيه مشخص شده دارید و هر بار که قيمت به ان برميگرده بیشتر در ان نفوذ می کنه و با
 سطح در حال پاکسازی شدن هستش و  در اینده قيمت این سطح رو ميشکنه 
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شما یک گره معامالتی دارید و قيمت هر بار که به سمت گره مياد نميتونه به ان برسه و از فاصله بیشتری نسبت به گره برميگرده یعنی  
 ستش) در این مثال( و یعنی اینکه قيمت تمایل به نزولی بودن دارهاینکه ان سطح هنوز مورد حمایت فروشنده ها ه

 
 
 

 جلسه_بیست_و_یکم #
 ۹۹۱سوال_شماره_ #

در بعضی نواحی هرچقدر تایم پایین ميریم هيچ گره ای نيست ، برای اردر ست کردن در همچين کندلهای محل ورود واستاپ به چه شکل  
 هست؟ 
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 جواب: 

دیدگاه و یا از لول های فيبو ميتونيد استفاده کنيد و  مثال در ناحيه سبز شما که یک النگ بار هستش و وقتی  استفاده از قانون اصلی 
 درصد ان النگ بار یا اسپایک ميشه گره ایی که دیده نميشه 50قيمت از بیس اسپایک شما عبور کنه ناحيه 

 
 

 جلسه_بیست_و_یکم #
 ۹۹۲سوال_شماره_ #
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برخورد دوم نتوانسته سقف برخورد اول و اینگلف کنه، از طرفی در سمت پایین در محدوده یک سطح تایم  در این نمودار قيمت در 
 باالهستیم ، اگر قيمت بعد از این نزول بخواد باال بره کدوم ناحيه برای صعود بیشتر مستعده؟ 

 
 

 
 

 
 993سوال_شماره_ #
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 جلسه_ بیست ویکم #
سوالی در ذهن من هست که مشکل اساسی در ذهنم هست ای تی ار در حال فشرده شدن و  سالم و عرض خسته نباشيد به تریگر عزیز 

باز شدن هست یعنی ميتوان در تشخيص لگ ازش استفاده کرد ولی در تشخيص شکست یه کم مشکل دارد و توان حرکتی ميتواند به 
با و ميتوان به عنوان معيار ازش استفاده کرد در طور قطعيت بگوید که سطحی شکسته شده یا خير و عدد توان حرکتی ثابت هست تغری 

شکست ها ولی ای تی ار چون ثابت نيست نمی توان در صورتی که جفتشون یک چيز را بیان ميکنند ولی باز باهم فرق دارند مثال ميزنم 
حرکتی شکسته نشده و  موضوع روشن شود در تصویر زیر ما سطح دیلی داریم که بر اساس ای تی ار شکسته شده ولی بر حسب توان

 هست و دیدگاه حرکتی باز فرق دارد ممنون ميشم راهنمایی بفرمایید ؟۴اس او 

 
 هست ۳شکل دوم بر اساس توان حرکتی اس او 

 
 در شکل سوم بر اساس ای تی ار شکسته و اون گره باید ادامه صعود رو خواهيم داشت 
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 جواب: 
 من قبل از اینکه به تصاویر نگاه کنم

کنم که توان حرکتی و ميانگين حرکت هر چند زیاد با هم تفاوت نمی کنند و در اصل به یک موضوع اشاره می کنند و من هم بارها عرض 
 عرض کردم که زیاد در این مورد سخت نگيرید و ميشه از هر دو تا استفاده کرد

ميانگين ميزان حرکت و به نوعی پتانسيل  توان حرکتی که تکليفش مشخص هستش قدرت حرکت و پتانسيل اصلی جفت ارز هستش و
 جنبشی به حساب مياد که واقعيت حرکت رو نشان ميده 

و همان طور که فرمایش کردید دو حالت فشرده و گسترش یافته داره و شما زمانی که ميخواهيد از ان استفاده کنيد در اصل باید زمانی  
ه کنيد و برعکس زمانی که در حرکت فشرده هستید از ميانگين زمان که در حرکت های گسترش هستید از ميانگين فشرده استفاد

 گسترش استفاده کنيد 
 یعنی باید اندیکاتوری برای ای تی ار بنویسيد که یه فاز زمانی رو با تاخير نشان بده

و الیو بازار رو نشان امابرای شکست هم چنان نظرم این هستش که از ميانگين استفاده بشه چون ميانگين به نوعی توان حرکتی جاری 
 ميده و به واقعيت نزدیک تر هستش 

 من توی جيبم یک ميليارد پول دارم پس توان این رو دارم که بتونم یک ميليارد به شما بدم 
 اما وقتی دستم رو از جيبم بیرون ميارم برای شما صد ميليون در نظر گرفتم و صد ميليون به شما ميدم 

 هستش یا صد ميليون  االن یک ميليارد برای شما مهم
مطمئنا ان چيزی که دست شما رو گرفته صدميليون هستش ولی به این معنی نيستش که یک ميليارد مهم نيستش چون اگر یک 

 ميليارد و ان توان حرکتی وجود نداشت دیگه صد ميليونی هم در کار نبودش
 ميليون بودش 40ده ميشد و اگر توان حرکتی مثال نيم ميليارد بودش شاید ان چيزی که به شما دا

ولی این رابطه بین توان حرکتی و ميانگين هستش و توان حرکتی پتانسيل ساکن هستش که هر آن ميتونه به پتانسيل جنبشی که  
 ميانگين هستش تبدیل بشه 

 
 و اما برای تصاویر شما

  قبل از هر چيزی عرض کنم و تاکيد کنم به ان چيزی که بارها گفتم
کدام فرمول و روش استفاده می کنيد سعی کنيد هميشه از ان استفاده کنيد و مثل ان شاگرد مکانيک چشم شما به شما اگر از هر 

 مغازه صافکاری نباشه که دوست شما در ان کار می کنه چون ان وقت نه صافکار ميشيد نه مکانيک
 

 و یک خرید تا ناحيه پیش رو داشته باشيم  مطمئنا اینجا این سطح شکسته شده و ما باید به تایم تریگر برای خرید بریم
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به نظرم شما حتی اگر بخواید بر اساس توان حرکتی هم ترید کنيد و اس او چهار داشته باشيد و سل کرده باشيد این ناحيه محل برای  

  خروج هستش و باید انتظار داشته باشيم که شاهد یک برگشت از این ناحيه باشيم
ن و هم بر اساس توان حرکتی این محل یک گره هستش اما گره تسویه در نظر ميگيریم چون با هر دو دیدگاه شما  هم بر اساس ميانيگ

 باید در ان سقف یک سل داشته باشيد 
ناحيه  اما این بر اساس دیدگاه این تایم هستش و اگر شما بر اساس تایم فریم باالتر بخواهيد نگاه کنيد یک پیوت کف دارید که باید در 

  های پایین تر خرید داشته باشيد
و اگر هم دوگانگی وجود داشته باشد به نظرم برای تصميم این هستش که شما در سقفي که احتماال ميدهيد یک ریتریس نزولی دارید 

 سل کنيد یا نه صبر کنيد تا در کفی که در اینده مشخص نيستش سيگنال خرید صادر بشه خرید داشته باشيد 
 دیم اگر تایم های سه گانه هستش مجاز به هر دو ترید خواهيم بودکه عرض کر

اما با بررسی شکست با توان حرکتی و ميانگين حرکتی دیدگاه ها فرقی نداشته و فقط اگر شما بر اساس توان حرکتی ميخواستید تحليل  
 شکست انجام بدهيد دیگه ان خریدی که سيگنال ميانگين حرکتی بود رو نداشتید 

  در این خصوص با شماست که بخواید و تصميم
 بر اساس توان حرکتی ستاپ ترید تنظيم کنيد 

 بر اساس ميانگين حرکتی ستاپ ترید تنظيم کنيد 
 و یا بر اساس تحليل رفتاری هر دو  دیدگاه 

 
 جلسه_بیست_و_یکم #
 994سوال_شماره_ #

 ع انهاو کال بحث تخليه سفارشات با مثال توضيح بدید لطف کنيد اگر صالح دونستید راجع تفاوت کلين بریک اوت با اینگلف وانوا
 جواب: 

چشم حتما  و اگر اجازه بدید این بحث و این سوال رو من یاد داشت می کنم تا زمانی که در مورد سفارش ها صحبت کردیم بعدا به 
 بتونيم کمی صحبت کنيم صورت ترکيبی در مورد نفوذ ها و گره های معامالتی و دیدگاه های تخليه سفارشات اگر  

                     تقریبا چند جلسه بعد به بحث نواحی و دیدگاه های سفارشات ميرسيم 
 

 جلسه_بیست_و_یکم #
 995سوال_شماره_ #

فرمودید تایم گره حاصل از شکست خط روند رو برابر با   924استاد در درس اجزا روند انواع خط روند رو تشریح کردید و در جواب سوال 
ین پیوت که معموال پیوت مينوری هست فرض ميکنيم... سوال اینکه برای همه انواع خط روند اینطور باید فرض کرد یا متناسب با  آخر

 جایگاه گره حاصل از شکست خط روند یا تریگر نکات تکميلی هم برای پیدا کردن تایم گره یا انواع برگشت ها به اون گره داره؟
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 جواب: 
ارید در اکثر موارد پیوت ها از یک جنس و تایم هستند و زمانی که تریگر الین دارید جنس پیوت ها با هم متفاوت وقتی شما خط روند د

  ميشه
 چون ما کال دنبال این هستیم که تریگر الین ها رو از مينور ها ترسيم کنيم تا زودتر از همه بتونيم وارد بازار بشيم

ز  یعنی شدو پیوت اول و کلوز پیوت دوم ترسيم می کنيم که شیب ان هم به گونه ایی باشه که حتی شیب تریگر الین رو هم از شدو به کلو
 بتونيم زودتر از موید ترید کنيم 

و برای شکست در ان سوال هم منظور برای ترید کردن باتریگر الین ها بودش که بتونيم در جایی ریسک کنيم که استاپ کمتر داشته 
 رسيدن به تارکت ریسک به ریواردش مناسب باشه باشيد و فاصله تا 

 و قوانين برای گره ها و پیدا کردن تایم ها در همه موارد ثابت هستش 
 

 جلسه_بیست_و_یکم #
 996سوال_شماره_ #

کندل را استاد عزیز لطفا کمی در مورد کندل آخرین تالش که در یکی از سواالت توضيح دادید توضيح بفرمایید اینکه چطور می توانيم این 
 قبل از حرکت اصلی شناسایی کنيم . ممنون 

 جواب: 
 این کندل قبل از حرکت اصلی حتی اگر قابل شناسایی باشه ما با ان کار نداریم

شما یک حرکت رالی بیس رالی  یا دراپ بیس دراپ و یا یک حرکت کپس دارید که در ان حرکت بیس یک گره معامالتی هستش و اخرین  
زمانی که بعدا قيمت به ان گره ميرسه برای ما حائز اهميت هستش مثل همان کندل زیر تریگر کندل در گره ها  کندل رنگ مخالف در 

 کندل اخرین تالش هم یکی از نقاط تصميم گيری هستش که ما در گره ها روی ان کندل ریسک ترید داریم 

 
 

 جلسه_بیست #
 997سوال_شماره_ #

در ویدئو بیست از گام  13:49برای شکست سطح فرمودید کندل شکست باید به اندازه توان حرکتی باالتر از سطح کلوز کند و در دقيقه 
حرکتی کوتاه برای این منظور استفاده فرمودید درگلد معموال تفاوت این دو عدد بیست پیپ است در چنين شرایطی از کدام عدد باید 

 استفاده شود 
 جواب: 

  اگر گفتم که کندل باید به اندازه توان حرکتی باالتر از سطح کلوز کند مطمئنا اشتباه گفتاری بوده
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چون توان حرکتی برای شکست  های نوع دوم استفاده ميشه که باید به اندازه توان حرکتی در سطح نفوذ کند و حتما اشتباه بوده که  
 تصحيح ميشه

کتی استفاده می کنيم و مشکلی وجود نداره ولی برای نفوذ ها سعی کنيد از  توان حرکتی که در برای شکست نوع اول که از ميانگين حر
 سطح پایین چارت هستش استفاده بشه و از عدد های باال برای گام های کوتاه و بلند جهت لول بندی استفاده کنيد 

 جلسه_بیست_و_یکم #
 سوال: 

فرمودید برای پی بردن به دیدگاه ها و ذهنیت قيمت باید به آرایش کندلی برگشت به سطح توجه استاد عزیز در جواب سواالت دوستان 
 کنيم ميشه لطفا کمی توضيح بدید در مورد آرایش برگشت و ذهنیت هایی که از آنها ایجاد ميشود؟

 جواب: 
 گر هنوز محل اشکال هستش این سوال رو با تصویر در یک درخواست دیگر در چند سوال قبلی مجدد صحبت کردیم ولی ا

اجازه بدید در بحث مربوط به جلسه های ذهنیت قيمت در مورد بحث بشه و انجا بعداز اینکه درایور ها رو گفتيم این بحث و ارایش کندلی 
 تسویه کامال صحبت خواهد شد 

 
 جلسه_بیست_و_یکم #
 ۹۹۸سوال_شماره_ #

  این کانال درست رسم نشده؟
 داره شکسته ميشه ؟ اگر درسته چرا از دو طرف 

 وقتی قيمت از سطح داخلی بیس پیوت روزانه داره برمی گرده،مثل این نيست که از سطح چهار ساعته برگشته ؟ 
 تونه جلوی اون رو بگيره؟ پس سطح روزانه مقابل می

 
 جواب: 

دره و قله های قابل استناد برای ان در مورد رسم کانال بله درست رسم شده ولی این کانال برای این تایم فریم نيستش چون شما 
 ندارید 

 
در مورداینکه چرا از دو طرف شکسته باید عرض کنم یک کانال حتی اگر درست هم ترسيم شده باشه که مادام العمر نباید قيمت در داخل 

 (         بشن )مثل دل منان حرکت کنه و کال این رو از من به یادگار داشته باشيد که سطوح ترسيم ميشن برای اینکه روزی شکسته 
اما شکست کانال و یا نفوذ در ان رو عرض کردم یه عمر عادی هستش و در مسير روند کانال ها شکسته ميشوند و قيمت از یک کانال به  

 کانال دیگه حرکت می کنه ولی خطوط روند مقيدتر هستند 
 

ت در مورد شکست ها تقدیم ميشه فقط عرض کنم که ان لول برای بیس ها در حال تهيه ویدئو هستم و به زودی بعداز پایان گرفتن سواال
 بندی برای ترید در لحظه هستش و در اینده وقتی قيمت به سطح بیس ميرسه دو راه داریم برای تایین سطح 

 یا مثل پیوت با ان برخورد می کنيم و سطح داخلی و خارجی هر دو برای تایم باال هستش 
 و یا از تایم گره استفاده می کنيم

 که قبال هم عرض کردم این دو روش کالسيک و پرایسی معموال یک تایم با هم اختالف دارند 
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 اما موردتحليل با دیدگاه شما
 

این ارز در همين روزها بارها تحليل شده و مسير حرکت برای رسيدن به گره پیش رو تقدیم شده و به نظرم تایم کانال شما برای چهار 
سطح کانال کامال طبيعی هستش و به جلسه خطوط مورب مراجعه کنيد و انتظار ما شروع  حرکت صعودی از ساعته هستش و ان نفوذ در  

 سطح پیش رو هستش و تا اطالع ثانوی قيمت بین سطح پیش رو و سطح ماقبل ساید هستش 

 
 

 جلسه_بیست_و_یکم #
 1000سوال_شماره_ #

متوالی داریم و قيمت به سمت گره اول مياد منطقه خوبی برای ترید هست.  استاد شما فرمودید در دیدگاه سيدن هر وقت ما دو گره 
پیپی که مشخص شده یا بیس باالیی که با   20همينطور که در این چارت معلوم هست گره اول ميشه هيدن اسپایک و گره دوم ميشه گره 

حساب ميشه و نقطه ورودش ميشه   پیپ هست و برای این تایم اسپایک 20عالمت سوال مشخص شده؟ چون اون کندل ریزشی 
 !همينجایی که واکنش داده

 اگر اون عالمت سوال گره باشه پس ارایش کندلی قبل شکست چی ميشه؟ 
اگر نه اون گره برای شکسته شدن سطح زرد باشه پس ارایش کندلی قبلش چی ميشه؟ ميتونيم بگيم گره اولی که مشخص شده و در 

 ارایش کندلی قبل شکست سطح زرد هست و عالمت سوال ميشه گره حاصل از شکست؟  دقيقه قابل رویت هست همون 1تایم 
              ببخشيد طوالنی شد 

 یک کم وقتی چارت شلوغ ميشه گيج ميشم که نميدونم بخاطر بحث پرایس هست یا تمرین کم؟ 
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 جواب: به صورت فایل تصویري  
خوندم و اخرش نفهميدم من چی گفتم و سيدن چی گفته و شما چی فرمایش می  راستش رو بخواید من خودم هم االن دوبار این متن رو 

کنيد ولی یه چيزی رو هم یادم هستش و هم به خاطر دارم که هر گاه سه گره متوالی داشته باشيم و قيمت از گره سوم برگشت داده بشه  
اگر دو گره متوالی داشته باشيم و گره اول حاصل از گره اول محل مناسبی برای ترید هستش و باز یادم هستش که عرض کرده بودم که 

 شکست خط روند باشه ان گره مهمتر از گره ایی هستش که حاصل از شکست سطح استاتيک باشه
اما برای تحليل جفت ارز شما به صورت تایم به تایم یه نگاهی بهش ميندازیم هر چند حرکت اسپایک هستش و هنوز چندین جلسه تا 

تریپل و بقيه الگو ها مونده اما یه نکته بگم که ظاهرا شما خيلی دنبال ارایش کندلی قبل از شکست هستش و فرمایش   حرکت اسپایک و
می کنيد این ارایش چی ميشه ببنید من عرض کردم یکی از بهترین نوع شکست ها این هستش که شما ارایش کندلی قبل از شکست مد  

کت داره که به صورت سی پی و به صورت لگ حرکتی هستش و قبل از یک شکست یکی از این دو  نظر ما رو داشته باشيد بازار کال دو حر
 ارایش ميتونه وجود داشته باشه و عرض کردیم اگر ارایش حرکتی داشتید و شکست داشتید بهتر هستش که وارد بازار نشيد 

 د و شکست هایی رو مد نظر داشته باشيد که قبل از ان ارایش کمپرس داشته باشي
منظور ما این نبودش که شما هر کجا شکست داشتید حتما باید ارایش کمپرس داشته باشيد که دنبال ان هستید که حتما قبل از 

     شکست ارایش سی پی باشه                        و اما جفت ارز شما و ناحيه مد نظر شما

  
 جلسه_بیست_و_یکم #
 1001سوال_شماره_ #
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اقا اینجا ما یک گره حاصل از شکست یک خط مورب داریم )بفرموده ارزش بیشتری از سطوح استاتيک دارند( و از  عرض ادب دوباره سعيد
طرفی دومين اولين گره از این حرکت شارپ هست که طبيعتا چون هم گره بعد از شکست هست هم طبق دیدگاه سيدن گره اول منطقه 

 .پیپ یعنی اولين تارگت تایم تریگر رو بهمون داد 12در بهترین حالت  خوبی هست برای ورود انتظار برگشت قوی داشتم که
 پیپ انتظار حرکتی درستی بوده؟ 12من چيزی رو از قلم انداختم یا همين 

         و سوال بعدی امکانش هست از بورس ایران هم چارت ارسال کنيم برای سوال؟

 
 جواب: 

 سالم و وقت بخير 
االن فيلمش در حال اپلود هستش و در مورد ان گره کف به نظرم شما فقط ميزان انتظار ماندگاری در ان فکر کنم همين ارز بودش که  

  سطح رو که باید به اندازه تایم ساختار و باالتر انتظار داشته باشيم که صبر کنيم تا سفارش ها پر بشه و یا حتی استاپ هانتر بشه برای
 حرکت اصلی رو در نظر نگرفتيد 

 
 

 1002شماره_ سوال_#
  جلسه_بیست ویکم #

با عرض ادب و احترام سوال حل تمرینی درباره تارگت ها دستی حساب کردم ایا در ترید دستی بهتره یا اندیکاتور محاسبه کرده منظور تاچ  
 شدن تارگت ؟ 

https://kohanfx.com


 

 
 جواب: 

 از کف گرههر دو عدد ها یکی هستند فقط شما منشاء محاسبه رو از نقطه ورود در نظر گرفتيد و ما 
  پپ هستش و از نوع  ایی تی ار و محل ورود ميشه از مرکز به پایین 16تا   15طول گره شما تقریبا 

پپ زیر کف هستش بخواید  2پپ فاصله دارید که اگر از انگلف اس ال که به اندازه   8-7یعنی شما از محل ورود خودتان تا کف گره تقریبا 
پپ رفتيد باالتر که اگر از محل  13پ الس ها یکی ميشه حاال شما برای تارکت از نقطه ورود استاپ الس رو مشخص کنيد هر دو استا

در واقع هر دو عدد های محاسبه دستی شما و محاسبه اندیکاتور یکی   13پپ یعنی همان  9منهای ان  22پپ برید باالتر یعنی  22استاپ 
 هستش 

 گام یک رو برای استاپ و گام های دیگر رو از کف گره برای تارکت در نظر گرفتيم   فقط شما از نقطه ورود حساب کردید و ما
 و به عدد های بعدی تارکت خودتون هم به اندازه ای تی ار تایم تریگر همان عدد اضافه کنيد عدد ها یکی ميشه

 ست کردن تارکت باشيد و مهمتر از همه اینها این هستش که شما باید در ان نواحی به دنبال یک سطح و گره برای 
 

 جلسه_بیست_و_یکم #
 1003سوال_شماره_ #

ساعته دیده ميشود می تواند حاصل از شکست یا برگشت سطح ویکلی باشد حاال برای نمونه این گره  4فرمودید گره ایی که در تایم مثال 
 کدام سطح ویکلی بسنجيم؟  ساعته هستش رو وقتی به تایم ویکلی ميریم این گره رو باید نسبت به 4که االن در تایم 
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 جواب: 

البته تا جایی که یادم هستش عرض کردم دو روش شناسائی سطح با قوانين پیوت و شناسائی سطح با قوانين گره تقریبا یه تایم فریم با 
وجود گره مورد نظر شما برای  هم تفاوت دارند چون بعضی از زمان ها گره ها ميتونند برای تایم های پایین تر هم باشند اما با تمام این 

شکست خط روند سی پی هفتگی هستش که یک واکنش به گره اصلی بوده و من برای بهتر دیده شدن خط روند سی پی همانطور که قبال  
 هم عرض کرده بودم یک تایم پایین تر به ان نگاه می کنم 

 
 1004سوال_شماره_ #

 جلسه بیست ویکم 
 : ن درست متوجه شدماال ۹۹۷ببخشيد استاد پیرو سوال 

در شکست نوع اول باید کلوز کندل شکست به اندازه یک ای تی آر باالی سطح باشد و در شکست نوع دوم نفوذ در سطح به اندازه توان 
 .حرکتی باشد 
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 جواب: 
 برای کندل شکست نوع اول  از نظر خود کندل یک یکی از پازل های شکست هستش 

 بودن ان مهم هستش  و کلوز کردن پشت سطح طول کندل شکست و فول بادی 
 ما در مورد فاصله چيزی نگفتيم 

 درصد کندل پشت سطح باشه و سایر موارد 50و مواردی که گفته شد نقل قول بودش از دیگران که مثال بیشتر از 
 

ما ميداد برای اینکه بتونيم   برای شکست نوع دوم ميزان نفوذ مهم بودش به این خاطر که در دل کندل شکست ناحيه های متفاوتی به
 بعدا در مورد ان ناحيه تصميم بگيریم 

 
به نظرم شما احتياج به نمونه های  بیشتر دارید که از ان جمله ميتونيد به اخرین مثالی که در اخرین ویدئو گفتيم به این شکست به 

 عنوان یک شکست نوع اول توجه داشته باشيد تا نمونه های  دیگر
 

 1005سوال_شماره_ #
  جلسه_بیست ویکم #

سالم وخسته نباشيد مطمن هستم که این نقطه کور در رابطه با سشن ها رابطه داره و اصال من هيچی نفهميدم از ویدیو ولی پی دی اف  
 ها رو خوندم و متوجه شدم وقتی قيمت سطحی رو شکسته بانک ها تسویه ميکنند تا بعدا در قيمت پایین تری ورود کنند اگر امکانش

 هست از نقطه کور چند مثال بزارید تا متوجه ترید کردن ميان روزی بشویم ؟با تشکر از استاد گرامی 
 جواب: 

 بحث نقطه کور مربوط ميشه به توان حرکتی یک ارز در یک بازه مشخص که انتظار حرکت در ان بازه رو از ان ارز داریم
 پپ از یک ارز رو در یک روز دارید  75  برای مثال در همان ویدئو و یا فایل ها شما انتظار حرکت

  پپ را از خط شکسته شده دارد برای روز بعد 75و حاال یک سطحی دارید که ان سطح شکسته شده و قيمت فاصله ایی برابر 
 اشدمجددا این ارز به صورت ميانگين همان حرکت را دارد و شما انتظار دارید که  اگر پولبک به سمت سطح شکسته شده را داشته ب

پپ   40خودش را به همان فاصله برساند و این نقطه ایی هست که شما در ان نقطه سفارش ست می کنيد حاال اگر در همان روز مثال 
پپ یعنی قيمت از   40هستش و از نقطه  75پولبک کرد برای روز بعد دیگه نقطه شما نقطه کور نيستش چون در روز سوم باز انتظار حرکت 

عبور خواهد کرد ما از این بحث در سشن ها و ميانگين حرکتی که برای سشن ها داریم هم استفاده می کنيم زمانی که  سطح ليميت شما 
         حرکت قيمت در یک یا دو سشن به اندازه حرکت سه سشن هستش که انشاهللا در سال بعد به بحث سشن ها ميرسيم 

 1006سوال_شماره_ #
 جلسه_بیست و یکم #
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تایم گره است را نفوذ یا انگلف   Th یا ATR تایم تریگر سطح که همان Th یا ATR مودید ميزان عبور قيمت به ميزانبرای تعریف انگلف فر
در نظر می گيریم. اما در پاسخ بعضی سواالت از ميزان نفوذ به اندازه توان حرکتی تایم پترن هم اسم بردید. آیا این دو باهم متفاوت  

 هستند که من متوجه نشدم؟
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 جواب: 
 شما یک گره معامالتی دارید 

 طول این گره معامالتی که در اصل باید اف تی ار باشد در تایم تریگر قابل مشاهده است 
 و انگلف یعنی به اندازه توان حرکتی تایم تریگر  از ناحيه اف تی ار عبور کردن

 
  عبور داشته باشيمحاال اگر گره معامالتی شما  ایی تی ار باشد به چه اندازه باید 

  و یا اگر گره معامالتی شما  سی تی ار باشد نياز به چه اندازه عبور قيمت از گره را داریم که بگویم جمع اوری شفارش ها یا انگلف صورت
 گرفته است 

 دارند  انگلف شدن که به پاکسازی مسير برای حرکت است رسيدن قيمت به نقطه و قيمتی است که استاپ الس ها در انجا قرار 
 و زمانی که محل استاپ الس ها تاج شود یعنی اینکه دیگه دیدگاه عوض شده و ان ناحيه انگلف شده 

مثال وقتی شما یک سطح کالسيک دارید به خاطر ميزان باالی توان حرکتی که باید در سطح  نفوذ داشته باشيم حتی از واژه انگلف استفاده  
 داریم نمی کنيم که بدانيم با یه سطح سرو کار 

 و از  سی او   یا همان کلين برک اوت یا پاکسازی استفاده ميشود 
همه موارد و ميزان نفوذ ها که بستگی به نوع گره و سطح دارد و برای پاکسازی استفاده ميشود به طول گره و مکانی هست که دیدگاه 

 ست کردن استاپ ها در آنجا وجود دارد
دارید و اگر بخواید ترید کنيد استاپ رو به صورت کالسيک و ان چه که اموخته اید در کجا ست  گاهی شما دو گره متوالی و نزدیک به هم

 می کنيد 
 مثل همان بحثی که در ویدئو بودش

 مطمئنا استاپ را در باالی گره دوم ست خواهيد کرد 
 که با طول گره وجود دارد پس در اینجا ميزان نفوذ در گره دوم به عنوان پاکسازی مسير است و ان هم به اندازه تناسبی

در ویدئو عرض کردیم که یک زمان ما به دنبال گره و منشاء حرکت در یک دقيقه بودیم و انگلف را به اندازه حتی یک تيک و پیپت در نظر 
 ی کنيم ميگرفتيم ان ميزان نفوذ  در تصویر مربوط به روش نامگذاری گره ها هستش که بدانيم یک گره را به چه صورتی نام گذرار

 که البته با بحث انگلف ها هم ميتواند رابطه داشته باشد 
 

  1007سوال_شماره_ #
 جلسه_بیست_و_یکم #

 در کيوی یکبار خط روند شکسته و یکبار تریگر الین که در واقع خط روند تایم های پایین تر هست . االن که قيمت داره برميگرده باید روی
تمرکز کنيم ؟ خط روند تایم باالتر و کندل شکست تایم ماژور یا تایم پایینتر ؟ دو سطح قرمز زیرو تریگر کدوم سطح و کدوم کندل شکست 

 . کندل های کندل شکست هستند
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 جواب: 

 تعداد  از تحليل ها و بحث هایی که قبال برای این ارز داشتیم و فورواد می کنم
  این خودش یک نقطه قوت مهم هستش و و به نظرم همين که به نقاط مشترکی در دیدگاه رسيدیم

جدای از اینکه من خودم تمایل به فروش در این ارز رو تا رسيدن به نواحی مدنظر شما دیدم ولی من مطمئنا اگر بخوام روی این ارز ترید  
 کنم 

 روی هر دو گره معامالتی ترید می کنم
الین هم اخرین اميد و نقطه برگشت هستش و یه سطح خودکشی با  در این تحليل خط روند مهم هستش ولی ناحيه ترسيمی تریگر 

 کمترین استاپ الس 
و علت ترید من در ناحيه باالتر این هستش که اگر هنوز این حرکت صعودی مورد حمایت باشد پس نباید اجازه بدن قيمت به ناحيه های 

 پایین تر برسه و ناحيه باال هم به ریسک ورود ميارزه 
 یک کندل النگ فيل شده داریم  توی تایم هفتگی

 
 

بیایم توی  دیلی مرکز ان حرکت این کندل هستش که یه پیوت هستش و شکست خط روند )ترسيم نشد( و همان کندل یک پیوت  
 هستش  یعنی اف تی سی داره
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 گره باالیی که منشاء سی پی هستش و گره پایین که حاصل از شکست و خطر ریزش هنوز در لونی هستش 

 ن مسير رو کم رنگ ترسيم می کنم که یه وقتی روی ان ترید نکنيدای

 
 

  1008سوال_شماره_ 
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  جلسه_بیست_و_یکم #
ببخشيد لطف ميکنين شکست این سطح روزانه را در لونی را یه بررسی کنين ؟ نتونستم نوع شکست و کندل شکست و گره های مهم  

 ممنون ميشم یه توضيح بدین   . برای ترید در اینده را پیدا کنم

 
 جواب: 

مطمئنا کندل شماره یک نميتونه باعث شکست شده باشه و ان کندل فرفره یک نفوذ هستش و شکست قطعی در کندل بعدی شماره  
 بوده
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و ترید در ابتدای  گره مطابق با قوانين در تایم چهار ساعته دیده ميشه و تقریبا برابر با توان همين تایم هستش پس اف تی ار هستش
 ناحيه

 
 برای ادمه دیدگاه و تحليل هم ميتونيد به موارد زیر توجه داشته باشيد 
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 لونی اگر این سی پی رو بشکنه ميتونه فعال تا منشاء حرکت بیاید باال

 
 

  1009سوال_شماره_ #
  جلسه_بیست_و_یکم #

 هر دو نوع ورود در لحظه شکست ها  و هم در ورود در برگشت بهگذاری در   tp استاد اگر امکانش هست یه مقدار در مورد نحوه 
ftr،etr٫ctr.....  توضيح بیشتری  بفرمایید ممنونم  ميشم٫را  

 جواب: به صورت فایل تصویري
 بگيرید روش ست کردن استاپ و تارکت ها هيچ تفاوتی نداره و شما کال دو روش برای این کار دارید که بر اساس گره ها تصميم 

 یا بر اساس سطوح کالسيکی که گره ها در انها ایجاد شده
 من تارکت ها رو بر اساس سطوح و تایم انها و انتظارات حرکتی تایم های فرکتالی که قبال گفتم در نظر ميگيرم

اساس ان و تایم ورود شما   و برای استاپ ها هم دو روش گفتيم یکی پرایسی و دیگری کالسيک که در هر نوع گره ایی که داشته باشيد بر 
 استاپ رو ميتونيد بر اساس یکی از دو روش گفته شده ست کنيد 

 و البته در اینجا شما یک روش تارکت گذاری دیگه هم دارید که اگر استاپ رو بر اساس پیوت ها و یا کالسيک در نظر گرفتيد 
 ظر در حرکت های قبلی ست کنيد تارکت ها رو با گره های متنا 15مطابق با همان و روش یک/ سه/ هفت/ 
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 1010سوال_شماره_ #
 جلسه_بیست_و_یکم #

 ATR پیپ است که کمتر از  72در نظر گرفت. البته طول النگ شادو  OTB در تایم هفتگی آیا می توان این شکست را EURUSD در چارت
 است؟ تایم ساختار  ATR تایم ساختار هست ولی طول ناحيه برگشتی بیشتر از

 جواب: 
البته پیوت شما هفتگی هستش اما فقط در حالت های سی پی که درایور داریم ميتونيم و مجاز هستیم که یک تایم پایین تر ان رو  نگاه  

 کنيم 
 البته بر اساس ان تصميم نميگيریم اما شما یک نفوذ به اندازه تایم دیلی دارید

 ن ميزان نفوذ باز برابر با تایم دیلی ميشه و از نوع سی تی ار حتی اگر بخواید پیوت دیلی هم در نظر بگيرید ای
 

 این در لحظه نفوذ بودش
 

داریم که در محدوده های همين تایم  200اما االن که حرکت انجام شد و برگشت داشتیم و تایید شکست رو گرفتيم طول حرکت باالی 
نوع خارج از محدوده  در نظر بگيریم و باز باید نهایتا در چارک ان حرکت به فکر  هفتگی هستش و باز ناحيه به تایم باالتر نميرسه که ان رو  از 

 ترید باشيم 
 

نيستش  و بر اساس نفوذ سطح ميانی و بر اساس ناحيه یک چهارم پایانی مد نظر    O به هر حال به نظرم نه نفوذ و نه ناحيه و گره از نوع
 هستش و یک محدوده داریم 
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مجدد یک زیرو تریگر کندل داریم و یه خط روند که تاچ شده پس به ریسکش می ارزه مخصوصا اگر این بیس رو استاپ هانتر در تایم پایین 
 کنه

 
 

 ان موقع ميشه با توجه به این حرکت ان رو فری ریسک کرد
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 دوباره برای من دعا کنيد

 
 
 

 ول بستم و اگر بخوام بخرم دیگه باالی ان کندل خرید می کنم من هنوز یه کمی اميدوار هستم و خرید رو البته با همان تارکت ا

 
 

 1011سوال_شماره_ #
 جلسه_بیست_یکم #

  4تایم  Atr پپ هست و برابر 24در تصویر زیر رسم گره ما از نوک شادو استفاده ميشه یا از باکس سبز رنگ ؟و اینکه شادو مورد نظر 
 .ساعته هست 
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 جواب: 
عنوان طول بیس به حساب مياد ولی برای ترید در بیس شما دو ناحيه در بیس دارید که عرض کردیم در پایین و در  طول شدو تا  شدو به 

بهترین باال و این  دو ناحيه با توجه به مشترک آپن و کلوز ها و شدو ها ترسيم شده و باید با با هم نيز از نظر اندازه تناسب داشته باشند و 
 هانتر ناحيه بیس ها مطابق با همان تصویری که در ویدئو بودش عرض کردیم  نوع ترید رو هم که استاپ

 
 

 1012سوال_شماره_ #
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 جلسه_بیست_یکم #
در ویدیو مربوط به گامهای حرکتی اشاره ای داشتین به بحث شکست ها و االن که ما طول برگشت ها و ناحيه ترید هر کدوم از گره ها رو 

بندی کنيم چارتمون رو و آیا مبنا و شروع رسم از گره تشکيل شده هست به نسبت تایم فریمش یا اینکه از  داریم،چجوری ميتونيم گام 
 نواحی کالسيک و پیوت ها استفاده ميکنيم؟

 جواب: 
 سالم و وقت بخير از دیروز روی این سوال فکر می کنم 

 و متاسفانه اصل و جان مایه سوال رو درک نکردم 
 در دل همان بحث تشخيص پیوت ها و ميزان برگشت ها هستش چون بحث گام های حرکتی  

هستش که از ان ميزان اختالفی که بین گام بلندو کوتاه هستش صرف نظر می کنيم و برای  Fibosh راحترین راه استفاده از ان استفاده از
 هر لگ و یا هر سوئينگ ان را ترسيم می کنيم و با گره ها اپدیت می کنيم 

 شما ميتونيد از اف تی سی تا اف تی سی ترسيم کنيد برای ترسيم ان 
 یعنی از یک زیرو تریگر تا زیرو تریگر دیگر که در این حالت شما از سر و ته یک حرکت مقداری از ان را به عنوان نویز حذف می کنيد 

 اما به نظرم تاثيری در این بحث نداره 
 ستش که شما در حال استفاده از ان هستید و موضوع بعدی در استفاده از گام های حرکتی در گره ها ه

درصد و چارک برای ترید انتخاب می کنيد در واقع در حال استفاده از   50و وقتی در اف تی ار / ایی تی ار/ سی تی ار ناحيه ها رو به ابتدا و 
 گام های حرکتی هستید 

 
ستر رو از زیرو ترسيم می کنند و به نظرم یه کار بیهوده در برخی از تحليل های دوستان شما قبال دیدم که گام های حرکتی سعيد خاک 

 هستش  چون هيچ تاثيری در ناحيه ورود نداره
 
 
 

 1013سوال_شماره_ #
  جلسه_بیست ویکم #

جا  قيمت از باالتر برگشت و به سطح ارتی پی پیوت قبلی نرسيد از اون۱۰۰۲با عرض سالم و خسته نباشيد به استاد عزیز علت اینکه در سوال 
 رفت باال برام سوال هست ميشود این شکست و طرز ترید رو توضيح دهيد ؟

 
 جواب: 

همانطور که مشاهده می کنيد برای این ارز ما از اول هم دو ناحيه برای احتماال شروع حرکت صعودی را در نظر گرفته بودیم و در مسير 
داره و ما نميتونيم ان رو نادیده بگيریم و باید احتمال برگشت از ان رو  حرکت برای رسيدن به سطح  مورد نظر شما یک سطح فلگ وجود 

 هم داشته باشيم و محلی برای ریسک ترید بودش 
عبور از یک ناحيه و رسيدن به ناحيه بعدی به شرط پاکسازی دیدگاه های هستش که این دیدگاه ها ممکن هستش که بعداز حرکت جدید  

 بوجود بیاد
 برخی از گره ها اهميت پیدا نمی کنند که حرکت برای یک تایم باال باشه و گره ها از تایم های مينوری و مخصوصا دبل تریگرو فقط زمانی 

 که این حالت در حرکت هفته قبل پوند اتفاق افتاد 
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 1014سوال_شماره_ #
  جلسه_بیست ویکم #

ار ساعته توسط کندل النگ مشخص شده شکسته وقتی در تایم  با عرض سالم و خسته نباشيد به استاد عزیز در تصویر ارسالی سطح چه
دقيقه گره معامالتی درون کندل النگ را بررسی ميکنيم به اندازه گام حرکتی یک ساعته است )باکس مشکی( که تایم پترن می باشد و   15

اما همان طور که دیده ميشود قيمت از گره عبور  بنابراین ناحيه ما ای تی آر است و انتظار داریم در وسط گره در آینده بتوانيم ترید کنيم
کرده و به یک کندل زیرو )خط سبز رنگ( در زیر گره واکنش داده و آنجا رنج شده اگر امکانش هست دليل این رفتار قيمت رو توضيح بدید .  

 ام شده؟ و اینکه واکنش مناسبی در این ناحيه نداشتیم می تواند به این دليل باشد که ماموریت شکست انج

 

 
 جواب: 

در مورد طال و در تایمی که دارید شما یک حرکت اسپایک دارید که قيمت به صورت سی پی درایور حرکت کرده و ناحيه تصميم گيری برای  
 ترید خرید باالتر از گره بیس فلگ بوده ) من خودم در ان ناحيه باال انتظار حرکت صعودی داشتم که تحليلم اشتباه بود( 

شکست ان گره و حرکت به سمت ناحيه شما که هيدن اسپایک هستش  شما با یک گره ایی سرو کار دارید که تارکت فروشنده ها اما با 
 _.بوده و در ضمن با انگلف شدن ان راه برای نزولی بیشتر فراهم خواهد شد 
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 1015سوال_شماره_ #
 جلسه_بیست #

کندل 26کندل و 17ه وتعدادکندل بین انها درلگهای قوی وقوی تر وقوی ترین   )استاد دراین جلسه شمااشاره ای داشتید به فاصله دو قل 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                و...(و همينطوررابطه حرکتی بین فازحرکت واستراحت از لحاظ تعدادکندلهاوفرکتالهای زمانی نهفته درلگها                              

                                                                                                                                                                   ه نشدم  اگر امکان دارد لطف بفرمایید وکاملتر برایم موضوع رابیان بفرمایید                                                      استادعزیزم من این قسمت رامتوج

 
 جواب: به صورت فایل تصویري

صحبت شده و البته بیشتر داستان تعریف کردیم    1015این تصویر مربوط به ویدئویی هستش که تا چند لحظه دیگه برای پاسخ به سوال 
 تا اینکه به سوال جواب بدیم

 
 1016سوال_شماره_ #
  جلسه_بیست_و_یکم #

سطح داریم مثال دیلی و با کندل النگ شکست نوع اول اتفاق ميافته،بعد از کندل شکست توی همين تایم یعنی دیلی سه  زمانی که یک 
کندل درجا زدن به صورت گره داریم و ادامه حرکت در جهت شکست.آیا این حالت به این دليل هست که ما تایم سطح رو اشتباه 

 ه حاصل از شکست در خود تایم سطح قابل رویت باشه؟ تشخيص دادیم یا این امکان وجود داره که گر
ریم و  و االن ما بدون در نظر گرفتن تایم سطح و با توجه به اینکه گره ها در تایم تریگر دیده ميشن ما تایم دیلی رو تایم تریگر در نظر ميگي

 طول گره رو اندازه ميگيریم و نقطه ورود رو متناسب با اون مشخص ميکنيم؟ 

 
 جواب: 

گره حاصل از شکست که در دل کندل شکست هستش و شما در این حالت دارید واکنش قيمت به همان گره حاصل از شکست رو  
 مشاهده می کنيد 

 و سه کندل در همان تایم درجا زدن تایید و تثبت شکست رو به همراه داره
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برای تایم دیلی هستش و سطح باالئی ان هم باید در تایم  و شما وقتی سه کندل خسته ازحرکت دارید و بیس ميشه یعنی اینکه ان بیس 
 پایینتر شکسته بشه به این خاطر که شما بتونيد زودتر تریگر ورود بگيرید 

و این دو موضوع درخالف هم نيستند و هر دو به یک موضوع اشاره دارند و بیسی که در تایم دیلی تشکيل ميشه یعنی اینکه قيمت به گره 
دل کندل شکست رسيده و در حال استراحت برای تصميم گيری هستش و شکست سطح ابی در تایم چهار ساعته  حاصل از شکست در 

  بر اساس بیس و یا شکست در یک ساعته بر اساس شکست هر دو به یک نکته اشاره می کنند
خاطر عدم داشتن تایم های فرکتالی  و قبال هم عرض کردم یک تایم فریم اختالف تشخيص سطح در این دو روش وجود داره که ان هم به 

 .هستش و برای ترید کردن من به سطوح توجه می کنم و از بیس ها و گره ها برای بهينه کردن ناحيه های ورود
 

 1017سوال_شماره_ #
  جلسه_بیست_و_یکم #

ميشه در حرکت مجدد به سمت  استاد زمانی که در یک سطح به اندازه توان حرکتی اون نفوذ به صورت شدو داریم و اون سطح سی او
 سطح آیا اون النگ شدو رو ميتونيم ترید کنيم یا انتظار عدم واکنش به اون رو داریم؟ 

 و یک سوال دیگه استاد ما برای ورود در گره های معامالتی هم به تایم تریگر گره ميریم؟
 جواب: 

  سوال اول شما
 حرکتی باشه که دیدگاه جدید ایجاد کرده باشه  ما در هيدن ان النگ شدو خرید می کنيم بستگی به حرکت بعداز ان النگ شدو داره و اگر 

 مخصوصا اگر ان النگ شدو به یک سطح دیگه رسيده باشه درصد قدرت ان بیشتر ميشه
 و اگر بعداز ان النگ شدو مارکت از نظر زمان و قيمت از سطح فاصله گرفته باشه باز روی ان شدو ترید می کنيم 

درصد موارد هيدن هایی دارند که ميشه روی انها ترید کرد و اگر استاپ شد به صورت استاپ هانتر ان ضرر رو   66ها  دربيش از  شدو
مدلی که در یکی از سوال ها گفتم که در امتداد پیوت و یا در امتداد شکست و برعکس شدو   5برای ترید روی شدو ها به ان  --.جبران کرد

 ی هم در بازهای رنج توجه داشته باشيد ها تشکيل ميشن و یک
گره معامالتی خودش  یعنی اینکه در تایم تریگر هستیم و اگر هم به تایم های پایین بریم برای بهنيه کردن نقطه ورود هستش ولی در 

 اصل نيازی به دبل تریگر و یا هتریک در گره ها وجود نداره
 
 

 1018سوال_شماره_ #
  جلسه_بیست_و_یکم #

فرمودین گاهی تایم گره از قوانين گره و پیووت یک تایم فریم تفاوت داره و در جلسه اول شکست ها  ۱۰۰۳در جواب سوال استاد 
کندل درجا زدن هست ... سوال اول اینکه منظور از این درجا زدن در تایم ساختار  ۷تا  ۳فرمودین آرایش مناسب بعد از شکست  

کندل تایم پترن هست.... ممنون ميشم بفرمایید کجای تعریف رو اشتباه ميکنم   ۷تا  ۴هست؟... اگه اینطور باشه طبق تعریف بیس ها 
داره؟.. و ایا این مطلب همان نکته مربوط به پاسخ سوال  و آرایش ایده آل بعد از شکست همين ساختن بیس هست یا نکات دیگری هم

...هست؟ ۱۰۰۳             

 
 جواب: 

 بله این درجا زدن در تایم ساختار هستش که در سوال قبلی هم عرض کردم واکنش به گره معامالتی هستش 
  هر چند شما وقتی در دل کندل برک اوت یه گره دارید یعنی انجا هم یک سطحی شکسته شده
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کندل شکست شما معموال یک کندل تثبیت و یک کندل تایید دارید که خودش یعنی حداقل دو کندل نياز دارید که شکست رو تایید  بعداز 
 شده بدونيد و ناحيه اکسپت داشته باشيد 

  داره باشهبرای در نظر گرفتن بحث تعداد کندل سه تا هفت یا چهار تا هفت به این خاطر هستش که اگر ماندگاری یک بیس بیش از ان
 دو تا معنی ميتونه بده 

 یکی اینکه ما در تایم اشتباه هستیم 
 و اگر تایم درست بودش این ماندگاری از ارزش ان بیس برای ترید در اینده کم می کنه 

 شما جایی رو اشتباه نمی کنيد 
 شکست در دل کندل شکست هست و ترسيم شما درست هستش و ان ارایش بعداز شکست که نشان دادید واکنش به گره حاصل از 

این همان موضوعی هستش که عرض کردم بعصی ها این واکنش رو  برگشت کندلی در نظر ميگرند و برخی هم ان گره حاصل از شکست 
 را واکنش کندلی

 که در این دو حالت ان برگشت بعدی شما فقط اسمش فرق می کند 
 .و ماهيت حرکت تفاوتی ندارد

 بشکنه ميتونه فعال تا منشاء حرکت بیاید بااللونی اگر این سی پی رو 

 

 دعا هایی که مستجاب ميشود
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 تارکت های لونی هم زده شد دیگه فعال ترید ندارم 

 
 تماشا می کنيم
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 .یک سوال چالشی برای کالینت ها

 با سالم
  دوستان گروه کالینت ها

يتونيد فقط یک بار به سوال جواب بدید پس عجله نکنيد و اگر تعداد جواب  انهایی که به گام های حرکتی اشنایی دارند بعداز دیدن فيلم م 
 های درست زیاد شد جایزه صد دالری رو تقسيم می کنيم بین جواب های درست 

 هر چند که چشمم اب نميخوره که کسی بتونه جواب بده 
 جواب به صورت فایل تصویري   

 
 1019سوال_شماره_ #
  جلسه_بیست ویکم #

خسته نباشيد خدمت تریگر عزیز پیرو سواالت قبلی و تحليل ادمين ها ایا در شکل تارگت و استاپ درست در یک محل ست شده سالم 
 درست است یا خير و تارگت ؟ با توجه به پیدا کردن پرتقال فروش مقابل از انجا هم دیدگاه بای دارم؟
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 جواب: 
باید دنبال یه راهی باشه که با کمترین اشاره به اسپایک ها به سوال شما جواب بدم  االن جای خالی ویدئو اسپایک اینجا خالی هستش و 

 و اولش بگم که تارکت ها مطمئنا درست نيستش 

 
گره در دیلی دیده ميشه و طول ان هم برای همان تایم هستش  و یک اف تی ار تایم دیلی به حساب مياد و محل ترید ان ميشه اول 

پپ و اما تارکت ها رو اگر بخوایم بر   18یک ای تی ار دیلی و استاپ پرایسی یک ای تی ار تایم یک ساعته یعنی تقریبا  ناحيه با استاپ  پیوتی
و   167و بعدی هم که  78و  33حساب کنيم پس باید بریم در تایم یک ساعته تریگر پرایسی بگيریم و تارکت ها ميشه  18اساس استاپ 

تارکت ها در هيدن اسپایک و دیگری در بیس پل هستش ولی رسيدن به انها منوط به انگلف بیس  این عدد ها نشان ميده که یکی از 
اسپایک یا همان فلگ و هيدن اسپایک هستش و در تایم پایین سی پی درایور کامال مشخص و احتمال تشکيل تریپل هم وجود داره و 

 یوت تسویه داشته باشيد خيلی بهتر هستش اگر ميخواید کالسيک ترید کنيد به نظرم با این حرکت حتما یه پ
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من به شخصه با این حرکت صعودی سعی می کنم یا در ان لول باال سل کنم و یا اینکه مجددا مطابق با همان خرید های قبلی که کلوز 

 شد در لول های پایین تر خرید کنم 

https://kohanfx.com


زیرو تریگر گره رسيده و تنها ایرادی که وجود داره در تایم پایین  بله قيمت یک الگوی تکراری در شکل کوچکتر رو داشته و االن هم به 
 خودش رو نشان ميده 

 
 

سه حرکت شارپ سل در یک گره که نشان ميده سلر ها فرصت زیادی داشتند برای فروش و  عدم احتمال وجود سل قابل توجه در این 
  گره

 شدن و رسيدن به گره باالتر مطابق با تحليل قبل همچنان وجود دارههر چند من خودم یک بار سل می کنم اما احتمال استاپ هانتر 
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این هم از شيطنت های که واستادم یه حرکت داشته باشه بعد سفارش رو به اشتراک بزارم که یه وقتی خدای نکرده کسی باهاش 
 رو ما نوش جان کردیمتریدنکنه که مثل یه بنده خدایی بشه که فول مارجين گرفته بود و کال شد و بعد فحش ها 

 
 
 
 

 درنظر داشته باشيد که مابه کندل کندل های پین بار بعداز النگ بار سوسک می گوییم 

https://kohanfx.com


 
 

 فيلم مذکور جزئی از سرفصل های کالس نيست و پاسخ به سواالت شما نميباشد 
 بنابر این برای انتشار ان احتياج به اجازه گرفتن از شما  نداریم 

 ایل تصویري در آرشيو  فيلم آموزشي به صورت ف 
 

 1020سوال_شماره_ #
 جلسه_هجدهم #

سالم استاد...امکانش هست یه جمع بندی از زیروتریگر ها داشته باشين...و توضيحی هم در مورد کندل سوسک بفرمائيد ممنون 
                 ميشم یعنی ميخوام بدونم مثل همون زیرو تریگر های حاصل از گره باهاش برخورد ميکنيم

 جواب: به صورت فایل صوتي 
 

 1021سوال_شماره_ #
  جلسه_بیست_و_یکم #

سالم  و عرض ادب استاد  شکست نوع دوم شامل خطوط  روند و کال خطوط مورب می شود ؟ مثال در گلد در تصویر ارسالی  قيمت به 
ساعته  4اینکه خط بنفش که خط روند پیپ در خط  مورب قرمز رنگ نفوذ کرده آیا این شکست نوع دوم محسوب می شود؟ و  56اندازه 

شکسته شده آیا این شکست صحيح است یا   4است یک بار قيمت آن راشکست و دوباره به زیر آن برگشت اما االن دوباره این خط در تایم 
 این که خط روند باید بدليل رفت و برگشت قيمت در آن آپدیت شود؟ 
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 جواب: 
برای استاپ و تارکت و برگشت شناخت گره ها و هر ان چيزی که گفته شده برای همه لول ها کارائی  قوانين شکست  / و همه قوانينی که 
  ثابت داشته و بدون تغيیر خواهد بود

قبال عرض کردم حتی اگر شما به یک روش دیگر مثل اليوت هارمونيک فيبو چنگال و هر روش دیگر حتی اندیکاتوری مثال مووینگ یا ایچی  
  اید خط داشته باشيد و بدانيد تایم ان خط شما برای کدام لول هستشو هر روشی بخو

 قانون های برای انها کارائی داره
در بحث خطوط روند و یا کانال و یا خط تریگر که خودش هم یک خط روند به حساب مياد این رو در نظر داشته باشيد که در جلسه مربوط 

تی یک خط روند شکسته ميشه  بازار بین سطح پیش رو و  سطح ماقبل حالت ساید  به خطوط روند و روندهای حرکتی عرض کردیم وق
 هستش و یکی از پتانسيل های موجود سطح پیش رو این هستش که بتونه بازار رو به روند قبلی برگردونه

 اشتراک گذاشته شد عرض کردم و در طال اگر خاطرتون باشه من دیدگاه خرید داشتم و فکر کنم در همين گروه هم در فيلمی که دیروز به 
  و علت ان وجود سطوح پیش رو بعداز شکست خط روند بودنش

 
 1022سوال_شماره_ #
  جلسه_بیست_و_یکم #

سالم  و عرض ادب استاد  در تصویر زیر ميخوام ببینم ناحيه ای که به عنوان ای تی آر بدست آوردم باکس قرمز رنگ صحيح هست ؟ و  
 شود برنامه ریزی ترید کرد؟ درآینده وسط این باکس می 
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 جواب: 

ناحيه ایی که با رنگ خاکستری در تصویر زیر نشان داده شده همان ناحيه تشخيص داده شده شما هستش که یک سطح کليدی به 
رش  حساب مياد و البته بستگی به نوع و ارایش برگشت من برای خرید مجدد در ان ناحيه تصميم ميگيرم ولی اگر از ست کردن سفا

 استفاده می کنيد

 من که فعال سرم رو گذاشتم روی دیوار که طال رو به تارکت گفته شده  بررسونم ولی این روزها زیاد به همبستگی ها توجه نکنيد
 

 ميتوانيد از ناحيه تریگر فليپ و اپن کندل خود پوشاننده استفاده کنيد
 اینجا یک نمونه شدو در راستای شکست هم هستش 
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 1023سوال_شماره_ 
  جلسه_بیست_و_یکم #

فرموده بودین گره ای که با  ۹۳۲که ارائه کرده بودین و در جواب سوال  Gbp سالم و وقت به خير خدمت جناب تریگر... استاد در تحليل
یل ذکر کرده فلش نشان داده شده گره ای نيست که باعث برگشت قيمت بشه و  ماندگاری زمان زیاد قيمت رو به عنوان یکی از دال

کندل در  ۷بودید.... و از آرایش بعد و قبل هم به عنوان دالیل... استاد این زمان ماندگاری قانون خاصی داره یا به هر مقداری که بیشتر از 
            ونتایم تریگر  باشه ارزش اون کمتر ميشه؟... آیا آرایش و فعل و انفعاالت داخل خود گره رو هم باید در نظر گرفت؟.....  ممن

 
 جواب: 

 در مورد زمان ماندگاری در ناحيه عرض کردیم که بستگی به سقف انتظار ما نسبت به تایم ان سطح داره 
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در جلسه تایم فریم ها عرض کردیم وقتی شما در یک سطح ترید می کنيد باید حداقل به اندازه یک تا دو تایم باالتر به پوزیشن خودتان  
 نتيجه را از ترید بگيریدزمان بدهيد تا بهترین 

شما فرض کنيد که یک سطح دیلی دارید وقتی قيمت به سطح شما ميرسد و اگر خوش بینانه ترین حالت را در نظر بگيرید یک کندل برای 
 رسيدن و یک کندل برای پیوت و یک کندل برای ریترن یعنی حداقل شما سه کندل در ان سطح ماندگاری دارید 

