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Forex Master Class Group 1 
 

مطلب آن با شما اينکه ز اطمينان و موضوع يک کردن مطرح بگيريد.يعنی ياد بخوبی را مطالب شما که است بصورتی کالس اين :شکل دوستان همه بر                             سالم
 ارتباط برقرار کرديد وميتوانيد در معامالت خود از اين مطلب بهره ببريد.

 دوستان حاضر بگين تعريف شما از حمايت و مقاومت چی هست وروی شکل نقاط مهم رو عالمت بذارين.با هيچ چيز هم غير از حمايت مقاومت کاری نداريم.

 
 

 چرا ميگيم حمليت ومقاومت ؟
 نوام:برای من تو هر نقطه که بازار با رشد مواجه ميشه (البته سوينگ و کف متفاوت است ارزشش )ميتونه حمايت باشه و برعکسش هم ميتونه مقاومت باشه

 مهمترين تريک برای حمايت و مقاومت چيست؟
 دوستان در اين تصوير ساده چه ميبينيد؟

 

 
 يعنی چه اتفاقی اينجا رخ داده؟

 تبديل نقش معامله گران بازار
 اين يکی از پرکاربردترين تريک های بازاره
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 ارش:اونجا که کف شکسته شده پاکسازی سفارشات باقيمانده خريد؟
 تمام سفارشات

 با اون CP سفارشی برای خريد در اين سطح نيست
 نقد کردن علت پولبک ميشه و ايجاد يک اف تی ار زيبا

 حاال برای دوستان قديمی تر : چند اف تی آر خوب در تصوی هست؟
 

 
 با اين راحتتر ميبينين

 اول قيمت يک کف رو ميشکنه
 يعنی االن ديگه اين سطح هيچ ارزشی بعنوان ست کردن معامالت النگ يا خريد نداره

 تنها آماتورها با ديدن پولبک باميد اينکه قيمت در حال بازگشت ميپرن تو بازار ,فروشنده ها هم همينو ميخوان
 برای اينکه سفارشات فروش اونا وارد بازار بشه بايد خريداراهايی باشه

گر معامله يک استراتژی اصال ميتونه همين و ميخوره شکست شده شکسته نقطه اون به بازگشت برای ميگذره.تالش مهم مانع يا سد يک از :قيمت ار تی                             اف
 باهوش برای ورود وخروج بشه چون مطالب بسادگی و فراوان عرضه ميشه متاسفانه اونطور که بايد قدرشو نميدونين

 
 

 يک نکته مهم :شما توی روند نزولی فقط دنبال اف تی ار فروش باشين ,اصال کاری به خريد ندارين
 هر اف تی ار يا فلگ ليميتی که برای خريد تشکيل ميشه رو بی خيال بشيد تا مگر زمانی که براحتی در هر دو جهت معامله کنيد
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 تاکيد من روی حمايت و مقاومت وتبديل اين مناطق و يادگيری اف تی ار برای اينه که شما بتونين براحتی معامله کنيد وسود ببرين
 شما همين مطالب موجود در کانا و اين گروه رو چند بار بخونيد و روی صد ها چارت تمرين کنيد تريدر قابلی ميشين

 
 

 يعنی در هر شرايطی بايد مطالعه کنيد و تمرين وگرنه رک و پوست کنده بگم محاله يک سنت از اين بازار سود بگيرين
 

 
تحليل کتاب اول صفحه 100 حداقل لطفا ومقاومت حمايت مطلب در و تکنيکال اصول بيشتر گيری ياد بعنوان ميکنيد گذاری عالمت را مهم مناطق شکل                           باين

 تکنيکال از جان جی مورفی رو بخونيد
 جناب شيرالی بهترين تايم فريم برای تريد ميان روزی کدوم هست؟

 آناليز در تايم ديلی و تريد در تايم يک ساعت و گاهی اسکلپ در 15 دقيقه
 من دقيقا نميدونم االن چی بايد بگم . شما هر جايی را که قيمت تغيير جهت ميده را مگه ساپرت و رزيستنس حساب نميکنيد؟؟؟

[In reply to Unknown] 
 اگه بخوای تمام مناطق رو عالمت بذاری ديگه چيزی نخواهی ديد.نقاط کليدی برای ما مهم هست

گردونده بر سرشو قيمت جايی هر شما يعنی بشن کليدی نقاط به تبديل که دارن اينو پتانسيل کدومشون هر ميکنن عمل ساعتی بمب مثل خطوط اين کدوم هر                              آخه
 شما قبلش را ببينی اونجا هم قيمت يه واکنش هايی داشته

[In reply to Unknown] 
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مهم واکنش ما که بوده مهمی مکان حتما اينجا که بگيد کرديد مشاهده ان در تريگر اساس بر واکنش که کجا هر و باشيد داشته خالی چارت يک شما من نظر                                 به
واکنش که کجا هر که بگيد حاال و ميده نشان واکنش قيمت باشه مهم مکان کجا هر که ر گفتا اين اساس بر که هستش معکوس ديدگاه يک بشيد. وارد و                                 داشتيم

 نشان داده حتما مکان مهمی بوده.. يادگاری از تريگر
[In reply to Unknown] 

داره.اين هدفی چه پی سی اين بشناسيم.بدونيم را قيمت باشيم.الگوهای داشته وتقاضا عرضه مناطق اين همه عملکرد از کاملی درک بايد که همينه                         برای
اموخته را تکنيکال اوليه بشناسيم.اصول را روند باشن.و...خطوط داشته برابری قدرت ها فروشنده يا خريدار ممکنه ميشه.کجا اجرا منظوری چه به                       اينگولف
حس بلکه درک تنها نه را ليميت فلگ و ار تی بدهيم.اف تشخيص رو Fake بشناسيم.حرکات بخوبی را ها باشيم.تريک داشته زمان از خوبی                          باشيم.درک

 کنيم.اونوقت دغدغه اينکه کدوم مهمتره نخواهيم داشت بلکه درک کاملی پيدا خواهيم کرد وچارت را بسادگی تحليل ميکنيم

 

 
 برای فردا شب .درک شما از اين چارت چيست؟مگر چند ناحيه مهم توی اين چارت هست؟چطور اون رو آناليز ميکنيد؟
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 [ Photo, يک نکته در بخش دوم تنها  ومحکمترين علت فروش ما ميتونست باشه.اون نکته چيست؟ ]

alishrl@aol.com :دوستانی که پيشنهاد يا انتقادی دارن پيام بفرستن يا اينجا ايميل کنيد 
 نوام:نکاتی برای دوستانی که پرايس اکشن کار ميکنند:

 کندلها اغلب قدرت خريداران وفروشندگان را به شما نشان ميدهند
 نشانه های قدرت خريداران دربازار(عکس اينها ميشه نشانه قدرت فروشندگان):

 1.تعداد کندلهای صعودی بيشتر از تعداد کندلهای نزولی باشد
 2.کندلهای صعودی پی در پی و پشت سر هم .

 3.کندلهای صعودی بادی بزرگتری نسبت به کندلهای نزولی دارند
 4.کندلها معموال در نقاط نزديک به نقطه ی های خود بسته ميشوند

  5.وجود شادو پايين در کندلها
 6.کانالهای کوچک صعودی در قيمت

 7.بريک اوتهای صعودی و قوی که گاهی با گپهايی همراه هستند و ادامه اين بريک اوت ها(در تايم های پايين ديده ميشود)
  8.افزايش تعداد کندلهای صعودی پشت سر هم

 9.بدنه کندلهای صعودی در حال بزرگ شدن باشند
 10.تعداد کندلهای نزولی پی در پی کم تر شوند

 11.بدنه کندلهای نزولی در حال کوچک شدن باشند
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 در يک روند صعودی انتظار قيمت های باالتر و در يک روند نزولی انتظار قيمت های پايينتر را داريم....
 کانال ها قابليت تبديل به روندهای رنج را دارا هستند

روند به شدن تبديل قابليت زودی به خريد فشار با نزولی وکانال دارد قيمتی رنج ناحيه به تبديل توانايی زودی به باشد حاکم فروش فشار آن در که صعودی                               کانال
 رنج را داراست.

 سيکلهای مارکت هميشه بر اساس ترند ورنج و بريک اوت و ترند و...ادامه می يابند
 قانون اينرسی در مارکت هميشه وجود دارد وقتی مارکت در ترند قرار دارد معموال 80% از الگوهای برگشتی فيل ميشوند ،پس در جهت ترند معامله کنيد

رنج سطوح سمت به قيمت حرکت جهت خالف در ،پس شد خواهد فيل معموال اوت بريک برای قيمت اقدامات از %80 معموال هستيم رنج روند يک در ما                              وقتی
 معامله کنيد

 اگر مطمئن نيستيد که مارکت در ترند است يا رنج پس بدانيد که مارکت در ترند قرار دارد.
 

[In reply to Noam Chomsky] 
کندل مورد در معروف اساتيد از خارجی حتی تحليلی متون تمامی در فاحش اشتباه يک من نظر به که دارم فراچارتی دوست اين نوشته خصوص در نکته                             يک
هستش.... برگشتی های کندل معنی ان و داره: وجود هم تريگر زبان به تحليل نانوشته کتاب در و ندارم رو ديدگاه اين اصال من که داره وجود برگشتی                              های
و شود استفاده انها از روند به برگشت ديدگاه با که دارند ارزش زمانی ها کندل اين بلکه نيست روند يک شدن تمام و روند برگشت معنی به برگشتی                               کندل
خودش. قبلی روند به حرکت برگشت برای کنيم استفاده اصالح يک انتهای در را انها بتوانيم مر که بود خواهد اهميت حايز برگشتی های کندل از استفاده                             زمانی

 موفق باشيد — تريگر
 

از ولی نميگيره قرار کسی ديد در حسابی وقتی هيچ که چند هر بده... نشان رو تحليلی روش و اکشن پرايس قدرت بتونه تريد نمونه اين که کنم می                               تريگر:فکر
روش قدرت به تا ببنيد بسيار تاپيک اين در ديد خواهيد رو شده انجام تريد هم بعد و کرديم اعالم جلوتر ساعت چند حداقل رو تحليلش قبال که ها تريد نمونه                                 اين

 تحليلی پرايس اکشن ايمان بياوريد..... تريد روی پوند ين فقط سه پپ در ضرر رفت.....
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Engulf و, CP امشب: بحث در باره 
[Forwarded from ReadTheChart] 

 سالم بر همه دوستان
  در ابتدا به همه دوستانی که جديدا بما پيوستند خير مقدم ميگويم واميدوارم بتوانم بخشی از

 تجاربم را بشما انتقال دهم.
  امروز بحث کالس در مورد سی پی يا کامپرشن هستش.همانطور که ميدونيد کمپرس کردن

  بمعنای فشرده سازی است.به معنای متراکم کردنه.شما تعداد زيادی فايل در کامپيوترتون دارين
 که با نرم افزارهای مربوطه براحتی اونا رو زيپ يا آن زيپ مکنيد.

 اين اصطالح در رابطه با قيمت و اينکه چه کارکردی داره برای ما دارای اهميت زيادی است.
. 

  چرا که با يادگيری اين الگو بسادگی ميتونيم چارت قيمت سهم مورد نظر مون رو تحليل کنيم.
 البته برای مسلط شدن به پرايس اکشن اين سی پی تنها يک بخش مهم ولی کليدی هست.

 
  اين الگو قدرت مانوور زيادی بما ميده.با يادگيری درست اين الگو براحتی از قصد معاله گران بزرگ
  آگاه ميشيم.در بيشتر مواقع بازی گران بزرگ برای پر کردن سفارشات خودشون نياز به همراهانی

 در جهت مخالف دارن.
 

  اونها وقتی ميخوان از يک ناحيه عرضه بفروشن از اليه های پايينتر شروع به کمپرس قيمت درون
 اين منطقه عرضه ميکنند.

 اين بايد برای ما واجد عالئم خاصی باشه و بسرعت بدونيم که فروش از اليه های باالتر در دستور کار هست.دونکته الزم هست بگم:
 1 چنانچه قيمت در منطقه عرضه اقدام بتشکيل پرچم نمود تا بيس پرچم و اولين ديمند سر راه خودشو انگولف نکرد وارد فروش نميشيم

تايم تقاضای ويا عرضه مناطق اون علت که داشت خواهيم باال به پی سی انتهای از اوت بريک يک : ليکويدی و پی سی بنام داريم مجزايی مطلب 2                             
 باالتره.انشاهللا در مبحث مجزايی در مورد اين مطلب بحث خواهيم کرد.
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 اين اولين چيزی است که شما بايد در مورد تريد بدانيد:

 
 "ما هميشه به دنبال نشانه هايی از  آنچه بازيگران بزرگ در مناطق مهم انجام ميدهند هستيم.

 
 و اگر نتوانيم درک کنيم که آنها در تدارک چه چيزی هستند مطلقا معامله ای باز نمی کنيم.

  اگر ببينيم که اين بازيگران بزرگ سعی دارند نوع سفارشات خود را از  ما پنهان کنندآنچه خواهيم
 ديد يک سی پی است.

  پس هر گاه سی پی يا کمپرس در بازار ديديم بايد بصورت کامال حرفه ای بدانيم که قصد ونيت اين
 بازيگران چيزی غير از آن داستانی است که اکنون چشم ما ميبيند.

  کمپرس يا سی پی هدف خاصی را دنبال ميکند.و با ديدن اين الگو بايد فراتر از آنچه ميبينيم عمل
 کنيم.

 آنها ميخواهند تا نهايت ممکن اردرهايی خالف جهت سفارشی که ست ميکنند را داشته باشند.
  بنابراين، در رويکرد، اگر ما می بينيم که بازيگران بزرگ سعی در پنهان کردن سفارشات خود
  دربازاردارند، ما شاهد الگوی زيبای فشرده سازی خواهيم بود، وبا اين الگو می توانيد  مطمئن

 شويد که  نيت آنها چيست.
 قبل از ريورس قيمت چيزی که آنها نياز دارند تعداد زيادی سفارش است.

  چنانچه سفارشات باندازه کافی برای نباشد تا نقشه اين معامله گران عملی شود
 ما حرکت خاصی از آنها نخواهيم ديد.

  پس هر وقتی مثال در نزديکی يک منطقه عرضه خريد ی می بينيم که بحالت کمپرس پيش
 ميرودبايد آماده فروش باشيم.با اين الگو نيت پنهان انها که فروش است برای ما روشن ميگردد.

If we don't see this, we can be pretty sure that it won't just turn immediately, as there   
.usually won't be enough orders against them to fill all the orders they must fill 

This is why we wait for an engulf. This shows their intention to reverse price. Then we  
watch them trying to hide their orders in the market on a retrace, ready to take price to  

.the origin of the move 
 قيمت به سوی يک سطح عرضه کمپرس ميشود.

  دراينصورت قصد آی تی مشخص است.چنانچه ديمند يا منطقه تقاضا باقی نمانده باشد اين تنها
 سيگنالی است که شما نياز داريد:فروش

  هدف کمپرس جذب تمام سفارشات خريد در آن ناحيه است تا قيمت براحتی و بدون دردسر به
 سطوح پايينتر نزول کند.

 به محض ديدن کندل ريجکشن وارد فروش ميشويم.
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راهی . ميزنه استاپو برميگرده قيمت دوباره اما ميگيريم فروش ميشه وارد که قوی فشار يک با هستيم ريزش منتظر ميشه ها وقت خيلی . داشتم                            حامد:سوالی
االن ميگذارم هم عکس . داره وجود موردها اين کردن فيلتر            برای

 
بخوبی را الگوها بدونی.يا را وتقاضا عرضه عملکرد خوب خيلی وهم سريع خيلی هم شما مگر نيست خوبی آپشن ورود من بنظر ساعت يک زير اصال جان                             حامد

 بشناسی تا  باهاشون توی 5 يا 15 دقيقه وارد ويا خارج شی
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 تريگر:شما در هيچ کدام از پوزيشن هايی که نشان داديد با ضرر خارج نميشويد.

 بله

 
مسئله هر يا پی وسی علت پی سی توی داره مشکل هنوز هست هم کسی .اگه بگذارن يورو از غير ديگری ارز در پی سی از تصوير يک کدوم هر دوستان                                 لطفا

 ديگه بگه لطفا
با قسمت سه به رو پوزيشن ... ميدهيم انجام ناحيه ان در رو ورود وقتی و رفته 15 تايم به ورود برای ساعته 4 تحليل مثال ميرسيم ناحيه يک يه                                تريگر:وقتی
و پپ 40 دوم تاکت و پپ 20 پوند برای مثال ATR اساس بر اول تارکت کنيم. می تقسيم ميشه.... گفته سرمايه مديريت و پوزيشن مديريت در که هايی                               درصد
بسته دوبار .... کرد. نخواهيد ضرری و ميخوريد ورود روی را استاپ شما و شده ايی بی ها پوزيشن شد.. تاچ شما ول تارکت وقتی ريسک.... فری سوم                              تاکت

 شدن روی صفر با سود کم و وقتی که حرکت شارپ سوم صورت گرفت ديگه حرکت با قيمت تا سطح بعدی
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داره؟ ای نکته يا شه؟ می رسم چطور مثلث اين که اينه منظورم دن؟ می نشون مثلث شکل به رو الگو اين ام آرتی های چارت تو چرا داشتم. سوال يه آقا                                  علی
 شما هم با مثلث رسم می کنيد

 تريگر:سی پی == کمپرس == فشردگی === تا رسيدن به يک ناحيه عرضه و تقاضا
 سالم دوستان . علی آقا اين سی پی تائيد ميشه؟

 
 بله عزيز
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 اين تصوير جمع اوری فروشها به قصد خريد
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cp جناب شيرالی چه کمکی ميکنه اين 

[In reply to Unknown] 
 جمع اوری نوع خاصی از سفارشات

 
 بله گاهی الزم يک منطقه کامل از سفارشات پاک بشه بقصد حرکتی بزرگتر

 ارش:سومين سی پی را نميفهمم
 يعنی چه؟ خوب کمپرس شده توی ديمند برای حرکت بعدی بای
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 شما در تايم ديلی وقتی عالمت گذاری کرديد بعد که بريد تايم مثال يکساعت وسعت محدوده سی پی رو ميبينيد

 
 

 دوستان بحث بروکر چون خيلی مهم هست بمونه برای فردا شب
 شما اگر باالترين دانش رو هم داشته باشين ولی بروکرتون درپيتی باشه امکان نداره بذاره سود کنيد

 يعنی حتما حتما بايد بروکر شاخصی باشه.ترجيحا اونهايی که رگوله اروپا هستن و قوانين سفت وسختی دارن .و پلتفرمشون هم فقط متاتريدر نباشه
 بيشتر بروکرهايی که االن با ايران کار ميکنند شيادانی هسستم که فقط دنبال دزديدن پول شما هستند

 
 جناب شيرالی کوتاه شده گامهای نزولی بع از هر سی پی ميتونه عالمتی از تغيير روند باشه مثل چارت زير
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 سی پی کارکرد زيادی داره

 يکی از مهمترينش نقشش توی پاک سازی سفارشات
 نقش مهم بعديش بخش مهمی از الگوی درايوه3

بگيره نميتونه شتابی زياد و کرده پيدا ايراد موتورش که ماشينی ميبينيم.مثل مشخصی قيمتی رنج در کندل زيادی تعداد که است حرکتی يک پی :سی                           دوستان
 قيمت وقتی کمپرس ميشه همچو حالتی داره

 دنبال بروکری باشين که حداقل يک سايت درست کار مثل RTM تاييد ميکنه
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فکر که ميکنن آرايی صحنه بخرن؟طوری هست.ميخوان گران معامله باقی انداختن دام به برای بزرگه بازيگران خاص تاکتيک از نوعی يک پی سی جان                          حامد
 کنيد ميخوان بفروشن و بالعکس

هستند نظر مد مشترک نواحی ايا نواحی ترسيم در ديگر نکته .و ميفرماييد استفاده قبل روز معامالتی سشنهای s/rاز نواحی ترسيم برای بپرسم                         سيامک:ممکنه
 يا خير صرفا نواحی عرضه يا تقاضا…

 فقط نواحی فلگ و اف تی ار در روز گذشته
معامله تايم و چارت در الگو گرفتن تايم ديگر ميشود...نکته رسم دستی يا هست تريدر متا در سشنها عمودی خطوط ترسيم برای تمپلتی يا انديکاتور                           سيامک:ايا

 و تريگر ورودی چيست.
 تريگر:انديکاتور های زيادی هستش ولی من به صورت دستی يک خط ترسيم می کنم

 کار سختتر شد ايا فلگ همان پرچم (پولبک يا کارکشن..بين ترند ) است
 تريگر:تقريبا همان معنی رو داره ولی تحليل ها همه بر اساس انجه که در همين کالس و پرايس اکشنی که گفته ميشه صورت ميگره

تريدها و ويکلی) کندل به بار يک هفته (هر کنم می نگاه روزانه کندلی شکل به بار يک روز هر هميشه) دارم( تحليل ساعته يک و 4 های تريم در                                تريگر:من
 در تايم ام 15 بر اساس نواحی تحليلی

برگرفته احتماال و ميشه کار ظاهرا ايرانيان .اقتصاد موسسه حسنی اقای توسط که داره وجود شمعی نمودارهای در تقاضا و عرضه عنوان با                         سيامک:سيستمی
 از بلومبرگ هست ايا سيستم شما قرابتی با ان دارد.

