
 سالم به همه ی عزیزان

 یادبگیریم چطور بازار رو ببینیم و چطور وارد بشیم خب امشب می خوایم

 تریدینگ سیستم رو بلد بشیم که همون تریدینگ پلن هست قرار شد یکی از ارکان مهم

 تریدینگ پلن شامل نقطه یا منطقه ی ورود ،نقطه یا منطقه خروج و مدیریت ریسک است

 نقطه ورود چطور معین میشه؟

 دوستان کسی یادش هست؟

 پوزیشن خرید و زیر خط پوزیشن فروش میگیریم ساپورت و رزیستنسمون رو میکشیم و باالی خط

رزیستنس نداره پس در هر زمانی ما  ر زمانی مارکت ساپورت یامطلبی که باید به خاطر داشته باشیم اینه که ه مهمترین

 نمی تونیم وارد مارکت بشیم

 یکی از دالیلی که تریدرهای زیادی از بازار خارج میشن اینه که همیشه و در هر شرایطی پوزیشن دارند

رخه و همیشه پوزیشن دوست عزیزی داشتم که هر وقت می پرسیدم اوضاع اکانتت چطوره میگفت داره برای خودش می چ

 داشت

 این یک نوع اعتیاد و از نوع خطرناکه

 تریدر موفق کسیه که بتونه خودش رو کنترل کنه و بر طمع خودش فایق بیاد

 مدیریت احساس و مدیریت ریسک عاملین پایداری شما در بازارهای مالی و سرمایه هستند

 شاید بسیار سخت باشه اما بدست آوردنیه

 چطور نقطه ی ورودمون رو شناسایی کنیمخب بریم ببینیم 

 مارکت میاد به یک عددی می خوره و دیگه حرکت نمیکنه و حول اون قیمت نوسان میکنه

اولین اصل اینه که زمانیکه مارکت پس از برخورد به یک عدد روند خودش رو ادامه نمیده ،این عدد یک ممانعته که شما 

 باید شناساییش کنید

 یی عددیه که بازار رو نگه داشتهپس اولین قدم شناسا

تایم فریم یا تایم فریمی باالتر میتونه  میگردیم تا علت رو پیدا کنیم .این عدد یا ساپورتی یا رزیستنسی قوی در همین دنبالش

 باشه و یا خطوط فیبوناچی

 حاال یا مارکتمون توانایی رد شدن از این سد رو داره یا نداره

 میگیم correction یا retrace ادامه میده و اگر نتونه شروع به تصحیح حرکتی میکنه که بهش اگر بتونه رد بشه به روندش

اعداد و خطوط قوی و روانی  حرکات بازار رو در کانالهای حرکتی می بینیم و بعد از برخورد به موانع ،حول معموال

    وی وجود دارن که باید کشف بشنبینیم معموال خطوطی ق تشکیل پترن ها دیده میشه .پس جایی که ما پترن می
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ه چارت توجه کنید .میبینیم که رکیش در یک کانال نزولی حرکت کرده و در نهایت به عددی خورده و روند نزولی متوقف 

 شده

 و بعد از اون حول محور این عدد ساخت یک مثلث دیده میشه که با رنگ صورتی مشخص شده

بیشتر نداشته باشه یک تصحیح حرکتی خواهیم  گفتیم اگر به روندش ادامه بده که عدد شکسته میشه و اگر توان پایین رفتن

 داشت

 به کشیدن فیب توجه کنید که مهمترین قسمت اینه که شما از کجا فیب بکشید

 خطوط فیب از باالترین نقطه تا پایین ترین نقطه ی آخرین حرکت کشیده میشه

 و کاربرد خطوط فیب اینه که به شما نشون بده تصحیح حرکت آخر تا کجاست

 و مهمترین مطلب خطوط فیب اینه که بدونید ما از این خطوط برای پیدا کردن نقطه ی خروج استفاده میکنیم

 دوستان این جمله رو توجه کنید .از خطوط فیب فقط و فقط برای نقطه ی خروج استفاده میکنیم

ودش برمیگرده و شما با کشیدن خ کانال حرکتی تموم شده و به مانع خورده چه نزولی و چه صعودی ،به خطوط فیب وقتی