موضوع وجود نداره ولی اگر این ماندگاری به اندازه تایم باالتر باشه شما باید به دید عدم وجود سفارش به ان نگاه   قانون خاصی برای این
 کنيد 

 البته عوامل دیگری هم هستش که در بحث سفارشات صحبت ميشه 
باشه در این حالت اکثریت و حتی  اما وقتی شما یک سطح مثال دیلی دارید و شکسته شده باشه و  قيمت بیش یک هفته در انجا درجا زده

  عموم فعال های عادی بازار هم قدرت تحليل و ترید پیدا می کنند و در این حالت شما فرض کنيد
 که قيمت حرکت کرده و به سطح پیش رو رسيده و ماموریت شکست تمام شده 

ی همه در سمت مخالف ترید کرده باشند دیگه و ضمنا در ان سطح هم ارایش درایور و تسویه بوده و برگشت مجدد به سطح شما  وقت
 ارزش ترید پیدا نمی کنه 

 
 
 
 
 

برای مثال اگر سواالت قبل و تحليل ها رو پیگيری کرده باشيد برای طال در ان ویدئو هم عرض کردم من اصال دیدگاه سل برای طال ندارم و 
رد ها زیاد بود و قيمت باید ميرفت باالتر و شما سمت پایین یک  گره پیش رو هم برای من دیگه ارزش سل نداره چون ان باال تعداد برخو

مثلث داشتید که فرصت کافی به همه داده بودش برای خرد و شکست داشتید پس ان برگشت کال برای استاپ هانتر بود و همان گره که 
ید که خرید ها رو هم استاپ هانتر کرده و دیدگاه فروش نداره مشاهده می کنيد که دیدگاه خرید داره و شما یک بیس در باالی ان دار

البته برای گفتن این مسائل هنوز کمی زود هستش و باید انشا هللا سواالت مربوط به شکست ها تمام بشه و وقتی چند جلسه  
 بشناسيد باقيمانده هم گفته بشه ان زمان باید بتونيد با تمرین و شاید حتی مدتی نگاه کردن به بازار بتونيد رفتار حرکت رو 

 
 

 1024سوال_شماره_ #
 جلسه_بیست_و_یکم #

 سالم به استاد عزیز و خسته نباشيد در شکل های زیر مسير حرکت تا سطح پایینی است ایا درست تحليل شده است ؟
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https://kohanfx.com


 
 

 
 

https://kohanfx.com


 
 

 

 

https://kohanfx.com


 جواب: 
کنه عرض کردیم به مسائلی دیگری از جمله حق  برای اینکه شما انتظار داشته باشيد قيمت از سطحی که انگلف در نظر گرفته اید عبور 

تقدیم انگلف و حق تقدم تایم فریم  هم بستگی داره که سعی می کنيم در مباحث اینده مربوط به انگلف ها بهش اشاره کنيم ولی 
پیشنهاد دادم تشخيص ان بسيار سخت هستش که در این موضوع من خودم راهکار ترید بر اساس ترید بعداز انگلف در سمت مخالف رو 

 اما برای سطح شما این سطح هنوز انگلف نشده و در تصاویر سعی کردم نشان بدهم و از طرفی سطح سمت مخالف ان هم انگلف نشده 
 پس شما باید فعال انتظای یک بازار ساید بین دو سطح را داشته باشيد 

 
 1025سوال_شماره_ #
 جلسه_بیست_و_یکم #

 .کل دارم و اگه مباحث مطرح شده تو سوالم تکراری هست و پاسخ دادین من متوجه نشدممن تو جمع بندی مبحث شکست کمی مش
ما یک سطح داریم به هر روشی که بدست اومده ،در ابتدا تایم فریم سطح رو مشخص ميکنيم مثال روزانه و سطح هم مقاومت هست ،   

ِگ فول بادی ميزنه و اونطرف سطح کلوز ميکنه و شدو هم ناچيزه،  تو تایم روزانه حرکِت قبل از رسيدِن به سطح  سی پی هست و کندِل الن
االن ما برای ترید در لحظه،ميریم تایم یکساعته و گرِه توِی دِل کندل شکست رو مشخص و با توجه به طوِل ِگره و شرایطی که فرمودین  

ما وارد ترید ميشيم و قيمت حرکت ميکنه و  نقطه ورود رو مشخص ميکنيم ،حاال تو همين تایم یکساعته وقتی قيمت مياد سمت گره،
هاِی کندِل شکست رو ميزنه و تارگتمون رو ميگيریم و شکست هم   تایید ميشه و تمام. االن تو برگشت مجدد به سمت سطح، باز 

یا تو اون حرکِت   همون گرِه قبلِی موجود توِی دِل کندل شکست و همون ناحيه ورود قبلی ،که تو یکساعته داشتیم رو مد نظر داریم ؟
 برگشت ، و ِگِرهی که در واکنش به اون گرِه اوليه ایجاد شده مجددا ناحيه ورود رو مشخص ميکنيم؟ 

به عنوان مثال اگر بعد از کندِل شکسِت روزانه ایی که داشتیم، سه تا کندل روزانه درجا بزنه و بعدا قيمت حرکت کنه و هاِی کندل شکست  
ه، در واکنش به گرِه یکساعته موجود تو دل کندل شکست بوجود اومده ،حاال وقتی قيمت به سمت سطح برميگرده رو بزنه ، این گرِه روزان

 ناحيه اکسپت بریک اوِت ما، که با توجه به اون، ناحيه ی ورود رو مشخص ميکنيم، این گرِه جدیِد روزانه هست؟ 
زانه هست، کندِل بعدی فقط یه شدو ميزنه به گرِه کندل شکست و  تو بعضی مواقع بعد از کندل شکست، تو تایم مفروِض فعلی که رو

 حرکت ميکنه و گره ایی تو تایم روزانه نداریم ولی گاهی هم حالت باال پیش مياد .ببخشيد طوالنی شد و ممنون از پاسخگوییتون 
 جواب: 

ظه شکست که براس سطح هيدن گپ کندل  من سعی کردم که سوال شما رو به صورت شماتيک ترسيم کنم و شما یک ترید دارید در لح
و غيره رو داشته باشه که محل ترید در لحظه الیو هستش و با    /FTR/ETR برک اوت هستش و این هيدن گپ ميتونه انواع گفته شده

 شماره یک نشان داده شده 
ميده و ميتونه در تایم ساختار به صورت یک تا چند واکنش به ان گره که معموال در تایم خود ساختار دیده ميشه و به ما یک پیوت پولبکی  

کندل دیده بشه که ما ان رو تا سه کندل نرمال فرض کردیم ولی گاهی هم به صورت یک زیروتریگر کندل در راستای شکست خودش رو  
عرض کنم هر دو و برای  نشان ميده و سوال دوم شما برای ترید در برگشت موجی به ناحيه اینکه کدام یکی از سطوح مهم هستند باید

ترید اگر حرکت شارپ و با مومنتوم بعدا شکست داشته باشيد ناحيه دو بستگی  به طول برگشت که اسم گذاری کردیم مهم ميشه ولی 
برای تغيیر ذهنیت و انگلف شدن  همچنان ناحيه یک مورد توجه ما هستش و قيمت  در خيلی از موارد بدون توجه به ناحيه دو مجدد  

ش رو به ناحيه یک ميرسونه و به همين خاطر هستش که ما در ناحيه های عرضه و تقاضا گاها چندین ترید داریم تا بتونيم یک ترید با  خود
 ریوارد باال رو شکار کنم
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  1026سوال_شماره_ #
  جلسه_بیست_و_یکم #

نفوذ ميکنه و بعد ميره و ميشکنه در مراحل بعدی   ببخشيد امکانش هست یه راهنمایی کنين در مورد اینکه وقتی قيمت تو سطح اول  
شکست  سطح در اولویته یا شکست اون شدوی نفوذ کننده هم اهميت داره ؟  چون خيلی از مواقع ميبینم که اون نفوذ خودش تبدیل 

 به یک پیوت ميشه و دوباره اون پیوت هم شکست داره 
 جواب: 

ال ترید در الیو شکست نداریم به این خاطر که قيمت ميتونه یکی از چهار حرکت  در مورد شکست های نوع دوم عرض کردیم که  معمو
برگشتی رو حتی  از نوع او تی ار هم داشته باشه و زمانی که شما برگشت او تی ار دارید یعنی ميتونيد یک پیوت داشته باشيد که این بحث 

رو  پیوت رو برک اوت می کنه شما یک سطح فليپ پیوتی داشته مربوط به جلسه کيوام ميشه اما وقتی قيمت تریگر من ميشه و سطح 
باشيد که عرض کردیم باید به فکر خرید در این تصویر باشيد و ان برگشت رو به این ناحيه ها عرض کردیم که ميتونه به نسبت ان حرکت  

تی شما پیوت دارید و تبدیل به فليپ ميشه یه بعد از کندل نفوذ در اینده انتظار برگشت به کدام سطح رو داشته باشيد و به هر حال وق
ناحيه شکست برای ان پیوت دارید که در اکثر موارد قيمت به همان ناحيه اف تی ار واکنش داره و در اینده به سمت سطوح پایین تر 

ابق با تقسيم بندی در دل ان حرکت می کنه ولی اگر در ان برگشت ها شما پیوت نداشته باشيد یه گره از چهار حالت رو دارید که باید مط
 گره ها دنبال زیرو ها باشيد

 
 

 1027سوال_شماره_ #
  جلسه_بیست_و_یکم #

سالم و وقت به خير خدمت جناب تریگر... استاد وقتی تایم سطح خيلی باال هست و همه شرایط پکيج شکست آماده هست مثال تایم 
ولی هنوز کندل ماهيانه بسته نشده امکان ترید با کندل های روزانه و بعدش ماهيانه و شکست در روزانه با همه شرایط انجام شده 

هفتگی در راستای شکست هست؟  )شبیه ستاپ تشکيل پیووت های روزانه به باال در سطوح تایم باال یا ماهيت ولی اینجا چون شانس  
ت خاصی داره چون احتمال دبل تاپ یا باتم  شکست بیشتر هست با استاپ تایم تریگر در جهت شکست پوزیشن گرفته بشه(.... نکا

 ...دایورجنسی هم هست 
 جواب: 

بله این امکان وجود داره ولی به خاطر ریسکی که هستش و در اکثر موارد باید احتمال خالی کردن کندل رو بدید و اینکه کندل تبدیل به 
ر نفوذکنه  و اصال ميخواد اخر بازه زمانی شما شکست باشه یا یک پین بار بشه و یا اینکه شما نميدونيد که این عبور از سطح ميخواد چقد

 برگشت 
 ریسک این ترید رو باال دیدیم و پیشنهاد نکردیم 

اما اگر یک سطحی بخواد شکسته بشه و شما ان رو بدونيد مطمئنا نه تنهادر تایم تریگر بلکه در تایم یک دقيقه هم قابل ترید و تشخيص  
 هستش 

پیدا کردن گره های معامالتی در شکست ها استفاده می کنيم و در تصاویر دو سه سوال قبل هم مشاهده کردید  و ما از این بحث برای 
 که من به تایم یک دقيقه رفتم 

رو  و در خيلی از جواب به سواالت و ویدئوها وقتی به تایم تریگر و یا دبل تریگر رفتم به کندل برک اوت در همان تایم استنادد کردم ولی ان
 ای پیدا کردن گره و یا کندلی که باید سفارش ست بشه بعداز شکست انجام دادم نه در لحظه شکست بر

 اما اگر این تسلط وجود داشته باشه شما ميتونيد شکست ها رو هم مثل پیوت ها در تایم تریگر بررسی کنيد و ترید کنيد 
 و یک ستاپ زودهنگام ترید بر اساس شکست هستش 
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 1028سوال_شماره_ #
 جلسه_بیستم #

یکی از شرایط تشکيل رو رفت و برگشت های شارپ طبق چند   So4 با عرض سالم و احترام خدمت جناب تریگر... استاد در مورد الگوهای
            الگو معرفی فرمودین... آیا در مورد ماندگاری پشت سطح و ميزان نفوذ هم قوانين خاصی دارند ؟... ممنون

 جواب: 
بله یک سری تناسب های حرکتی وجود داره بین  لگ حرکتی قبلی و زمان ماندگاری بیس که در همان ویدئو عرض کردم مربوط به بحث 

الگوهای دو بی ميشه و زمان و برای مطالعه بیشتر باید برید و ان فایل اصلی پیدا کنيد و متاسفانه من خودم نداشتم ولی یادم هستش  
ایران ایگولد که برای اقای قاری بودش در ان سال ها که ما انجا فعاليت می کردیم وجود داشت ولی متاسفانه این   که این تاپیک در فروم

فروم دیگه نيستش ولی اگر از فعاالن بازار و پیشکسوت ها کسی باقيمانده باشه و اگر ان فایل رو داشته باشه و اگر اینجا باشه و اگر 
رو شير کنه و بخواد کار اشتباهی که ما در حال انجام ان هستیم رو تکرار کنه و بیاد این همه اطالعات رو تمایل داشته باشه که داشته ها 

 در اختيار کسانی قرار بده  که در بین انها هستند افرادی که معلوم نيستش فردا چه بالئی سرش بیارند باید تهيه کنيد 
نظرسنجی داشته باشيد و ميزان سخاوتمندی دوستان خودتون رو ميتونيد به  و اگر ميخواید گوشی دستتون بیاد یه نگاهی به نظرات 

 عنوان یک معيار در لينک زیر داشته باشيد 

 
 

 1029سوال_شماره_ #
 جلسه_بیست_یکم #

در تصویر بعدی یه النگ شادو صعودی داریم و یک بیس بعد از شکست خط روند هست،در این وضعيت بیس رو ما از لو کندل در نظر  
 ميگيریم یا اون النگ شادو رو نویز در نظر ميگيریم و بیس ناحيه باالیی بحساب مياد؟

  چون انتظار حرکتی که ایجاد ميشه متفاوت بدست مياد
 .و یکم هم خط خطی کردم با توجه به آموزه های شما ممنون ميشم نظرتون رو بفرمائيد
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 جواب: 

که ترسيم کردید چون باید این خط حداقل  از دو پیوت ترسيم بشه و سطح دوم شما  من اول یه موضوع رو عرض کنم در مورد خط روندی
حتی یک پیوت مينوری هم نيستش و من سعی کردم انواع خط روندهای موجود رو ترسيم کنم اما اگر قيمت به ناحيه بیس مورد سوال  

  شما رسيد شما دو ناحيه ترسيم کنيد
دیگری هم خود هيدن النگ شدو و مطمئنا اگر قيمت بیاد و هيدن النگ شدو شما رو که یک فشار خرید  یکی بدون در نظر گرفتن شدو و 

 در ان هستش انگلف کنه در اینده باید ان کف رو هم بشکنه و یا استاپ هانتر کنه 

 
 

 1030سوال_شماره_ #
 جلسه_بیست_و_یکم #

ز هاي کندل قبل و کلوز کندل بریك اوت مستطيلي رسم ميکنيم و ناحيه  استاد پوند در تایم هفتگي سطحي رو بریك اوت کرده ، ميایم ا
ساعته ميریم حالت سي پي مشاهده ميکنيم ،با توجه   ٤درصد ان به دنبال گره مناسب در دل کندل شکست ميگردیم ، به تایم تریگر  ٥٠

 ریم؟به سطح نفوذ داشتن کدوم یك از دو تا گره رو باید نظر بگي ١به اینکه گره شماره 
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 جواب: 
حرکت مد نظر اسپایک هستش و قبال به نظرم در مورد این ارز و این حرکت در سواالت قبلی صحبت کردیم از نظر شکست ان گره که عالم 

زدم مهم هستش اما چون اسپایک هستش ما روی درایور یک و سه تمرکز داریم و این حرکت تبدیل به تریپل شده که بعدا درایور سه 
مهم ميشه و در مورد این حرکت و این الگو در چند جلسه اینده یک سرفصل مجزا داریم که صحبت خواهيم کرد و اگر واژه ها نااشنا  

 هستش باید اجازه بدید تا به سرفصل مربوطه برسيم 

 
 1031سوال_شماره_ #
 جلسه_بیست_و_یکم #

دقيق و کاملتون... استاد وقتی سطحی شکسته ميشه مثال هفتگی و   با سالم و احترام خدمت جناب تریگر... و ممنون بابت پاسخ های
فضای حرکتی مناسب برای رسيدن به سطح هفتگی بعد وجود داره آیا قانونی برای شمارش برخوردها وجود داره؟... یعنی اینکه بین  

اظ کنيم؟...و سوال دیگه اینکه  در درس ارزش چه فاصله قيمتی یا زمانی باید به وجود بیاد که شمارش را لح 2tbو  ftb یا   ftb شکست و
گذاری سطوح فرمودید وقتی سطحی قدرت پرتاب باالیی داشته یعنی احتمال حرکت دوباره قيمت از اون بیشتر هست، ميشه این شرط  

ته شده بیاد رو اضافه کرد که اگر تسویه در طرف مقابل انجام نشده باشه چون اگر در زمان و با حرکت کمتری به سمت سطح شکس
احتمال حرکت شاید بیشتر باشه... ایا بین این دو مطلب تناقضی وجود داره؟... چون تشخيص این دو تا گاهی واقعا سخت هست حرکت 

            بیشتر قيمت از یک سطح قوی بودن سطح رو ميرسونه و از یک طرف برگشت از یک فاصله زیاد قيمتی به اون قدرت سطح مقابل رو
 جواب: 

قانون خاصی نداریم و تنها قانون این هستش که پولبک کندلی برای اف تی ار هستش که عرض کردم  در این قيمت بین اینکه  گره نه ما 
 تایم تریگر اف تی ار باشه و یا گره همان تایم ساختار بین علما اختالف هستش 

موجی معروف هستش که در بعضی از زمان ها  و اف تی بی اولين برگشت بعداز اینکه سطح کندل شکست شکسته بشه و به برگشت 
 ميتونه یک تک موج نباشه ولی معروف به برگشت موجی هستش 

و برگشت بعدی هم که از چند موج تشکيل شده و معروف به برگشت روندی هستش و دومين برگشت بعداز اف تی ار هستش که لزوما 
 این نيستش که حتما دیگه سقف برگشت موجی رو شکسته باشه

 داشتن یه فاصله قيمتی معقول مثال سه گام حرکتی رو ميتویند برای این موضوع لحاظ کنيد  اما
 

بله ان بحث مربوط به مقایسه بین دو سطح بودش و اگر قيمت از یک سطح باالتر برگشت داشته باشه و یا تسویه شده باشه  دیگه ان  
اشته باشيد و حتی اگر از یک سطح تایم باالتر و با تسویه هم برگشت داشته  ارزش گذاری رو نداریم اما به هر حال وقتی شما فاصله زیاد د

 باشيم اگر فاصله پرتاپ زیاد باشه ميتونيم انتظار یک برگشت اوليه رو داشته باشيم که اگر تایم سه گانه باشه ارزش ترید پیدا می کنه 
 

ش و شما باید برای یک تحليل رفتارشناسی همه این موارد رو و تناقص وجود نداره و مطالب شما گام به گام در حال تکميل شدن هست
 در کنار هم قرار بدید 

 
 1032سوال_شماره_ #
 جلسه_بیست_و_یکم #
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وقتی قيمت سقف   -1استاد محترم سالم و عرض ادب . استاد سوال بنده این هستش که چه موقع شکست نوع دوم قطعی ميشه ؟ 
 پیش شکست به اندازه توان حرکتی سطح از سطح رد بشه وقتی قيمت پس از  2-پیش شکست رد کنه یا 

 
 
 

 جواب: 
 کال شکست ها زمانی قطعی ميشن که های کندل شکست در تایم تریگر شکسته بشه و شما تایید شکست داشته باشيد 

قيمت انجا هم یک  در نظر داشته باشيد که این امکان هم هستش که شما در تایم تریگر که به دنبال تایید شکست هستید شاید 
 شکست نوع دوم داشته باشه  و تایید شکست نوع دوم بشه و باید در این حالت هم حتما تایید شکست انجام بشه 

 
 

 1033سوال_شماره_ #
  جلسه_بیست ویکم #

کندل که باال وپایین  من جواب سوالم رو نگرفتم گره ای در تصویر شما ندیدم سه ۱۰۲۴سالم و وقت بخير بر استاد گرامی در جواب سوال 
 هم کلوز نکنند گره رو ندیدم ؟ دوباره یک محدوده هيدن گپ در تایم ساختار دیده می شود ؟ 

 
 جواب: 

بله در ان تایم گره ایی دیده نميشه و گره شما انگف شده و باید انتظار داشته باشيم که قيمت از یک سطح باالتر برگشت داشته باشيم و 
 بشه  سطح مورد نظر شما دیده

 
 جلسه_بیست_و_یکم #
 ۱۰۳۴سوال_شماره_#

ای که زیرو تریگر زیاد بود نقطه ورود ام بود ولی فعال نشد از طرفی طول گره اف تی آر هست می تونيم نتيجه بگيریم اندازه گره به  ناحيه
 تجمع زیرو تریگرها اولویت دارد
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 ناحيه ای که به عنوان اکسپت برک اوت مشخص شده درسته ؟
 جواب: 

استفاده از قانون اصلی دیدگاه و یا از لول های فيبو ميتونيد استفاده کنيد و  مثال در ناحيه سبز شما که یک النگ بار هستش و وقتی  
 درصد ان النگ بار یا اسپایک ميشه گره ایی که دیده نميشه 50قيمت از بیس اسپایک شما عبور کنه ناحيه 

 جلسه_بیست_و_یکم #
 ۹۹۱ه_پاسخ_سوال_شمار#

 
 

 جلسه_بیست_و_یکم #
 ۹۹۲پاسخ_سوال_شماره_#

 
 جواب: 

 بله طول گره ها به زیرو تریگر ها اولویت دارند
 عرض کردیم که شما بستگی به طول گره در ناحيه هایی که گفتيم باید دنبال کندل های تصميم گيری باشيد 

 اوت پیدا کنيد و یا با اندازه طول توان حرکتی تریگر این ناحيه ها رو ميتونستید با تقسيم بندی اول / وسط/ چارک/ 
 که فرق زیادی نداشت و در ان نواحی بعد ما به دنبال زیرو ها بودیم 
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و شماره   در مورد ناحيه انتخابی شما تا انجایی که من به خاطر دارم این ارز را در زمان حرکت الیو بازار تحليل کردیم که باید با اجازه برگردم
 ت و تحليل ها رو پیدا کنم های سواال

 
 جلسه_بیست_یکم #
 1035سوال_شماره_ #

برای معامالت اینترادی یا روزانه به چه صورت ما شکست و گره ها رو در نظر بگيریم؟ چون در هر صورت یک سطح از یک تایم باالتر دخيل 
ساعته و دیلی هست شکست به حساب نمياد و بنوعی  هست و چون اولویت با تایم باال ميشه شکستی که در یکساعته روی سطح چهار 

 در تایم باالتر نویز و شادو دیده ميشه
 جواب: 

برای ترید های ميان روزی و یا هر ترید دیگری شما ميتوانيد حتی بدون در نظر گرفتن تمام بحث هایی که داشتم سه تایم ساختار/ پترن و 
 تریگر داشته باشيد و بر اساس انها ترید کنيد 

ان طور که ما برای ترید  در پیوت ها هم ميتوانستیم بدون در نظر گرفتن هيچ تحليلی فقط بر اساس اخرین پیوت هر تایم فریمی ترید  هم
کنيم و مطالبی که گفته شده برای این هستش که دقت ترید از نظر تحليل باالتر بره ولی شما ميتونيد بدون در نظر گرفتن هيچ تحليلی  

ی که هستید بارعایت مدیریت ریسک مدیریت ریسک مدیریت ریسک و سایر اصول یک ترید مثل ریواردمناسب ترید  روی سطح هر تایم
 کنيد 

اولویت برای سوال شما با تایم باال هستش و عرض کردیم شما خيلی از گره های معامالتی رو وقتی در تایم های پایین نگاه می کنيد به  
 و راحت کنم  ان چيزی که در این بازار مهم هستش برای ترید کردن اصال این خط و خطوط نيستش خيالتون ر  صورت یک پیوت دیده ميشه

درصد هستش ولی شما باید   5دانستن انها الزامی هستش ولی وقتی که تسلط پیدا کردید نقش ان در ترید کردن از نظر من حتی کمتر از 
یدم که حتی رنگ چارت رو ندیده بود و اصال نميدانست که متاتریدر چيست و  شخصی رو در اصفهان د  درصد رو یاد بگيرید 5صددرصد این 

 روی موبایلش با ذهنیت خودش ميخرید و ميفروخت 
هزار دالر تبدیل کرد ولی چون نه مدیریت ریسک ميدانست نه مدیریت برداشت و نه  40و به گفته شاهدان در چند روز یه عدد ناچيز رو به 

 .یک روز صفر کرددیگر هيچ همه ان را در 
 اگر ترید ميان روزی ميخواید یاد بگيرید باید تسلط به سشن ها داشته باشيد و روابط حرکتی مارکت در بین بازارها رو یاد بگيرید

و من اميدوار بودم که در این ماه به ان جلسه ها برسيم که فکر کنم تا ماها باید در همين جلسه شکست مهمان هم گروهی های شما 
 م باشي
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 ۱۰۳۶سوال_شماره_#
 جلسه_بیست و یکم #

جلسه ای که مربوط به کانالها بود فرمودین اگر کانال شکسته شود قيمت ميتونه به اندازه عرض کانال در جهت شکست حرکت کنه، در 
 کانال شکسته شد این مثال قيمت در جهت صعود کانال را شکست و به اندازه عرض کانال حرکت نکرد ولی برگشت در جهت مخالف هم 

  از طرفی در جهت صعود به یک سطح روزانه استاتيک رسيدیم
 می تونيم نتيجه بگيریم سطوح استاتيک تایم باال می تونه جلوی عملکرد سطوح دایناميک تایم پایین را بگيرد ؟

م بدیم ؟ یعنی مثال خط گردن یک دبل این مسئله رو می تونيم به خطوطی که  در دبل تاپ و باتم ها و سر و شانه ها رسم می کنيم تعمي
تاپ در تایم روزانه بشکنه  ولی قبل از حرکت قيمت به اندازه قله تا خط گردن که تارگت مورد نظر هست، به خاطر وجود یک سطح تایم 

 هفتگی قيمت برگردد؟ 
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 جواب: 
 کانال ميتونه حرکت داشته باشه بله عرض کردیم که زمانی که یک کانال شکسته بشه  قيمت به اندازه طول ان 

 و البته بین سطح پیش رو و سطح ماقبل هم ساید ميشه 
باشيد و اگر شکست کانال را با شکست خط  123اگر شکست کانال را  با شکست خط کانال بررسی ميکنيد باید به دنبال شروع حرکت 

 يرید روندبررسی می کنيد ميتوانيد هدف را سطوح عمل و عکس العمل  در نظر بگ
و در مورد اولویت بندی تایم فریم ها این موضوع هيچ ربطی به روش ترسيم خط شما ندارد و هميشه حق با بزرگتر است و استاتيک و 

 دایناميک فرقی ندارد 
د گرفتيد وفا دار درصد الگوها هرگز به ان چيزی که در تکنيکال یا 50و در مورد الگوها با خيال راحت این رو  در نظر داشته باشيد که بیش از 

نيستند و علت ان ميتونه همين موضوع تایم فریم و یا در روند بودن یا نبودن باشه و مثال همين سرو شانه در بحث تکنيکال یک الگوی  
برگشتی هستش در حالی که بهترین سروشانه ها الگویهای سرو شانه روندی هستند و ادامه دهند روند نه برگشتی برای تغيیر روند و 

 لت ان هم دقيقا همين بحث مورد نظر شما هستش ع
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 بیست و دوم سواالت مربوط به درس جلسه  
 سوال   35

 
 جلسه_بست_و_دوم #
 1037سوال_شماره_ #

طبق صحبت شما اولين برخورد به سطح در تایم تریگر که موفق به تشکيل پیوت شده باشد برای ما پیوت تسویه هست و اف تی سی این 
  .معموال جواب نميدهند و استاپ هانتر ميشوند پیوت ها 

اگر قيمت در تایم تریگر به سطح رسيد و تشکيل پیوت داد اما همون لحظه اون پیوت رو استاپ هانتر نکرد و آن پیوت تسویه تبدیل به 
 پیوت تایم پترن شد بررسی استاپ هانتر اون پیوت رو باید در کدام تایم بررسی کرد ؟ 

 
 

 جواب: 
  دو دیدگاه کلی در  مورد استفاده از پیوت ها داشتیمما 

یکی اینکه از انها سطوحی ترسيم ميکردیم برای استفاده در اینده مثل همه روش های تحليلی دیگر با این تفاوت که ما ميدانستیم ان  
 سطح برای کدام تایم فریم است 

 ظر تشکيل یک پیوت باشيم و بر اساس سایر ستاپ ها روی ان ترید کنيم و این دانش ما این قدرت را به ما ميداد تا در تایم مناسب منت
 

گرفته   (Thomas N. Bulkowski) از طرف دیگر شما مطابق با همان ایده اوليه ایی که از تشکيل پیوت به روش اقای توماس بولکوفسکی
ت کرده بودم از تنها استادم یعنی اقای مهندس نوید شد و عرض کردیم که اولين بار این ایده را من در تنها کالسی که برای اموزش شرک 

جعفریان شنیدم و با توجه به توضيحاتی که در جلسه های مقدمتی گفتم که داشتن حداقل سه کندل در یک راستا مطابق با دیدگاه  
ر ادامه این شد که  شما  کالسيک به ما پیوت ميده و قابل استفاده در روش های کالسيک هستش و ایراد ها ان رو هم عرض کردیم و د

هر گاه مطابق با دیدگاه جدید سه کندل در یک راستا داشته باشيد که کندل ها مطابق با قوانين گفته شده  یک کندل استاندار باشند و 
 شرایط کندل استاندار را هم مطابق با فرمول توان حرکتی تقدیم کردیم 

تقسيم بر سه و قيمت  1گ دارید و اگر قيمت یک کندل برگشت داشته باشد یعنی نتيجه این شد که هر گاه سه کندل داشته باشيد یک ل
هستش و این  0.6666666برگشت داشت شما یک پیوت دارید و انچه که باقی می ماند مطمئنا  0.3333333به اندازه یک سوم یعنی 

 ت رادیکال ارائه شدیعنی توان حرکتی قيمت که فرمول ان به لطف یکی از هم دوره ایی های شما  به صور 
 

حاال به تایم تریگر رفتيد و یک واحد برگشت در این تایم یعنی کمتر یک چهارم توان حرکتی تایم ساختار و شما فرض کنيد که قيمت  
 برگشتی داشته باشد به اندازه توان حرکتی تایم پترن یعنی یک دوم توان حرکتی تایم ساختار

 که باید داشته باشيد را ندارید و شما هنوز هيچ پیوتی در تایم اصلی 
که بگویید یک پیوت در تایم اصلی تشکيل شده هر چند حتی در خيلی از موارد اگر شتاپ حرکت مگنتی زیاد باشد و طول حرکت رسيدن به 

 سطح زیاد باشه و حجم ورود در سمت مخالف زیاد باشد شما حتی در تایم های ساختار هم شاهد تشکيل پیوت  تسویه هستید 
 

و اینکه با این پیوت تسویه چه برخوردی داشته باشيم شما بر اساس همان اصل گفته شده به تایم تریگر پیوت برای ترید  ميروید و بر  
 اساس ستاپ استاپ هانتری ترید خواهيد کرد 
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اگر تا االن این را  هم دوره ایی های  اگر بخواید شما ميتوانيد کندل نقص سطح را در تایم یک دقيقه بررسی کنيد و مطمئنا شما ميدانيد و 
شما در کالس دانشگاه عتيق اصفهان به اسم خودشان مصادره نکرده باشند کندل شکست در تایم یک دقيقه هم برای  تصميمگيری ما 

ری  مهم است و قيمت نباید کندل یک دقيقه شکست سطح را نقص کند و در صورت نقض این کندل شما ميتوانيد ترید استاپ هانت
 داشته باشيد 

 اما ما برای اینکه به جای خرید کبریت پفک نخرید گفتيم تا تایم تریگر مجاز به پایین رفتن هستند 
هزار تن ذرت الوده به یک سم بسيار خطرناک به لطف وزارت کشاورزی در کشور توزیع شده است بهتر از  350البته از انجایی که نزدیک به 

یکی را هم از ليست خرید خود حذف کنيد و حتما دقت داشته باشيد که در پیتزاهای شما از ذرت استفاده دیگر پفک و کرانچی و ذرت مکز
 نشده باشد 

 
 جلسه_بیست_و_دوم #
 1038سوال_شماره_ #

ناحيه در نظر کندل درجا زده ( . آیا ما باید اینا رو یک  1دو گره مشخص شده در شکل چه اسمی دارند و چه ناحيه ای هستند )آبی فقط 
بگيریم ؟ البته که قبال گفته بودید باالیی برای ما مهمتره و اینجا هم باالیی واکنش اصلی رو داشته ولی همچنان روی پایینی هم ميشه 

  . مناسب هم داشت R/R ترید کرد و
 کم کردن تایم باشيم ؟ گاهی به گره اصلی پیوت نرسه یا برای دیدن پول بک مجبور به  RTP سوال دوم اینه که ایا ممکنه

 
 

 جواب: 
  اگر تصویر رو در تایم باال نگاه کنيد شما یک پیوت در تایم دیلی دارید که ميتونيد ان رو در تایم تریگرش یعنی یک ساعته بررسی کنيد و

 سطح اف تی سی ان رو مشخص کنيد 
یک تایم پایین تر یعنی یک ساعته ميشه تایمی که باید  اگر بر اساس بیس هم نگاه کنيد در همين تایم چهار ساعته یک بیس دارید و 

شکست ان بیس رو بررسی کنيد و شما در دل ان النگ بار باالترا ز سطح قرمز یک اف تی سی دارید و حرکت قرمز شما که در این تایم دارید 
 نگاه می کنيد  آر تی پی به  همان گره اف تی سی هستش 

يستش و یک دراپ بیس دراپ هستش که سطح بیيس شما )همان ار تی پی که به صورت بیس خودش  و ناحيه ابی شما  برای این تایم ن
 رو نشان داده( شکسته شده

 
و در مورد ترید روی گره ها قبال هم که در مورد دو گره متوالی که یکی برای شکست خط روند بودش و دیگری سطح افقی عرض کردم که ان 

 ن معنی نيستش که ما روی گره اول ترید نکنيمباالئی مهمتر هستش ولی این به ا
 

 در مورد پولبک ها ما یک تقسيم بندی داشتیم که پولبک ها رو به کندلی/ موجی و روندی تقسيم کردیم 
 ولی به خاطر دارم که در یکی از ویدئوها در مورد نوع برگشت هم صحبت کردیم 
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ودند و اگر همين رو بخوایم در پیوت ها بررسی کنيم با همان مقادیر به  ب  FTR/ETR/CTR/OTR  که پولبک  چه در شکست که به انواع
 هستش و او تی پی به نوعی همان استاپ هانتر به حساب مياد  RTP/ETP/CTP/OTP نام های

 
که ترید و ميتونيد به همه این برگشت ها  حمله دوم هم بگيد و حمله دوم  فرصت های طالئی برای یک تریدر هستند هم برای انهایی 

 نکردند تا دوباره ترید کنند و هم برای انهایی که ترید اشتباه کردند تا بتونند با کمترین ضرر خارج بشن 
 

و اما این همه گفتيم تا برسيم به سوال شما که در حمله های دوم اصال این دیدگاه وجود نداره که حتما و حتما قيمت خودش رو به 
 داشتید  سطح بررسونه شما سه نوع حمله دوم

 یا در این پولبک و یا ریترن قيمت به گره نميرسه )موارد نادر(    
 
 این حمله دوم )پولبک یا ریترن( به گره ميرسه و ان رو تاچ می کنه )همان بوسه خداحافظی  که مطمئنا در موردش صحبت شده(     

 
 در پیوت ها این اتفاق رخ ميده ETP , CTP در شکست ها و ETR , CTR این حمله دوم در ناحيه وارد ميشه که در حالت های    

 
 از این نوع هستند  OTP و در پیوت ها نوع OTR و حمله های دومی که نقض سطح دارند و از ناحيه عبور می کنند که در شکست ها نوع    

 
 جلسه_بیست_و_دوم #
 1039سوال_شماره_ #

که   FTR ها در برگشت قيمت به آن پیوت کمی توضيح بدید که کجا باید دنبال ورود باشيم ؟لطفا در مورد واکنش قيمت به بیس پیوت 
   هنگام شکست بیس تشکيل ميشه یا خود بیس یا سطح بیرونی بیس )به طور مثال واکنش اخير یورو در تایم روزانه(؟

   در آینده کجا باید دنبال ورود باشيم ؟ so4 ها نوعی بیس پیووت هستند ؟  در این صورت برای برگشت قيمت به so4 آیا
 ندارند ؟  RTP ها و بیس پیوت ها دیگه so4 آیا این درسته که

 جواب: 
 این شکل یک بیس پیوت است 

 و اینکه این بیس پیوت ميخواد ادامه بدهد یا اینکه برگردد بستگی به این دارد که سطح را شکسته باشد و یا اینکه به سطح رسيده باشد 

 
 رای ترید در ان که بعداز سه کندل به تایم تریگر رفته و مادام که قيمت در داخل ان مستطيل تایم تریگر نوسان داد در ان ترید ميکنيمب

درصد خالف ان در مستطيل ها ما حرکت بعدی را داریم که این از نظر  40درصد در امتداد حرکت لگ و  60در برخی از متون گفته شده که 
 بدون استفاده است ما یک امار 
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وقتی شما مستطيل دارید اگر این مستطيل در باالی سطح باشد و هنوز به سطح باالتر نرسيده باشد یعنی ماموریت شکست انجام نشده 
 باشد ما انتظار صعود درایم و بهترین روش ترید در ان هم استاپ هانتر کف خواهد بود 

 
 

  ار برگشت دارید و بهترین نوع ترید هم استاپ هانتر سقف  استو اگر قيمت به یک سطح رسيده باشد ما انتظ
 البته در شکل مرود بحث

و اما در ایند وقيت شما یک بیس دراید و قيمت به سمت ان در حال حرکت است فرقی نداره که این بیس یک کپس باشد یا یک الگوی 
 حرکتی در هر دو حالت محل ترید ان در گره های نزدیک است 

 
او چهار ها هم نوعی بیس هستند و در مورد محل ها و گروه های ان عرض کردیم که متناسب با ساختاری که دارند باید در چه  بله اس 

 ناحيه ایی منتظر واکنش باشيم 
  داشتن و یا نداشتن ریترن تو پیوت بستگی به نوع حرکت بعد از شکست است و هر نوعی پیوتی ميتواند ریترن داشته باشد و یا اینکه 

 درصد پیوت ها ریترن دارند  80-75بدون ریترن باشد اما بیش از 

 
 
 

  جلسه_بیست ویکم #
 1040سوال_شماره_ #

در ستاپ ترید بعد از شکست سطح هيدن گپ رد ميشود و به سطح فيليپ پرایسی یا سطح پرایسی ميرسد در صورتی که قطعيت  
ميشود و از سطح پایین تر بر ميگردد مثل تصویر زیر که استاپ هيدن ما شکست حتمی هست ایا هميشه یا بعضی مواقع هيدن رد 

خورده ميشود به خاطر شدو کندل شکست شکست زیر سوال ميرود ما هميشه ميتوانيم اردر رو در اولين سطح فيليپ بزاریم ؟اگر  
 ت کنيد ؟ امکان دارد ترید های که قطعيت شکست وجود دارد و برگشت بیشتر از هيدن گپ را دارد صحب
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 جواب: 

در همين ارزی شما زمانی که قيمت در هفته گذشته النگ بار رو تشکيل داد عرض کردیم خروج از معامله و پیش بینی یک حرکت سی پی 
 در امتداد ان ميله را داشتیم 

 د به نظرم شما وقتی قوانين گفته شده را در کنار هم قرار بدهيد دیگر فرقی بین نوع شکست ها وجود ندار
شما یک ترید در هيدن داشتید که البته همراه با استاپ بوده و بایدتوجه داشته باشيد که عرض کردیم هيدن ها نواحی یک بار مصرف 

 هستش و اگر قيمت مجدد به این سطح برگشت داده بشود و ان گره انگلف شده باشد هدف قيمت سطح بعدی است 
 

هيدن را ترسيم کردید و قيمت به خاطر همان شدویی که فرمایش کردید شکست را زیر سوال  در تصویر شما در همان کندل النگ بار 
ميبرد و نشان از وجود یک فشار نزولی هم هست مجدد از هيدن شدو به سمت هيدن گپ برميگرد و هيدن گپ شما قبال مصرف شده  

این مثال شما همه اجزا دقيقا ماموریت های خودشان را   پس باید انتشار داشته باشيد که قيمت خودش را به سطح بعدی برساند و در 
انجام داده اند و اما در مورد بحث در مورد شکست های نوع اول حتما سعی می کنيم که در ویدئو ها هر کجا به این نوع شکست برخورد 

 کردیم ان را تشریح کنيم 
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 جلسه_بیست_و_دوم #
 1041سوال_شماره_ #

ير خدمت استاد محترم.استاد  من متوجه نحوه پیدا کردن ناحيه ای که باید دنبال گره اف تی سی باشيم نشدم با عرض سالم و وقت بخ
اگه امکانش هست یه جمع بندی بفرمایید.و تفاوت اف تی سی تو پیوت های معمولی و بیس پیوت ها رو هم توضيح بفرمایید)تو پیوت  

 نظر هست؟( .ممنون از توجهتونهایی که به صورت بیس نيستن شکست کدوم سطح مد 
 جواب: به صورت فایل تصویري

 نتيجه ترید و تحليل الیو داخل ویدئو بر اساس سطح اف تی سی

 
 

 ۱۰۴۲سوال_شماره_#
 جلسه_بیست_و_دوم #

 لطفًا نظرتون رو در مورد درست یا اشتباه بودن نواحی مشخص شده برای اف تی سی بفرمایید 

 
 

 تصویريجواب: به صورت فایل  
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 ۱۰۴۳سوال_شماره_#
 جلسه_بیست_و_دوم #

 در پیوت های که مشخص شدن به چه شکل ناحيه اف تی سی را بدست مياریم ؟ 
 جواب به صورت تصویري 
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 1044سوال_شماره_ #
 جلسه_بیست_و_دوم #

اتفاق افتادنش هم هست ؟یا باید تمرکز روِی  ترید امکان تشخيص حرکت , قبل از   so4 سالم و وقت بخير خدمت شما. استاد توی حرکات
  در برگشت با توجه به نواحِی مورد نظر برای واکنش باشه؟

 جواب: 
 بله امکانش باید وجود داشته باشه ولی متاسفانه من علمش رو ندارم  و حرکت در حال تشکيل ان استفاده می کنيم و در زمان اینده

 
 1045سوال_شماره_ #
 جلسه_بیست_و_دوم #

گره داریم گره اول محل ترید ميتواند باشد . ایا این لگ باید بعد از پیوت باشد ؟ )که   3جلسات قبل فرمودید که وقتی در یک لگ حرکتی 
که شدو داشته باشند هم  کندل در جا زدن داشته باشند یا پاس دادن کندلی  3عموما اینطوره( و این که لزوما این گره ها باید حداقل 

تا مثال بزنيد . چون چيزایی که من پیدا کردم شرایط متفاوتی دارند مثال گره اول که  2-1گره  3قابل قبول است ؟ اگر ممکنه از این حالت 
 .. محل ترید باشه داخل بیس قرار داره

 جواب: به صورت فایل صوتي  
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 1046سوال_شماره_ #
 جلسه_بیست_و_دوم #

گفتيد مثال سطح دیلی داریم که قادر هستیم در تایم یک ۱۶تایم دقيقه ۲۲با عرض خسته نباشيد و احترام به استاد عزیز شما در ویدیو 
 .دقيقه تشخيص بدیم سطح شکسته شده یا خير اگر امکان دارد لطف کنيد  مثالی در این باره بزنيد

 جواب: 
که سوال کننده هم شما بودید یه سرنخ به شما بدم چون با روحيات شما تقریبا اشنا بودم که دنبال   1024سوال فکر کنم سعی کردم در 

 هم موضوع خاتمه پیدا کرد  1033چه موضوعی هستید تا یک سرنخ داشته باشيد و فکر کنم در سوال 
ایم های پایین تر از سطح بسيار خطرناک هستش و این متاسفانه رفتن به تایم یک دقيقه برای بررسی های شکست یعنی اصال رفتن به ت

رو شما باید با تمرین در زمان شکست و وجود مومنتوم در بازار و همچنين ميزان زمان باقيمانده کندل بتونيد  بررسی کنيد و عرض کردم  
 .این امکان وجود داره و دیگه یه پروژه شخصی هستش که باید خودتون تحقيق و بررسی کنيد

ظر ما یک سطح هرگز نباید انگلف بشه و اگر شما سطح داشته باشيد که  ماهيت برگشت داشته باشه حتی در یک دقيقه هم اگر از ن
 قيمت پشت ان کلوز کنه این سطح دیگه شکسته به حساب مياد

 مثال در الیو بازار مثل تصویر زیر که یک پیوت دارید 
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 جواب: 

دل خوانده شده و انشاهللا دیگه بقيه سبک رفتارشناسی حرکت قيمت رو باید در سال های اینده از ورثه  فاتحه سطح مورد نظر در این کن
        .من درخواست کنند چون تاریخ مصرف ما که تمام شد و شغل ما هم که تغيیر کرد 

رو در تایمی پایین تر از تایم فریم این هم یادگاری برای این دوره ولی کار بسيار بسيار بسيار بسيار خطرناکی هستش اگر بخواید شکست 
 خود سطح بررسی کنيد 
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 جلسه_بیست_و_دوم #
 1047سوال_شماره_ #

طبق تصویر زمانی که ما پیوت تسویه را داشته باشيم )سمت چپ تصویر( و به تایم تریگر اون سطح برویم طبق مباحثی که برای شکست  
تریگر اون پیوت رخ داده باشد )سمت راست تصویر(. واکنش ما نسبت به انواع انها  داشتیم ممکن هست یکی از انواع شکست در تایم 

 متفاوت هست ؟ 
فرمودید ميتوانيم کندل نقض سطح را در تایم یک دقيقه بررسی کنيم امکانش هست کمی در این  1037از طرفی شما در پاسخ سوال 

 هيد ؟ رابطه و اینکه برگشت پشت سطح )کندل نقض سطح( بیشتر توضيح د

 
 جواب: 

 شما یک پیوت دارید و اینکه ان پیوت از چه نوعی هستش رو کاری به کارش نداریم 
 و شما در اف تی سی ان پیوت بر اساس دیدگاه برگشت ترید می کنيد و استاپ ميخورید 

 و شکست یک سطح باید در تایم خودش انجام بشه
 بررسی شکست به تایم تریگر نميریم و طبق مباحثی که در مورد شکست داشتیم ما برای 

 اما وقتی شکست انجام شد ان وقت ميتونيم به تایم تریگر بریم 
 

 در واقع ان سطح پیوتی که دارید تصاویر سمت راست هم باید در همان تایم مربوط به پیوت اتفاق بیفته و بعدا شما به تایم تریگر برید
ش مثل نوع اول انتظار یک برگشت به اندازه توان تایم تریگر هستش و اگر شکست و انجا متناسب با شکستی که هستش اگر قطعی بود

از نوع دوم باشه ميزان انتظار برای پولبک به سطح شکسته شده در تایم تریگر که البته بعداز شکست ما به ان تایم ميریم ميتونه کمتر 
 باشه

 این موضوع برای ترید زود هنگام با کندل شکست هستش 
 

کندل نقض سطح ترید مربوط ميشه به ماهيت و شما وقتی در یک کندلی دارید که قيمت سطح رو شکسته باشه و مطابق با   در مورد
دیدگاهی که عرض کردیم این قيمت نباید زیر کندل برک اوت کلوز کنه و اگر این اتفاق رخ بده ان شکست به اصطالح تکنيکاليست ها فيل 

 شده 
رو به سمت تایم پایین ببرید ميتونيد در بهترین نقاط ورود داشته باشيد البته با ریسک های بسيار باالتر و به   حاالشما هر چقدر این دیدگاه 

خاطر همين عرض کردیم اگر نقض سطح رو در تایم خودش و یا نهایتا در تایم تریگر بررسی کنيد بهتر هستش و رفتن به تایم های پایین تر 
 ر در این دیدگاه نقض سطح یعنی داشتن استاپ الس های بیشت

 
 

  جلسه_بیست_و_دوم #
 1048سوال_شماره_ #

با عرض سالم و ادب و احترام به استاد عزیزودوست داشتنی درجلسات قبل فرموده بودید اگر قبل از  سطح شکست بیس داشته باشيم  
 .ان شکست, شکست خوبی هست 

 بدیل ميشود وجود دارد ؟چه فرقی بین بیسی که قبل از شکست هست با بیسی که به پیوت ت
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 جواب: 

از نظر تفاوت فرقی بین بیس ها نيستش و ان مبحث مربوط به این بودش که شما ساختار بازار رو بشناسيد و اینکه ما بر این دیدگاه 
بعداز هر خستگی و هستیم که بازار به صورت تکراری یک ساختار حرکت و استراحت رو در تایم های تکرار می کنه و چون اعتقاد داریم که 

استراحت باید یک حرکت با مومنتوم داشته باشيم به همين خاطر هميشه سعی می کنيم که در ساید ها و سی پی ها به دنبال ترید  
باشيم البته اگر پرایس کار و به دنبال شکار لگ ها هستید در حالت کلی وقتی شما یک بیس دارید بستگی به نوع قرار گرفتن ان نسبت به 

ح انتظار حرکت بعدی را داریم و در این بیس انتظار و ماهيت یعنی تشکيل کپس ولی اگر به هر دليلی سطح شکسته بشه به خاطر سط
 اینکه قبلش بیس بوده برای ما بهتر از این حالت هستش که در تصویر زیر شکست داشته باشيم

 
دل سمت چپ که بازار با مومنتوم بوده ترید کنيد مطمئنا به خاطر  بحث ان زمان برای مقایسه بین شکست ها بود و شما اگر در ان کن

 اینکه قبلش یک لگ دارید دچار خواب سرمایه و حرکت ساید و خسته کننده خواهيد شد 
 

 جلسه_بیست_و_دوم #
 1049سوال_شماره_ #

بندی کنيم اگر در سواالتم از مباحث قبلی زمانی که ميخواهيم درمورد پیوت ها صحبت کنيم باید تمام مطالب قبلی رو تا به اینجا جمع 
  هم استفاده ميکنم عذر ميخواهم و اميدوارم نظم پرسش و پاسخ رو به هم نزده باشم اگر اینطور نبود تذکر بدید تا تکرار نشود

اندازه همان محدوده  همان تایم فریم محدوده دارد و اگر قيمت به  ATR در مبحث دبل تاپ/باتم ها شما فرمودید هر سطح به اندازه
 2Bاجازه دارد از سطح رد شود و برگردد پشت سطح و اگر این حالت به وجود بیاید هيچ اتفاقی نيوفتاده است. از طرفی در بحث الگو های 

پیدا درصد ميتواند رفت و برگشت داشته باشد حال اگر بخواهيم از تکنيک شیبو برای  113که رفرنس دادید بیان شده که قيمت تا لول 
کردن اون محدوده استفاده کنيم )به این خاطر که تایم های فراکتالی رو در اختيار نداریم( این حالت ترسيمی صحيح است و این یک واحد  

 . حرکت رو ميتوان به عنوان محدوده درنظر گرفت ؟ اگر امکان دارد کمی راهنمائی کنيد
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 جواب: 
و یا استاپ هانتر ها همگی به یک موضوع از دید و زاویه متفاوت نگاه می کنند و باید   در کل بحث دایورجنس ها یا انواع دبل تاپ ها 

ساختار همه انها یکی باشه و در اصل این ميزان نفوذ به شیب زاویه ایی که قيمت در ان کانال حرکت می کنه بستگی داره اما وقتی شما  
درصد روش ارائه شده در دو  113يم کنيد این ميزان باید از همان دیدگاه یک سطح و یک پیوت دارید و برای ان محدوده توان حرکتی ترس

اکسپنش یا  113بی هم یکی بشه و هر دو تا این اندازه ها باید با هم بخونند و وقتی شما یک حرکت بزرگتر دارید مطمئنا ان لول 
سطح برای یک تایم باالتر هستش و ما ان رو ميتونيم با  اکستنشن که استفاده می کنيد فاصله بیشتری رو نشان ميده و این یعنی انکه ان 

درصد از سطح قله قبلی رد ميشه این دیگه یک دو بی نيستش و یعنی   127ميزان توان مقایسه کنيم و یا اینکه وقتی یک حرکت به اندازه 
و پیوت شما که از نظر ترسيم روش  شکستی رخ داده که باید بررسی بشه و هر دو این موارد یکی هستند و حاال اگر ان ناحيه رنج 

یکی بودش   113شیبو)فيبوش( و یا همان گام هستش اگر ان مقدار با یکی از همان روش های قبلی توان حرکتی و یا لول های فيبو 
 .مطمئنا قابل استفاده هستش

 
 

  1050سوال_شماره_ #
  جلسه_بیست_و_دوم #

حمایتی بیس داریم که دو حالت برای این بیس مد نظر داریم یکی که مربوط به پکيج  ببخشيد در مورد بیس ها فرضا در باالی یک سطح 
شکست است و ارایش کندلی قبل از شکست  که قيمت پشت سطح تجمع ميکرد و بعد بریک اوت اتفاق می افتاد و یک حالت هم 

اهد داد از چه تکنيکی ميتوانيم استفاده کنيم ایا  برگشت قيمت و ایجاد بیس پیوت است . برای بررسی این دو مورد که کدام حالت رخ خو
ميتوانيم قبل از اتفاق افتادن با اطمينان بیشتری احتمال وقوع یکی از حالت ها را مد نظر قرار دهيم و عالیم مثال شکست را بیشتر جدی 

  . بگيریم تا برگشت

 
 

 جواب: 
اق نيفتاده اصال فکر شکست شدن رو به ذهن خودمون هم راه  ما بر اساس ماهيت سطح تصميم ميگيرم و تا زمانی که شکست اتف

ها   نميدیم ولی اگر ميخواید قضاوت قبل از وقوع جرم انجام بدید باید به تایم تریگر برید و از تعداد برخودرها در ان مستطيل و ميزان نفوذ
مستطيل و ساید مسائل کمک بگيرید که به نظرم  و مومنتوم های حرکت های رفت و یا برگشت و تمایل به صعودی و یا نزولی از مرکز 

این کار رو انجام ندید بهتر هستش و ساده ترین کار و راحت ترین کار  استفاده از دیدگاه ماهيت هستش و قضاوت قبل از وقوع نداشتن 
 و ترید بر اساس  استاپ هانتر در بیس ها
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 1051سوال_شماره_ #
 جلسه_بیست_و_یکم #

 .فرمودید گره های معامالتی بعد از شکست مخصوصا سطوح دایناميک برای ترید سطوح خوبی هستند سعيد اقا شما 
اخر در   1/4سوال این هست که این محدوده که با توجه به اینکه گره در دیلی دیده ميشه و طول ان هم برابر دیلی هست پس ترید در 

پیپ خواهيم داشت. اینجور مواقع  17ابتدای سطح هست ما استاپی برابر با تایم یک ساعت داریم و محدوده زیرو تریگر ها دقيقا همون 
پیپی که تارگت اول هست؟ ایا باید انتظار  24پیپ اون هم با تارگت  17پیپ بشه  11باید چيکار کنيم؟ الت رو بیاریم پایین و استاپ بجای  

 پیپ باشه؟  57تارگت دوم رو داشت و تارگت اول ما باید تقریبا 
 بعدی اینکه زاویه شیب خط روندی که کشيده ميشه با اعتبار گره ای که بعدش نشکيل ميشه رابطه داره؟  سوال

 
 جواب: 

اگر گره در دیلی دیده ميشه  پس برای همان تایم هستش و حاال طول ان هم برابر با دیلی هستش پس اف تی ار هستش و باید اول گره  
 وارد بشيد 

 
 نظر ریسک به ریوارد ترید مناسب نداریم و مطابق با ستاپ ما نيستش ما ترید نمی کنيم در مواردی که واقعا از 

 ولی اگر اطمينان داریم ميتونيم با کم کردن الت ترید کنيم ولی این زیادکردن استاپ الس باید ریسک به ریوارد ما رو بهم بزنه
 مگر اینکه وین ریت باال داشته باشيم

 
برای مدیریت پوزیشن ها هستش و ما هميشه در ترید ها انتظار تارکت اصلی یعنی رسيدن به حرکتی معادل ای تارکت های اول و دوم 

 تی ار تایم سطح مربوطه رو داریم 
 

بله و در مورد شیب عرض کردیم اگر سه تغيیر شیب داشته باشيم شکست ان خط روند و یا تریگر الین  همرا با انتظار حرکت بیشتر 
ت ميخواد خودش رو به تعادل برسونه و معموال شیب های تند که همراه با تغيیر روندهای شیب های مالیم هستند  هستش چون قيم 

 برای ما بهترند 
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 1052سوال_شماره_ #
 جلسه_بیست_و_یکم #

شکل فوق  سالم و عرض ادب.استاد جسارتا این پرسش رو چند بار پاسخ دادید ممنون ميشم یه بار دیگه یه توضيح کوچک بفرمایید.در 
روزانه هست.سوال اول اینکه   Th کندل روزانه رخ داده ک طول برگشت به اندازه ۴یک سطح روزانه  وجود دارد که شکست نوع دو بعد از 