و ميدادم اموزش رايگان خودم (چون نشدم هم اناری دکتر اقای جناب تريد روش ديدن به موفق و نداشتم... اشنايی حسنی اقای جناب با من                           تريگر:متاسفانه
 اموزش ايشون پولی بود يه اختالف سليقه داشتيم که حل شد) ولی کتاب های البروک رو نگاه کردم
 خالصه تشابه هستش و کل بازار رو که درست نگاه کنی ديگه روش نگاه کردن زياد مهم نيستش

شده قوی تقاضا سطح به تبديل انسطح به پولبک با و شده شکسته قبلی نزولی روند که است پررنگ)سطحی ابی (خط اريا ديسيژن از منظور                           سيامک:ايا
 وبعبارتی سيکل روند نزولی به صعودی تبديل شده…

اگر که هستش مارکر يک ناحيه اين نظرم به و شده شروع روند يک ار تی اف تشکيل و قبلی سطح شکست از بعد که هستش ما ليمت فلک اولين                                تريگر:انجا
خواهد بخوردار مناسی ريواد به ريسک يک از باشيم داشته تريگر که صورتی در و هستش خريد برای مناسبی مکان برسونه ناحيه اين به رو خودش                            قيمت

 بود.به عبارتی من فرمايشات شما رو با اصطالحات پرايس اکشنی که داريم بيان کردم که برای ساير دوستانی هم کالسی هم قابل استفاده باشه
کيف بگم خودمونی باهاش و هستش دادن ياد من عالقه و ندارمعشق ها پول اين به احتياجی من ولی هستش تومان هزار 60 ساعتی من تدريس                            تريگر:هزينه

 می کنم
  سالم جناب تريگر

 کاربرد rbr Rbdو... چی هست تو معامله
دو وقتی اينکه يکی بگم فعال ميتونم من اصلی کاربرد تا دو خودمون.. قديمی سه دو يک همان به شبيه چيزی يه هستند. مارکت حرکتی های                            تريگر:ساختار
بيس سطح ان به االن قيمت و افتاده اتفاق گذشته در وقتی اينکه ديگری و کنيم. تريد باهاش که هستم سوم قسمت شروع انتظار در ما افته می اتفاق اول                                قسمت

 رسيده منتظر يک واکنش مناسب در اين سطح خواهيم بود
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 شيرالی:يك نمونه تريد براساس فلگ ليميت(تنها براي اينكه بدونيد اين مناطق چقدر زيبا عمل ميكنند پستهاي كانال تريگرعزيز رو ببينيد)

 
است شعرفرنگي پيانگولف.....خالصه دراپسي بيس ليميتپلبيسرالي دارن:فلگ پررنگ الگوهاحضوري بيشتر هست.يعني بخواي هرچه چارت اين                 توي

 براي مطالب عرضه شده
 تريگر:جناب شيرالی " ال کيو " هايی که بعد از سی پی صورت ميگيره به چه معنی هستش؟

 
 يه نوع بريك اوت
trap يه شكلي از 
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 بعدا يك بحثي در اين باره خواهيم داشت.سي پي اند ليكويدي و گپ اند ليكويدي

 

http://abcbourse.ir/


20 
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 [ نتيجه فورکست ]
 

 

 
[ Photo, ميتونه بی تی اف تشکيل در مجدد ورود بای تصوير در شده داده نشان نواحی که ميرسه نظر به موندند جا کد ارز جفت روی تريد از که  دوستانی                                 
 [ مکان مناسبی
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[Forwarded from Mostafa] 

 [ Photo, اينگلف اف تی آر =ورود ]
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 استاد اين پرچم با پرچم تکنيکال باهم فرق دارند؟

 تريگر:نه ولی تکنيکاليست ها بلد نيستند که بگن يک پرچم چطوری شکل ميگيره.... البته هشت مدل پرچم داريم
 تريگر:در واقع همان پرچم هستش ولی حاال با ديد پرايس اکشنی و نگاهی بازتر

 تماشايي است قدرت سي پي و اف تي ار

 
 

 فروش از مناطق سوپالي يا فلگها.همون چيزي كه تريگرعزيز بخوبي داره انجام ميده
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باالتر/پايينتر سطوح از مجدد ورود نقاط بفكريافتن نشويد.تنها بازار وارد نزولي يا صعودي چندكندل بعداز ايكس ايم در مومنتوم اتمام از بعد وقت                         هيچ
 باشيد:مناطقي كه اف تي ار يا فلگ ليميت داريم و يا بهمراه فلگ جديدي كه درست خواهد شد

enter on the edge of cp بيشتر مواقع 
 نقطه شروع سي پي ونقطه اتمام سي پي زونهايي بمراتب مهم هستند

 
ending diagonal شبيه 

 فروش پرريسك
 

 
 
 

 مثل اينكه حدثم درست بود
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و ميكنيم انتخاب را خاصي سطح تريگر يا من مثال چرا كه دليل اين دنبال مرتب و كنيد دقت خوب نكات باين بودم.دوستان بااليي سطوح از فروش منتظر                              من

 براي خودتانشبيه سازي كنيددر معامالت بعدي
cp edge سوال:به چه معناست 

 ابتدا و انتهاي سي پي رو ميگيمخصوصا انتهاجايي كه سي پي تموم ميشه
 
 
 
 

۱.۳۲۸٤@ Possible by becaz of 3Tap 
 استاپ ۱۱ پيپ
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 علی جان  ميشه زحمت  بکشی  و تو يه  تصوير بزرگتر  با توضيحات در مورد  اين  موقعيت ها توضيح بديد
 
 

 دليل ورود
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 قدرت مناطق عرضه وتقاضا وشناخت درست از نقش اين مناطق و تعويض اين نقش همانند يك اثر نقاشي زيبا
 البته الگوهايي هست كه تدريس نشده مربوط به بخش پيشرفته است

 
 [Forwarded from تريگر]

کندلی اين و کنيم مشاهده توش ميتونيم ما رو بازار نقدينگی و هستش مناسب حجم دارای که با النگ کندلی ما برای و نقدينگی === ليکويتی === کيو                              ال
کيو ال مورد در تونستم که چيزی ومفيد خالصه بياد..... بيرون شده کمپرس محدوده طرف يک از قيمت تا ميشه پی سی محدوده شکست باعث که                            هستش

 خدمت دوستان عرض کنم...
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 در تايمهای پايينتر پولبک به سطح شکسته شده اغلب انجام ميشود که فرصت ورود ميدهد.
 آقای طبسی بهتر نيست يک تايم فريم پايينتر يا همون 15 دقيقه رو نگاه کنيم برای ورود؟

پايينتر تايم تو موقع همون اما نيستيم بازار به ورود براي ftr تشكيل يا پولبك شاهد معموال ما ساعته ٤ و ساعت ۱ تايم تو شديد حركات موقع طبسي، جناب                                بله
 m15 يا بعضا m5 ما ميتونيم شاهد تشكيل ftr باشيم.

[In reply to Mostafa] 
تی اف بعد شکست اول که نيست اينطوری هميشه و کردم.. صحبت سطح شدن شکسته از قبل ار تی اف تشکيل به که بودم گفته جمله يک قبال نکته اين مورد                                 در

 ار برخی مواقع هم اول اف تی ار بعد شکست.... يک بحث پيشرفته هستش در مورد شناخت شکست که خودش يک  دنيا هستش
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[In reply to Siamak Tabasi] 

نظر در شکست عنوان به اگر ولی احتماال کنند می صحبت موردش در اقا علی امشب ميشه استفاده ان از منظور دو به که هستش واژه يک کردن                              اينگولف
 بگيريم شايد بشه بهش اينطوری هم نگاه کرد.

يه که بازار در نقدينگی و اخبار همبستگی مورد در ولی نکنم..... توجه ان زمان يا و اخبار به هم بار يک ماه در شايد گفتم.... اخبار مورد در رو نظرم قبال                                  من
 معادله  P<==>q هستش (پی انگاه کيو و برعکس) رياضيات جديد دبيرستان 25 سال پيش 

برسونند. تارکت به ما شده مشخص ورود ناحيه از رو قيمت 2 برسونند ما شده مشخص ورود ناحيه به رو قيمت 1 دارند.... وظيفه دو اخبار خالصه طور                              به
شکست که سوم وظيفه شما حاال مهمه.... که هستش قيمت خود و چارت فقط اين و نيستند مهم من برای ديگه داره ايی وظيفه چه خبر که ميدونم من وقت                                پس
يا ندارند اهميت مسائل ساير ديگه افتاده اتفاقی چه که هستش مشخص و کنم می نگاه ها کندل و قيمت به من وقتی پس کنيد. زياد بهش هم رو هستش                                سطوح

 در درجه دوم هستند.
تر مقدم که هستند اخبار اين برسيد استاپ به شما خبر يک اومدن با اما باشه نزديک تارگت به و بره پيش شما مسير در و کنيد باز پوزيشن يک شما                                 سوال:خب
اورد بدست خوب سود يک بشه تا باشند هم کنار هردو بايد يعنی ها تحليل به دارند اولويت اخبار بنده تکنيکال.بنظر قوانين نقض و ضرر باعث و شوند                              می

 هرچقدرم تکنيکال خوب پيش بره اما با يک خبر ممکن همه تحليل ما از بين بره.البته اين نظر بنده است
 تريگر:خير

 وقتی من بر اساس مديريت پوزيشن هايی که دارم  ان ها رو بی ای کرده يا فری ريسک شده باشند ديگه ضرر اصال معنی نداره
از قبل نميتونم دارم که توانايی عدم خاطر به و نيستم مسلط تکنيکال به من اگر ديگه طرف از و ارز... حفت حرکتی گام و ار تی ای اساس بر پلکانی                                 خروج
اين بايد تکنيکاليست ميگم خودم به و هستم تکنيکاليست من اگر چون ... بندازم تکنيکال گردن به رو خودم مشکل نبايد ديگه کنم درک رو قيمت تمايل                             خبر

 توانايی رو داشته باشم که قبل از اخبار حرکت و تمايلش رو بفهمم ( دوستان در مورد حوادث صحبت نمی کنيم در مورد اخبار اقتصادی صحبت می کنم)
 

چون کنيم پيدا بايد اول را داشته توش خوبی جهش قيمت قبال که را تقاضا يا عرضه منطقه يک ما يعنی اينگالف شدم متوجه من که اونجايی تا آقا                               مصطفی:علی
بدين نه.. يا مونده باقی سفارشی هنوز آيا ببينه که داره تصميم و برگشته قيمت اون به دوباره قيمت حال بوده.. بزرگ و قوی سفارشات گرفتن قرار محل                              اونجا
ادامه ميتونه قيمت و بزرگه سفارشات از عاری منطقه اون ديگه زبان به يا و شده اينگالف ديگه سطح اون ببنده ناحيه اون بعد رو خودش بتونه اگه                              ترتيب

 مسير بده.
 

 مصطفی جان خوب به اين تصوير نگاه کن : بهمين سادگی است:
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 انگولف
 اينو ببين فکر کن اون کندلهای خريد نيستش

 
[Forwarded from ReadTheChart] 

 يعنی اين سطح عرضه االن ديگه خدابيامرزش.مرحوم شد.و يک سطح تقاضا بدنيا اومد.خوب قدم نورسيده مبارک .بفکر سيسمونی باشيم:)
 مصطفی:سفارشات فروش رو با روند فعلی به رحمت خدا فرستادن؟

 بله.خريدارها
Supply and demand imbalance or demand is greater than supply.demand>supply 

 پس ما بايد منتظر يک روند خريد بعد از برخورد به منطقه تقاضا باشيم؟
 روی اين تصوير بله

 قيمت اول يک سطح رو انکولف ميکنه .بعد پولبک يا ريتريس و اونوقت حرکتش شروع ميشه
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 [Forwarded from تريگر]
 [ Photo, ببخشيد من از کجا بايد بفهمم که در اين مکان ها انگولف صورت گرفته يا اف او...... ]

 
 

 
 با ادامه حرکت يا ريورس

 
انجام رالی بيس دراپ ولی شده انجام شکست کامال اول قسمت در مثال نه... يا داره ادامه حرکت که بفهمم بايد چطوری من که هستش اين منظورم                             تريگر:من

 نشده؟
 تايم باالتر بايد چک کنيد

 
[Forwarded from ReadTheChart] 

 روی يک چارت نشون بدين که چقدر انگولف رو ياد گرفتيد.
 روی اين چارت نشون بدين.
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 عالی و بی نقص: نگاهی کامال حرفه ای و زيبا و دوست داشتی به چارت

 
 حامد:اقای شيرالی همينطور که در تصوير مشخص کردم ENG تشکيل شده اما دوباره برگشته,راهی برای فيلتر کردن اين موارد هست؟

 
[In reply to Hamed] 

 حميد جان ما با انگولف که معامله نميکنم.انگولف نشانه ای از ادامه روند رو بما ميده همين.
به سطح يک شدن اينگولف با و ميده.. ما به رو سطح ان شدن شکسته نويد ميشه انگولف سطحی يک وقتی باشند داشته توجه رو نکته يه                             تريگر:دوستان

 خاطر جمع شدن سفارشات در ان ناحيه ما ميتونيم اميدوار باشيم که در برگشت های بعدی احتمال شکست ان سطح وجود داره........
 

هم با قطعات تمام .بايد ندارن ارزشی هيچ کدوم هر زنجيره.بتنهايی های حلقه مثل مطالب اين گفتم هم کنيم.قبال تريد باهاش بعد بگيريم ياد رو مطالب همه                             قراره
نفوذ مهم سطح يک در قيمت بدونيم که بگيريم ياد رو کنيم.انگولفينگ معامله انگولفينگ يادگيری با تنها نيست کنيم.قرار استفاده اون از بتونيم تا                          باشه

 کرده.علت چيه؟ آيا ديگه توی اين سطح سفارشی باقی نمونده؟ قيمت به کجا ممکنه ريتريس کنه؟ از کجا ممکنه مسير اصليشو ادامه بده؟ و…
توی تقريبا هم بازار ميشن.همين...همه تبديل بهم چطور واينکه تقاضا و عرضه مهم مناطق به دادن اهميت دارم.آموزش بزرگتری هدف من الگو اين با                          و

 همين خالصه ميشه.
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 امينی:
[In reply to Saeed Amini] 

از االن ولی ندادم.... ادامه رو بحث گروه به احترام خاطر به من ولی کرديد ياداوری رو مبحثی گپ مورد در و بوديد کرده لطف هم قبال عزيز: امينی اقای                                جناب
کدوم از مارکت که ميدانيد کجا از شما و بوده.. کندل کدام شدن بسته بعداز دقيقا شما فيبو ترسيم زمان کرديد... رسم که فيبويی ان مورد در دارم سوال يک                                شما
و 138.2 127.2 113 های لول کنيد اضافه هم را 88.6 و 78.6 مثل هم را ديگری های لول که نباشد بد شايد ضمنا داشت؟ خواهد برگشت شما فيبو                               لول
رسم زمان که بدهيد نشان تصوير با کنيد لطف اگر و باشيد..... داشته هم رو انها که نيست بد لطفا هستش کم شما ترسمی فيبو در ديگر های لول از خيلی ....                                

 فيبو شما با بسته شدن کدوم کندل هستش و اينکه چطوری می فهميد که قيمت از کدوم لول برگشت خواهد داشت ممنون خواهم شد. با کمال احترام
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 امينی:
[In reply to Saeed Amini] 

نسخه يک که ميشم ممنون ؟ بوده کسی چه برای کرديد مطالعه که ايی جزو ترين تکميل اندروز چنگال مورد در ميشم.... مزاحمتون زياد شبی اخر که                             ببخشيد
 از پی دی اف  رو برای من هم بفرستيد

 امينی:
اين فيبوناچی سطوح مهمترين ، فرموديد که ديگری نقاط با رابطه در ، داده نشون واکنش نقاط اون به بازار ، بينيم می که است شده مشخص فيبو ترسيم                               نقاط

 سطوح می باشند ، يعنی اگر ما از لول های بيشتری استفاده کنيم حرفه ای تر هستيم ، خير باعث سردرگمی بيشتر می شود
[In reply to Saeed Amini] 

با مطابق ما حال هر به کند؟ می حرکت ها کندل با و موس با و تون دست توی مگيريد فيبو يک شما يعنی هستش... ترسيم زمان منظورم ديدم... رو ترسم                                 نقاط
 تحليل کالسيک يک تعريفی داريم برای  زمان ترسيم يک فيبو ريتريسمنت.. من می خواستم شما زمان ترسيم فيبو رو به من بفرماييد؟
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[In reply to Ali Shirali]:تريگر 
به البته بگم امينی جناب به ميخواهم هم من چون کنيد...... پاک رو ها پست تمام لطفا اتمام از بعد و کند پيدا ادامه بحث اين بدهيد اجازه لطفا شيرالی                                جناب
هم سال 7 از بيش و داشته تجربه سال 12 از بيش را ....... و گن و فيبو و چنگال رز رو مطالب اين تمام که کنيد می صحبت که کسی با که زبانی بی                                     زبان

 توی اموزشگاه ها گفته... و  لزومی نداره که فيبو و خط روند و چنگالی که 8 سال پيش کار می کردم رو به من ياد اوری کنيد
 

نگرش كه است جديدي سبك ارايه ما كردند.هدف ويران رو خانواده هزاران خونه كه هايي فوروم همون براي بمونه قورباغه و خرچنگ و اليوت و                           شيرالی:فيبو
 شما را دگرگون كنه و بعدا يادي از ما كنيد با شادي و خوشحالي

 
[In reply to Saeed Amini]:تريگر 

اشتباه اگر هستش مجاز اختالف پپ چند که بفرماييد شما هم رو تلرانس ميزان برميگرده کجا از و ميره کجا تا که مگم پرايس با من ولی نکرديد بينی پيش                                شما
به دوستان به که نداديد اجازه قبلی جلسه در شما که دليلی همان و ميگم دليل با کنم.. می ترک رو گروه بگم... نتونستم بوديد گفته که پپی ان از بيشتر و                                  کردم

 اشتراگ بگذارم
 

 تريگر:
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[ Photo, تشکيل يک فلگ ليميت ايريا و اينگولف کردن سطوح...... ] 

 
  و اين هم معجزه ی انگولف
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 من کد رو سل کردم برم دست به دعا بشم

 
  تريگر:دال بسوز که سوز تو کارها بکند..... دعای بعد سلم دفع سد بال بکند

دوستان ديگه هستش. دستی بقل جيب توی همه دست فارکس بازار در که نوشته البروکس های کتاب از يکی در که گفت می گروه دوستان از يکی                             ديروز
 ببخشيد که دستمون رو کرديم توی جيب شما
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 زنگنه:
[In reply to Behzad Zanganeh] 

نظر در شديد) وارد باهاش که (پولبکی ار تی اف پست رو استاپ اينکه دليل و کنيد؟ می استفاده هم پلکانی های خروج از شما ببخشيد زنگنه جناب ......                               عاليه
سايت توی که زنگنه اقای با شما ببخشيد خودم شخصی سوال و شده پرسيده دوستان برای اموزشی جنبه خاطر به اينجا تا سواالت هستش؟ چی                           نگرفتيد

 تريدينگ ويو بودش نسبت داريد؟
استاپ به نرسيده حتی قيمت آمدن باال صورت در ضعيفه. بسيار بسيار شدنش تاچ امکان که شده ست جايی استاپ نقطه اون ميکنم. استفاده ميکنم.بله                           خواهش

 مطمئنا دستی خارج ميشدم.در واقع يه جورايی اون نقطه نقطه چرخش بازاره
ورود نقاط بتونند وقتی کنه نمی فرقی نبودش و بود و هستش مترسک يک هم استاپ ها وقت بعضی ببينند دوستان که بودش هيمن هم من                            تريگر:منظور

 مناسبی رو داشته باشند
 زنگنه:[In reply to تريگر]

100 در 100 تحليلت اگه حتی الزمه. الزمه استاپ ديدم انفجاری حرکات بازار از ساله چند اين توی که اونجايی از ولی بود. همين من منظور دقيقا .                              آفرين
 درست باشه. و اصطالحا مو الی درزش نره.

