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Boris Schlossberg 

 
Boris Schlossberg serves as the Senior Currency Strategist at FXCM in New York where 
he shares editorial duties with Kathy Lien for dailyfx.com. Dailyfx is one of the pre-
eminent FX portal websites in the world attracting more than 3 million readers per 
month. The site covers currency trading 24 hours per day 5 days a week with 11 daily 
features 5 weekly pieces and 3 monthly articles. In addition to his daily duties of covering 
the Asian and European sessions of the FX trading day, Mr. Schlossberg also co-edits 
The Money Trader with Ms. Lien – one of the few investment advisory letters focusing 
strictly on the 2 Trillion/day FX market.  
Mr. Schlossberg is also the author of “Technical Analysis of the Currency Market: 
Classic Techniques for Profiting from Market Swings and Trader Sentiment” from John 
Wiley and Sons (2006). He is a regular guest on CNBC World’s “Foreign Exchange” as 
well as CNBC television network and a frequent FX commentator for Bloomberg radio. 
His daily research is quoted by CBS Marketwatch/Dow Jones, Reuters, Bloomberg and 
Wall Street Journal. 
Prior to becoming currency strategist, Mr. Schlossberg traded a variety of financial 
instruments including equities, options and stock index futures. His articles on subjects 
such as risk management, trader psychology and structure of modern electronic financial 
markets have appeared in SFO, Active Trader, Option Trader and Currency Trader 
magazines. Along with Ms. Lien, he is also the primary contributor to the forex section of 
the Investopedia website where his library of articles address a variety of technical and 
fundamental approaches to trade the currency market. 



Kathy Lien 

 
Kathy Lien is Chief Strategist at one of the world’s largest retail forex market makers, 
FXCM in New York and author of the highly acclaimed book, “Day Trading the 
Currency Market: Technical and Fundamental Strategies to Profit form Market Swings 
(2005, Wiley).” As Chief Currency Strategist at FXCM, Kathy is responsible for 
providing research and analysis for DailyFX, one of the most popular currency research 
websites online. She publishes both technical and fundamental research reports, market 
commentaries and trading strategies. A seasoned FX analyst and trader, Kathy has direct 
interbank experience. Prior to joining FXCM, Kathy worked in JPMorgan Chase’s Cross 
Markets and Foreign Exchange Trading groups using both technical and fundamental 
analysis to trade FX spot and options. She also has experience trading a number of 
products outside of FX, including interest rate derivatives, bonds, equities and futures. 
She has taught seminars around the world on day and swing trading the currency market.  
Kathy is also one of the authors of Investopedia’s Forex Education section and has 
written for Tradingmarkets.com, the Asia Times Online, Stocks & Commodities 
Magazine, MarketWatch, ActiveTrader Magazine, Currency Trader, Futures Magazine 
and SFO. She is frequently quoted by Bloomberg, Reuters, the Wall street Journal, and 
the International Herald Tribune and frequently appears on CNBC, CBS and Bloomberg 
Radio. She has also hosted trader chats on EliteTrader, eSignal and FXStreet, sharing her 
expertise in both technical and fundamental analysis.  
Her book “Day Trading the Currency Market: Technical and Fundamental Strategies to 
Profit from Market Swings” is designed for both the advanced and novice trader. Her 
easy to read and easy to apply book is filled with actionable strategies.  



 

 مقدمه مترجم 
اسـتراتژي   «یـا   High Probability Trading Setups for the Currency Marketکتـاب  

یکی از جدید ترین و معتبر تـرین کتـب اسـتراتژي هـاي      »ارزهاي موفق معامالتی در بازار 
تخصصی فارکس است  معتبر این کتاب یکی از معدود کتب .معامالتی بازار فارکس می باشد

توسط دو نفر از معروفترین استراتژیست هاي بازار فارکس نگاشته شده  2006که در سال 
داراي تقسیم بندي خاصی است که می توانـد بـه    ،این کتاب در عین پیوستگی مطالب. است

 .صورت قسمت هاي مجزا نیز مورد استفاده قرار گیرد

تکنیـک   نام این کتاب به ما خاطر نشان می سازد که کلیه تحلیل ها، سیسـتم هـا و  

هاي معامله گري فقط به دنبال احتمال غالـب موفقیـت هسـتند نـه قطعیـت در      

معامله گرانی که در بقا بر معامالت زیان ده روز ها و حتی ماه ها پافشاري مـی  . موفقیت
کنند تا با یک یا چند معامله زیان ده کل سرمایه خود را از دست بدهند، بهتر است قبـل از  

هیچ سیستم یا تحلیل کـامال درسـتی نمـی    . اب توجه داشته باشندهر چیز به نام این کت

بلکه تنها می تواند احتمال سـود را   .تواند متضمن موفقیت در یک معامله منفرد باشد
 . از احتمال زیان بیشتر کند تا در بلند مدت و با معامالت متعدد سود دهی آن آشکار شود

گردیده  ئهارا 2007اي متافارکس طی سال مه هترجمه حاضر براي نخستین بار در هفته نا
 . عالقه مندان تقدیم می شودو پس از پایان ترجمه به صورت کتاب الکترونیک رایگان به 

 8:30یـا   7:30است که  ESTساعات معامالتی ذکر شده در این کتاب به وقت نیویورك یا 
 .ساعت با ساعت تهران اختالف دارد

تاب، قبل از هر چیز منطـق طراحـی یـک اسـتراتژي و     استراتژي هاي مطرح شده در این ک
توجه داشته باشید که کاربرد این استراتژي ها نیاز به دانش و . شرایط الزم را بیان می کند

هر یک از این استراتژي ها ممکن است روي جفـت  . مهارتی فراتر از مطالب این کتاب دارد
ن است حد زیان یا سـایر پـارامتر   همچنین ممک. ارزهاي خاصی کارآئی بهتري داشته باشند

هاي هر کدام از این استراتژي ها بر حسب جفت ارز مورد معاملـه نیـاز بـه تغییـر داشـته      
در بعضی ساعات روز برخـی الگوهـا و   . زمان ورود به معامله نیز اهمیت خاصی دارد. باشد

 .استراتژي ها اعتبار کمتر یا بیشتري پیدا می کنند



ممکن اسـت اسـتراتژي اي کـه بـراي     . شده نیز قابل بررسی استچارچوب زمانی پیشنهاد 
چارچوب زمانی چهار ساعته پیشنهاد شده حتی در چارچوب پنج دقیقه در جفت ارز خاص و 

 .زمان خاصی سودآوري بهتري داشته باشد
برخی از این استراتژي ها ممکن است زمانی سودآور بوده ولی امروز سود آور نباشـند و  