  برميگرده ازونجایی که ما گره رو در تایم روزانه ميبینیم یعنی نسبت به تایم تریگر سطح در این مورد دو تایم اختالف ftb وقتی قيمت برای
هست.در این جور موارد اصالت با تایم گره هست یا تایم سطح؟.چون هر کدوم نقاط ورود مختلفی ميدهند اگر از قانون گره استفاده 

سوال دو اینکه در شکست های نوع یک   .B اگر تایم سطح در نظر گرفته بشه چارک پایین و سطح A بشه ابتدای ناحيه باید وارد شد وسطح
ل برک اوت وجود داشت در شکست نوع دو پول بک به کدام سطح هست؟.سوال سه اینکه آیا امکان ارزش گذاری پول بک به هيدن کند

داشته  ftr وجود دارد مثال بیشترین ارزش را شکست نوع یک ftb بین انواع شکست و انواع برگشت در یک حالت یکسان برای
رگشت پشت کندل نقض پوزیشن خالف شکست گرفت، در مورد نفوذ و  باشد؟.سوال آخر اینکه در شکست نوع دو فرمودید ميشود با ب

 برگشت در خود گره هم ميتوان پوزیشن معکوس نفوذ گرفت؟..ممنون 

 
 جواب: 

         ای کاش ان پاسخ ها رون رفرنس ميدادید که بخونم و همان حرف ها رو دوباره فورواد کنم
 به سطح و در سبک پرایسی باید استناد کنيد به گره در اف تی بی  شما بر اساس کالسيک باید استناد کنيد 

 و اینکه کدام درست تر هستش مطمئنا گره 
در شکست های  نوع دوم معموال نميتونيم به هيدن ها استناد کنيم چون بستگی به طول نفوذ شما ميتونيد برگشت های بیشتر از از 

و یا اخرین گره در مسير   -ه هستش و ميشه از ان هم استفاده کرد.هيدن هم داشته باشيد ولی به هر حال ان گره داخل کندل یک گر
 حرکت ماقبل 

برای ارزش گذاری انواع شکست ها باید عرض کنم که ما یک شکست بیشتر نداریم و ان انواع شکست های نوع دوم برای درک بهتر 
 ماهيت حرکت هستش و شکست اصلی در همان ها هم بعداز ان ریتریس انجام ميشه

 ست ها رو مگر اینکه مطابق با زمان شکست و مومنتوم بتونيد دسته بندی کنيد و من تا االن شکست ها رو ارزش گذاری نکردم و شک
 بله قوانين ترید بر اساس ستاپ استاپ هانتری در همه جا کارائی یکسان داره 

 
 

 1053سوال_شماره_ #
 جلسه_بیست_و_دوم #

فرمودید متعلق به تایم یکساعته هست ، در این تایم  USDJPY گره ای که در 22ویدیوی جلسه باسالم و درود خدمت استاد گرامی . در 
 کندل در حال درجا زدن را ندارد ؟  3شرط حداقل 

https://kohanfx.com


 

 
 جواب: 

بله کامال درست هستش و احتماال در خصوص شکست سطح و ان نفوذ و برگشت صحبت می کردم که ما یک شکست در تایم یک ساعته 
 شکست مربوط به تایم یک ساعته هستش و گره در تایم پایین تر دیده ميشهداریم و 
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  جلسه_بیست _و_دوم #
 1054سوال_شماره_ #

با سالم و عرض ادب استاد خاکستر در این مدت شما استاپ هانتر رو بخصوص در بیس ها سيگنال ورود اعالم کردید و در اموزش پیوت 
استاپ هانتر ميکنه وبعد به سمت سطح مخالف حرکت ميکنه مثل انچه در گلد دیشب اتفاق افتاد  بیس ها فرمودید اول یک  سطح 

استاد بنده در تشخيص این که این استاپ هانتر است یا ميخواد بریزه مردد ميشم این قسمت رو راهنمایی بفرمایید؟وایا اگر ازیک  
 نميتونه طرف مخالف رو هانتر کنه و بریزه؟ سمت هانتر شد دیگه ميره و سمت مخالف بیس رو ميشکنه و دیگه

 
 
 

 جواب: 
 

ل  این تصویر شما برای اسپایک ها و سی پی درایور ها هستش که ما هنوز به انها نرسيدیم ولی در مورد ترید کردن اگر بخواید ان رو با تحلي
 و احتماالت تحليل ترکيب کنيد مطمئنا مردد ميشيد برای ترید کردن 

های قبلی  خود و ميزان درستی انها استناد کنيد و تحليل فقط به شما سطح ميده و نباید در تصميم شما دخالت  شما باید به ترید
 داشته باشه

 
من بارها تاکيد کردم که مثال اگر یورو به ان گره برسه محلی برای خرید من هستش و یا لونی اگر به ان بیس برسه محلی برای فروش 

 ه و باید ترید کرد و مطمئنا این احتمال هم هستش که برگشت داشته باشيم و استاپ ما زده بشههستش دیگه این تردید ندار
 و استاپ هم جزئی از ارکان اصلی یک ترید هستش 

 
بنابر این وقتی سيستم معامالتی طراحی کردید و تست کردید و سابقه ترید ها نشان ميده که برایند شما مثبت هستش  دیگه تردید یعنی  

 باید این تردید رو با نگاه کردن به گذشته خودتون بهش تسلط پیدا کنيد و از خودتون دور کنيد سم و 
 

     بعد از یک استاپی که روی طال نوش جان شد این حرکت دیگه از ان حرکت هایی بودش که مشخص بود باید تسویه شروع بشه
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 1055سوال_شماره_ #
 جلسه_بیست_و_دوم #

باعث کاهش قيمت ميشه و به تارگت  ftc  استاد وقتی قيمت به سطحی ميرسه و پیووت تشکيل ميشه و ...      تریگردرود خدمت جناب 
و سطح و گره ماقبل تشکيل ميشن قابل اتکا هستند برای مدیریت بقيه پوزیشن؟.. مثال در تصویر،  ftc  یک ميرسه .... الگوهایی که بین

 ...چون تریگر الین شکسته نشده بقيه پوزیشن بسته بشه؟... ممنون B  و در تصویرشانس ریورس شدن بیشتر باشه   A الگوی
 

 
 جواب: 

یه موضوعی رو مطرح کنم و ان اینکه برای ترید کردن چندین فصل جدا از هم باید وجود داشته باشه و یکی از انها روش های مدیریت  
صورت کامال خالصه به برخی  از انها اشاره کنيم که دیدگاه اصلی رو بتونيم سرمایه و ریسک و پوزیشن هستش و ما سعی کردیم که به 

 انتقال بدیم در واقع شما وقتی یک سطح رو برای ترید مشخص می کنيد و نقطه ورود رو پیدا می کنيد 
دست کاری( یعنی استاپ و و ترید می کنيد و استاپ و تارکت ست می کنيد باید از قانون ست اند فورکت استفاده کنيد )البته با کمی 

تارکت نباید جابجا بشه تا یکی تاچ بشه در این مورد بحث زیاد هستش اما ميخوام از ان در جواب سوال شما کمک بگيرم شما وقتی در 
جاز به  اف تی سی ترید می کنيد و استاپ شما باالی پیوت هستش تا زمانی که قيمت به تارکت )یا نزدیکی های ان ( نرسيده باشه اصال م

 جابجایی استاپ نيستید این اولين حالت ترید هستش و حاال شما ميخواید مدیریت پوزیشن داشته باشيد 
قبال عرض کردم بهترین راه این هستش که درصدی از پوزیشن رو کلوز کنيد و استاپ رو حرکت ندید به این شرط که اگر استاپ شما تاچ  

 مثبت بشهشد برایند ان قسمت بسته شده و این استاپ 
و این به ان خاطر هستش که شما در گير این ارایش های بعداز اف تی سی نشيد چون اگر پیوت شما ریورس باشه همه این حرکت های 

 ترسيم یعنی ریترن و استراحت و بعد هم ادامه حرکت و هيچ فرقی با هم ندارند 
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  1056سوال_شماره_ #
  جلسه_بیست_و_دوم #

رگشت و کندل بریک اوت یکی از سطوحی که مناسب بود برای استاپ گذاشتن پشت کندل بریک اوت  ببخشيد توی مبحث شکست و ب
بود که اکثرا از دسترس استاپ در امان بود سوالی که داشتم در مورد اینه که این کندل بریک اوت در تایم های پاینتر که بررسی ميشه  

دقيقه یک کندل اومده و سطح را شکسته من قبال استاپ را پشت کندل بریک   آرایشی داره که وقتی اونو بررسی ميکنيم ميبینیم در یک
اوت اصلی در تایم اصلی سطح قرار ميدادم االن با پیشرفته تر شدن مباحث آیا ميشه اون استاپ را بیارم پشت کندل شکست یک دقيقه 

 یا بهتره که همون تایم اصلی  باشه و همون کندل را در نظر بگيرم ؟
 جواب: 

در بحث شکست ها اصل اوليه بر همان قانون هستش که شکست در تایم خود سطح باشه و یکی از روش های ست کردن استاپ هم  
 پشت کندل برک اوت حاال شما ميخواید ترید پیشرفته تر انجام بدید

 پس وقتی کندل برک اوت رو دارید اقدام به ترید نمی کنيد 
 ه هيدن کندل داشته باشه چون انتظار دارید که قيمت یک برگشت ب

 و االن ميخواید در تایم تریگر ترید کنيد  
 و باز بر اساس کندل شکست اما این بار نه کندل شکست اصلی بلکه کندل شکست تریگر الین در تایم تریگر

برگشت نداشته  اینجا چون انتظار ما مومنتوم حرکت در راستای شکست هستش پس انتظار داریم که قيمت دیگه بعداز تریگر دادن 
 باشه و شما استاپ رو از زیر کندل اصلی به ميانه کندل اوردید و ورود را هم از ابتدای کندل به ميانه 

 یعنی از دو طرف به نفع شما شده و شما هم از استاپ کم کردید هم به تارکت زیاد کردید 
 هم عرض کردم اصال اشتباه از من بودش که مطرح شد  ان بحث کندل شکست در یک دقيقه رو لطفا فراموش کنيد و در چند سال باالتر 

چون همه ذهنیت را رو ميبره به سمتی که هنوز نه تسلط به اصل وجود داره و نه شناخت کافی و بهترین و بهترین ستاپ ها همان هایی  
 هستش که گفته شده 

 
 1057سوال_شماره_ #
  جلسه_بیست_و_دوم #

ین همه جواب دادن شما به سطح اف تی سی متوجه شدم که سطح داخلی بیس پیوت می  با عرض خسته نباشيد و احترام با وجود ا
شود اف تی سی و سوال دوم اینکه یک کندلی که پیوت تشکيل داده دوباره در یک سوم دوباره یه سطح اف تی سی هست پس نتيجه که  

 که یک سوم هست تقریبا ایا برداشتم  درست هست ؟ گرفتم یک پیوت دو سطح اف تی سی دارد یکی برای لگ و دیگری برای کندل پیوت 
 جواب: 

اف تی سی یک گره معامالتی هستش که وقتی ان گره در تایم تریگر برک اوت ميشه ذهنیت فعاالن بازار برای ادامه دار بودن حرکت تغيیر  
داخلی ندارید و باید ان رو بتونيد با روش هایی که  می کنه در بیس ها شما سطح داخلی دارید ولی در خيلی از انواع پیوت ها شما سطح 

عرض کردیم پیدا کنيد یک پیوت در اصل یک سطح اف تی سی داره ولی ما به خاطر اینکه در برخی از پیوت ها دو گره معامالتی داریم و 
 نميدونيم که کدام یکی از انها سطح اف تی سی هستش روی دو گره گفته شده ریسک ترید داریم 

گ ها و تقسيم بندی انها برميگرده به دیدگاه تحليل کالسيک که روز اول گفتيم ما از ان استفاده نمی کنيم ولی اگر هر کسی  بحث ل
خواست از ان استفاده کنه ان هم یک روش پیدا کرده دره و قله هستش و قابل احترام و ان تعریف کالسيک برای تشخيص دره و قله ها  

 ان تعریف هستش و اف تی سی ما هم در یک سوم یا دو سوم ان پیوت  هستش که پیوت ما در یک سوم
 

 1058سوال_شماره_ #
  جلسه_بیست_و_دوم #

با عرض ادب و احترام از انجایی که اف تی سی ها وینریت یک سوم دارند به درد ترید نميخورند ولی شما گفتيد به سمت اف تی سی 
 کردند به سمت اف تی سی رو اموزش ميدهد ؟ وینریت باالیی دارند اموزش طرز ترید 

 جواب: 
 این رو که بارها عرض کردیم اگر کالسيک نگاه می کنيد از یک های یا لو جدید که ميزنه و یا اگر پرایسی ترید می کنيد از یک گره رو برو

داریم بهش اشاره کنم و مثالی بزنيم که  ميتونيد ترید کنيد سعی می کنم در بحثی که برای جلسه جریان سفارشات و یا ساختارهای حرکتی 
شما زمانی که یک پیوت دارید در واقعی یک سطحی از یک تایمی شکست شده و بازار بین سطح پیش رو   ---برای شما قابل لمس باشه

 و سطح ماقبل که ساید هستش ميشه همان برگشت و محل برگشت 
داشتند برای ین اشاره به همين موضوع داشت و ما شاهد برگشت از گره  مثال در همين تحليلی که ادمين ها در صفحه مجازی خودشان

 بعداز تشکيل پیوت بودیم
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این تحليل رو بررسی کنيد شما بعداز یک درایور و رسيدن به سقف کانال انتظار برگشت به اف تی سی ان پیوت کف رو دارید و زمانی که ان 
سقف تشکيل ميشه که االن انتظار یک برگشت به سمت ان اف تی سی رو دارید و پیوت کف رو دارید و قيمت بهش رسيده یه پیوت در 

 این ميشه همه تریگر پرایس اکشن که حرکت بین پیوت ها هستش و البته با حق تقدم تایم فریم ها 

 

 
 
 

 جلسه_بیست_و_دوم #
 ۱۰۵۹سوال_شماره_#

وقتی یک لگ حرکتی داریم و یک واحد برميگردد، در آن ناحيه اف تی سی داریم که با رسم   ۱۰۴۲طبق فرمایش شما در جواب سوال 
 فيبوش این موضوع را نشان دادید

که مثال روی دالر ین ميزنيد، اول یک  ۳۹دهيد و دقيقه حدودا که موضوع اف تی سی را توضيح می ۲۰دقيقه حدودا  ۲۲ولی در ویدیو 
ل پیوت می شودوبعد در یک سوم همان حرکت که تشکيل پیوند داده دنبال اف تی سی هستیم،  سوم حرکت داریم که باعث تشکي

 متاسفانه این موضوع رو نمی تونم درک کنم
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 جواب: 

اندازه بله مطابق با دیدگاه ارائه شده هرگاه حداقل سه توان حرکتی در امتداد هم حرکت داشته باشيم یک لگ داریم و هر گاه قيمت به 
یک توان حرکتی برگشت داشته باشه شما یک پیوت دارید و این پیوت دو سطح داشت یکی سطح پیوتی که همان حمایت و مقاومت  

هستش و این در دیدگاه های کالسيک بایدحداقل سه واحد برگشت باشه تا شما یک سطح پیوتی داشته باشيد و این تفاوت بین دو  
 دیدگاه هستش 

بق با دیدگاه تریگر یک  توان برگشت داشته باشيد یک پیوت دارید و این پیوت بجز سطح پیوتی که شما در سبک های اما وقتی شما مطا
کالسيک دارید در دیدگاهی که عرض کردیم یک سطح دیگر وجود داره  به اسم  "ناتوانی در ادامه" که این سطح یک  گره معامالتی هستش  

تریگر قابل مشاهده هست این ناحيه و گره ميتونه در کل مسير حرکت باشه ولی معموال در   که در دل کندل پیوت هستش و در تایم
و قبال هم عرض کردیم که برای پیدا کردن ان شما ميتوانيد یک باکس از   50طول حرکت هستش و البته گاهی هم در ناحيه  0.66محدوده 

 نظر داشته باشيد و در ان محدوده های دنبال این گره باشيد  درصد رو   اف تی سی در  50کلوز تا کلوز ترسيم کنيد و ناحيه 
 تشکيل شده باشه  0.33درصد پایین تر که بشه  17و یا   0.66درصد باالتر که بشه  0.16خوب مطمئنا این گروه ميتونه به اندازه 

و احتماال اینکه استاپ بخوریم ان تمرکز داریم و علت ان رو هم عرض کردیم چون انتهایی ترین سطح هستش  0.66ما عموما روی گره 
 استاپ کمترین باشه وجود داره و برای ما بهتر هستش 
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 1060سوال_شماره_ #
  جلسه_بیست_و_دوم #

با عرض ادب و احترام  استاد عزیز در تصویر زیر هرگاه سطحی داریم که روی آن بیس تشکيل ميشود که این بیس دقيقا داخل سطح  
 بیرونی آن هر دو بیرون سطح قرار دارند در این حالت این سطوح در چه تایمی باید شکسته شوند؟ است و سطوح داخلی و 

 
 جواب: 

معموال این اتفاق به ندرت باید رخ بده ولی در صورتی که این حالت رو داشتیم بر اساس طول حرکت و ارایش قبلی تصميم بگيرید و اگر  
 باالتر رو برای تایم باال و سطح پایین رو برای تایم پایین در نظر بگيرید قبل ان بیس شما لگ داشتید سطح 

 ولی دقت کنيد به همپوشانی سطوح و حتما سطح رو در تایم باالتر هم نگاه کنيد
 

 1061سوال_شماره_ #
 جلسه_بیست_و_دوم #

ستاد زمانی که یک بیس داریم و به تایم پایین با عرض سالم خدمت استاد بزرگوار و تشکر بابت پاسخگویی با حوصله و دقيق به سواالت.ا 
ميریم برای ترید ، وقتی بیس از یک سمت استاپ هانتر ميشه در برخورد بعدی به این سمت بیس ؛ ما باید این سطح رو آپدیت کنيم یا 

 یت بشه؟ همون سطح اوليه رو مبنا قرار ميدیم؟به عنوان مثال تو این تصویر سطح باالی بیس باید به خط قرمز آپد

 
 جواب: 

 خير احتياجی به اپدیت نيستش که ميزان نفوذ ها رو بتونيد ببینيد و نسبت به انها بتونيد برای اینده تصميم بگيرید و تمایالت رو تشخيص
ناحيه اصلی این  بدید حاال اگر بتونيد ناحيه داشته باشيد مثل تصویر پایین شاید بهتر باشه چون در شکست ها و یا در برگشت به داخل 

 ناحيه حمایت و مقاومت ميتونه به شما کمک کنه  به نوعی شما دارید مشترک اپن و کلوز ها و شدو ها رو ترسيم می کنيد 
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 1062سوال_شماره_ #
 جلسه_بیست_و_دوم #

 .به لحاظ شماتيک که درارائه بفرمایید SO4 استاد اگر ممکن است مثال هایی روی چارت در مورد گره های معامالتی در هر پنج الگوی
Paint  ترسيم فرمودید متوجه نواحی که باید در آنها دنبال گره ها باشيم شده ام )البته فکر ميکنم( وليکن روی چارت، در تشخيص گره ها

 .اشکال دارم

 
 جواب: 

تغيیر حرکت ریزش بعد از ان خستگی  من برای نمونه یکی از این حالت ها رو در جارت نشان دادم که سطح منشاء حرکت و همچنين محل 
 ناحيه های مهم هستش و حتما سایر نمونه ها رو هم در فيلم های اینده هر کجا که مشاهده کردم بهش اشاره خواهم کرد 

 
 1063سوال_شماره_ #
  جلسه_بیست_و_دوم #

حه به رسيدن به جام های مقدس امکان با عرض ادب و احترام به استاد عزیز با توجه به کدهای والستریت و اکسپرت بانک ها با تو
ساختن اکسپرت های طالیی از انجایی که از طریق متاتریدر به اکسپرت ما دسترسی دارند پس هيچ وقت به فکر ساختن اکسپرت  وقت 

 ن ؟ مان رو هدر ندیم و از دید فکر انسانی استفاده کنيم نظر شما رو در این باره ميخواستم بدونم خيلی ممنون از لطف تو
 جواب: 

نظرم شخصی من در مورد اکسپرت این هستش که اکسپرت یک ابزار برای تست سيستم های معامالتی هستش  اما نه اینکه اکسپرت  
 های کال برای این کار هستند 

بانک ها این همه مطمئنا یک ماشين و برنامه نميتونه همه کارها رو انجام بده و اگر قرار بودش که اکسپرت کار کنه و ترید کنه دیگه 
تحليلگر و تریدر برای چی استخدام می کنند  و اگر قرار بودش که اکسپرت ها کار کنند پس نيازی به تصميم گيری بر اساس تحليل ها و 

 داده های بنيادی و اقتصادی برای سرمایه گذاریهای دراز مدت و کالن توسط کارشناسان نبودش
از مستند ها تریدرهای بانک ها رو دیدید که درحال تجزیه و تحليل داده ها برای ترید در ان لحظه  و یا برای ترید ها شما بارها در خيلی

 هستند 
اما اینکه به اکسپرت های ما در متاتریدر دسترسی دارند مطمئنا به این راحتی هم نيست و شما ميتوانيد اکسپرت اصلی را روی یک سرور  

 رت واسته داشته باشيد که کار کپی ترید رو انجام بده و دسترسی به کد های شما نباشهو در جایی دیگر ران کنيد و فقط یک اکسپ
و مطمئنا اکسپرت ها در بازه های زمانی شاید سود ده باشند ولی هرگز مادام العمر نبودند و هر کاری بخواید انجام بدید خالصه حتی اگر  

و  خائن و حرام   ------باشه یه گوشه ای از دنيا چندتا ادم نمای نامرد و سيستم شخصی و ثبت شده شما هم باشه و فرمول شما هم 
زاده و ..... پیدا ميشن که بیاد حتی سبک شخصی شما رو هم به اسم خودشون تغيیر نام بدن و به دیگران بفروشند و یا از ان سو 

این چيز ها رو هم به تن خودتون بماليد و به فکر این باشيد که استفاده کنند شما اگر اکسپرت سود ده دارید و یا ایده ان رو دارید باید پی 
در ان بازه زمانی که اکسپرت شما سود ده هستش سود رو از بازار بگيرید و زمانی که اکسپرت شما حتی دست بروکر ها افتاد شما یک  

 روش و یک سيستم و اکسپرت دیگر داشته باشيد
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 1064سوال_شماره_ #
  جلسه_بیست_و_دوم #

اد در تصویر فوق یک بیس دیلی داریم)داخل مربع آبی( که سطح  پایین را هفتگی و سطح باال که با خط قرمز مشخص شده را چهار است
 ساعته در نظر می گيریم

 
 

بگيریم،  سطح  در یک تایم پایین تر مجددا یک بیس در تایم چهارساعته تشکيل شده)باکس صورتی(که اگه  سطح باال را روزانه در نظر 
 پایین ميشه یک ساعته با اون خط قرمز که سطح چهار ساعته بود در تناقض هستش 

حال اگه فرض کنيم بیس روی سطح تشکيل شده بنابرین سطح باال یک ساعته و سطح پایین ميشه روزانه که بازهم با اون خط قرمز 
 يتوانيم ارزش گذاری کنيم؟ )سطح چهار ساعته( جور در نمياد در چنين مواقعی سطوح را چطور م

 
 

 جواب: 
 بله یک بیس در دیلی داریم که سطح پایین ویکلی و سطح باال هم چهار ساعته و بیس در دیلی دیده شده

در تایم چهار ساعته  مجدد شما بیس دارید که سطح باال ميشه تایم یک ساعته و سطح پایین ميشه دیلی چون سطح شکسته شده و در 
و تا بیس دارید که تقریبا همپوشانی دارند و شما در این حالت اگر ميخواید شکست به سمت پایین را بررسی کنيد باید از این حالت االن د
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به  تایم دیلی استفاده کنيد و اگر برگشت از سطح رو ميخواید در نظر بگيرید باید تایم چهار ساعته مد نظر باشه چون فشار و مومنتوم بازار 
 سمت صعودی هستش 

 
 

 
 1065سوال_شماره_ #
 جلسه_بیست_و_یکم #

در مورد شکست نوع اول در صورت انگلف کدام سطح در آینده دیدگاه مون تغيیر می کنه و دیگه در جهت شکست ترید نمی کنيم: گره ی  
 اکسپت برک اوت، گره ی داخل کندل برک اوت و یا نقض کندل برک اوت؟ 

 در مورد شکست های  نوع دوم چطور؟ 
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 جواب: 
برای بحث برگشت و تشکيل پیوت اولين گره معامالتی سر راه قيمت بعداز تشکيل پیوت برای انگلف مد نظر هشتش که اگر ان پیوت  

ریورس باشه یا بهتر هستش بگيم که پولبک و تسویه نباشه بتونيم دیدگاه ادامه حرکت در جهت پیوت رو داشته باشيم و برای بحث 
ستش که در خصوص استاپ الس ها گفتيم و تا زمانی که قيمت انتهای کندل برک اوت رو انگلف نکنه شکست هم همان موضوعی ه

 )بهتر هستش که کلوز کنه( دیدگاه ما عوض نميشه
 

 1066سوال_شماره_ #
  جلسه_بیست_و_دوم #

انگلف آن انتظار برگشت قيمت از اف تی سی را استاد گرامی در مورد پیوتها فرمودید سطح و گره ای در لگ قبلی وجود داره که در صورت 
 داریم 

 آیا تا یم اون سطح همتراز تایم پترن اون پیوته و یا بسته به طول گره تشکيل شده و  گذشته چارت باید تایم سطح را بدست بیاریم؟)البته
مورد پیوتهای یک و دو کندلی هم این موضوع  در مورد بیس ها فرمودید که اون سطح مربوط به تایم پترن هستش منظورم اینه که در 

 صدق ميکنه؟( 
 جواب: 

ظاهرا جواب این سال رو هم به صورت ناخواسته در سوال قبلی گفتم و وقتی صحبت از گره معامالتی ميشه یعنی اینکه در تایم تریگر  
  دیده بشه  که بحث انگلف هستش

 
التر یعنی پترن و یا حتی تایم ساختار باشه ان موقع بحث انگلف به سی او تغيیر می  و اگر شما گره معامالتی داشته باشيد که برای تایم با

 .کنه و شما باید متناسب با تایم همان گره از ان عدد انگلف اس ال  استفاده کنيد
 

  جلسه_بیست_و_دوم #
 1068سوال_شماره_ #

  با عرض ادب و احترام به استاد گران قدر و ارزشمند عزیز
 ح اف تی سی پیوت مانسلی ایا اردر گذاری استاپ و تارگت درست هست ؟ با توجه به لطف بی کران شمابا توجه به سط

 
 

 جواب: 
و اما یک پیوت در مانسلی داریم و سطح  اف تی سی در دل کندل         در این دو سه هفته من دیگه همه عدد های این ارز رو از حفظ شدم 

      برک اوت
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ميریم برای ترید و چون تایم سه گانه هستش ميتونستیم حرکت ریترن رو هم ترید کنيم و االن هم در سطح اف تی سی  به تایم تریگر 

ميتونستیم خرید کنيم در این تایم دو تا گره مشاهده می کنيم که ناحيه های ورود انها رو مطابق با طول حرکت انها و زیرو های انها  و  
 ص کنيم و استاپ ما در هر گره مطابق با ميزان مشخص شده  زیر سطح قرار ميگرفت تایم فریم انها ميتونستیم مشخ

گره  سطح باالی یه گره چهار ساعته بودش و طول ان برابر تایم باالتر یعنی یک گره ای تی ار بود که ورود ان از ناحيه مرکز به پایین بودش و
 گره اف تی ار هستش و محل ورود ان هم در همان ابتدا گره پایین تر برای تایم طول ان هم برابر همان تایم یعنی یک 

 عرض کردیم 

 
 
 

و با توجه به این که این دو گره در کنار هم هستند شما اگر استاپ پرایسی دارید باید چهارده پپ زیر همين گره و ناحيه ورود استاپ رو 
برابر با ای تی ار تایم دیلی و یعنی یک استاپ کالسيک و هر دو  ست کنيد و هم ميتوانيد استاپ رو زیر گره ست کنيد که این فاصله ميشه

انها درست هستش و انتخاب ان با شما و طراحی ستاپی که دارید هستش من پیشنهاد رو در این ناحيه خرید  زمان انجام دادم که نشانه  
 دیده شد 
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 اشيم انتظار من این هستش که از این ناحيه اف تی سی یه حرکت صعودی داشته ب
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 1069سوال_شماره_ #
  جلسه_بیست_و_دوم #

ول  با عرض ادب و احترام ایا ميتوان سمت مخالف ترید کرد با این وجود که ميدانيم سطح تایم باالتر مهم تر است ایا در تایم پایین تارگت ا
 کران شما را ميتوانيم بگيریم و ایا درست استاپ و تارگت و ورود ست شده با تشکر از لطف بی 

 

 
 
 
 

 جواب: 
بله مطمئنا ميشه و از این به بعد شما روی یه چارت خالی هم یه ناحيه ترید داشته باشيد و استاپ و تارکت مشخص داشته باشيد نظرم  

مثبت هستش چون ترید وقتی اجزاء ان کامل باشه یعنی الت مناسب و استاپ و تارکت مناسب نقطه ترید در اولویت اخر هستش در 
     لی که باید نقطه ترید رو اول  داشته باشيم و من نظرم در زمانی که بازار حرکت نداشت این حرکت ها بودشحا
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 سایر حرکت های احتمالی برای اینده بر اساس الگوی در حال شکل گيری سی پی درایور
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فورواد کردم که بدانيد من به گره های حاصل از شکست  پس جدای از اینکه نظرم در مورد ترید شما مثبت هستش این رو هم گفتم و 

 سطوح مورب که بار ها تاکيد کردم بیشتر اهميت ميدم 
 

 
 
 

 1070سوال_شماره_ #
  جلسه_بیست_و_دوم #

و درود بر جناب تریگر و تشکر بابت همه چيز..... استاد در مورد بیس پیووت هایی که طول زیادی دارند وقتی گره داخلی اینگلف ميشه 
قسمت تقسيم کرد و در  ۴قرار هست روی سطح خارجی ترید انجام بشه   امکانش هست شبیه گره ها متناسب با طول گره طولش رو به 

نداشتند فرمودید پیووت های بدون سپر، آیا  rtp نواحی نيمه یا چارک منتظر واکنش بود ؟..... سوال بعدی اینکه در مورد پیووت هایی که 
مورد شکست ها هم صادق هست؟... یعنی بعضی شکست ها با توجه به مومنتوم زیاد بعد از شکست بدون برگشت این مطلب در 

            کندلی فاصله زیادی رو طی ميکنن آیا ارزششون کمتر ميشه یا بیشتر یا همچين مطلبی درست نيست؟... ممنون 
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 جواب: 
 در این خصوص من تا االن بررسی نداشتم 

 پیوت دو سطح دارهچون از نظر من 
 یکی سطح اف تی سی 

و دیگری هم سطح پیوتی )حمایت و مقاومت( و اگر قيمت به سطح پیوتی بررسه من تا االن ان سطح رو به عنوان یک سطح کالسيک نگاه  
 کردم و بررسی ان سطح رو به صورت کالسيک با شکست یا تشکيل پیوت توجه داشتم 

برای خودتون باشه و در ناحيه های بیرونی هم دنبال گره های معامالتی باشيد اما از نظر من گره   و به نظرم ایده شما ميتونه یه پروژه
معامالتی جایی هستش که تریدرهای سطح دوم وارد ميشن و ما مسير حرکت اقازاده ها و نيت انها دیگه برای تریدرهای سطح بعدی لو 

 ميره و دست اقازادها رو ميیشه 
یی که اقازاده ها تصميم به ترید داشتند برنميگرده مگر اینکه خودشون بخوان و قصد و نيت این برگشت هم یکی و به نظرم قيمت به جا

 عوض شدن دیدگاه انها در سمت مخالف هستش 
 .پس در ترید با سطح بیرونی باید احتياط بیشتر رو داشته باشيم 

 
 

تونيد گره معامالتی داخل کندل رو پیدا کنيد ولی این گره وجود در مورد شکست ها  وقتی کندل و حرکت با مومنتوم هستش شما نمي
 داره و در خيلی از سواالت به این نکته اشاره کردم که اگر زمانی گره معامالتی حتی در یک دقيقه دیده نميشد از ابزارهای فيبو استفاده

 کنيد و یا همان ایده هيدن در مرکز کندل 
ه دوم و در حمله دوم برای ما تریدرهای جامانده اهميت پیدا می کنه و اکثر این تریدرها به دنبال نشانه  ولی با توجه به اینکه ترید در مرحل

های قابل رویت هستند شاید دیده نشدن یک گره معامالتی باعث بشه که روی سطح مورد نظر شما سفارشی ست نشه و به همين 
 .ی شکست بدون گره قابليت فيل شدن بیشتر دارندخاطر شما در خيلی از موارد مشاهده می کنيد که کندل ها

 
 1071سوال_شماره_ #
  جلسه_بیست_و_دوم #

آیا می توان گفت سطح پیوتی بیس ها در مقایسه با سطح پیوت های یک و دو کندلی از ارزش کمتری برخوردار هستند؟ )با توجه به اینکه  
 آوری سفارشات بیشتری انجام شده( در بیس ها تعداد برخوردها با سطح بیشتر بوده و جمع 

 جواب: 
 به نظرم این مقایسه رو نداشته باشيد بهتر هستش 

چون بحث مربوط به الگوی کپس با مباحث پیوت ها یک تفاوت اساسی داره و ان هم حرکت و مومنتوم بعد از بیس هستش که بحث 
 تشکيل پیوت مطرح بودش  پرایسی بودش و شما در پیوت ها به حرکت های بعد توجه نميکردید و فقط

 
اما ميتونيد نوع ارایش بیس ها رو در نظر بگيرید و نوع کپس ها مهم هستش و دیدگاه های بوجود امده مهم ميشه و ميزان زمان 

 ماندگاری در بیس ها و نوع ارایش انها رو ميشه با هم مقایسه کرد 
 

و کپس های درایوری رو گفتيم  ميتونيد این مقایسه رو انجام بدید که ما  که در جلسه های اینده در مورد سفارش ها بعد از اینکه تریپل 
 هم در جلسه بعد این موضوع رو هم عنوان می کنيم 

 
 1072سوال_شماره_ #
 جلسه_بیست_و_دوم #

گره داخلی پیووت  همانطور که قبال فرمودید بازار بیشتر مواقع حالت رنج داره . سوال من در مورد موقعيت هایی هست که قيمت نه به 
که به سطح اصلی که دفعه قبل قيمت رو برگردونده واکنش نشون داده و در دفعات بعدی هم همين مساله بوده یعنی سطوح داخلی  

عمل نکردند . در این موارد ما باید چه ذهنيتی داشته باشيم و آیا همچنان باید روی سطوح داخلی استاپ بخوریم ؟ و وقتی اف تی سی و 
عمل نکرد چطور باید پرایسی وارد بشيم تا استاپ کوچکی داشته باشيم؟ چه نشانه هایی وجود داره که قيمت به  RTP ده سطوحدر آین

 ها واکنش نخواهد داشت و خودش رو به سطح اصلی ما قبل ميرسونه؟  RTP سطح داخلی و
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 جواب: 
تصویر نشدم شما دو سطح منشاء حرکت رو انتخاب کردید که بازار بارها و  راستش من متوجه ان اف تی سی که شما استاپ ميخورید در 

بارها بهش واکنش نشان داده و و وقتی قيمت بین دو سطح از تایمی در حال نوسان هستش بار ها تاکيد کردم که سطوح مينوری و گره 
ای ترید در اف تی سی ها رو مشخص کنيد و های تایم های پایین محکوم به شکست هستند ولی شما در همين تصویر خودتون محل ه

یه برایند داشته باشيد  از ترید ها و تارکت ها و استاپ ها اما وقتی شما یک سطح دارید که قيمت بدون توجه به ان ازش عبور می کنه و  
ه از قبل داشتید به مجددا هم در برگشت بعدی به ان واکنش نداره ان سطح یک استاپ هانتر شده و باید در همان لول و سطحی ک

 صورت سطح خودکشی که عرض کردم ترید کنيد 
درصد انها که پیوت های تسویه و پولبک هستند فيل خواهند شد و این بزرگترین   66در مورد سطوح اف تی سی عرض کردیم که تقریبا 

 نشانه هستش که شناخت نوع پیوت ها رو داشته باشيم 
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 بیست و سوم سواالت مربوط به درس جلسه  
 سوال   30

 1073سوال_شماره_ #
 جلسه_بیست_و_دوم #

استاد من تو این قطعی ها وقتی داشتم استراتژی #نقطه_کور رو بررسی ميکردم به ذهنم خورد که این استاپ هانتر رو بصورت کندلی هم  
کشف نکردم قطعا شما  ببینيم و استاپ هانتر خطوط مورب دومين موردی بود که دیدم خيلی وقت ها جواب ميده. البته چيز جدیدی

 .فرموده بودید و دقت من کم بود ولی ممنون ميشم اگر امکانش هست توضيح بدید 
 

 : استاپ هانتر شدن سطوح ميتونيم از خطوط مورب هم استفاده کنيم؟ 2سوال 
زیر اون کندل بسته شد یعنی دوتا قله رو بهم وصل کنيم و کندلی که باعث شکست اون خط مورب شد بشه کندل مبنا و اگر قيمت امد و 

ما ورود کنيم و استاپ ميشه کلوز تا های یا لو اون کندل بسته به نزولی یا صعودی بودن )مثال اگر کندل ما صعودی بود کلوز تا شادو  
 برابر این مقدار تارگت اصلی ما باشه؟ 2ميشه استاپ( و تارگت هم 

 
 جواب: 

 و اما بعد
کندلی  بله و قبال عرض کرده بودیم که وقتی شما در هر تایمی یک کندل دارید و سطوح از  های و لو و اپن در مورد استاپ هانتر به صورت 

و کلوز ان کندل حمایت و مقاومتی به ما ميده که مربوط به تایم تریگر هستش  و ان موقع شما یک سطح دارید که ميتونيد بر اساس 
 استاپ هانتر ان ستاپ ترید داشته باشيد 

رد سطوح مورب یه اشاره کوتاهی بهش داشتیم  مثال ترسيم خطوط سرو شانه که در بحث کيو ام مجدد بهش اشاره می کنيم و در مو
 عرض کردیم که  سطوح هر نوعی باشه و به هر روشی ترسيم بشه فرقی نداره و همه مطالب در مورد ان سطح صادق هستش 

 تارکت بر اساس سطوح مورب در سروشانه ها دوباره در خدمت شما هستیم ولی در مورد پیدا کردن سطوح ورود و یا  
 

 1074سوال_شماره_ #
 جلسه_پانزدهم #

در مورد انتخاب جفت ارز برای ترید برای من دو جور مساله هست . یکی این که جفت ارز ها از هم مستقل باشند تا بشه بدون در نظر  
جفت ميرسيم . درسته که همچنان ارتباط ارز ها با دالر   4تا ارز اصلی به   8این صورت برای گرفتن همبستگی هر کدوم رو ترید کرد که در 

منطقی نيست که یکيش رو بای و یکيش رو سل  usd/chf و usd/cad وجود داره ولی به صورت اسمی مستقل هستند و به طور مثال در
رو بای کنم . همه کراس های یورو و دالر رو دیگه نباید ترید کنم .  eur/usd کنم و این مساله برای همه کراس های دالر پیش مياد مثال اگر

تا انتخاب کنيم خوب به نظر   4با در نظر گرفتن این که باید تعداد محدودی جفت ارز انتخاب بشه برای زیر نظر داشتن همان راهکار که 
 GBP/CHF اونی که انتخاب کردم مثال chf که مثال در کراس های ميرسه )اگر این مساله هم ایرادی داره بفرمایید(ولی .. مورد دوم اینه
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کامال و دقيقا منطبق بر استراتژی من باشه )البته که حرکت در   EUR/CHF ممکنه چارت با پالن و استراتژی ترید من جور در نياد درحالی که
  . نهایت شبیه هم خواهد بود ( و اینجا ترید رو از دست بدم

دتون برای ترید روزانه یورو/دالر و باقی ارز ها رو روزانه ترید نميکنيد . ولی برای من در ترید روزانه روی فقط یک ارز فکر ميکنم شما خو
  . سيگنال های زیادی صادر نميشه و از این نظر مشکل پیش مياد

روزانه چطور ایا فکر ميکنيد همه کراس ها رو باید  پیشنهاد شما برای ترید روزانه چيه و من چه ارز هایی رو باید انتخاب کنم ؟  در تایم فریم 
 در نظر بگيرم )با توجه به مورد دوم که عرض کردم(؟ 

 جواب: 
 با نهایت احترام به همبستگی هر ارزی به سطوح خودش واکنش نشان ميده  در مورد همبستگی هميشه عرض کردم

یش شما درست هستش ولی  هيچ ربطی بین لونی و فرانک وجود نداره و مثال در همان مثال لونی و فرانک اگر بازار دست دالر باشه فرما
ه  اگر این حلقه مشترک یعنی دالر در حالت عدم تاثير در بازار باشه و یا اینکه یکی از ان ارزها در شرایط خودشون باشند و مثال خبر داشت

 باشند دیگه حرکت انها هيچ ربطی به هم نداره
نيستش که همبستگی نيست ولی در کليت وجود داره نه در جزئيات و ان روش ترید هم مطمئنا دارای  اما این صحبت ها به ان معنی

  جزئياتی هستش که معموال باید ارز سومی هم ترید بشه
در مورد انتخاب جفت ارز منتخب روش های زیادی هستش و بستگی به سيستم معامالتی شما داره که به صورت سبد ترید می کنيد یا  

 ه با روش هایی ان جفت ارزی که احتمال ميدید حرکت بهتری داره رو انتخاب می کنيد اینک
 مثال من خودم اصال برام مهم نيستش که سایر ارزها چه حرکتی دارند یا ندارند و مطابق با روش خودم فقط یورو به دالر ترید می کنم 

 ار می کنم و اصال مهم نيستش که بقيه چکار می کنند مهم این هستش که من چک
 و فقط در زمان هایی که تریدی اگر بلند مدت باشه و بخوایم روند کلی حرکتی رو در بیاریم از همبستگی استفاده می کنم 

 من خودم هميشه ميگم وقتی ميخواید به صورت سبد ترید کنيد مثال اگر یورو ترید کردید در مقابل دالر
 شما هم یورو ترید کردید و هم دالر 

نيازی نيستش که در یک ارز دیگری که یورو داره و دالر داره ترید بشه هر چند مطمئنا یورو شاید در مقابل مثال ین حرکت بهتری  و دیگه 
 داشته باشه

  و وقتی انتخاب کردید دیگه باید به روش انتخابی خودتون پایبندباشيد
ن دو ارز یورو و پوند در مقابل دالر در زمان های قبل از برگزیت  درمورد همبستگی که مطمئنا به تایم فریم هم باید توجه بشه مثال هما

 درصد رسيده  70درصد وجود داشت ولی االن این ميزان به  90همستگی منفی باالی 
یک زمانی هستش که شما یک ستاپ خاصی دارید و بر اساس ان ترید می کنيد در این حالت دیگه برای شما اصال نوع ارز نباید مهم باشه 

 ر زمان که هر ارزی سيگنال داد ميشه ارز ترید شماو ه
جفت ارز رو نگاه می کردیم و هر کدام که   70یه بار یک مثال زدم که ما بر اساس تشکيل شوتينگ استار  ترید می کردیم و نزدیک به  

و در هر روز نهایتا یکی تا چند ارز   شوتينگ داشتند ميشد ارز منتخب ما و مطمئنا این ارزها هرگز همه با هم الگوی کندلی مشابه ندارند
 مطابق با ان روش سيگنال ميداد و در این روش دیگه  نوع ارز مهم نبود

 هفته پیش یکی از دوستان تحيلی از کرون نروژ رو ميخواستند که من توی عمر خودم  هم تا االن روی ان ترید نکردم 
تن حرکت خوب به درد روش ترید من که ریتریس ها و پولبک ها رو ترید ولی ایشون ميگفتند که حرکت های خوبی داره ولی همين داش

می کنم نميخوره و من دنبال ارزهای ساکت و ارام هستم که اگر اشتباه کنم بتونم با روشی که دارم ترید رو جمعش کنم و حرکت های  
 شارپ در ارزی باشه دیگه با روش من سازگاری نداره

م من رو بروی من هستش ولی من همين دیروز که بهترین سيگنال رو روی ارز پوند داشتم روی ان ترید  جفت ارز روی سيست 9همين االن 
 چون پوند رو ترید نمی کنم چرا دیگه بستگی به روحيات شخصی هم داره   نکردم

تی ار ان ارز در سشن مربوطه نگاه برای ترید ميان روزی به نظرم ترید روی یکی از ارزها کفایت می کنه و نهایتا سعی کنيد که به ميزان ای 
کنيد که بدونيد در چه ساعتی بهترین حرکت ها رو داره و شما چه زمانی رو ميخواید ترید کنيد و روش شما بر اساس ترید ساید و یا ترند 

 هستش نهایتا یکی رو انتخاب می کنيد
 ها به نظرم هيچ فایده ای ندارهو وقتی که انتخاب کردید و ترید می کنيد دیگه نگاه کردن به سایر حرکت 

 چون ميتونه باعث بشه که روز بعد شما برید سروقت ان ارز و دیگه حتی سيگنال نداشته باشيد
و اخرین کالم اینکه شما بر اساس یک روش مياید و از بین ارزهایی که مشابه هم هستند یکی رو انتخاب می کنيد و وقتی انتخاب          

 نيازی به حتی نگاه کردن به ارز حذف شده  هم نيستش و من با ترید به صورت سبد و روی همه ارزها نظر مثبت ندارم کردید دیگه 
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 1075سوال_شماره_ #
 جلسه_بیست_و_دوم #

شما ميفرمایید که در حالت تسویه)تری درایو( تا هنگامی که درایو یک آن انگلف نشده   ۳۸در دقيقه  ۲۲جناب خاکستر در ویدیو شماره 
فرمودید وقتی حالت تسویه داریم دیدگاه عوض ميشه و قيمت به گره ی پیش روی اون   ۹۷۳باشه دیدگاه تغيیر نميکنه.اما در سوال 

 یکی از این دو حالت درسته؟دیگه واکنش نشون نميده.کدوم
 جواب: 

 وقتی شما حرکت شارژ دارید و بعد تبدیل به درایور ميشه دیدگاه ما عوض ميشه و ما از درایور سه ترید معکوس داریم بله
اما هر تسویه ایی دليل بر معکوس شدن کامل حرکت نيستش و دیدگاه ما عوض ميشه ولی شرطی که در جلسه بعدی اسپایک ها ارائه 

و در جلسه بعدی که ماهيت تشکيل ان الگوی تسویه هم مهم ميشه و دیگه داریم به   ميشه و دال بر انگلف شدن گره اول هستش
 جلساتی ميرسيم که همه صحبت های گفته شده باید جمع بندی بشه 

عدم واکنش به گره پیش رو  در زمانی که شما تسویه دارید برميگرده به اینکه ان گروه قبال انگلف شده باشه و موضوع گره شناور و انگلف 
 شدن رو در جلسه اینده عرض می کنيم

 
 1076سوال_شماره_ #
 جلسه_بیست_و_دوم #

 :جناب خاکستر من در تصویر هر قسمت را با شماره مشخص کردم که راحت تر بتونم مطلبو عرض کنم 
پیووت از تایم پایین تر ( و قيمت به اون ریترن ميزنه که ما سل ميگيریم و در همون قسمت یک  1وقتی ما یک پیووت داریم)شماره 

که به اندازه ی تایم    RTP (  ما با توجه به طول برگشت 3( حاال وقتی قيمت مجدد رو به باال حرکت ميکنه)شماره   2تشکيل ميشه) شماره 
 د ميکنيم؟(تری 2تریگر ، پترن و ساختار هست در ابتدا وسط و انتهای اون ترید ميکنيم ؟؟ یا اینکه در اف تی سی جدید   )شماره 

 
 جواب: 

  در زمانی که شما یک پیوت دارید و ریترن تو پیوت به ناحيه اف تی سی ان انجام ميشه
در مرحله بعد برنامه ریزی روی ریترن هستش و بر اساس طول حرکت ریترن در محدوده ها ای تی اری حرکت شما به دنبال گره معامالتی  

یوت مينوری که همان ریترن هستش همان ناحيه ایی هستش که شما بر اساس انداره برای ترید خواهيد بود و معموال اف تی سی پ
 حرکت پیدا می کنيد 

 
 
 

 1077سوال_شماره_ #
 جلسه_بیست_و_یکم #

 :جناب خاکستر این سوال را جواب دادید فکر کنم ولی من متوجه نشدم اگر تکراری هست عذر خواهی ميکنم
ساعته   4ساعته داشته باشيم  برای تيپی گذاری باید از ای تی ار تایم   4تریگر دیده ميشه  اگر ما یک گره در تایم با توجه به اینکه گره در تایم 

 دقيقه؟ 15ساعته که ميشه همون  4استفاده کنم یا ای تی ار  تایم تریگر 
 و سوال دوم اینکه ما هميشه با انگلف گره های پرایسی ترید ميکنيم؟ 
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 جواب: 
سفارشات خروج بر اساس سطح کالسيک پایه گذاری شده و تارکت نهایی شما بر اساس تایم فریمی سطح هستش که  اصل ست کردن 

قيمت به ان رسيده البته یه اختالف کمی در بعضی از موارد در روش بدست اوردن تایم سطح و تایم از روش گره وجود داره که از ان چشم 
 (پوشی می کنيم

 م چهار ساعته دارید یعنی یک سطحی دارید که برای تایم هفتگی هستش و وقتی شما یک گره در تای
 شما بر اساس تایم سطح حساب ميشه  137و تارکت های 

 
 و البته اگر قصد خروج های زود هنگام تر و ترید های کوتاه مدت تر رو دارید ميتونيد از خود گره هم برای این منظور استفاده کنيد

 رو بدست بیارید  137ره به شما ميده تارکت های و بر اساس استاپ السی که گ 
 
 

 در مورد انگلف گره و ترید کردن این بستگی به این داره که سمت مخالف چه اتفاقی رخ داده باشه 
درکل زمانی که یک قله جدید ارزش ترید کردن داره  که قبل از ان یک دره جدید تشکيل شده باشه و این همان رابطه ایی هستش که شما  

 قادر می کنه بدونيد با کدام انگلف بخواید ترید کنيد  رو
 

شما در حرکت پایین در ناحيه ستاره احتمال تشکيل قله جدید دارید ولی ان قله جدید زمانی ارزش ترید داره که حالت خاکستر رخ بده نه 
ین حرکت رو به صورت انگلف در کف نگاه  حالت  ابی حالت خاکستری اهميت بیشتر برای سل داره چون یک دره جدید ایجاد شده و شما ا

 کنيد و االن انگلف در سقف برای شما ارزش ترید پیدا می کنه
 

 
 

 1078سوال_شماره_ #
 جلسه_بیست_و_سوم #

  ۳تسویه ميکنيم.و بعد دوباره یک پوزیشن به سمت درایو  ۱و در درایو ميگيریم ۱به درایو  ۳پوزیشن از درایو  در الگوی تری درایو ما یک 
 تسویه ميکنيم.درست هست؟  ۳ميشه  یا در درایو ميگيریم که یا تریپل تپس

 جواب: 
ما در درایور سوم ترید می کنيم به سمت درایور اول  و در درایور اول هم ترید می کنيم به سمت درایور سوم و در درایور سوم تسویه می 

 کنيم این برای تری درایور ها هستش 
اما در س پی دریور ها که جلسه بعد صحبت می کنيم خروج و یا عدم خروج بستگی به انگلف برخی گره های معامالتی داره که در دو  

 .الگوی کن کن و اسپایک جلسه پیش رو صحبت خواهيم کرد
 

 1079سوال_شماره_ #
 جلسه_بیست_و_سوم #

 یکمی گيج شدم ميخام فکر کنم من عذر 
الگوها با سيپی درایو و سيپی تپس این هست که  سيپی ها بعد از یک حرکت با  فرق این درایو و تریپل تپس داریم 3ما الگوی 
 اتفاق می افتند؟ مومنتوم

 الف؟هست ولی در سيپی ها اولين کندل رنگ مخ ۳و  ۱درایو و   تریپل تپس در درایو  3اینکه نواحی ترید در و مطلب دیگه
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 جواب: 
 الگوی تری درایور یک الگوی هارمونيک هستش که بحث ان پیوت ها هستند و سطوح کالسيک 

ما در بحث رفتارشناسی و قانون اوليه سبک عرض کردیم یک حرکت داریم و یک استراحت و این توالی حرکت و استراحت ساختار اصلی  
 بازار هستش 

 کالسيک و الگوی هارمونيک و درصد های ان کاری نداریم)نه اینکه با انها ترید نکنيم( و ما در بحث تریگر دیگه به حرکت های 
در  سی پی درایور و در سی پی تبس شما دیگه پیوت ندارید و سطوح شما کالسيك نيستش و بررسی این ساختار و رفتار در ناحيه های  

 يک فشرده و کمپرس انجام ميشه بدون توجه به رابطه های حرکتی هارمون
 

در سی پی درایور ها هم گره اول و گره سوم اهميت داره ولی در گره های ما به دنبال کندل های زیرو هستیم و زیرو تریگر کندل در سی 
 پی درایور که در گره اول هستش همان اولين کندل معکوس در گره اول هستش 

 

ط روحی بسيار بدی که به خاطر قطعی بودن اینترنت  راستش من خودم اصال از ویدئو سی پی ها خوشم نيومد چون در یک شرای .1
 بودش ضبط  شد 

 و سعی ميشه در جلسه بعدی بیشتر در مورد استفاده از سی پی ها صحبت بشه .2

 
 1080سوال_شماره_ #
 جلسه_بیست_و_دوم #

و نتونستم دانلود کنم معذرت  از اونجایی که وضعيت اینترنت خرابه و برای ارسال این تصاویر نيم ساعت طول کشيد و فعال ویدئو جدید ر
 : ميخوام سوال جلسه های قبل ميپرسم

 
وجود داره که با توجه به واکنش به گره های قبل ، گره هایی در لگ آخر بوجود اومده ، گره  so4 در تصویر همانطور که مشخصه یک حرکت

گره آبی بوجود اومده ، آیا راهی وجود داره بدونيم که در  آبی در واکنش به گره لگ صعودی قبلی بوجود اومده و گره صورتی در واکنش به 
حرکت برگشت واکنش به کدام گره وجود داره چونکه بعضی وقتا قيمت نرسيده به گره آبی حرکت نزولی خودش رو شروع ميکنه و اردر ما  

 . فعال نميشه
 جواب: 

ه خاطر فشار حرکت در ریتریس حتی به گره نزدیک هم که در مورد تشخيص واکنش به دو گره ترسيم شده  اینکه بعضی وقت ها قيمت ب
ما به خاطر طول ان گره سفارش رو اول گره ست می کنيم و قيمت به ان نميرسه رو شاید نشه تشخيص داد و ميزاریم جزء ان درصد و 

        ضرب المثل دیگ و چوشيدن سر سگ
ره ابی رو داریم و قيمت در اولين برگشت به گره ابی نميرسه و با واکنش اما در خيلی از موارد حتی در همان ناحيه ما انتظار واکنش به گ

به گره قرمز شروع حرکت رو داره و در اینده که تعداد برخورد ها زیاد ميشه و سفارش ها و دیدگاه سل کمتر ميشه قيمت به گره ابی 
 باشيد و در برخورد های بعدی برنامه ترید با گره ابی باشهميرسه  شما ميتونيد در اولين برگشت روی ترید باگره قرمز هم برنامه داشته 

 ولی اینکه واقعا به خاطر ان فشار بازار گاهی قيمت به گره نميرسه رو دیگه باید بزاریم جزئ ترید های از دست رفته 
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 1081سوال_شماره_ #
 جلسه_بیست_و_دوم #

گره بوده ، ولی در تصویر سمت راست همان گره رو داریم که بعد یک  در تصویر سمت چپ یک حرکت نرمال داریم که واکنش به یک 
حرکت کوچيک صعودی برميگرده و اون رو نقض ميکنه یا استاپ هانتر ميکنه و بعد به حرکت صعودی ادامه ميده ، حاال در برگشت به گره  

ا کًال چون داخل خودش انگلف شده دیدگاه بای وجود آیا واکنش به همان گره اول )گره آبی( خواهيم داشت یا به کل گره )گره نارنجی( ی
 . نداره

 
 جواب: 

 و شرمنده ظاهرا جواب این سوال از قلم افتاده بود
در تصویر سمت راست که موضوع سوال هستش ساختار تریگر من اتفاده افتاده از رایجترین حرکت های بازار در شکست هستش و  

اده ميشه  شما بر اساس طول حرکت ناحيه زرد ترسيم شده تصميم ميگيرید و در اکثر زمان  زمانی که قيمت داره به گره شما برگشت د
 ها ناحيه به صورت ای تی ار و یا سی تی ار هستش که محل ترید وتصميم گيری ان ميشه همان گره اول که یک گره مارکر در هستش 

م ميگيرید و ناحيه منشاء حرکت در گره نارنجی با گره ابی یکی  یعنی به نوعی در هر دو حالت شما دارید بر اساس همان گره ابی تصمي
 ميشه 

 
 1082سوال_ #
 جلسه_بیست_و_سوم                                                                                                #

سالم و عرض ادب ببخشيد استاداگر امکانش هست نحوه شمارش درایور ها رو توضيح بفرمایید بعضی جاها خيلی نزدیک بهم هستن و 
         من در تشخيصشون مشکل دارم