پر قعيتهای مو بسيار کفه. و سقف وسط قيمت و کرده تاچ يا و شکسته رو کفی نه و سقفی نه هنوز قيمت که موقيعتهايی همچين يه دوستان                              زنگنه:ببينيد
هميشه موقعيت فردا. .خب نشد امروز . يکی اون نشد ارز جفت اين حاال موقعيته. بازار اين توی زياده که چيزی خوبيه. کار اونها از اجتناب که هستش.                              ريسکی

 پيش مياد سرمايتون رو حفظ کنيد برای موقعيتهای بی دردسر.البته اين نظر منه
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 زنگنه:
 منطقه ای با بيضی مشخص کردم سطح مهمی برای تصميم گيری حرکت آتی اين جفت ارزه زنگنه

 اون منطقه اينگولف هست
 به نظر مياد به اون منطقه االن نرسه

 فقط بايد منتظر شد و ديد
[In reply to Behzad Zanganeh] 

 سالم.ميشه اهميت اون منطقه بيزی رو بفرمايين؟؟ ممنون
[In reply to Reza] 

 درود دوست من . شما يک خط افقی از اون نقطه رسم کن و واکنش گذشته بازارو  نسبت به اون خط ببين. موفق باشيد
 برای ديد بهتر چارتتو ريز کن

 ضمنا توی تايم يکساعته الگوی CP داره تکميل ميشه
[In reply to Behzad Zanganeh]:رضا 

 يه دونه قله بعداز اونکه شما فرمودين هم وجود داره.اون چرا اهميتی نداره؟؟
[In reply to Reza] 

 اونم اهميت داره اما اين  اولی  پاشنه آشيله
[In reply to Behzad Zanganeh] 

از بشی بازار وارد ميخواستی تازه اگه شما شده. ست اونجا در ليميت و مستقيم سل قبيل از زيادی فروش سفارشات که بود جايی قسمت اون من دوست                              ببين
 کجا سل ميکردی و اگه از باال سل داشتی استاپت کجا بود؟ اون نقطه انگلوفه

 قيمت يکبار سفارشاتو توی اون نقطه جمع کرده بوده
[In reply to Behzad Zanganeh] 

ولی نفهميدم اون يکی چرا پاشنه آشيله  ممنون
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[In reply to Reza] 

 [ Photo, خوب به اين عکس دقت کن به تمام جزيياتش. چی ميبينی؟ لطفا توضيح بده ]
 حرکت صعودی خيلی تنده

 اين که واضحه اما چرا 90 درصد سل کردن
 ما که خبر نداريم که چند درصد سل کردن اونجا

 چرا آمار سلرها رو ميتونی داشته باشی. اما منظورمن اينه که در صورت رسيده قيمت به اون سقف. يکسری اتفاقات افتاده.منظورم اوناس
 خوب فکر کنم جوابش براتون سخت باشه. خودم ميگم

 اولين مطلب و مهمترين مطلب مفهوم رونده,روند يعنی چی؟
 علی مشايخی:روند يعنی قدرت يعنی چيرگيه يکی از طرفهای معامله سلرها يا بايرها

[In reply to Ali Shm] 
 خوبه اما اينو چطوری روی چارت ميتونيم ببينيم؟يعنی مولفه های يه روند نزولی يا صعودی چيه؟

 تشکيل های و لو ها
[In reply to Unknown] 

 آفرين نزديک شدی,اما دقيق نيست ,مثال روند نزولی چطوريه؟
 حامد:روندی صعوذی ينی مجموعه از حرکات صعودی و نزولی که برايندشون صعودی باشه

 آفرين قله ها ودره ها
 به خدا خيلی سادس. بهتون قول ميدم اگه فقط همين يک مفهومو دقيق ياد بگيريد سود ميکنيد. مفهوم روند
 اقا بهزاد منطورتون اينه توی روند صعودی قله و دره از قله و دره قبلی باالتر و در روند نزولی برعکس

 آفرين. خودشه
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شاهد چارت در نزولی..بعبارتی روند جامع نسبتا تعريف ميشه اين واحد زمان در خريداران از بيشتر واحد زمان در نزولی روند در وشندگان فر                          سيامک:قدرت
HLو....HHدر فرکچالها يا همان سويينگها هستيم..و در روند صعودی.LHو..LL 

 زنگنه:تعريف دقيق روند صعودی؟
[In reply to Siamak Tabasi]:سيامک 

داده بصورتHH...وHL...نمايش فرکچالها..سويينگها با چارت در باشد..که بيشتر خريداران قدرت به نسبت واحد زمان در خريداران صعودی...قدرت                   روند
 ميشه

 هرگاه کف باالتر از کف قبلی و سقف باالتر از سقف قبلی باشه ميگيم روند صعوديه
 زنگنه:روند صعودی يعنی مجموعه ای از سقفها و کفهای باالتر که متناوبا تکرا ميشوند.

 زنگنه:حاال وظيفه ما به عنوان يه تريدر چيه ؟که در جهت روند تريد کنيم
 پس تشخيص روند مهمترين چيزه

[In reply to Behzad Zanganeh] 
 حرف شما متين . اما موقعی ما روندو تشخيص ميديم که ديگه به انتها رسيده

 زنگنه:خوب ديگه چون ما از قبل آمادگيشو نداشتيم,يه تريدر خوب کسيه که پلن داره. يعنی نقشه داره,اولين ابزارش رونده
هم شب نون از غالب روند تشخيص که شديم متوجه حاال تارگت,خوب و استاپ . ورود ميکنه,نقطه مشخص مهمو نقاط بعد ميکنه. معلوم رو روند                           ابتدا

 واجبتره

 شيرالی:
 سالم بر همراهان عزيز: بر روی تصوير باال آنچه اهميت دارد را مشخص کنيد.

FO هدف اصلی کالس امروز تشخيص انگولف از 
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 بهزاد:
 شيرالی:بهزاد جان عاليه.تنها سی پی شما اشکال توش هست .اون قسنت ابتدايی حرکت يک روند صعودی پرقدرته و سی پی نيست.

 شيرالی:يک راهنمايی:انگولف اف تی آر و اف ال و بيس فلگ نکات کليدی است.
 

 مصطفی:
 شيرالی:مصطفی جان عالی فقط يکی دو مورد اشتباه کوچک داريد. پيداش کن
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 هدف انگولف؟
 هدف انگولف : قيمت ميخواد به سطوح باالتر/پايينتر برود

 

 
[Forwarded from ReadTheChart] 

 خوب بذارين از اول مرور کنيم.
 چه چيزی در اين چارت اهميت دارد؟

 روی شکل
 من که مناطق رو مشخص کردم.

 بله 3 تا منطقه مهم توی اين تصوير هست.
 ولی : هدف اانگولف شدن يک بخش مهم يعنی اف تی ار

 اف تی ار انگولف شده است.قيمت ميخواد به سطوح پايينتر بره
Fo at top2 

 3برگشت قيمت به اف او و استارت نزول
 در حقيقت نزول از يک جای مشخصی در اون باالی چارت استارت خورده بود .يعنی کدی که بين بازيگران بزرگ رد وبدل شده

http://abcbourse.ir/


48 

 مصطفی:

 شيرالی:
 دوستان دقت کنيد هميشه بايد زوايای تاريک پازل رو نورافشانی کنيد تا بتونين موفق باشيد.

 شما خوب به همين تصوير نگاه کنيد واهميت موضوع رو درک باور کن کار من رو راحت خواهيد کرد.
صعودی حرکات اون با بايد تنها و نيستسد.تنها خريد به مجاز شرايطی هيچ تحت ديگه ميبينيد شکلی اين انگولف يک اچ4 مثل معتبری تايم يک در وقتی                             شما
 بفکر ورودی عالی در فروش باشيد.کد اوليه ورود ما بفروش : انگولف يک سطح مهم تقاضا و يک اف تی آر .ايم کد ابزار  کار بانکها وموسسات مالی هست.

 
 امينی:⬆ تعريف صحيح روند صعودی ： شکستن قله ها و حفظ حفره ها

 تعريف صحيح روند نزولی ： شکست حفره ها و حفظ قله ها
 ◀ تعريف صحيح روند رنج ： حفظ حفره ها و قله ها

 شيرالی:حاال برای صعود قيمت به سطوح باالتر باز يک نقطه حساس Engulf ميشه.کجا فکر ميکنيد باشه؟
 قيمت برای صعود نياز داره سطوح مهمی را از سر راه برداره

 حاال اين سطوح ميتونه اف ال يا اف تی آر و يا کف يا سقف مهمی باشه.

http://abcbourse.ir/


49 

 شيرالی:
 مصطفی:يعنی مهم نيست اين سطح از گذشته های دوز مثل سطح بااليی FO باشه؟

 شيرالی:شما داری در باره يک چارت 4 ساعته صحبت ميکنيد
Trap طراحی ميشه بعنوان يک Fo 

 کارايی ديگه ای نداره.ميخوان بفروشن : شما بايد صحنه رو صعودی ببينی تا بخری تا اردرهای فروش اونا رو پر کنی .همين
 يک پل .يک مارکر .يک اف ال

 توی اون تصوير باال که همه چيز مشخصه و خودش باندازه شش تا کالس آکادمی آينده خودمون مطلب داره.
 همينجا بگم من اين همه اصرار دارم که يک مطلب را تا ياد نگرفتين ازش نگذرين باين دليله.جوابها جلوی چشم شماست .

 شيرالی:
 اينم برای حل مشکل بزرگ:)
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 پل منظور نه پل مومنتوم پل اينجا يک محل گذر منظور هست.يک منطقه برای اسواپ,يک مارکر,محلی برای رد و بدل کردن کدی خاص بين معامله گرانی خاص
اون چون فرمودين شما که اينطور و داشته، ريزشی و کرده انگلف مخالف جهت در رو پايينی سطوح مجدد ال، اف انگلف اون از بعد قيمت                            مصطفی:استاد:

 منطقه يک مارکر بوده  و اين کدی بوده بين تريدران بزرگ قيمت مجدد از اون منطقه عبور می کنه؟
 شيرالی:بله,انگولف اون اف ال يعنی بايد گوش بزنگ باشی برای ورود به خريد,ديگه بعد از اون فروش از دستور کار خارج ميشه

 اون خريدها برای تشکيل الگوی برگشتی است.کيو ام
 وقتی لگ اول کيو ام درست شد بايد خريد

 

 مصطفی:
 استاد اين ميتونه يک اف ال باشه؟

 شيرالی:بله
 

 حامد:
[In reply to Hamed]:تريگر 

 سالم.... ببخشيد من نبودم اگر دير شد.... در مورد تصوير  اقا حامد چند تا نکته به نظر من ميرسه که خدمت دوستان عرض می کنم
روزانه صعودی حرکت يک در ما چون چرا؟ شود. ای بی که گفتم اوليه حرکت از بعد بالفاصله که هستش من فروش پيشنهاد تصوير به توحه نکته                             تريگر:اولين
صبر بايد حتما که گفتم باشه خاطرشون دوستان اگر ها پی سی مورد دوم:در نکته اما و .... هستش روزانه روند جهتر خالف پوزيشنی که گفتم و داشتيم                              قرار
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ار تی ای و قد و طول نظر از هم کندل ان و نبوده خاصی کندل شما پی سی در انکه ضمن ميدونيم. همه انشاهللا که هم رو شکست داليل و بشه. شکسته که                                    کنند
 مشابه اکثر کندل های داخل سی پی هستش

که هستش اين در هم اصالح يک و پی سی مهم نکته و کرده حرکت قبلش حرکتی روند جهت خالف که گذاشتم پی سی الگوی چند که هستش يادم اينکه                                ضمن
 بايد پرايس اکشنی بهش نگاه کنيم و تا زمانی که کندل ال کيو نداشتيم تصمم نگيريم

 
  شيرالی:سالم.منم با اجازه تريگر برا همون
  يك نكته ميگم:بعنوان معامله گر نبايد يك

 
رود و ساعت يك درتايم ديلي تايم در روند براي شدن قايل زياد اهميت عليرغم نميمونه.بايديادبگيريم كه .هميشه ميشه تموم جايي يك روندي فكركنيم.هر                          بعدي

 وخروج هاي خوبي با عنايت باهميت مناطق عرضه و تقاضا داشته باشيم.
 

 تريگر:
 

 تريگر:و نکته بعدی در مورد ريزش انچه به نظر من مياد ان هستش که  ان ريزش با تمام قدرت نتونست به کف و دره قبلی خودش برسه و  ان رو پوشش بده
بفروشند..... يا و بخرند کجا در که کنه کمک دوستان به ميتونه زمان مرور به ارز يک رفتاری شناخت رد ان نوسانات و چارت با ارتباط و تمرين حال هر                                به

 ضمن اينکه ان سی پی اگر ميخواست عمل کنه به نظر من بايد در تاج کردن قله قبل از ان حرکت شارپ رفت و برگشتی عمل می کرد.
 و اخرين نکته هم اينکه دوستان عجله نکنند و بايد همه مطالب رو ياد بگيرند و با يک ديد کامل و در نظر گرفتن همه جوانب تصميم بگيرند

.. شده داده نشان هم شکسته باال از رو پی سی که کيو ال کندل و ميشده مشاده پايين از پی سی شکست عدم توش که چارت همان از ميزارم تصوير                                 يک
 و............... زنگ ميزنند من برم در رو باز کنم
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 تريگر:
 

 شيرالی:
[Forwarded from ReadTheChart] 

 [ Photo, ببينيم اين پازل چطور کامل خواهد شد.با دنبال کردن قيمت ]
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 مصطفی:
 فرق بين اف ال بااليي و اون يكي؟

 شيرالی:فلگ هر جا باشه فلگه.فلگ ليميت يک اف تی آر از درجه پايينتره
 اون قسمت باال من گفتم FO ولی با اين وجود توی هموه مستطيل چند تا FL هم هست.

 
کندل بادی با بايد يا ميگيريم نظر در رو شادو شدن اينگولف برای اينکه و ؟ هستيم بيس مناطق شدن اينگولف دنبال به ما اينگولف مبحث در اينکه                              بهنام:اول

 اينگولف بشه ؟
 شيرالی:هر بخش کندل در انگولف بحساب مياد,شادو هم بخش از معامالت رو نشون ميده

 انگولف سطوح مهم عرضه و تقاضا يا اف تی آر و يا اف ال برای ما ارجحيت داره
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 انگولفی را که در يک فضای خالی انجام ميشه بها ميديم,بيشتر انگولفی برامون مهمه که در راستای روند .مگر  اينکه نشانه هايی از تغيير روند ببينيم

 مشايخی:
 مشايخی:[ Photo, تمام مناطقی که ميشد رو ديدم اگر باز هم هست لطفا بفرماييد و آيا اون CP , عرضه که عالمت سوال دارند درست هستند ]

[In reply to Ali Shm]:شيرالی 
 مناطق درسته .ولی اون که نوشتی مارکر نيست .يک اف ال در تايم پايينتره

 شيرالی:شما کف قيمتی داره.بعد اون کف يا اون سقف بوسيله کندلی ديگه انگولف ميشه.

 شيرالی:
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 شيرالی:

 
 
 

 مشايخی:مارکر شرايط خاصی داره ؟
 ديده بودم توی مثالهای شما و برداشتم مشابه اين مناطق بود

در مارکر را ميآيد وجود به قوی کندلهای همپوشانی اين و ميگيره قرار سطح اون در بار اولين برای قيمت که ای محدوده در يا و بشه تعيين بايد خاصی تايم                                 در
 نظر ميگيريم؟

[In reply to Ali Shm]:شيرالی 
 کد خاصی است.در بخشی از چارت  قرار داده ميشه و قينت تا نزديکی اون سطح مياد ولی لمس نميشه .تا فرايند ديگه ای طی بشه.
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 شيرالی:
 ببين بازار تا اونجا اومده و باز بعضی ها رو تشنه لب رها کرده و رفته باال دوباره

 

 حامد:
 

 شيرالی:پايينی اف او
 چون  قبلش حرکت صعودی خوبی داشتيم اوم پولبک هم طبيعيه

 بااليی انگولف نيست
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 شيرالی:
 يک معامله گر بر چه اساس وارد معامله خريد در شکل باال ميشود؟ با تکيه بر چه چيز؟ چه چيزی دلش رو قرص کرده؟

شده انجام حسابتون توی هم شکلی اين معامله يک ورود محض به و بوده شما مال اکونت اين و بودين 30000دالری حساب يک صاحب شما کنيد فکر                             اصال
چه بمونه؟ باقی پوزيشن اين ميدادين اجازه اساسی؟چرا چه بر بمونه فعال ميذاشتين اگر ميکردين؟ چيکار رو معامله اين درازمدت نزولی روند به توجه با                           بود.

 چيزی خيال شما را راحت کرده بود که خريد درست هست؟
و کم فروش به تمايل و نداشته فروش حجم و شده پی سی بعدی های کندل که نزولی کندل ان بعداز مثال نباشه.. کدوم هيچ و بگم صفحه يک ميترسم                                تريگر:من
خودم من بشه.. شکست باعث نتونسته ولی ديمند ناحيه به بوده ها فروشنده فشار اخرين که کيو ال کاذب کندل هستش... نمايان کامال ها شدو در خريد به                              تمايل

 بعد از ان کندل خريد رو در گروه اعالم کردم
ها فروشنده شد.اگر جمع ناحيه اون سفارشات تمام نزولی کندل اون با کرده.2 نفوذ اون داخل شده.قيمت انگولف مهمی فروش سطح 1 : جان                          شيرالی:آقا
همينجا توی هم صبح شد انگولف صعودی آری تی اف با نزولی آر تی ميشد3.اف قيمت افت باعث بيشتر خيلی بعدی کندلهای و کندل اون داشتن بيشتری                             قدرت

 يا قسمت تمرين گفتم قيمت ميخواد با يک اف تی آر بره باال
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 شيرالی:
 شما بايد فلکسی بليتی بااليی داشته باشيد.