 !سودآور نبوده اند یا شاید هرگز
بنابراین به هیچ عنوان توصیه نمی شود که تنها با خواندن این کتاب و در حساب واقعـی بـه   

بلکـه ضـروري اسـت کـه اسـتراتژي منطبـق بـا        . استفاده از این استراتژي ها پرداخته شود
روي جفت ارز هاي مورد نظر اقدام به آزمـون  روحیات خود را یافته و در حساب مجازي 

تـا پـارامتر   . نمـائیم ) فوروارد تسـت (و داده هاي جاري ) بک تست(داده هاي گذشته  روي
همچنین ممکن است برقرار کـردن  . هاي مناسب براي سودآوري استراتژي مشخص شود

مثالً یک اندیکاتور یا شرط زمانی . شروطی اضافی بتواند به سودآوري استراتژي کمک کند
 .اتژي را کاهش دهدبتواند تعداد سیگنال هاي غلط استر

. باید توجه نمود که این بازار پویاست و روز به روز دستخوش تغییر می شود بطور خالصه
ولـی  . استراتژي هاي سود ده متعددي معرفی شده و طـی دوره اي سـود آور بـوده انـد    

الگوریتمی جادوئی که بدون نیاز به روز آمد کردن بتواند همـواره سـود بسـازد، هیچگـاه     
 .و هرگز نخواهد شد کشف نشده
ارسـال ایـن کتـاب    . قرار مـی گیـرد  عالقه مندان رایگان در اختیار عموم به طور این ترجمه 

 .بدون جرح و تعدیل براي سایرین آزاد می باشد و نقل مطالب با ذکر منبع بال مانع است
 

 محمد رضا آیت اللهی
 1387خرداد 
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 گري موفقده اصل معامله 
 پنجره ای به سوی آزادی مالی

forex .com-www.met a 
ی ی جھان ر ھا ع رسانی و خدمات معامله در بازا س سایت پیشرو در اطال  متافارک

 استراتژی ھای موفق معامله گری
 در بازار ارز 

ن و بوریس شلوسبرگ: نوشته  کتی لی
 

 ا آیت اللھیمحمد رض: ترجمه
 درباره متافارکس

رھای الکترونیک جھانی است ترونیک است  و در دو گروه ارائه می گردد. ماموریت متافارکس ارائه خدمات الکترونیک به معامله گران بازا یگان و الک تافارکس را  :کلیه خدمات م
 : خدمات عمومی

بازار آشنا شده اند استفاده. این خدمات رایگان به کلیه عالقه مندان ارائه می شود لف یا دارندگان حساب دمو و افرادی باشند که تازه با این  کر ھای مخت رتند از . کنندگان از این خدمات می توانند مشتریان یرو  :این خدمات عبا
تشر می شود •  .روزنامه فارسی فارکس که از طریق گروه یاھو متافارکس من
رسی متافارکس که از طریق گروه ی • تشر می شودھفته نامه فا  .اھو متافارکس من
ات فارسی فارکس که از طریق کتابخانه الکترونیک متافارکس در دسترس است •  .جزو
تافارکس در دسترس است • یسی فارکس که از طریق کتابخانه الکترونیک م ات انگل  .کتاب و جزو

 :آدرس کتابخانه الکترونیک و گروه یاھو متافارکس 
forex .4s hared.com-http://m eta 

for ex-http://groups.yahoo.com/group/meta 
ترونیک وجود دارد •  .مطالب سایت و لینک ھائی که به سایت ھای خبری، تحلیلی و کتابخانه ھای الک

اصی   :خدمات اختص
اقعی  نزد بروکر این خدما کر شان، بھره مند می گردند FxProت مخصوص معامله گرانی است که از طریق سایت اقدام به افتتاح حساب و  .کرده و بدون پرداخت ھیچگونه ھزینه ای از این خدمات عالوه بر خدمات استاندارد برو

ث • کارمزد و طی حداک ات بدون  الت حواله بانکیارسال و دریافت وجه به قیمت بانک توسعه صادر ماندن شما از ھزینه باال و مشک  ر یک روز کاری و دور 
روز  •  افتتاح آنالین حساب، انتقال وجه و فعال شدن حساب شما طی یک 
ای حساب ھای بیش از  •  دالر  500ارسال ھدیه آموزشی بر
ک • ترونی  ارائه کتب الکترونیکی مورد نیاز عالوه بر کتب موجود در کتابخانه الک
کر و  پشتیبانی •  ....در کار با نرم افزار، ارتباط با برو

ماس بگیرید   :با ما ت
09121342654 

support@meta -forex.com 
raminforex@yahoo.com  

 مقدمه مترجم 
 .به صورت قسمت ھای مجزا نیز مورد استفاده قرار گیرد این کتاب در عین پیوستگی مطالب، دارای تقسیم بندی خاصی است که می تواند. توسط دو نفر از معروفترین استراتژیست ھای بازار فارکس نگاشته شده است 2006این کتاب یکی از معدود کتب تخصصی فارکس است که در سال  .ین و معتبر ترین کتب استراتژی ھای معامالتی بازار فارکس می باشدیکی از جدید تر» استراتژی ھای موفق معامالتی در بازار ارز« یا  High Probability Trading Setups for the Currency Marketکتاب 

 . ال زیان بیشتر کند تا در بلند مدت و با معامالت متعدد سود دھی آن آشکار شودبلکه تنھا می تواند احتمال سود را از احتم .ھیچ سیستم یا تحلیل کامال درستی نمی تواند متضمن موفقیت در یک معامله منفرد باشد. اشته باشندا پافشاری می کنند تا با یک یا چند معامله زیان ده کل سرمایه خود را از دست بدھند، بھتر است قبل از ھر چیز به نام این کتاب توجه دمعامله گرانی که در بقا بر معامالت زیان ده روز ھا و حتی ماه ھ. نه قطعیت در موفقیتنام این کتاب به ما خاطر نشان می سازد که کلیه تحلیل ھا، سیستم ھا و تکنیک ھای معامله گری فقط به دنبال احتمال غالب موفقیت ھستند 
 . ارائه گردیده و پس از پایان ترجمه به صورت کتاب الکترونیک رایگان به عالقه مندان تقدیم می شود 2007ترجمه حاضر برای نخستین بار در ھفته نامه ھای متافارکس طی سال 

 .ساعت با ساعت تھران اختالف دارد 8:30یا  7:30است که  ESTدر این کتاب به وقت نیویورک یا ساعات معامالتی ذکر شده 
 .در بعضی ساعات روز برخی الگوھا و استراتژی ھا اعتبار کمتر یا بیشتری پیدا می کنند. میت خاصی داردزمان ورود به معامله نیز اھ. ھمچنین ممکن است حد زیان یا سایر پارامتر ھای ھر کدام از این استراتژی ھا بر حسب جفت ارز مورد معامله نیاز به تغییر داشته باشد. ھر یک از این استراتژی ھا ممکن است روی جفت ارزھای خاصی کارآئی بھتری داشته باشند. ر از مطالب این کتاب داردتوجه داشته باشید که کاربرد این استراتژی ھا نیاز به دانش و مھارتی فرات. استراتژی ھای مطرح شده در این کتاب، قبل از ھر چیز منطق طراحی یک استراتژی و شرایط الزم را بیان می کند