 جواب: 
 بله حتما موضوع درایور ها هنوز تمام نشده و در جلسه اینده هم در بحث کن کن و اسپایک در  مورد ان صحبت می کنيم

 
 
 

  جلسه_بیست_و_سوم #
  1083سوال_ #

  . لطفا در مورد تایم فریم یک سی پی برای پیدا کردن منشا حرکت و کندل رنگ مخالف یه راهنمایی بفرمایید
 ممنونم 

 جواب: 
 پی ها برای ما به تنهایی دیگه ارزشی ندارند و انها رو با ترکيب حرکت های شارپ قبل و یا بعد تحليل می کنيمسی 

و این رو هم اجازه بفرمایید در جلسه بعدی که ترکيب سی پی و حرکت هستش در موردش صحبت کنيم و اگر جواب سوال شما انجا  
 نبودش مجدد یادآوری کنيد 

مخالف در گره ها نوعی زیرتریگر هستش که حتما در گره های مربوط به اسپایک و یا کن کن و یا سی پی ها مجددا  چون اولين کندل رنگ 
 در مورد ان صحبت می کنيم
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         درایور یک در یک حرکت سی پی درایور و کندلی که شما به عنوان کندل رنگ مخالف در ان ميتونيد یک زیروتریگر داشته باشيد

 ه اندازه یک ای تی ار ميرفتيد باالتر یا ب

 
 

 البته به اسم ان ارز ان باال نگاه نکنيد اشتباه تایپی بودش

 
 

         من که کرکره رو کشيدم پایین و در مغازه رو بستم تا دوشنبه
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 1084سوال_ #
 جلسه_بیست_و_دوم                                                                                               #

سالم و عرض ادب ببخشيد استاد وقتی بیسی تشکيل ميشه و یکبار از باال و یکبار از پایین استاپ هانتر ميشه تا زمانی که بیس شکسته  
 دوباره وجود داره؟نشده احتمال استاپ هانتر 

 جواب: 
 استاپ هانتر رو یک بار در نظر ميگيریم

مگر اینکه در حالت های که یک بیس بعداز یک اسپایک ميخواد تبدیل به درایور بشه که در این حالت از ناحيه پیوت اول و بیس اول خارج  
استاپ هانتر اصلی رو نبینيد و در تایم پایین به صورت الگوی  ميشه  و یا اینکه شما در تایم اشتباهی قرار داشته باشيد و بخواید حرکت 

 تری شدو که یکی از الگویهای کندلی کالسيک هستش ان حرکت رو مشاهده کنيد 
 

 جلسه_بیست_و_سوم #
 1085سوال_ #

نگرفتيد؟ بر چه مبنایی باید استاد در فيلم شمارش درایوها کمی پیچيد شد با توجه به تصویر چرا برای شمارش حالت های دیگه رو در نظر 
 این درایوهارو شمارش کرد استاد و همينطور چطور باید تایمشون رو مشخص کنيم؟ 

  
 

 جواب: 
 برای شمارش سی پی درایور ها شما هر  های و یا لوی جدید رو بستگی به صعودی یا نزولی بودن سی پی  یک درایور لحاظ می کنيد

 هستش که دارید و اولين حرکت با مومنتومو شروع شمارش هم از حرکت پل 
 

 شمارش درست همان شمارش ابی بوده و اگر من در فيلم شماره چهار رو حساب نکردم مطمئننا اشتباه از من بوده
 چون یک های باالتر از های قبلی را ایجاد کرده و باید شمارش ميشد 

 
 1086سوال_شماره_ #
  جلسه_بیست_و_دوم #

تاد عزیز رسيدم به حوقه حاال موندم جریان چی ميشه اینگلف هارو در کپس ان پرایس  در تایم چهارساعته دو اف سالم و عرض ادب به اس
تی سی نمایش داده شده و دو پیوت هم تراز که پیوت باالیی اف تی سی اینگلف شده و کندلی باالش کلوز نکرده و در ان محدوده بیس 

مال بیس پیوت و احتمال بیس قبل از شکست هست ما رفتيم این بیس رو هم کالبد شکافی  داریم در تایم روزانه دیده ميشه که احت
کردیم که دیدم گره معامالتی ما اینگلف شده و احتمال ریزش هم در تایم پایین باالست خوب االن مسله اینگلف موندم اگر لطف کنيد  

يم ممنون ميشيم و جریان اینگلف در بیس پیوت  رو هم لطف کنيد  اینجا رو کامل توضيح دهيد که ما کجا و به چه علت چطوری ورود کن
 بگيد با تشکر از لطف بی کران شما 
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 جواب: 
کندل در دیلی داره   15کندل ميشه یک  کندل هفتگی و بیس هفتگی حداقل احتياج به  5کندل هستش که این  5بیس شما داره حداقل 

 و شاید این بیس واکنش به یک سطح هفتگی از قبل بوده باشه  که بشه ان رو بیس هفتگی در نظر گرفت
ولی به هر حال قيمت به بیس شما رسيده و انتظار این هستش که ما در این بیس به دنبال سل کردن باشيم و باید به تایم تریگر ان  

  بریم
ه دنبال ورود به پوزیشن سل باشيم و از انجایی که  حرکت به صورت یک درایور و اسپایک به سطح رسيده بنابر این باید در ان ناحيه بیس ب

 حرکت با مومنتوم هستش پی اولين برخورد را تسویه در درنظر ميگریم و انتظار داریم که قيمت یک بار دیگه به ناحيه برگشت داده بشه
حبت می کنم و این گره شناور و در حمله اول و ریزشی که داشته شما یک گره انتخاب کردید که در جلسه بعدی در مورد اسپایک ها ص

 بیس اسپایک در برگشت انگلف شده 
 و شما باید انتظار داشته باشيد که قيمت یک برگشت به سطح باالتر داشته باشه و از انجا شروع به ریزش کنه 

انتظار این ميشه که که این اتفاق هم رخ داده و برگشت هم به صورت سی پی بوده که نشان از یک حمله دوم مناسب هستش و و 
 قيمت خودش رو به لول بعدی شما برسونه 

اما ان حرکت شارپ که انگلف گره بوده یک دیدگاه جدید ایجاد کرده و قيمت یک برگشت مجدد داشته که موقعيت بعدی برای ما جهت   
پوزیشن سل داریم و برای بیس ها ما  سل بعدی رو ایجاد کرده و ما تا زمانی که بیس شکسته نشده در این حرکت کپس اقدام به گرفتن 

 شکسته شدن بیس را مالک فيل شدن دیدگاه و تحليل قرار ميدیم
 ورود در این تصویر رو در همين ویدئویی که در حال تهيه هستش مثال ميزنم 
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 1087سوال_شماره_ #
  جلسه_بیست_و_دوم #

کرده و گره اینگلف نشده پس انتظار شکست خيلی باال هست  در سوال قبلی بیس مون گره رو انگلف کرده بود ولی اینجا معکوس عمل 
 ایا در دو سوال دیدگاه درستی در رابطه با بیس ها پیدا کردم یا خير اگر خير نکات تکميلی  رو صحبت کنيد با تشکر ؟

 

 
 جواب: 

هستش  دیدگاه استاپ هانتر در بیس درمورد نکته تکميلی که در فرمایشات شما به ان اشاره نشده و جزء ساختارهای اصلی ذهنیت ما 
ها هستش و وقتی در نظر بگيریم که این بیس به خاطر تشکيل پیوتی که در تایم باالتر وجود داره باید یک ریترن تو پیوت داشته باشه پی 

رید ميتونه با یک استاپ ان ریترن تو پیوت ميتونه استاپ هانتر این بیس باشه و ما با این بیس در کليت دیدگاه خرید داریم ولی این خ
 هانتر کف بیس انجام بشه که دیدگاه ما رو تکميل کنه و یا اینکه با شکست سطح باالئی بیس و ادامه حرکت 

 و چناچه ناحيه شما انگلف بشه ) در حرکت های بعدی ما ميتونيم یک سطح پایین تر و یا حتی با انگلف ان هم به فکر خرید باشيم 
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 1067سوال_شماره_ #
  لسه_بیست_و_دوم ج #

استاد بزرگوار در هنگام ترید در کف و سقف بیس ها فرمودید تی پی اول به اندازه عرض مستطيل هستش. استاپ برچه اساسی باید 
 ست بشه؟ 

      ببخشيد اگه تکراریه
 جواب: 

شما حداقل به اندازه توان حرکتی شما یک بیس دارید و مطمئنا ميدونيد که این بیس شما برای کدام تایم هستش  پس انتظار تارکت 
 همان تایم هستش 

 و برای ترید ميرید تایم فریم تریگر و استاپ شما حداکثر باید برابر با توان حرکتی تایم تریگر باشه
 مثال در همان سوال باال بیس هفتگی بوده به صورت زیر

 
 خودش رو داره و شما برای ترید ميرید چهار ساعتهو همانطور که مشاهده می کنيد این بیس طول حرکتی برابر با توان تایم 

 
 

و چون در تایم چهار ساعته گره ندارید در تایم یک ساعته قيمت به گره رسيده و طول گره رو انتخاب می کنيد و محل ورود شما ميشه  به 
و تارکت ها هم که مشخص هستش در کل اندازه یک توان حرکتی از کف به سمت باال و استاپ شما هم ميشه به اندازه توان همين تایم 

 استاپ ها نباید از حداکثر توان تایم تریگر بیشتر بشه 

 
 

پس اگر بخواید در کف و سقف این باکس ترید کنيد ماکزیمم استاپ شما ميشه توان حرکتی چهار ساعته و ان ترید قبلی شما ميشه یک 
 ترید دبل تریگری در تایم های پایین تر
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 1088سوال_شماره_ #
  جلسه_بیست_و_سوم #

 سالم و عرض ارادت در بحث تری درایور بند اخر که مربوط به گپ ميشه رو متوجه نشدم اگر امکان دارد در چارت یک نمونه نشان دهيد ؟ 

 
 جواب: 

ولی گپ ها عموما نشان از مومنتوم بازار  هستند و وجود نقدینگی در همان راستا و فکر می          راستش من  اصال هارمونيک کار نبودم
کنم این تصویر که من برای لحاظ کردن همه نسبت ها در ریتریس ها ان رو شير کردم که بگم دیگه اندازه و ميزان ریتریس اهميت نداره 

ه ساختار تری درایور رو زیر سوال ميره و باید حتما ان دره و یا قله تایید اما به نظرم منظورش وجود گپ در یک کارکشن هستش که دیگ
 بشه که این هم مثل بقيه شرط ها اصال اهميت نداره

چون وقتی ما صحبت از تری درایور ميکنيم دره و قله ها با عبور قيمت از انها تایید شده و گپ توی حرکت مونده و حتی وقتی گپ وجود 
در بحث ترید با گپ ها عرض کردیم که باید متناسب طول گپ منتظر کندل تریگر باشيم پس این شرط هم خود به داشته باشه هم ما 

 .خود برای ما اهميتش رو از دست ميده 
 خيلی گشتم که یه تری درایور پیدا کنم که همراه با گپ باشه و انگاری اب شده رفت زیر زمين 
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 1089سوال_شماره_ #
 جلسه_بیست و سوم #
 .استاد براي شمارش درایورهااولين  کندل معکوس را در نظر ميگيریم یا حتما باید کندل قبل را پوشش بده ؟ 1الم و عرض ادب.س
. وقتي تایم فریم را پایین تر ميریم 3ایا بعد از شکست یك سطح باید کندل هاي مخالف را در نظر بگيریم یا از پایین ترین پیوت رالي ؟ .2

 یشتري ميبینیم ایا در تایم پترن یا ساختار یا تریگر باید دنبال درایورها باشيم؟کندل هاي معکوس ب
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 جواب: 
 بله در سی پی درایورها اولين کندل معکوس که فراتر از داریور قبلی باشه به عنوان یک درایور  ميتونه شمارش بشه

نيستش و البته درایور ها در تایم های پایین به صورت پیوت های که در دل هم و در درایور ها نيازی به پوشش نداریم چون بررسی پیوت 
 هستند دیده ميشن 

برای رالی ما کاری به کار شکست نداریم و طول حرکت برای ما مهم هستش که یه لگ هستش و در بین ان پیوت نداشته باشيم چون اگر  
 دپیوت باشه دیگه لگ نيستش و یه حرکت سوئينگ به حساب ميا

 
سی پی در ایور ها در هر تایمی قابل مشاهده هستند اینکه ان ها رو در کدام تایم ببینيم بستگی به حرکت رالی قبل داره که در جلسه بعد  

 .در خدمت شما هستیم 
 

 جلسه_بیست_و_سوم #
 ۱۰۹۰سوال_شماره_#

 ؟ در چنين حرکت های النگ بعد از سی پی چطور متوجه شيم این حرکت النگ جعلی نبوده

 
 

 جعلی بودن سطوح رو انشا هللا در دو سه جلسه بعد در خدمت شما هستیم 
 

 جلسه_بیست_و_سوم #
 ۱۰۹۱سوال_شماره_#

زمانی که قيمت از درایو سوم ریزش کرد و به سقف درایو اول رسيد ، چه زمانی  از ریزش بیشتر نا اميد می شویم یا به عبارتی به صعود  
 فکر می کنيم؟ 
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 جواب: 
قانون اصلی این هستش که در درایور اول ما تسویه انجام ميدیم و ترید برای رسيدن به اف تی سی پیوت سه رو داریم و در اف تی سی 

هم تسویه داریم و مدیریت پوزیشن های در زمان تسویه باعث ميشه که شما هج در سود داشته باشيد. ولی اینکه بخواید اميد داشته 
یور یک برگشتی نداشته باشه که بخواد تبدیل به تریپل بشه فقط در زمانی هستش که پیوت سه گره سر راه خودش  باشيد که قيمت از درا

یور  رو انگلف کرده باشه در این حالت ميتونيد اميد برگشت از درایور یک برای تبدیل به تریپل را داشته باشيد ولی در هر دو حالت ما در درا
 یک ترید می کنيم 

 
 

 جلسه_بیست_و_سوم #
 ۱۰۹۲سوال_شماره_#

آیا اینگلف شدن دایره های سبز یک و دو برای ریزش مدنظر هست؟ اگر دایره دوم اینگلف شد می تونيم بدون توجه به آن سطح که با 
 مربع بنفش مشخص شده به ریزش فکر کنيم؟ 

 
 ما معموال برای گره ها استفاده می کنيماین تصاویر شما اصالت کالسيک دارند و تری درایور هستند و انگلف ها رو 

 و در حالتی که شما درایور دارید بحث انگلف شدن در اف تی سی و یا ریترن تو پیوت مربوط به ان دره ها در تصاویر بررسی ميشه 
 اگر تری درایور دارید کامال کالسيک بهش نگاه کنيد
ببرید و اگر سطوح به پیوت تبدیل شد بیشتر شکست و یا سی او شدن را لحاظ کنيد کال و بحث انگلف ها ها رو سعی کنيد با گره ها به کار 

یادمون باشه که انگلف یعنی تاچ شدن جایی که در انجا احتمال وجود استاپ الس ها وجود داره و هر چقدر شما حرکت های رو به صورت  
قرار داره پس انگلف شدن یعنی نفوذ بیشتر که انها رو به سی او  پیوت داشته باشيد یعنی اینکه استاپ ها در فاصله بیشتری از سطح 

 شدن و یا سایر اسامی تقسيم بندی کردیم که دیده بهتری داشته باشيم 
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 جلسه_بیست_و_سوم #
 ۱۰۹۴سوال_شماره_#

 در سی پی ها به طور کلی اینگلف شدن کدام یک از این دایره های که مشخص شده مدنظر هست ؟ 

 
 

 جواب: 
نزولی هستش و برای حرکت صعودی درایور های پشت سر سی پی مهم هستند و دایره هایی که شما ترسيم کردید در حالتی مهم سی پی 

 ميشن که یک حرکت صعودی داشته باشيم و رد برگشت از باال به سمت  این سی پی ما از ان دایره ها استفاده می کنيم 
 سه مهم هستش و زمانی که از سه برگشت داشتیم سطح شماره یک برای اینکه دیدگاه هم عوض بشه االن سطح شماره

 
 

 1095سوال_شماره_ #
  جلسه_بیست_و_سوم #

در سی پی درایور ها و تری درایورها و سی پی تپس ها و تریپل تپس ها شما نمونه از این موارد در چارت نزدید و ما استفاده مان از این 
یک تا درایور سه و از دریوار سه به یک و هدف از دیدگاه سی پی تپس وتریپل تپس چی هست   الگوها چی بود و چی شد و ورودهای درایور 

 ؟ با تشکر فقط متوجه شدم که همه اینها اگر به گره معامالتی برسه فایده دارد و الغير
 جواب: 

         شما هميشه یه جلسه جلوتر هستید 
گه تری درایور مهم نيستش و سی پی درایور داریم و سی پی تپس تا انشا هللا  عرض کردم فعال این رو تشخيص بدید و بدونيم که برای ما دی

 در جلسه های اینده که انها رو با حرکت های قبل ترکيب کردیم و الگو درست شد در مورد انها صحبت می کنيم که کاربردی بشه 
 

 1096سوال_شماره_ #
  جلسه_بیست_و_سوم #

 کردید ولی متوجه این  الگو نشدم اگر امکان دارد توضيحاتی درباره این الگو دهيد ؟ در ویدیو های قبلی از کپس تپس صحبت 
 جواب: 

کپس اسم دیگر الگوی  رالی بیس دراپ و یا معکوس ان دراپ بیس رالی هستش و استفاده ما ترید در ناحيه بیس ان الگوی هستش 
 زمانی که قيمت به ناحيه بیس ان رسيد 

 
 1097سوال_شماره_ #
  یست_و_سوم جلسه_ب#

 کندل وکسلری موافق دیدگاه و الکيوبار مخالف دیدگاه چه استفاده ای برای ما دارد ؟ یا بهتر بگم چه دیدگاهی برای ما دارد ؟
 جواب: 

 به نظرم خودتون در قسمت دوم سوال به سوال جواب دادید
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 رو ميده چون اکثریت و عموم از ان حمایت می کنند کندل وکسلری موافق دیدگاه یعنی اینکه به ما دیدگاه ترید در راستای حرکت 
و کندل الکيوبار فقط توسط پول هوشمند هدایت ميشه و برای ما کارایئ که داره سطح جعلی به ما ميده که در اینده بتونيم از ان  

 استفاده کنيم
 برسه که با دیدگاه ما یکی باشهچون خالف دیدگاه هستش پس ما باهاش ترید نداریم و صبر می کنيم تا قيمت به جایی 

 
 1098سوال_شماره_ #
  جلسه_بیست_و_سوم #

پرایس اکشن زون یا فاصله بین دو گره معامالتی  ما در قدیم بحث هيدن گپ داشتیم ایا این دو مسئله یکی هست یا خير لطفا توضيح  
 دهيد ؟ 
 جواب: 

و به هم بدیم این هستش که ان هيدن گپ یکی گره معامالتی هستش و  خير ربطی به هم ندارند و تنها ربطی که ميشه این دو تا مساله ر
 فاصله این گره تا گره بعدی یا گره قبلی یک روم تو ران به حساب مياد

 
 1099سوال_شماره_ #
  جلسه_بیست_و_سوم #

م از درایورها مثال یک و سه هم در ویدیو بیست و سوم اخر ویدیو نقره که شما درایور دوم رو خودش سه درایور در نظر گرفتيد ایا هر کدو
 ميتوانند در دل خودشون سه درایور داشته باشند ؟

 جواب:  
معموال این اتفاق نادر هستش و در اکثر موارد درایور دوم این حالت رو داره و گاهی هم درایور سه  و درایور یک در کمترین حالت رو به 

 خودش اختصاص ميده
 اول درایور دوم 

 سوم بعد درایور 
 اخر هم درایور اول

 
 1100سوال_شماره_ #
  جلسه_بیست_و_سوم #

ثانيه شما درباره بعد از تشکيل درایورها  و دیدگاه بعد از تشکيل و قله کف هادر ۱۹در ویدیو بیست وسوم زمان یک ساعت ویک دقيقه و 
استفاده می شود لطفا مطلب باز کنيد اصال طال مطلبی گفتيد که در اینده قيمت کدوم نواحيش واکنش نشان ميدهد و کجاش دیدگاه 

 نفهميدم ؟دیگه چه خبر 
 جواب: 

 در موردش صحبت شد  1094در سوال شماره  #پاسخ_سوال_شماره_
  اهميت کف  ها و سقف ها در یک حرکت سی پی هستش

 زمانی که سی پی نزولی دارید و قميت ميخواهد حرکت صعودی رو شروع کنه  کف ها مهم ميشن 
قيمت در حرکت صعودی از محدوده سی پی  خارج شد و ميخواد پولبک کنه به سمت س پی در این زمان سقف های سی پی مهم و وقتی 

 ميشن 
 و برعکس برای حالت  سی پی صعودی 

 
 1101سوال_شماره #
 جلسه_بیست_و_سوم #

تا   3کسلری خواهد زد....چون  برگشت از درایو با سالم استاد  سوالی که من دارم  اینه چطور ميشه تشخيص بدهيم کندل ال کيو بار یا و 
 ...رو معموال ميشه ترید کرد 1درایو

 جواب: 
اینکه قبل از ایجاد بتونيم احتمال تشکيل رو بدونيم متاسفانه در این زمينه شرمنده هستم چون در موردش تحقيق نداشتم و اکثرا بعداز 

 تشکيل نحوه استفاده و اکنش ها رو بررسی کردم 
یور سه رو ميشه تا درایور یک ترید کرد ولی این بحث با ان کندل ها کمی متفاوت هستش. شاید در بحث اسپایک کمی سوال شما بله درا

 پاسخ داده شد اما مطمئن نيستم 
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 1102سوال_شماره_ #
  جلسه_بیست_و_سوم #

رالی کشيده شده ایا درست هست و وکسلری و  الگوی کن کن که ميگيد در تصویر زیر تمام حالت های رالی بیس دراپ  و دراپ بیس 
 الکيوبار که در این شکل هست چه دیدگاهی به ما ميدهد ؟

 

 
 

 جواب: 
 

 ممنونم بابت تصاویر و سعی می کنم در جلسه مربوط به این الگو از تصاویر شما استفاده کنم
 يشه الگوی کن کن و اسپایک در جلسه پیش رو بعداز اتمام سواالت دوستان ارائه م
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 1103سوال_شماره_ #
 جلسه_بیست_و_سوم #

با دیدگاه منشأحرکت در سی پی ها نشدم . ممنون ميشم   FTC  و FTR متوجه منظور شما از ارتباط بین دیدگاه 49دقيقه  23در ویدیوی 
      در این خصوص بیشتر توضيح بفرمایید.؟

 
 

 جواب: 
 ار و اف تی سی اصال چيزی مشاهده نکردم متاسفانه در این دقيقه  من چيزی در مورد اف تی 
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 بیست و چهارم سواالت مربوط به درس جلسه  
 سوال   79

 1104ل_شماره_ ا سو #
 جلسه_بیست_و_دوم #

کندل   3فرمودید در روزانه یک بیس پیوت داریم در صورتی که در توضيحات قبل فرموده بودید زمانی که حداقل  1064در جواب سوال 
 221نتوانند در باال و یا پایین های و لو کندل قبل کلوز کنند بیس پیوت خواهيم داشت ) برای مثال در جواب سوال های داشته باشيم که 

کندل با شرایطی که فرمایش کرده بودید را داریم و کندل سوم موفق شده باالی های کندل قبل   2و ...( در تصویر این سوال حداقل 246و 
ل با شرایطی که قبال فرموده بودید را نداریم و من متاسفانه دليل در نظر گرفتن بیس پیوت در این تصویر را  کند 3کلوز کند و ما حداقل 

 . درک نکردم  ممنون خواهم شد اگر توضيح بفرمایید

 
 جواب: 

 خوب در ناحيه شما هم ما حداقل سه کندل داریم که درجا زده و شما کندل قبلی رو شمارش نکردید 
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 1105سوال_شماره_ #
 جلسه_بیست_سوم #

در دو تصویر بعدی یک حرکت شبیه ال کيو بار که با مثلث بنفش نشونش دادم تشکيل شد وقتی به تایم یک ربعه ميریم یک حرکت  
ن حرکت یا فشرده قبلش داریم ولی در تایم یک ربعه کندل شارپی نداریم به عنوان ال کيو بار؟و اینکه آیا کال درست تشخيص داده شده ای

 اون کندل وکسلری باید باشه و عمل نکرده؟ 
 

 جواب به صورت فایل تصویري

 
 

 
 

 1106سوال_شماره_ #
 جلسه_بیست_سوم #

 برای ترید کردن در تری درایو ها کجای درایو اول اردر ست ميکنيم؟ایا باید زیرو تریگر داخل درایو پیدا کنيم؟ 
 درایو و تری درایو یکی هست فقط ما الگوها را در تایم مختلف داریم ميبینیم؟ و سوال دوم اینکه ميشه گفت الگوی سيپی 

 جواب: 
در تری درایور ها شما یک پیوت دارید که برک اوت شده و سطح فليب به شما داده و مطمئنا این پیوت شکسته شده یک گره معامالتی 

 درایور یکی نيستش  شکست داره که ميشه محل ترید شما خير الگوی سی پی درایور با  تری
در تری درایور ها که الگوی هارمونيک هستش یه الگویی مورد بررسی در سبک کالسيک به صورت پیوت هستش و بجز ان تناسب بین 
 درصد های حرکتی و ریتریس ها هم مهم هستش اما در سی پی درایور ها که در بحث تریگر پرایس اکشن و رفتارشناسی حرکت داریم 
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صورت گره های معامالتی هستش و حتی اگر شما به تایم پایین هم برای بهتر دیده شدن برید پیوت ها از همه فاصله ندارند و نواحی به 
 در دل هم هستند ضمن اینکه دیگه اصال تناسب فيبو مثل هارمونيک ها در درایور ها برای ما اهميت نداره 

ولی در بحث سی پی درایور های سبک تریگر پرایس اکشن ما این الگو رو در کنار   در درایور ها این الگو ميتونه در هر جایی تشکيل بشه
 الگوی رالی یا دراپ بررسی می کنيم 

فکر کنم جلسه بعدی کن کن و اسپایک تا حدودی به این تفاوت ها یی که وجود داره و شما به دنبال ان هستید و نحوه استفاده پاسخ 
  داده باشه

 د دیدگاه های سی پی درایور ها رو در جلسات اینده تقدیم می کنيم و قسمت دیگر هم در مور
 

 1107سوال_شماره_ #
 جلسه_بیست_سوم #

باتوجه به تصویر تری درایوی که شارپ مياد و درایو یک رو انگلف ميکنه و بر ميگرده در این برگشت ما انتظار واکنش به کدام درایو را 
 . داریم

 
 

 جواب: به صورت فایل تصویري  
         فيلم چند دقيقه ای زیر رو مشاهده کنيد تا در مورد سوال شما صحبت کنيم

 االن یه ویدئو چند دقيقه در خدمت شما هستیم و اميدواریم که جواب سوال شما در ان باشه
وم شما گره  وقتی شما سی پی درایور دارید و حرکت به صورت یک اسپایک هستش و بیس فلگ شما انگلف ميشه  چنانچه درایور س

 معامالتی را انگلف نکرده باشه
 انتظار ما برگشت از سطح سبز هستش که یک ناحيه خود کشی و اف تی سی درایور سه هستش 

 
 1108سوال_شماره_ #
 جلسه_بیست_سوم #

 اعتبار هست؟ با توجه به تصویر ارسالی برای شمارش تری درایو ها کدام سبک مالک هست؟  تری درایو جهت مخالف هم دارای 
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 جواب: 

طول حرکت شما یک اسپایک تایم چهار ساعته هستش و این همان مساله ایی هستش که در مورد بیس شناور در ویدئو عرض کردم که  
الین گاهی شما یک بیس اسپایک شناور دارید که ميتونيد ان رو شمارش نکنيد و یا اینکه بشمارید و با توجه به حرکت برگشتی که تریگر 

 .رو برک اوت کرده ان رو چهار رو استاپ هانتر در نظر بگيرید
و ما بعداز اینکه قيمت از درایور سه توانایی شکست تریگر الین رو نداشت انتظار دو درایور دیگر رو داشتیم که با توجه به مومنتوم حرکت 

و باید در ریترن به اف تی سی پیوت تشکيل شده یا پولبک به گره منتفی ميشه  5شکست تریگر الین در برگشت از درایور چهار انتظار درایور 
 وارد معامله خرید بشيم 

 
 

 1109سوال_شماره_ #
 جلسه_بیست #

استاد مجددا سالم ، استاد ایا این فرضيه که وقتی سطحی با کندل خيلی شارپ و النگ بشکنه ) و به سطح بعدی هم نرسه ( احتمالش  
 ه به سطح شکسته شده و ادامه مسير بده یا نهایتا یک بیس کوچيک تشکيل بده و ادامه مسير بده ؟ زیاده که پول بکی نداشته باش

 جواب: 
 سوم هم کندل النگ مگنت  -ما کال سه حالت برای کندل النگ و سطح در نظر گرفتيم   اولی کندل النگ برک اوت   دومی کندل النگ پیوت  

 انتظار شما این  هستش که قيمت خودش رو به سطح پیش رو بررسونهو شما وقتی کندل النگ برک اوت دارید پس 
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اما بعداز هر کندل النگ ما انتظار یک استراحت و حرکت خستگی رو داریم که این حرکت خستگی در کندل های برک اوت معموال به صورت  
  پولبک اتفاق می افته

ن خستگی به صورت بیس  و زمانی که کندل به سمت اسپایک ها تمایل ولی وقتی کندل از حالت استاندار خارج ميشه ميتونه ميزان زما
 پیدا می کنه ميتونه به صورت سی پی درایور ها خودش رو نشان بده و به سطح پیش رو برسه 

 مگر اینکه ان حرکت جعلی باشه که متاسفانه حرکت جعلی رو معموال بعداز اینکه فيل ميشه تشخيص ميدیم و برنامه ترید داریم 
 .لتی که شما متصور هستید به صورت یک بیس ميتونه تشکيل بس اسپایک باشه حا

 
 1110سوال_شماره_ #
 جلسه_ده #

 استاد امکانش هست چند دقيقه در مورد تریگر های ورود از نوع کندلی طبق تجربتون صحبت کنيد ؟ 
 جواب: 

ناحيه اف تی سی داره که محل مناسبی برای ترید   همه تجربه الگو هاي کندلی خالصه شده هستش در پیوت ها و اینکه هر پیوت یک
هستش و به شخصه در همه کالس ها گفتم که در تایم تریگر از الگویهای کندلی به تنهایی استفاده نکنيد و یکی از استفاده های مناسب 

 .ف کندلی داشته باشيدبرای تایید هستش که اگر از تریگر الین استفاده می کنيد قبل از شکست تریگر الین الگوی های معرو 
 یکی از استفاده هایی که اگر من بعضی وقت ها از انها استفاده کنم

 تشکيل الگو هاي سرگردان و بالتکليف در سطوح هستش که این کندل ها ميتونند در اینده زیروتریگر کندل بشن 
 

      مثال برای نمونه یکی از ترید های پیشنهادی امروز که براساس کندل ها بودش
 
 
 
 

 پپ داره چون هنوز ریسک ریزش کم نشده 3دقيقه که فرفره شد خرید کردم ولی ولی استاپ 5من االن دوباره با کندل 

 
 

 رنگ این کندل جاری ابی بشه من فری ریسک می کنم 
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 1111سوال_شماره_ #
  جلسه_بیست_و_سوم #

سه ویدیو داشته باشيم جلسه ایی که مربوط به انگلف و دیدگاه هست  سالم  عرض ارادت باتوجه به جلسات باقی مانده که فکر ميکنم 
 کدوم جلسه هست که قبال گفتيد جلسه ایی در خصوص انگلف ها ودیدگاه داریم ؟ و اولویت  انگلف تایم فرمی مهم هستش ؟ 

 جواب: 
 جلسه ها تقریبا به صورت ترکيبی در حال ارائه هستش و از ان سه جلسه 

 کن و اسپایک تقدیم شد جلسه بعدی در مورد  جریان سفارشات و الگوهای استاپ هانتری صحبت خواهيم کردحلسه مربوط به کن 
یک جلسه در مورد الگوی رفتاری کيو ام در سطوح رو داریم در این بین در خصوص دیدگاه  های انگلف و حق تقدم ها هم صحبت 

 .خواهيم کرد 
 

 1112سوال_شماره_ #
 جلسه_بیست_دوم #

های کپس و تپس قبل اینکه بازار بخواد  تکليفشو با بیس مربوطه مشخص کنه،چجوری ميشه دیدگاه جهت حرکت را داشت.خيلی در الگو
گيری رو از بیس ها به شکل مثلث های نا متقارن و غير نرمال هستن که بعضا درایور یا دابل باتم/تاپ هستن و در لحظه الیو تصميم

 .مشکل ميکنن
 جواب: 
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س برای اینکه بخوایم قبل اینکه حرکت رو داشته باشيم و قيمت از حالت خستگی خارج بشه دو تا راهکار ارائه کردیم یکی در الگوی کپ
 اینکه ببینيم ان بیس قبل از سطح سطح در حال تشکيل هستش یا اینکه بعداز سطح تشکيل شده 

 د به مابرای تشخيص احتمالی مسير حرکت کمک ميکرد و توجه به دو سطح باال و پایین که هر کدام برای کدام تایم فریم بودن
  و نکته دیگر در مورد کپس ها استفاده از تعداد برخوردها وقتی شما حداقل سه کندل رو دارید و بیس تشکيل ميشه 

گذاری و اهميت  به تایم تریگر که ميریم قيمت بین دو ناحيه در حال نوسان هستش و از مباحث جلسه های سوم که در خصوص ارزش 
 سطوح بود استفاده می کنيم

در خصوص الگوی تبس و اینکه یک درایور ميخواد به تبس تبدیل بشه یا نه چون این الگو رو به صورت سی پی تبس و سی پی درایور  
 می کنيم بررسی می کنيم برای ما موضوع انگلف شدن گره های تی تی ال و یا سطحی که قيمت با درایور سه به ان رسيده توجه

 در این خصوص در ویدئو مروبط به اسپایک ها صحبت کردیم
 

اما در حالت الیو ما نيازی به تشخيص مسير تحليلی نداریم و با این الگوها با ستاپ های معرفی شده برای ترید معامله می کنيم و مسير 
 .ميشه و  نواحی ترید انها مشخص هستشرو با مدیریت پوزیشن ادامه ميدیم و شناخت و پیدا کردن الگو برای ما مهم 

 تصویر مربوط به الگوی کن کن که در ویدئو قول داده بودم و با تشکر از جناب عسگری 

 
 1113سوال_شماره_ #
  جلسه_بیست_و_سوم #

این جمله شما   سالم تریگر شما در صحبت هاتون گفتيد وقتی رنجی بیشتر از دو تایم باالترش رنج بماند در ان رنج سفارشی وجود ندارد
 کلی من رو به فکر  برد در چارت نتونستم متوجه موضوع بشم ؟ 

 جواب: 
قبل از اینکه بریم سروقت چارت یه مثال بزنم مثال امروز قرار هستش که صد هزار سهم از یک شرکت به فروش برسه و برای خرید ان هم 

 معامله داره یک ثانيه فرصت هستش و در هر یک ثانيه هم هزار سهم قابليت 
حاال چه اتفاقی رخ ميده خوب فقط هزار سهم فروخته ميشه  و بقيه سفارش ها انجا می مونه و خریدار ان هزار سهم به دنبال سود  
هستش  پس قيمتی فراتر رو برای فروش اعالم می کنه و قيمت از ناحيه اوليه دور ميشه و حاال زمانی که قيمت دوباره به ان ناحيه  

 تفاقی رخ ميده خيلی ها تمایل دارند که در انجا مجدد معامله رو انجام بدنميرسه چه ا
و حاال در نظر بگيرید که یک هفته فرصت معامله در این ناحيه باشه خوب دیگه خواجه حافظ شيرازی هم انجا معامله می کنه و دیگه اصال  

 کسی نيستش که ذهنیت معامله در انجا رو داشته باشه
 

 ظریه اوليه هستش و البته ميتونه در این نظریه خيلی حرف و حدیث باشه ولی ما بر این تفکر هستیم و حاال ميریم به چارت این دیدگاه و ن
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شما یک دبل تاپ در این چارت دارید که مربوط به تایم یک ساعته هستش و برای ترید در این ناحيه باید بریم به تایم یک ساعته و البته  
حيه ماندگاری هم در حرکت قبلی هستش که قيمت در برگشت به راحتی از ان رد شده ولی ما فعال در مورد همين نک االن نگاه کنيد یه نا

 الین صحبت می کنيم 

 
قيمت به ناحيه ميرسه و تشکيل بیس پیوت ميده و مطابق با انتظار حرکت نزولی و حاال شما در سطح تایم فریم ترید به این سطح نگاه  

 کنيد 

 
روز یعنی یک هفته و البته در سمت مخالف هم  ما حرکت تسویه داریم و سایر ایتم های  5ندگاری روی سطح به اندازه  تقریبا ميزان ما

دیگر هم مثل تعداد برخورد ها به این موضوع کمک کرده ولی به هر حال شما یک بیس دراید و انتظار این هستش که قيمت به ان 
 واکنش نشان بده 

 
 

از سطح و به نظرم باید یه نکته رو توجه داشته باشيم که ما داریم در مورد تکه های از یک پازل در سبک صحبت می کنيم و و عبور قيمت 
در سبک تحليلی شما باید همه عوامل رو اعم از سطوح و برخوردها و استاپ هانتر ها و تسویه ها و غير رو برای تصميم گيری در نظر 

https://kohanfx.com


مونه برای مثال بودش سعی می کنيم تا جایی که دانش ما کمک کنه در دو جلسه دیگر در مورد بحث  داشته باشيد و این فقط یک ن
 سفارش ها صحبت کنيم 

 
 

 نمونه دیگری از ميزان ماندگاری در کنار سایر ایتم های مورد بحث

 
 ۱۱۱۴سوال_شماره_#

 جلسه_بیست_و_دوم _#
گره مشخص شده به عنوان اولين گره الزم برای اینگلف شدن ، جهت داشتن پیوت  ۱۰۶۵بر اساس فرمایشات شما در پاسخ سوال 

 ریورس درست مشخص شده ؟
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   شما در تایم فریم هفتگی برای تایم ساختار هستید و بهترین تایم برای دیدن گره تایم تریگر هستش

     ه برای تشخيص گره خواهيم رفتبنابر این به تایم تریگر مروط

 
و محل گره مشخص شده ما چرا باید ان لول باشد در حالی که شما یک سی پی درایور دارید و گره بیس فلگ شما گره سر راه برا ی انگلف 

     شدن هستش
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 ۱۰۱۵سوال_شماره_#
 جلسه_بیست_و_دوم #

ميتونيم به اندازه ای تی آر تایم تریگر پایین تر استاپ بزاریم و نقطه ورود روي گره اگر احتمال بدیم یه اف تی سی اینگلف خواهد شد ، 
 باشه ؟ مطابق شکل پایین 

 
 لطفًا نظرتون و در مورد درست یا اشتباه بودن اف تی سی مشخص شده هم بفرمایید؟ 
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 جواب: 

ین تایم این محل رو پیوت در نظر بگيریم و این برگشت خودش در این ناحيه شما حداقل سه کندل در یک راستا رو ندارید که بتونيم در ا
ریترن تو پیوت سطح پایین هستش که یک پیوت هستش  ميتونيم با توجه به اینکه کندل پیوت تبصره ای هستش ان رو بررسی کنيم و یا  

 اینکه به تایم پایین تر بریم 

 
 مخصوصا در تایم فریم های سه گانهو فقط یک یاداوری برای قانون ترید به سمت اف تی سی 
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 ۱۰۱۶سوال_شماره_#
 جلسه_بیست_و_چهارم #

 شرمنده که آمار سوال من خيلی باالست اميدوارم حق تون رو حالل کنيد 
سوم شکل درایو( ، زمانی که درایو ۵درایو( تبدیل بشه به تریپل تپس)۳فرمودین وقتی قرار باشه سی پی درایو) ۲۴استاد در ویدیو 

ذاره که از روی آن می فهميم به تریپل تبدیل خواهد شد )البته اگر اسامی را اشتباه نکرده باشم(، تواین شکل  گيرد نشانه ای به جا می می
 متاسفانه من نتونستم نشانه ای پیدا کنم 
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 جواب: 

این سطح تنها دليلی که من االن ميتونم بهش استناد شاید االن که بازار حرکت کرده این موضوع فقط حالت توجيح داشته باشه ولی در 
 کنم انگلف درایور یک سی پی درایور بوده که به نظر مياد 
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 ۱۰۱۷سوال_شماره_#
 جلسه_بیست_و_چهارم #

 همپوشانی درایورها در سی پی درایو الزم هست ؟ 

 
 جواب: 

کافی نيستش و ميتونيم به سایر شرایط هم توجه داشته باشيم و بله جزئی از شرط های الزم هستش ولی به تنهایی برای تصميم گيری 
 مطمئنا این حرکت یک اسپایک و سی پی درایور هستش 

 
 با تشکر از ارسال فایل و لطفا به نکاتی که شاید در دیدگاه ما بهش پرداخته نشده و در این فایل هستش هم توجه داشته باشيد 

 

 
 

 1118سوال_شماره_ #
 جلسه_بیست_و_چهارم #

سالم و وقت به خير ... استاد وقتی یکی از درایورها مثال یک یا دو یک سطح مهم رو شکسته باشه، دیدگاه ترید مطابق شکست ها باید 
این مثال درایو دو یک سطح رو به صورت ای تی آر شکسته باشه... فکر ميکنم یک نمونه از باشه یا مباحث الگوی تری درایو و اسپایک..

 ...توضيح داده بودید و فرمودید زمان اسپایک توضيحات تکميلی را ميفرمایید ۱۰۳۰مطلب رو در پاسخ به سوال 
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 جواب: 
کل ارایش اسپایک که در ان سوال مربوط به شکست در موردش صحبت کردیم و عرض کردیم که درایور یک و سه مهم هستش در دو 

 داشته باشه حالت ميتونه نسبت به خط موقعيت 
که عرض کردیم یک اسپایک یا قبل از سطح تشکيل ميشه که قيمت خودش رو به صورت اسپایک و درایور به سطح ميرسونه و یا اینکه   

 بعداز سطح و بعداز شکست تشکيل ميشه 
به این داره که   در هر حالت گره شماره یک مهم ميشه  و گره شماره سه و تصميم در خصوص حرکت بعدی رو عرض کردیم که بستگی

         موقعيت گره در چه حالتی باشه و ضمن اینکه سمت مخالف و هم برای ما اهميت داره برای تصميم گيری 
 

از چپ به راست شما یک اسپایک درایور دارید که خودش رو به سطح رسوند و شما مطمئنا روی این سطح باید سل کنيد ولی تصميم 
به استاپ هانتر درایور یک داره و مطمئنا خرید در درایور یک به اميد عبور از سطح نيستش ولی در حالت برای ادامه حرکت نزولی بستگی 

دوم چون مطمئنا به خاطر کلين شدن سطح ما انتظار تشکيل داریور های باالتر رو داریم ولی ادامه حرکت مجدد بستگی به داریور یک  
شما باید همه حالت ها رو برای تصميم گيری در نظر داشته باشيد و کپس شدن بیس  داره که قيمت ان رو انگلف کرده باشه یا خير و

 اسپایک یا درایور شدن ان به موقعيت بیس هست که در شکست اتفاق افتاده باشه یا در رسيدن به سطح 
 

 
 

 1119سوال_شماره_ #
 جلسه_بیست_و_چهارم #

پرچم رو شناسایی ميکنيم ، فرض کنيم در تایم تریگر گره اسپایک اینگولف   سالم و وقت به خير ... در الگوی اسپایک زمانی که ناحيه
درصد یک مقدار فاصله دارد که با فلش   ۳۸درصد هست و با ریتریس یک سوم شیبو یا  ۲۵شده... گاهی این گره برای مثال در فاصله 

نشان داده شده.. در جلسه اسپایک فرمودید گره باید در همين نواحی یک سوم باشد... آیا این یک شرط اصلی هست؟ و ميشه اینطور 
رید برداشت کرد که قيمت وقتی قادر نيست حتی یک شیبو حرکت معکوس انجام دهد و در نتيجه پیووتی تشکيل نشده و برای ت

معکوس باید احتياط کرد؟.. چون گاهی، گره اسپایک اینگولف ميشه، ولی قيمت چون به اندازه کافی ریتریس نکرده خيلی راحت به 
 .....     حرکت خودش برای تریپل تپس ادامه ميده... ممنون 
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 جواب: 
لول برگشت داشته باشه و در ان محدوده ها  خير یک شرط اصلی نيستش و ناحيه و محدوده ایی هستش که ما انتظار داریم قيمت تا ان 

ميتونيم به دنبال گره معامالتی باشيم و اصل وجود خود گره هستش ولی برای یک اسپایک مثال ما انتظار نداریم که گره بیس فلگ در 
یک گره دیگه هستش   886یک گره دیگه هستش که هيدن نام داره و ناحيه  50باشه چون ناحيه    50اسپایک باشه و یا در ناحيه 786ناحيه 

که بیس پل هستش و هر چند در مواردی بیس فلگ و بیس هيدن یکی ميشن ولی ان درصد ها که گفته شده برای محل تقریبی تشکيل 
گره معامالتی بیس فلگ هستش که انتظار داریم در ان محدوده ها یک گره باشه و قيمت تا انجا ریتریس اوليه رو انجام بده و واکنش 

 باشه داشته
 در خيلی از موارد شما اولين کندل معکوسی رو که دارید اصالحی در پل نداره و بیشتر به عنوان یک گره شناور در نظر گرفته ميشه 

 
زمانی که شما بعداز اسپایک اولين درایور رو دارید زمانی به فکر ترید معکوس هستید که  بیس داشته باشيد و حالت های دیگر همان  

دند که در جلسه های مقدماتی عرض کردیم برای ما ترید در لحظه رو سيگنال نميدن وفقط یک پیوت هستند برای استفاده پیوت هایی بو
 در اینده

 
بله این موضوع رو هم داریم که قيمت درایور یک را انگلف کنه و بره برای تشکيل تریپل و این در شرایطی هستش که قبل از اینکه درایور  

ت زمانی که درایور سه رو تشکيل ميداد این درایور سه قبل از اینکه درایور یک انگلف بشه یک درایور رو انگلف کرده و یک انگلف بشه قيم
حق تقدم تشکيل تبس رو داریم و حق تقدم انگلف گره های معامالتی در سبک تریگر پرایس اکشن به همين موضوع اشاره داره که عرض 

 کردیم 
 

 1120سوال_شماره_ #
 جلسه_بیست_و_چهارم #

سالم و وقت به خير ... ممنون ميشم یک مقدار در مورد گره هيدن اسپایک توضيح بفرمایید ... فرمودید وقتی قيمت گره اسپایک رو رد  
ميکنه با اینگولف هيدن ميشه انتظار داشت قيمت به گره پل برسه... حاال با فرض اینگولف نشدنش آیا ميشه انتظار داشت که قيمت  

رای تی پی تپس بدون رسيدن به گره پل حرکت کنه؟.. چه زمانی پیشروی هيدن حتی با پیش فرض تشکيل تی پی تپس اقدام به ترید کرد ب
      ممنون  چون در اکثر مواقع بحث هيدن اسپایک را به عنوان تارگت در نظر گرفته بودید..

 جواب: 
م نيستش و یک گره یک بار مصرف هستش و در اصل این گره نشان هيدن اسپایک هم جزی جدای بحث هيدن گپ ها که صحبت کردی

 گره یک حرکت  رالی بیس رالی هستش و ما همان تصميم رو برای ان ميگيریم که برای همه گره ها داریم با یک تفاوت
یم ولی در هيدن اسپایک  که در سایر گره ها تا زمانی که گره استاپ هانتر نشده باشه همچنان ذهنیت وجود سفارش رو در ان گره دار

 اولين برخورد اهميت داره و چه این گره در اولين برخورد انگلف بشه و یا نشه ما در دفعات بعدی روی ان دیدگاه ترید نداریم 
 

 مادر ان برخورد دوم دیگه دیدگاه برگشت نداریم حتی اگر ان گره انگلف نشده باشه 
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 1121سوال_شماره_ #
 جلسه_بیست_و_چهارم #

د سالم و وقت به خير ... استاد در مورد الگوی اسپایک  یا تری درایو در جلسه هجدهم از درایو دو به نام درایو سوخته نام برید و فرمودی
و  زمانی که قيمت حرکت ميکنه، در برگشت  نقطه مناسبی برای ترید هست... ممنون ميشم یه توضيح کوچک بفرمایین اصوال کاربرد

 ...نگاهتون به درایو دو چگونه هست؟

 

 
 

 جواب: 
علت اینکه عرض کردیم درایور دوم در تری درایور ها مهم هستش به خاطر اینکه برای ما این سطح یک سطح استاپ هانتر شده هستش  

ارایش رسيدن داره و که تبدیل به سطح خودکشی شده و البته ترید روی این سطح همان طور که شما هم بهتر ميدونيد بستگی به 
 همچنين سطح که مارکت از ان به سمتش حرکت کرده 

 
و  و البته نگاهم به درایور ها رو در جلسه اسپایک ها تقدیم کردیم و کاربرد کال اگر تری درایور باشه که سطوح داریم و در حمایت ها خرید

مقایسه سطوح و برخوردها و غيره و اگر گره باشه و سی پی  در مقاومت ها فروش اصل دیدگاه هستش با ماده تبصرهایی ارائه شده 
 باشه که انگلف ها برميگرده و با هر انگلف ما در سمت خالف انگلف ترید می کنيم 

 
 
 

https://kohanfx.com


 1122سوال_شماره_ #
 جلسه_بیست_و_چهارم #

رین کندل رنگ مخالف هست.. ساعته بیت کوین هست.... گره های سی پی یکی فلش زرد آخ  ۴سالم و وقت به خير ... استاد این چارت 
اون فلش قرمز  که خروج از سی پی بوده و هم منشا حرکت هم ميشه به عنوان گره و سطح در نظر گرفت یا وامانده هست؟..  آیا کندل 

و تامين  خروجی بعد از فلش قرمز ال کيو بار هست چون اکثرا به بای فک ميکردن یا شرط ال کيو بار بودن این هست که بعد از چند کندل
نقدینگی حرکت کامال معکوس بشه و خروج جعلی باشه از سی پی؟.... در مورد گره پل فرمودید چون استاپ کوچک هست ميشه وارد 

نشان ميدید؟   if شد اما ترید اصلی بعد از شکست تریگر الین سی پی که با فلش سفيد نشان داده شده و در خيلی از تحليالتون با کلمه
هست ؟.. وقتی قيمت به زیر گره پل مياد به خصوص با سی پی   ۵۰ ۵۰؟... .... طبف فرمایشاتتون ميشه گفت گره پل  درسته این مطلب

و سطح رو ميشگنه پرونده اون اسپایک و سی پی تمام ميشه و فقط یه سطح فيليپ داریم یا باید با دید جعلی بودن شکست ترید کرد یا  
 ...           نجعلی بودن خود اسپایک اصلی؟... ممنو 

 
 

 جواب: 
 سالم و وقت بخير 

  شاید بهتر باشه این چارت رو در دیلی نگاه کنيد
 

 و اما فلش زرد اخرین کندل رنگ مخالف نيستش و در سی پی ها  اولين کندل رنگ مخالف رو عرض کردیم اهميت داره
 

 گره معامالتی هستش حرکت بعدی حرکت اسپایک هستش و  و بیس پل یا منشاء حرکت رو عالمت زدید و یک 
در مورد فکر کردن به خرید یا فروش در جلسه های اینده صحبت خواهيم کرد ولی ان کندل که معکوس دیدگاه  هستش رو بله ال کيو بار   

 می گيم و درست هستش 
ین ارز درگيری قيمت با یک و االن هم که انگلف شده انتظار این هستش که قيمت در اینده از ان عبور کنه و البته به نظر ميرسه که در ا

 سطح تایم خيلی باال باشه که نوسانات به این شدیدی در این ناحيه داره
درمورد ترید در بیس پل بله محل ترید هستش فقط به خاطر استاپ کم ولی اعتقاد این هستش که اگر قيمت بخواد شروع حرکت داشته 

ن عبور کنه  و همانطور که در تصویر شما هم مشاهده می کنيد  یک ترید در بیس  باشه و در امتداد اسپایک حرکت کنه دیگه نباید از هيد
 اسپایک باعث حرکت هستش و دیگری باعث استاپ و باید با مدیریت ریسک به ریوارد داشته باشيد تا برایند سود بشه 

 
 کت رو ميتونيم انتظار داشته باشيمدر تحليل ها جاهایی که با ایف همراه هستش یعنی به شرط انگلف و یا به شرط شکست ان حر

  هستش  50/50نيستش و اگر نتونيم تشخيص بدیم که کل بازار  50/ 50گره پل رو اگر تشخيص بدیم که علت ان چی بوده دیگه 
دن به در بیام بیرون و در مورد ترکيب سی پی ها و اسپایک ها و رسي 50/50اما ترکيب همه تکه های پازل باعث ميشه که دیگه از حالت 

 سطوح با دیدگاه سفارشات در یکی دو ویدئو بعد حتما صحبت می کنيم 
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 1123سوال_شماره_ #
 جلسه_بیست_و_سوم #

با شکست خط روند همراه هستش و طبق آموزه  ۱به سمت درایو  ۳سالم و وقت به خير ... در الگوی تری درایو بعد از حرکت از درایو 
و سطح پیش رو   ۱و سطح ماقبل هستیم آیا برگشت از سطح درایو  ۲هاتون انتظار بازار رنج بین سطح پیش رو که ناحيه اف تی سی درایو 

تهای اصالح اون و اینگولف درایو ان ۱هستیم منظور ابتدای درایو  ۱یک ناحيه هست؟.. وقتی به دنبال برگشت از سطح درایو 
      هست؟..ممنون

 
 

 جواب: 
وقتی شما یک تری درایور داشته باشيد که الگوی تسویه باشه مطمئنا قيمت از ته درایور یک هم عبور می کنه ولی چون ما نميدونيم که  

 انتهای درایور دو یکی هستش نيت ان تری درایور چی هستش ترید ها رو در ابتدای درایور یک تسویه ميکنم که بله معموال با 
 

در خصوص سی پی درایور ها وقتی انتظار برگشت از درایور رو داریم  حتی با انگلف شدن هم انتظار برگشت داریم و محل برگشت دیگه 
  بستگی به طول گره درایور یک داره

 تارکت ما ميشه  اف تی سی درایور سهاما چه این درایور انگلف بشه و یا نشه ما انتظار برگشت داریم ولی  اگر انگلف بشه 
 .و اگر همان مساله که در سواالت قبلی شما در مورد حق تقدیم عرض کردیم 

 
 1124سوال_شماره_ #
 جلسه_بیست_و_چهارم #

سالم و وقت به خير ...  استاد توی این تصویر درایور ها و سطوح درست شمارش و نام گذاری شدن؟... االن این الگو تریپل تپس 
هست؟... اگه صحيح باشه شمارش یک درایو اضافه هست؟... یا این هم بخشی از ساختار هست ؟... ممنون بابت پاسخ های کاملتون 

            جناب تریگتر 
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 جواب: 
ترسيم هادرست هستش ولی من تبس در تصاویر شما مشاهده نمی کنم چون جنس حرکت ها از یک نوع نيستند و شما نميتونيد یک 

 رو بشمارید و بعد یک تری درایور رو باهاش شمارش کنيد سی پی 
اگر تازه بخواید بشمارید کل ان سی پی به عنوان یک درایور هستش ولی به نظرم شما یک سی پی درایور دارید که مامورت ان برگشت از 

 ی درایور به ناحيه  سی پی قبلی رسيده درایوریک یا بیس فلگ بوده و این برگشت در ادامه یک تری درایور زده و ریزش هم به صورت س پ
 مهم این هستش که شما از تی تی ال ها برگشت داشتید به سمت دی تی ال ها و این قانون واکنش به این گره ها درست بوده

 
 1125سوال_شماره_ #
 جلسه بیست_و_چهارم #

ثانيه شما درباره بیس حرکت اسپایک نشان   ۲۸يقه ودق۴۸سالم و خسته نباشيد به استاد عزیز و گرامی در ویدیو بیست وچهارم در تایم 
 دادید درصورتی که منشای حرکت اسپایک  بود ؟ ایا برداشت من اشتباه بوده ؟

 
 

 1126سوال_شماره_ #
  جلسه_بیست_و_چهارم #

 سالم بر استاد عزیز فرق بین گره شناور و بیس فلگ روتوضيح ميدهيد یا یکی است ؟
 جواب: 

ناحيه های تقریب یک سوم برگشت در دل ميله هستش و گاهی ما یک برگشت داریم اوليه داریم و باعث ميشه که قيمت  بیس فلگ در 
  یک درایور دیگه بزنه و بعد به بیس فلگ برگشت داده بشه

 ستش در شمارش ها ما ميتونيم ان برگشت رو نویز در نظر بگيریم و یک درایور ان رو شمارش نکنيم  و ان گره شناور ه
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مثل این حالت که ان حرکت نویز رو داریم و این حرکت رو به عنوان بیس شناور در نظر ميگيریم و گاهی هم برگشت های تایم فریم های 
 پایین تر تا زمانی که اسپایک اصلی در تایم خودش تشکيل بشه رو به عنوان بیس های شناور داریم 

 
 پل حرکت صعودی رو شروع کنه فکر کنم که نهایتا از بیس فلگ و یا بیس 

 
 