بدبخت که باشه .اينطور بگيرين بتونين خوب خلبان يک مثل رو تصميم .وبهترين کنه کار و باشه متمرکز بايد جهات تمام در .فکرتون نباشيد بعدی                           يک
 مسافرهای هواپيماتون:)

when you are completely relax هرگز از استاپ غافل نشو .چه دمو و چه ريل.معامله گر بايد ديسيپلين داشته باشه.تريد در هنگامه آرامش 

 شيرالی:
[In reply to Kasra] 

 سی پی هدفش پاک سازی مناطقی از قيمت که قراره قيمت از اون نواحی بگذره,گاهی هم سی پی ابزار ليکويد پرووايدرهاست برای افزودن ليکويدی به بازار
 بيگ نامبر فقط جايی که خطوط مهم حمايتمقاومت داريم اهميت داره نه بيشر

 شما برای ورود بايد 90% در يک ساعت بعد از لندن,و 10% اگر موقعيت توپی بود توی ان وای
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 شيرالی:
منطقه اولين بترتيب اهداف ما برای رفت.ولی خواهد باال خيلی قيمت باشه موفق اينها همه اگر بااليی,و الين ترند مجدد تست تراکم,بعدش اين از خروج                           اول

 فروش مهم هستش
 

 زنگنه:
 اگر قرار بود قيمت به مسير خودش در حرکت آخر ادامه بده نبايد يه زير سطح شکسته شده يرميگشت

 پس اينجا قصد از اين حرکت فعال کردن پوزيشن های بای و زدن استاپ اونهاست
 که خوشبختانه دستشون خونده شد. به همين راحتی . به همين خوشمزگی
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 جم:
 خود اين اينگولف هم يعنی تصميم برای ريزش

 زنگنه:دقيقا آفرين . اين حرکت رو امروز صبح زود داشتم ميديدم .و يکی از علتهای ورود به پوزيشن امشب همين بود. سپاس
[In reply to Jam] 

 خيلی وقتها بين ديدن هدف و چکاندن ماشه فاصله زمانی هست . يه تير انداز ماهر اجازه ميده تا حد ممکن هدف بهش نزديک شه بعد بنگ. با صرف کمترين
 انرژی و با باالترين اطمينان و موثرترين شيوه هدفشو از پا در مياره.

 تريگر:
  سطح قهوه ايی اينگولف شده و بايد منتظر شکستش برشيم.. يک ناحيه مناسب برای ورود مجدد برای جامانده های قافله

 سيامک:سوال از محضر دوستان...ايا اينگولف سطوح با تک کندل مالک است يا با دو يا چند کندل هم امکان دارد..
[In reply to Siamak Tabasi] 

 معيار ما نفوذ در سطح مهمه .خوب طبيعتا منظور همون يک کندل
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 حميدرضا:
 سوال . جناب شيرالی آيا ناحيه مشخص شده ميتونه QM باشه ؟

 بله عزيز و ميتونه مبنی خريد خوبی بشه.خصوصا که قيمت در تست دوباره ترند الين بااليی موفق نبود وقيمت به درون تراکم برگشته.االن اون ناحيه خريد
 خوبی ميتونه باشه.

  با يک استاپ بسيار کوچک .چ.ن فراموش نکنيم که روند نزولی پرقدرتی هست و تا نشانه هايی از رورس پرقدرت قيمت نبينيم مجاز به خريد نيستيم .مگر
 برای اسکلپ و اونهم با تايت استاپ و ريسک فری کردن پوزيشن.

 شيرالی:
 اين سطوح مهم سيامک جان

[In reply to Ali Shirali]:احمد 
 اقا معيارتون برای تعيين سطوح مهم طبعا خطوطی هستش که بيشترين تعداد دره ها و قله ها ی گذشته چارت را دربرگرفته باشه ؟

 [In reply to احمد]
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 بله عزيز.توی اون چارت usdjpy خيلی بيشتر از اين که گذاشتم خطوط و مناطق مهم هست .تنها اين 3 خط را قرار دادم که سيامک عزيز بدونه کجا دنبال اف
 تی ار باشه .يا شکست کجا براش مهم باشه.

 حميد:آيا قبل از رسيدن به ناحيه احتماليه QM بايد يک ناحيه FL تو تايم کمتر تشکيل بده ؟
 معموال بله,چون بخشی از فروش های بسيار هوشمندانه از باالی تراکم نقد ميشن

 اون خروج از تراکم يک Bull Trap زيبا و بينظير بودش.من به نوع حرکت صعودی باتوجه به کمپرس شدن مشکوک بودم ولی حقيقت ماجرا اينکه فکر
 ميکردم از سطوح باالتری فروش وارد بشه.خداوکيلی هوش اين آی تی ها در حد الليگاست.

 شيرالی:
 فکر ميکنم هدف کف تراکم هست.

 تريگر:
 تريگر: ان دوستی که تحليل ين رو امروز از ما درخواست کرد. لطف 70 درصد پوزيشن رو خارج بشه و سی درصد رو هم بسپاره به اميد خدا و استاپ رو

 بياره توی سود
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 حميدرضا:
 اگر من درست متوجه شدم پس از قبل ما ميدنستيم که ديگه نبايد به سيگنال های دروغين بای تکيه کنيم و مثال در چارت فوق گرفتار چنين دامی بشيم

[In reply to Hamidreza Zahmatkesh]:تريگر 
 زمانی که يک اف ال تشکيل ميشه هر چند که احتمال ادامه حرکت بيشتر از برگشت در مسير مخالف هستش... اما ما پيش داوری نداريم و مطابق فرمايش شما
 بايد ببينيم که انگولف کردن کدوم  سمت از فلگ ليميت ايريا صورت ميگيره و تمايل حرکت رو درک کنيم.. و اگر هم فعال درک انگولف کردن مشکل هستش

 بهترين کار صبر کردن هستش تا شکست از يک طرف انجام بشه و بعد در پولبک و اف تی ار تشکيل شده وارد بشيم.... دوستان تازه کار بايد در تشکيل فلگ
 ليميت ايريا خيلی مواظب تشکل اف او ها  باشيم..... اميدوارم که تونسته باشم منظور رو برسونم

 تريگر:من نميدونم در مورد ارز خاصی صحبت می کنيد يا نه ولی در حالت کلی وقتی فلک تشکی ميشه يعنی اينکه يک حرکت پول اوليه وجود داشته و ما قبال
 تريد داريم.... و همانطور که ميدونيد هميشه گفتم که مديريت پوزيشن و انجا که اف ال تشکيل شده ما قسمت بيشتر حجم رو خارج شديم و بقيه پوزيشن رو

 مديريت می کنيم..... اگر هم پوزيشنی نداشتيم که با خروج از فلگ در صورتی که پرايس اکشن زون مناسب داشته باشيم تريد خواهم کرد.
 

 تريگر:
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 تريگر:علتش هم…...

 
 شيرالی:هر جا موقعيت معامالتي هست اين تله هم هست.شما وقتي ميخواي يك جايي اين پايين بخري عمال بايد يك استاپ ۱۰۰ پيپي داشته باشي.كه براي يك

 دهم عدد مهمي نيست و بسرعت بعد از اتمام ترپ استاپ رو انتقال بدين
 يعني خالف جهت داري وارد ميشي و ريسكش رو مي پذيري

 سوال ديگه جناب شير الی نواحی تقاضا وعرضه با ساپورت و رزيستنس چه تفاوتی دارند..واينکه ايا براساس بيشترين برگشت و شيفت قيمتی (تبديل تقاضا به
 عرضه و بلعکس) رسم ميشن يا اولويت الگوهای فلگ و ftrو اينها برای ترسيم خطوط است

 شيرالی:تقاضا منطقه اي كه خريدهاي خوبي ميبينيم و قيمت در بازگشت از اون ناحيه حمايت ميشه و برعكسش هم براي عرضه
 و براين اساس : اول مناطق مهم عرضه و تقاضا يی که بيشترين حمايت و يا مقاومت را داشتن اولويت اول و بعد از اون اف تی ار و اف ال و در اخر خطوط

 ترند الين و اگر الگويی در حال شکل گيری است مشخص شود و در گوشه چارت نکات مهم برای ياداوری قرار گيرد

 شيرالی:
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 شيرالی:
 ديدن زيبايی ها هم زيباست.کل زيبايی در اين اف ال خالصه ميشه.شما بعنوان تريدر ميدونستی که اين اف ال پلی زيبا به باال تر هست و وظيفه داشتی باها...
 تريگر:ميدونيد چرا يکی که صخره نوردی می کنه ... طناب ايمنی با خودش ميبره و هميشه يک طناب حمايت بهش وصل هستش..... ما تريدرها به طناب

 حمايت ميگيم استاپ الس.. حتی اگر دو تا  قالبش هم شل باشه و عمل نکنه سومی از سقوط صخره نورد جلوگيری می کنه.
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 تريگر:
 تريگر:تحت هيچ شرايطی ما پيشنهاد ست کردن سفارش نداريم و سفارش نوع استاپ از نظر من حرام هستش و نوع ليميت هم مکرو

هفت دالر ين و — ين) به پوند — ين به يورو —— ( کيوی — (ايوزی —— دالر) به پوند — دالر به کنم:(يورو می کار ارز جفت هفت روی                                 تريگر:من
 جفتی هستند که هميشه با هم هستيم
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 شيرالی:
 [ Photo, تصور کنيد هيچ اطالعات ديگری غير از اين شکل نداريد.شما چگونه آن را آناليز می کنيد؟ ]

 جم:

 بهنام:
 با توجه به سطوحی که اينگولف شدن انتظار صعود داريم و برای نزول بايد منتظر اينگولف بيس باشيم
 شيرالی:راهنمايی: ترسيم خطوط حمايت و مقاومت و ترندالين ها و عالمت گذاری  اف تی ار و اف ال

http://abcbourse.ir/


68 

 مهدی:
 شيرالی:ساده تر ميپرسم.کجا ميشه خريد و کجا ميتوان فروخت؟دليل؟

[In reply to Siamak Tabasi] 
 قيمت با يک اف تی آر نزول ميکنه و يرای صعود يايد اف تی آر ديگری ساخته بشه

 بهنام:
 اين اف تی ار درسته ؟ و اگر هست ميشه به عنوان هدف قيمت در نظر گرفت؟

[In reply to Behnam]:شيرالی 
 اونوقت اين جا مانده از قافله چه کمکی ميکنه بهت برای ورود؟

 اينهمه تاکيد روی مناطق مهم و خطوط مهم و بيس فلگ و اف ال ...همه رفته به باد؟
 عزيز جان يعنی قوه تخيل هم ندارين؟

بعنوان بالخره ای؟ ايده چه با ميکنی؟ پيدا را فروش و خريد مناطق .چطور کنيد تريد ميخوای و ميکنی باز فعلی شرايط همين در را پوند يکساعت چارت                              شما
 تريدر بايد ايده ای برای ورود داشته باشی يا نه؟
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 شيرالی:
 اين تمام مناطق مهمه برای اين ارز و آنچه بايد ببينيم

 

 تريگر:
  در حال انجام تکليف بودم و فعال تا اين حدود خط خطی کردم
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 زحمتکش:
 جناب شيرالی . آيا  پروسه انگولف و اف تی ار . به درستی شکل گرفته يا اينکه بنده فعال تا اينجا شانس آوردم

 شيرالی:تا سقف بعنوان عرضه و کف فلگ يا بيس بعنوان تقاضا نشکند عمال تريد يعنی افتادن دردام مخاطرات,يعنی بايد منتظر تصميم بازار باشی
 اصل اين معامله خريد از کف بود وورود دوباره با اف ال ...حاال اونهم جمعه و آخر وقت ديگه معامله کردن جالب نيست حميد جان

 ضمنا اون بيس فلگ شماست حميد جان
 

 شيرالی:بترتيب اولويت: اول مناطق عرضه و تقاضا بعد همه فلگ و بيس فلگ اف تی ار و اف ال و ترندالين بايد رعايت بشه
 از پر کاربردترين مناطق مورد معامله کدامند؟پرکاربردترين الگوی موجود براب معامله؟از چه چيزی بيشتر از همه استفاده ميشود؟

[FL].اينکه جلوی چشم شماست 

 شيرالی:
 توی همين تصوير ببينيد چقدر اف ال و چقدر مناطقی قوی برای ست کردن سفارشات هستند.

 حاال دوستان قديمی اف ال ها رو پيدا کنن و به منم نشون بدين .
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 ارش:
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 شيرالی:

 

 مهمترين خط حمايتی برای اين چارت؟
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 تريگر:
 ديدگاه من در پوند .... اگر به 1.5 برسد بدون شک خريد خواهد بود....

 شيرالی:خدانکشه تورا من همين را ميخواستم

 مريدی:
حرکت جلوی ميتونن بخوبی ميشن تبديل همديگه به که موقعی تقاضا و عرضه همچنين و رزيستنس و ساپورت مناطق مثل شده، سطوح تبديل                         مصطفی:مناطق
برگرديم چارت گذشته به که کمی فلگی، نه بوده اری تی اف نه که برگشته محلی يک از قيمت ديديم چارت تو اگه ميکنن، عمل دافعه يک مثل و بگيرن رو                                 قيمت

 ميتونيم اين خطوط تبديل شده رو رسم و نهايت استفاده رو ببريم.(البته نطر شخصی هست).
 شيرالی:عالی مصطفی جان .بهمين خاطر که خطوط گذشته برای ما مهم هستند
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 مصطفی:

 مصطفی:

 مصطفی:
 نمونه يک تمرين زيبا و يک تمرين کامل و چيزی که پاداش نام دارد برای من

http://abcbourse.ir/


75 

درس ولي بشي خارج ير يربه ممكنه هم ممكن:بارها لحظه اولين در استاپ معقولانتقال استاپي از ۳۲درصداستفاده معقول منيجمنت:ريسك                     شيرالی:ماني
 خواهي گرفت تارگت مشخص و هدفمنداستاپ هم همينطور

.خيليها پيپ ۷٦ از پس فري ريسك و ۱۲۱۰پيپ هاي تارگت با اونها معامالت از مهمي بخش ميكنن استفاده بزرگي حيلي مبالغ چون بزرگ                          شيرالی:بانكهاي
 هم تارگت هاي ۳۲ پيپي دارن

 
[Forwarded from Ali Shirali]:شيرالی 

Supply & Demand 
 اين مطالب صرفا برای يادآوری نکات فراموش شده ساده ای است که در کار معامالت روزانه ميتواند خيلی مفيد باشد.قصد جسارتی به اساتيد عزيز نيست .

 عرضه و تقاضا از ديد معامله گر چيست ؟
 محصوالت با سنجش ارزش آنها در زمان مقتضی خريد و فروش ميشوند . برای تمامی ابزار های مالی به همين منوال هست .
  قيمتها در آينده با انتظارات تغير ميکنند ، خريد و فروش ميشوند و پتانسيل سوداوری برای معامله گر به ارمغان می آورند .

 قيمتها با توجه به خريداران و فروشندگان تنظيم ميشوند و به نوبه خود مناطق عرضه و تقاضا پديد ميآيد .

. ( demand تقاضا ) خريداران موجود برای خريد ( supply عرضه )فروشندگان موجود برای فروش 
بيشتر خريداران وقتی تا باشندقيمت بيشتر فروشندگان زمانيکه .مثال بخورد هم به فروشندگان و خريدارن بين تعادل که ميکنيم مشاهده زمانی را قيمت                         تغير

 نشدند ريزش دارد و بالعکس.دانستن اين نواحی قيمتی به شما لبه معامالتی ميدهد و ميتوانيد همسو با بزرگان بازار عمل کنيد
 شناخت نواحی عرضه و تقاضا :
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 شناسايی نواحی عرضه و تقاضا:
 نخست در چارت به نواحی که قيمت به شدت (قوی) اوج گرفته (تقاضا )يا ريزش کرده ( عرضه) نگاهی می اندازيم .

 RBD DBR and RBR DBD ( اختصار)
 با حرکت قيمت ، سقفها و قعرها ساخته ميشود .اکسترمم اين حرکتها را base در نظر ميگيريم .

 RBD : صعود ، بيس ، ريزش
 DBR : ريزش ، بيس ، صعود

 زمانيکه قيمت در مسير صعود (ريزش ) بيس ميسازد .
 RBR : صعود ، بيس ، صعود
 DBR : ريزش ، بيس ،ريزش

 
 تعادل ، عدم تعادل :

تا قيمت .لذا نيست فروش و خريد سفارشات بين آشکاری تفاوت نواحی اين در . ميباشد تعادل در قيمت ( گر معامله ) ما نظر از ، بيس گيری شکل خالل                                 در
(تاييد گرفته شکل بيس واقع .در ميکند مشخص را قيمت )مسير ><فروشندگان خريداران ) نبرد داشت.فاتح نخواهد ريزشی و باشه،صعود پابرجا تعادل                        زمانيکه

 شده)دال براين ست که قيمت خيلی ارزان بوده يا گران .زمانيکه قيمت از بيس فاصله ميگيرد.طبيعتا تعدادی سفارش پر نشده ،باقی ميماند .
 بنابراين زمانيکه قيمت در آينده به بيس برميگردد.به دليل واکنش به قيمت ما انتظار داريم ماشه چکانده شود و اين سفارشات جامانده وارد بازار شوند.

:لغو آن ميشکند.دليل نهايتا ( تقاضا ، (عرضه سطوح ،اين قوی حرکت حين در يا شد تست بار چندين سطحی زمانيکه : ميشکند تقاضا و عرضه نواحی                             وقتی
 سفارشات جا مانده يا مجموع بيشتر سفارشات مخالف ميتواند باشد .

بدين .اين دارند حضور خريداران حال ( عرضه بودند( بيشتر ها فروشنده زمانی که .مکانی ست نهفته ای .نکته شده )شکسته تقاضا يا (عرضه سطح هر                            در
 معنيست .ميتوانيم واکنش به قيمت را نظاره کنيم .اين سطوح اغلب به عنوان سطح مبادله نامبرده ميشود .{تبديل حمايت به مقاومت وبالعکس).

 

http://abcbourse.ir/


77 

[Forwarded from Ali Shirali] 
 چگونه با استفاده از الگوها پرايس اکشن تريد کنيم؟

 سالم
 

 برای اينکار:
 

 برای درک سناريو يا درواقع خواندن وضعيت چارت در گذشته حال يا آينده شما بايد به مجموعه از سر نخها نگاه کنيد
پاسخ برای راهنما ميره؟بهترين کجا به اينجا از رسيده؟بعد اينجا به کجا از قيمت اينجاست؟ قيمت چرا که کنيم درک بتوانيم بايد بازار در موفق تريد داشتن                             برای
تقاضا( يا عرضه مناطق نام به نقاطی در را مان تريدهای ما است نهفته قيمت خود در داريد نياز که سرنخهايی تمام است قيمت خود ، سواالت به                             گويی

 Demand or supply zone)انجام ميدهيم وبه رفتار قيمت (پرايس اکشن) pa برای دريافت سيگنالهای بزرگ و سود عالی توجه ميکنيم
 اين چيزهايی است که بايد در چارت ببينيم:

 
 سرنخهای عمومی:

 در تايم فريمهای ساعتی(جهار ساعته و يک ساعت)بدانيد قيمت از کجا ميآيد و به کجا ميرود در گذشته و حال و درتمام تايم فريمها از تايمفريم ماهانه تا پايين
  سرنخهای خاص:

 نگاه به تايم فرمی که ميخواهيد تريد کنيد
  سرنخهای گذشته:

 دقت در عملکرد قيمت در تمامی زونها در تايمفريم های پايين تا يک دقيقه
در اوردرها هنوز که مناطقی گذاری شده؟عالمت پاکسازی تقاضا) يا Supply(عرضه demand zone در ها اوردر شده؟(DP)کجا گيری تصميم         کجا             
 Supply Zone يا Demand(عرضه يا تقاضا)پاکسازی نشده است و مناطقی که cp(سی پی:يکی از الگوها)در حال شکل گيری است يا شکل گرفته است

 مناطقی که قيمت پرتاب شده و عامل آن ، که آيا زون cpباعث آن بوده و يا زون خاصی بوده
قيمت(رنج) درجازدن دليل و دراپ) يا قيمت(رالی تند حرکتهای دليل است شده قيمت واکش باعث چيز چه ببينيد و بنگريد گذشته به بوده چيز چه به قيمت                             واکنش

 رابيابيد
 Supply /demand zone(عرضه يا تقاضا)در نزديکی قيمت وجود دارد که قيمت بخواهد آنرا ببيند

 چه محرکی باعث حرکت قيمت به آن سمت ميشود
  حال:در زمان حال بنگريد که چگونه قيمت از زونها برگشته

 نزديکترين (پرچم)نشانه ای که در تايم فريم تريدتان هست را بيابيد
 اين اولين (پرچم) نشانه تريد در تايمهای تريد شما است (پرچمها)نشانه هادر تايم فريمهای پايينتر کدامند؟

 پرايس اکشن (pa) به شما چه ميگويد؟
 برخورد قيمت به آخرين نشانه (پرچم) توسط قيمت سيگنال خوبی است

 ساختن (cpسی پی:يکی از الگوها)کامپريشن توسط قيمت تا رسيدن به يک زون چه در تايم فريم تريد و يا تايم فريم پايينتر سيگنال خوبی است
 خبر مهمی در راه است؟چقدر اين خبر اهميت دارد؟

  واکنش:
  در تايم فريمهای پايين ابتدا قيمت واکنش سريعی نسبت به منطقه خاص نشان ميدهد

 اينگلف سريع زون ساپلی يا ديمند(عرضه يا تقاضا)نزديک سيگنال خوبی است
 قيمت کامپريشن(cpسی پی:يکی از الگوها) ساده ميسازد؟شايد ميخواهد به منطقه بعدی برود

 اگر برای اولين بار منطقه ای بشکند چه سيگنالی توليد شده است بله البته بعد از هر عملی عکس العملی است و منتظر واکنش قيمت به اين شکست ميشويم.
 