 .سودآوری بھتری داشته باشدممکن است استراتژی ای که برای چارچوب زمانی چھار ساعته پیشنھاد شده حتی در چارچوب پنج دقیقه در جفت ارز خاص و زمان خاصی . چارچوب زمانی پیشنھاد شده نیز قابل بررسی است
 !برخی از این استراتژی ھا ممکن است زمانی سودآور بوده ولی امروز سود آور نباشند و یا شاید ھرگز سودآور نبوده اند

 .مثًال یک اندیکاتور یا شرط زمانی بتواند تعداد سیگنال ھای غلط استراتژی را کاھش دھد. ردن شروطی اضافی بتواند به سودآوری استراتژی کمک کندھمچنین ممکن است برقرار ک. تا پارامتر ھای مناسب برای سودآوری استراتژی مشخص شود. نمائیم) فوروارد تست(و داده ھای جاری ) بک تست(گذشته بلکه ضروری است که استراتژی منطبق با روحیات خود را یافته و در حساب مجازی روی جفت ارز ھای مورد نظر اقدام به آزمون روی داده ھای  .بنابراین به ھیچ عنوان توصیه نمی شود که تنھا با خواندن این کتاب و در حساب واقعی به استفاده از این استراتژی ھا پرداخته شود
 .ولی الگوریتمی جادوئی که بدون نیاز به روز آمد کردن بتواند ھمواره سود بسازد، ھیچگاه کشف نشده و ھرگز نخواھد شد. دوره ای سود آور بوده انداستراتژی ھای سود ده متعددی معرفی شده و طی . بطور خالصه باید توجه نمود که این بازار پویاست و روز به روز دستخوش تغییر می شود

 .ذکر منبع بال مانع استارسال این کتاب بدون جرح و تعدیل برای سایرین آزاد می باشد و نقل مطالب با . این ترجمه به رایگان در اختیار عموم قرار می گیرد
 ھرگز اجازه ندھید یک معامله برنده به بازنده تبدیل شود -1

 .سودت را حفظ کن، سودت را حفظ کن، سودت را حفظ کن: سه بار تکرار کنید
 . بنابراین برای حفظ سرمایه خود باید به این موضوع توجه اکید داشته باشید. ن تبدیل شوندبازار فارکس دارای حرکات سریعی است و سود ھا می توانند در چند دقیقه به زیا. چنین حالتی بسیار بیش از آنچه شما تصور کنید اتفاق می افتد و نمونه بارزی از مدیریت سرمایه ضعیف است. اگر شما تاکنون چنین چیزی را تجربه نکرده اید بسیار خوش شانس ھستید. یپی شما را زده استپ 40پیپ سود رفته است ولی بعد از آن برگشته و حد زیان  30ھیچ چیز بدتر از این نیست که ببینید معامله شما ابتدا در 

 . درست مثل سربازی که در جبھه می جنگد و اولین و مھمترین ھدفش زنده ماندن است. شما باید خود را در این بازار حفظ کنید. شماست، حتی اگر مقداری باشد که شما به عنوان ریسک منطقی برای از دست دادن تعریف کرده ایدباید توجه کنید که این پول . ولی اساس معامله گری ھم ھمین است که شما زیان ھای خود را به حداقل برسانید و تا جائی که می شود پول بدست بیاورید. این دیدگاه ممکن است شما را به یاد مادر بزرگ خسیسی بیندازد که پنی پنی پول ذخیره می کند. می شود که مقدار قابل توجھی است پیپ تبدیل 150پیپ به  15معامله ھمین  10پیپ مقدار اندکی است ولی در طی  15ممکن است تصور کنید که . پیپ باشد 15یکی از قواعد اساسی معامله گری حفظ سود ھای بدست آمده است، حتی اگر 
 .نکته کلیدی در توقف کششی این است که شما یک ھدف قیمتی اولیه  داشته باشید. توقف کششی یکی از بھترین روش ھای حفظ سود است. یعنی معامالت شما بیش از یکی باشد. دومی مشتقی از اولی است. است (trailing stop)اولین روش توقف کششی . شما ھرگز ار برنده به بازنده تبدیل نشود دو روش ساده برای اینکار وجود دارد که باعث می شود معامله

 .پیپ دیگر از سود خود را حفظ می کنید و به تدریج بر سود قطعی خود می افزائید 5پیپ نزدیک تر می آورید و  5پیپ به سود شما، حد توقف را  5زایش ھر اگر قیمت در جھت سود شما حرکت کرد، با اف. اگر قیمت برگشت و شما از معامله خارج شدید، بسیار عالی است و مثل اینکه اصال وارد معامله نشده اید. پیپ سود، حد زیان خود را به نقطه سربه سر منتقل کنید 15پیپ باشد، با رسیدن معامله شما به  15مثال اگر ھدف قیمتی اولیه شما 
 .ھرگز اجازه نمی دھید که یک معامله برنده به بازنده تبدیل شودبنابراین شما . ولین معامله بسته شد، شما می تواند حد زیان معامله دوم را به نقطه ورود منتقل نمائیدوقتی قیمت به اولین ھدف قیمتی شما رسید و ا. پیپ و ھدف قیمتی دوم می تواند دورتر انتخاب شود تا در مجموع شما بتوانید نسبت ریسک به بازده مناسبی بدست آورید 20یا  15مثال . ھدف قیمتی اول می تواند بسیار محافظه کارانه و نزدیک به نقطه ورود تعیین شود. فاوتی تعیین کنیدمثال اگر شما دو معامله مشابه داشته باسید ، می توانید برای ھر کدام ھدف قیمتی مت. روش دوم حفظ سود، معامالت چند گانه است