االن وقتی در تایم اصلی حرکت رو نگاه کنيم دیگه ان بیس رو که بیس شناور هستش و در تایم پایین دیده ميشه رو نداریم به ان برگشت  
 اوليه که در تایم پایین هستش بیس شناور ميگيم
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 1127سوال_شماره_ #
  جلسه_بیست_و_چهارم #

 در رسم کردن شیبو ما باید از منشا بگيریم یا از بیس پل ؟ سالم بر استاد عزیز 
 جواب: 

منشاء حرکت همان بیس پل هستش و اینکه از کجا ترسيم رو داشته باشيم من از انتهای حرکت ترسيم رو دارم ولی اگر از اخرین کندل  
 پیدا کردن ناحيه تقریبی گره بیس فلگ زیاد تاثير ندارهرنگ مخالف هم ترسيم کردید درست هستش و در بحث تارکت ها و درایور ها و یا  

 
 1128سوال_شماره_ #
  جلسه_بیست_و_چهارم #

سالم و ارادت به استاد عزیز قيمت به بیس پل رسيده انتظار بای درست است چون در تایم هفتگی پیوت داریم و اگر بای بخواهد شود 
 یک داشت ؟  درایور یک مهم بود که قيمت بدهی خودش رو به درایور 

 
 جواب: 

سالم و وقت بخير بله دیدگاه خرید در ناحيه درست هستش و اما اخرین پیوت تشکيل شده رو ما در این تایم داریم که انتظار اوليه ما یک  
یگر  ریترن تو پیوت به ناحيه اف تی سی پیوت سقف هستش و سپس ادامه حرکت برای رسيدن به بیس پل و این دیدگاه به خاطر انگلف تر

     هيدن لول حرکت اسپایک هستش با این دیدگاه حرکتی در تصویر زیر
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 1129سوال_شماره_ #
  جلسه_بیست_و_چهارم #

 سالم و ارادت اگر ممکنه الگوهای جمع اوری سفارشات که نشان از تسویه دارند را به صورت تيتر بفرمایید 
 جواب: 

 مانور داده شده  رو ميشه در دو الگوی برای تسویه خالصه کرد الگوهایی که من در متون دیدم و زیاد روی انها 
 یکی الگوی کليمکس یا انتی کليمکس هستش اگر اشتباه نکنم از گلن وودز هستش و دیگری هم     
سوختن سيستم  اسپایک و سی پی درایورها که فکر کنم  یک جزوه چند صد صفحه ای در این مورد فقط در مورد اسپایک ها قبل از      

 .جمع اوری شده بود
  و بیس ها در سطوح هم یکی دیگه از الگوهای تسویه هستش    
درصد مواقع الگوی تسویه هستند بخصوصی اگر در تایم تریگر سطح بررسی بشن   80و در بحث کالسيک هم دایورجنس ها در بیش از      

 اولين برخورد رو تسویه در نظر ميگيریم
         ی هم باشه فعال حضور ذهن ندارمو اگر موارد دیگر

 
 1130سوال_شماره_ #
 جلسه_بیست_و_چهارم #

 استاد ميخاستم ببینم این تحليل درست هست یا نه؟
با توجه اینکه اول سطح باالیی انگلف شده و بعد بیس فلگ انگلف شده انتظار داریم قيمت اول به سمت سطح باالیی بعدی بره و بعد 

 .اسپایک بیاد پایینحداقل تا هيدن 
 ممنونم 

در ضمن سطح باال باید گره باشه یا ميتونه یه سطح کالسيک باشه؟) من یک سطح کالسيک یعنی یک قله را به عنوان سطح باالتر در نظر 
 .گرفتم

 راستی پوند ها خيلی فشرده شده این روباه مکار احتماال این روزها خبرساز باشه 
 جواب 

تحليل های یک ماه گذشته مشاهده می کنيد ما هم همين نظر رو داریم و تنها موضوعی که باید گفته بشه این هستش  همانطور که در 
 که شما وقتی سطح دارید دیگه انگلف معنی نميده و انگلف شدن برای گره های معامالتی استفاده می شد

ت رو هم داریم که به نوعی استاپ هانتر سطح به حساب مياد  برای سطوح یا شکست یا برگشت و البته موضوع سی او  یا کلين برک او
ولی واژه انگلف و اختصاصی برای گره ها استفاده می کنيم هر چند همه این اصطالحات در کل یک مفهوم بیشتر ندارند و ان هم نفوذ به 

 .ینده هستشاندازه توان حرکتی تایم ان سطح که به معنی استاپ هانتر و پاکسازی سطح برای عبور در ا
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 1131سوال_شماره_ #
  جلسه_بیست_و_چهارم #

 یم ؟سالم و احترام به استاد عزیز در پوند دالر با توجه به کندل هفتگی ميتوان ترید در لحظه رو انجام داد با توجه به تارگت اوليه این تا

 
 

 
 جواب: 
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 جواب: 
تریپل  از درایور سه عبور کرده و خودش رو به درایور یک رسونده و برای تصميم در تایم فریم هفتگی هستیم و قيمت بعداز عبور تشکيل 

     گيری ترید بهترین کار رفتن به تایم ترگير هستش

 
 

هر چند من احساس می کنم که این ارز رو در همين یکی دو روز قبل در همين گروه تحليل کردم ولی باز تاکيد ميکنم تا زمانی که بیس 
و اگر ميخواید ریسک ترید در این لحظه  5لگو نقض سطح نشده دیدگاه صعودی هستش و البته یکی از محل های ترید درایور اسپایک در ا

رو داشته باشيد با ستاپ استاپ هانتری که گفته شد و تارکت اول درایور یک و تارکت دوم تریگر هيدن لول اسپایک و تارکت سوم بیس  
 پل

 
 
 

 1126کننده هم خودتون بودید در #پاسخ_سوال_شماره_ به پاسخی که ظاهرا سوال
هنوز تشکيل  5هم ميتونيد مراجعه کنيد و روش ترید در همين لحظه برای سل کردن با تارکت و استاپ و استاپ و استاپ چون درایور  

 نشده 
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 فکر کنم که نهایتا از بیس فلگ و یا بیس پل حرکت صعودی رو شروع کنه 

 
 

 پیش بینی شده انجام شد حرکت اول و دوم 
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  50و  30و  20/ تارکت دوم و سوم با مدیریت پوزیشن ها و چنانچه در یک نقطه سه ترید انجام ميدهيد پیشنهاد ما ترکيب 12تارکت اول 
 درصد برای تارکت های اول تا سوم هستش 

 

 

 
 

 1132سوال_شماره_ #
  جلسه_بیست_و_چهارم #

تریگر در اسپایک دو یا سه کندلی یک یا دو گره هيدن و اف ال اضافه ميشه... این گره ها رو به عنوان تارگت سالم و وقت به خير... جناب 
باید در نظر گرفت یا اینکه ميتونن باعث برگشت کامل قيمت بشن یا اینکه طبق نکته ای که قبال فرموده بودید باید بررسی بشه که حاصل  

ای تی آری و تسویه بین راهی؟.. کال در اسپایک آیا باید گره ها رو از نظر علت تشکيل بررسی کرد؟... از شکست یک سطح بوده یا گره اصالح 
 ميشه فرض کرد که گره های اسپایک بیشتر به خاطر تسویه هستن تا شکست یک سطح؟

 جواب: 
م ميتونيم اسپایک در نظر  اصل حرکت اسپایک همانطور که عرض کردیم یک ميله هستش ولی حرکت های چند کندلی پرشتاپ رو ه

بگيریم بله وقتی چند کندل در یک راستا داشته باشيد مطمئنا چندین اف ال دارید و شرط رسيدن به گره بعدی انگلف گره قبلی خواهد  
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ر تایم  بود برای بحث تارکت ها شما هميشه در نظر داشته باشيد که یک چراغ راهنما در گوشه چارت دارید به اسم تارکت که بر اساس ه
 فریم محدوده احتمالی رو به شما نشان ميده و ان گره ایی مهم ميشه که در محدوده تارکت های محاسباتی باشه
 ضمن اینکه وقتی اسپایک داریم  شما هيدن مرکزی رو باید در نظر بگيرید و بیس پل و سایر لول های گفته شده رو

 تریل کردن ميتونيد استفاده کنيدو بقيه گره ها گره های ميانی هستند که بیشتر برای 
 

اگر در این بین و ان حرکت و لگی که صحبتش هستش شما یک گره حاصل از شکست داشته باشيد خوب مطمئنا ان گره اهميت داره 
 وشما نميتونيد ان رو ندید بگيرید و اسپایکی که باعث شکست شده باشه گره حاصل از شکست ان اهميت داره 

 
 کيل اسپایک رو باید بررسی کنيد که در شکست اتفاق افتاده یا در رسيدن به سطح و یا برگشت صد درصد شما علت تش

 و فکر کنم یک نمونه در چند سوال قبل برای همين موضوع صحبت کردیم 
 که در مورد محل تشکيل اسپایک بودش   1118پاسخ_سوال_شماره_ #
 

 1133سوال_شماره_ #
 جلسه_بیست_و_چهارم #

خواستم تقاضا کنم اگر براتون مقدور باشه در یک فيلم کوتاه امکانش هست نحوه معامله در نقاط مختلف سی پی و اسپایک استاد می 
             رو توضيح بدید؟

 مثل هميشه سپاس گزار تمام محبت ها و زحمت های شما هستم استاد 
 جواب: به صورت فایل تصویري

 
 1134سوال_شماره_ #
 جلسه_بیست_و_چهارم #

تشکيل   3باسالم استاد اگر مقدور هست  مقوله تریپل تپس رو رویک تصویر شماتيک تر توضيح بدید ؟ )مشکل بیشتر اینه وقتی درایو 
شد اگر درایو یک رو اینگلف کنه ی باز گشت بسمت درایو سه وجود داره ویا هميشه این بازگشت هست ؟ و وقتی از درایو سه مجدد 

رایو یک که مياد اگر نتونست اونو بشکنه وسقف درایو سه رو شکست تریپل تپس داریم ؟(واشکال دیگه ایا گره شناور ویا اریا  بسمت د
 ....همون درایو یک هست یانه؟یا همان فلگ ليميته

 
 جواب: 

 .شکل داخل بیضی یک سی پی درایور است
 سمت درایور اول حرکت داشته باشد انتظار داریم که قيمت با استاپ هانتر درایور دوم به 

اگر حرکت از سی پی درایور سوم به سمت اول باعث انگلف ان شد و یا اخرین گره داخل حرکت پل قبال انگلف شده باشد ما انتظار داریم 
 .که حرکت شروع شده از سی پی درایور سوم به سمت هيدن و بیس پل ادامه داشته باشد 
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 .وییم اخرین گره پل انگلف نشده باشه و یا انگلف نشود در برگشت از درایور اول انتظار تشکيل تریپل را داریمچنانچه درایور اول یا بهتر بگ
زمانی که درایور سوم تشکيل شود اگر این درایور باعث انگلف شدن گره ایی در حرکت قبلی مارکت شود احتمال تشکيل تریپل افزایش  

 .می یابد
 

دارد یکی گره اول و دیگری گره ایی که قيمت به ان رسيده است. هر کدام از این گره ها ميتوانند دو   دو سطح برای تصميم گيری وجود
حالت داشته باشند انگلف شده یا نشده و با این پیش فرض شما باید حالت های ادامه حرکت را مشخص کنيد لطفا فيلم پاسخ به سوال 

 قبلی را هم نگاه کنيد 

 
 
 

ر فيلم صحبت شد همين تصویر و انتظار این حرکتی که انجام شد بود که ميتوانند در ارتباط شما با این الگو کمک یکی از مثال هایی که د
 کند 

 
با عرض سالم و وقت بخير .پیرو این سوال استاد تو جلسه سی پی درایو ها فرمودین که به سی پی ها به دید پرایسی نگاه ميکنيم بر خالف  

نگلف شدن و گره های درون سی پی مهم هست و قرار شد در جلسه بعدی راجع به این موضوع صحبت بفرمایید  تری درایو ها و برای ما ا
اما توضيح ندادین بنده هم تو موضوع انتظار حرکتی و شرایط حرکتی با توجه به گره های موجود توی سی پی درایور ها مشکل دارم  

 ..ممنون ميشم توضيح بفرمایید
 

 1135سوال_شماره_ #
  جلسه_بیست_و_چهارم #

با سالم استاد من یك مشکلی که در پرچم ها دارم اینه که اسپایک باید در تایم خودش تشکيل بشه درسته؟اما دیدم اسپایک برا تایم  
  چهار هستش مثال و درایوها در تایم یک زده ميشن و الزم نيست درایو در تایم اسپایک زده شود مثل انچه در گلد هست؟و استاد باز 

 ایرادی که دارم اینه درایو های موافق و مخالف روبعد از تشکيل باید ترید کرد یا در زمان تشکيلم ميشه مثال االن درگلد خب اسپایک لول
رو شکسته پولبک کندلی هم زده و چون کندل اسپایک داریم احتمال درایو داریم من چطور باید این ترید شکست رو که انتظار  1463

 دارم رو با الگو پرچم و درایو ها ترکيب کنم   1450رسيدن به لول 
 جواب: 

 برای تشخيص اسپایک ما از قانون تریگر پرایس اکشن استفاده می کنيم و داشتن حداقل طول سه برابر توان حرکتی هر تایمی که بودش 
نشده و عرض کردیم برای بهتر دیده شدن ما حاال بعداز این اسپایک ممکن هستش شما سی درایور هایی که دارید در تایم مربوطه دیده 

 در اکثر موارد به یک تایم پایین تر ميریم و مجاز هستیم برای بهتر دیده شدن به تایم پایین بریم ولی ميدونيم که تایم اصلی اسپایک بر 
 اساس توان حرکتی مربوط به کدام تایم فریم است 
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ما ارائه شد و به صورت مولتی تایم و داشتن دیدگاه و تحليل گره ها ميتوانيد وارد و برای ترید مثل نمونه ایی که از هفته قبل خدمت ش
 .معامله بشوید مخصوصا زمانی که بیس اسپایک تشکيل ميشود یکی از روش های ترید استاپ هانتر بیس اسپایک است

 
 

 
 

 1136سوال_شماره_ #
  جلسه_بیست_و_چهارم #

 شه دارم ناحيه از چارت که مربوط به گذشته میچند سوال در مورد تری درایو در یک 
  : در تصویر اول 
  درست نام گذاری شدند؟ 3تا  1آیا درایورهای 

می تواند ریزش کند فکر درستی  5تا 4این تفکر که تریگر الین شکسته شده و قيمت برای درایورهای  a در ادامه همين تصویر آیا در کندل
 بود؟

  : در تصویر دوم
ر اول اینگلف می شود یک ناحيه پر از کندل ایجاد می کنه و یکدفعه قيمت شارپ باال رو ميشه، آیا سطحی و ستاپی طبق  وقتی درایو

 درسها داشتیم که بتوانيم وارد بشویم برای بای کردن؟ 
وانيم متوجه شيم  وقتی قيمت باال رو ميشه و به منشع حرکت شارپ می رسه، آیا فروش کار درستی بود؟ یا دليلی وجود داشت که بت

 منشع حرکت شارپ رو به سمت باال رد می کنه؟
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 جواب: 

 5بله شمارش ها درست هستش و این از ان مواردی هستش که گره یک حالت گره شناور رو داره و  ترید از درایور یک برای تشکيل درایور 
باشه و چون ما این رو نميدونم پس محل تسویه اول ميشه اف زمانی هستش که  درایور سه شما گره کليدی در گذشته رو انگلف کرده 

تی سی پیوت  شماره سه اما در تصوی شما انگلف شدن درایور یک کامال قابل تشخيص هستش پس ميتونيم اميد این رو داشته باشيم  
 که قيمت به سطوح باالتر بره

 
 یا عدم عبور و ادامه دار بودن حرکت باشه شکست تریگر الین یک ستاپ ترید هستش و نميتونه دليلی برای عبور 

 ادامه دار بودن حرکت رو باید مطابق با مولفه های شکست و برگشت و یا استاپ هانتر  و انگلف و سایر پارامتر ها بسنجيد 
 

شما در   ظاهرا این ادامه همان حرکت در تصویر قبل هستش و باید عرض کنم که در تصویر تایم چهار ساعته کامال مشخص هستش که
یک ناحيه بیس هستید و این حرکت ها در این بیس تشکيل شده و انگلف شدن ان منشاء حرکت یعنی اینکه قيمت  خودش رو بعداز یک 
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برگشت به سطح پیش رو ميرسونه ولی اصال دليل بر ادامه حرکت نيستش چون شما در یک بیس هستید و یکی از احتماالت مورد نظر ما 
تش و شما مجددا باید در سقف فروش داشته باشيد به اميد رسيدن به همان کف حرکت و شکست کف و یا  تشکيل الگوی کپس هس

 سقف رو ميتونيد مطابق با انگلف شدن این بیس برای اینکه تبدیل به کپس بشه یا تبدیل به درایور صعودی بررسی کنيد 
 

صورت در این کف عالمت گذاری شده باید ترید کرد با استاپ هانتر درایور دوم  و به نظر ميرسه که قيمت باید کف را بشکنه و اینکه به چه  
  که موقعيت از دست رفته و بعد از انگلف شما باید به تایم پایین تر برید و در اف تی سی سی پی درایور ترید کنيد و یا در همين تایم با

 ترسيم تریگر الین ميتونيد وارد پوزیشن بشيد 

 
 

 1137سوال_شماره_ #
  جلسه_بیست_و_چهارم #

 در پست زیر ممکنه کمی در مورد دو سطحی که  انتظار صعودی شدنش رو داشتید توضيح بدید؟ 
در مورد سطح اول فرموردید "در ریترن به سطوح ماقبل" این سطح ماقبل رو ميشه کمی توضيح بدید توی اون شلوغی چطوری می  

 بینيد؟ 
 اب کردید؟ سطح دوم که پایین تر هست رو چرا انتخ
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 جواب: 
اما معموال در این نوع حرکت ها ما ترید خرید رو زمانی انجام ميدیم که بیس حرکت انگلف شده باشه و بعد در ریترن به سطوح ماقبل به 

 کنيم دنبال ترید هستیم و حرکت هایی که درایور دوم ميزنند و سی پی حرکت می کنند رو در زمان تشکيل معموال نميتونيم ترید 
 چنانچه هر کدام از واژه هاو اصطالحات و مفهوم انها برای شما محل اشکال بودش لطفا تا برگزاری جلسه مربوط کمی صبر کنيد 

 
در این تصویر شما یه حرکت شارپ دارید که انگلف شده و برای ما دليلی ميشه که احتماال ان حرکت یک ریزش جعلی بوده و حرکت سی  

اه کالسيک واگرایی هستش تا دیگران فروش داشته باشند که پول هوشمند بتونه خرید کنه و زمانی که یک سطح پی در حال ایجاد دیدگ
بیس انگلف ميشه سطح ما انتظار داریم که یک برگشت داشته باشيم و از کلمه ریترن استفاده شده چون یک پیوت تشکيل شده بود و 

از احتماالت هستش و سطح بعدی رو هم کامال کالسيک انتخاب کردیم زمانی که خط  برگشت نزولی اصالحی به سطح قرمز ستاره دار یکی
روندی شکسته بشه قيمت بین سطح قبلی و سطح پیش رو در حال نوسان خواهد بود که این دو سطح ترسيم شده و انتظار برگشت به 

 حرکت صعودی رو داز این نواحی داشتیم 
باید همه این یک سالی که در خدمت شما بودیم و صحبت کردیم رو در زمان نگاه کردن به  وقتی تریدری بر اساس تحليلگيری هستید 

چارت در یک لحظه بتونيد ببیند و تمام جلسه هایی که گفته شده نياز بوده که در سرفصل ها کنجانده شده با ارزوی موفقيت شما تا 
      روزی

 
 

 ترید ارزوی ما برای همه هستش   100در ضرر  5درصد و  95برای یک ماه تقریبی با وین ریت 
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 1138سوال_شماره_ #
 جلسه_بیست_و_چهارم #

شما در جواب این سوال فرمودین اگر حالت خاکستری رخ دهد بعدش نقطه ستاره برای سل مناسب تر هستش ، ولی من چيزی که برام  
حرکت برای بای مناسب تر هستش ، از یک طرف هم برای انگلف گنگه اینه که حالت خاکستری بصورت تسویه و دایورجنس اومده پایین و 

ینکه کف حرکت قرمز ، مگر اینطور نيست که باید ابتدا های حرکت قرمز زده بشه تا ما اون لو قرمز رو به عنوان یک گره در نظر بگيریم ، مگر ا
 .  گره در لگ صعودی قرمز قبلی باشه

 
 جواب: 

ترید در قله ها و قله ایی ارزش ترید داره که  قبل از ان یک دره تشکيل شده باشه و برعکس و من این دو شکل  یه قانون اصلی داریم برای 
 رو به صورت جدا ترسيم به صورت شماره یک و دو ترسيم می کنم تا به سوال شما بپردازیم 

 
 

بود و اینکه در دو حالت ترسيم شده حالت اول که فرمایش شما در مورد خرید مربوط به گذشته هستش که باید بگيم برای خرید مناسب  
استاپ هانتر نکرده برای خرید بهتر بوده یا حالت دوم که استاپ هانتر کرده این دو تقریبا در یک لول هستند چون در حالت اول فشار 

صعودی شروع شده ودر حالت خرید وجود داشته و اجازه ندادند که قيمت به محل خرید اصلی انها برگشت کنه و از اف تی سی حرکت  
دوم هم نيت اصلی پنهان شده و یا اینکه سفارش ها پر نشده و برای پر شدن سفارش ها قيمت رو پایین اوردند تا از استاپ های تریدر ها 

ی کنيم کدام  دره قبلی استفاده کنند ولی بحث ان سوال این بود که االن که در قله هستیم سل در این دو حالت اگر بخوایم اولویت بند
بهتر هستش و عرض کردم شماره دو چون در شماره دو شما انگلف و استاپ هانتر دارید و راه برای ادامه حرکت بیشتر مهيا شده ولی در  

حالت شماره یک هنوز پول هوشمند از استاپ خودشون محافظت می کنند یا به عبارتی استاپ های موجود در زیر دره شماره یک 
عث شروع یک حرکت بشه  و موضوع انگلف شده سطوح قبل هستش که قيمت ميتونه راحت تر از ان عبور کنه و به  ميتونه مجدد با

 همين خاطر ترید در قله شماره دوم رو بهتر تشخيص دادیم 
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ایی که دارید یک دبل برای ادامه بحث شما االن در ناحيه ستاره هستید و در هر دو حالت های حرکت قرمز شما زده شده و شما در دره 
 باتم دارید که یکی نوع دایورجنسی بوده و دیگری نوع یک دو سه و مطمئنا نوع یک دو سه نشان از فشار بیشتر حرکت صعودی داره 

 
 1139سوال_شماره_ #
 جلسه_بیست_و_چهارم #

کيل ميده االن این واکنش به یک گره از در حرکت اسپایک آبی بعد از چند کندل برگشتی یک کندل همجهت با اسپایک داریم که فلگ رو تش
در تایم تریگر بوده که همزمان گره رو نيز انگلف کرده ، االن انتظار ما چيه ، آیا باید چون گره انگلف شده منتظر واکنش به    ctr   یا   etr  نوع

باال )به شرطی که های حرکت اسپایک , گره سطح خودکشی های گره در تایم تریگر باشيم و حرکت نزولی یا انتظار تشکيل درایور به سمت 
 پیش رو را انگلف نکرده باشه( 

 
 جواب: 

زمانی که شما یک حرکت دارید که قيمت گره ان رو انگلف کرده پس انتظار در حالت اوليه این هستش که یک کپس تشکيل بشه ولی این 
نظر بگيرد که ایا این بیس ایریا گره ایی در حرکت قبل رو جلوتر از بیس  به تنهایی برای تحليل کافی نيستش و شما باید  بیس ایریا رو هم در 

فلگ انگلف کرده یا خير و اگر انگلف کرده باشه شما باید انتظار یک حرکت درایور رو داشته باشيد که قيمت در اینده در زمانی که برگشت  
 بررسونه  بیاد و از ان گره انگلف شده شما عبور کنه و خودش رو به هيدن اسپایک
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 1140سوال_شماره_ #
 جلسه_بیست_و_چهارم #

اینکه ميفرمایید مارکت خودش رو به منشاء حرکت رسونده تا چه حدی از حرکت برای ما قابل قبوله مثال در این تصویر این دو قسمت که  
 . مشخص کردم آیا به منشا حرکت رسيدن یا خير ؟ ممنون ميشم یکم بیشتر توضيح بفرمایید

 RTM چند جا بازار را بصورت چارت خوانی بررسی کردین و به معنای واقعی کلمه بازار را 24از همينجا ازتون تشکر کنم که تو ویدئو  جا داره
و همين باعث ميشه که مروری بر تمام مطالب قبلی باشه ، اگر در آینده هم براتون مقدور باشه حاال یا در ویدئو های کوتاه یا ال          کردین 
 . ویدئو های آینده باز به این صورت باشه واقعا ازتون ممنونيمبه الی 

 
 

 جواب: 
منشاء حرکت هم در دیدگاه های مختلف داستانهای متفاوتی داره ولی بهترین انها این هستش که شما از اخرین کندل رنگ مخالف البته  

بگيرید ولی من به شخصه منشاء رو از استاپ هانتر بیس و اگر بیس نداشتید و اگر بیس داشتید از محل شکست بیس منشاء رو در نظر 
RTC یا اخرین کندل رنگ مخالف در نظر ميگيرم و نواحی که عالمت گذاری کردید در و کسانی که چارت رو ميخونند منشاء حرکت         

 نيستش 
 

 1141سوال_شماره_ #
 جلسه_بیست_چهارم #

مشاهده ميشه که نه درایور هست و نه سی پی درایور به اون صورتی که مد نظر ما  در تصویر زیر یک ناحيه سی پی سمت چپ چارت 
 .هست 

 .یک ناحيه سشنی هم بدست اومده از آموزه های شما که همين ناحيه رو نشون ميده 
 حاال در این ناحيه کدوم قسمتش برای ما مهمتر هست برای ترید؟ 
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 جواب: 
ده بودید رو در چارت پیدا کردم چون احساس کردم که باید به تایم باالتر نگاه کنيم و فکر می کنم من با اجازه شما رفتم و تاریخی که عالم ز

که حتی اگر دیگه توضيحی ندهم با توجه به صحبت های این چند روز ميدونيم که درایور تریگر الین زمانی که قيمت از تبس تریگر الین 
 برگشت داره  برای ما مهم ميشه 

 
 

 1142سوال_شماره_ #
 جلسه_بیست_چهارم #

ساعته کندل رنگ مخالفی   4پپ که برای تایم چهار ساعته ميشه منتها در  114در تصویر بعدی مربوط به طال یه اسپایک داریم با طول  
نداشته ازشون.در نداریم که بیس اسپایک رو مشخص کنيم،نواحی درایو چهار و پنج ترسيم شده ولی بازار از اون نواحی رد شده و برگشت 

 چنين مواقعی تصميم گيری به چه شکل خواهد بود.بازار درایور نزده اصال در اون نواحی
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 جواب: 
اگر ایرادی نداره همان طور که فرمایش کردید حرکت برای چهار ساعته هستش  ان رو  چهار ساعته نگاه کنيد مطمئنا بازار بدون کندل 

 سوال در خدمت شما هستیم  مجدد برای این   .مخالف نخواهد بود
 

 1143سوال_شماره_ #
 جلسه_بیست_چهارم #

 .تصویر بعدی برای پوند هست         سالم مجدد سوالها زیاد بود همه رو یکجا پرسيدم
یه اسپایک برای تایم چهار ساعته که برای بهتر دیده شدن تایم یکساعته ميریم.این اسپایک قبل زدن های بعدی که درایو دوش ميشه به 

دقيقه قابل رویت هست(و از هيدن بعد دو بار برخورد دایره سبز رنگ رو زده و باالخره تاپ   15هيدن خودش برگشته و انگلف کرده)در تایم 
 اول یا درایو دو رو زده.ناحيه درایو سه مشخص شده فقط اینکه نحوه ورود با استاپ هانتر در خود درایو سه وارد بشيم یا با استاپ هانتر 

 دو؟درایو 

 
 جواب: 

شرمنده من در چارت شما کمی خط خطی کردم و اینکه به نظر ميرسه شما دو الگو رو به صورت ترکيبی با هم نگاه می کنيد چون در 
 حرکت اسپایک اول شما درایور های ویچ دارید منظورم عکس حرکت اوليه اسپایک و مجدد یک اسپایک و  سی پی درایور اندینگ دارید
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ود در ناحيه ایی که استعداد تشکيل درایور سوم رو داره ميتونه به روش های متفاوتی که در ان ویدئو گفتم ترید بشه یکی از اما نحوه ور
انها استاپ هانتر درایور دوم هستش و شما ميتونيد بستگی به تایم باال و گره های قبلی که بازار به ان رسيده هم تصميم به ترید داشته  

ست تریگر الین هم ميتونه یکی از ستاپ های شما باشه شما همه ستاپ های ترید رو ميدونيد و به نوع ارایش و  باشيد و یا حتی شک
ترکيبی و ساختاری که دارید ميتونيد از یکی از ان ستاپ های و تریگر ها استفاده کنيد و هيچ قانون و حکم حکومتی برای انتخاب ستاپ و  

 تریگر ورود وجود نداره 
 

 1144سوال_شماره_ #
 جلسه_بیست_چهارم #

 تصویر بعدی الگوهای کن کن درست تشخيص داده شدن؟ 
 .چون بعدیش یک دراپ بیس دراپ شده در تایم چهار ساعته و برای بهتر دیده شدن کن کن به یک تایم پایینتر اومدم

 .نميکنم در نواحی ترید.ممنون ميشم نظرتون رو بفرمائيداالن این کن کن هست یا دراپ بیس دراپ؟و نميدونم اصال تفاوتی مشاهده 
 جواب: 

در واقع شما در حال دیدن یک الگو در زمان بعداز تشکيل هستید  زمانی که شما یک کن کن دارید و این کن کن به تارکت ميرسه یکی از 
 در تایم باالتر ميتونه نوعی بیس باشه  بازوهای ان  ميتونه همان  دراپ بیس دراپ باشه و ناحيه سی پی که به خط گردن رسيده

 برای نمونه این یک الگوی کن کن هستش 

 
 

و این هم یک حرکت کن کن هستش بداز واکنش به خط گردن و رسيدن به تارکت که بازور دوم زمانی که لنگ رقاص پایین امده شما یک  
 دراپ بیس دراپ دارید 
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 1145سوال_شماره_ #
 جلسه_بیست_سوم #

 در تصویر زیر ناحيه یک یک کندل وکسلری زده و قبلش هم در تایم پایینتر یه فشردگی تسویه داره،در لحظه الیو بازار من این حالت رودابل
زد،در لحظه  2باتم دیدم و انتظار صعود رو از ناحيه یک داشتم )بعد تشکيل کندل وکسلری(در حاليکه رفت درایو سه رو در ناحيه 

ل  الیوچجوری ميشه پی برد بازار قصد ادامه به رسيدن درایو سه رو داره و یا دابل باتم یک صعود حداقل یک گام چهار ساعته رو نداره و فيی
 ميشه؟ 
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 جواب: 

شکسته نشده  به نظرم یه کم بیشتر تمرین نياز هستش برای شمارش درایور ها و هر چند انتظار این هستش که تا زمانی ان خط روند 
 مارکت قيمت های پایین تر رو هم ببینه ولی کال به نظر  شروع یک حرکت و سی پی و درایور های بعد ان نياز به تمرین بیشتر داره

 و ان کندل وکسلری هم که باعث انگلف درایور یک شده راه حرکت صعودی رو هموار کرده
 

 1146سوال_شماره_ #
  جلسه_بیست_و_چهارم #

ض ادب استاد محترم ميشه لطفا کمی در مورد درایو هایی که مخالف حرکت اسپایک هستند توضيح بفرمایید و نحوه پیدا با سالم و عر
 کردن سطوح مهم در آنها را توضيح دهيد ممنون 

 
 جواب: 

دیروز در ویدئو به کندل رنگ مخالف در یورو اشاره کردیم که در حرکت های سی پی مخالف برای ما در تریگر پرایس اکشن اهميت دارد. و 
در مورد سوال شما باید عرض کنم که ما کال در مورد سی پی ها دو مسير حرکت داریم که ميتونند صعودی یا نزولی باشند و در شمارش 

و سی پی هيچ فرقی وجود ندارد در صعودی ها قله ها رو شمارش می کنيم  و در نزولی ها دره ها رو شمارش می کنيم  درایور ها این د
حاال این سی پی ها اگر با ميله ترکيب بشن یا در راستا هستند که به اندینگ سی پی  درایور ها در رفتارشناسی حرکت قيمت معروف  

ویچ سی پی درایور ها معروف هستند من در مورد این اسامی صحبتی نکردم چون اصال اسامی  هستند و یا در خالف حرکت هستند که به
مهم نيستش و ان چيزی که بین یک سی پی موافق و مخالف حرکت تفاوت هستش در مورد گره تصميم گيری هستش که در مخالف ها  

هستش که اگر سی پی صعودی بودش اولين کندلی که در  اولين کندل رنگ مخالف برای ما اهمين داره و این رنگ مخالف به ان معنی 
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شروع حرکت رنگ نزولی داشته باشه و اگر سی پی مخالف ميله نزولی باشه اولين کندل رنگ مخالف ان که صعودی هستش برای تصميم  
 رفتارشناسی حرکت قيمت اهميت داره  -گيری در تریگر پرایس اکشن 

 
 1147سوال_شماره_ #
 جلسه_متفرقه #

رض سالم و وقت بخير.جناب خاکستر شما در جایی فرمودید قيمت خودش را در یک تایم لو ميده ونيازی به ترسيم همه ی سطوح  با ع
 ندارید.امکانش هست مجددا توضيح بفرمایید

 جواب: 
 تشریف دارند  این فرمایش بیان جناب اقای سرابی هستش که ما فقط نقل قول کردیم و خودشون هم به ما افتخار دادند و در گروه

 و درس پس ميدیم 
 موضوع اصلی این هستش که شما در چارت ها و تایم فریم ها به دنبال چيزی باشيد که ان رو بشناسيد 
 الگو و رفتار حرکتی که برای شما قابل تشخيص باشه و به زور در مارکت به دنبال سيگنال گرفتن نباشيد 

پول هوشمند که مطمئنا این رو در خيلی از جاهای دیگر شنیدید و یا به اسامی دیگر   در رفتارشناسی حرکت قيمت یه واژه داریم به اسم
 ازش یاد شده 

و در این دیدگاه این هات مانی زمانی که وارد یک بازار ميشه سعی می کنه که نيت اصلی خودش رو پنهان کنه و کسی متوجه نيت اصلی  
رو ببره به یک سمتی که در اصل و ذات پنهانش به چيز دیگری فکر می کنه و شما  ان نشه و در اکثر موارد رفتاری داره که همه ذهن ها

واد  باید بتونيد در نگاه کردن به تایم فریم ها به ان نيت شوم هات مانی و یا پول هوشمند پی ببرید که مثال االن امده توی بازار دالر ميخ
ارشناسی حرکت رو بدونيد و با الگوها و ساختار ها اشنا باشيد و با  چکار کنه و این خيلی راحت هستش فقط کافی هستش که شما رفت

 این دانش دیگه دست همه برای شما رو هستش 
 

مثال دیروز یکی از اقوام که توی کار خرید و فروش طال هستش  سوال کرد که بااین افزایش قيمت چکار کنيم و خيلی راحت ميشد حرکت  
و ما ها پیش اعالم کرده بودیم که قرار هستش قيمت به این سطح برسه و جالب این هستش که  امروز رو فهميد حتی این سطح و لول ر

تومان هستیم ولی انها کسانی هستند که جو گير ميشن و براشون هنوز این   8خيلی ها ميگفتند بعداز اربعين شاهد رسيدن قيمت به 
         ینند در حالی کهمفهوم که فروخ فرخ زاد گفته جا نيفتاده  و بوسه رو بوسه می ب

 
 من از جهان بی تفاوتی فکرها و حرف ها و صداها می آیم

 و این جهان به النه ی ماران مانند است 
 و این جهان پر از صدای حرکت پاهای مردمی ست 

 که همچنان که تو را می بوسند 
 ...در ذهن خود طناب دار تو را می بافند

 فروغ فرخ زاد                                                             
 

 اميد وارم که تونسته باشم مفهوم موضوع رو برسونم 
 

 1148سوال_شماره_ #
  جلسه_بیست_و_چهارم #

صعودی....(استاد این و توضيح شما مبنی بر کندل تصميم گيری )اولين کندل رنگ مخالف در سيپی 1146با سالم استاد پیرو سوال 
 مهم ميشه ودرواقع این باید اینگلف شه تا دیدگاه عوضشه؟ 3کندل بعد از تشکيل درایو 
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 جواب: 

یک نمونه دیگر از حرکت ویج اسپایک که تبدیل به کپس شده و علتش هم انگلف شدن تریگر هيدن لول اسپایک در چهار ساعته هستش  
قيمت از ناحيه بیس خارج ميشه مهم ميشه چون منشاء تصميم گيری این حرکت  پی جعل بوده و حرکت  در واقع این کندل بعد از اینکه 

صعودی که تصميم گرفته شده از اخرین کندل رنگ مخالف بوده حرکت پس پی صعودی پس اخرین کندل رنگ نزولی که داریم منشاء 
 یک بیس و سی پی دریاور به حساب مياد حرکت سی پی های کپس هستش و محلی برای ترید و به نوعی اف تی سی

 
 

 1149سوال_شماره_ #
 جلسه_بیست_چهارم #

 این الگو که االن در تایم چهار ساعته تشکيل شده کن کن بحساب مياد در یورو دالر؟
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 جواب: 

  برای سه تا سوال قبلبله یک الگوی کن کن هستش و بیس حرکت رالی بیس دراپ ان از نوع سی پی و این هم یک نمونه ایی بودش که  
 1146پاسخ_سوال_شماره_#

 در خصوص تشکيل یک درایور سه روی لولی که واکنش داشتیم صحبت کردیم و انتظار رسيدن به درایور سه در گره عالمت گذاری شده 
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 1150سوال_شماره_ #
 جلسه_بیست_چهارم #

 الن که خالف انتظار ما ميشه کندل شماره دو ال کيو بار بحساب مياد؟در تصویر زیر در یورو دالر انتظار ریزش داشتیم که فيل شد و ا
 ؟2و اینکه این حرکت یه اسپایک چهار ساعته هست تا االن،بیس حرکت اسپایک رو شماره یک در نظر بگيریم یا شماره 

 .انتظارهای حرکتی آینده درست هست ممنون ميشم نظرتونو بفرمائيد
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 جواب: 
بدم و بخوابم بهتر از ان هستش که شما تا فردا منتظر باشيد و یک نکته رو اول مشخص کنيم و ان اینکه ترید در  فکر کردم که جواب 

 .درایور سوم فيل نشد و کامال درست بود و به تارکت رسيد

 
 
 
 

مسير احتمالی رو با برک  وقتی قيمت به تارکت اول شما رسيد وظيفه شما این هستش که پوزیشن خودتون رو مدیریت کنيد و ادامه 
 اوت کردن همراه باشيد 
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 و اما بله کندل ال کيو بار هستش و تا زمانی که قيمت بیس ان رو انگلف نکرده دیدگاه صعودی هستش 

 و بیس اسپایک کل ناحيه ابی شما و ان درجا زدن بیس به حساب مياد که در واقع تبس درایور یک ساعته هستش 
 بیس کدام کندل اما در داخل ان 

 شما ميتونيد اخرین کندل نزولی رو برای این کار در نظر بگيرید 
 

 و انتظار حرکت آینده هم بله کامال درست هستش اما به خاطر داشته باشيد که متناسب با تایم و ترید شما تارکت های سه گانه دارید 
 و موفق باشيد 

 ساعتهتمام حرکت های احتمالی برای اینده فيبر در تایم یک 
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 1151سوال_شماره_ #
 جلسه_بیست_چهارم #

 جناب استاد وقتی یه سی پی درایو داریم و قيمت از درایو سوم بدون واکنش به سطح درایو اول تپس ميشه،
مستقيما درایو سه را  آیا می تونيم سطح درایو اول را یک لول جا افتاده در نظر بگيریم و انتظار داشته باشيم که قيمت بعد از درایو پنج 

 شکسته و به درایو یک واکنش داشته باشه؟ 
 جواب: 

در مورد تبس ها اگر نوع پر کردن سفارش رو داشته باشند یعنی نيت در رسيدن به سطح باشه و یک واگرائی زمانی  درایوری از نوع ویج  
وجود داره که در برگشت ما شاهد واکنش به درایور سوم درست می کنند و بعدا قيمت رو با شتاپ به سطح ميرسونند بله این امکان 

 نباشيم ولی مطابق با قوانين ست کردن تارکت هميشه قسمتی از پوزیشن رو در درایور سوم تسویه می کنيم 
شن  و علت ان هم عدم تشخيص اینکه ان درایور یه درایور پر کردن سفارش های معکوس هستش یا اینکه در حال تسویه قسمتی از پوزی

 ها برای ادامه حرکت 
 اگر این تشخيص رو داشته باشيم ان زمان ميتونيم انتظار این رو داشته باشيم که قيمت در برگشت از تبس مستقيم به درایور اول برسه

 
حرکت   مثال برای نمونه ان چيزی که برای ما به عنوان یک تریگر مهم هستش احترام به سطوح و تحليلی هستش که بر اساس رفتارشناسی

داریم و دیگه نباید اجازه بدیم که با این بازی هایی که ميدونيم چی هستش سر ما رو گول بمالند و یکی از موارد مورد نظر که داشتیم و 
     همين االن در حال بحث کردن بودیم طال بودش

 
ان ابی هم در صورت شکست خط روند ان  تحليل اصلی تایم باال برای طال که این تحليل بودش و مسير احتمالی اصلی ميشه سبز و 

 سوئينگ هستش 
 

 فقط یادمه که این اخرین تحليل روی چارت من هستش 
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 من در طال با ان دایره کار دارم

 
 

 شاعر ميگه تو عزیز دلمی
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 1152سوال_شماره_ #
 جلسه_بیست_چهارم #

قيمت از درایور سه بدون واکنش به درایو اول این سطح را  جناب تریگر در این تصویر در پیوت پایین یک سی پی درایو داریم که 
 شکسته)کندل وکسلری(به عبارتی یک پیوت بدون واکنش به سطح اف تی سی داریم 

 آیا انتظار شکست و فليپ شدن این سی پی درایو صحيح هستش؟ 
 و اگه اینطوره در چنين شرایطی مهمترین سطح کدوم درایور سی پی  هست؟ 

 
 جواب: 

توجه به اینکه در ناحيه باال یک کپس داریم بهترین کار این هستش که ناحيه به عنوان تارکت در نظر گرفته بشه و برای ست کردن تارکت با 
بهترین درایور ناحيه درایور یک هستش و برای بهينه کردن بهتر هستش که در دل حرکت پل بتونيد گره پیدا کنيد و اگر گره نداشته باشيد 

 کنش خيلی کمتر ميشه احتمال وا
و همانطور که خودتون هم فرمایش کردید پیوت بدون ریترن یعنی مبارز بدون سپر دفاعی و در اخر هم شرمنده که چارت شما رو خط 

 خطی کردیم 
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 1153سوال_شماره_ #
 جلسه_بیست_چهارم #

 در تصویرفوق که مربوط به لونی هست یک اسپایک داریم که کپس شده 
تونيم انتهای گام دوم شیبو )بر اساس انگلف بیس فلگ(و انتهای گام اول شیبو )براساس انگلف  هيدن پل(را که با مستطيل آبی آیا می  

 مشخص شدن بعنوان محل های احتمالی مناسبی برای برگشت در نظر گرفت؟ 
 اگر اشتباهه کدوم سطوح شیبو می تونن برای چنين اسپایکهایی مناسب باشن؟ 

 (صورتی که بخوایم بدون تحليل ترید کنيمدر )

 
 جواب: 

خوب به نظر مياد که االن در سوال باال مطابق فرمایش خودتون تحليل کردیم که قيمت از این لول ها عبور کنه اما برای یک برگشت و  
لی ان ميتونه بهترین محل واکنش  بهترین کندل اخرین کندل رنگ مخالف قبل از پل هستش که  به عنوان بیس پل داریم و سطح داخ

 برای واکنش و برگشت صعودی به سمت هيدن شکسته شده باشه 
و حاال که فرمایش کردید تصویر لونی هستش احتمال حرکتی رو که با دوستان در گروه بررسی کردیم رو هم فورواد ميکنيم برای داشتن  

 یک دیدگاه
فاوت هستش ولی برای امروز و لونی ایشون روی ان گره هفته قبل حساب کردند  لول های اندیکاتور هر زمان بر اساس نوع حرکت بازار مت

که یادمه یکی ميخواست سل کنه گفتم این کار رو انجام نده چون خواب سرمایه داشت و االن هم سل رو روی استاپ هانتر بیس حساب  
گرفته و اگر سقف کندل تحليل شده رو سه روز قبل رو  کرده و ميخواد ریترن تو پیوت رو سل کنه که تارکت هم نهایتا تا هيدن در نظر 

 بشکنه دیدگاهش عوض ميشه 
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 1154سوال_شماره_ #
  جلسه_بیست_و_چهارم #

نم  سالم و عرض ادب باتوجه به بحث اسپایک ها و درایور ها و گره معامالتی مارکت رد پایی ميزاره به اسم اینگلف ارتباط نمی تونم برقرار ک
 راهنمایی کنيد در این باره ؟ممکنه 

 
 جواب: 

در خصوص بحث اینگلف ها باید عرض کنم که شما باید با توجه به استراتژی که دارید و سطوح را در تایم فریم باالتر مشخص می کنيد دو 
نگلف به دو  موضوع را مد نظر داشته باشيد که قيمت در ان سطح در حال تشکيل پیوت هستش یا ان سطح رو شکسته چون بحث ای

 منظور انجام ميشه
 

یکی برای پاکسازی مسير حرکت و دیگری برای پر کردن سفارش ها و حرکت در جهت مخالف و شما برای درک انگلف باید ببنید که سطح  
شما شکسته شده یا خير و گره معامالتی که دارید حاصل از شکست است یا حاصل از برگشت چون نفوذ ها در این دو حالت معنی  

     .متفاوتی پیدا می کنند
 

شما دو حرکت رالی و بیس دارید که هر دو این بیس  ها در قيمت پایین انگلف شده اند ولی به خاطر اینکه قيمت در اولی زیر سطح 
هستش انگلف به معنی پاکسازی مسير حرکت هستش و در دومی چون باالی سطح بیس تشکيل شده انگلف به معنی استاپ هانتر 
هستش و از نظر من وقتی یک تریدر سطح رو بشناسه و بدونه که قيمت االن به سطحی از کدام تایم فریم رسيده دیگه بازی هایی که  
قيمت به صورت های متفاوتی از خود نشان ميده که همه انها حرکت های شارپ و استراحت های متفاوت هستش تاثير در تصميم 

ه های معامالتی هم به راحتی در تایم تریگر سطح مورد نظر با توجه به اینکه حرکت و روند قالب مطابق  گيری تریدر نداره و بحث انگلف گر
 با تعریف سبک رفتارشناسی چی هستش مسائله انگلف ها هم قابل درک ميشه 
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 1155سوال_شماره_ #
  جلسه_بیست_و_چهارم #

تمرکزمون رو به سطوح داشته باشيم و اینگلف گره معامالتی  سالم و ارادت با توجه به صحبت های شما پس انگلف معنی نداره و
پس تمرکز ما رو  ۴مفهومی برای ما نداره چون اگر بیسی باالي سطح باشه شکست سطح و اگر زیر سطح باشه کپس ان پرایس یا اس او  

 پیوت ها  باشه چون اینگلف از دید شما دیدگاه نميدهد درست متوجه شدم ؟ 
 جواب: 

 نتونستم منظورم رو برسوم و چرا این برداشت شده که اینگلف معنی نداره رو درک نکردمشاید 
قيمت باری اینکه بتونه در یک مسيری حرکت کنه احتياج به انگلف داره و تا اینگلف نباشه ما وارد معامله نميشيم و اینگلف شدن گره 

 م مسير معامله کنيم های معامالتی هستش که باعث ميشه ما تصميم بگيریم که در کدا
 

بله اگر بیس باالی سطح باشه حرکت و اگر پایین سطح باشه کپس ولی برای اینکه ان حرکت و یا ان کپس تشکيل بشه قيمت نياز داره که  
 گره معامالتی پیش روی خودش رو  در پیوت ها و انگلف کنه و یا محل استاپ های سمت مخالف رو استاپ هانتر کنه

 
 کامال برعکس ان چيزی که من خواستم بگم برداشت کردید و به نظرم شما 

 درک حرکت و همان نوع پیوت  هایی که از نظر ریورس یا پولبک و یا تسویه داشتیم یکی از اجزائ اصلی انگلف شدن گره ها بودش
 

ت و ادامه حرکت به سمت منشاء و یا  مثال در این تصویر تا زمانی که گره شناور ترسيم شده انگلف نشده باشه که ما نميتونيم انتظار حرک 
 گره معامالتی پیش رو رو داشته باشيم

 
 

 1156سوال_شماره_ #
 سالم و وقت بخير 

)به طور مثال در روند صعودی ( به فکر سل به سمت درایو یک هستیم ، گاها پیش   3در تری درایور ها طبق فرمایشات شما ما در درایو 
آن را در نظر می گيریم و در  4و یا زدن درایو  3درایو دیگری ميزنه که ما به عنوان استاپ هانتر درایو  مياد که مارکت در ميانه مسير یک 

 . واقع استاپ پوزیشن سل ما در درایو سوم زده خواهد شد
دوم اینکه گاهی  دو سوال برای من در اینگونه موارد پیش مياد اول اینکه چطور باید از استاپ هانتر های درایو سوم در امان باشيم و  

درایو زده و سپس می ریزد چگونه  4درایو و ریزش شاهد این هستیم که مارکت  3سيکل بازار در جفت ارزی تغيیر می کند و به جای زدن 
  ددرایو خواهد ز 4درایو  3باید خودمان را با این شرایط وفق دهيم و پس از دیدن چند مورد از این موضوع برداشت کنيم که مارکت بجای 

 . ما باشد  3ما همان درایو   4می تواند بخاطر اشتباه شمرده شدن درایور ها باشد و در واقع درایو  4و در نهایت آیا زدن درایو 
 پوزش بابت طوالنی شدن سوال

 جواب: 
عنوان درایور خودش رو نشان  بله این حالت رو که گاها یک درایور شناور داریم که برگشتی به اندازه یگ گام رو نداره و در برخی از موارد به

ميده و گاهی هم درایور به حساب نمياد و به همين دليل اسم ان رو شناور گذاشتیم یا بهتر هستش که بگيم درایور نخودی و البته  
و یک ابزار  مطمئنا ماده تبصره هایی هم باید وجود داشته باشه که بشه ان ها رو تشخيص داد اما از نظر من وقتی شما ناحيه ترید دارید

بسيار قدرتمند به اسم پلن معامالتی دیگه این مورد اصال اهميت نداره و شما در صورت داشتن یک درایور نخودی ميتونيد هم در درایور  
 سه و هم در درایور چهار ترید کنيد 
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رسيدن به ناحيه هستش یا بعداز شکست و عبور موضوع اصلی و حائز اهميت این هستش که بدانيم این سيپی درایور و ارایش کندلی در 
 از ناحيه تشکيل شده و دیدگاه اصلی  در انجا شکل ميگيره و این بررسی برای ستاپ ترید استفاده ميشه
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 و این مهم هستش که شما بدونيد قيمت کجا هستش ان وقت با توجه به ارایش گفته شده ميتونيد تصميم بگيرید 

 
 

 1157سوال_شماره_ #
  جلسه_بیست_و_چهارم #

سالم و ارادت پس جاهایی اینگلف مهم  ميتوان ليست جاهایی که اینگلف برای ما مهم هست نام ببرید و دیدگاه های حرکتی رو بگيد  
ميشه ۵۰به ۵۰اه ما مثال اینگلف درایور یک در اسپایک مهم  که بعضی جاها گره شناور داریم بعضی جاها نداریم در هيدن اسپایک دیدگ

مثال درایور سوم اسپایک ایا گره معامالتی اینگلف کرده یا نه اگر اینگلف کرده باشه دیگه قيمت زیر منشا نمياد همچين نکته های مهمی  
 که در ترید الزم اجرا و دقت کردن به مکان های اینگلف ؟

 جواب: 
سطوح حمایت و مقاومت که مطابق با دیدگاه کالسيک بود و این سطوح که ما یک دیدگاه داشتیم که سطوح رو تقسيم بندی کردیم به 

روش تشخيص ان رو مطابق با روش رفتارشناسی ارائه کردیم برای تصمصم گيری یا باید شکسته  ميشد و یا اینکه روی انها پیوت تشکيل  
برخورد بررسی می کردیم و مقایسه بین سطوح   ميشد و وجود یا عدم وجود سفارش و دیدگاه در این سطوح را با توجه تعداد دفعات

 مقابل که قيمت از انجا امده 
در کنار این سطوح  سطوح دیگری رو معرفی کردیم که  اسامی انها رو گره های معامالتی گذاشتیم و مطابق با تعاریف سطوح عرضه و  

 تقاضا بودند که شرایط انها گفته شد و حاصل از شکست یا برگشت بودند 
ه  وجود یا عدم وجود سفارش رو در این نواحيه با توجه به استاپ هانتر این گره ها بررسی می کردیم و دسته بندی این استاپ  و دیدگا

 هانتر هم با توجه به تایم گره ميزان عبور قيمت از انها بررسی می کردیم که به انگلف معروف هستند 
 التی که از روز اول تا االن در خدمت شما بودیم شامل این دیدگاه هستش و جاهایی که قرار  هستش اینگلف بشه همه گره های معام
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در اسپایک چه گره شناور داشته باشيم و چه گره شناور نداشته باشيم فرقی در آخرین گره ایی که قيمت به ان واکنش داده نداره و ان گره 
 بیس فلگ هستش 

 
 نداره 50/50اشتباه برداشت نکنيد! هيدن اسپایک دیگاه 

دیدگاه ما در تریگر هيدن لول ها یک بار مصرف هستش و و اعتقاد داریم که در این گره ميزان سفارشات در اندازه ایی نيستش که  بتونه  
ر  بازار رو چندین بار برگشت بده و وقتی قيمت به ان ميرسه تاچ کردن نفوذ کردن و اینگلف کردن در این گره هيچ تفاوتی برای ما نداره و د

 بعدی انتظار  ما عبور از این سطح هستش  برگشت
  تجربه های ترید در تمرین همين نکات بدست مياد و حتما در پایان دوره بعداز اینکه گروه ها و کانال ها مطابق با قراری که داشتیم دليت

 شدند 
 چون قول داده بودیم که سشن ها رو هم به عنوان یک هدیه تقدیم کنيم 

 پروژه تمرین پیدا کردن گره های معامالتی رو هم در گروهی ادامه خواهيم داددر این فاصله حتما یک 
البته اد شدن به ان گروه با عرض شرمندگی اگر کسی بخواد همراه با ارائه صفحه دوم شناسنامه هستش چون نميتونم در خدمت  

 فيق قافله هم شریک دزد باشند و هم ر  ببخشيد این فقط  یک ضرب المثل هستش  کسانی باشم که
 .ولی نکات تریدری باید در زمان ترید گفته بشه و حتما این کار رو انجام خواهم داد

 
داشته باشه و   95و هدف اموزش در رفتارشناسی حرکت این هستش که وقتی شخصی ميگه من تریگر هستم یعنی اینکه وین ریت باالی 

و من هر کمکی از دست ساخته باشه برای ارتقاء سطح تریدری کسانی که  این دیگه با تمرین و تمرین و تسلط به اموزش ها بدست مياد
 .دست یا علی دادند انجام خواهم نداد نه انها که قران به نيزه کردن و خوارج هستند و در خيمه عمر و عاص گرد آمده اند

 .من نگران ارتباط شما با این سبک نيستم چون به توانایی هایی که دارم ایمان دارم

 
 
ر مورد انگلف ها مطمئنا در جلسات باقی مانده هم صحبت خواهيم کرد و تعدادی تحليل و نمونه های دیدگاه های ترید رو برای شما د

     فورواد می کنم شاید بتونه کمک کنه
 

 برميگرده یا ميشکنهاالن رسيده به خط روند و ناحيه خط گردن و واقعا جایی هستش که نگاه کنيد من خودم هم نتونستم بگم 
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 هنوز انگلف نشده و انتظار همچنان صعودی هستش 

 
 

 تا سه کندل نتونسته باالتر و پایین تر بسته بشه و بیس هستش ضمن اینکه سی پی درایور هم هستش 

 
 

ید تا هيدن و تا بیس  در سی پی درایورها وقتی تریگر الین شکسته ميشد قيمت به اخرین گره معامالتی برگشت داشته و ميشه محل خر 
 پل
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 ارزو بر جوانان عيب نيست

 
 

 من هم نيم الت از سل دیشب هنوز باز هستش به اميد برگشت و تسویه اخر هفته
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یه فایل ترجمه شده داشتیم به اسم ریتریس های عميق یا همچنين چيزی اگر ان رو پیدا کنيد من بخونم یه نکته بهش اضافه کنم و در 
 های حاصل از شکست بگم مورد گره 

 
 

 1158سوال_شماره_ #
 جلسه_بیست_چهارم #

 در شکل یه اسپایک چهار ساعته داریم که قيمت گره یک ربعه رو انگلف کرده ولی در تایم پایینتر این اتفاق نيوفتاده،در این مواقع تصميم
 گيری برای ادامه صعود یا ریزش به چه شکلی ميشه؟ 
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 جواب: 