 

 تندرست باشيد.
 تمام اين 4 الگو برای ما مهم است ولی بر روی دوتا از اين الگوها تامل بيشتری ميکنيم: رالیبيسدراپ و دراپ بيس رالی

Caps on prices چون اين دو الگو سرنخ های بيشتری برای تاييد الگوهای ديگر به ما خواهد داد.الگوهايی مانند 
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 مصطفی:
 مثالی ساده از الگوی رالی بيس رالی —و دراپ بيس دراپ

شود می بازار وارد وفروش است گران شده.قيمت اخذ قيمت کاهش به تصميم که ای منطقه :supply Zoneهست؟ چی ديمند و سوپالی                       شيرالی:اصال
 Demand Zone: منطقه ای که تصميم بافزايش قيمت سهم اخذ شده.قيمت ارزان است و خريد در دستور کا رمعامله گران قرار ميگيرد

Cluster or Consolidation zone: 
 در تايم فريم ايکس تعادل بين خريداران و فروشندگان : مناطقی بسيار با اهميت که نقطه شروع حرکات زيادی ميشود.

 دوستان لطف کنند و حداقل برداشت خود را از اين مناطق روی تصوير نشان دهند.
 دوتا از اين الگوها الگوی ريورسال يا بازگشتی و دوتای ديگر الگوی ادامه روند هستند .

 کدام يک ادامه دهنده و کدام يک الگوی بازگشتی است؟
 اين دوتا الگوی بازگشتی :

 
RBD & DBR برگشتی 

 
 و دوی ديگر:

 
RBR & DBD : ادامه دهنده 
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balance between buyers and sellers 

 معنی اين جمله چيست ؟ و چه چيزی را با آن مد نظر قرار ميدهيم؟
 تعادل بين خريدار وفروشنده

 حميدرضا:و اصال چطور بفهميم كه بيسي ايجاد شده؟
 خوب سئوالی است کسی از دوستان ميدونه چطور بايد بدونيم بيس درست شده؟

 بهنام:نوسان کم قيمت و تعادل در يک منطقه کوچک
 حميدرضا:پس كال بر اين اساس تريد صورت ميگيره كه قيمت از بيس بره بيرون,منظورم سيگنال خريد يا فروش

 شيرالی:بله,در حقيقت کالستر يا Consolidation zone,جواب شماست
 بهنام:ميتونيم بگيم بيس منطقه تصميم گيری برای آينده حرکت هست ؟

 شيرالی:بله
 به هر علتی ايجاد بشه بعدش تمايالت معامله گران جهت قيمت و برايند نيروها را مشخص خواهد کرد .مجموعه ای از عوامل تکنيکال و فاندمنتال

 علی:ايا اينکه فقط يه رنج کوچک در طول روند بوجود بياد بيس رو تاييد ميکنه ؟
 شيرالی:بستگی به نوع حرکت داره علی جان

1 تايم در مثال ؟ هست اتکا قابل زمانی دوره چه در معموال Base هست.اينکه موثر بشه داده جواب نظرم به آموزش محدوده همين در که سوال                             سوال:يک
 ساعته روی چارت آيا تشکيل منطقه Base به نسبت تايم فريم دارای اصول خاصی هست يا اينکه به صورت دوره های متغير ميتونه تشکيل بشه !؟

 شيرالی:تايمهای يک ساعت به باال,اصال زير يکساعت چيزی را مبنا قرار ندهيد,توی يکساعت 54 کندل
 گاهی بيشتر و گاهی هم کمتر از اين هست.بستگی به شتاب اوليه حرکت داره
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 شيرالی:

 تريگر:
 سوال:قاعدتا هر چی شتاب بيشتر باشه منطقه Base هم دوره زمانی بيشتری خواهد داشت ؟!
 شيرالی:جواب همان تصوير باال را ببين,خيلی خودتون رو درگير مسايل جزيی مثل اين نکنيد
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 شيرالی:
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 حميدرضا:
فروش بيس و ناحيه عنوان يه قبال ميذارن.چون احترام منطقه اين به گران معامله قشنگ چقدر بااليی,ببينيد آبی منطقه تصوير: اين خوب                        شيرالی:ونکته

 مقبول افتاد:)
عاليه.پرايس بدهيد انجام کارو اين بتونی شما که روشی هر .حاال کنه پرينت برامون پول و کنه قوی را ما حساب بتونه که اهميته حائز ما برای چيزی                              اون

 اکشن يه شورت کات هست برای اين هدف
 نه  تحليل زمانی نداريم .تکنيک های فراوانی شما مياموزيد که برای هر شرايط قيمت نسخه های بی بديلی عرضه خواهد کرد .

از اونهم اکسپرتها ترين .پيچيده کردم آزمايش . ديدم فراوانی گوناگون روشهای و مورفی زمانی های سيکل پيچيده مطالب حتی خوندم بگيد که مطلبی هر                           من
گرفتم يادش وعاشقانه رسيدم روش باين انتها در ...ولی انگليسی تقدير قابل واقعا مغز چندين به مربوط تخصصی های فوروم و استيون چون های نخبه                           منبع
خيلی دقتش و هاش کاری ريزه همه با بدهد.اليوت درستی جواب قيمت ممکن حاالت همه برای که نديدم زيبايی باين چيزی تاکنون .چون پرستم می رو                            واون

 جاها ميمونه تو پاسخ ولی پرايس اکشن هرگز....
برای اواخر همين هستند هم من چندساله دوستان اونها از چندنفر و هستن بانکها های ای حرفه بيشترشون که Forex Master Class فوروم    توی                      
همونجا ...بگذريم صعود ميگفتن محکم ميريزه.اونها الگو اين با 1.06 تا قيمت گفتم و ديدم نزولی پرچم الگوی يک من که جايی بيارن بياد دوستان اگر                            يورو
من پست آخرين کرد.اون اکشن پرايس برتری به اعتراف شجاعت کمال با ايشون که کردم پست جايی يا کانال توی يا هم قبال هست کارشون اليوت بهترين                             پست
اونها و آورد فشار يکيشون بانک کردن.بعدش می استفاده هم واونها ميذاشتم پست براشون هفتگی يا روزانه Forrex academy توی بود.قبال اونجا                        هم
نميذارم.يه پستی اونجا هست کانال اين روی تمرکزم وقتی از ديگه من ولی کردند درست رو Forex Master Class ديگه اسمهای با هاشون       بعضی                   

 روزی بيکار بشم يک سابقه ای از اونها توی کانال قرار ميدم .اگر بشه با اين وی پی ان های ذغالی مطالب قديمی رو باال آورد.
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 حميدرضا:

 
 

بايد پس کاردان: و هوش سراسر گرانی معامله و اول دست اطالعات و زياد بامکاناتی مجهز همه بزرگ گذاران سرمايه و مالی موسسات و                          شيرالی:بانکها
 آموخت وتنها با دنبال کردن نشانه ها ی حرکات اين موسسات وارد بازار شد.آنهم مجهز باطالعاتی فراوان وذهنی با قدرت پردازش زياد
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 جمال:
تانژانت همان يا حرکتی شيب و ميشه نزديک شما لول به چطوری مارکت که کنيد دقت بايد ولی داره مناسب ريوارد به ريسک هستش..... خوبی                           تريگر:ناحيه

 و يه قول بعضی ها زمان رسيدن توش خيلی مهم هستش
 تريگر:فقط يادت نره که شيب حرکت و الگوی رسيدن قيمت به سطح خيلی مهم هستش

و هستش چی روند که کنند می تحليل باال تايم در و کشند می زحمت کلی کنم..... برقرار ارتباط دوستان از برخی تريدری رفتار با نتونستم هنوز                             تريگر:من
در و بودند امد خريد برای که ميره يادشون اصال پايين تايم ميان ورود مناسب نقطه کردن پيدا برای که بعد کنند خريد ميخواهند مثال اينکه و حرکت                              مسير
و خروج برنامه براش اصال چون گرفتاری اول ميشه و خودشون...... تحليلی جهت خالف هم ان و ميدهند انجام فروش تحليل و بازا جهت خالف                           مسير

 مديريت ندارند و ......

 ناشناس:
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 تريگر:
 شيرزاد:يعنی هر موقع که فلگ ليمت آريا به هر طرف اينگلف شد وارد تريد ميشيم؟

) کنيم توجه محدوده در قيمت رفتار به بايد داشت رو بيس شرايط اگر و نه يا هستش بيس يک پرچم ان که ببيند بايد نه,اول که احتی ر همين                                تريگر:به
 خودش يک داستان جداست) ولی ميشه باهاش تريدهای خوب در شکست سطح داشته باشيم

ان و مثلث و انگل تری و ويچ از ) کالسيک هم خيلی فلگ بيس به برگشته مارکت که بينم می ايريا ليميت فلگ يک ساعته يک تايم در فقط که                                 تريگر:من
ارادتمند (!!! نمارم در سر زياد هم ها         چيز

 
 

 و نتيجه برگشت به بيس پرچ
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[Forwarded from Ali Shirali] 
 ناحيه اي كه در آن ناحيه قيمت توقف داشته و از آنجا لگ بعدي الگو را ميسازد.يعني آن ناحيه پايه شروع حركتي ديگر ميگردد

 شيرالی:بيس و فلگ:
 فلگ پرچم ماست .همه مجموعه : base polebase flagاين هم اش پرچم ما هست.

 دو نمونه بيس تعريف کرديم: اول بيس يک حرکت از حرکات چهارگانه قيمت برای عرضه و تقاضا .دوم : بيس فلگ
 امينی:آقای شيرالی آيا من درست فهميدم که paz و pole  تقريبا يکی هستند؟

آر تی اف دو بين حرکتی فاصله paz : من دوست نکته يک پل,فقط ميشه حرکت بيس,مومنتوم ما حرکت شروع حرکتی,منطقه بله,مومنتوم                        شيرالی:تقريبا
 هست
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 شيرالی:پيووتها نقاط چرخشی بازار ولی بيس يک ناحيه خاص از نمودار .يک رنج خاص

 جمال:
[In reply to Alireza Amini]:شيرالی 

paz ماچمد نمونه اف تي آر داريم:اف تي آر بعد از شكست و اف تي آر 
[In reply to Fateme. H]:امينی 

روند شده مشخص ftr عنوان به عکس تواين که نقاطی ولی کنه برگشت نتونه و بگذره سطح يه از روند که ميشه گفته حالتی به ftr تعريف به توچه                               با
 ازونجا برگشته اينکه با تعريفش مغايرت داره

[In reply to Alireza Amini] 
 ناتوان از بازگشت .توي ويديوي دوم يه نمونه مشابه كار شده و اگرويديو خود آرتي ام را ببينيد نمونه هاي بسياري مشابه تصوير خواهيد ديد

 جمال:اون قسمت را که fl  زدين با توجه ب گذشته اگه بررسی  کرد شايد بشه گفت ftr هست
[(In reply to Jamal Fuladi ( JFX] 

 نه جمال جان اون اف ال :قيمت در يك رنج مشخص بخ دام ميافته تا مگر نيرويي بيشتري از يكطرف باعث شكست بشه
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 تريگر:
 چهار مدل اف تی ار که ميتونه تشکيل بشه همه چيز در يک تصوير

شکست از قبل (منظورم بوده انجا در قبال که هستش سطحی به برگشت برای قيمت تالش مدونيد هم خودتون که همانطور ار تی اف اميری                           تريگر:جناب
به که داره تمايل قيمت ميشه شکسته سطحی يک وقتی و هستش تکنيکال تحليل در مهم خيلی مبحث يک خودش شکست که ميدونيد هم خودتون حاال                            هستش)
زمانی برای ( ار تی (اف واژه ولی ميشه...... ناموفق شکست يک امدن بوجود باعث و ميشه موفق هم ها وقت از خيلی و برگرده شکستش از قبل                              حالت
) قسمتی سه پروسه اين و بده حرکت ادامه شکست مسير در ميشه مجبور و خودش قبلی حالت به برگرده که نميرسه قيمت توان و زور که ميشه                              استفاده
که هايی حالت و شکست) مسير در حرکت و الکی زدن زور از پشيمانی  قبلی حالت به برگشت برای شده شکسته سطح به فشار  سطح يک                              شکست
شکست باعث که کندلی در حجم وجود شده... شکسته سطح اهمت درجه و سطح نوع مثال داره شکست به مربوطه مسايل از خيلی به بستگی مياد                            بوجود
که هستش ديگر مسائل از خيلی و دارند..... شکست از بعد و قبل خاصی رفتار يک کدام هر که ارزها خود رفتار ..... افتاده اتفاق شکست که زمانی                              شده....
به که شما حاال هستش...... يک اصلشون و ريشه واقع در که باشيم داشته ار تی اف تشکيل برای متفاوتی تقريبا ساختارهايی ما ميشه باعث ها رفتار                             اين
اف تشکيل و سطح يک شکست از قبل و بعد ها کندل تشکيل نوع در رو ها رفتار اين ميتونيد داريد عالقه کندلی صورت به ارز رفتار بررسی و شناسی                                کندل

 تی ار بررسی کنيد...... به نظر من حتما سايت مرجع رو مطالعه کنيد بد نيستش
ورق دارم ما متاسفانه و باشه بيشتر نواحی ان به قيمت واکنش احتمال که هستند مقاومت و حمايت نواحی کردن پيدا دنبال به تحليلی های روش                            تريگر:همه
تمساح پروانه قورباغه خرچنگ الگوی يک مثال با ها ما از خيلی که ميدونه حريف وقتی شده... رو حريف برای هم دستمون که کنيم می بازی                            (پاسور)
خالی رو ما جيب بتونه که کنه می رو برگی يک مياد خوب کنيم می تريد کردم) زندگی حيوانات اين با و بودم وحش باغ اين توی ها سال خودم )                                 خفاش
انواع به اليوت خدای ديگه که ميگيم يا و کنيم می گم رو خودمون پای و دست که ميشم زده ذوغ انچنان دايورجنس يک ديدن با ما که ميدونه وقتی يا                                 کنه....
به بايد پس نداره ای فايده هيچ ديگه که مياريم دليلی تا هزار خودمون توجيح برای ايم می حاال و ميشه اکستند ما 5 موج مثال دفعه يه بعد شديم ها                                 روش
امروز تا راه بهترين من نظر به و نشيم ان های خوانی رجز گول و بخونيم رو دستش ما کنه رو رو برگش حريف اينکه از قبل بتونيم که باشيم روشی                                 دنبال
به و باشيم روز به هميشه بايد اما نيستم) دوستان توانايی منکر من بخونند رو بازار دست بتونند مووينگ تا دو با که باشند هم کسانی (شايد هستش                              پرايس
سطح به زودتر تا بدهيد انجام سازی شبيه يک خودتون پيش اول مرحله در مسائل بهتر درک برای شما هستش بهتر هم من نظر به و مجهز ها سالح                               انواع

 کالس برسيد..... موفق باشيد
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که که داريم ام کيو يک ما حاال و ميکرديد تريد ان به پولبک و گردن خط شکست از بعد که داشتيد شانه سرو يک کالسيک تحليل در قبال اگر                                تريگر:مثاال
ام کيو يک که هايی قوت با رو شانه سرو های ضعف بعد و ببينيد شانه سرو يک صورت به رو ام کيو مثال الگوی اول .... کنيم می تريد راستش شانه                                  روی
شما برای باهاش کردن ترد ديگه کردد برقرار ارتباط باهاش و کرديد درک رو ام کيو مزايای که وقتی و دور بريزيد رو شانه سرو کم کم و کنيد مقايسه                                داره

 راحت ميشه
 اصغری:ی سوال تايم تحليل ميشه 5هم باشه؟

 تريگر:پرايس از ام يک تا .......... ولی ام 5 بهتر که در حالت حرفه ای برای ورود ها استفاده بشه تا تحليل
[In reply to alireza amiri] 

 علي جان اون متن انگليسي تعريف:قيمت از سطح xميگذرد(انگولف)وقادر به بازگشت نيست:اف تي آر....هيچ ارتباطي هم بالگوهاي كندلي نداره
[In reply to Ali Shirali]:امينی 

 استاد من در تشخيص انگولف و اف تی ار و فالگ ليميت هيچ مشکلی ندارم !
از اينده در که بود ار تی اف منطقه کردن خوندم...تعيين رو سايت کل اون تبع به و پرسيدم هم ديشن و اومده پيش برام مطلب خوندن زمان از که سوالی                                 تنها

 اون به عنوان حمايت ومقاومت  استفاده خواهيم کرد.و هنوزم  دنبال چگونگی تعيين اين محدوده هستم!
[In reply to alireza amiri]:شيرالی 

همون اساس بر يادگرفتن اول همه تالش نداريم.و مطالب از خيلي براي تعريف آكادميك بشكل بايد كه اونطور هنوز هم ام تي آر توي حتي جان                            عليرضا
شما منظورم ميكنم.اصال پيدا استارت ري به نياز و ميكنم هنگ كامل هم خودم من سئواالت بعضي با وقتها بعضي كن گذاشتم.باور كه است هايي                           دستورالعمل
خيلي به نمودار در جستجو و تمرين با ميشود گاهي كه حالي .در كنيم حفظ را مطالب كنيم مي سعي درسي آموزش غلط شيوه اساس بر متاسفانه .ما                              نيستيد
و ميكنند خودتحقيق دارم بايشان هم خاصي ارادت من اينكه با ها بچه اين خود ببين را عزيز تريگر يا و مصطفي يا پوالدي آقاي مثال براي رسيد.سما                              جوابها
جي جان ميخوان اول ٤۳روز همون دوستان از گرفت.بعضي خواهي ياد بسادگي را زيادي مطالب شدو خواهي موفق ميدانم هم را تحليل.شما زيبايي چه                          به
بيش تر راحت من هم باشند ديگري هركشور از عالقمند تعداد همان مثال هموطنان از بعضي جاي به هستم:اگر مطمئن هم ديگه چيز يك بشن.توي                           مورفي
مسئوليت عدم و ميانبر هست:راه همين هم ما ماندگي عقب هستيم.علت ساده و ميانبر واه دنبال هستيم.هميشه عجيب ملتي ما اونها.متاسفانه هم و                         ميرم

 پذيري اونطور كه شايسته است.علي جان فقط خواستم با شما درد و دل كرده باشم تا شايد هم بدرد كسي بخورن اين حرفها
http://forexfe.com/showthread.php?6736priceActionpattern 

 Ftr vs Ftr  
 يا نبرد اف تی آر

 فاطمه:با يک کندل هم ميشه گفت اف تی ار شکل ميگيره؟
 شيرالی:نه,کندل به تنهايی هيچ ارزشی برای ما ندارد.بلکه مجموعه ای از کندلها و عمل و عکس العمل آنهاست که برای ما واجد اهميت است .

بتواند گر معامله ذهن آنکه برای اکشن پرايس در .ولی اينگولفينگ الگوی همين مانند هستند مهم بسيار برخی کندلی الگوهای بحث در ميدانيد که                          همانطوری
 مجموعه ای از رخدادها وعع آن را همزمان تحليل و پردازش کند ما بايد فراتر از نقش يک کندل بيانديشيم.