 . پیپ مقدار مناسبی است 15در حالی که برای معامالت کوتاه مدت ھمان . پیپ را طلب می کنند 100تا  50معامالت بلند مدت ھدف اولیه بزرگتری مثل . ورد استفاده، مقادیر دیگری انتخاب کنیدپیپ ذکر شده وحی منزل نیست و شما می توانید بر اساس روش ھای معامالتی خود و چارچوب زمانی م 15البته این 
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 . موال چشم خود را بر چنین دالیلی می بندیم، چون چیزی جز یک تفکر خیالپردازانه نیستما مع. »به اندازه کافی پائین آمده است و وقت برگشت آن است « : پاسخی که بیش از ھر پاسخ دیگر خواھید شنید چنین است. از یک معامله گر مبتدی در مورد علت خرید یک جفت ارز سوال کنید. ی از ھیجان زدگی از دست رفته است بیش از زیانھائی است که به دالیل دیگر بوجود آمده استپول ھائی که به دلیل معامالت ناش
 .ساعته ، انتشار مداوم اخبار و ضریب اھرمی بسیار باال، تاثیر کامال مشابھی روی معامله گران مبتدی دارد 24 بازار فارکس با فعالیت. جو ناشی از ھیاھو و ھیجان جمعیت باعث می شود که این افراد کامال ھوشیار و معقول، به قمار بازانی خیره و نا معقول تبدیل شوند. دقیقه روی میز رولت چیز عجیبی نیست 10دالر در  10000کنون ھیچگاه یک دالر اضافه برای چیزی نپرداخته اند، از دست دادن برای مردان و زنانی که تا. کامال متفاوت عمل می کنندتحیر ما ھرگز متوقف نمی شود از اینکه ببینیم چگونه افرادی سرسخت، باھوش و جسور در تجارت خود، در قمار خانه ھای الس وگاس بگونه ای 

 .در معامله گری منطق پیروز می شود و ھیجان زدگی زدگی موجب نابودی. این سرگذشت نظیر داستانھای متعددی است از قمار بازانی که کارشان با حمله قلبی به پایان رسیده است. منتظره می تواند کل سود ھای حاصله و سرمایه معامله گر را به بازار برگرداند چنین معامالتی می تواند ، وقتی معامله گر روی نوار برد است، موجب سود ھای بزرگی نیز بشود ولی تنھا یک زیان غیر. معامله بر اساس ھیجان زدگی به وضوح یک قمار است
 . تا ورشکستگی کامل فاصله نداردچرا که معامله گر منطقی می داند که چگونه زیان ھای خود را محدود کند در حالی که معامله گر ھیجان زده ھیچگاه بیش از یکی دو معامله . ولی نتیجه نھائی ھمیشه معامله گر ھیجان زده را مغلوب می کند. اسیر شده استیک معامله گر ھیجان زده می تواند روی خط برد ھای متوالی بیفتد در حالی که معامله گر منطقی در زنجیره ای از باخت . در واقع عکس آن در موارد بیشتری مشاھده می شود. پند در کوتاه مدت صحیح نیست چرا که نتایج معامله منطقی ھمواره مختصرتر از معامله بر اساس ھیجان زدگی استدر بسیاری از موارد این 

ـار      . بنابراین معامله فروش سومی را به دو معامله قبلی می افزاید. معامله گر ھیجان زده حاال بیش از پیش مطمئن شده که قیمت به سقف خود رسیده و به زودی باز می گردد. ی شود ولی بازگشت نمی کندحرکت قیمت متوقف م. می فروشد و به فروش ھای قبلی اضافه می کند EUR/USDقیمت بیش از گذشته در حالت خرید ھیجانی قرار دارد پس معامله گر مقدار بیشتری . قیمت باز ھم باالتر می رود و معامله گر بیش از پیش ھیجان  زده می شود. رفته و تصمیم به انجام یک معامله فروش می گیرد می کند که قیمت بیش از حد باال» احساس«معامله گر ھیجان زده . به شدت افزایش می یابد EUR/USDحال فرض کنید که قیمت . می کند و نسبت به آن واکنش نشان می دھد» احساس«او حرکات قیمت را . یک معامله گر ھیجان زده است» الف«معمله گر . دو معامله گر چگونه در بازار عمل می کندبیائید ببینیم ھر یک از این  ـارا م ـاب او اجب ـاالتر مـی رود و حس ـازھم ب ـال مـی شـود   ناگھان وحشت زده مشاھده می کند که قیمت ب ـاعت بعـد    . جین ک ـافتن اسـت                        . بـه سـقف خـود مـی رسـد و سـقوط مـی کنـد         EUR/USDچنـد س ـاھش ی ـال ک ـان زده دو دسـتی بـر سـر خـود مـی کوبـد، وقتـی کـه مـی بینـد قیمـت بـدون آنکـه او تـوان فـروش داشـته باشـد در ح او . معاملـه گـر ھیج
 .ا ھیجان زدگی تشخیص داده بود نه به روش منطقیتغییر جھت را درست حدث داده بود ولی سقف قیمت را عجوالنه و ب

ـازار حضـور نـدارد            . بنابراین فردا باز ھم می تواند در بازار معاملـه کنـد  . حفظ خواھد کردحتی اگر او ھم مثل معامله گر ھیجان زده اشتباه کرده باشد، روش منطقی او سرمایه اش را . محدود کند تا در صورت شکست در این معامله، اصل سرمایه خود را به خطر نیندازد% 2در عین حال او به اندازه کافی ھوشیار ھست که مخاطره معامله خود را به . ا مخاطره خود را محدود نمایددر اینجا معامله گر منطقی از سقف قیمت قبلی برای تعیین حد زیان استفاده می کند ت. ، و سپس وارد بازار شود70به کمتر از  RSIینگر یا کاھش اره وسط بازار بپرد، صبر می کند تا سیگنال تکنیکی واضحی مبنی بر بازگشت مشاھده کند، مثال یک کندل نزولی در مجاورت باند باالئی بولولی به جای آنکه یکب. بیش از حد باال رفته و بزودی شاھد بازگشت آن خواھیم بود EUR/USDاو ھم فکر می کند که قیمت . از تحلیل تکنیکی و بنیادی برای تنظیم مخاطره و نقطه ورود به معامله استفاده می کند» ب«در مقابل معامله گر  ـال شـده و دیگـر در ب ـارجین ک ـان زده م ـالی کـه معاملـه گـر ھیج ـارکس ممکـن اسـت مـدتی طـوالنی بـه طـول بینجامنـد                . در ح ـازار ف ـای ب ـابراین حتـی اگـر قیمـت     . نکتـه مھـم ایـن اسـت کـه رونـد ھ ـان دارد کـه بـرای مـدتی افـزایش یابـد            بـیش از   EUR/USDبن ـاز ھـم امک . حـد افـزایش یافتـه باشـد، ب
 . منطقی تنھا چیزی است که می تواند موجودی حساب آنھا را رفته رفته افزایش دھد با وجود اینکه معامله گران مبتدی ممکن است معامله بر اساس ھیجانات را بسیار جالب تر بیابند، حرفه ای ھای بازار می دانند که معامله. ندازه کافی مطلوب خواھد بوداز سود یک حرکت قیمتی نیز به ا% 80ممکن است شما نقطه سقف را از دست بدھید ولی کسب . بنابراین انتظار برای مشاھده یک سیگنال تکنیکی مبنی بر بازگشت قیمت قبل از ورود به بازار، کامًال منطقی خواھد بود
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 . »ر بیش از مدتی است که شما بتوانید در مقابل زیان ھا پایداری کنیدمدتی که بازار می تواند غیر معقول باقی بماند، بسیا« اھمیتی ندارد که شما چقدر درباره معامله خود مطمئن ھستید، ھمانطور که جان مینارد کینز می گوید . اینھا مھمترین دلیلی ھستند که ھیچگاه نباید قاعده حد زیان دو درصدی زیر پا گذاشته شود. مله بسیار بد از دست داده انددر کتب معامله گری مثال ھای متعددی از معامله گرانی وجود دارد که سود یک، دو یا حتی پنج سال خود را در فقط یک معا. به ھمین دلیل است که اکثر معامله گران زیان می کنند. این جمله عمومی ترین قاعده معامله گریست و در عین حال بیش از ھمه نیز نقض شده است
 . ل استجدول زیر نشان می دھد که جبران زیان ھای بزرگ تا چه حد مشک. واقعیت تلخ این است که اکثر این معامله گران پول خود را در یک یا چند زیان بزرگ از دست می دھند و از بازی خارج می شوند. د توانست تنھا در یک روز یک میلیارد دالر بدست آورد؟ ولی واقعیت بازار فارکس این نیستچه کسی می تواند زمان شکست دادن بانک انگلستان توسط جرج سوروس را فراموش کند؟ زمانی که سروس با فروش پون. در بازار فارکس این تخیالت با ادبیات بازار بیشترتقویت شده است. است که می تواند آنھا را میلیونر کند و باعث شود که باقی عمر خود را بدون دغدغه مالی سپری کنند آنھا فکر می کنند که این ھمان معامله ای. این تصور گاھی خود آگاه و گاه ناخود آگاه است. اکثر معامله گران اولین معامالت خود را با این تصور که این ھمان بزرگترین معامله زندگیشان است ، آغاز می کنند