اسپایک داریم که بعداز ان حداقل سه کندل داریم که بیس تشکيل دادند و زمانی که بعداز ان کندل نزولی یه کندل صعودی یک حرکت 
گ  داریم ایریا تشکيل شده و ميتونيم به تایم تریگر بریم و ببینم که  ان برگشت واکنش به کدام گرده بوده تا ان گروه رو به عنوان بیس فل

     انتخاب کنيم

 
اینجا تایم تریگر و محلی که قيمت به ان واکنش داده و کندل هم جهت با اسپایک رو داریم گره ایی دیده نميشه  پس به تایم پایین تر  

     ميریم

 
در تایم پایین تر شما یه اسپایک دارید که گره مشخص شده ان کامال قابل مشاهده هستش و انگلف شدن این گره یعنی هموار شدن  

 ت برای عبور از انمسير حرک
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 1159سوال_شماره_ #
 جلسه_بیست_چهارم #

 در تصویر زیر جای عالمت سوالها چرا تشکيل شدن،این ناحيه درایو پنج  تایم چهار ساعته هست و درایو ششم در این تایم
 چرا چنين اتفاقی افتاده؟
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 جواب: 

این ارز و در همان زمان صحبت کردیم و هشدار این که اگر ميخواید در  اگر اشتباه نکنم در مورد  1131و   1126در سوال های شماره 
 تشکيل نشده است صحبت کردیم  5استاپ هانتر درایور ترید کنيد حتما و حتما و حتما با استاپ باشد و اینکه هنوز درایور  

گيری برای یک حرکت مهم هست مطمئنا اما اینکه درایور ششم در شمارش شما چه کار می کند در زمان هایی که قيمت در حال تصميم 
سعی ميکند که با استاپ هانتر های کردن های پی در پی حجم سفارشات خودش رو پر کرده تا زمان حرکت اصلی و تنها علت تشکيل یک  

 ند باشد حرکت اضافه برای جاگذاشتن سایرین و بیرون انداختن تریدرهای دیگر و پر کردن حجم ترید ها از استاپ های انها ميتوا

 
 

مثل این حالت که ان حرکت نویز رو داریم و این حرکت رو به عنوان بیس شناور در نظر ميگيریم و گاهی هم برگشت های تایم فریم های 
 پایین تر تا زمانی که اسپایک اصلی در تایم خودش تشکيل بشه رو به عنوان بیس های شناور داریم 
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نگاه کنيم دیگه ان بیس رو که بیس شناور هستش و در تایم پایین دیده ميشه رو نداریم به ان برگشت  االن وقتی در تایم اصلی حرکت رو 
 اوليه که در تایم پایین هستش بیس شناور ميگيم

 
هر چند من احساس می کنم که این ارز رو در همين یکی دو روز قبل در همين گروه تحليل کردم ولی باز تاکيد ميکنم تا زمانی که بیس 

و اگر ميخواید ریسک ترید در این لحظه  5اسپایک در الگو نقض سطح نشده دیدگاه صعودی هستش و البته یکی از محل های ترید درایور 
رو داشته باشيد با ستاپ استاپ هانتری که گفته شد و تارکت اول درایور یک و تارکت دوم تریگر هيدن لول اسپایک و تارکت سوم بیس  

 پل
 1126را سوال کننده هم خودتون بودید در #پاسخ_سوال_شماره_به پاسخی که ظاه

هنوز تشکيل  5هم ميتونيد مراجعه کنيد و روش ترید در همين لحظه برای سل کردن با تارکت و استاپ و استاپ و استاپ چون درایور  
 نشده فکر کنم که نهایتا از بیس فلگ و یا بیس پل حرکت صعودی رو شروع کنه 
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 1160ره_ سوال_شما #
 جلسه_بیست_چهارم #

مالک محاسبه طول اسپایک بوده(،یعنی ما   2.4در تصویر بعدی طول حرکت اسپایک برای هفتگی هست تقریبا با چند پپ اختالف)ضربدر 
 باید در این وضعيت صبر کنيم تایم هفتگی یک کندل معکوس بزنه بعد تازه یک ناحيه بیس اسپایک داریم؟ 

 
  خيرجواب: 
در یک سرفصل هستیم که قرار نيستش همه مطالب گذشته رو بیخيال بشيم و فقط بر اساس ان تصميم بگيریم و بازار نشانه  حاال که 

های دیگری هم برای ترید کردن داشت و وقتی شما زیرو تریگر کندل رو دارید و وقتی شما اولين کندل رنگ مخالف در سی درایور ها  
انون دبل تریگر در سطوح  و الگویهای تایم های سه گانه رو دارید به راحتی ميتونيد با توجه به انها  رفتارشناسی رو دارید و وقتی شما ق

 برای ترید تصميم بگيرید 
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 تشکيل بیس و استاپ هانتر کردن ناحيه بیس و حرکت 

 
 دقيقه 5پیدا شدن اولين گره در تایم  

 
 
 
 

https://kohanfx.com


 
 

 1161سوال_شماره_ #
 جلسه_بیست_چهارم #

یه حرکت دیگه دیدم که اسپایک در تایم یک ربعه دیده ميشه و حرکت رو هم ميشه برای یک ساعته حساب کرد بر اساس طول حرکت هم  
 بر اساس چهار ساعته در حاليکه در این دو تایم هنوز کندل معکوسی شکل نگرفته و یکم سردرگممون کرده.تصویر زیر

 
 

 تایم یک ربعه

 
 

 ساعتهیک 
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 جواب: 

 
پپ و ميشه گفت برای این تایم هستش و البته هنوز کندل معکوسی و هم جهت نداره ولی با توجه   70یک حرکت شارپ نزولی که تقریبا 

 به طول حرکت و رسيدن به سطح شما به تایم تریگرش رفتيد 
 

 
 
 

درایور داده و دو محل فروش برای ما و یک محل خرید مهيا کرده و انتظار در تایم تریگر مجدد یک حرکت اسپایک دارید که تشکيل سيپی 
این هستش که قيمت به سمت درایور یک برگشت داده بشه ولی اینکه به بیس پل خواهد رسيد یا خير باید به تایم پایین تر بریم و ببيم 

 که بیس فلگ ان انگلف شده یا خير
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نداریم پس با انگلف شدن سطح ترسيمی ميتوانيم یک فروش داشته باشيم و این فروش و ادامه دار   ظاهرا هنوز انگلف بیس فلگ رو
 بودن نزولی رو باید صبر کنيم تا دوشنبه و ببنیم که این سی پی بیس حرکت قبلی رو انگلف ميکنه یا خير

 
اسپایک باشيد اما با مولتی تایم ميتوانيد در   ولی به صورت اکادميک شما باید منتظر تشکيل کندل معکوس و هم جهت در تایم خود

 مورد ترید در نواحی حساس تصميم بگيرید 
 

 1162سوال_شماره_ #
  جلسه_بیست_و_چهارم #

 رو لطفا جواب دهيد ؟389سالم و عرض ادب جواب سوال 
 389سوال_شماره_ #
  جلسه_هفتم #

 دیدگاه های پرایسی روی سطوح و گره های معامالتی رو تقدیم کردیم لطفا این سوال رو سيو کنيد برای زمانی که بحث اینگلف و 
 چون ما هنوز به بحث انگلف نرسيدیم 

من سه گره پرایسی یا پیوت های مينور عمل نکرده کشيدم که برای چهارساعته باید باشد که با فاصله مشخص از  ۳۸۷در شکل سوال 
یل ميشوند ایا انتظار پولبک به انها را خواهيم داشت؟ اگر قيمت انها را اینگلف کند هم قرار دارند  بعد از شکست سطح فيليپ پرایسی تبد

 یکی یکی انتظار ادامه حرکت صعودی  را خواهيم داشت ؟ 
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 جواب: 
معنی  من با اجازه شما کمی روی چارت شما خط خطی کردم و االن که کمی در مورد انگلف ها صحبت کردیم و ميدانيم که این واژه به 

عبور قميت از سمت مخالف یک گره معامالتی هستش بنابر این هر گاه شما در هر کدام از این گره ها انگلف داشته باشيد انتظار این 
هستش که شاهد یک برگشت و در ادامه عبور قيمت از ان گره و رسيدن به سطح پیش رو خواهد بود و یکی از گره های شما در ناحيه یک  

نتظار این هستش  که شاهد یک برگشت باشيم و با توجه به حرکت شارپی که داشتید و گره اخر رو شکسته پس یه انگلف شده پس ا
پولبک به ان ناحيه داریدو بیس فلگ شما در ان ناحيه بوده و و البته قيمت در شماره دوم ان گره را نيز انگلف کرده پس انتظار این 

یش بره و به خاطر انگلف بیس فلگ در شماره دوم قيمت از همان نااحيه  اییکه انتظار  هستش که حرکت به سمت تشکيل داریور سه پ
برگشت دارید به سمت یه ناحيه پایین تر از انگلف شماره دوم برگرده و البته چون در شماره سه گره عالمت گذاری شده شما انگلف شده 

د از ماموریت انگلف شماره دوم باید ماموریت انگلف شماره سه را پس یه بدهی در ایجاد یک سقف در ان ناحيه رو خواهد داشت و بع
     هم انجام بده به این صورت تقریبا

 
و ادامه حرکت رو باید با توجه به واکنش ها و ارایش های بعدی بررسی کنيم و شاید هم توجه به تایم باالتر و از طرف دیگر شما یک خط 

شکسته و باید در این ناحيه ساید بشه رو هم مد نظر داشته باشيد و در ناحيه های ساید نفوذ در سطوح روند داشتید که قميت ان رو 
 حمایت و مقاومت را داریم که همين انگلف های عالمت گذاری شده ميتونه باشه
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 اشيد درصد داشته ب 50مطمئنا شما هم ميتونيدو کار سختی نيستش  که ماهی سه چهار تا ترید با سود هر ترید 

 
 1163سوال_شماره_ #
  جلسه_بیست_و_چهارم #

استاد گرامی سالم . استاد در پاسخ یکی از سوال ها فرمودید اگر بتونيم علت تشکيل بیس یا گره پل متوجه بشيم ، تحليل های ما بسيار 
           ماییدموفق تر ميشه . استاد امکانش هست در مورد علت تشکيل گره پل و دیدگاه های اون کمی توضيحات بفر

 جواب: 
بله حرکت های اسپایک به دو منظور ایجاد ميشن )حرکت های واقعی و حرکت های جعلی ( که در این زمان بیس پل نوع کارائی و ارزشی 

 اگر خدا بخواد و سواالت جلسه اخر تمام بشه حتما در جلسه اینده در مورد این موضوع صحبت می کنيم   که داره متفاوت ميشه
 

 ۱۱۶۴سوال_شماره_#
 جلسه_بیست_و_چهارم #

با توجه به اینکه در مستطيل سبز گره اینگلف نشده و همچنين در مستطيل زرد گره اینگلف شده ، آیا انتظار بای از محلی که مشخص 
 خط بنفش درسته؟ والبته نزول از خط بنفش؟کردم تا 

 
متاسفانه من دیدگاهی متفاوت با شما دارم و ان اینکه اخرین حرکت شارپ صعودی که داشتیم بیس ان انگلف شده و قيمت باید فعال 

 داره  لونی رو نگاه کردم و هنوز یک حرکت صعودی درش وجود     به سمت تشکيل درایور های پایین تر به و بعد برگرده
 اما از یک سطح پایین تر
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تا انجایی که این ارز رو به خاطر دارم یک درایور صعودی داشتیم که قيمت به سمت درایور یک برگشته و شما باید بر اساس طول کندل و 
يدن لول اسپایک ریزشی  یا کلوز اخرین کندل نزولی در گره ان محل شروع خرید رو مشخص کنيد و با توجه به اینکه در تصویر شما تریگر ه

هم انگلف شده با توجه به حق تقدم انگلف ها انتظار برگشت رو در تحليل ها داریم ولی نه از ان سطحی که شما فرمایش کردید چون  
 .هنوز درایور سوم ما تشکيل نشده و انتظار خرید ما ميشه در ناحيه درایور سوم

 
 1165سوال_شماره_ #
 جلسه_بیست_و_چهارم #

% بادی یا شدو رو نداره . پس آیا 80ساعته هست ولی شرط 4اسپایک در چارت طال ایجاد شده که طول حرکت آن مطابق تایم یک کندل 
 ساعته هست؟  1متعلق به تایم 

 
 جواب: 

ميشه در بحث النگ شدو ها اگر خاطرتون باشه عرض کردیم که نيازی نيستش شما شدوئی رو که می بینيد برای همان تایمی که دیده 
لحاظ کنيدو تایم فریم شدو بستگی به طول ان داره و دل اینجا هم شما مطابق با ان قانونی که عرض کردیم ميتوانيد و مجاز هستید در 

با   درایور ها حرکت رو برای بهتر دیده شدن در یک تایم پایین تر ببنید ميتوانيد حرکت را در تایم یک ساعته نگاه کنيد اما طول حرکت مطابق 
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ایم چهار ساعته هستش و یا اینکه از ان شدو النگ برای تصميم گيری استفاده کنيد و یا اینکه از سطح خودکشی این به دنبال محلی برای ت
 ورود باشيد و یا حتی تارکت

 
 1166سوال_شماره_ #
 جلسه_بیست_و_چهارم #

 درایو دوم برگشت می کند و تشکيل دبل باتم یا دبل تاپ می دهد؟را می زند و از  3استاد در چه صورتی بازار مانند تصویر  قيد درایو 

 
 جواب: 

واقعيت این هستش که دليل منطقی که چرا گاهی ما درایور سه داریم و گاهی یک استاپ هانتر رو به صورت کامل هنوز پیدا نکردم و 
تونيم از این قانون استفاده کنيم که مطابق با طول  فعال تنها موضوعی که داریم استفاده از درایور شناور هستش و شاید در اینده ب

تا  اسپایک درایور ها باید حداقل از هم یه فاصله ایی داشته باشند که درایور به حساب بیان و مثالدر این حالت سوال شما دیگه انجا رو دو 
 درایور در نظر نگيریم و با هم بشه درایور سوم 
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 1167سوال_شماره_ #
 جلسه_بیست_و_چهارم #

در استفاده از تکنيک اینساید بار بیشتر مواقع دیده ميشه که کندل اینساید بعد از یک حرکت اسپایک تشکيل ميشه ولی این کندل اولين 
ر سوم هم ایجاد  کندل رنگ مخالف نيست. در این حالت چه طوری باید بیس فلگ یا گره شناور را تشخيص بدهيم ؟ ضمن اینکه درایو

 نميشه؟ اگر که با ذکر یک مثال استفاده از این دو الگو را باهم توضيح دهيد ممنون ميشم 

 
 جواب: 

برای بیس فلگ ما دو قانون داشتیم یکی اینکه محل اولين کندل هم جهت که بعداز کندل مخالف باشه و اینکه این بیس تقریبا در  
 باشه               محدوده های )هللا( 

 کندلی داشتیم که هم جهت با اسپایک بودش هنوز کندل مخالفی نبوده که بخوایم  تشکيل ایریا رو بررسی کنيمپس اگر 
 اونوقت شما اینساید دارید قوانين ترید با اینساید ها  رو هم باید مد نظر داشته باشيد 
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یک و درایور ها در درجه دوم هستش و مهمتر از ان و موضوعی که شما باید برای ترید حتی در اسپایک ها در نظر بگيرید موضوع خود اسپا
این هستش که این اسپایک در کجا داره تشکيل ميشه و موقعيت تشکيل ان مهم هستش و مثال االن در همين مثال شما موضوع ترید 

 روی گره  ایی هستش که قيمت به ان رسيده 
که شما کندل مخالف و یا هم جهت داشته باشيد در کجا هستش رو  و اما انگلف شدن بیس فلگ و اینکه این بیس فلگ اصال قبل از این

 استفاده کنيد 33ميتونيد از قانونن لول 
و حتما در زمان های حرکت های شارپ سه کندل در جا که تشکيل بیس ميده هم اهميت داره که بر اساس استاپ هانتر بیس بتونيم 

 ترید کنيم 
 اگر عمری باشه و بهش بررسيم صحبت ميشه  یکی از ستاپ هایی هستش که در جلسه اینده
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 1168سوال_شماره_ #
  جلسه_بیست_و_چهارم #

سالم و خسته نباشيد به استاد عزیز  پوند ما انتظار ریزش داریم به خاطر النگ شدو روزانه  تحليل بنده ریزش هست و احتمال ریزش رو تا 
استاد ؟ لطفا بگيد بیس فلگ در کندل اسپایک  اینگلف شده یا خير علت گپ ميدم چون بیس فلگ اینگلف شده تحليل درست است 

 صعودی ندیدن از نظر بنده حقير چون اسپایک برای روزانه هست ولی ما در تایم روزانه النگ شدو داریم 

 
 جواب: 

شما از درایور یک همان اسپایک و بله تحليل باید درست باشه و انتظار ما ميشه یک حرکت صعودی برای رسيدن به ناحيه ترسيم شده 
شروع حرکت نزولی مد نظر ما هستش و البته در این تایم چون پوند ها در تایم باال بعداز یک ریزش از نظر ما باید حرکت صعودی دیگری رو 

 شروع کنند 
 

 1169سوال_شماره_ #
 جلسه_بیست_و_چهارم #

کندل آبی تشکيل بشود قيمت یک شدو ویکلی را شکسته و هم به خط روند  استاد در ارز یور ان زدی در تایم هفتگی قبل از اینکه آن
 رسيده و هم به سطح داخلی یک پیوت هفتگی از گذشته که طبق تحليل ادمين محترم اینستاگرام  هم دیدگاه بای داریم 
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 جواب: 

مشخص کردن که در صورت شکست ان تصميم تحليل های دوستان در اینستا رو نگاه کردم اصال نظرشون صعودی نبوده و یک بیس 
 ميگيرند و ظاهرا این بیس همان کندل دوجی و بالتکليف فعلی هستش که باید تکليفش مشخص بشه و در تایم پایین بیس هستش 

     و مطابق با ان تحليل در صورت شکست به سمت پایین سل و در صورت شکست  به سمت باال خرید داریم
 تر سطح داخليمون را اپدیت ميکنيم یک پیوت دیلی هم تشکيل شده و بازار در حال ریترن تو پیوت دیلی است یک تایم ميریم پایین 

 
( خودش رو به 1ساعته که ميریم آن شدو هفتگی با یک سی پی که دیدگاه بای داشته شکسته شده و با یک حرکت شارپ نزولی) 4به تایم 

ارپ نزولی برگشته االن اگر دیدگاه استاپ هانتر سی پی را داشته باشيم باید در سطح سطح روبرو رسونده و دوباره به منشا حرکت ش
( ولی اگر دیدگاهمان این باشد که آن سی پی بخاطر ورود ترند تریدرها  2داخلی پیوت دیلی بر اساس دیدگاه اصليمون بای انجام بدیم )

صلی و استاپ و تارگت جالبی نداره ميشه راهنمایی بفرمایید که اشتباه (که اینم ميشه خالف دیدگاه ا3بوده باید به سل فکر ميکردیم )
 من کجاست؟ 
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 ببخشيد فکر کردم سوال شما تمام شد
زیاد روی ان اف تی سی حساب باز نکنيد چون اولين برخورد به سطح بوده و احتمال استاپ هانتر شدن ان هستش و اینکه یک پیوت 

 تسویه هستش و 
 

کردید و به نظرم فقط بازار رو خيلی پیچيده کردید و وقتی ميشه یه شدو تایم هفتگی رو دید و مرکزش رو برای ترید و  شما هيچ اشتباهی ن
 تصميم گيری داشت دیگه این همه سخت نگاه کردن نيازی نداره 

 
 
 

 حرکت دیدگاه صعودی فقط با انگلف ان شدو که عالمت گذاشته شده و بهترین محل خرید هم ان گره کف 
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 ۱۱۷۰سوال_شماره_#
 جلسه_بیست_و_چهارم #

 در این جفت ارز با توجه به اینگلف نشدن گره در تایم باال دیدگاه نزولی داریم ، و برای پیدا کردن نقطه ورود تایم پایین می آیم

 تایم پایین ميریم در تایم چهار ساعته  برای اینکه بفهميم گره حاصل از شکست این قله اینگلف شده یا نه به 

 
 

 در تایم یک دقيقه به یک بیس پل می رسيم که اینگلف نشده 

https://kohanfx.com


 از طرفی در سمت صعود درایو دو اینگلف شده

 
 االن می تونيم فعال در تایم پایین با توجه به موارد ذکر شده به صعود فکر کنيم ؟

 می تواند باشد؟ اگر قرار باشد در تایم پایین صعود داشته باشيم ، این صعود تا کجا 
 جواب: 

انتظار برای ان حرکت صعودی تا هيدن النگ شدو روز قبل کاری بوده که بای کندل بیس حرکت ریزیش هم در یک لول هستش  و تا اطالع  
 ثانوی قيمت برای تصميم گيری تحت تاثير این دو شدو هستش 

 
 گذاری شده انگلف بشه و اما برای تایم باالتر و تصميم به ریزش باید گره عالمت 
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 ۱۱۷۱سوال_شماره_#
 جلسه_بیست_و_چهارم #

 من چند بار این مطلب رو خوندم ولی متاسفانه ، روی چارت اصال متوجه نشدم 
تا انجایی که این ارز رو به خاطر دارم یک درایور صعودی داشتیم که قيمت به سمت درایور یک برگشته و شما باید بر اساس طول کندل و 

یا کلوز اخرین کندل نزولی در گره ان محل شروع خرید رو مشخص کنيد و با توجه به اینکه در تصویر شما تریگر هيدن لول اسپایک ریزشی  
هم انگلف شده با توجه به حق تقدم انگلف ها انتظار برگشت رو در تحليل ها داریم ولی نه از ان سطحی که شما فرمایش کردید چون  

 .ا تشکيل نشده و انتظار خرید ما ميشه در ناحيه درایور سومهنوز درایور سوم م
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 جواب: 

در ان سوال اشاره شد به سه درایور صعودی که  داشتیم و قيمت به درایور اول برگشت داشته و در این گره معامالتی هم به نسبت طول 
داشتیم که االن درایور سوم زده شده و باید به دنبال نشانه و  حرکت در ناحيه ایی که عالم گذاری شده انتظار تشکيل یک سی پی درایور 

  ستاپ ترید برای ورود به خرید باشيم استاپ و استاپ این حالت که به خاطر تحليل الیو به ان تاکيد دارم زیر گره ایی که برای خرید اصلی
الم گذاری شده محل مناسبی برای خرید در نظر هستش باید باشه و این یک سيگنال سيگنال و سيگنال نيست هر چند من روی گره  ع

دارم و علت این حرکت صعودی هم به خاطر این هستش که قيمت از ان سيپی درایور در درایور دوم که صعودی شده تریگر هيدن لول 
 اسپایک نزولی رو انگلف کرده

 
 1172سوال_شماره_ #
 جلسه_بیست_چهارم #

داریو زده انتظار صعود ایجاد ميشه و بازار بر عکس عمل ميکنه،تنها دليلی که  5ه و در مثلثی که در تصویر زیر بازار در دو سمت تسویه کرد
ميتونم برای ریزش پیدا کنم شکل گيری یک الگو کن کن بر عکس)در جهت دیدگاه فشرده بشه(ویا درایو سوم تایم چهار ساعته که بازار  

هانتر رسونده،ولی اینها رو بعد تشکيل فهميدم و در لحظه الیو انتظار صعود  بصورت سی پی خودشو در تایم یکساعته به سطح استاپ  
 .داشتم.البته نميدونم این تفاسير درست هستن یا خير

 

https://kohanfx.com


 
 جواب: 

این تصویر دقيقا مربوط به جلسه پیش رو هستش که یکی از این دو حرکت باید جعلی باشه و حرکتی که شما انتظار صعودی بودن دارید  
قيمت صعودی نشده ميتونه یک حرکت جعلی باشه که یک سطح مناسب برای خرید در اینده رو به همراه داره ولی این تصویر رو به  و 

 نظرم مياد که در چند سوال قبل هم در موردش صحبت کردیم و علت ان ریزش به خاطر انگلف شدن گره فلگ بوده که بهش اشاره شد 
 

 1158پاسخ_سوال_شماره_ #
کننده هم ظاهرا جنابعالی بودید و علت ریزش رو یک بار دیگه در این سوال مطالعه کنيدو اگر هنوز سوالی در مورد علت ریزش و سوال 

 هستش من در خدمت شما هستم 
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 1173سوال_شماره_ #
 جلسه_بیست_چهارم #

 
 جواب: 

اشاره کردیم که بهتر هستش ان حرکت رو در یک تایم پایین تر نگاه کنيم این   1165پاسخ_سوال_شماره_ در خصوص حرکت نزولی که در   
درایور ها کامال در تایمی که شما نشان داده اید مشخص هستش و اینکه در این درایور های کف محل برای خرید تا رسيدن به سطح خود  

م و قيمت خودش رو به صورت یک سی پی به ناحيه مد نظر کشی رو اعالم کردیم و در سطح خودکشی هم ترید سل رو پیشنهاد داده بودی
رسانده که محلی برای سل خواهد بود اما شمارش درایور ها کمی با مشکل همراه هستش که سعی ميشه تا به صورت یک ویدئو در 

 موردش صحبت بشه 
 

 1174سوال_شماره_ #
 جلسه_بیست_چهارم #

 
 جواب به صورت فایل تصویري  
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 ۱۱۷۵سوال_شماره_#
  جلسه_بیست_و_چهارم #

 تونه به معنی اینگلف بیس باشه ؟قيمت از اولين کندل رنگ مخالف عبور کرده ، این می

 
 

 
 جواب: 

بار یا اسپایک هستش برای سی پی ها اولين کندل رنگ مخالف هستش که  در ابتدای سی پی باید باشه و اگر منظور شما برای ان النگ 
 باید انتهای ان تاچ بشه

 
 سالم مجدد 

 خير باید انتهای شدو  رو در نظر بگيرید 
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 ۱۱۷۶سوال_شماره_#
 جلسه_بیست_و_چهارم #

 بیس اسپایک درست مشخص شده هست ؟ در غير اینصورت لطفا  بفرمایید کدام محدوده، درست هست؟ 

 

 
 

https://kohanfx.com


 
 

 
 

 1177سوال_شماره_ #
  جلسه_بیست_و_چهارم #

سالم و عرض ادب  ارادت وقتی منشا حرکت بیس اسپایک اینگلف ميشه تارگت بعدی کجا ميتونه باشه یا بهتر بگم قيمت تا کجا ميتونه  
 بره ؟

 جواب: 
 مطمئنا تا سطح پیش رو و این سطح پیش رو یک سطح تایم باالتر و یا همتراز ميتونه باشه 

 نظر داشته باشيد که با انگلف شما انتظار یک برگشت دارید  و بعداز ان برگشت باید قيمت در مرحله بعد ان سطح رو بشکنه ولی در 
 انگلف ميشه / دورخير ميشه / شکست اتفاق می افته/ هدف سطح پیش رو همان مسائل مربوط به شکست و ماموریت شکست 

 
 1178سوال_شماره_ #
  جلسه_بیست_و_چهارم #

ل زیر حرکتی اسپایک  برای مانسلی  داریم برای بهتر دیده شدن ميریم در تایم هفتگی و درشکل زیر درایور یک مون اینگلف شده  در شک
ولی نه به اندازه اینگلف اس ال از طرفی گره شناور هم داریم اینگلف درایور یک دیدگاه صعودی ميتوان داشته باشيم از سطح درایور 

ال اسپایک داریم  پاس دادن دوکندل النگ یا بیسه رالی بیس رالی حاال به غير از ان ما گره معامالتی داریم از  سوم که در ان منطقه اف
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به پایین هست حاال چون درایور یک ما اینگلف شده نه به اندازه اینگلف اس ال ایا از اون گره  ۵۰نوع ایی تی پی که انتظار واکنش محدوده 
 ز اف ال دوکندل بلند ؟ ایا اینگلف گره شناور هم مهم است ؟ميتوان دیدگاه بای داش یا ا 
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 مطمن هستیم که پیوت در تایم هفتگی تشکيل شده از نوع تسویه یا پولبکی هست ؟ 

 جواب: 
باید گره در پوند به دالر تمام فرمایشات شما کامال درست هستش و یک تحليل کامل اما برای اینکه ما دیدگاه صعودی داشته باشيد 

 شناور ما انگلف بشه
اما همانطور که در تحليل های فورواد شده نيز مشاهده ميکنيد در مرحله اول به خاطر پیوت تشکيل شده در دیلی انتظار یک ریترن به  

 اف تی سی پیوت رو داریم و بعد ادامه حرکت به سمت بیس رالی بیس رالی 
ل ميان مدت بودش که شما برای ترید کردن و معامله  کردن باید  در تایم های تریگر به  و اتفاقا امروز بحث روش ترید بر اساس یک تحلي

 صورت ميان روزی تحليل داشته باشيد و بهترین محل ترید رو مشخص کنيد 
یک برگشت رو  و برای خرید کردن اگر قيمت به ان اف ال برسه یعنی گره رالی بیس رالی رو انگلف کرده و یک کيوام تشکيل ميده که انتظار 

 برای ما قوی تر می کنه
 برای اینکه این پیوت رو یک پیوت تسویه در نظر بگریم به نظرم بهتر هستش که این کار انجام نشه

و تسویه ان حرکت اسپایک صعودی در همان بیس پیوت انجام شده و در اصل ان بیس پیوت که االن یک رالی بیس رالی هستش کار 
  تسویه رو انجام داده وتسویه و نقش پیوت 

و تا زمانی که این بیس شناور شما انگلف نشده تمایل در تایم های پایین نزولی برای رسيدن به اف تی سی تایم مانسلی هم ميتونه 
 باشه پس برای این هفته اولين دیدگاه ما ميشه یه ناحيه برای فروش پیدا کردن در دل پیوت هفتگی 

 
 

 ۱۱۷۹سوال_شماره_#
 یست چهارم جلسه_ب#

 بنا بر فرمایشات شما در خصوص تارگت ها االن چون باال یک پیوت روزانه شکل گرفته ، تارگت تا اف تی سی پیوت روزانه پایین هست ؟ 

 
 جواب:   به صورت فایل تصویري  

ساختار رو دارید انتظار این هستش که  این سوال مربوط ميشه به بحث انتظارات حرکت برای تارکت و برای تارکت گذاری شما وقتی تایم 
 قيمت حداقل به اندازه یک توان حرکتی ان تایم به شما تارکت بده 

 پپ به شما تارکت بده  70یعنی االن که یک پیوت دیلی)تبصره ای( تشخيص دادید انتظار شما این هستش که قيمت به اندازه تقریبا 
صورت یک سه هفت ادامه بدید و یا به پیشنهاد ما بر اساس توان حرکتی تایم تریگر  شما ميتونيد این تارکت رو بر اساس همين تایم به

 این کار رو انجام بدید و به تایم تریگر برید برای ترید 
 درصد هستش ریترن داشته باشه 66در تایم تریگر شما باید صبر کنيد تا قيمت به اف تی سی پیوت که تقریبا در محدوده های  

 پپ از نوک شدو پایین تر 23ما ميشه یعنی محل ترید ش
راستش دوره تمام شد و ما هنوز در  ست کردن تارکت ها هستیم و این از نظر من خيلی بد هستش و نشان دهنده همان موضوع ضعف  

 من در تدریس هستش که باید احتماال ان رو کنار بزارم اجازه بدید یه فيلم کوتاه درست کنم 
 

 ۱۱۸۰سوال_شماره_#
 جلسه_بیست و چهارم #
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 االن پیوتی که شکل می گيره ، هم تایم کدام پیوت باید باشد؟ 
اگه پیوت پایین مد نظر باشه ، چون در تایم ساختار هستیم، با اینگلف شدن گره پیش رو پیوت ریورس داریم؟البته با بسته شدن ،کندل  

 ماهانه 

 
 جواب: 

 رید که تایید شده هستش و مطمئنا برای همين تایمدر این تصویر شما در حال حاضر یک پیوت در کف دا
و در مورد انگلف شدن هم در یکی دو سوال قبل اشاره کردیم که تا زمانی که بیس شناور انگلف نشده باشه همچنان از نظر ما وجود  

 سفارش در این ناحيه وجود داره
 

  بطی نميتونه  به بحث انگلف شدن یا نشدن داشته باشهضمنا نوع بسته شدن کندل ماهانه که در اخر به ان اشاره کردید هيچ ر
 چون انگلف یعنی نفوذ در ناحيه روم تو ران سمت مخالف که در اینجا ما هنوز ان نفوذ رو  نداریم 

 
 بهش اشاره شده   1178#سوال_شماره_در مورد گره شناوری که باید انگلف بشه تا ان پیوت کف یک پیوت ریورس در نظر گرفته بشه در 

 
 ۱۱۸۱سوال_شماره_#
 جلسه_بیست_و_چهارم #

 کدام یک از این گره ها باید اینگلف ميشد ، برای داشتن پیوت ریورس؟ 

 
 جواب: 

پپ هستش پس یک لگ  1600پپ حرکت دارید که یک لگ داشته باشيد و حرکت شما  1300شما در تایم مانسلی حداقل احتياج به 
 مانسلی دارید و برای اینکه بتونيد محل گره رو پیدا کنيد باید به تایم دیلی که تایم تریگر هستش برید و 
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پپی داشته باشيد تا بتونيد   78سه برابر توان حرکتی تایم دبل تریگر که ميشه یک توان حرکتی این تایم یعنی شما باید یک نفوذ در سطح 
 ک پیوت ریورس هستش انتظار داشته باشيد که ان پیوت ی

 
 

 ۱۱۸۲سوال_شماره_#
 جلسه_بیست_و_چهارم #

 اگر گره ای اینگلف شود تا گره همتراز خود پیش می رود ؟ 
 هر گره ،با گره ای که از نظر طول برابر هست ، همتراز می باشد؟ 

 جواب: 
 خير 

 حرکت همتراز برای سطوح بودش و انتظار رسيدن به سطح همتراز یا تایم باالتر
  برای گره های معامالتی ما گره های هم تراز نداریمو 
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 که بخوایم ان رو از نظر طول اندازه گيری کنيم 
 و نهایتا اگر بخواید از این دید نگاه کنيد چون گره ها حاصل از شکست یا برگشت سطوح هستند 

 بتونيد تازه انواع انها رو دسته بندی کنيد گره هایی که در دل سطوح همتراز تشکيل ميشن رو هم همتراز در نظر بگيریم که ان وقت 
چون حتی اگر دو سطح همتراز داشته باشيد گره های ان نميتونند همتراز باشند چون بیش از سه نوع گره ميتونند در دل یک سطح 

 تشکيل بشن 
         و به نظرم موضوع به اندازه کافی پیچيده هستش دیگه پیچيده ترش نکنيد

 
 
 

 ۱۱۸۳سوال_شماره_#
 جلسه_بیست_وچهارم #

 لطفا نظر تون رو در مورد کاستی ها بفرمایید ،
 چون قيمت از سطح هفتگی برمی گردد ، محتمل ترین محل تا خط سبز برای صعود می تونه باشه؟
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 جواب: 
تحليل های ارائه شده در لينک هایی که گفتم و همچنين    1178و برای این سوالی که داشتید هم ميتونيد از توضيحات #سوال_شماره_

 استفاده کنيد
 

 بیست و پنجم سواالت مربوط به درس جلسه  
 سوال   49

 
 1184سوال_شماره_ #
 جلسه_بیست_پنجم #

 در تصویر بعدی یک ناحيه ميان روزی بدست اومده که بازار به حالت تسویه به سطح رسيده و خالف جهتش حرکت کرده
 ناحيه تقاضا در نظر گرفت؟ آیا این رو ميشه یک 

 و در الیو از کجا به بعد ميشه مطمئن شد که حرکت جعلی بوده هنوز اون صعود بعدش اتفاق نيوفتاده 

 
 جواب: 

شما یک سطح از قبل داشتید که قيمت ان رو شکسته و به صورت سی پی  به ان رسيده و در این حالت  دسته اول فعاالن بازار در اینجا  
 ارند و اما قيمت توسط دسته دوم به سمت پایین هدایت ميشه دیدگاه خرید د

و سوال اصلی این ميشه که اگر این حرکت یک حرکت فروش باشه دیگه قيمت نباید منشاء ان رو ببینه و البته این الگوی برای ما یه  
 ان ناحيه انتظار خرید داریم  الگویی هستش که سطح وامانده ها رو ميده و انتظار ما شکست ان سطح حرکت شارپ هستش و ما در 

ولی خود ان حرکت ریزشی شارپ رو عرض کردیم یک دیدگاه موفق سل ایجاد می کنه و انگلف شدن یعنی یک برگشت و در ادامه شما در  
 همان ناحيه یک سطح تریگر فيليپ لول دارید که یک سطح عرضه جعلی یا وامانده ها هستش و محل مناسبی برای خرید در اینده
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 1185سوال_شماره_ #
 جلسه_بیست_پنجم #

د  در تصویر زیر لطفا راهنمائی کنيد بازار که با سی پی برگشته و در جهت دیدگاه حرکت کرده چرا بازم به اون ناحيه برگشته و تازه گره بع
شه بازار نباید برگرده  شکست هم فيل کرده و حتی ته ناحيه در جهت دیدگاه هم نفوذ داشته،ما گفتيم ناحيه ای که سفارش داشته با

 بهش و این در حاليه که گره روبروش هم اینگلف کرده و ميشه گفت دابل باتم زده ولی از دید سفارشات چجوری ميشه دید قضيه رو 
 why منظورم ناحيه

 
 جواب: 

تایم تریگر برای اینکه بتونه سفارش  کل داستان تصویر شما شاید در این خالصه بشه که شما یک پیوت در تایم هفتگی دارید و قيمت در 
های الزم رو برای حرکت داشته باشه و سفارش ها رو پر کنه احتياج به حرکت های شارپ و سی پی در جهت گول زدن تریدرهای تایم پایین 

ونستید داشته باشيد داره و اینکه چرا قيمت به ناحيه برگشته به خاطر اینکه سطح تایم باال هستش و شما هم که تا سه برگشت رو ميت
ولی چرا به منشاء حرکت برگشته فقط ميتونه دليلش پر کردن سفارش باشه و مطابق با اصل شناخت جریان سفارشات در گره ها هم 

 شما یک سطح دارید که مطابق با دیدگاه حرکت انجام شده پس ميتونه باز حاوی سفارشات باشه و محلی برای خرید مجدد 

https://kohanfx.com


 
 

 1186سوال_شماره_ #
 جلسه_بیست_پنجم #

که فيل شد و االن که بازار خالف دیدگاه ما حرکت کرده و برگشته بهش دیدگاه هنوز سل  1149در تصویر بعدی یه کن کن بود در سوال 
هست،چون چارت هيچ سلی اصال نشون نميده و سطح فليپ که پیوت نقض شده رو نشون ميده و این تغيیر دیدگاه رو نميفهمم  

      کنم باهاش چجوری برخورد 
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 جواب: 

و الگوی مربوطه قيمت به ناحيه مشخص شده رسيد و  1148احتماال ما در مورد برخی واژه ها دیدگاه متفاوتی داریم  چون در سوال 
داشته باشيم  بهش واکنش نشان داد و تا خط روند سی پی هم پایین امد و وقتی دیگه خط روند شکسته نشده تا تارکت های بعدی رو 

             فيل شدن رو من متوجه نشدم
 

و اما برای ادامه شما با یک سطح از تایم باال درگير هستید که یک ناحيه داره و در کنار ان منشاء حرکت همان سی پی محل تصميم گيری 
ه قيمت در برگشت بعدی از این ناحيه عبور  ان حرکت صعودی بوده و با توجه به انگلف شدن بیس حرکت اسپایك ما انتظار این رو داریم ک

 کنه
 

 1187سوال_شماره_ #
 جلسه_بیست_پنجم #

        بازم سوال
                      شرمنده اخالق ورزشیتون استاد

  24برای تایم روزانه و        اندیکاتور حجم اردر بوک با چه تنظيماتی ميشه ازش استفاده کرد اینو هر چی سر به سرش گذاشتم نفهميدم 
 .ساعته

 البته بازار کلوز هست شاید برای همين کار نميکنه بازم راهنمائی بفرمائيد ممنون ميشم 
 جواب: 

باید توی سایت ثبت نام کنيد و شماره حساب بروکر رو بهش بدید و بعد از دی ال ال استفاده کنيد یه توضيحی در این ویدئو که  در حال  
 ارور رو بفرستی تا شاید بتونم کمک کنم شير شدن هستش داده شده اگر مشکلی بودش با تصویر 

 
 1188سوال_شماره_ #
  جلسه_بیست_و_پنجم #

 سالم و عرض ادب لطفا  اندیکاتور مارکت  پروفایل رو شير کنيد استفاده کنيم از سایت تریدر دله دات کام نتونستم دانلود کنم ؟ 
 جواب 

 یکس اس اس ای ثبت نام بشهمن اندیکاتور ها رو ميفرستم ولی احتياج هستش که در سایت  اف ا
  و شماره متاتریدر شما انجا باشه

ین برای استفاده حتما باید در سایت ثبت نام کنيد و اکانت بسازید و مدتی ميتونيد استفاده کنيد و بعدا باید اشتراک خریداری بشه که ذر ا
سایت ثبت نام کنيد و اکانت بسازید و مدتی ميتونيد استفاده  برای استفاده حتما باید در         مدت رایگان متوجه ميشيد ارزش خرید نداره

                     کنيد و بعدا باید اشتراک خریداری بشه که ذر این مدت رایگان متوجه ميشيد ارزش خرید نداره
 1189سوال_شماره_ #
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 جلسه_بیست_پنجم #
 جناب خاکستر فکر ميکنم من یکم گيج شدم در رابطه ی جریان سفارشات 

قسمتی از ویدیو فرمودید وقتی ما یک حرکت حرکت سی پی صعودی داریم و قيمت به یک مقاومت ميرسه و در جهت دیدگاه   شما در 
ما یعنی نزولی حرکت ميکنه وقتی قيمت مجددا به منشا حرکت ميرسد در انجا جریان سفارش وجود دارد ولی درجایی فرمودید به دليل 

کافی وجود داشته که وارد بشوند در برگشت مجدد دیگه جریان سفارشی وجود نداره.کدوم یکی از   اینکه در حرکت سی پی برای همه زمان
 این برداشت های من درست بوده؟

 جواب: 
وقتی شما یک سطح دارید که قيمت به صورت سی پی به ان نزدیک ميشه اکثریت تریدرها به خاطر نوع سی پی و زمان الزم در این ناحيه  

اقازاده ها/ ترید کرده اند و در این حرکت ما تریدر های جامانده نداریم و این سطح رو فقط بعنوان یک سطح خواب مانده ترید می کنند 
ها معرفی کردیم  چون اکثریت تریدر ها در این سطح وارد معامله شده ولی تعدادی افراد جامانده و تعدادی هم تریدرهایی که به خاطر  

رای انها ایجاد ميشه در این ناحيه سل می کنند که یک سل موقت هستش و این سطوح درایور های حرکت شارپ یک ذهنیت جدید ب
 سوم دقيقا به همين خاطر در زمانی که قيمت از درایور اول برگشت داره شکسته ميشه

 
 

 1190سوال_شماره_ #
 جلسه_بیست_پنجم #
 قسمت_دوم #

حمایت رسيده ما یک حرکت دراپ اسپایک داشته باشيم طبق فرموده ی شما در منشا حرکت نزولی که به یک بعد از یک حرکت سی پیاگر 
 ما سفارشی وجود نداره و سطح ما جعلی می باشد.ایا روی بیس فلگ و هدین اسپایک هم ترید نداریم؟ 

 
 جواب: 

و منشاء حرکت ان از نوع وامانده ها  ان حرکت سی پی شما یعنی دیدگاه خرید و حرکت دراپ یک حرکت شکار استاپ ها به حساب مياد 
هستش و فاقد دیدگاه اصلی فروش هستش و در صورت انگلف شدن ان در تمام درایور های سيپی دیدگاه خرید وجود داره و ما انتظار  

 دامه حرکت رو داریم و سفارشات گره های این سی پی از نوع خرید هستش 
 

 1191سوال_شماره_ #
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 جلسه_بیست_پنجم #
 قسمت_دوم #

ممنون  از پاسخگوییتون.پس ميشه گفت بعد از اینکه حرکت سی پی داریم و قيمت مجدد به همان نقطه برگشت داده ميشه ما وارد  
دگاه اگر در جهت دیدگاه باشه که زمان کافی برای وارد شدن بوده و یک ناحيه ی موقت به ما ميده  و اگر در خالف دی ترید نميشيم.چون

 هم باشه یک سطح جعلی ما ميده.درست برداشت کردم؟ 
 

 جواب: 
 خير نميشه گفت 

ان   این بستگی داره به نوع سی پی که شما دارید و اگر االن من به این سوال شما تاییده بدم فردا اگر کسی این سوال رو به تنهایی نگاه کنه
 رداشت نمی کنهوقت مطمئنا ان چيزی که در ذهن شما هستش و من بگم بله رو ب

شما بهترین کاری که از ترکيب سی پی ها و اسپایک ها ميتونيد داشته باشيد رسيدن به ذهنیت سفارش هستش مثال در این تصویر نگاه  
کنيد ما از سی پی برای ترید استفاده کردیم و وارد معامله ميشيم ولی بهترین کار داشتن یک ذهنیت برای وجود یا عدم وجود سفارش 

 و شما باید در سی پی ها ترید کنيد و حتی وقتی قيمت مجدد به ان رسيد مثال در همين تصویرهستش 

 
 

ذهنیت در این الگو فروش بوده و شما ال کيو بار داشتید و وقتی قيمت به سی پی شما امده شما ترید می کنيد ولی با ذهنیت جدید  و 
 هستش که بتونيد چارت رو به بهترین حالت ممکن بخونيد به نظرم این گل سرسبد رفتارشناسی حرکت قيمت 

 
 
 

 1192سوال_شماره_ #
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 جلسه_بیست_پنجم #
 در چنين وضعيتی  .بعضا سطوحی در چارت هست که مدام فليپ ميشه و بازار بصورت رفت و برگشتی بدون توجه به سطح حرکت ميکنه

 دیدگاه ما ميشه سطح فليپ دیدگاه سفارشات چی ميتونه باشه
 دیدگاه بزرگان و پول هوشمند به چه شکلی ميشه تعبير کرد؟

 
 جواب: 

 سالم و وقت بخير 
اگر شما یک سطحی داشته باشيد که قيمت مدام از ان عبور کرده مطمئنا یکی از بزرگترین دالیل ان این هستش که شما در ناحيه بیس 

  پیوت و یا رسيدن به یک تایم باال هستید
 هوشمند برای اینکه بتواند به پر کردن جمع مورد نظرش برسد باید برای تریدرهای  تایم پایین مدام ذهنیت ایجاد کندچون جریان پول 

  ولی اینکه این حرکت ها رو چطوری با دیدگاه ذهنیت سفارشات بررسی می کنيم
جه داریم و مقایسه اینکه قيمت با حالت باید عرض کنم که برای بررسی ذهنیت سفارشات ما به ترکيب حرکت های سی پی و اسپایک تو

تسویه برگشت داشته یا خير و مطمئنا تکنيک الگویهای اس او چهار و تسویه و ذهنیت سفارشات همان طور که در چارت هم مشاهده 
ما هدیه   می کنيد ميتواند حتی زمانی که به قول شما قيمت مدام از یک سطح رفت و برگشت داشت بهترین موقعيت های ترید را به

 بدهد 
 

 1193سوال_شماره_ #
 جلسه_بیست_و_پنجم #

لطف کنيد بنده هرچی گشتم نتونستم تو چارت های مختلف ریورسی   ۱۱۸۱#پاسخ_سوال_شماره_ جسارتا ممکنه یک مثال دیگه برای 
  ببینم یعنی بود ولی همش ریورس نبود مگر نباید به اندازه ای تی ار تایم تریگر  حرکت کنيم و در اون نواحی دنبال یک گره باشيم که اگر 

 انگلف شده باشه پیوته ما ميشه ریورس یا اشتباه متوجه شدم؟ 
 . طف کنيد و اگر می شود مثال دیگری بزنيدممنون ميشم اگر ل

 جواب: 
 بحث سوال مربوط به  پیوت های ریورس یه نکته ساده داره و مطابق با تقسيم بندی و دسته بندی که داشتیم شما  سه نوع پیوت دارید 

 ریورس 
 پولبک
 تسویه

ز شکست یک سطح و برگشت قيمت به سطح و پولبک های پولبک که کامال مشخص هستش و به پیوت هایی که در تایم تریگر بعدا
 شکسته شده انجام ميشه  رو پیوت های پولبکی ميگفتيم 

پیوت  تسویه هم دقيقا همين حالت بودش که در اولين برخورد و رسيدن قيمت به یک سطح مخصوصا زمانی که قيمت از یک سطح 
 رش رو القا ميکرد تشکيل ميشد مهم برگشت داده ميشد و یا حرکتی با مومنتوم داشت که ذهنیت وجود سفا

 و حاال هر پیوتی که از این نوع نباشه به صورت اتومات ميشه پیوت ریورس 
 ولی برای اینکه در تشخيص بخوایم به ادامه حرکت اميدوار تر باشيم

 زمانی که پیوت تشکيل ميشد ما به تایم تریگر که برای ترید  در اف تی سی ميرفتيم 
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 بهتر هستش اخرین گره معامالتی در لگ حرکتی انگلف شده باشه که راه برای شروع و ادامه حرکت باز باشه یک شرط داشتیم که 
  و ان گره در محدوده های یک سوم طول حرکت لگ هستش

پیپی  105پپ هستش پس شما حداقل نياز به یک حرکت  35یک مثال بزنيم شما در تایم مثال چهار ساعته هستید و توان حرکتی این تایم 
 دارید که بگویید یک لگ دارید حاال اگر حداقل یک سوم این حرکت را برگشت داشته باشيد یک پیوت دارید 

  پیپ معادل سه برابر توان حرکتی تایم تریگر چهار ساعته هست 35پیپ و این  35یعنی تقریبا همان 
ت رو داشته باشيد و ان گره انگلف شده باشه تا بتونيد در اف تی  پپ هس  27یعنی باید یک گره در حداقل سه برابر توان یک ربعه که تقریبا 

 سی پیوت ترید کنيد حاال ما برای این کار یک روش راحت تر هم داریم 
 چون طول حرکت های هميشه برابر با توان های حرکتی نيست و از روش ترسيم شیبو استفاده می کنيم

این روش شما حرکت را تقسيم بر سه می کنيد و حاال باید حداقل قيمت گره ایی درصد های شیبو رو که معرف حضور شما هستش  و با 
 رو که در این ناحيه هستش انگلف کنه 

و اینطوری شما ميشيد یک تریگر پرایس اکشن کار که بر اساس گام های حرکتی رفتار بازار رو تحليل می کنيد و ميتونيد یک تریدی انجام  
بار ترید های شما استاپ بخوره ميشه  5پپ تارکت و اصال هم دیگه استرس استاپ ندارید چون حتی اگر  120استاپ و  پپ  20بدید با مثال 

 تا استاپ مثبت هستش  5پیپ و برایند شما در وین ریت شش ترید با  120پیپ و یک بار تارکت ميشه  100
 

 به ناحيه شما برای ترید برگشت نداشت و ترید نمی کنيد 
 

 
 1194شماره_ سوال_#
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 جلسه_بیست_و_پنجم #
  بحث بیس ها پیش اومد و بنده قرار بود که سوالم رو یاداشت داشته باشم

 اینکه سوال کرده بودم ایا بیس ها می توانند کندل های النگ بار هم باشند؟
ید بارهایی که مستر کندل انها النگ بار  ممنون ميشم راجع به این موضوع که ایا ما می توانيم با بیس هایی که به صورت النگ بار یا اینسا 

  است، ميتوانيم به صورت استاپ هانتری برنامه ترید داشته باشيم؟
و ببخشيد که سوالی که مطرح کردم ميدونم که خودم باید در چارت ها بگردم و با بررسی ، پاسخ انها را پیدا کنم ولی متاسفانه من خيلی 

انتری عمل نميکنند و بعضی وقت ها هم عمل ميکنن و شاید من خوب بلد نبودم که بررسی  جاها دیدم که به صورت ستاپ استاپ ه
 کنم و مزاحم شما شدم 

 جواب: 
این سوال اشناست و فکر کنم در موردش صحبت کرده بودیم که مطابق با تعریف بیس پیوت ها که باید حداقل سه کندل در کنار هم 

 درصد توان حرکتی  120پایین تر از هم کلوز کنند و کندل النگ بار یعنی اینکه طولی برابر یا بیشتر از باشند که قادر نباشند باالتر یا  
عرض کردیم که این اتفاق نادر هستش و لی اگر داشته باشيم که سه کندل النگ بار در کنار هم که شرایط گفته شده رو داشته باشند بله 

 ميشه یک بیس پیوت از نوع النگ بار
 
در مورد اینساید بار  کال زمانی اینساید بار ها ارزش دارند که در کنار یک مستر کندل باشند و این مستر کندل حداقل باید استاندارد  اما  

 باشه و به باال تا اینساید معنی داشته باشه
 

لی بیس و یا دراپ بیس هستش و که باید و اینکه شما اینساید بار داشته باشيد ان رو در تایم های پایین نگاه کنيد به صورت یک حرکت  را
 با ان بیس مطابق  با قوانين گفته شده عمل کنيد 

 اینکه در خيلی از زمان ها استاپ هانتری انجام نميشه خوب اگر ستاپ ما ستاپ استاپ هانتری باشه ان وقت ما ترید نداریم 
 برایند ترید رو در موقعيت هایی که سيگنال نداره لحاظ نمی کنيم 

 باید ببینيم  ان تعداد فورکست هایی که استاپ هانتری در انها اتفاق می افته  چند درصد موفقتی اميز بودندو 
 

چون این چارت االن رو بروی من بودش دو نمونه اینساید رو مشخص کردم و مطمئنا شما ميتونيد صد ها اینساید پیدا کنيد که اصال  
راحی می کنيد ارائه نداده باشه و باید ببنید اگر ستاپ شما استاپ هانتری اینساید بارها  سيگنال ترید به شما مطابق با ستاپی که ط

 هستش  در ترید ها چند درصد موفقيت اميز بوده

 
 

ان چيزی که من در این سال ها از بازار یاد گرفتم این هستش که به زور نميشه از بازار سيگنال گرفت و باید هر زمان که مطابق سيستم 
دالر و این   17دالر و یه روز هم بشه  200دالر یه روز بشه  300سيگنال وجود داره باید ترید کنيد حاال ممکن هستش یه روز مثال بشه شما 

دیگه دست شما نيستش که خيلی از زمان ها و یا بعضی از زمان ها در اینساید ها استاپ هانتری رخ نميده مهم این هستش زمانی که 
 ش چکار می کنيد رخ  ميده شما باها
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 1195سوال_شماره_ #
 جلسه_بیست_و_پنجم #

ه  و بازهم ببخشيد فقط اینکه ما برای ترید استاپ هانتری بیس ها باید کل های و لو رو مد نظر قرار بدیم یا کندل دوم یا سوم را ببخشيد ک
موضوع نشدم که باالخره کجا رو سقف و کف در نظر  بازهم چنين سوالی مطرح ميکنم ولی بنده بابررسی چارت های مختلف متوجه این 

  بگيرم و با استاپ هانتر ان وارد ترید معکوس بشم
 های و لو کندل اول ؟
 های و لو کندل دوم ؟

 های و لو کندل سوم ؟ 
  یا های و لو کل کندل ها که بیس رو تشکيل ميدن؟

 کدام رو باید برای استاپ هانتر شدن مدنظر قرار بدیم؟ 
 ا کندل های النگ بار هم ميشود مانند بیس ها ترید کرد سقف و کف انها رو کدام کندل در نظر بگيریم ؟ و اگر ب

 .برای استاپ هانتر شدن 
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 جواب: 

این موضوع  اصال به کندل اول و دوم و یا سوم مربوط نميشه  ان که باالترین های و یا پایین ترین لو  را در محدوده داره و شما وقتی 
د با استاپ هانتری ترید کنيد کف باکس و سقف باکس مهم ميشه  البته در بعضی از زمان ها هم  شما در این محدوده النگ شدو  ميخوای

 دارید که ترید استاپ هانتری با ان رو هم ميتونيد مد نظر قرار بدید 
     ید دیلی به تایم یک ساعته ميریدیه مثال ميزنم که االن در تایم دیلی لونی شما یک اینساید دارید و با توجه به اینسا

 
همانطور که ميدونيد وقتی شما از نقاط یک کندل دیلی خط ترسيم می کنيد این خطوط برای تایم یک ساعته هستش و برای ترید در خط 

     دقيقه 5تایم یک ساعته هم باید برید در تایم تریگرش یعنی 
االن دیگه دست شما رو می بوسه که ميخواید بر اساس چه ستاپی در این ناحيه وارد بازار   اینجا همان ناحيه استاپ هانتری هستش و 

 بعداز انگلف کندل کندل نقض ترید در گره  اف تی سی --بسته شدن باالی کندل نقض  --بشيد بسته شدن باالی سطح 
ت یک و کل حرکت به اندازه تارکت سه هستش و این  و شاید برای شما جالب باشه که بدونيد فاصله نفوذ در سطح به اندازه عدد تارک

 یعنی یک به چهار 36و تارکت  9یعنی اینکه شما یک ترید دارید با استاپ 
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االن شما یک کندل دیگر دارید و یک حداقل برای کندل دوم و البته یک حداقل مستر کندل هم وجود داره برای ترید و دو سطح ترسيم 
 تایم تریگر سطح ميشه و باز ميرید به 

 
 

 
 