فراتر بتوانيم که موقعی .تا نداريم ار تی اف بنام چيزی ديگه آرها تی اف گانه 4 شکل همان از بغير ما کنيد فکر کال شما انحرافی بحث از عبور برای                                 دوستان
 از آن 4 الگو ببينيم و به مطالب ديگری مثل اف تی ار پرايس اکشن زون بپردازيم االن فقط شکل زير مد نظر ما باشد:

http://forexfe.com/showthread.php?6736-price-Action-pattern
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استاد درسته؟  کسری:
 شيرالی:درست.

 شيرالی:
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با کدوم هر هستن.که نوع 4 که هست ها ار تی اف اين دياگرامی های حالت در مسيله .ولی داره اولويت ار تی اف تشخيص دوستان بقيه مانند                              اميری:فعال
 توجه به نوع خاصش محدوده خودش رو ميطلبه ...تشخيص نوع اف تی ار مسيله است!

مدتی از بعد باشد بازار در سال چند که گری معامله گذاشتم.يک که تصوير همان مطابق هم آر تی .اف هست خاصی معيار الگويی هر تشخيص                            شيرالی:برای
 تمرين براحتی اين الگو را پيدا ميکند

 شيرالی:
 آيا ميدانيد اف تی ار يا اف تی آرها در اين شکل کجاست؟

با برگشت از قيمت ناتوانی و انگولف از پس ار تی اف ما برای .اما:مهم پيداکنيم چارت در بسياری ار تی اف ميتوانيم ما مهم نکته يک بعنوان عزيز                               دوستان
يافتن بدنبال چارت روی کم زوم باشيد.با ساعت يک تايم در الگو بدنبال نشديد متبحر تا ولی ميکند. عمل الگو اين بخوبی هم دقيقه يک تايم در                             پولبک,حتی

 الگو باشيد

 جمال:
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[(In reply to Jamal Fuladi ( JFX] 
 باستثای 5 باقی درسته .افرين

[Forwarded from ReadTheChart]:شيرالی 
 يقينا ميدونيد که در چارتها خطوط حمايتمقاومت اصلی و خطوط کم اهميت تر داريم.

اصلی خطوط ميتوانيد شما که ميگذريم اين بر را ميشود.بنا تشکيل مناطق اين در که است آری تی اف ما برای مقاومت و حمايت خطوط اين از                             مهمتر
 حمايتمقاومت را از خطوط کم اهميت تر تشخيص دهيد.

است.آيا شده شکسته باالخره سطح اين که ميبينيد و است گرفته قرار آزمايش مورد درگذشته بارها که است قوی مقاومت خط يک مقاومت خط زير شکل                            در
 اين يک شکست واقعی يا دروغين است؟ چطور بدانيم کداميک درست است؟

اينجا .از ميشود دور سطح اين از بسرعت است.قيمت شده تشکيل تماشايی آر تی اف يک اتفاقا و ميمانيم آر تی اف يک تشکيل است.منظر درست شما                             حدس
داشته خطر کم ورودی آسوده خيالی با و برگردد سطح اين به دوباره قيمت تا نشديم) معامله وارد بمانيم(اگرقبال منتظر .ميتوانيم ميشود جالب ما                          داستان

 باشيم.
[Forwarded from ReadTheChart] 

 دوستان عزيز .هی نگردين هر خط مينوری را علم يزيد کنيد برای اثبات اف تی آر:)
 

 ناشناس:بعد از شکست يک سطح ميتونه اف تی ار تشکيل بشه يا بيس(همون رنج)
 سوال من روی اين بيس هست

 بيس ما های داره و لو
 هنگام ورود به معامله برای اين بيس کی هست؟

 ۱موقع شکست بيس از يک سمت
 ۲موقع بسته شدن کندل خوب و مناسب بعد از لبه های بيس

 ۳يا بعد از شکست بيس و برگشت به بيس(اف تی ار)
 ۲موقع

http://abcbourse.ir/


94 

 شيرالی:
 

 شيرالی:
 لطفا نشون بدين چه فرايندی طی شده است؟
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 يک نکته کليدی برای جمه کردن بحث اف تی ار هست .

 امينی:بعد از flipr/s و اينگولف و تاييد ftr ميتونيم وارد پوزيشن بشيم؟
[In reply to Alireza Amini] 

 اگرچه کامل نيست ولی درسته
[In reply to Ali Shirali]:اميری 

 ناتوان از بازگشت به محدوده قبلی و ماندن در منطقه جديد
 تصميمی که گرفته شده است که اين سهم ارزنده است يا نه

[In reply to alireza amiri] 
 آفرين .قبال اين تصميم اتخاذ شده بود.شما وقتی اين نکته را بخوبی درک کنيد اف تی ار بعنوان بخش بعدی فرايند براتون آسون ميشه.

 ارش:و احتماال اولين نشانه اينگلوف خواهد بود
 
 

 شيرالی:حسن ختام:بيشتر برای پيداکردن اف تی آر به مناطق فليپ اس/آر يا ار/اس نگاه کنيم.

 شيرالی:
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 تريگر:
 شيرالی:اين ديگر نهايت بينش خوب يک معامله گر آماده است وتبريک بشما دوست خوبم

تجديد يه خواستم فقط گفتيد می رو سطوح تبديل زحمت شما که االن و نميره يادم وقت هيچ و من برای هستش خاطره يه پپی واکنش عدد ان                              تريگر:ممنون
 خاطر داشته باشم از زمان جوانی ها سر کالس بوديم و استادمون تريد اليوش رو به رخ ما می کشيد
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 شيرالی:
 بيس : پايه شروع حرکت

 
 يک حرکت در بازار مالی از يه نقطه آغاز ميشه

 اون نقطه شروع ميشه بيس
 مسير صعودی ما همون کندلهای صعودی ميشن رالی

 و در مسير نزول کندلهای قرمز نزولی که ميبينيد ميشن دراپ
 رالی بيس رالی
 دراپ بيس دراپ

 سوال:رالی و دراپ با يک کندل اينگلف قوی شروع ميشن
 اصال از فکر کندل بيا بيرون,کار به يه کندل نداشته باش

 يه مجموعه را در نظر بگير.مجموعه يک حرکت,يه نقطه شروع و يه نقطه پايان داره.
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 شما نياز به يک مقدمه چينی داری که خيلی از مطالب پايه رو بشه برات باز کنم

  سوال:کاربرد بيس کجاست
 کاربرد دونستن کالستر زون چی هست؟

 شيرالی:شما همه را ياد ميگيری که با اونها خريد ويا فروش انجام بدين,خريد در منطقه تقاضا يا ديمند,و فروش در عرضه يا سوپالی
ميشه وارد بيشتر جهت يه از نيرويی برابر,يه ها فروشنده و خريدارها قدرت کالستر ناحيه اون خوب,توی حرکت يه شروع برای هستش خوب بيس يه                           کالستر

 و تعادل رو بهم ميزنه

 تريگر:
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 سعيد:جناب تريگر  انگولف آبی رنگ کدوم ناحيه رو انگولف کرده؟
[In reply to Saeid Saeid] 

های سفارش کردن جمع حال در ماکت ميرسه نظر به که شده ست ناحيه اين در خريد سفارش سری يک شده سطح تبديل که ای قهوه ناحيه شکست                              بعداز
 خريد در اين ناحيه هستش و شدو های تشکيل شده نشان از اينگولف شدن مجدد ناحيه رو ميده

 

 اميری:

 تريگر:
 [In reply to تريگر]

 سالم.بسيار عالی و در يک نگاه حرفه ای.برای فروش و يا خريد بايد منتظر تصميم معامله گران از اين ناحيه آبی باشيم
 [In reply to اصغری]

 ما با يک کندل کاری نداريم.يک کندل تنها گاهی بخشی از پازل را بما ميگويد .همين.
تا دارم فروش هم ها مقاومت همه روی و کنم می خريد ها حمايت همه روی که هستش اين هم ان و دارم تريدری مرض يه من شيرالی جناب                               تريگر:

 زمانی که شکسته بشه و استاپ من رو بزنه.... و فکر هم نمی کنم که ادم بشم
 سيامک:سالم جناب تريگر باز بينی کندل به کندل هنگام مواجهه با نواحی مهم ايا ميتونه کمک کنه ..البروک يک کتاب در اين مورد داره ايا برسی فرموديد.

 تريگر:سيامک جان بدبختی اين هستش که من اصال اين کندل های متا رو  قبول ندارم و ذهنت  قيمت رو بررسی می کنم
ثابت عکس اينکه مگر هستش حمايت کارش حمايت که دارم ديدگاه يه هستش.... صفر نقطه روز من های تريد همه و نميشم... وارد زود من                           تريگر:اتفاقا
تشکيل در شکست که هنگامی و هستم باد حذب و گذاشتند همين برای رو استاپ خوب شکست يعنی شد ثابت که هم عکس و دارم خريد حمايت روی پس                               بشه

 اف تی ار فروش دارم
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عزيز ايزل .و داشت اون انتقال در سعی وعزيز بزرگوار گيتی مهندس که بود ای جمله زيباترين اين : مقاومت زير در فروش و حمايت باالی                            شيرالی:خريد
افرادی شد.باورکنيد منصرف کار ادامه از بکلی ايشان تا کردند بيخود و رنگارنگ های درخواست به شروع شياطين از ای عده باز هم انجا در متاسفانه                            ولی
که هم را داستان وآخر بياموزند همه به مبخواستند را داشتيم ما آنچه از فراتر و بودند ما سواد وبی تشنه بازار برای نابی های گنج بزرگوار دو اون                               مانند

 ميدونين....متاسفانه
 

 [In reply to تريگر]
/www.tradingview.com/chart/7RlVaxW3:بهترين مرجع معامله گران ابنجاست 

 هر معامله گری خصوصا اونهايی که کارگزار درپيتی دارن بايد با اين مرجع مقايسه کنن
 در ابنده نزديک تنها بروکری اعتبار خواهد داشت که از چارت های اين شرکت استفاده کند

 يعنی هر کدوم مستقيم به تريدينگ ويو وصل بود عاليه
/https://xcfd.com/en:مثل اين يکی 

شيرالی:  ارش:
 

https://xcfd.com/en/
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می خودداری ها ايرانی پذيرفتن از است متحده اياالت به مربوط NFA رگوله چون فعلی شرايط هستند.در NFA و FCA بروکرهای برای معتبر های                          رگوله
 کنند

آنهمه جاي است.به ماشه چكاندن از مهمتر بسي معامالت مديريت توانايي بلكه نيست بازار حركات تمام گرفتن معناي به كردن عزيز:تريد                       شيرالی:دوستان
ريسك مابقي و برداشت را سود چهارم سه بسرعت و ببريد را داريد ورود شانس كه اولي مرحله در را بهره بيشترين بياموزيد بايد هركندلي با رفتن                             كلنجار
اي معامله هر كه بدانيد استرس بي معامله هنگام كه شد خواهيد گر معامله است.وزماني زيادي اهميت داراي معامله تايم و استاپ و تارگت شود.انتخاب                           فري
بازار كه مادامي نشدند يورو وارد قبال كه آنهايي براي قمار.االن يعني معركه وسط بپريد بخواهيد باهركندل ايد.اينكه كرده ست تارگتي چه و حدضرر چه با                            را
اگر نكته اين كند.دانستن صعود است ممكن هم ۱.۱۷ تا يورو اينكه است.با خودكشي معناي به نشكند جهتي از را موجود مينوري تقاضاي يا و عرضه                            سطوح

 تريگر نداشته باشيد و پلني براي مديريت بازهم كمكب نخواهد كرد.موفق باشيد
 

عمل معکوس ضرر در اما خارج سود اندک با اکثرا که معنی اين هست.به تريدرها از بسياری مشکل بودن ده سود صورت در خروج تايم جان                            ناشناس:علی
 ميکنند! اگر تجربه خودتون رو در اين مورد به اشتراک بگذاريد بسيار مفيد خواهد بود

[In reply to Unknown] 
نكنيد.در استفاده معامالت براي ساعت يك از كمتر كردم عرض قبال شما:بارها خوب پيشنهاد از بحث.ممنون اين براي ميداريم جلسه دو يكي عزيز.انشاهللا                         چشم
را ضرر شدن بزرگ اجازه كه بياموزيم بايد شد ضرر و كرديم اشتباهي اگر معامالت مديريت هست.براي پرسود ولي كمتر موقعيتها ٤ساعت و ياعت يك                           تايم
تمام و نبست و بود ضرر در دالر هزار ۱٥ تا اشتباه اين شدن بزرگ و اول مرحله در اشتباه معامله الت دو با كه ديدم را مصري دوست يك حساب                                 ندهيم.من

 سرمايه دود شد و رفت هوا.شخصي كه معامالت اشتباهش را نبندد قدرت تصميم گيري خوبي نخواهدداشت و مكررا به ضررها مي افزايد

تريگر يا پوالدي آقا هست.علي كرديم بحث كه زيادي مطالب تصوير اين توي              شيرالی:
 عزيز زحمت بكشن و يه چارت خوشگل بذارن
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 تريگر:
 شيرالی:گپ هم از بروكر نيست,نتيجه عملكرد معامله گرهاست,

 تريگر:کم کم همه وقتی با چارت خالی ارتباط برقرار کردن ديگه به دنبال دليلش نخواهند بود بايد بدونيم که خود حرکت برای ما مهم تر از دليل حرکت هستش
 با پرايش نواحی شما مهم تر — دقيق تر و کار باهاش راحت تر  و دقت بيشتر هستش.

 تريگر:ببيند هر کجا که ما يک ريزش و شروع حرکت داريم ميشه ناحيه عرضه و هر سطح که شروع يک حرکت صعودی بوده ميشه ناحيه تقاضا
 بعد نواحی عرضه و تقاضا ميتونه اصلی و فرعی هم داشته باشه

ديگر صعودی و ريزشی های حرکت سری يک شما اصلی حرکت اين بين هستش,و مشخص چارت توی اصلی حرکت بروتون,يک رو ميزاريد رو چارت                          وقتی
مقاومت و حمايت نواحی روی هستند,فقط پايين تايم در اصلی تقاضای و عرضه نواحی واقع در که هستند شما فرعی ديمند و سوپالی نواحی که داريد                            هم

 تمرکز کنيد فعال
ديدگاه اينکه مورد در هستش دوستان صحبت يه فقط پس دارند .... و تحليل و تريد سابقه سال چندين ميشناسم رو دوستان از خيلی من که انجايی                             تريگر:تا

 خودمون رو از ساير روش های تحليلی بياريم به سوی پرايس.
 

ميزنيم حدس که هستيم چارت در مقاومت يا حمايت نام به مناسب ناحيه يک کردن پيدا برای همه کنيم می تحليل يا و کرديم می تحليل که روشی هر با ما                                 همه
 احتمال واکنش قيمت به ان ناحيه زياد هستش.

 
امواج و فيبو ترکيب که هارمونيک (شايد اليوت ترکيب با يکی – ها پيوت و چشمی های قله و دره همن با يکی – کنه می کار فيبو های لول با يکی                                  حاال
و حمايت نواحی ميخواهيم ما همه هستش که روشی هر به خالصه و هست) اليوت چکيده و خالصه گفت بشه شايد که کالسيک الگوهای با يکی                            هستش

 مقاومت رو پيدا کنم
بهتر ديد يک داشتن با ولی خورد خواهند بدرد ما قبلی تکنيکالی های دانسته همه پس هستيم موضوع همين دنبال به ما هم ام ارتی روش به اکشن پرايس                               در

 و نگاهی نو به چارت...
 

اف مثال يک وقتی که هستش پايه اين بر ما صحبت ولی کنيم صحبت کمتر شايد ام تی ار روش به های مقاومت و حمايت کردن پيدا های روش مورد در                                 امشب
 تی ار رو به عنوان يک ناحيه حمايتی يا مقاومت پيدا کردم حاال بايد چکار کنيم....
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که ما ناحيه و خط اسم چون کنم فکر خريد به فقط بايد ما ميرسه ما حمايت سمت به باال از وقيمت داريم حمايت يک وقتی که بگيم بتونيم راحت خيلی                                 شايد
ما سطح از بيشتر قيمت قدرت که ميرسه هم زمانی يه حال هر به مقاومت...ولی يک برای هم برعکس و بره باال قيمت تا کنم می حمايت ميگه هستش                               روش

 هستش و سطح ما شکسته ميشه و به نظر من ما تريد رو بر اساس ذات خطوط انجام ميديم مگر اينکه عکس ثبت بشه..
ميشه تشکل که الگوهايی ... قيمت حرکت شيب مثال برای داريم برگشت يا ميشه انجام شکست که بزنيم حدس بتونيم که هستش هم هايی راه حال هر به                              ولی
ار تی اف (مثال ناحيه ان قدرت ميزان .... خط به قيمت برخورد تعداد .... نظر مورد سطح کردن اينگولف همه از تر مهم .... قيميت کندلی ارايش نوع ...                              

 برای کدوم تايم فريم هستش) و خيلی از مسائل ديگه که ميتونه يک ذهنيت به ما بده که قيمت برگشت داره يا عبور می کنه.....
 

رو خودمون ديدگاه هم ما ميده وضعيت تغيير ما ناحيه و خط که راحتی همان به و هستيم باد حذب ما نداده رخ خاصی چيز بيفته اتفاق شکست اگر حال هر                                 به
رو هستش چی شرايط به بستگی پولبک اين اسم حاال داريم.. پولبک يک شکست از بعد که ميدونيم چون نداريم عجله تريد برای هم اصال و کنيم... می                              عوض

  بهش کاری نداريم...
باشه بهتر شايد که هستش شکست پروسه يک درست تشخيص کنند می نرم پنجه و درست باهاش هميشه دوستان از خيلی کنم می فکر که موضوعی                            اما

 نظرات شما رو بشنوم که وقت فرمايش می کنيد که يک خط يا ناحيه شکست شده به چه چيزهايی توجه می کند
مثال کنيم بررسی اورديم بدست رو خط که تايمی همان در رو ناحيه و خط يک شکست بايد ما اول مرحله برای که ميرسه نظر به بندی جمع يک در من نظر                                  به

 نميتونيم  يک خط که برای تايم ديلی هستش رو بيايم و شکستش رو در تايم 4 ساعته بررسی کنيم.
فريم تايم دو هر در نظر مورد پيوت که زمانی در و کنيم بررسی ساعته 1 در رو شکستش نميتونيم هستش ساعت 4 تايم برای که داريم پيوت يک مثال                                وقت

 قابل تشخيص باشه الويت با تايم باال تر هستش.
 وجود نقدينگی يا حجم برای شکست خيلی مهم هستش و ما حجم رو از روی بدنه کندل هم ميتونم تشخيص بدهيم و احتياجی به انديکاتور خاصی نيستش.

از کمتر خيلی ان ارزش باشه داشته رو شکست يک شرايط همه اگر حتی بشه انجام شب اخر در شکست اگر مثال هستش مهم من نظر به هم شکست                               زمان
 شکستی هستش که در زمان باز بودن سشن لندن يا مثال امريکا انجام ميشه.