 
 . سود ببرد% 400زیان کرده برای ھمین منظور باید  %75سود به نقطه سر به سر رسید در حالی که معامله گری که % 67با وجودی که این وضعیت برای ھیچکس مطلوب نیست ولی ھنوز می توان با . در حالی که بیست یا حتی ده  زیان متوالی بسیار نادر است. سرمایه شما ھنوز حفظ شده است% 60اگر بیست معامله زیان ده پشت سر ھم داشته باسید حتی . زیان مواجه خواھید بود% 20در این صورت شما حتی با ده زیان متوالی تنھا با حدود . سرمایه خود را به مخاطره نیندازید% 2یھترین راه نجات این است که ھرگز بیش از . بوجود آمدن چنین وضعیت ھائی یعنی رسیدن به آخر خط و از دست دادن تمام سرمایه. که تقریبا ناممکن است مقداری. سود برای جبران نیاز دارد% 400درصدی به  75یک زیان . سود% 100دالری فعلی شما این مقدار یعنی  500با سرمایه . دالر سود ببرید 500برای رسیدن به نقطه سر به سر الزم است که . دالر زیان کرده اید 500یا % 50دالر شروع کرده اید و  1000فرض کنید که شما با 

 .  یکی از مھمترین قواعد معامله در بازار است% 2به ھمین دلیل است که محدود کردن زیان به . وانید از فرصتھای سود آوری بی انتھای بازار بھره ببریدوقتی در بازار باقی ماندید، می ت. با کنترل زیان ھا می توانید در بازار باقی بمانید. ھر تجارتی ھزینه ھائی دارد و این زیان ھا ھم ھزینه ھای شما ھستند. ھنر معامله گری آنقدر که زیان نکردن خالصه شده، در سود بردن نیست
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 .نجام دھدویا بالعکس تحلیل ھای تکنیکی توانسته اند بخوبی حرکت قیمت را تحلیل کنند در حالی که تحلیل بنیادی نتوانسته کاری ا. بسیار دیده ایم که عوامل بنیادی تحلیل تکنیکی را تحت الشعاع قرا داده اند. این سوال که کدام بھتر است بسیار مشکل تر از آن است که پاسخ داده شود. ن کنددر مقابل تحلیل بنیادی سعی دارد با استفاده از  اخبار سیاسی و اقتصادی ارزش آتی یک ارز را تعیی. تحلیل تکنیک سعی می کند قیمت آینده را با استفاده از داده ھای گذشته پیش بینی کند. که ده ھا سال است معامله گران می پرسند و احتماال برای ده ھا سال دیگر ھم خواھند پرسیدبنیادی معامله کنم یا تکنیکی؟ این یک سوال اساسی است 
 .تحلیل ھای بنیادین در یک نگاه تغییر نمی کنند و معموال ھفته ھا، ماه ھا و حتی سال ھا معتبر باقی می مانند. تحلیل بنیادی یک دید کلی از بازار ارائه می کند در حالی که تکنیکال برای شناسائی نقاط خاص ورود و خروج مناسب است. منکته کلیدی این است که مزایای ھر کدام را بدانیم و از ھر یک بموقع استفاده نمائی. ھمه ما به خوبی می دانیم که ھر دو اینھا مھم ھستند و ھر دو در تغییر قیمت موثرند و در حرکات قیمت دستی دارند. بنابراین پاسخ ما به این سوال این است که از ھر دو استفاده کنید