 و اميدوارم که مفيد واقع شده باشه
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پپ هستش و تارکت های   2و این هم انالین داستان ویک سيگنال که با پیوت تسویه و تشکيل دایورجنس هم تکميل شده و استاپ ان 
 ستاپ مربوطه  هم در خدمت کسانی که مثل من ترید کردند البته نه ترید زودهنگام بلکه ترید در  41و  19و   8

 
 

 1196سوال_شماره_ #
 جلسه_بیست_و_پنجم #

  استاد عزیز شما فرمودید یک ترند تریدر واقعی باید بتونه در سی پی ها جهت حرکت بعدی و ترند بعدی رو تشخيص بده
  اونها ميشه نشانه و عالمتایا برای این موضوع باید دنبال الگوی خاصی باشيم در سی پی ها یا فقط به دنبال تسویه ها باشيم و 

دنبال یک حرکت بای بودید و بعد ریزش  ممنون ميشم اگر که  gbpchf فرمودید که در ارز ۲قسمت  ۲۵جلسه  ۵۲مثال شما در دقيقه 
 بفرمایید بر چه اساسی اونجا انتظار بای داشتید و سپس ریزش 

به خاطر کوروليشن دیدگاه بای داشتید  یا در انجا هم بر   chf ایا در فرمودید ولی gbpusd برای ارز ۳قسمت  ۲۵البته پاسخ رو در جلسه 
 اساس درایور ها بود یا علت های مهم تر دیگری هم دخيل بودند؟ 

 رو هم بیان کنيد  gbpchf ممنون ميشم اگر علت های انتظار حرکت بای در ارز
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 جواب: 

 بازر در کل دو حالت بشتر نداره روند یا استراحت 
 طرفی هم استراتژی ها دو حالت کلی بیشتر ندارند یا ترند هستند یا سایداز 

بنابر این ان کسی که در بازار ساید درحال ترید هستش معموال بعداز حرکت های شارپ و ترند که احتمال ميده بازار باید استراحت کنه و 
 ساید باشه وارد بازار ميشه

کت های شارپ رو شکار  کنند  در این بازار ساید منتظر این هستند که در بهترین موقعيت وارد و ان دسته از کسانی هم که تمایل دارند حر
 معامله بشن تا بتونند حرکت بعدی رو که ترند هستش شکار کنند

 
همه مطالبی که از  بنابر این بیشتر معامله های در همين نواحی رنج و ساید و تعادل انجام ميشه و انها که ترند تریدر هستند با توجه به  

روز اول گفته شده اعم از سطوح و تایم فریم شکست و پولبک یا پیوت و ریترن رسيدن به سطوح  الگوهای سی پی و غيره سعی می کنند 
 تا مسير احتمالی حرکت رو بعداز یک استراحت تشخيص داده و ترید کنيد

مبحثی خارج از همين مسائل و مطالب وجود نداره و ان ارز یک ناحيه ولی اینکه ما به چه صورت مسير احتمالی حرکت را تشخيص دادیم 
  ساید داشت و در ناحيه ساید قيمت از هر طرفی که شکسته بشه سعی می کنه ادامه حرکت داشته باشه تا سطح پیش رو

به همبستگی به سطوح خودش البته من توجهی به همبستگی دارم و همان طور که بارها عرض کردم هر شاخص و ارزی البته با احترام 
 واکنش ميده 

 
 1197سوال_شماره_ #
 جلسه_بیست_و_پنجم #

در ستاپ های استاپ هانتری اینگونه داشتیم که اگر سقفی داشته باشيم و  در محدوده ای تی ار همون تایم فریم قيمت از سقف عبور 
  کنه و در اون محدود برگرده ميتونيم انتظار برگشت داشته باشيم

  سوال بنده این هست که اگر بیشتر از ای تی ار اون تایم فریم قيمت از سقف حرکت کرد ميتونيم بگيم که دیگه شکست قطعی بوده؟
 و دیگه انتظار استاپ هانتر نداریم؟ 

یا  در چنين حالتی   و ایا اگر بیش تر از ای تی ار حرکت کرده باشه وقتی برگرده زیر کندل نقض سطح ایا دیگه ميشه انتطار حرکت رو داشت 
 !بعد از کمی حرکت از وسط راه دوباره بر ميگرده و تارگت های خوب نخواهد داد

         بازهم ببخشيد و اميدوارم سواالتم شما و دوستان رو اذیت نکرده باشه و باعث رنجش خاطر کسی نشده باشه
 جواب: 

سطح بوده اما اینکه شکست اتفاق اتفاده باشه منظورم شخص نوع  عبور بیشتر از توان حرکتی یه دره و یا قله  به معنی شکسته شدن ان
قطعی هستش باید به موارد شکست و پکيچ گفته شده مراجعه کنيد و تنها عبور از یک ناحيه به اندازه خاصی رو ما شکست قطعی لحاظ 

گفته شد را باید در نظر داشته   نمی کردیم و ماندگاری و تثبیت پشت سطح و ماموریت شکست و سایر مطالبی که در مورد شکست
 باشيد اما اولين ایده برای شکست یک سطح از ميزان عبور قيمت از سطح بوده
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استاپ هانتيک از نظر مفهومی رسيدن قيمت به ناحيه ایی گفته ميشه که از نظر تکنيالی ذهنیت ست کردن سفارش های نوع استاپ در 
و نفوذ در یک سطح حتی اگر به اندازه توان حرکتی ان سطح باشه ميتونه استاپ هانتينگ ان محدوده وجود داشته باشه بنابر این عبور 

 هم به حساب بیاد 
این رو در نظر داشته باشيد که اگر بیشتر از توان حرکت کرده باشه و برگشت داشته باشه به زیر سطح شاید به خاطر انجام ماموریت  

 داشته باشيد   SO4 شکست این اتفاق اتفاده باشه و شما الگوی
 که باید به شتاب و شکل و ارایش حرکت رفت و برگشت توجه داشته باشيد برای تصميم گيری 

 
 1198سوال_شماره_ #
 جلسه_بیست_و_پنجم #

عرض سالم و وقت بخير خدمت استاد محترم.تو این تصویر طبق برداشتی که من تا قبل از جریان سفارشات از فرموده های جنابعالی  
چون قيمت در پایین آرایش تسویه گرفته و فروش های اون باال رو تسویه کرده در برگشت حتی احتمال ميدیم که از اون پیوت باال  داشتم 

قيمت عبور کنه اما طبق صحبت شما تو جلسه آخر چون به صورت سی پی حرکت کرده و به سطح رسيده و دیگه سفارش خریدی وجود 
 يم شده شما حرکت ميکنه.اگر امکان داره در این رابطه توضيح بفرمایید.ممنون از شما نداره احتماال قيمت در مسير ترس

 
 جواب: 

به نظرم سخت ترین کار حتی از کار معدن هم سخت تر تدریس همراه با تحليل در الیو بازار هستش که فقط از یک تحليلگر دیوانه الزم داره  
 که این کار رو انجام بده

همان طور که مشاهده می کنيد حرکت بازار با توجه به ذهنیت سفارشات در حال حرکت هستش و البته این  در بحث ذهنیت سفارش ها
نید رو فقط ميتونم به مطالب زیاد کنم و یا یادآوری کنم که برای اینکه شما حرکت های اینده مارکت رو بخونيد نياز دارید که صبر کنيد و بب

ها هستش به چه صورت خواهد بود تا بتونيد مسير های اینده رو تصميم بگيرید و برای این ارز از  رفتار مارکت با گره هایی که در الگو
انجایی که در تایم دیلی یه ناحيه ساید داشتیم و قيمت مجدد به زیر ان ناحيه برگشته و حرکت باال هم یک حرکت شارپ بوده برای ما این  

استراحت در مسير جدید ادامه حرکت بده و ظاهرا که مسير حرکت ترسيم شده با یک ذهنیت رو ایجاد می کنه که قيمت باید بعداز یک 
حرکت نویز در حال انجام هستش و البته اینجا مقایسه قدرت دو حرکت تسویه و ساید هم مطرح هستش که من اولویت رو به حرکت  

 ینزولی دادم چون حرکت ساید فعلی برای تایم چهار ساعته بوده و قبلی برای دیل
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یکی از مواردی که در سوال شما هستش شما بازار رو به صورت یه تکه مشاهده می کنيد که این کار برای چارت خوانی اصال کار مناسبی  
نيستش و مطمئنا وقتی شما سی پی دارید که به سطح رسيده باشه یعنی اینکه تسویه انجام شده و قيمت باید برگشت داشته باشه ولی 

پی مثل همين مثال شما قبل از ان توسط یه سی پی دیگر که ال کيو بار داره فشار معکوس داشته باشه و ان حرکت ال کيو  اگر این سی 
بار هم برای یک تایم باالتر باشه االن دیگه شما نميتونيد بگيد که سی پی که برای تسویه بوده ميره و حرکت لگ خودش رو ميشکنه چون 

 ستش ان ال کيو بار یه سيپی از تایم باالتر هستش این حرکت دیگه لگ سی پی ني
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   با توجه به این که تقریبا به آخر دوره رسيدیم و امثال من سعی ميکنيم مطالب رو جمع بندی کنيم و کنار هم ازشون استفاده کنيم
تا ارز رو برای ما تحليل و به اصطالح چارت خوانی  3- 2دقيقه ای  15-10 درخواست من از شما اینه که اگر مقدور هست توی یک ویدئو

 .ساعته منظورم هست(  4انجام بدید )تایم های روزانه و 
 جواب: 

 بله حتما انجام ميشه و انشا هللا بعداز اینکه جلسه اخر رو تقدیم کردیم و این گروه ها و کانال های رو خواستیم ترک کنيم 
 اختصاص ميدیم به ارائه یک فيلم برای نحوه تحليل کردن یک هفته رو هم 

 و اکثر ارزها رو زمانی که تحليل هفتگی برای خودم دارم با توضيحات ضبط و تقدیم ميشه 
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 1200سوال_شماره_ #
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پائين رسيده با تمام قدرت و بعدش  تصویر بعدی رو لطفا یه توضيح بدین در همين تایم چه اتفاقی افتاده،بازار به سطح سبز اولی از 
 بصورت سی پی ازش دور شده)این حرکت چه دیدگاهی ایجاد ميکنه؟(

بعد بازار با یک رالی بیس رالی تایم پائينتر سطح رو نقض ميکنه و بعدش با چند کندل پشت کندل ناقض کلوز ميکنه و برميگرده به سطح 
 ینجا چرا به نزول ادامه نداد؟(خودکشی و یه نزول جزئی ميکنه بعد صعودی ميشه)ا

در روز بعدی بازار بازم سطح ناقض اول رو نقض ميکنه و به یه سطح باالتر ميرسونه خودشو و  ما ميگيم سطح فليپ شده و از اونطرف  
 سطح استاپ هانتر هم شده چون پشت کندل ناقض برميگرده

 .هم دیدگاه بای داریم هم سل و خط روند هنوز شکسته نشده 
 .کننده هستگيج 

 
 جواب: 

نکته اول این هستش که شما به هيچ عنوان وقتی در یک تایم هستید بدون در نظر گرفتن تایم های باال قادر نخواهيد بود که رفتار حرکتی  
 مارکت را تحليل کنيد 

داره و از طرف تشکيل یک سی پی  ولی تجربه من این رو ميگه که حرکت شارپ صعودی  احتياج به زمان برای رسيدن به تعادل ای تی اری 
داریور که ترسيم کردید یعنی اینکه قيمت خرید هایی که در ناحيه انجام شده بوده رو تسویه کرده و در صورت که بیس شناور این  سی پی  

لگوهایی بودش که در  درایور انگلف بشه ما انتظار شروع یک حرکت نزولی رو خواهيم داشت که این اتقاق هم رخ داده واین الگوی یک از ا 
موردش صحبت کردیم و انگلف شدن بیس شناور یعنی یک پولبک و ادامه حرکت ریزشی و به نظرم که همه حرکت ها مطابق با ساختار  

 الگو اتفاق افتاده 
 ما  در این الگو یک دیدگاه سل در قله سوم داریم با تارکت  بیس شناور و یا درایور اول

صورت انگلف بیس شناور و البته در صورت انگلف شدن بیس شناور ما دیدگاه خرید هم داریم اما نه دیگه به اميد  و انتظار ادامه رو در 
 تشکيل تریپل و ان خرید تا یک سطح باالتر خواهد بود ولی انتظار اصلی ما در این ارز یک حرکت نزولی بوده و ما به خاطر اینکه 
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عودی بودن نداریم مگر اینکه سطح ما شکسته بشه و دیدگاه تا زمانی  که سطح شکسته  قيمت به ناحيه مقاومتی رسيدن انتظار ص
             نشده نزولی خواهدبود

 نمونه یک ترید با توجه به ساختار مشابه  سی پی درایور ها در درایور سوم با هدف بیس شناور 

 
 

 
 

 1201سوال_شماره_ #
 جلسه_بیست_پنجم #

بازار از ناحيه سبز رنگ صعودی نشده بعد از اینکه کندل آبی شارپ کندل نزولی ما قبل خودشو پوشش داده،در سمت  در تصویر بعدی چرا 
درایو رو زده و دليل نزول بعدش تنها ميشه به اینگلف   5مخالف تسویه بای ها انجام شده و از اینور بازار بصورت درایور داره نزول ميکنه و 

 .نون ميشم راهنمائی بفرمائيدبیس شناور اشاره داشت و مم
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 جواب: 
 اصلی ترین دليل رو شما ميتونيد در تایم باال پیدا کنيد که قيمت به ین ناحيه بیس از کپس رسيده 

اما اینکه چرا قيمت بعداز ان حرکت کندل شارپ صعودی ادامه ریزش رو داشت رو در سوال قبلی اشاره کردیم و شما هم در این سوال 
 ان هم انگلف بیس هستش که قيمت بعداز انگلف و پاکسازی مسير یه برگشت داشته و بعدا خودش رو به هدف رسونده  اشاره کردید و

 

 
 

 1202سوال_شماره_ #
 جلسه_بیست_و_سوم #

کف شروع  ۲سالم بر جناب تریگر بزرگوار... استاد در مورد پترن تری درایور یا سی پی درایور گاهی اصالح یکی از درایو ها به خصوص درایو 
درایو یک رو ميزنه و معموال الگویی شبیه سر و شانه ميسازه ولی رفتارش مطابق سی پی درایو یا تری درایو هست... ميشه از اون حرکت 

 ...رف نظر کرد و اون رو نویز در نظر گرفت یا مجاز نيست؟.. ممنون اضافه ص
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 جواب: 
در ویدئو قسمت سوم اشاره ایی به این موضوع سوال شما و استاپ هانتری خطوط مورب داشتم و عرض کردیم که در این خصوص  

 سفارشات هستش حتما صحبت خواهد شد که در مورد الگویهای سروشانه و ذهنیت  26انشا هللا  برای مبحث جلسه  
 

 یا استاپ هانتر در سطوح مورب 

 
 

        ایا وقت ان هستش که ترسيم سطوح کانال با در نظر گرفتن ناحيه های استاپ هانتری رو برای ترید داشته باشيم

 

https://kohanfx.com


 
 
 

 1203سوال_شماره_ 
 #جلسه_بیست_و_سوم 

ویج درایور در مواردی که خيلی هم شایع نيست و معموال نزدیکی های انتهای اون رخ سالم و وقت به خير... استاد در مورد الگوی سی پی 
ميده یک کندل شارپ مياد و گاهی حتی کف الگو رو ميزنه و بعدا حرکت اصلی اتفاق ميوفته... آیا این حرکت رو باید نویز در نظر گرفت یا  

اینجا نزولی هست مجاز به استفاده از ستاپ استاپ هانتری هستیم؟... کال  استاپ هانتر یا سی او.. ایا با توجه به اینکه دیدگاه عموم
ستاپ هانتری باید در جاهایی که حرکت شارپ اتفاق افتاده و بعدا نقض شده مورد استفاده قرار بگيره یا در مورد همه سطوح بعد از  

عموم این نبوده که استاپ های آنها پشت سطح باشد...؟..  بسته شدن دوباره زیر یا باالی کندل نقض ميشه استفاده کرد حتی اگر دیدگاه
 ....تشکر

 
 جواب: 

من در کليت تفاوتی بین تصویر سمت راست شماو تصویر سمت چپ خودم از نظر ذهنیت سفارشات نمی بینم و نيت اصلی در هر دو 
شده به نوعی سو استفاده از سفارش ها عموم برای پر  ميتونه یکی باشه که  در پس پرده دیدگاه برای حرکت صعودی بوده و حرکت انجام 

کردن سفارش های خودش بوده حتی اگر فرض کنيم که دیدگاه نزولی بوده و تارکت ها در کف سی پی شما بوده از ان تارکت ها برای پر 
 کردن سفارش استفاده شده و در هر دو حالت مسير حرکت برای اینده پاکسازی شده 

     ین هستش که ببنید الگوی شما نسبت به سطح در چه وضعيتی هستش تا بتونيد در موردش تصميم بگيریدموضوع اصلی و مهم ا
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 و همچنين شاید برای فردا شاید از ان جهت که هنوز کندل بسته نشده تا محاسبات دقيق داشته باشيم 
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 1204سوال_شماره_ #
 جلسه_بیست_و_دوم #

یا حتی حرکت قبل از رالی دوم الگوی رالی بیس رالی ... گاهی شروع حرکت از هيدن تریگر لول  ftb استاد در موردسالم و وقت به خير... 
کندل برک اوت هست و قيمت شاید تا ماه ها برنگرده ... ایا اینجا رو هم باید اینگولف در نظر گرفت یا ميشه گفت اینگولف شدن در این 

.. در مورد شکست های نوع دوم فرمودید وقتی سی او انجام ميشه و حرکت در جهت شکست انجام الگو ابتدای کندل برک اوت هست؟. 
نميشه و برعکسش به اندازه یک لگ حرکت انجام ميشه اون سی او شدن از حافظه قيمت پاک ميشه... ایا در مورد اینگولف هم ميشه 

 ...شدن اون اینگولف داشت؟ فرضيه ای مشابه در مورد پیش بینی زمان و حرکت قيمت برای پاک 

 
قاصر هست از زحمات بسياری که برای ما  کشيدید.... تا حاال همچين تجربه ای به شخصه در زندگی  ۹۸استاد عزیز زبان ما شاگردان دوره 

يتون هم در  نداشتم  که استادی بزرگ بی منت هر آنچه رو داره بی منت و نامحدوو ببخشه... جز ارائه دانش عميقتون منش و بخشندگ
زمره خواص بود برای ما.. اميدوارم در آینده ای نزدیک اگر صالح دونستید در قالب همایش تریگر پرایس اکشن فرصتی جهت ارادت  

 ...حضوری و دیدارتون برای ما و دوستداران سبک فراهم بفرمایید
 جواب: 

 هيدن کندل بریک اوت باشه و شروع حرکت از انجا شروع بشه بله ما زمانی که شکست داریم انتظار داریم که اف تی بی به ناحيه 
  و در اینده زمانی که قيمت به ان برگشت داشته ميشه ان برگشت یا پولبک اول ميشه اف تی بی

 و مطابق با طول ناحيه اکسپت که ميتونه اف تی ار باشه و یا ..... در ان ناحيه دیدگاه ترید مجدد داریم 
  معامالتی دارید بله باید انگلف بشهو وقتی شما گره 

 در مورد پاک شدن از حافظه رو عرض کردیم ما بهش اعتقادی نداریم 
ولی اقای سيدن ميگن که گره ها حافظه دارند و اگر برگشت قيمت در بازه زمانی مربوطه بهش برگشت داده بشه بهترین حالت هستش و  

  البته نمی گه که حافظه از بین ميره
 هستش که در ان بازه زمانی برگشت داشته باشيم که البته از نظر ما این موضوع با احترام به استاد مردود هستش  ميگه بهتر 

اما در مورد گره های معامالتی ان چيزی که مهم هستش سفارشات آنی و مارکت اردر ها هستند که مطمئنا وقتی شما برگشت از یک  
تایم مربوطه باشه دیگه تریدرهایی که سفارش های مارکت اردر رو دارند تصميم به سطح مهمتر رو داشته باشيد و یا تسویه در 

تریدرشون عوض ميشه و ميدونيم که حرکت در مارکت به خاطر انواع سفارش های دیگه اتفاق نمی افته و شاید ان پاک شدن از ذهنیت  
 رو از این دیدگاه نگاه کنيم درست باشه 

 
----------------- 

شنهاد و لطفی که داشتید هم بسيار ممنونم و راستش در دنيای فيزیکی به سمت ما گوجه و لنگه دمپایی پرت نکردند و در مورد پی
فحش نخوردیم و به نظرم بهتر هستش که این اتفاق نيفته و همين االن در گروهی که دارید هم خودتون رای گيری کنيد خيلی ها هستند 

نند و فقط هستند چون فکر می کنند که این دیدگاه ها ميتونه بهشون در رسيدن به  اهدافی که دارند  که حاضر نيستند روی ماه ما رو ببی
 کمک کنه    و از این بابت شرمنده و بهترین ها رو برای شما ارزومندیم 
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 1205سوال_شماره_ #
 جلسه_بیست_و_پنجم #
 قسمت_دوم #

سيپی ها  یک مسير را ترسيم کردم.اگر  ممکن هست هرجای این مسير مشکلی داره جناب تریگر در تصویری که ارسال ميکنم  با توجه به 
 تصحيح کنيد)بدون در نظر گرفتن اینگلف ها تصویر رسم شده( 

 
 جواب: 

در تصویر شما حرکت به صورت سي پی و تسویه به مقاومت رسيده و چون تشکيل کپس رو داره پس همان طور که ترسيم کردید انتظار 
برگشت رو داریم و البته زمانی که قيمت به ناحيه  شروع حرکت نزولی برسه به این خاطر که در این ناحيه اکثریت فرصت ورود به یک 

پوزیشن رو داشتند فقط حرکت شارپ باعث ایجاد دیدگاه جدید ميشه و انتظار این هستش که ما یک برگشت داشته و سپس شکست  
رای سل موقت از سطح رو کمی بیشتر در نظر ميگرفتم ولی در کل این دیدگاه برای ما درست سطح و من شاید ميزان طول برگشت ب

 هستش 
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 1206سوال_شماره_ #
 جلسه_بیست_پنجم #

استاد در تصویر زیر من انتظار نزول داشتم بازار سی پی خودشو به سطح رسوند و من بدون شکسته شدن شدن تریگر الین سل زدم که  
دقيقه شکل گرفته من اینو ال کيو بار در نظر بگيرم و در دفعه بعد بازار به این سطح  5خوردم،االن که این کندل اسپایک آبی تایم استاپ 

 رسيد و زیر این کندل کلوز کرد دیدگاه سل داشته باشم یا همچين دیدگاهی کال نقض شده 

 
 جواب: 

کنيد با شکست تریگر الین ترید کنيد و یا هيچ عجله ایی برای ترید نداشته باشيد و  در سی پی ها همان طور که هميشه تاکيد کردم سعی 
  بعداز شکست تریگر الین در پولبک مجدد وارد بشيد که ميزان استاپ شما کمتر و احتمال حرکت در مسير تارکت بیشتر بشه

 مخصوصا اگر اولين کندل سی پی تاچ نشده باشه و یا انگلف شده باشه 
ین مرحله بله ناحيه ترسيمی شما به خاطر نوع حرکت دارای پتانسيل فروش بوده و زمانی که قيمت به این ناحيه برسه بعداز یک  اما در ا 

نفوذ و برگشت که به خاطر دیدگاه های جدید هستش انتظار ما شکست سطح و ادامه حرکت نزولی به خاطر وجود ذهنیت جریان 
 .سفارشات در این ناحيه خواهد بود

 
 1207سوال_شماره_ #
  جلسه_بیست_و_پنجم #

سالم  وعرض ادب و احترام  تفاوت اصلی تریگرمن وکيوام در مکان تشکيل است اگر بعد از شکست باشه در تایم تریگر ان الگو ميشه 
 تریگرمن و اگر نفوذ باشه وسطح شکسته نشده باشه ميشه کيوام ؟

 جواب: 
هستش که یک هفته بعداز  26در پایان جلسه عرض کردیم موضوع مربوط به جلسه  در خصوص  ذهنیت جریان سفارشات در این الگو

 این جلسه تقدیم ميشه و در مورد سروشانه ها صحبت خواهيم کرد 
معموال  در شکست ها الگوی هيکاگه ادامه دهند )تی ام( و در پیوت ها الگوی هيکاکه برگشتی )کيوام( تشکيل ميشه که بعداز اتمام 

 .وارد مبحث مربوط به الگوی سروشانه ها ميشيم 25ان شما در خصوص جلسه سواالت دوست
 

 1208سوال_شماره_ #
  جلسه_بیست_و_پنجم #

سالم و ارادت در جریان سفارشات گفتيد ویدیو دوم که اگر قيمت به حالت تسویه به سطح برسه سه درایورونفوذ در سطح نداشته باشيم  
 که قيمت به سمتش می اید قيمت ان سطح رو ميشکنه ؟ و برگشت داشته باشيم در سری بعد 
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 جواب: 

به خاطر ندارم که در مورد کدام یکی از این حالت ها بوده ولی شما در زمانی که قيمت به صورت سيپی درایور به سطح ميرسه دو حالت 
 داشتید یکی اینکه حرکت شارپ مطابق با دیدگاه بوده و یا اینکه حرکت شارپ خالف دیدگاه

اگر حرکت شارپ مطابق دیدگاه بوده مطمئنا این سطح دارای سفارش هستش هر چند که به خاطر ماهيت سی پی خيلی ها فرصت ترید 
داشتند و ما به این سطح سطح خواب مانده ها ميگيم بدون در نظر گرفتن اینکه قيمت با چه ارایشی به ان ميرسه ما ذهنیت وجود 

 سفارش مجدد رو داریم 
ندل به صورت الگو بار باشه یعنی حرکت برخالف انتظار و ذهنیت عموم انجام شده باشه یه ذهنیت جدید موقت ایجاد می کنه  اما اگر ک

اما در زیر ان سطح و حرکت شارپ ذهنیت های سفارش قبلی به قوت خودشون باقی هستند و بعداز یک انگلف شروع حرکت در جهت 
 سوال دو تا باالترذهنیت قبلی رو انتظار داریم مثل همان 

 
 1209سوال_شماره_ #
  جلسه_بیست_و_پنجم #

سالم و احترام در سوال قبل معکوسش اگر قيمت به حالت تسویه به سطح برسه و در ان نفوذ کنه در سری بعد که قيمت به درایو یک 
 ميرسد پس امکان برگشت زیاد و درایور یک مکان اردر ؟

 
 جواب: 

با نمونه تصویر ارسال می کردید اما من مطابق برداشتی که داشتم عرض می کنم شما یک سطح دارید و ای کاش سواالت خودتون رو  
وقتی قيمت به ان ميرسه و به صورت سی پی رسيده دو احتمال حرکت شارپی که داریم )به سایر حرکت ها که ذهنیت ندارند کاری 

اره در حالت سمت چپ ذهنیت سل بوده و رسيدن به منشاء حرکت برای نداریم( اما در زمانی که مجدد قيمت به ناحيه شما برگشت د
ما فاقد ارزش خرید هستش اما در حالت سمت راست حتی با نفوذ و استاپ هانتری ان نيز ميتونيم در جهت ذهنیت وجود سفارشات  

 وارد فروش بشيم 
 

 1210سوال_شماره_ #
  جلسه_بیست_و_پنجم #

الگوهای استاپ هانتری رو با ورود استاپ هانتری وارد بشيم شش مدل الگو استاپ هانتری با کندل نقض سالم و عرض ادب پس همه 
 سطح ؟ 
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 جواب: 
 الگوهای استاپ هانتری  به ما کمک می کنه تا بدونيم که شکارچيان یا همان هانتر ها به چی فکر می کنند و داشتن ذهنیت هستش 

که شما ميتونيد در هر کجایی که احتمال ميدید استاپ هایی وجود داره و شکار شده با   و ستاپ استاپ هانتری یک روش ترید هستش
  ان تکنيک وارد بازار بشيد

حاال اگر این کار در جایی باشه که پول هوشمند هم مثل شما فکر می کنه و یا اینکه شما هم مثل پول هوشمند فکر می کنيد مطمئنا 
 درصد موفقيت ان بیشتر هستش 

 د به سطوح و گره های معامالتی و دیدگاهی که در رفتارشناسی حرکت قيمت بهش دست پیدا کردید ایمان داشته باشيد فقط بای
به این صورت که ما در دیشب حتی در ان که شتاپ حرکت در طال بسيار باال بود و حتی خيلی ها به درست و یا اشتباه ذهنیت جنگ رو هم 

 شما االن ميدونيد بازار رو تحليل کردیم  داشتند مطابق با همين الگوهایی که
     و ترید

       هدف گره معامالتی در مانسلی تاچ شد

                 حتی در جنگ هم گام حرکتی و سی پی درایور های تریگر را به خاطر بسپارید

 
 
 
 

https://kohanfx.com


 دیگر هيچ ما نگوییم بد و ميل به ناحق نکنيم و بعداز سی پی درایور یه ریترن تو پیوت به اف تی سی و 

لطفا از نزدیکان اقای جهرمی درخواست می کنيم  یه شب بخير کوچولو براش بخونند بره بخواب ما پوزیشن های سل زیادی رو بدون ست  
 کردن تارکت باز داریم

 سه تا درایور معکوس نزولی داریم و باید تا درایور اول که ریترن هستش برگرده باال احتماال و بعد ریزش 

 
االن پیام خصوصی ارسال کرده بودش که مگر جنگ هم خوشحالی داره و تا امدم بهش بگم که ما که داریم به ترید های خودمون  یکی 

 ميرسيم کاری به کار کسی نداریم  دیدم پیامش رو دليت کرد
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 1211سوال_شماره_ #
 جلسه_بیست_پنجم #

ر لحظه الیو هنوز نزول بعدش نبود،ستاپ استاپ هانتری خواستم در تصویر های بعدی یک سطح کشيدم که بازار شارپ بهش رسيده و د
 ؟entry 2 وارد بشم یا ناحيه Entry 1 وارد بشم منتها گيج شدم که از ناحيه

تریگر الین قابل ترسيم نبود برای همين تنها ستاپی که ميشد استفاده کرد ستاپ استاپ هانتری ميشد که متاسفانه نتونستم شکارش  
 .هم این دوگانگی بود و اینکه دومی تقریبا هيدن ميشدکنم و دليلش 

 

 
 جواب: 

مطمئنا ورود اول چون سطح ترسيم شما استاپ هانتری سيگنالش در ورود اول جلوتر از ورود دوم هستش و در ورود دوم ميتونيد دو  
قيمت از ان حرکت ال کيو بار به صورت نزولی عبور کرد تا تصميم بگيرید یا افزایش حجم و یا فری ریسک کردن ترید اول و در زمانی هم که 

 ميتونيد پوزیشن رو به صورت تریل مدیریت کنيد 
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 1212سوال_شماره_ #
 جلسه_بیست_پنجم #

 آیا در چهار حالت تسویه زیر تفاوتی در ذهنیت سفارشات سطح مذکور  و واکنش قيمت بروی آن ایجاد می کند؟ 

 
 جواب: 

 یر شما رو خط خطی کردیم سالم و عرض پوزش همه تصو
موضوع اصلی در رسيدن سی پی به ناحيه هستش که ميدونيم ذهنیت سفارش خرید داشته ولی قيمت یک ال کيو بار زده و این یعنی  

اینکه در پشت ان سطح ذهنیت خرید به قوت خودش باقی خواهد ماند اما االن سوال این هستش که باید به سمت مخالف توجه داشته 
باشيم برای تصميم گيری و در شماره یک شما بیشترین احتمال شکست سطح و برگشت به سمت باال رو داریم چون هم ان ال کيو بار  

 تسویه شده و هم حرکت شارپ داریم که نشان از ورود به پوزیشن های خرید هستش 

 
از نوع بیس بوده و این از نظر ما یک درجه از حالت قبلی در حالت شماره چهار شما مجددا همين اتفاق افتاده با این تقاوت که تسویه 

 ميتونه ضعيف تر باشه 
اما در حالت شماره سوم شما بعداز ال کيو بار یک حرکت درایور دارید که ميتونه با رسيدن به سطح به صورت کپس حرکت کنه و یا  

 برگشت حتی شارپ داشته باشه 
تش اما در همه این حالت ها با انگلف شدن ناحيه ستاره ما انتظار یک برگشت و ادامه و مورد شماره سه شما بازار در حالت ساید هس

 حرکت صعودی رو داریم چون ذهنیت سفارشات خرید در پشت ان سطح وحود داره 
 و حالت های  تسویه ایی که وجود داشته فقط در ميزان ریتریس بعدزا  انگلف ميتونه تاثير گذار باشه 
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 1213سوال_شماره_ #
 جلسه_بیست_و_پنجم #

در مباحث شکست در قسمت پکيج شکست یکی از عواملی که ما مدنظر داشتیم این بود که قبل از شکست مومنتوم حرکت نداشته  
مطرح شد ميتونيم این برداشت رو داشته باشيم  25باشيم و حرکت سی پی و فشردگی وجود داشته باشيم حال با مباحثی که در جلسه 

 نوعی همان کندل ال کيوبار هست ؟ که کندل شکست به 
             اگر امکانش هست نظرتون رو بفرمائيد و کمی در مورد این مبحث راهنمائی کنيد . ممنونم

 
 جواب: 

 البته اصالح کنم که عرض کردیم بهتر هستش حرکت با مومنتوم نداشته باشيم 
 قيمت وقتی به سطح رسيده کپس تشکيل بده و برگردهبه این خاطر که شاید ان شتاپ حرکت در اخرین نفس ها باشه و 

 و گفتيم که بهتر هستش حرکت ساید و ارایش کندلی فشرده باشه که نشان از حرکت رو داشته باشيم
  و در مورد سوال شما

ه قيمت نباید به منشاء  بله ميتونه ان کندل یک کندل ال کيو بار باشه و ناحيه ساید اگر به صورت سی پی باشه  و ان کندل الکيو بار دیگ
  خودش برگرده

 چون در این صورت احتمال شکست ان زیاد هستش و عدم وجود سفارش در راستای شکست رو داریم 
 و این گره ها همان هایی هستند که با کمترین مقاومت شکسته ميشن  

 
ری داره  چون برای ما گره های حاصل از ولی در نظر داشته باشيد که در بحث شکست گره هيدن تریگر  لول اهميت برای تصميم گي

 شکست مهم بودند و مخصوصا وقتی بعداز ان حرکت با مومنتوم داشتیم 
  این حرکت و ان گره حاصل از شکست یک مانع هستند که قيمت به منشاء حرکت ال کيو بار برسه

 ه اجازه ميدن قيمت به منشاء ورودشون برگرده و ان ان منشاء حرکتی بودش که عرض کردیم خاک بر سر شورتر ها و یا النگر هایی ک
 

 1214سوال_شماره_ #
 جلسه_بیست_و_پنجم #

اگر اشتباه نکنم یک جمله از شما در صحبت های گذشته با این مضمون " هر الگوی اس او چهاری یک سطح جعلی ایجاد ميکند " به خاطر  
 دارم . ممکن هست در این رابطه راهنمائی بفرمائيد ؟
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 جواب: 
 هر چند من یادم نيستش که دیشب اصال خوابیدم یا نه )داشتم موشک ها رو شمارش ميکردم( 

ولی به هر حال شاید این حرف پر محتوی و مغزدار از من باشه چون من زیاد حرف ميزنم و در بین انها ميشه یه جمله درست و حسابی در  
 راه رضای خدا پیدا کرد 

ارپ شارپ در اس او چهار بوده و البته یک حرکت اس او چهار که یک حرکت استاپ هانتری به حساب و منظور ان ستاره دوم حرکت ش
مياد ضمن اینکه یک سطح جعلی درست کرده و ان منشاء حرکت شارپ اول بوده مطمئنا یه سطح فول مارجين هم درست می کنه)یه 

 ی کنه این واژه سطح خودکشی بار منفی داره(بنده خدایی امده بودش توی گروه ميگفت که تریگر اشتباه تدریس م
 

ميخواستم بگم به شتر گفتند گردنت کجه  گفت کجای من راست هستش که گردنم باشه ولی همگروهی های شما فرصت ندادند چون 
 طرف ظاهرا ید در فروش سی دی های رایگان داشت و مورد حمالت سایبری قرار گرفت و لفت داد 

 
 1215سوال_شماره_ #
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یک مساله در مورد  "زمان ماندن در سطح" برای من وجود داره که ميخواستم نظر شما رو هم بدونم . بخش اول در مورد اینه که زمان 
ت داریم که قيمت اونجا ميمونه انتظارمون اینه که کمتر از خود پیو RTP ماندن در سطح بستگی به نوع سطح هم داره . مثال وقتی ما یک

اونجا بمونه )حتی خيلی کمتر( و اگر بیشتر باشه یا برابر باشند سطح اعتبار کمتری داره . همينطور برای جاهایی که سطح روی سطح قرار 
ميگيره فکر ميکنم سطح دوم )یعنی سطح دورتر از پیووت( نباید بیشتر از سطح اول قيمت رو نگه داشته باشه . آیا این دیدگاه درست 

  به این منظور که بفهميم کدام گره ممکنه سفارش داشته باشه هست یا نه .
بخش دوم در مورد تناسب زمان ماندن و ميزان )مومنتوم نه(حرکت بعدش هست ایا همچين تناسبی باید وجود داشته باشه یا نه ؟ و  

باشيم بهتره یا نه و یک حداقل برای   این تناسب مستقيمه یا غير مستقيم . یعنی اگر زمان ماندن کمتر و ميزان حرکت بیشتری داشته
 زمان ماندن هم مطرحه 

 
 جواب: 

یه موضوعی رو در خصوص ميزان ماندگاری مجاز به صورت یه مثال عرض کنم و اینکه وقتی مثال شما یک سطح دیلی دارید حداکثر زمانی 
 این ميشه تایم باالتر از خودش کندل هستش که  5که قيمت ميتونه در این سطح برای تشکيل پیوت داشته باشه تقریبا 

م  حاال زمانی که شما در تایم تریگر این  سطح هستید برای تریگر گرفتن جهت ترید حداکثر زمانی که ميتونه وجود داشته باشه به اندازه تای
ماندگاری و درجا زدن بیشتر بشه باالتر از تایم ساختار هستش  و ما به اختصار این انتظار رو به اندازه تایم ساختار در نظر ميگيریم و اگر 

 برای ما مطابق با الگوهایی که داره مشکوک به یک حرکت غير از انتظار هستش و حاال شما در مورد سطح اف تی سی صحبت می کنيد 
 

 تایم فریم یک سطح اف تی سی معموال برابر با تایم تریگر ان سطحی هستش که پیوت روی ان تشکيل شده 
 برابر تایم ان گره در نظر بگيریم 5انتظار برای ماندگاری در یک ریترن رو ميتونيم تا پس بیشترین 

 و برای همان مثال باال  وقتی شما در یک اف تی سی هستید یعنی تایم ان گره یک ساعته هستش 
ساعت تا یک روز منطقی  4یعنی بین  شما ميتونيد بیشترین اندازه ایی که انتظار داشته باشيد به اندازه تایم باالتر و یا ساختار باشه

در مورد انتظار ماندگاری بر اساس مومنتوم هم عرض کردیم در اسپایک ها که شما ميتونيد کندل هایی از یک تا سه داشته  ----هستش
کندل و سایر موارد هم  17تا  9باشيد ميزان ماندگاری برای به تعادل رسيدن تقریبا تا همان محدوده های چهار برابر ميشه که تقریبا گفتم 

 باید در ویدئوها و یا همين سواالت بهش جواب داده شده باشه  و حداقل زمان ماندگاری که ميشه به اندازه تایم خود همان سطح 
  وقتی شما یه سطح مثال یک ساعته دارید و قيمت به ان ميرسه ميتونه در همان کندل یک پیوت تبصره ایی بزنه و برگرده

 داقل زمان انتظار و این ميشه ح
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 در تصاویر بعدی دو تا سطح استاپ هانتری داریم که اوليش بیس حرکت حرکت صعودی ميشه و دوميش هم درایور زده بعد سطح و
so4 ایک اشتباه هست چون در زده،دیدگاه سفارشات چون بازار سی پی اومده و رفته باال سل ميگه،حاال دیدگاه بای روی گره بیس اسپ

سمت مخالف تسویه انجام شده یا ميشه روی این گره که برای یکساعته هست در پنجاه درصد به باال که زیرو تریگر کندل خودش یک  
 بیس دیگه ميشه ریسک بای کرد به اميد برگشت به گره باالیی؟

 مسير احتمالی درست هست؟

 

 

 
 

https://kohanfx.com


 جواب: 
ناحيه مورد نظر خرید اشتباه نيست ولی در مورد نظریه وجود شورتر ها یه نکته رو در نظر داشته باشيد که در زیر  سالم و وقت بخير خير در 

سطح دیدگاه شورت وجود داره نه در باالي سطح و همان طور که در تحليل های ارائه شده زیر مشاهده می کنيد ما هم در این ناحيه  
اشتن دیدگاه بر اساس روابط حرکتی ذهنیت سفارشات هستش و در زمان الیو بازار برای ادامه مسير  دیدگاه خرید داریم و البته تحليل و د

 های حرکتی باید به آرایش های رسيدن به سطح و یا نفوذ و عدم نفوذ ان توجه کنيم تا برای مسير های بعدی تصميم بگيریم
 

 سيم نشده بودالبته اصالح شده ميشه این چون در قبلی احتمال حرکت صعودی تر 
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طبق مثال شماتيک که داشتید در نماد طال ما یک حرکت سی پی صعودی   1214برای پاسخ های کامل شما متشکرم و در ادامه سوال 
این سطح رسيد و چون این لول جعلی داشتیم و بعد از ان یک کندل ال کيوبار زده شد و ولی در برگشت قيمت به صورت سی پی نزولی به 

بود یک کندل الکيوبار نزولی هم تشکيل شد / سوالم این هست  االن که به این صورت این اتفاق افتاده از ارزش و اعتبار لول آبی رنگ کم 
 ميکند ؟ 

 
 جواب: 

ذهنیت سفارشات در ان جریان داشته و شما همان  خير از ارزش ان ذهنیت چيزی کم نميشه چون حرکت بازار مطابق با ان چيزی بوده که 
طور که فرمایش کردید یک حرکت سی پی داشتید که دیدگاه در ان فروش بوده ولی قيمت حرکت ال کيوبار  داشته پس زمانی که قيمت  

و ادامه مسير رو داشتیم و االن  به این ناحيه برگشته در زیر این نااحيه دیدگاه نزولی بوده که قيمت با یک نفوذ مسير رو اماده حرکت کرده
 هم در ان ناحيه دیده و ذهنیت جریان سفارشات شورت هستش و هم چنين در سطح بعدی هم دقيقا سناریو باال در جریان هستش 
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ه عنوان مثال حرکت سی پی نزولی داشته مطرح شد به صورت کلی و بدون در نظر گرفتن موضوعی اگر ما ب 25طبق مباحثی که در جلسه 
باشيم و بعد از ان کندلی خالف جهت دیدگاه سی پی تشکيل شد برای ما یک سطح جعلی ایجاد ميشود حال اگر ما یک سطح حمایت 

ل کيوبار یا  داشته باشيم و قيمت به سطح برسد و تشکيل سی پی نزولی که دیدگاه خرید دارد بدهد ولی این سی پی قبل از اینکه کندل ا
وکسلری تشکيل دهد در سطح نفوذ کند و بعد از اینکه نفوذ کرد مانند تصویر یک کندل ال کيوبار تشکيل دهد در این موقعيت ما باید چه 

 تصميمی بگيریم ؟ 
در مبحث شکست ها زمانی که پیش مقدمه شکست داشتیم و بعد سطح شکسته ميشد اون نفوذ و برگشت برای ما اهميت داشت و  
هيدن کندل بریک اوت دیگر اهميت نداشت حال اگر بخوایم این دو مبحث رو با اطالعاتی که تا االن داریم بررسی کنيم اون دورخيز برای 

 ما اهيمت دارد در صورتی که این سطح یک سطح جعلی هست امکانش هست در مورد این موضوع نظرتون رو بفرمائيد ؟

 
 

 جواب: 
حرکت رو در نظر گرفت این که سطح اشتباه ترسيم شده باشه و یا اینکه اگر سطح درست ترسيم شده در حالت تنها علتی که ميشه این 

سمت چپ شما نفوذ و بعد حرکت ال کيو بار رو ندارید ولی در سمت راست نفوذ و ال کيو بار دارید که در هر دو حالت منشاء حرکت ال 
شده برای ما اهميت داره در هر دو حالت ما معموال اولين کندل رنگ مخالف قبل از ال کيو   کيو بار و ناحيه ایی که تصميم به حرکت گرفته

 بار را مد نظر قرار ميدهيم 

 
 

 1219سوال_شماره_ #
  جلسه_بیست_و_پنجم #

که باید از  در مبحث رسيدن به دیدگاه جریان سفارشات فرمودید اول باید بتونيم یک سطح رو تشخيص بدهيم و بعد از آن اولين سوالی 
خودمون بپرسيم این بود که روی این سطح به دسته شماره یک به چه چيزی فکر ميکنند و بعد ببینيم که چه اتفاقی افتاده است حال به  
عنوان مثال طبق تصویر اگر یک سی پی صعودی جعلی داشته باشيم و در زمانی که قيمت مجدد یه این لول ميرسد هم تشکيل سی پی 

 وبار دهد در برگشت سوم به این لول ما باید چه تصميمی بگيریم ؟نزولی و الکي
  . اگر امکانش هست در مورد اینجور مواقع و حاالتی که گره های اصلی و جعلی نسبت به یکدیگر ميگيرند هم کمی توضيح دهيد

 

https://kohanfx.com


 
 جواب: 

ترین مبحث تکنيکال باشه و جواب به اولين سوال خوب تشخيص دادن سطوح حمایت و مقاومت که فکر کنم دیگه راحت ترین و ساده 
 هم که از ان راحت تر هستش 

 چون وقتی سطح حمایت باشه به خرید فکر می کنند و سطح مقاومت باشه به فروش 
 و راحتر از ان سوال بعدی هستش که باید نگاه کنيم ایا مومنتوم حرکت داریم یا نه و اگر داریم در راستای دیدگاه بوده یا خير 

 چرا عرض کردم مومنتوم حرکت داریم یا نه 
 چون اصال اصل اوليه و شرط تشخيص عرضه و تقاضا وجود حرکت با مومنتوم بودش پس تا اینجا که توضيحات واضحات بودش

 اما  در تصویر شما 
 یه سطح مقاومت دارید احتماال چون فرض کردید که حرکت به صورت سي پی به ان رسيده و تشکيل ال کيو داده 

 پس یه سطح جعلی دارید 
در مرحله بعد زمانی که قيمت به ان سطح ميرسه شما انتظار ریزش دارید و قيمت هم ریزش داشته پس ناحيه دومی که ترسيم کردید  

هر چند که خالف سی پی حرکت کرده اما به این دليل که قيمت تحت تاثير منشاء الگو و دیدگاه اصلی هستش شما در حالت حرکت دوم  
 ه سطح جعلی ندارید و دیدگاه اصلی شما سل بوده که سل شده و ان سی پی دوم در واقع جعلی بودهدیگ

 
 

 1220سوال_شماره_ #
 جلسه_بیست و پنجم #

که قيمت بهش با درایور رسيده و یک ال کيو بار داریم که سطحش رو شکسته و  (A) سعيد اقا من در نقطه یک کندل رنگ مخالف داریم
 .کردهقيمت حرکت 

 در این مواقع در برگشت ما روی اون سطح نباید خرید داشته باشيم؟ )در دفعه بعد که قيمت بهش ميرسه( 
 پیپ حرکت کرده ولی انتظار نباید برگشت به خود بیس باال باشه و ادامه ریزش؟  30البته قيمت از کف کف 

 .رنگ مخالف هست که قيمت به اون رسيد و واکنش داد% کندل ریزشی النگ تا اولين کندل 50مورد بعدی اون خط قرمز دقيقا 
% اتفاق می افته( یا به کندل مخالف قبل ریزش )شماره 50% ها واکنش ميده )معموال دقيقا روی 50چطور باید متوجه شد قيمت به این 

3) 
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 جواب: 

انجام شده و قيمت به صورت سي پي دیگری در شما قبل از حرکت آ  یه سي پي صعودی دارید که انتظار شما ریزش بوده و این حرکت هم 
 کف تسویه کرده و برگشتی که داشتیم قيمت به ناحيه آ شما واکنش نداشته به خاطر حرکت تسویه کف

اما در زمانی که قيمت به ناحيه آ شما ميرسه به صورت سي پي خودش رو ميرسونه و برای خيلی ها ذهنیت سل درست می کنه چون 
 که ان حرکت شارپ یک حرکت منشاء هستش در حالی که قبال در کف تسویه شده همه احتمال ميدن 

و اما ان حرکت ال کيو بار صعودی  در واقع یک حرکت جعلی هستش چون دیدگاه عموم در این ناحيه سل هستش و زمانی که قيمت به 
  سطح شما برگشت داده ميشه

یت کنند حرکت ساید باال بوده که  نشان از تسویه همان الکيو بار هستش  اول اینکه دیدگاه سل هستش و سل شده و دومين عامل تقو
 .و  همچنين ورود به پوزیشن های شورت و باعث ميشه که شما در ناحيه واکنش مورد انتظار را نداشته باشيد 

                 دقيقا مثل عموم به چارت نگاه کردید
 شات فروش هستش و دقت داشته باشيد که یه ناحيه ایی دارید که مملو از سفار

 
 ضمنا برای پیدا کردن هيدن النگ بار ها و النگ شدو ها باید به تایم تریگر برید و به دنبال پیدا کردن گره معامالتی ان باشيد 

 درصد ها و هيدن ها واکنش نشان ميده مطمئنا خير و این برميگرده به ماهيت تشکيل ان شدو  50اینکه ایا واقعا هميشه قيمت به 
یک شدو از نوع پاک سازی مسير حرکت باشه )شکل انها قبال در بحث مربوط به کندل ها به اشتراک گذاشته شده( مطمئنا  زمانی که

 هيدن ان ارزش ترید نداره
 و شدو هایی که برای پر کردن سفارش و استاپ هانتری هستند ميشود به هيدن انها اميدوار بود

دارید که در جلسه اینده در مورد ان صحبت می کنيم این الگو که معموال در شکست سطوح و استاپ  و در نقطه شماره سه شما یک الگو 
هانتری ان تشکيل ميشه الگوی تریگر من هستش که در اینده وقتی قيمت به ان ميرسه انتظار ما واکنش به یکی از لول های ان هستش  

 که حتما در جلسه اینده صحبت خواهد شد 
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 ه رفتم به چارت و تا در اینده شاهد ان باشيم که ............. بگذریم من با اجاز

 
 

 ۱۲۲۱سوال_شماره_#
 جلسه_بیست_و_چهارم #

 سالم و ارادت تو این تصویر کدوم شکل درسته؟ 
 اگه قيمت به منشا حرکت برسه بدون اینگلف کردن منشا می تونيم دیدگاه نزولی داشته باشيم ؟

 حرکت اینگلف بشه بعد دیدگاه نزولی داشته باشيم؟ یا حتما باید منشا 
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 جواب: 
 در مورد مبحث جمع اوری سفارشات من کال به دو دیدگاه در متون موجود که نفوذ ها رو بررسی کردن برخورد کردم 

خاطرات یه تریدر بودش که البته نظریه ورود به روم تو ران نظریه قالب بوده و  وارد شدن به ناحيه فقط در همان کتابی که عرض کردم 
 امده بود

 ما هم برای جمع اوری و پاکسازی مسير به نفوذ در روم تو ران اعتقاد داریم و 
 در سبک رفتارشناسی حرکت  قيمت تاچ شدن و ورود به ناحيه انگلف به حساب نمياد 

 
 

 1222سوال_شماره_ #
  جلسه_بیست_و_پنجم #

 برداشت من از منشا حرکت ها به این صورت می باشد اگر اشتباه هست لطفا اصالح کنيد ؟سالم و عرض ارادت در شکل های پایین 
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 جواب: 

بله یکی از حالت هایی که برای تشخيص دیدگاه های وجود ذهنیت سفارش ها داشتیم  رسيدن حالت تسویه و سی پی هستش که 1
  ميرسه و نياز به تصميم جدید هستش و این تصميم یعنی منشاء یه حرکتمعادله عرضه و تقاضا با تسویه در ان تایم به صفر 

 اگر در جهت دیدگاه عموم باشه که واقعی و اگر خالف دیدگاه عموم باشه جعلی هستش 
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 1223سوال_شماره_ #
  جلسه_بیست_و_پنجم #

تسویه رو به طور کامل معرفی فرمودید... آیا از    سالم و عرض ادب خدمت جناب تریگر.... استاد در جواب یکی از سواالت انواع الگوهای
گره متوالی   ۳شما امکان ارزشگذاری و قدرت اونها وجود داره؟... از جنبه تحليلی قبال فرمودید طبق دیدگاه آقای سایدن وقتی  دیدگاه

مورب ارزش بیشتری دارد...   هست و برگشتی هست گره اول مکان ترید هست و از دیدگاه تریگر بین دو گره گره حاصل از شکست خط
حاال فرضا وقتی یک النگ بار نزولی وجود دارد یا حتی اسپایک و الگویی شبیه پرشين گلف یا الگوهایی از این دست که عالوه بر هيدن 

برای مثال از   سطح دیگری باالتر وجود دارد چه نکات دیگری رو ميشه اضافه کرد که با اطمينان بیشتری بگيم قيمت از هيدن برميگردد یا
 ...سطح داخلی بیس؟

البته طبق فرمایشاتتون انتهایی ترین نقطه معموال مطمئن ترین جاست ولی وقتی بازار در یک ترند قوی قرار ميگيرد گاها هيدن تریگر  
 ...لول بیشتر محل برگشت قوی قيمت ميشود

 جواب: 
بگم مثال اکسپت برک اوت از نوع  سی تی ار مهمتر هستش یا از نوع ایی  در مورد ارش گذاری قبال هم عرض کردم من واقعا سعی نکردم که 

  تی ار و یا موارد مشابه
 چون شما ناحيه عرضه دارید و ميشه محل ترید 

در مورد تسویه هم همين طور اگر بخوایم مثال مثل اقای بولکفوسکی )اميدوارم درست نوشته باشم( بیام بگيم مثال تسویه درایور چند  
مورد پیدا کنيد و بعد برید ببنید که  1000تسویه های دیگر چند درصد باید چند سالی رو بشینيد پای چارت و حداقل از هر نوع ان  درصد و

در ان تایم خاص و اگر به سطح مشابه رسيده باشند چند درصد برگشت داشته و شتاب ان برگشت چقدر بوده که مثال بگيم نوع یک از نوع  
  صال به نظرم اهميت نداره و یه کار بیهوده هستشدو بهتر هستش که ا

چون وقتی سطح رو داریم و ميدونيم که تارکت ان چی هستش دیگه چه فرقی داره که عالمت برگشت از ان یک انگلفينگ باشه یا یه چيزی 
 دیگه

 
عاتی شدم و هر چيز دیگری اگر بخوام و اما در مورد قسمت بعدی که درخواست اضافه کردن نکات دیگر رو داشتید راستش من تخليه اطال

 بگم دیگه از نظر خودم ميشه خالی بندی که بگم قدرت برگشت مثال هيدن اسپایک کمتر یا بیشتر از هيدن های دیگه هستش 
 هيدن یه گره معامالتی هستش و باید روی ان ترید کرد ضعيف های ان تارکت یک ميدهند و قوی های ان تارکت ده و بیشتر 

 تارکت ها رو روی ده قرار بدید شما همه 
 تا رو هم از ترس اینکه مثل بقيه نشه دستی کلوز می کنيد و دو تا به تارکت ميرسه  3تا از نيمه های راه برميگرده و استاپ ميخوره و  5
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 1224سوال_شماره_ #
  جلسه_بیست_و_پنجم #

قسمت اول شکست یک سطح فيليپ رو مثال ميزنيد سوالی که برام پیش امد اینه که ایا  ۲۵سالم و احترام وخسته نباشيد در ویدیو 
 سطح فيليپ هم باید در تایم سطحی که فيليپ شده باید بشکند ویا پیوت برای برگشت تشکيل دهد ؟ 

 
 جواب: 

تغيیر تایم فریم یک سطح فقط در شرایطی که یک پیوت از تایم باالتر در اینده روی آن تشکيل  فليپ شدن سطوح تایم آنها رو تغيیر نميده 
 شود 

 
 1225سوال_شماره_ #
 جلسه_بیست_و_پنجم #

  سوال اول  اینکه در چارت زیر آیا حرکت مشخص شده را می توان ال کيو بار تلقی کرد یا اینکه ال کيو بار فقط در یک کندل اتفاق ميفته و
سوال دوم اینکه ال کيو بار باید حتما به یک سطح یا گره پرایسی برسه و برگرده یا اینکه به سطح کالسيک هم می تونه واکنش داشته  

 باشه
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 جواب: 
 در مورد ال کيو بار بهتر هستش که روی همان کندلی که خالف دیدگاه سی پی از ناحيه سی پی خارج ميشه توجه داشته باشيد 

سوال دوم بله کال سناریو اصلی این هستش که ال کيو بار خودش رو به یک ناحيه و گره ميرسونه و اگر ان ناحيه و گره نيت اصلی و اما 
باشه و در ان ذهنیت سفارش وجود  داشته باشه که ان ال کيو بار تبدیل به یک حرکت استاپ هانتری ميشه و یه سيگنال زود هنگام به  