 شکست هايی که در زمان خبر های هيجانی اتفاق می افته تقريبا غير قابل اتکا هستش.
 ولی اصال کی ميگيم که شکست انجام شده رو ديگه شما بفرماييد...... و هر چی که به ذهن تون در ان مورد مرسه که ازش استفاده می کنيد رو بيان کنيد…
ار.... تی اف نام به کنيم می تمرين سطوح از يکی کردن پيدا روی داريم فعال ما که انها بررسی هم بعد و ها ناحيه و سطوح و لول کردن پيدا شد پس                                   خوب

 بعدا هم پرچم و بيس و ...... ساير مسائل رو بايد انقدر مرور کنيد تا فقط با نگاه کردن به چارت همه چيز رو بتونيم ببينيم
 

 ارش:به نظر من وقتی که نقش خريدار و فروشنده جابجا بشه يعنی در اون منطقه ديگر به جای صعود نزول و بالعکس  خواهيم داشت
 تريگر:بله ولی ما بايد بتونيم قبل از اينکه اين نقش جابجا بشه ان رو بفهميم

 
بدنه از که دومم سوال و نه؟ يا ميگيره جا ناحيه در هم بلند های شادو ک r s و نواحی در شادو گرفتن نظر در رمورد د ميپرسم سوال اجازتون با                                 جمال:من

 کندل حجم معامالت رو چطور ميشه متوجه شد؟
 تريگر:اولی:هر ارزی در هر تايم فريمی يک گام حرکتی داره که ميتونيم با شدوها و کلوز ها ان محدوده رو پيدا کنيم,البته راه های ديگری هم داره که بعدا

 وقتی شدوها از گام ما بيشتر حرکت داشته باشند خودشون يک ناحيه تشکيل ميدهند
 فول بادی ها و النگ بار ها و کندل های که نسبت بدنه به شدو و گام حرکتی (ای تی ار) بيشتر باشند ميتونه نشانه حجم زياد در بازار باشه

 يکی از نشانه  ها اينگولف هستش
 

تشکل که الگوهايی ... قيمت حرکت شيب مثال برای داريم برگشت يا ميشه انجام شکست که بزنيم حدس بتونيم که هستش هم هايی راه حال هر به                             ارش:ولی
تی اف (مثال ناحيه ان قدرت ميزان .... خط به قيمت برخورد تعداد .... نظر مورد سطح کردن اينگولف همه از تر مهم .... قيميت کندلی ارايش نوع ...                               ميشه

 ار برای کدوم تايم فريم هستش) و خيلی از مسائل ديگه که ميتونه يک ذهنيت به ما بده که قيمت برگشت داره يا عبور می کنه.....
 تريگر:بله

 
 سوال...شدوهای بلند در محيط نسبت به بدنه ها فرضا سايه باال ايا نشانه دفع نميتونه باشه وعدم تمايالت بيشتر در خريداران

 تريگر:بستگی داره به تعداد برخورد و قدرت سطح  و يک شدو ميتونه داليل زيادی داشته باشه
 که قبال در مورد ان صحبت کرديم

 يکی وجود سفارش معکوس,و ديگری در مورد خروج معامله گران
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 تريگر:
 جمال:شتاب  قوی  و نوع کندل های نزولی

 تريگر:که عدم تمايل به ادامه خريد و انصراف از ان ميشه يک نوع فروش
برخورد تعداد .... نظر مورد سطح کردن اينگولف همه از تر مهم .... قيميت کندلی ارايش نوع ... ميشه تشکل که الگوهايی ... قيمت حرکت                           تريگر:شيب
برگشت قيمت که بده ما به ذهنيت يک ميتونه که ديگه مسائل از خيلی و هستش) فريم تايم کدوم برای ار تی اف (مثال ناحيه ان قدرت ميزان .... خط به                                 قيمت

 داره يا عبور می کنه....
 

 تريگر:خوب  اينجا من يه سری ديدگاه شخصی دارم که فقط اشاره می کنم
 تريگر:انگولف:نفوذ قيمت در داخل يک سطح و جمع اوری سفارش های موجود که راه شکست يک سطح رو در اينده هموار می کنه

نباشه کندلی صورت به مون ار تی اف و بشه تشکيل بی تی افت شايد و باشم پولبک يک منظر بايد بيشتر باشيم داشته اينگولف بدون شکست ما                              تريگر:وقتی
 و به صورت موج انجام بشه

تشکيل چطوری مختلف های مدل که کنند بررسی کنند,و خو باهاش بگيرند,و نظر زير رو ارز حفت يک بايد دوستان که هستش اين نظر من بحث اين مورد                              در
 ميشه.يکی از مواری که جا مونده بود در نوشته ها ی من فاصله زمانی برگشت هم بهش اضافه کنيد.

 اين ها رو که ميگم تجربه شخصی هستش و علی اقا بفهمه من رو ميکشه.
 معموال اف تی ار  اگر بين 4 تا هفت کندل انجام نشه ديگه بايد منتظر يک اف تی بی باشيم و برگشت در اينده به صورت يک موج

جمع ناحيه های سفارش کنه,چون می بيشتر رو شکست احتمال هم سر پستش و نزديک های برگشت باالتر,و ميره ناحيه قدرت بشه بيشتر قاصله قدر چه                            هر
 ميشه  و  باعث شکست

 اصغری:منظورتوت اين بود اگه اف تی ار نزنه اف تی بی قئی توليد ميشه؟
 تريگر:درصدش باالتر ميره

 سيامک:بعد هر شکست اولين برخورد با سطح شکسته شده را ftb ميگويند.
 تريگر:اولين برگشت به سطح شکسته شده

http://abcbourse.ir/


105 

 تريگر:
 اين تصوير رو نگاه کند

بعد مزاحمتی هيچ بدون يادشه,و ارش اهللا بسم گفتم من که هم بعد و شده جمع ناحيه فروش های سفارش همه ميشه,چطوری انگولف داره که گفتم زمان                             همان
 از انگولف کردن سطح و جمع کردن سفارش های فروش با خيال راحت حرکت کرد
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 اگوی کن کن
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 کسری:

 
 اين دوتا فرضيه درسته؟

مشاهده بيس در کندلها طول و ها قله و دره تشکيل با که تمايلی و داريد که بيسی سطح کردن انگولف به توجه با بايد و مناسب ديدگاه اول:                               تريگر:تصوير
در کنيد سعی و نکنيد فراموش رو اصلی حرکت و باال تايم هميشه و بدهيد تشخيص رو ان بتونيد قيمت خروج از قبل که برسيد درجه اين به بتونيد کنيد                                می

 مسير شکست تريد کنيد کال ديدگاه خوب هستش
 تريگر:برای تصوير دوم هم به نظر من توجه به بيس و پرچم تشکيل شده در تايم يک ساعته رو سفارش می کنم که يه وقتی در گير تريد خالف جهت نشيد

 

 تريگر:
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 محمد:سالم تريگر جان ميشه يه توضيح کوچيک درمورد تايم باال و کم بدين و فرقشو.
ورود برای تری دقيق نقاط بتوانيم تا ميريم تر پايين فريم تايم دو يا يکی به کردن تريد و ورود برای معموال و تحليل برای داريم فريم تايم دو يا يک                                 تريگر:ما

 را پيدا کنيم

 تريگر:

 تريگر:
 محمد:اقای تريگر مگه اينجا اينگولف نيست؟اف تي ار هنوز شكل نگرفته؟

قيمت احتماال بدی برگشت در که بگم ميتونم من ول باشه.... ار تی اف متونه هم برگشت و باشه انگولف ميتونه بله داشتيم که نزولی حرکت مقابل                             تريگر:در
 بدون دردسر متونه ازش عبور کنه
 تريگر:در فاز دوم اف تی ار هستيم

از تريد و پايين) (تريد استاپ نوع از تريد بين فرقی چه که ببينيد و کنيد نگاه فعال و گفت خواهم يکی يکی هستش نکته چند تصوير اين در                               تريگر:دوستان
 نوع ليميت هستش.... و به گفته هايی قبلی درمورد حرام بودن تريد از نوع استاپ مراجعه کنيد

 ستيا:سالم. سرچ زدم پيدا نکردم. چرا حرامه؟
 تريگر:هستش ولی خالصه گير نيوفتادن در شکست های فيلد و تريد در اصالح بعد از شکست در نقطه بهتر با استاپ کمتر

Politics=سياست 
 منظورم کلک زدن هستش برای جمه کردن سفارش ها و زدن استاپ الس ها و بعد هم ادامه حرکت صعودی

 گفتم شايد دارند کلک ميزنند که فکر کنيم بازار نزولی هستش و بعد يه دفع بای بشه
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 تريگر:
انجا از احتی به بتونه قيمت و نباشه فروشی سفارش کنم فکر ديگه انجا بره قيمت اگر که بگم رو اين ميتونم فقط شده انگولف بار سه بااليی سطح                               دوستان

 عبور کنه  فقط يک نظر هستش در مورد روش استفاده از انگلولف سطوح

 شيرالی:
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 تريگر:
که حلری در کنه بازی تريدر يک روان و روح با ميتونه استاپ نوع تريد يه چطور که باشيد شاهد خودتون بحث ادامه و استاپ نوع تريد بودن حرام مورد                                در
لطفا هستش حرام که مديم فتوی وقتی بيرون بياد صفر با بتونه شايد و مگر بزنه چرت تازه خوردی اعصاب روز يک از بعد بايد ان کنند می سل دارند                                همه

 دنبالش رو نگيريد خوب حرام حرام هستش دگه
 

 مصطفی:جناب تريگر ، تو اين عکسی که من ميزارم لطفا نشون بدين که ناحيه pole برای الگوی can can3  کدوم ناحيه هستش ؟

 
 يعنی اون ناحيه کوچک رو بعنوان pole گرفتن؟

که بگيد ميتونيد خودتون االن که کنم فکر و داره برگشت ما فلک يا بيس ناحيه به ما درايو يا پی سی و بيس يک بعد پول يک که گفتيم جان                                 تريگر:مصطفی
 پول ما کجاست
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 برای پول حتما نبايد يه ميله داشته باشيم ميشه يک حرکت شارپ با شيب تند هم يک پول برشه,چون همون حرکت در تايم پاال به صورت يک ميله هستش
 اصغری:در الگوی کن کن ورود کجاست؟

 تريگر:خط گردن

سمت در پيوت يک وجود شخصه به من برای جان مصطفی            تريگر:
 مخالف هم مهم هستش که نشون دادم

 تريگر:قرار ما چی بود.... مارکت به صورت سی پی يا 3 درايور به بيس و خط گردن ما نزديک بشه
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؟؟  اميری:
 تريگر:جناب اميری فکر کنم اگر دراپ بيس دراپ و بعد هم سی پی در نظر بگيريد کالسيک تر باشه

  اميری:يعنی وجود يکی از ۴ الگوی حرکتی
rbr rbd dbd dbr 

 تريگر:کالسيک دو تا الگو هستش ولی من ديدم که الگوهای ديگر رو هم استفاده می کنند

 تريگر:
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 مصطفی:
 با اين پوله کوچک مشکلی نداره؟؟

[In reply to Mostafa] 
 دراپ بيس (اف تی ار) دراپ  و سی پی

 مصطفی:مگه cancan  فقط تو دو الگوی rbd و dbr نيست؟ يا تو هر 4 تا الگو هم ميشه گرفت؟
 تريگر:با دو تا الگو هستش,ولی ديدم که بعضی وقت ها دو تا ديگر رو هم استفاده کردند و  اتفاقا سوال من بودش که از علی اقا بپرسم که تشريف نياوردند

 خوب من هم سوال دارم ديگه

 اميری:
 بهتر شد؟

 تريگر:يه کم پيشرفته تر
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صبر قطعی جواب تا فعال و کردند لحاظ کن گن هم رو حرکت نوع اين ها نمونه از برخی در ديدم که هستش اقا علی از من سوال اميری اقای تصوير                                 همين
 می کنيم که خود علی اقا تاييدش کنند

 و فعال به دنبال همان دو نوع کالسيک خودم باشيم که ذهنت من مطالب رو بهم نزنه

 اميری:
 باال خره يه کن کن خوب پيدا کردم

سطح به بيشتری نسبی قدرت با بخواد اگر چون باشه مهم ميشه شکسته که سطحی به نفوذ تدريجی توان شدن کمپرس قسمت تو نکنم اشتباه اگر عزيز                             تريگر
 برگرده (رالی بيس دروپ و يا معگوی اين ميشه)

 امينی:ببخشيد تواين عکس بيس و فلگ يکی هستند .کال بيس و فلگ چه فرقی باهم دارن؟
 اميری:بيس کال به مناطق که اکسترمم نسبی هستش اطالق ميشه چه بسا بيس الگوی قبلی بشه فلگ من!(بازم از تريگر عزيز بپرس چون نظر من اينه)

 تريگر:در جزئيات فرق دارند ولی شما فعال برای اين الگو يکی حساب کنيد... چون فلگ ها ميتونند بيس برشند... زياد توی جزئيات نريد
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 امينی:ببخشيد اگه سوالم يکم مبتديانس  منظور از اکسترمم نسبی چيه؟
 اميری:اکسترمم نسبی=اگر ماکزيمم و مينيموم رو بخوايم باهم بگيم ميگن اکسترمم

 ماکزيمم=حد باال و يا بيشترين مقدار نسبت به بقيه
 مينيمم=حد پايين و يا کمترين مقدار نسبت به بقيه

 در قيمت به کف ها ميگن مينيموم قيمت نسبت به حرکات مجاور
 و سقف ها ميشن ماکزيمم

 چون اين کف و سقفها نسبت به هم مقايسه ميشن از نسبيت استفاده ميکنيم چون بايد محدود های باشه تا مقايسه انجام بشه
حرکت يه ته سرو البته ) ديگه کن راحت رو خودت خيال رنج حرکت يه ته سرو بگو خوب کنی..... می اذيت رو مردم بچه شبی اخر چرا اميری                               تريگر:جناب

 غير رنج هم ميشه ها)

 
ميشه هس تريد شروع وقت الين نيک يا فلگ زير به بزنه پی سی کنيم صبر يا کرد خريد پی سی براي بايد بود دراپ بيس دراپ يه وقتی تريد براي                                 محمد:مثال

 بگی تاييد برا شرو تريد کجا ميشه
منتظر هم اگر پی... سی رنج از خروج و کيو ال کندل تشکيل از بعد زمان هم داريم.... فروش شما مثال در الين نک به رسيده که پی سی پايان                                تريگر:در

 تشکيل اف تی ار باشيم که عاليه..... يه نگاهی به بحث سی پی داشته باشيد بهتر هستش
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 تريگر:

 شيرالی:
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 تريگر:

 شيرالی:
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برای چون شد.... خواهم ممنون بدهيد نشون تصوير روی رو سه شماره کن کن اجزاء و کنيد لطف اگر که داشتند سوالی دوستان از يکی شيرالی                            تريگر:جناب
بر کن کن ساختار که ديدم جاها بعضی چون خير.... يا باشه دراپ  بيس  دراپ مثال حرکتی الگوی ميتونه کن کن يک در ايا که هستش سوال يک هم                                 من
رالی بيس دراپ الگوی و دراپ بيس رالی الگوی دو از که شده گفته فقط ظاهرا که گفتند بچه از بعضی ولی شده داده نشان حرکتی الگوی چهار هر                               اساس

 استفاده بشه.... ممنون از راهنمايی شما

 

اين نظر منه  شيرالی:
pole flagneckline and shoot down;) 

 تريگر جان .نه فقط درون رالی بيس درراپ و دراپ بيس رالی بگرد دنبالش.غير از اين بود بها نده
 

A  as a prefix  Ascending 
AA Adam and Adam 
ACH  Ascending Channel 
AE  Adam and Eve 
AWG  Ascending wedge 
BE  Break even 
BE  As a prefix  Bearish, example: BEACH  Bearish ascending channel 
BEB  Bearish engulfing outside bar 
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BEFL  Bearflag 
BH  Bar highs 
BNR  Bump and run 
BO  Breakout 
BOPA  Breakout, pullback and advance 
BOPB  Breakout + pullback 
BR  as a prefix  Broadening 
BRN  Big round number 
BU  As a prefix  Bullish 
BUB  Bullish engulfing outside bar 
BUFL  Bullflag 
CH  Channel 
CN  Continuation 
CP  Compression 
CPLQ  CP followed by Liquidity 
CWH  Cup with handle 
D  Demand 
DBB  Double Bottom 
DBD  Drop base drop, descending pole flag pole 
DBR  Drop base rally 
DBHLC  Double Bar high lower close 
DBLHC  Double Bar low higher close 
DBT  Double top 
D1  Daily 
DD  Drawdown 
DM  Diamond 
 
DMA  Direct Market Access 
DP  Decision Point 
DIV  Divergence 
DS  Daily supply 
DS  as a prefix descending 
DSCH  Descending channel 
DSWG  Descending wedge 
DTL  Demand trend line 
EA  Eve and Adam 
EE  Eve and Eve 
EX  Exhaustion 
 
FL  Flag Limit 
FL  As Suffix  Flag / Consolidation 
FO  Fakeout 
FTA  First trouble area 
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.FTB  First time back. Followed by 2TB, 3TB etc 
 
FTR  Failure to return. Also Hook, Finger 
HB  Horn Bottoms 
HH  Higher High 
HL  Higher Low 
HNS  Head and shoulders 
HT  Horn tops 
HTF  Higher timeframe 
(!HTFL  High and tight flag (amazing results 
IB  Inside bar 
Ib4  Inside 4 bar that is the smallest bar of the previous 3 bars 
ILR  Island reversal 
INV  Inverted 
LH  Lower High 
LL  Lower Low 
LTF  Lower timeframe 
M1  1 minute 
M2 and so on 
MMD  Measured move down 
MMU  Measured move up 
MN  Monthly 
PA  Price action 
PAZ  PA Zone 
PB  Pin bar 
PFP  Pole, flag, pole 
PIE  Price Is Everything thread 
PPZ  Price pivot zone 
RN  Round number 
RBD  Rally base drop 
RBR  Rally base rally, ascending pole flag pole 
RT  Retrace/Retracement 
RTP  Romancing the Price thread 
RV  Reversal 
S  Supply 
Shampoo  see HNS 
SL  Stoploss 
SR  Support/resistance 
SRF  SR Flip 
STL  Supply trend line 
TG  Target 
TL  Trend line 
TP  Take profit 
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TPP  Take partial profit 
TR  Triangle 
TT  Touch trade 
TWB  Tweezer bottoms 
TWT  Tweezer tops 
W1  Weekly 
WD  Weekly Demand 
WG  Wedge 
WRB  Wide Range Bar 

 تريگر:
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 تريگر:
و کنم می مشاهده مارکت در بيشتر من که ساختاری مورد در و پرسيدم جنالعالی از سوالی قبال که کن کن الگوی بحث پيرو شيرالی: علی اقای جناب                              خدمت
دراپ  بيس  دراپ يا و رالی  بيس  رالی ساختار و رفتار اساس بر که من نظر مورد الگوی چنانچه شد.... نظر تبادل و بحث ان مورد در گروه همين                                   در
بر و هستش کن کن به متشابه نوعی به که جديد الگوی و رفتار يک ميخواستم نشده ثبت ام تی ار اکشن پرايس در الگو و ساختار اين کنون تا اگر و                                  هستش
تا که صورتی در نيز ان رسمی شکل و قوانين شليک) حال در (مرد کنم ثبت من تريگر نام به رسما رو نميشه استفاده کن کن در که ديگر ساختار دو                                 اساس

 کنون اين الگو به نامی ديگر ثبت نشده باشد را تکميل کرده و خدمت دوستان ارائه خواهم داد. با احترام تريگر

 تريگر:
ماينر از جمله يه دوستان از يکی روزی يه ميکردم..... کار اليوت که هستش دور گذشته های زمان برای که خدمتون بگم تريدری تجربه يه                           تريگر:دوستان
هستش طوری فريم تايم يک در ارز جفت يک حرکتی ساختار وقتی بود گفته که بودش امواج شمارش مورد در هم ان و نشست دلم به خيلی و کرد قول و                                 نقل
و کرد شمارش راحت بشه که بگرديد ازر جفت دنبال به و کنيد ولش داريد شمارش بر اسرار که هستش کار چه خوب بشماريد رو ها موج نميتونيد                              که
چه نداره خوبی ساختار و نميده پا ترد برای ارز که وقتی کنم می کار دالر به يورو فقط و فقط که کنم می فرض من حاال باشه...... داشته تريد                                موقعيت
کنيد تريد رو من که بزنه داد و بياد ارز خود که زمانی برای کنم می صبر خوب کنم تريد و کنم پيدا نقطه يک حتما که بيام فشار خودم به که هستش                                   اسراری

 به نظر من اگر اين موضوع رو لحاظ کنيد واقعا موفق خواهيد شد. يک مثال بزنم که قبال علی اقا تذکر داده بودند
بی تی اف و ار تی اف در و کنيد پيدا اس ار/ فليپ فقط و فقط و بگردد ..... خورده خاک ها سال که تکنيکی يک معرفی و شيرالی جناب فرمايش اما                                   و
صبح امروز من کنيد تريد فليب ناحيه روی انها ترکيب با فقط کنيد سعی گرفتيد ياد رو ها ساختار رو اکشن پرايس ی ها پترن که بعدا و همين کنيد تريد                                 روشون