ـا تحلیـل تکنیکـی بـرای شـکار فرصـتھای مناسـب سـو                     . ولی با این وجود حرکات بازگشتی متعددی نیز شکل گرفت. سال روند صعودی قوی ای را تجربه کردطی این   USD/JPY. افزایش یافت 2005طی سال % 19در نتیجه دالر در مقابل ین در حدود . در مقابل دالر ین ژاپن بود که بانک مرکزی آن نرخ بھره را در حدود صفر نگاه داشت. ادامه یافت 2005این خط مشی موجب شد که یک خوشبینی شدید نسبت به دالر بوجود آید که طی تمام سال . ادندافزایش د% 2نرخ بھره را  2005آنھا به زودی به بازار اجازه دادند که بداند روند افزایش نرخ بھره در پیش خواھد بود و طی سال . افزایش داد و افزایش نرخ بھره را آغاز نمود% 0.25فدرال رزرو نرخ بھره دالر را  2004در اواسط سال . روند افزایشی نرخ بھره دالر بود 2005ی سال بعنوان مثال یکی از مھمترین موضوعات بنیاد ـادی را ب ـا تحلیـل بنی ـات بازگشـتی فرصـت بسـیار مناسـبی بـرای معاملـه گـران فـراھم نمـود ت ـا مـی دانسـتیم کـه محـیط بـرای د      . دآوری درآمیزنـد این حرک ـال فرصـتھای خریـد در کـف بـودیم نـه فرصـتھای فـروش در رونـد صـعودی                  م ـای تکنیکـی بـه دنب ـابراین در تحلیـل ھ ـا   101.70یـک نمونـه بسـیار قابـل توجـه رونـد صـعودی از        . الر بسـیار مثبـت اسـت بن سـپس یـک حرکـت بازگشـتی شـکل گرفـت و درسـت در تـراز         . اسـت  113.70ت
 . بجای آنکه بخواھیم بر اساس تحلیل تکنیکی با روند بنیادی مخالفت کنیم. دی بودقوی ای، بسیار ساده تر و در عین حال معقوالنه تر یافتن نقاط مناسب ورود از نظر تحلیل تکنیکی برای ھمراه شدن با روند بلند مدت بنیاطی این دوره، بسیار مشکل بود که بتوان نقاط کف و بخصوص سقف قیمت را تشخیص داد ولی در چنین روند صعودی  USD/JPYدر معامالت . تحلیل تکنیکیقطه ورود بسیار مناسب برای خرید بود و نمونه ای مناسب از معامله بر اساس تحلیل بنیادی ھمراه با  تعیین نقطه ورود یا خروج بر اساس این نقطه یک ن. متوقف شد% 38.2فیبوناچی 

 
 .ھمیشه یک ارز ضعیف و یک ارز قوی را جفت کنید -5

 . وقتی که یک ارتش قوی در مقابل یک ارتش ضعیف صف آرائی می کند، احتمال برد ارتش قوی بسیار بیشتر است. با وجود اینکه این صحبت مربوط به بیس بال بود ولی در مورد ھر رقابتی صادق است. روی تیمش در مقابل ضعیف ترین رقیب پدید می آیداین ھوادار به خوبی می داند که بیشترین شانس برد در شرط بندی . قرار دارداین ھوادار به خوبی می داند که تیمش چه تیم ھائی را به راحتی می برد، به چه تیم ھائی احتماال می بازد و با چه تیم ھائی در یک سطح . ار ورزش بیس بال یک تیم محبوب دارد که آن را به خوبی می شناسدھر ھواد
 .این دیدگاه ما نسبت به معامله گری است

 . بھترین اخبار قدرت اقتصاد یک کشور و ضعیف ترین اخبار ضعف اقتصاد یک کشور را نشان می دھند. متیاز آن ارز ھستنداخبار اقتصادی مربوط به ھر ارز ھر روز اعالم می شوند که به معنی کارت ھای ا. خوشبختانه در بازار فارکس با ارز کشورھائی سر و کار داریم که شرایط اقتصادی شان به یکباره تغییر نمی کند. ا احتمال باالئی از موفقیت ھمراه است که شامل یک ارز قوی در مقابل یک ارز ضعیف باشداگر قبول کنیم که ساختار بازار فارکس این است، یک معامله وقتی   ب. بنابراین ما مایل ھستیم که یک ارز بتواند  ارز دیگر را مغلوب کند. ھر معامله به معنی خرید یک ارز و فروش ارز مقابل آن است. وقتی ما در بازار ارز معامله می کنیم، ھمواره با جفت ارزھا سر و کار داریم
 . چون نرخ بھره قدرت و جذابیت یک ارز را تعیین می کند .رخ بھره یکی از قوی ترین محرک ھای بازار ارز استروند آتی ن. ک مرکزی مجبور خواھد بود که نرخ بھره را کاھش دھددر واقع ھر چه اخبار اقتصادی ضعیف تر باشند دست بانک مرکزی برای افزایش نرخ بھره بسته تر است و اگر این اخبار خیلی ضعیف باشند بان. زایش نرخ بھره می دھد که به نوبه خود موجب قدرتمند شدن ارز مربوطه می شودھر خبر اقتصادی قوی دلیل جدیدی به بانک مرکزی کشور ھا برای اف. جفت کردن یک ارز قوی با یک ارز ضعیف مفھومی عمیق تر از نگاه کردن صرف به اخبار اقتصادی است

 . بر اساس جفت کردن یک ارز قوی با یک ارز ضعیف شکل بگیرد EUR/GBPاین تغییر نرخ بھره باعث شد که یک معامله شفاف روی . ند صعودی قرار گیرددامنه متعارف خود را بشکند و برای چند ماه در رو EUR/GBPاین روند نرخ بھره این دو ارز باعث شد که . کاھش دادند و احتمال ادامه این کاھش نیز به دلیل اخبار ضعیف اقتصادی وجود داشت 2005در واقع مقامات بریتانیا نرخ بھره پوند را طی آگوست . ش به پایان خود نزدیک شده بودافزایش داده بود و این افزای 2005و اوائل  2004ره خود را طی سال این شکست به سمت باال اتفاق افتاد چون اروپا افزایش نرخ بھره یورو را در پی رشد اقتصادی خود آغاز نمود در حالی که بریتانیا نرخ بھ. دامنه خود را شکست 2006یک دامنه مشخص حرکت می کند، در اولین فصل سال  ، که معموال در EUR/GBPبعنوان مثال جفت ارز . عالوه بر توجه به اخبار اقتصادی، راه ساده تر جفت کردن یک ارز قوی با یک ارز ضعیف ، توجه به روند نرخ بھره آن دو است
 . از مناسترین روشھای سود آوری در این بازار می باشداز آنجا که قوت یا ضعف اقتصاد کشور ھا بر اساس روند ھای اقتصادی مدتی به طول می انجامد، جفت کردن یک ارز قوی با یک ارز ضعیف یکی 

 
 تحلیل صحیح ولی زود ھنگام یعنی تحلیل غلط -6

 .مله گر اشتباه کرده وباید ھرچه زودتر آن را بپذیرد و ھر چه زودتر بھتراگر معامله گر اقدام به فروش یک جفت ارز کرده باشد و آن جفت ارز به زیان او شروع به صعود کند، معا. یک معامله گر باید در نظر داشته باشد که چشمانش ھرگز دروغ نمی گویند
 . تحلیل گران بنیادی نمی توانستند علت این حرکت را درک کنند چرا که برآیند شاخص ھای بنیادی در جھت تقویت دالر بود. مدت دو ماه انجام شد این صعود فقط در. رسید 1.3600به  1.2000یک حرکت صعودی قوی داشت و از  EUR/USD 2004بعنوان مثال در سال . در بازار فارکس روند ھا می توانند خیلی بیشتر از آنکه موجه به نظر بیاید ، به طول بینجامند