ره ذهنیت وجود نداشته باشه ناحيه و ذهنیت در ان سی پی به عنوان یک سطح جامانده در چارت هستش تا زمانی  ما ميده و اگر در ان گ
که قيمت به ناحيه برگشت داده بشه و در پست کندل ال کيو بار و در صورت انگلف شدن ان انتظار فعال شدن ذهنیت های داخل سی  

 پی هستش 
 به هر حال در داخل سطوح کالسيک هم گره های معامالتی وجود داره  رسيدن به سطح کالسيک هم ميتونه باشه و

 
 
 

 1226سوال_شماره_ #
 جلسه_ بیست و پنجم #

 سالم استاد 
اگر ما یک باکس حرکتی داشته باشيم که قيمت در اون در حال نوسان هست و یک سطح رو استاپ هانتر کنه، در دفعه بعدی که دوباره 

 ر اون دره باالتر از دره قبلی باشه ميتونه دیدگاه صعودی شدن به ما بده یا ارتباطی به جهت حرکت نداره؟ اون باکس استاپ هانتر بشه اگ
 من دقيقا فرم حرکتی رو براتون کشيدم )چون چارت ليکوییدیتی پایین داره کندل هاش فرم درستی ندارند من شکل شماتيک رسم کردم( 

 

https://kohanfx.com


 جواب: 
 اینکه یک بیس در حال تشکيل دارید و یا یک بیس تشکيل شدهوقتی شما یه باکس دارید یعنی 

مطمئنا در اکثر موارد  سطوح این باکس  توسط استاپ هانتر ها  مورد حمله قرار ميگيره و استاپ الس ها و سفارش های نوع استاپ 
برگشت دیگه به انجا برگشت نداره و   ميشه خوراک ترید انها و مطمئنا اگر ان استاپ هانتری که انجام شده محلی ورود باشه قيمت در 

بهترین ناحيه برای ترید سطح اف تی سی همان حرکت استاپ هانتری هستش و یا کمک گرفتن از ناحيه های مارکت قبل از حرکت که 
 سطوح فول مارجين )خودکشی( رو به ما ميده

ی جدید اپدیت می کنيد باید حواستون به علت  این رفتاری هستش که در سوال های قبلی عرض کردیم اگر هم باکس رو به شدو ها
 تشکيل ان شدو باشه که ان شدو ميتونه محل مناسبی برای تصميم گيری حرکت اینده باشه
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 1227سوال_شماره_ #
 جلسه_بیست_پنجم #

 .فکر ميکنم سوال پیش پا افتاده باشه اما گيج شدم  روی سی پی ها
( اما وقتی سی پی ما در خالف حرکت قبلی  1خودش باشه ما انتظار  حرکت جدید داریم )شکل شماره وقتی سی پی  در جهت حرکت قبلی  

( باز هم انتظار ما شروع حرکت جدید  هست یا ادامه ی حرکت یا اینکه بستگی داره به  2باشه که به عنوان فلگ ميشناسيم)شکل شماره 
 موقيعت سی پی نسبت به  ناحيه ی مقاومت حمایت؟ 

 
 :جواب

 در واقع بهتر هستش که بگيم از این به بعد ما هيچ انتظاری از بازار و حرکت های ان نداریم بهتر هستش 
ما در بیرون از گود واستادیم و ميگيم مطابق با ان چيزی که به همه اموزش داده شده  دیگران و عموم و خردپاها و هر اسم دیگری که  

 اری دارند داریم از یک حرکت  ویچ و یا گوه چه انتظ
مثال شما به کتاب تحليل تکنيکال جان مورفی نگاه کنيد از یه حرکت اندینگ یا دیاگونال انتظار شروع یک حرکتی خالف مسير حرکت ان و  

 هم چنين از یک حرکت گوه و یا ویچ هم انتظار حرکتی خالف مسير حرکت ان رو دارند 
 

 چه انتظاری دارند دقيقا ميشه خالف مسير حرکت حرکت سی پیپس سوالی که از از خودمان می پرسيم این که دیگران 
 یعنی در حالت اول آنها انتظار حرکت نزولی دارید و در حالت دوم آنها انتظار حرکت صعودی 

 و ما از این به بعد به عنوان یک رفتارشناس حرکت قيمت و تریگر  خودمان را از عوام بازار جدا ميدونيم 
 

 هستش که حاال قيمت چه حرکتی رو انجام داده ایا حرکت مطابق با دیدگاه عوام بوده یا خير و موضوع اصلی بعدی این 
 و این هستش که برای ما سطحی ميده که بدونيم در اینده دیدگاه در ان سطح  شورت هستش یا النگ 

 
 1228سوال_شماره_ #
  جلسه_بیست_و_پنجم #

  برداشت می تواند درست باشدبا عرض ادب و احترام به استاد عزیز این 
اگریک پیوت ریورس در تایم ساختار شکل بگيرد و اف تی سی آن اینگلف شود ، قيمت حرکت می کند و به پیوت همتراز روبه رو می رسد و  

 بعد از آنکه به پیوت همتراز رسيد برمی گردد و از سطح پیوتی که اف تی سی آن اینگلف شده بود عبور می کند؟
 جواب: 

  به علت اینکه ناحيه  اف تی سی محل تصميم گيری هستش بله
 چنانچه این ناحيه انگلف بشه دیدگاه ما ان هستش که دیگه دیدگاه سفارشی در انجا وجود نداره

 ولی این رو در نظر داشته باشيد که وقتی شما پیوت دارید و ریترن دارید 
 ینکه دیدگاه جدید ایجاد کردند هم موقعيت ترید بدن در دفعه های بعدی سطوح ریترن ميتونند به شما به خاطر ا

اما این عبور قيمت از پیوت در حالتی که اف تی سی ان انگلف شده باشه ميتونه گاهی ماموریت شکست و عبور از پیوت به صورت یک  
 شدو انجام بشه 

 و این موضوع به خاطر همپوشانی پیوت ها صورت ميگيره
 تی انگلف بشه اعتقاد ما بر این هستش که قيمت در مرحله بعد از ان سطح عبور می کنهاما در کل هر گاه یک گره معامال
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 1229سوال_شماره_ #
 جلسه_بیست_و_پنجم #

دقيقه انجامش ميدهيد و در دوره قبل هم قرار بود بگيد ولی وقت نشد )و البته هتریک را 1لطفا استراتژی اسکالپ که در تایمهای 
 .بگوییدنميگم( را لطفا 

 جواب: 
 باور می کنيد اصال به خاطر ندارم که موضوع چی بوده

  چون من اکثر زمان ها که به تایم های زیر یک ساعته برای ترید ميام برای اسکلپ
 باتوجه به همان موضوع هتریک کردن این کار رو انجام ميدم 

  کتیفعال که یه قول دادیم برای تهيه یه ویدئو خالصه در مورد گام های حر
و ان شاهللا به زودی جلسه اخر رو در خصوص ذهنیت قيمت تقدیم کنم ادامه رو ميریم گروه عمومی و کانال بک اپ که دوستان درست  

 و سعی می کنيم در خدمت شما باشيم  --کردند 
 

 1230سوال_شماره_ #
 جلسه_بیست_و_پنجم #

ویکلی هستیم و یک پیوت تبصره ایی ویکلی داریم در تایم های  جناب خاکستر در طال االن که بین یک سطح فوق مانسلی و یک سطح 
 دیدگاه ترید به چه شکلی هستش ترید بای برای رسيدن به اف تی سی یا ترید سل به اميد برگشت پشت سطح   ۴دیلی و اچ 

 
 استاپ خوردم من با استناد به این گره و پیوت و نک الین دبل تاپ و حرکت تری درایوی که انجام شده سل کردم 

 
 جواب: 

دیدگاه های موجود برای طال رو من در طول این حرکت تقدیم می کنم و بعد در موردش صحبت می کنيم من با داداشم سر این تحليل  
       شرط بستیم و یکشنبه گفتم شاید یک پپ هم برای دوشنبه باال نره و تا االن نصف شرط رو بردم اگر برسه ان پایین
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 بیایم این سطح رو هم داریم پایین تر که 

 
 کندلی شبیه به کندل مورد نظر در تایم باال که صحبت شد ولی این انگلف شده
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تم  مفهوم اصلی تریگر فرکتال یعنی تکرار پذیری الگوی ها در تایم تریگر براساس الگوی تایم باال و مثال االن ما در طال یک ناحيه دبل تاب
     ر شانه راست دبل باتمداشتیم و ميریم در یک ربعه د

 
اگر چارت من رو دوست دارید که برای شما دعا می کنم تا ان سطح پایین ولی یادتون باشه که استاپ و تریل و این داستان ها رو هم 

 انجام بدید

 
 برای طال احتمالش زیاده هستش که حتی خودش رو به ان سطح مشخص شده هم برسونه
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 جواب: 
 تحليل نشان داده شده دیدگاه اصلی برگشت از سطح مانسلی و مطمئنا واکنش به سطح هفتگی  را خواهيم داشت همان طور که در 

 اما هدف ميتواند رسيدن به ناحيه حمایت بعدی باشد که یک گره همتراز در تایم مانسلی هست 
متناسب با ان حرکت شارپی که داشتیم باید حرکت   اما برای این حرکت نزولی احتمالی مطمئنا بازار به اندازه تایمی که در ان هستیم و

 ساید و درجا زدن داشته باشد تا به تعادل برسد
 

گره ایی را که در تصوی دوم نشان داده شده مطمئنا یکی از نواحی هستش که در ان ذهيت وجود مجدد به فروش وجود داشته و در  
 تحليل ها هم نشان داده شده

 رض کردیم که اگر با گره های معامالتی ترید می کنيد و اگر به خاطر داشته باشيد ع 
ترید اول با ستاپ ست کردن سفارش انجام شد برای برخورد های بعدی برای اینکه اطمينان بیشتر داشته باشيد از ترید انجام شده با  

 تریگر های چارتی و ترسيم ترید کنيد 
 تعداد حرکت به سمت هر دو گره کف و سقف را داردو علت ان این هستش که در این ناحيه در حال حاضر بازار اس

 
 خيربه خاطر ندارم که قبال این تحليل ها و ترید ها و موقعيت های الیو بازار برای طال در زمان حمله موشکی را به اشتراک گذاشته بودم یا 

چارت زده و حتی در زمان ایجاد بحران هم این گره ولی در نظر داشته باشيد که حرف اول و اخر را گره های معامالتی و ذهنیت سفارش در 
         های معامالتی هستند که مسير حرکت را مشخص می کنند

 
                 حتی در جنگ هم گام حرکتی و سی پی درایور های تریگر را به خاطر بسپارید

واب ما پوزیشن های سل زیادی رو بدون ست  لطفا از نزدیکان اقای جهرمی درخواست می کنيم  یه شب بخير کوچولو براش بخونند بره بخ
 کردن تارکت باز داریم
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 ۱۲۳۱سوال_شماره_#
  جلسه_بیست_و_پنجم #

اگر یک سطح بشکند و به سطح همتراز یا سطح تایم باال نرسد ، آیا امکان دارد در صورتی که گره ای که در دل کندل شکست حاصل از 
قيمت اول به سمت سطح همتراز حرکت کند و بعد از رسيدن به سطح همتراز برگردد و در  شکست سطح وجود دارد اینگلف شود ، ولی 

 جهتی که گره اینگلف شده بود حرکت کند؟ 

 
 جواب: 

احتماال منظور شما این حالت هستش که یه سطحی شکسته شده و قيمت بعداز کندل شکست در در پولبکی که دارد گره داخل کندل را 
خودش به سمت سطح همتراز ادامه دهد و باید عرض کنم بله این یکی از  شایعه ترین حرکت ها هست به دو  انگلف کرده و به مسير 

ند  دليل :  اولی اینکه جلوتر از گره مورد بحث شما کندل برک اوت گره ای را انگلف کرده و اصال وقتی کندل برک اوت گره ایی را انگلف می ک
 احتمال ادامه حرکت بیشتر ميشود 

انگلف دوم که گره مورد بحث شما هستش به علت حق تقدم در اینده مورد استفاده قرار ميگيرد و این انگلفی که صحبت از ان  و ان
هست در واقع استاپ هانتر شدن ترید های استاپ زیر گره بوده که باید خوراک حرکت صعودی باشد و این همان مطلبی هستش که در 

 من در خدمت شما هستیم  این جلسه پیش رو به عنوان تریگر 
 

 1232سوال_شماره_ #
 جلسه_بیست_و_پنجم #

 استاد تو جلسه آخر از الگوهای استاپ هانتری ميشه یه مثال از الگوی شماره یک تو چارت بزنين 
         حتی یکی از بچه ها تو گروه کمکم کرد ولی باز من نتونستم بفهمم واقعا گير کردم. ميشه یه مثال بزنين بی زحمت
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 جواب: 
 ان شاهللا به زودی و سعی بر این هستش که در همين هفته جلسه اخر رو تقدیم کنيم 

     اما در موضوع نمونه حرکت در الگوی شماره یک چيزی شبیه به این حرکت
 

 ۱۲۳۳سوال_شماره_#
 جلسه_بیست_و_پنجم #

 !شناور کشيد یا تا درایو یک ؟جناب تریگر ،وقتی بیس شناور داریم شیبو رو باید از بیس پل تا بیس 
                               از تمام زحمات شما استاد گرانقدر سپاسگذارم

 جواب: 
یکی از راه های تشخيص اینکه اصال ان بیس در لحظه تشکيل شناور هستش همين مقدار یک سوم اصالحی شیبو هستش یعنی اگر اصال 

 م یک سوم انجام نشده باشه ميتونستیم ان بیس رو شناور بدوني
 اما در زمانی که سه درایور رو داریم و یا در حال تشکيل درایور سوم هستیم ترسيم اصلی باید از  درایور یک استفاده بشه 

 سوال:  •

درایو فعلی . به نظر شما کدام سناریو محتمل تر است  3در تصویر ارسال شده مربوط به بیت کوین با توجه به نوع حرکت صعودی قبلی و 
سناریو دیگه مد نظر شما( و به چه دليل ؟ و این که اگر همين چارت را در ماهانه نگاه کنيم و انتظار واکنش از سطوح هم تراز داشته  ؟ )یا 

 باشيم چطور و با چه دالیلی ميتوانيم مسير آینده حرکت را حدس بزنيم؟ 

 جواب: 
هستش که اگر شکسته بشه  7700ره باال و استاپ السش ان خط به نظر من باید یه برگشت به ان سطح شکسته شده داشته باشه و بعد ب

رو هم رد می کنه ولی فعال   10.000رو هم ميتونيم داشته باشيم و از انجا شروع کنه به حرکت به نظرم ان وقت  5700حتی رسيدن به 
 هزار باشه 10هدفش ميتونه محدوده های 

نکه یک بیس در کف داریم که قيمت به سمت ان ریترن داشته باشه و انجا محلی من ترکيبی از دو حرکت شما رو بیشتر قبول دارم و ای
برای خرید هستش اما اینکه ادامه حرکت صعودی و یا نزولی را داشته باشيد بستگی به نفوذ و یا عدم نفوذ قيمت در شدو حرکت صعودی  

 قبل از این بیس هستش 
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 بیست و ششم سواالت مربوط به درس جلسه  

 سوال   18
 

 1234سوال_شماره_ #
  #جلسه_بیست_و_پنجم   

با سالم خدمت جناب تریگر ، در مواردی مانند تصویر فوق که قيمت بعد از تشکيل بیس از آن خارج شده و از یک سطح باالتر برميگردد . و  
است . در برگشت دوباره قيمت در آینده  احتماال در تایم اصلی به صورت شادو دیده ميشود که در تایم پایینتر یک بیس هم تشکيل شده 

 انتظار واکنش از چه سطحی را داریم و چرا ؟ درواقع کجا باید سفارش هنوز باشد ؟ 

 
 جواب: 

 در بیس ها منشاء حرکت ان دراپ برای ما مهم هستش و چون بیس  داریم 
 جدای ای استفاده سطح اف تی سی بیس 
 استفاده کنيدشما ميتونيد از دو تکنيک گفته  شده زیر 

 اخرین کندل رنگ مخالف و یا اولين کندل رنگ موافق -
 اپن و کلوز های این کندل ها ميتونه ناحيه ست کردن سفارش باشه  -

 
 

 1235سوال_شماره_ #
 جلسه_بیست_و_پنجم #

معامالتی نقض و استاپ یک سطح کالسيک داریم که با یک پترن دراپ بیس دراپ شکسته شده که در برگشت گره  3و  2در تصویر 
 . هانتينگ شده و ریخته
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من انتظار استاپ    3یک گره داریم و در نقطه  2هم به همون صورت یک سطح کالسيک داریم که با توجه به شکل در نقطه   1در تصویر 
 . ميکنه و ميره باالرو استاپ هانتر  3مياد و گره  4هانتر داشتم ولی توسط یک گره دیگر نقض ميشه و ميره باال  ولی در نقطه 

سوال من اینه آیا ما ميتوانيم قبل اینکه به گره برسه تشخيص بدیم کجا ميخواد از اون گره رد بشه و یا کجا ميخواد اون گره رو استاپ  
.. هانتر کنه
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 جواب: 

مستلزم شناخت تمامی گره های معامالتی در  در اصل بله ميشه و باید بشه تشخيص داد که قيمت ميخواد به کدام سمت بره اما این 
 تمام تایم فریم ها و انگلف شدن انها و بعد چيدمان حق تقدم های انها هستش 

 و در کنارش شما باید به ارایش های تسویه مولتی تایم هم مسلط باشيد که از نظر من تقریبا ميشه گفت کار غير ممکن هستش 
کردم شما اگر در تایم ميانی باشيد و قيمت در ناحيه ستاره و به تایم باالتر نگاه نکرده باشيد   و در تصویری که به صورت شماتيک ترسيم 

از نظر شما قيمت به خاطر انگلف ناحيه دایره باید نزولی بشه در حالی که مشاهده می کنيد قيمت به حرکت صعودی خودش ادامه ميده 
دایره این پایین به صورت جامانده و تاچ نشده باقی می مونه و این به خاطر اولویت در  و حتی از گره تایم باال هم فراتر ميره  و این سطح 

اینگلف تایم باالتر هستش به نظرم ميشه ولی کاری بیسيار سخت هستش که شما روابط حرکتی تمام تایم ها رو در نظر بگيرید و راحت 
 د کنيد ترین راه ممکن همان هستش که گفتم با ستاپ شکارچيان استاپ تری

 

  
 
در تصویر پایین: اگر قيمت در محل ستاره قرمز باشد و شما در محل ستاره سبز معامله شورت داشته باشيد، استاپ الس خود را در  :

 [ کجا ست می کنيد
 باالی قله شماره یک  -
 باالی قله شماره دو  -
 باالی قله شماره سه  -
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 1236سوال_شماره_ #
 پنجم - بیست - جلسه #

در تصویر بعدی بازار با حالت درایور به سطح ميرسه و کندل ال کيو بار ميزنه و دیدگاه سل رو فيل ميکنه)البته حرکت جعلی(بعد در 
برگشت بازم به حالت تسویه برميگرده به جایی که دیدگاه سل وجود داشت و به نوعی دیدگاه بای ایجاد ميکنه،بعدش بازار زیر کندل ال 

کيو بار مياد و ابتدا صعود ميکنه و بعدش برميگرده ریزش ميکنه،در چنين مواقعی که هر دو دیدگاه بای و سل وجود داره اولویت بندی و  
 ترید ما به چه شکلی باید باشه؟ 

دیدگاه بای هم داشتم و  ،و تازه در محدوده سل        و نتيجه شد عکس بعدی که در الیو بخاطر وجود دو تا دیدگاه نميدونستم چيکار کنم 
 .تصميم گيری واقعا سخت بود
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 جواب: 

اتفاقا همه صحبت من هم همين هستش که اگر جایی از بازار رو نميتونيد تحليل کنيد چرا باید دنبا این باشيد که به هر قيمتی و روشی که  
 ستش هستش ان رو تحليل کنيد در خيلی از زمان ها ترید کردن خودش یه سيستم معامالتی ه

 
 در این چارتو این رفتاری که شما مشاهده می کنيد و قيمت مدام دیدگاه های متفاوتی رو ایجاد می کنه

مطمئنا شما در تایم های زیر تایم حتی تریگر یک سطح هستید و شکارچی ها برای اینکه بتونند نيت اصلی خودشون رو پنهان کنند مدام  
ميدن و شما برا ی اینکه بتونيد گول این حرکت ها رو نخورید باید توجه اصلی شما به تایم  در تایم های پایین حرکت های متفاوت نشان

 فریم سطحی باشه که قيمت به ان رسيده 
  

 
 
 

 1237سوال_شماره_ #
 جلسه_بیست_پنجم #

نفهميدم،اولی که درایو یکشو انگلف کرد و سطحی در تصویر بعدی بازار بازم الگوهای قبليشو تکرار کرد و من دليل اینکه صعودی نشدن 
که استاپ هانتر کرده بود،به سادگی ازش عبور کرد.دیدگاه عموم بای بوده که االن سل شده،دیدگاه جدید ما هم سل بشه یا حرکت رو  

 جعلی در نظر بگيریم؟ 
ر شده،االن همينجا بازم هم ميشه دیدگاه بای داشت  قسمت دوم هم االن الیو بازار به درایو یکش رسيد و ریزش کرد تا سطح استاپ هانت

 .و هم اینکه چون درایو یک انگلف نشده دیدگاه سل داشت 
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 جواب: 

 شما یک حرکت ریزش شارپ دارید و قيمت و یه حرکت تسویه که دیدگاه صعودی داره و قيمت هم صعودی شده 
 تا اینجا همه چيز درست هستش 

 ميرسه ) که از نظر ما نباید بهش برسه مگر اینکه در سمت مخالف دیدگاه عوض شده باشهو زمانی که قيمت به ان 
وقتی بهش ميرسه شما واکنش خرید ندارید پس نشان ميده که دیدگاه در ان بیس باال عوض شده و شما با انگلف ان ناحيه باید به سل 

هستش و حرکت نزولی یک حرکت اصلی هستش و قيمت در این فکر کنيد و به همين خاطر هستش که سی پی دوم یه سی پی جعلی 
 مرحله به بیس تشکيل شده واکنش نزولی داده

 
 1238سوال_شماره_ #
 جلسه_بیست_پنجم #

 در تصویر بعدی بازار با شکستن تریگر الین و انگلف درایو یک انتظار صعودی ایجاد کرد با توجه به آرایش تسویه و خروج از ناحيه، 
کت صعود رو انجام نداد و رفت به لول درایو پنجم و سوال اینجاست درایو یک که انگلف شده پس چرا تریپل تبس شده و حال بازار حر

 ادامه نزول داده؟ 
 دليل اینکه صعودی نشده به مقدار انگلف گره برميگرده یا ربطی به انگلف نداره حرکتی که انجام شده؟

 
 جواب: 

قبل ازاینکه درایور یک انگلف بشه در تصویر شما درایور سه یک سطح رو انگلف کرده و به خاطر حق سوال اصلی در واقع این هستش که 
 تقدم انگلف ها قيمت باید اول بره درایور جدید بزنه و بعد در برگشت از درایور انگلف شده یک عبور کنه

 ضمن اینکه شما در این حالت مجاز هستید که در اف تی سی درایور سه خرید کنيد 
 تا درایور یک و در درایور یک هم سل تا درایور سه 

 
 اما مقدار انگلف و شناخت انها رو و ميزان نفوذ که در سال های قبل از حتی یک تيک استفاده می کردیم
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 در حال بررسی هستش که انگلف ها رو در اینده مطابق با تایم گره و شرایط انگلف شدن رو تکميل کنيم 
 در اینجا به خاطر حق تقدم انگلف ها شما شاهد تشکيل درایور های بعدی بودید ولی به نظر ميرسه که 

 
 1239سوال_شماره_ 

 جلسه_بیست_ششم #
در تصویر بعدی بازار یک کيو ام تشکيل داده که قسمت پائينی بزرگتر ازباالیی هست،از طرفی باال یک پیوت تشکيل شده که همزمان به 

 .اره ریترن ميکنه به این پیوتناحيه کيو ام رسيده و االن بازار د
 االن به چه شکلی ميشه وارد بازار شد؟ 

 پیوت رو بگيریم،سطح خودکشی باالیی،سطح خودکشی پائين رو؟ 
البته چون اولين برخورد هست به سطح پیوت رو تسویه در نظر گرفتم،حاال این دیدگاه که بازار ازین ناحيه در ناحيه کيو امی صعودی 

 که ميرسه به اف تی سی ميریزه در برگشت ميره باال؟ميشه درسته یا این
 از دید سفارشات هم بخواییم نگاه کنيم منشا حرکت نزولی انگلف شده،این تفاسير درسته یا نياز به مباحث دیگه داره؟ 

 
 جواب: 

  برای ترید و اینکه به چه صورت ميتوانيد وارد بازار بشوید
 تصویر شما رو ندارم ولی از نظر ساختاری اگر این یک کيوام باشد که تشخيص دادید و  تریگر من نباشد متاسفانه من تایم باالتر این 

شما در همان ناحيه  ترسيم شده بر اساس گره ایی که در اخرین لگ از لورلو به هایرهای دارید باید وارد بازار بشيد و استاپ شما هم 
 هستش 40و  20استاپ دارید پپ  4ميشه زیر گره در این تایم شما نهایتا 

االن من متوجه نشد که شما این کيو ام رو روی یک لول پرایسی بررسی کردید و یا اینکه به صورت ساختار در تایم اصلی و روی سطح  
 هستش چون شما اگر به صورت ساختار دارید نگاه می کنيد که فقط شکل الگو مهم هستش 

 نيد حداقل باید یا اسم ارز  رو بدید و یا تایم های باال و شما در بحث کيوام و اگر ميخواید تحليل رفتاری رو بررسی ک
 به صورت کندلی ميتونيد تریگر ورود داشته باشيد و استفاده کنيد

 ميتوید به صورت ساختار و الگوی سروشانه از ان استفاده کنيد 
 ميتونيدبرای رفتارشناسی حرکت روی گره ها از ان استفاده کنيد 

 تلزم این هستش که  شما بدونيد االن ميخواید چکار کنيد و این بررسی روی سطح هستش یا روی گرهو این مس
 و چون فرمایش کردید که اولين برخورد هستش من فکر می کنم روی سطح باشه 

  و شما باید ترید رو در استاپ هانتر کف و یا در اخرین گره ناحيه سبز که مشخص کردید انجام بدید
     که در ناحيه سبز تشکيل شده و تارکت داده اولویت داره بر سطحی که شما مشخص کردید به صورت زیر چون کيوامی
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 1240سوال_شماره_ #
 جلسه_بیست_ششم #

درایور زده در تصویر بعدی بازار همون الگو رو در تایم تریگر داره با توجه به نوع پیوت،االن گره باالیی که گره شناور ميشه و بعدش سه 
 هنوز انگلف نشده،اینجا مجاز به بای هستیم یا باید منتظر انگلف این گره باشيم؟ 

 اینجا تریگر من شده االن درسته یا باید منتظر ریتریس باشيم؟ 

 
 جواب: 

که اسم ارز ان پایین سالم و وقت بخير در واقع شما باید منتظر انگلف منشاء باشيد تا درادامه بعداز ریترن بتونيد خرید کنيد و االن 
     مشخص هستش من ميتونم یه نمونه تحليل رو برای شما ارائه بدم

 
 

شما از قبل یه سرو شانه داشتید که قيمت حرکت صعودی ان رو شروع کرده و این سروشانه در دایره ابی یک سرو شانه کيو ام بوده و  
قيمت بعداز رسيدن به تارکت ان یک سروشانه دیگر در دایره قرمز تشکيل داده و به منشاء حرکت خودش که سطح خودکشی ترسيم  

رد رو داشتیم و یک النگ بار رو شاهد بودیم و برای ترید در این ناحيه ما بر اساس ماهيت سطح به شده هستش برگشت و اولين برخو
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دنبال خرید هستیم و برای همين منظور دو روش خرید ما ما ميشه یکی هيدن النگ شدو و دیگری هم استاپ هانتر النگ شدو و به تایم  
 پایین ميریم 

 
 

رو هم تشکيل داده و برای بهتر دیده شدن به تایم یک ساعته ميریم که این  5مشاهده می کنيد که دایور شما در تایم پایین یه تبس رو 
 تایم تایم تریگر سروشانه هم هستش 

شما این الگوی اندینگ رو دارید و در مورد این تبس عرض کرده بودیم که در زمانی که خط تریگر الین ان شکست شده بهترین ناحيه ترید 
و ميریم  5ک به گره معامالتی اخرین پیوت هستش اگر سی پی بودش اف تی سی درایور سه و اگر تبس بودش اف تی سی درایور در پولب

 به تایم تریگر و یا بهتر بگم دبل تریگر 
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طور که نگاه می  عالمت زدید ميشه این خطوط سبز رنگ و همان  5در تایم دبل تریگر  شما اخرین گره ایی که دارید و در اف تی سی پیوت 
پپ و سوم رو هم که به اميد شکست   20و بعدی  10پپ و تارکت های شما ميشه حداقل  2کنيد شما یک استاپ دارید زیر گره با فاصله 

 سقف
 انجام شده 5و استاپ دو رو هم داشته باشيد یک ترید یک به  10و حتی اگر ترید تارکت 

ی که محاسباتی هستش هم دقيقا با سطوح داخل چارت هماهنگ بوده پس اگر من و همانطور که مشاهده می کنيد محل تارکت ها
تا استاپ بخوره ميشه  9پپ و اگر از ان ده ترید  20ترید یکی تارکت بخوره یعنی   10حاال اگر از  20و تارکت  2تریدی داشته باشم با استاپ 

عنی موفقيت در بدترین شرایط ممکن و حاال سوال اصلی این هستش  پپ و برایند در این حالت برای من که یک تریدر پرایسی هستم ی 18
 که من توانایی تحمل این همه ترید اشتباه و استاپ رو دارم یا خير و سایر مسائلی که صحبت کردیم 

 
نظرم  و اخرین نکته اینکه در چارت مشخص هستش من خودم دیشب یه ترید روی همين سطح داشتم و بعد از رسيدن به تارکت مورد 

کلوز کردم چون احتمال این برگشت رو برای ترید مجدد داشتم و اگر در مواردی هم برگشت نداشته باشيم که ترید مجدد انجام بدیم از  
 نظر من چيزی از دست ندادیم و االن هم با اجازه بریم برای ترید کردن این همه تحليل حداقل بی فایده نباشه
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 1241سوال_شماره_ #
 شم جلسه_بیست_ش #

در تصویر بعدی یورو دالر تایم یکساعته،سر و شانه تشکيل شده فقط با لگ سی پی این الگو بعدش تشکيل شده،انتظار صعودی ازون  
 ناحيه فيل شد و البته استاپ خوردیم،اینو ميشه کيو ام در نظر گرفت یا خير؟ 

 
 

پپ در ناحيه هيدن رو داشتیم و ترید بعدی که   2بررسی شد و یک استاپ در سوال قبلی به صورت کامل یورو به دالر با تمام احتماالت ان 
             پیش بینی کرده بودیم با استاپ هانتری شدو دیروز بودش که به صورت زیر این ترید انجام شد و جبران و برایند مثبت خارج شدیم

 
 خط ابی شدو دیروز و ترید ستاپ استاپ هانتری در یک دقيقه

 
 

قيمت داره که زیر شدو دیروز بوده و کندلی که باعث نقض سطح شده ان قرمزه هستش و وقتی قيمت بیاد باالی ان کلوز کنه   خط ابی
ميشه سيگنال و ان محل سيگنال رو هم با یه خط ابی ضخيم ترسيم کردم االن کيوام شد روی سطح استاپ هانتری شدو دیروز و این  

 ستش و انتظار یک حرکت رو ميتونيم باهاش داشته باشيمميشه ان کيو امی که رفتارشناسی ه
 
 

 الت خرید دارم  8این سطح ابی رو رد کنه من فری ریسک  می کنم در این ناحيه ابی 
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 ميدونيد چه اشتباهی کردم 
 هستش و توی حالت دفالت بوده من هم فکر کردم دو الت ترید کردم  0.3االن رفتم نگاه کردم یکی از ترید ها 

 حالم گرفته شد 
 

      من دوباره خریدم

 
 

 1242سوال_شماره_ #
 جلسه_بیست_ششم #

باتوجه به انواع گره هایی که ميشناسيم امکانش هست کمی در مورد گره بیس کيوام توضيح بفرمائيد ؟ به این خاطر که بعضی اوقات 
 . گره اشتباهی رو مدنظر نظر قرار داده باشيمممکن هست در تشخيص این گره برای جمع آوری سفارشات اشتباه داشته باشيم و 

 جواب: 
من تعدادی از تصاویری که از گذشته در سيستم داشتم رو در گروه به اشتراک ميزاریم و در این تصاویر به خاطر نوع ارایش تشکيل شده  

یک دیدگاه در مورد گره های محل های احتمالی واکنش در الگوی کيو ام رو مشخص کرده و مطمئنا ميتونه کمک بزرگی در داشتن 
 مربوط به کيو ام داشته باشه
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 جواب: 
برای مثال در همين چند تصویر همان طور که مشاهده می کنيد قيمت به دالیلی که در تصاویر مشخص هستش هرگز به سطح کيوام لول 

زمانی که شما یه  هایر های در کيو ام های کف دارید و یا برعکس یک لور لو در کيو  که مطابق با ترسيمات شماتيک گفته شده نرسيده و 
ام ها سقف زمانی که قيمت رو ميخواید به صورت یک سروشانه تحليل کنيد و برای پیدا کردن ناحيه پرایسی بکر و گره که یکی از شرط های 

با الگوهای حرکتی نواحی واکنش در ریتریس برای تشکيل یک سطح  ان شکست شده خط روند بودش که ناحيه عرضه و تقاضا بده مطابق 
در پولبک به خط روند شکسته شده و متفاوت هستش و تشخيص ان گره با توجه به نوع الگوی تشکيل شده در لگ اخر هستش که باید 

باعث شده که قيمت به سطح کيو ام  شما ذهنیت سفارش را در اخرین لگ پیدا کنيد مثال در این تصویر یک رالی بیس رالی  و بیس ان
 نرسه 
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 1243سوال_شماره_ #
 جلسه_بیست_ششم #

اولين شرطی که فرمودید برای بررسی کيوام جریان سفارشات این بود که تمام این فعل و انفعاالت در تایم تریگر روی یک گره معامالتی  
یا دره استاپ هانتری یا به نوعی سر گره و سطح عرضه و تقاضای ما  انجام شود حال سوالی که هست این است که اگر در حرکت قله 

 اینگلف شد ما باید چه تصميمی برای ادامه بگيریم ؟ 
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 جواب: 
زمانی که شما یک سطح دارید و یا یک گره و قيمت به سمت ان ميرسه و االن که در تایم تریگر هستید ان برگشت اول به دو علت اتفاق  

تعدادی سفارش های تسویه از طرف بایر های کف ان جا هستش و علت دوم هم  تعدادی از افراد در این ناحيه اول  می افته اولی اینکه 
  گره وارد بازار ميشن  در واقع شما دارید ساختار برخورد اول را که به عنوان تسویه بود مشاهده می کنيد و معموال ورود های اصلی بازار 

نجام ميشه و ان ورودی که در این ناحيه با انگلف گره انجام ميشه یه استاپ هانتر به حساب مياد و ما در  همراه با ورود استاپ هانتر ها ا
 این حالت وارد پوزیشن فروش خواهيم شد 

استاپ الس ما در باالی قله ميشه و عرض کردیم اگر شما یک کيو ام داشتید که  که تبدیل به دیاموند شد و یا همان تری درایور زد ان  
مان چون شما یک بار ورود پرایسی داشتید و استاپ خوردید در دفعه بعد بهتر هستش که با یک ستاپ کالسيک مثل شکست خط تریگر  ز

 الین وارد بشيد 

 
 

 1244سوال_شماره_ #
 ��جلسه_بیست_و_ششم#

مدل سروشانه داریم که فقط دو مدل ان که یکی در صعودی و دیگری ۱۸در اول ویدیو شما اشاره کردید که ما در حالت صعودی و نزولی 
در نزولی برای ما کيوام هست  بعد امدید سطوح رو گفتيد که اگر سطح شکسته شده باشه ميشه تریگر من و اگر نشکسته شده باشه 

باشه چه سروشانه باشه منظورم اچ اچ تا ال ال هست لگ باشه یا نباشه ما در سطح خودکشی ميتوانيم  ميشه کيوام حاال چه کيوام
 ریسک کنيم و ورود کنيم سوال اول من سه حالت پایین همون اسپایک و سی پی درایور ميشود؟ 

  تریگر من ميشود ؟سوال دوم اینه که اگر اسپایک و سی پی درایور باال سطح اتفاق افتاده باشد همون به نوعی 
 سوال سوم اگر اسپایک و سی پی درایور زیر سطح باشد سروشانه نزولی ميشود ؟ 
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 جواب: 

تمام حالت های که ميتونيد شما کيو ام و یا تریگر من داشته باشيد همين دو حالت باال هستش و تفاوت این دو هم فقط به خاطر  
 انتظارات حرکتی هستش که ما داریم

 کيوام لول ما انتظار برگشت قيمت و تشکيل پیوت را داریم ولی در تریگر من  ما انتظار شکست لول و ادامه حرکت رو داریم در  
حاال در تریگر من وقتی شما انتظار شکست سطح سيگنال رو دارید پس یکی از حالت هایی که تشکيل ميشه ميتونه به صورت درایور 

تصميم گيری ان در لگ انگلف شده و احتمال این رو باید داشته باشيم که در اینده قيمت از ان سطح باشه و درایوری که گره معامالتی 
 عبور کنه

 
و حرکت ها به صورت تصویر ارائه شده خواهد بود و این در راستای ان هستش که شما وقتی انگلف یک گره رو دارید این انگلف ميتونه در  

گرمن ميتونه به خاطر ورود استاپ هانتر ها باشه و اینکه در تریگر من بعدا الگو تبدیل به یه الگوی کيو ام پاکسازی مسير باشه و در تری
دیگری ميشود مطمئنا بله ميتواند یه مثلث پهن شوده تشکيل شده و یا  این رو در نظر داشته باشيد که در ادامه حتی شما ميتوانيد یک 

 يد و یا یک الگوی دیاموند ادامه دهند در تریگر منالگوی  دیاموند برگشتی در کيو ام داشته باش
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 1245سوال_شماره_ #
  جلسه_بیست_و_ششم #

سالم و عرض ادب و احترام باال یک سطح کالسيک که نفوذ بوده وشکست نبوده و در سمت چپ قبل از لگ  گره معامالتی اینگلف نشده 
بوده از کجا باید ميدونستم ميخواد تریگر من ميشه ؟دليلش چون گره و در سمت مخالف اف تی سی پیوت هست که واکنش به اون 

 معامالتی در سقف اینگلف نشده تا مسير مشخص کنه مرتبت به دو شکل سوال قبلی ؟
 ویک نظر دیگه که اف تی سی پیوت سقف اینگلف شده ولی ميتونست پایین تر بره و کف بزنه بعد بیاد بره باال 

 
 جواب: 

ناحيه تایم فوق مانسلی به صورت حمایت داره که قيمت به ان رسيده و انتظار اول ما برگشت از این سطح هستش و به  این جفت ارز یک 
 تایم دیلی که تایم تریگر هستش ميریم 
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و در این تایم شما یک حرکت شارپ دارید که بعد از آن قيمت به صورت سی پی یک حرکت نزولی به سمت سطح داشته که نشان از 
ه بوده و اولين پیوت هم که برای ما پیوت تسویه و برگشت از اولين کندل رنگ مخالف سی پی و بعداز استاپ هانت پیوت اصلی و تسوی

ریورس تشکيل شده و در حرکت صعودی قيمت در های تشکيل شده نفوذ کرده )البته گره شروع بیس انگلف نشده اما در سطح قبلی 
 نفوذ داشتیم( 

 م حرکت صعودی بوده و با توجه به مطمئنا دیدگاه حاک 

 
 

سروشانه )کيوام تشکيل شده در ناحيه سر هد اند شولدر بزرگتر و شکست خط گردن ان نوید یه تریگر فرکتال را به ما داده و انتظار ما در  
تشکيل شود( بوده برای برگشت و پولبک به خط گردن سرو شانه کوچک تشکيل یه سرو شانه دیگه و کيوام )که این بار  باید تریگر من 

  شکست خط گردن سرو شانه بزرگ و ادامه حرکت
و ان ناحيه ایی که نشان داده شده در تصویر شما هستش   در واقع نفوذ در اف تی سی بیس قبلی بوده که در مرحله اول واکنش و در 

 مرحله دوم نفوذ صورت گرفته
 انيد برای راحتی تشخيص از اولين کندل رنگ مخالف استفاده کنيدو بیس ها گره های معامالتی داشتند که عرض کردیم ميتو
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  جلسه_بیست_و_ششم #
  1246سوال_شماره_ #

ط از انجایی که فهميدیم اینگلف گره معامالتی کال مهم هست برای دیدگاه ما و از انجایی که ما کال فهميدیم چندین گره معامالتی داریم فق
تاشو ميگم اگر بازم هست بگيد بیس رالی بیس رالی  ميشه گره معامالتی و دومی منشا حرکت ميشه گره ليست انها رو ميخوام االن چند 

معامالتی و سمت مخالفشم اولين کندل رنگ موافق  و سمت مخالف اولين کندل رنگ مخالف و گره معامالتی حاصل از شکست و گره  
دراپ بیس  رالی البته در قسمت گره حاصل از برگشت جای گرفته است اگر  معامالتی حاصل از برگشت اگر باز هم هست بگيد و بیس اون 

 بازم هست لطفا بگيد ؟
 جواب: 

 این دیگه از این سوال های دیگه چه خبر هستش  و من اگر همه اینها رو نوشته شده داشتم که تا االن کتاب رو چاپ کرده بودم
 ولی این پاسخ رو باز ميزارم تا بتونم ادیت کنم

 
اولين گره معامالتی که معرفی شد اف ال بودش که محل پاس دادن سه کندل النگ در یک  راستا بودش که برای ما یک روند حرکتی به   -1

 حساب می امد 
 

 دومين گره معامالتی که معرفی شد سطح اف تی سی بودش که خودش به چند زیر گروه تقسيم شد بر اساس طول حرکت  -2
 وح اف تی سی انها و انواع پیوت ها و سط 

 
 سومين گره معامالتی که معرفی شد گره های اکسپت برک اوت بودش که  به چهار دسته تقسيم بندی شدند  -3

 
گره بعدی که فعال به خاطر دارم گره های الگوی سی پی درایور و تبس بودش که معروف ترین انها  بیس پل و بیس فلگ )بیس شناور(   -4
 بود

 
لول های معرفی شده در هيدن النگ بار  و اسپایک و النگ شدو از دیگر گره های معامالتی بودش که خدمت شما  همه انواع هيدن  -5

 معرفی شد 
 

         البته و مطمئنا در دل همين انواعی که عرض کردم گره های خاص دیگری هستش که به شما گفته نميشه -6
و اینکه دیدم در جایی فرمایش کرده بودید که به دنبال صفر پپ و   دليل اصلی ان هم این هستش که دوست داریم شما تریدر باشيد

ورود در صفر پپ هستید این یعنی اینکه خواب و خوراک و زندگی بر شما حرام ميشود و از مسيری که برای تریدر شدن باید در پیش بگيرید 
 کال به فنا خواهد رفت  پس به نظرم تا اینجا کفایت می کنيد 

يلمي از دیدم از یه بنده خدایی که مدعی بودش ایشان صفر پپ رو به ما گفتند اگر خواستید فيلم رو اینجا اپلود کنم و  البته امروز یه ف
 ایشون رو معرفی کنم که برید و پیش ایشون صفر پپ یاد بگيرید 

 ظاهرا از دیار اصفهان بودش به خاطر ته لحظه ایی که داشت عرض می کنم 
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 1247سوال_شماره_ #
 لسه_بیست_ششم ج #

در تصویر زیر بازار روی سطح مقاومتی هست،االن در این حالت ما کيو ام داریم یا تریگر من،پنجاه درصد و گره انگلف شده و بین صعودی 
 شدن حرکت و نزول جهت ترید االن به چه شکلی باید تصميم گرفت؟ 

 
 

 
 
 

 جواب: 
تحليل کردیم و به ان اشاره شد قيمت به یک سطح از تایم باال رسيدن و در حال پر کردن در یورو به دالر همان طور که در سواالت قبلی هم 

سفارشات خرید و تسویه سفارش های فروش هستش و در حال حاضر هم شما احتمال تشکيل یک سرو شانه رو دارید که هدف ان  
من تحت هيچ شرایطی نظرم روی یک سطح حمایتی به  مشخص شد و ما در این حالت در لول هایی که سيگنال خرید بده خرد می کنيم و 

 فروش نيست و از ستاپ مگنت استفاده نمی کنم و با همين دیدگاه به تایم پایین ميرم
 

هر چند شما برای این ساختار یه لگ حرکتی و شکست خط روند ندارید ولی به هر حال یک سطح خودکشی دارید که هایر های سمت 
کرده و ما در این حرکت مطابق با دیدگاهی که عرض کردیم خرید می کنيم با استاپ و با استاپ زیر لوئر لو   خالف ان یه شدو را انگلف

 نشان داده شده 
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و زمانی که قيمت خودش رو به ناحيه ابی مشخص شده که منشاء یک حرکت هستش رسوند دوباره همين داستان و بررسی های الگو و 

 ... تکرار خواهد شد  ساختار و ورود استاپ هانتر ها و
و مهم این هستش که شما باید مطابق با دیدگاه اصلی که برای سطوح دارید رفتار و حرکت مارکت رو تحليل کنيد و مثال من یه نمونه  

 برای خودم در ارز لونی به شکل زیر ترسيم کردم که بدانم باید در اینده منتظر چه چيزی باشم 
بازار مطابق با دیدگاه من حرکت کرد من ترید دارم و اگر هم حرکت نکرد که خداوند استراحت رو برای  و انچيزی که مهم هستش اینکه اگر 

         همين زمان ها درست کرده 

 
 

 یک توهم در لونی شامل
 اسپایک/ سی پی درایور/ کيوام/سطح نقص پویا/ روابطه تشکيل سروشانه ها

         در سطحی از گام های حرکتی تریگر پرایس اکشن
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 1248سوال_شماره_ #
 جلسه_بیست و ششم #

 در تصویر بعدی یه اسپایک یک ساعته داریم،   برای بهتر دیده شدن رفتيم یک تایم پایینتر 
تایم یک ربعه یک گره شناور داریم و پنج درایور،درایو یک انگلف شده ولی بازار بجای نزول صعودی شده و تریپل تبس شده،حاال که بازار 

،اون حرکت نزولی باید بیاد بیس شناور رو انگلف کنه بعد تا هيدن و بیس حرکت         تشکيل داده در نواحی برگشتی شیبوش بیس 
اسپایک ریزش داشته باشه یا صرفا یه نفوذ در لو قبلی بزنه و برگرده به سطح باال و از اونجا تا هيدن و بیس حرکت اسپایک ریزش داشته  

 .ه و یا حتی تریگر من بشه چون گره شناورش هنوز انگلف نشده باشه که کيو ام ما تشکيل بش
 از همه مهمتر این آخریش      از همه مهمتر اینکه االن ما که غرق دیدگاه هستیم کدوم وری ترید کنيم؟ 

 نماد هم طال هست
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 جواب: 
نظرم تحت تاثير ان هستش و یک حرکت جعلی  شرمنده روی چارت شما خط خطی کردم و  برای تحليلی که دارید به خاطر الگویی که بازار به 

بود ناحيه  درایور یک شما در تحليل باید ناحيه مهمی باشه و احتمال اینکه شما یک تریگر من داشته باشيد تا کيوام در تحليلی که 
 داشتید از نظر من بیشتر هستش 

 
 
 
 

االت سطح ترسيم می کنم و حمایت و مقاومت رو یادآوری من هم دقيقا به همين خاطر شما غرق دیدگاه نباشيد مدام در پاسخ به سو
می کنم و محل ترید رو با محل استاپ تذکر ميدم که یادمون باشه جوگير یه جلسه نباشيم و این جلسه و سواالتش که تمام شد شما 

 باید تحليلی داشته باشيد مثل نمونه تحليل هایی که ارسال کردم 
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 ش نکنيد مدیریت پوزیشن ها رو هم فرامو

 
 
 
 

 ----حتی ميشه فهميد که قرار هستش چه کار کنند فقط اگر
  اگر ميخواید بازار اشکتان را در نياورد هيچ راهی ندارید بجز اینکه با سبک

 رفتارشناسی حافظه قيمت 
 رفتارشناسی ذهنیت قيمت 

 رفتارشناسی حرکت قيمت 
 در تریگر پرایس اکشن همراه باشيد 
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 1249سوال_شماره_ #
  جلسه_بیست_و_ششم #

االن اگه قيمت طبق دیدگاه صعودی بشه، به خاطر اینگلف اف تی سی در پایین بعد از صعود دوباره دیدگاه نزول داریم ، منظورم اینکه آیا  
 در اف تی سی اینگلف شده همچنان دیدگاه نزول باقی می مونه؟

 
 جواب: 

تی سی دارید و اف تی سی که محل ترید افزایش سرمایه هات مانی هستش و یا ورود جامانده ها به   در پیوت ها از نظر ما وقتی شما اف 
 حساب مياد نباید پاکسازی بشه و با پاکسازی این گره معامالتی ما انتظار داریم که در اینده قيمت از ان سطح عبور کنه

 یمولی در نظر داشته باشيد که چرا ما تعداد دفعات برخورد رو دار
چون حرکت های جدید معموال دیدگاه های و ذهنیت های جدید ایجاد می کنند اما اگر پاکسازی انجام شده باشه در اکثریت موارد سطح  

 خود پیوت هم شکسته ميشه
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 1250سوال_شماره_ #
 جلسه_بیست_و_ششم                                                                                                              #

با سالم و عرض ادب استاد خاکستر  تایم فریم کيو ام رو چطور مشخص کنيم براساس همون طول لگ حرکتی و یا براساس تایم فریم گره  
 ر تایم تریگرشه که این الگو د

 جواب: 
اگر از کيو ام برای تریگر ورود و کندلی استفاده می کنيد که تایم ان ميشه همان موضوع مربوط به روش تشخيص سطوح بر اساس کند  

گيری  لها اگر به صورت چارت پترن و سرو شانه از ان استفاده می کنيد که تایم دره و قله های ان مشخص هستش و سطح اصلی تصميم 
ميشه تایم شانه سمت چپ و اگر از ان برای رفتارشناسی حرکت قيمت استفاده می کنيد که به صورت خودکار شما در تایم تریگر هستید  

 و نيازی به بررسی تایم ندارید و فقط ارایش های حرکتی قيمت روی سطحی که داشتید و به تایم تریگر رفتيد مهم ميشه 
 

 1251سوال_شماره_ #
 ت و پنجم جلسه_بیس#

در اینستاگرام شما گذاشته شد پیش بینی کرده بودید که قيمت به سمت باال حرکت می کند که  GBPUSD در تحليلی که امروز  در مورد
درست هم بود. اگر می شود توضيح بدین چه چيز اینجا این دید رو به شما یا دوستانی که تحليل ها رو ميزارن داده و منطبق با کدام 

 ت که تا االن آموزش دیده ایم. متشکرم مباحثی هس

 

https://kohanfx.com


 جواب: 
 من همان طور که بارها عرض کردم یک اصل اوليه دارم 

 تشخيص پیوت ها در تایم فریم ها و در پوند هم شما یک پیوت دارید مطابق با شکل زیر که دو سطح داخلی و خارجی داره
 در نظر گرفتن همه تکه  های پازل تحليل انجام ميشه ضمنا عرض کنم دیگه تحليل مطابق با کدام مبحث نيستش و با 

 
 

در ادامه قيمت به سطح اف تی سی پیوت رسيده که اینجا محل ترید بوده و مطابق با ستاپ های گفته شده شما در تایم تریگر  
باشه قيمت در برگشت مولتی تایم  ميتوانستید خرید انجام بدهيد اما در مرحله بعد چنانجه این ورودها سفارش های اصلی را پر کرده 

 فریم نهایتا باید به تی سی این پیوت جدید برگشت داده شده و ادامه حرکت را شاهد باشيم 
 

اما همانطور که مشاهده می کنيد قيمت تنها یک واکنش موقت داشته و برگشت از این پیوت را شاهده نبودیم پس گزینه دوم ما  تست 
 حرکت از این ناحيه انجام شده  خرید در محل مقاومت هستش که

و نکته اصلی تحليل از این جا شروع ميشود که ان واکنش موقت محلی بوده که اکثریت به خرید فکر ميکردند و همان طور که می بینيد 
داده که سفارش قيمت به راحتی از ان حرکتی شما ان را در تایم پایین ميتوانيد به صورت  یک دراپ بیس دراپ ببیند عبور کرده و نشان 

 ها در این گره از نوع خرید بوده
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این قسمت های الیت شده همان کندل است که در ان دیدگاه خرید وجود داشته و بعداز شکست یه استراحت داریم و چون این حرکت  
قابل توجه این   شارپ صعودی دیدگاه صعودی هستش ما در ان زمان دیدگاه حرکت صعودی رو از این سطح در نظر داشتیم و نکته

هستش که ناحيه هایی که به صورت گام تکرار ميشن با این کندل مورد بحث که یک ریترن یا یک پولبک هست تناسب داشته و بر اساس 
 همين باکس ما سطوح و لول هایی داریم که ميتوانيم در کف ها بخریم و در سقف ها بفروشيم 

 فقط باید مقيد به قوانينی باشد که دارید 

 

 
 

  1252سوال_شماره_ #
  جلسه _بیست و ششم #

فقط مشکلی که دارم همه دروس رو فکر ميکنم یاد گرفتم  ۱۲۴۴سالم و خسته نباشيد و خدا قوت به استاد گرانقدرتشکر ویژه بابت جواب 
ولی رفتار شناسی حرکت رو نفهميدم واقعيتش در شروع جلسات گفتيد که سطوح کالسيک بعد سطوح عرضه وتقاضا  بعد از اینکه این دو  

 ری باید بهش برسم ؟ موضوع یاد گرفتيد ذهنیت قيمت یا رفتارشناسی حرکت قيمت دقيقا این قسمت اخر رو متوجه نشدم چطو
 

 جواب به صورت فایل تصویري  
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 1253سوال_شماره_ #
 جلسه_بیست_و_ششم #

 باسالم استاد خاکستر در ویدیو اشاره داشتید که بیس در لگ در کيو ام در لگی که سر رو ميسازه اینگلف بشه اگر در شانه اول اینگلف بشه
 ایراد داره؟

 
 جواب: 

زمانی هستش که تحليلگر گره معامالتی را به عنوان یک دره یا قله در نظر ميگيره و منتظر تشکيل یک کيوام موضوع مطرح شده برای 
 هستش و از انتهای گره اقدام به ترسيم کيو ام لول می کنه در حالی که گره جزئی از اجزاء شمارش دره و قله  ها در کيو ام نيستش 

 
ها انتقاق می افته و شما در خيلی از موارد شاهد ان هستید که تحليلگر و یا تریدر یک گره را این حالت رو عرض کردیم معموال در شکست 

به عنوان یک حرکت در نظر ميگره در حالی که این گره یک گره حاصل از شکست هستش و ان های زده شده یک استاپ هانتری گره برای  
نها با گره ها هستش و اینکه این حالت معموال بعداز شکست اتفاق می  ادامه ریزش بوده نکته مربوط به شناحت حرکت ها و تفکيک ا

 افته
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 1254سوال_شماره_ #
 جلسه_بیست_و_ششم #

تفاوت الگوی دیاموند با تری درایو چی هست و  چه استراتژی خاصی باید برای آن در نظر گرفت. چونکه قوانين سی پی درایورها را نداره و  
 نداره؟ به کيوام هم شباهتی 

  
 جواب: 

 اختالف ها در تمام الگوهای زیر شده در تعداد درایور ها و اختالف در های و لو انها هستش 
یک تری درایور که کامال مشخص هستش و قله ها باالتر از قله های قبلی و دره های هم باالتر از دره های قبلی هستش و اگر این ترتيب 

مثال اگر در دره دوم این دره پاینتر تشکيل بشه شما یک کيو ام دارد که مطابق با مطالبی که  نقض بشه ان وقت اسامی عوض ميشه و 
 گفتيم در شکست و برگشت ها از ان استفاده ميشه و همچنين در مورد تری دارایور هم که صحبت شد و اما

 
رید و انتظار برگشت از ناحيه شانه سمت راست و زمانی که در درایور دوم شرط تری درایور نقض ميشه شما احتمال تشکيل کيو ام رو دا

 شکست خط تریگر الین ترسيم  که به موازات خط دایورجنس هستش 
و اما اگر قيمت ان سطح رو نشکست و یه دره دیگه تشکيل داد شما ميتونيد الگوی دیاموند داشته باشيد که این الگو ادامه دهند و  

زمانی که شما انتظار کيو ام رو دارید رخ ميده که قيمت یک قله جدید ميزنه و تبدیل به   برگشت به روند هستش معموال این اتفاق هم
مثلث پهن شونده ميشه  در این حالت هم شما ميتونيد دو خط موازی خطوط ترسيم شده از دره و قله رو داشته باشيد و انتظار تشکيل 

 یک دیاموند

 
 ت پترن بخواید نگاه کنيد استراتژی فرقی ندارهبای همه الگوهایی که صحبت شد اگر به صورت چار 

 خرید در حمایت و فروش در مقاومت
 حاال اینجا حمایت و مقاومت ها پویا هستند و استاتيک نيستند 

 و تریگر ورود شما ميتونه استفاده از تریگر الین باشه و یا اینکه  از ستاپ های استاپ هانتری استفاده کنيد
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