 يک جفت ارز رو به شما معرفی کردم به نام ين به دال که ميتونستيد با همين روش روی نقطه صفر تريد کنيد و سود عالی رو ببريد....... موفق باشيد
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بوده شده گفته شيرالی جناب که انچه و تاپيک همين های اموزش اساس بر فقط و فقط و فقط که کنيد توجه صيح اول در شده ارئه نواحی به دگر بار يک                                  لطفا
 و هيچ جيز ديگر توش دخيل نيستش (به جز يه کمی تجربه)

 

 بهنام
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 بهنام
 جناب تريگر درست متوجه شدم ؟

هم وقتی ... خالس خالث خالص بی.... تی اف در هم بعد مرحله و ار تی اف در تريد بهترين کرديد پيدا فيليپ يک چاتی هر در زمان هر و عاليه                                 تريگر:بله
 پيدا کرديد حتما به اشترک بزاريد موفق باشيد

 تريگر:
 علی جان ببخشيد اين الگو قبال در ار تی ام معرفی شده؟

http://abcbourse.ir/


126 

 محمد:
 با سالم به همه و علي اقا و اقاي ترگر ..ايا اين الگو را كن كن ميگن؟

 شيرالی:بله عزيز
 محمد:علي اقا در مود 3درايو منظور هركت قيمت در يك مسر نزولي چه صعودي  در يك ناهيه 3بار اون منطقه را لمس كنه منظور به 3درايوه؟

 شيرالی:سه تا مثلث هم شكل چه صعودي و چه نزوليدر تايمهاي پايين خيلي كاربرد دارههنوز مطرح نكرديم.انشاهللا مفصل بعد توي كانال خواهد اومد
 مثل يه ابزار پركاربرد مخصوصا براي تاييد ورود در ۱٥ و ٥ و يك دقيقه

 
 سوال:ميشه يکی به من توضيح بده  وقتی بيس فلگ به شدت شکست و سقوط کرد ما بايد بخريم يا بفروشيم 

[. In reply to] 
 سامان جان شكست بيس فلگ اولين عالمت مهم براي مابراي ورود بايد داليل كافي و خوبي داشته باشيم

 
 شكست يك منطقه عرضه و يا تقاضا و پاك سازي اون ناحيه ميشه علت ورود

 اول نشانه ها
 مثل همون بيس فلگ

يا فلگ پلبيس يا پرچم پرچمپايه نصب محل پرچم انتهايي قسمت همون مثل فلگ بيس و عرضهتقاضا خاص ناحيه يك درون قيكت كمپرس يعني پي                           سي
 همون نگهدارنده پارچه پرچم ماست

مومنتوم,سومي يا پل گيم مي بهش ما پرچم ميله فونداسيون,دوم كار اساس كاري بتون براي محل يه كني,اول نصب ميخواي رو كشورت پرچم                         فكركن
 پارچه پرچم,شما بگو بيس پرچم,ولي بيستر دنبال يه پل قوي باش و يه پرچم خوشگل اون باال

 
 اگر پل بود و پرچم درست سد و قيمت ريخت و با حالت كمپرس رفت تا نك الين پرچم اين ميشه كن كن محمدجان
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 الگوي زوركي نسازين.بذارين مبتكرها توي قبر راحت بخوابن هرلحظه تن و بدنشون نبرين روي ويبره
 

 تريگر:

 تريگر:
 جا داره از همه دوستانی که ديشب برای ريزش فرانک دعا کردند تشکر و قددانی داشته باشم و ..............
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 تست ريل

 تريگر:
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 تريگر:
 تريگر:خوب بی خيال اين يکی ميشيم تا هفته بعد
 محمد:پل عکسو باپل قبلی ش باهم يه پل گرفتی

 تريگر:اره چون هم زمان يک  الگوی کيو ام هم بوده ترکيبش کردم

 تريگر:
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 تريگر:

 تريگر:

 تريگر:
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 تريگر:
 اين اخری کامال با دره و قله ها توضيح داده

 محمد:ميشه اينگولف گفت بهش؟
عرضه ناحيه يک که باشه جايی اگر و روند انتها در کنم می تاکيد روند انتهای افتاده,در اتفاقی چه ببينيد کنيد نگاه رو اخری تصوير اين ..... ديگه                              تريگر:نه

 و يا تقاضا باشه خيلی بهتره هستش,توی تصوير اخر به تشکيل دره و قله ها و ترتيب انها دقت کنيد

 تريگر:
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 تريگر:

 تريگر:
 خط قرمز من هم مثل نتانايو برای انرژی هسته ای ان زير مشخص هستش

 محمد:تريگر ميشه تو عکس اخر نارنجی رو کيو ام و ابی هم کيو ام در نظر گرفت
 تريگر:اره
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 اقبال:يعنی اخرين حد ريزش خط قرمزه
اميدوار ميشه هم رو ناحيه ان از برگشت احتمال يک فقط کنم می ريسک فری رو خودم های فروش من ديگه برگرده نتونه و بشکنه انجا اگر يعنی                              تريگر:نه

 باشيم...... ول من پوزيشن در ضرر رو که به استاپم برسه رو نگه نمی دارم
 به خيلی عوامل بستگی داره که تريد رو نگه داريم يا ببنديم

نميشه و هستش سخت واقعا کند چکار که بگيريد تصميم خودتون بايد ديگه نيستش سنگين هم الت و هستش پپ 5040 محدوده در شما ورود اگر                            ولی
 گفتش

 من خودم هم انجا خريد دارم ولی فقط با يک درصد سرمايه که اگر هم بخواد هزار پپ بريزيه برای من اصال مهم نيستش
من ناحيه به پی سی يک بعد هفته و هستش هفته اخر اينکه خاطر به فقط داشت خواهيم زياد احتمال به رو صعود پپ 5040 گفتم که دارم احتمال يه                                چون

 خواهد داشت..... فقط يه احتمال
 سوال:در کيو ام مگه سقف سمت راست با سمت چي نبايد برابري كنه؟؟؟ما اگرم بخوايم سل ليميت فيكس كنيم بايد روي سطح همتراز سمت چپي باشه ديگه؟؟

 تريگر:مگه سقف سمت راست با سمت چي نبايد برابري كنه؟؟؟ما اگرم بخوايم سل ليميت فيكس كنيم بايد روي سطح همتراز سمت چپي باشه ديگه؟؟
 
 

 تريگر:

 تريگر:
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 اچ.ام:
[ Photo, اين شکل ميتونه الگوی آقای تريگر باشه ؟ ] 

ناحيه يک ان باشه... نزديک پول حرکت به حداقل نباشه پول حرکت اگر صورت به و باشه داشته تند شيب با حرکت يک بايد هم اول لک جنان                              تريگر:مهندس
 هستش که قبال هم داشتم و يه کم باالتر يک سطح و لول تبديل شده داريم

 

 تريگر:
 نظر شخصی و غير قابل تريد
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  مصطفی:جناب تريگر ، شما وقتی يک نقطه رو تو چارت مشخص ميکنيد که مثلن ميگين تو اين نکته من ميخرم، مثالاگر اينگلف بشه تصميم خريدتون عوض

 ميشه؟ يا اگر قيمت موقع رسيدن به سطح مورد نظر اطرافش بازی کنه اما اينگلفی صورت نگيره بر چه اساسی خريد ميکنيد؟
 

در شکست بر دليل شدن انگولف داليل چون بندم... نمی رو تريدم ولی ميشه عوض نظرم بشه انگولف اگر ميدم..... انجام رو تريدم و پايين تايم                            تريگر:ميرم
 همان لحظه نيستش و اين به من فرصت ميده که تريدم رو فری ريسک کنم و شانسم رو امتحان

 
موقع هستش؟ FO اين که ميگيم ميايم بعد خب، نميده؟ اهميت شده اينگلف ناحيه به و ميگرده بر اما ميکنه اينگلف رو سطوح از خيلی                           مصطفی:قيمت
قيمت اما شده اينگلف سطح يک ميبينيم گذشته تو وقتی بعضا يا شد؟ چارت گذشته از جزيی نقطه اون که وقتی نه بگيريم تصميم ميخايم ما قيمت                             برخورد
ثابتی قانون يک نميشه که وجود اين با بود؟! FO ميگيم نداد جواب اينگلف که مواردی که نيست معنی اين به اين بوده؟ FO يک ميگيم راحت خيلی                              برگشته

 گذاشت
يکی او اف با رو انگولف من باشه.... شما خاطر اگر داشتيم علی نام به دوستان از يکی و من پيش روز چند که هستش بحثی همان اين جان                               تريگر:مصطفی
 نميدونم و فکر می کنم که کال با هم متفاوت هستش.... ولی توی همين سايت ار تی ام تصايری هستش که متاسفانه اف او و انگولف رو يکی در نظر گرفته

 
شايد تو شد اينگلف اگه که اميد اين به اينگلف، وجود با ميکنين، اجرا رو دارين نظر مورد منطقه به قيمت رسيدن برای قبل از که تصميمی                             مصطفی:يعنی

 برگشت بتونم سربه سر خارج شم، و اگه برنگشت و اينگلف موفقی بود تا کجا پيش ميريد؟
 

 تريگر:بيش از 95 درصد انگولف ها يک حرکت معکوس به همراه دارند که همان برای بی ای کردن برای من کافی هستش و تاکيد کنم که من نهايتا 1 درصد
  ريسک می کنم  که حتی اگر هم سطحی با حرکت اول شکسته بشه به راحتی در اف تی ار خارج می شم  و پوزيشن معکوس ميگرم

 
?FO يکی هستن؟ فقط موقعی که عمل نکنه باالجبار اسمشو ميزارن  FO مصطفی:از نظر ظاهری که اينگلف و 

 تريگر:خير به نظر من متفاوت هستش,شما يک بار اين دو رو تعريف کنيد به صورت جداگانه و در يک خط بنويسيد تفاوتش مشخص ميشه
 دوستان توجه داشته باشند که نظرات اخر شبی من هيچ ربطی به ديدگاه گروه نداره و فقط يک نظر شخصی در يک صحبت دوستانه هستش

  مصطفی:هر دو به صورت نفوذ قيمت ظاهر ميشن
 تريگر:اف او يعنی چی؟

 مصطفی:يک اينگولف فيک يا فريبنده
 تريگر:دقيقا معنی لغتش رو ميخوام و ببخشيد خودم نميگم ميخوام شما بهش برسيد

 مصطفی:فکر کنم FAKE OUT  خروج جعلی
 تريگر:درسته ولی جعل چی؟چی رو جعل کرده

 بهنام:ميتونيم به اين صورت هم بگيم :شکست يک سطح و برگشت؟
 

 تريگر:درسته جعل يک شکست
 پس وقتی يک شکست رو جعل کرده ما بايد خود شکست رو بشناسيم تا بتونم اصلی رو از جعلی تشخيص بدهيم

Fake Breakoutو دقيقا يعنی يک شکسته اتفاق افتاده باشه و بعد فيک شده باشه 
رو شکست يک ظاهری شرايط تمام که باشه شده انجام شکست يک بايد من نظر از هم اوت برک فيک برای و دارم شکست برای خاص معنی يک من نظر                                از

 نشون بده ولی يه سری نخ مثل اسکناس داره که بشه ان رو تشخيص داد
ساعت چند ما پوند 1.5 سطخ شکست روی پيش روز چند باشه يادتون اگر و هستش متفاوت او اف با کامال من نظر به که داره ديگه داستان يک انگولف                                ول

 با هم بحث کرديم,و من اسرار داشتم که سطح 1.5000 پوند شکسته نشده,اين همان بحث هستش که امديم دوباره سر خط
 

و ميشيم FTR تشکيل منتظر داشتيم نفوذ اگر آموزشها طبق رو؟ راستکی يا جعلی داد تشخيص نميشه لحظه تو که ميشه شروع اينجا از                          مصطفی:ماجرا
 وارد ميشيم.

 مگر اينکه بشه واسه اينگلف و FO  يه سری قوانين جداگانه مشخص کرد؟
 تريگر:نه,اصال نفوذ که شکست نيستش ما منتظر تشکيل اف تی ار باشيم
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 مصطفی جان گام به گام بريم جلو به نتيجه ميرسيد
 اول اينکه يک سطح داريم درسته

 حاال بايد بدونيم که اين سطح ما کی شکسته ميشه؟ پس بايد تعريفی از شکست داشته باشيم
 شما صحبت از نفوذ می کنيد اگر قيمت هزار پپ هم در يک سطح نغوذ کرده باشد دليل بر شکست ان سطح نيستش,درسته؟

 مصطفی: بله درسته
رو بحث ان شدن شکسته مورد در بتونيم تا هستش فريم تايم کدوم به مربوط ما سطح کال که بدهيم تشخيص بتونيم بايد ما بعدی مرحله در پس                              تريگر:خوب

 ادامه بدهيم
 مصطفی:يعنی شکست در تايم های مختلف باهم متفاوته؟

تونيد نمی بشه بررسی ديلی خود در ان های لول شکست بايد خوب ديلی در موج يک برای کرديد رسم فيبو يک شما مثال ولی نيستش متفاوت هم با                               تريگر:نه
 شکست ان رو در چهار ساعته بررسی کنيد

قابل هم ساعته 4 تايم در دره اين بينيدکه می کنيد می نگاه بعد ساعته يک تايم در کردد رسم ان با حمايت يک که داريد دره يک شما که هستش ها وقت                                   بعضی
نظر در ساعته يک در رو ان شکست تونيد نمی و کند برسی ساعته 4 در رو دره ان شدن شکست بايد و ميشه باالتر تايم با شما الويت خوب هسش                                 تشخيص

 بگيريد
 پس تا اينجا شد تشخيص خطوط و سطوح و بعد تايم مربوط به سطح و در مرحله بعد هم شد نفوذ شکست نيستش

 حاال بايد ببينيد تعريف شما از شکست شدن يک سطح چيست؟
 اين يکی رو ديگه من نميتونم تعريف کنم

 محمد:ببخشيد حرکتای االکلنگی شکسته دگ
يک با سطح يک از قيمت عبور مونده ذهنم تو و خوندم که تعريفی اما نميکردم؟ استفاده ها شکست از ، انديکاتوری های سيستم با قبلن من                             مصطفی:خب

 کندل قوی و تقريبا فول بادی
 بهنام:جناب تريگر شما تا زمانی که از شکست مطمئن نشدين دنبال اف تی آر نمی گردين؟

 تريگر:خوب اصال اف تی ار که يه پروسه سه قسمت هستش فاز اولش شکست شدن سطح هستش
که داريم ياد به فقط به کنيد لحاظ را داريد که تعريفی همان با شما و کنم نمی بحث موردش در فعال که داره داليل و مسائل خيلی نيستش کافی ولی                                 تريگر:خوبه

 تا زمان بسته نشدن کندل نمی تونيم تصميم بگيريم
 مصطفی:فقط آيا بسته به سطح مورد نظر و اهميت آن ، ما شکست های مختلفی ميتونيم داشته باشيم؟آيا تو شکست ها هم ما بازگشت به سطح رو داريم؟

 تريگر:دقيقا من بيش از ده مدل تعريف برای شکست دارم که در لحظه يکی از ان ها رو بنا بر شرايط  در نظر ميگيرم

 تريگر:
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 تريگر:يک زمانی هستش که من حتی ان کندل قرمز رو هم شکست به حساب نميارم و يه زمانی هم فقط بسته شدن کندل ابی رو شکست در نظر ميگرم
 راهش فقط نگاه کردن  تمرين کردن و ارتباط برقرار کردن با نوع ارز هستش چون حتی جفت ارز ها هم با هم رفتارهای متفاوت دارند

 
 بهنام:در اين عکس اگر شکست رو در تايم 4ساعته در نظر بگيريم مجازيم برای اف تی آری که در محل مشخص شده تشکيل ميشه به تايم پايين بريم؟

 
 تريگر:بله در اين تصوير همان بسته شدن زير خط برای من کافی هستش که شکست و در نظر داشته باشم و بعد هم باپولبک در تايم پايين وارد بشم

 شکست رو فقط بايد خودتون تجربه کنيد
راحتی به بی تی اف در دارد مشکل ار تی اف در هم اگر و هستش ها فيلپ در تريد هم ان و گفتيم بارها اقا علی و من که هستش هم ساده خيلی راه                                     تريگر:يه

 تريد کنيد و با خيال راحت تا کم کم به ساير مسائل تسلط پيدا کنيد

 بهنام:
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 بهنام:[ Photo, اينا ميتونه بخشی از داليل باشه؟ ]
 تريگر:منظورم ان کندل که دورش رو خط کشيدم هستش

 که شکست اتفاق نيوفتاده حتی کندلی به ان بزرگی و با ان حجم
 بهنام:منظور بنده هم همون کندل هست,يعنی اينکه بدنه کندل در پايين سطح رو قطع نکرده و به نوعی ازش رد شده

کندل فاصله و هم با انها نسبت و شدوو و بدنه و ارز حرکتی گام با ان روابط و ار تی ای نام به شاخص يک به ميشه مربوط موضوع جان بهنام                                  تريگر:نه
 تا حمايت و مقاومت بعدی و ......

 تريگر:توی سايت ثبت نام کنيد به هوم پيچ سايت بريد و به تمام مطالبی که گفته ميشه دسترسی پيدا خواهيد کرد
http://readthemarket.com/index.php/education/homework1 

 ام.اچ:
[ Photo, جناب تريگر اين تصوير با الگوی شما يکی است ؟ ] 

 تريگر:
 ام.اچ:تريگر شما در اين تصوير کجاست ؟نفوذ بيش از اندازه قيمت در اف تی آر مشکلی ايجاد نميکند ؟

 تريگر:من اينجا يه بار استاپ خوردم و در ريزش بعدی هم رفته بودم مسافرت و تريد سل اصلی رو نگرفتم

 تريگر:

http://readthemarket.com/index.php/education/homework1
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قسمت که ميشد خوب سل جزيره گپ ان تشکيل با بودم روز ان اگر نرسيد,ولی بهش که هم من دوم دادم,ورود نشون که فلشی ان روی من ورود                              تريگر:نقطه

 نبودش بگيرم
 

 ام.اچ:اون دايره استاپ شما را انرجايز کرد ؟
 تريگر:ان دايره محل ورود مجدد من بدش به خاطر تشکيل جزيره

 تريگر:البته االن فقط داغ دلم باهاش تازه ميشه..... خوب نبودم که بگيرم ولی چندين روز منتظرش بودم
 ام.اچ:ورود مشخص شد,اس ال و تی پی را ميشه بفرماييد ؟

 تريگر:سه تا پی پی داره برای هر جفت ارز فرق می کنه,توی پوند تارکت اول 40 تارکت دوم 100 و تارکت سوم  هم به امان خدا
 استاپ های من يه کم داستانش فرق می کنه چون اصال چيزی به اسم استاپ ندارم,ولی شما برای پوند بعد از تشکيل کندل تريگر بزاريد پست کندل

 
 ام.اچ:تارگتها را از روی ا تی آر ارزها پيدا ميکنيد ؟

 تريگر:
 ام.اچ:مطمنا اگر الگو در تايم پايين تر مشاهده شود تارگتها هم متاوت خواهند بود درسته ؟متفاوت

 تريگر:در هر تايمی بودش تارکت اول ای تی ار همان تايم فريم
 ام.اچ:فقط ميدونم از اتی ار برای اندازه حرکت قيمت در ارز استفاده ميشه ولی خودم تا االن استفاده نکردم

 تريگر:خوب از حاال استفاده کنيد

 ام.اچ:
 از اين گراف استفاده ميکنيد ؟

 تريگر:فقط از عددش,همان عددی که ان باال نوشته شده,به همين راحتی
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 با تشکر از جناب شيرالی که فصل نوينی را در جامعه تريدری ايران رقم زدند.
 و همچنين تشکر ويژه از جناب تريگر عزيز که دوشادوش استاد شيرالی دراين راه زحمت کشيدند.
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