 . صادراتی که ھمواره یک نقطه قوت برای اروپا بوده است. از طرفی یورو قوی صادرات اروپا را تحت فشار قرار می داد .فدرال رزرو شروع به افزایش نرخ بھره کرده بود که تفاوت نرخ بھره یورو و دالر را جبران می کرد. بود% 1رسیده بود در حالی که این شاخص در اروپا حدود % 3.5آمریکا به بیش از  GDPرشد ساالنه  . به عالوه رشد اقتصادی آمریکا بسیار چشمگیر تر از منطقه اروپا بود. ی جذاب بودبا وجود اینکه کسری تراز تجاری به یک رکورد دست یافت ولی اقتصاد آمریکا برای جذب سرمایه ھای آسیا و جبران این کسری به اندازه کاف
 پیپی را تحمل کند؟ 1100له گر می تواند زیان آیا معام. انجام شده باشد 2004طی پائیز  1.2500بدتر از آن فرض کند که فروش در قیمت . پیپی را تحمل کند 600آیا او می تواند فشار زیان . فروخته باشد 1.3000را در قیمت  EUR/USDحال تصور کنید که یک معامله گر . کاھش یافت 2005در اواخر  1.1730رده بود از دست داد بلکه تا بدست آو 2004برگشت و این جفت ارز نه تنھا تمام افزایشی را که طی سال  EUR/USDنھایتًا روند . وجود داشت ولی نرخ این جفت ارز ھمچنان به رشد خود ادامه می داد EUR/USDبه طور خالصه دالیل متعددی برای تقویت دالر در مقابل یورو و فروش . نرخی که دیگر دو رقمی شده بود. کرد رسید در حالی که در ھمین زمان آلمان بیشترین نرخ بیکاری را از زمان جنگ جھانی دوم تجربه می% 5.2به % 5.7در نتیجه نرخ بیکاری آمریکا رو به کاھش نھاد و از 

  .در بازار فارکس تحلیل درست ولی زودھنگام برابر با تحلیل غلط است. مناسبی انتخاب کنید بنابراین ھر گاه قیمت در جھت زیان شما حرکت کرد، حتی اگر دالئل معامله شما ھنوز پا برجا باشند، به بازار احترام بگذارید و حد توقف. د به چشمان خود اعتماد کنیدبه ھمین دلیل است که برای معامله گری موفق بای. در بازار فارکس درست بودن تحلیل به تنھائی کافی نیست بلکه به موقع بودن آن نیز کامال ضروری است. قبل از رسیدن یه سود می شدند% 88و % 46استفاده می کردند، دچار کاھش سرمایه  1:10دو معامله گر فوق از اھرم محافظه کارانه  حتی اگر. است  1:100اھرم متداول . بازار فارکس بازاری با اھرم باالست. ھر دو آنھا درست تحلیل کرده بودند ولی خیلی زودتر از موقع مناسب. واقعیت طنزآمیز این است که ھر دوی این معامله گران می توانستند در نھایت به سود برسند
 
 .ورود تدریجی با افزودن نادرست به معامله در حال زیان را درک کنید و ھرگز دچار اشتباه افزودن نادرست به معامله در حال زیان نشوید تفاوت استراتژی -7

 .ه معامله گر را از این وضعیت برھاند، باقی مانده استمدتھاست که تغییر یافته و فقط آرزوی معجزه یا شانسی ک در این شرایط بسیاری از معامله گران خود را در شرایطی درگیر افزودن به معامله در حال زیان می کنند که تحلیل و دلیل ورود به معامله.  در این حالت تحلیل اولیه ای که منجر به ورود به معامله شده است، فراموش می شودمعموال. بیشتری ببندد و یا بدتر از آن آنقدر صبر کند که باالجبار معامالت توسط کارگزار به طور اتوماتیک بسته و معامله گر مارجین کال شود لی که قیمت در خالف جھت حرکت می کند، زیان معامله گر چنان افزایش می یابد که معامله گر ناچار می شود معامالت خود را با زیان بسیاربا افزودن به معامله در حال زیان در حا. یکی از بزرگترین اشتباھات معامله گران افزودن به یک معامله در حال زیان به امید برگشت قیمت است
 . راه دیگر این است که دور بزنید و مسیر اشتباھی را که آمده اید برگردید تا به نقطه ای برسید که بتوانید راه خود را پیدا نمائید. اول اینکه کور کورانه به مسیر خود ادامه دھید و امیدوار باشید که قبل از اینکه سر از جای دیگری درآورید، مسیر خود را پیدا کنید. در چنین حالتی دو انتخاب وجود دارد. در حالی که نمی دانید راھتان از کدام طرف است و آیا در مسیر صحیحی قرار دارید یا خیر. ما این شرایط را به حالتی تشبیه می کنیم که شما در نیمه شب در حال راندن اتوموبیل ھستید

 . مله گری استاضافه کردن به یک معامله در حال زیان در شرایطی که از حدود ریسک قابل قبول شما فراتر رفته باشد، یک روش غلط در معا. ه اش را از دست بدھداز آن احتمال زیادی وجود دارد که سوخت اتوموبیل تمام شود،  ھمانطور که ممکن است معامله گر قبل از امکان جبران زیان خود تمام سرمایولی قبل . ھمانطور که یک معامله گر ممکن است بطور اتفاقی با تغییر جھت قیمت ، زیان خود را بازیافت کند. البته ممکن است شما به طور اتفاقی مسیر صحیح را بیابید و به خانه خود بازگردید.  ت بین ادامه لجوجانه یک مسیر غلط یا قطع کردن زیان قبل از اینکه دیر شود، می باشداین تفاو
ـان از               . یانگین قیمت مناسب اقدام به شکسـتن حجـم کلـی معاملـه خـود بـرای ورود تـدریجی مـی نماینـد         بنابراین برای بدست آوردن م. ی نمی دانند قیمت قبل از ادامه روند خود تا کجا بازگشت خواھد کرداین یک استراتژی متداول برای معامله گرانی است که در یک حرکت بازگشتی قصد ورود به بازار برای بھره گیری از روند اصلی را دارند، ول. این استراتژی ورود تدریجی نامیده می شود .دالری بشکنید تا میانگین قیمت مناسبتری بدست آورید، به جای آنکه کل معامله یک التی را در یک نوبت انجام دھید 10000دالری وارد بازار شوید، این حجم را به ده معامله  100000ورود تدریجی این است که اگر شما قصد دارید با حداکثر یک الت . رح ورود تدریجی خود را ریخته استورود به اولین معامله، ط قبل ازتفاوت ورود تدریجی با افزودن غلط به معامله در حال زیان این است که معامله گر . این استراتژی تحت عنوان ورود تدریجی شناحته می شود. البته شرایطی وجود دارد که افزودن به یک معامله در حال زیان روش صحیحی در معامله گری است ـال زی ـامالت در ح ـامالت تعیـین شـده اسـت        حـد زیـان مشخصـی   و  قبـل طـرح ریـزی شـده    نکتـه کلیـدی ایـن اسـتراتژی ایـن اسـت کـه افـزایش تـدریجی بـه حجـم مع ـابراین،  . نیـز بـرای مجموعـه مع ـاوت اصـلی    ن شـده قصـد از پـیش تعیـی   بن تف