 خارج بشید این خطوط میتونید تصمیم بگیرید رو چه عددی

 %نگه دارید32در چارت رکیش وقتی رزیستنس شکسته شود شما میتونید خرید کنید و پوزیشن خودتون رو تا خط 

 چرا در خطوط فیب خارج میشیم؟

 بهتره خارج بشیمچون هر مارکتی پس از برخورد به خطوط فیب برگشت میکنه و 

 خطوط فیب مانند فنر عمل میکنن و مارکت رو به عقب برمیگردونند

در شروع برای یادگیری بهتر ترجیح  جلوتر که بریم استراتژی نگهداری پوزیشن و ریسک بیشتری رو یاد میگیریم اما کمی

 فیب رو یاد بگیرید میدم که با فیب خارج بشید تا عملکرد خطوط

 

  

 

 

 به چارت ثشرق توجه کنید

 کانال حرکتی اول رو ببینید که بعد از شکست ساپورت ،حرکت عدد بطرف خطوط تصحیحی مشاهده میشه
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%شکسته نشده و برگشت به 23%روند آخر در یک کانال نزولی تصحیح شده اما 23روی چارت زوم کنید و ببینید که تا 

 خطوط فیب دیده میشه

 درصد تشکیل یک مثلث دیده میشه و بعد شکست کانالی دیگر و ادامه ی حرکت مارکت 05و  23، 32ما بین 

شما با تمرین می تونید پیداشون کنید  ر بیشتر مواقع در پترنها و خطوطیه کهمی خوام ببینید که تمام حرکات بازار د دوستان

 اصولی تر سرمایه گذاری کنید و با قوانینی که یاد میگیرید ،بهتر و
 

 

 چارت حتاید و حرکتش در خطوط چنگال اندرو

 

 به بیضی طوسی توجه کنید و قدرت خطوط فیب رو بسنجید در این چارت
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اگر رزیستنسی رو که کشیدم بشکنه حرکت  پتایر در کانال نزولی حرکت کرده اگر عدد کف رو بزنه به حرکتش ادامه میده و

 تصحیحی تا فیب روند آخر خواهد داشت

 

http://abcbourse.ir/


 

 به اولین فیب رو ببینیم حرکت آخر یورو و کانال نزولی و پس از شکستن رزیستنس کانال ،میتونیم پول بک و برخورد

 

 

 به قدرت رزیستن کانال که حاال ساپورت شده توجه کنید .در دایره آبی میتونید پول بک و برخورد یورو رو به خط فیب بهتر ببینید
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 چارت دالر کاناداو دالر آمریکا و حرکتش درون چنگال اندرو

 نمیدونم چقدر دوستان چنگال اندرو رو بلد هستن .اگر الزمه حتما بفرمایید که بگم

یک خط حرکت میکنه بنابراین برای ورودمون در نظر میگیریم کجاییم و عدد کجاس.آیا در روند وجود داره؟آیا حول محور 

 ؟یا در انتظاره

بعد از پیدا کردن موقعیت عدد ،دنبال خطوط ساپورت و رزیستنسش میگردیم و یا پترنش و خطوط فیبی که برای روند آخر 

 کشیده میشه
 خانم نیکویی مگه برای انتخاب نقاط چنگال نباید حتما سقف و کف باشه ؟ حاال با ماژور و مینور بودنش کار نداریم

 عی میکنم جلسه ی بعد چنگال اندرو رو مختصر توضیح بدمس

 تا کانال داریم اولی اندرو دومی رگرسیون و سومی هم اندرو 2اینجا 
 کدوم مد نظر شماست؟

 سومی

کف و سقف بیشتر در کانالها اتفاق میفته .البته چنگال اندرو جزو کانال هاس اما نیاز به یک حرکت چرخشی داره که بتونیم 

 بکشیمش

 . دوستان جلسه ی امروز به پایان رسید.بسیار سپاسگزارم که همراهم بودید

 نقطه ی اول رو حرکت چرخشی مشخص میکنه که نقطه ی دوم و سوم هستند

امیدوارم شما دوستان عزیز روی  م تا حدودی استفاده ی عملی از پترن ها و خطوط فیب رو بهتر نشون بدم وکرد سعی

 کنید و پترن های بیشتری رو ببینید و باهم تحلیلشون کنیم چارت های خودتون حتی بازار ایران بیشتر توجه
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