 .افزودن نادرست به معامله در حال زیان با استراتژی ورود تدریجی می باشد
 
 .آنچه از نظر ریاضی بھینه است از نظر روانشناسی غیر ممکن است -8

 . ینگونه می شود؟ برای این که معامله گری یک امر منطقی نیست بلکه بیشتر مبتنی بر روانشناسی است و ھمواره احساسات بر خرد چیره می شودچرا ا. این مبتدیان به پشتوانه این استراتژی ھا حساب خود را شارژ می کنند و به زودی ھمه پول خود را از دست می دھند.  1به  3این استراتژی ھا معموال نسبت سود به زیان بسیار خوبی دارند مثال . ا روی داده ھای گذشته به نظر می آید که می توانند میلیون ھا دالر سود بسازندبا تست این استراتژی ھ. معامله گران مبتدی معموال استراتژی ھائی بسیار سود آور و بسیار جالب توجه طراحی می کنند
 .ف خواھند شدھر چه زودتر معامله گران دریابند که باید بر خصوصیات انسانی خود و بازار تکیه کنند ، زودتر به ریزه کاری ھای معامله گری واق. ولی معامله گری بیش از آنکه یک علم باشد یک ھنر است. بسازند که انبوھی از سود از بازار بدست آورد ماشینیکنند و  مھندسیه می توانند بازار را آنھا فکر می کنند ک. این موضوع یک کاستی بنیادی برای اکثر معامله گران مبتدی است» . مخلوقاتی که احساسات بی دوام و ناپایداری دارند و اخباری که دائمًا در بازار جاری می شوند. ولی در بازار ھای مالی شما با مخلوقات خداوند سر و کار دارید. به طور مداوم تغییر نمی دھد خداوندی که نظرش را. در فیزیک شما با قوانین الھی سر و کار دارید« آقای درمن رئیس استراتژی ھای مقداری شرکت معظم گلدمن ساکز می گوید 

 . ولی در عمل اجرای چنین ایده ای بسیار مشکل است. معامله زیان کند، ھنوز در سود است 6.5معامله خود در  10با این نسبت سود به زیان حتی اگر معامله گر از ھر . معامالت خود برنده شود، به سود زیادی دست خواھد یافت% 50اساس اگر معامه گر تنھا در  بر این. این ظاھرًا ایده خوبی است. معامله کند 2:1یکی از نصایحی که زیاد در بازار شنیده می شود این است که یک معامله گر ھمواره باید با نسبت سود به زیان . را در ادامه ببینید» آنچه از نظر ریاضی بھینه است از نظر روانشناسی غیر ممکن است«مثالی از اینکه 
ـان عـوض کـرده ایـد      100پیپ سود را با  180در اینجا شما با این حقیقت مواجه می شوید که . می زند 1.7600نه تنھا به نقطه ورود شما می رسد بلکه از آن ھم به راحتی عبور می کند و نھایتًا حد زیان شما را در نقطه . پی در پی صعود می کند  GBP/USDولی متاسفانه روند بازار عوض شده است و . ھستید 2:1افزایش می یابد ولی شما ھمچنان خونسرد به بازار نگاه می کنید، چون به دنبال تحقق نسبت سود به زیان  1.7370و حتی  1.7360و سپس  1.7340قیمت به . به کف خود می رسد و شروع به برگشت می کند  GBP/USD 1.7320ر نقطه د. حرکت می کند 1.7300صعود می کند و مجددًا به سمت ھدف قیمتی شما یعنی  1.7460سپس تا . کاھش می یابد 1.7400ابتدا ھمه چیز خوب پیش می رود و قیمت تا . می کنید 1.7600و حد زیان  1.7300با حد سود  1.7500در   GBP/USDفرض کنید که شما اقدام به فروش . ھستید GBP/USDمعامله فرض کنید که شما در حال  ـاب شـما    . پیـپ زی ـای ایـدآل گـرا بـه خـورد شـما داده شـده اسـت                 . ز دسـت داده اسـت  پیـپ را ا  280در واقـع حس ـاب ھ ـای واقعـی معاملـه گـری ایـن اسـت نـه آنچـه در کت کسـب سـود بـه    . بـه ھمـین دلیـل اسـت کـه معاملـه گـران حرفـه ای معمـوًال اقـدام بـه خـروج تـدریجی از معاملـه خـود مـی نماینـد                 . دنی

 » آنچه از نظر ریاضی بھینه است از نظر روانشناسی غیر ممکن است«واضح است که از نظر ریاضی این استراتژی ضعیف تر است ولی به خاطر داشته باشید که . و حتی کمتر کاھش یابد 1.5:1به  2:1معامله گران از طور تدریجی باعث می شود که  نسبت سود به زیان این 
 
 ریسک باید از قبل مد نظر قرار گیرد ولی سود قابل پیش بینی نیست -9

ـاص قـرار نگرفتـه اسـت               در زمانی که ھنوز فکر شما. منطقی ترین زمان تعیین ریسک قبل از ورود به معامله است. تعیین شوداز قبل  بایدریسک . زیان ھائی بزرگ در غلطد ت به این دلیل پدید می آید که آنان معامالت خود را زودتر از وقت مناسب می بندند و یا اجازه داده اند که معامالت در حال زیانشان بهاین شکس. از حد دستخوش احساسات می گردند در اکثر مواقع معامله گران به دلیل نادرست بودن تحلیلشان متضرر نمی شوند، بلکه به این دلیل موفق نمی شوند که در ھنگام معامله، بیش. معامله گران ناموفق از معامله گران موفق بسیار بیشترند. معامله گری دشوار است. اتی نخواھید شداین بھترین راه برای تحت کنترل قرار دادن زیان ھا و اطمینان از این است که در ھنگام معامالت بیش از حد احساس. قبل از ورود به ھر معامله شما باید حد تحمل زیان خود را در نظر بگیرید .حد زیان را رھا نکنید: فقط یک مفھوم اساسی در معامله گری وجود داشته باشد، این است  اگر ـاثیر تعصـب ناشـی از داشـتن معاملـه ای در جھـت خ ـا قیمـت در جھـت دلخـواه شـما حرکـت کنـد و شـما را بـه                        . درگیر نشـده و تصـمیمات شـما تحـت ت ـار بکشـید ت ـاز داشـته باشـید تمایـل داریـد کـه آنقـدر انتظ ـاند  در مقابـل وقتـی شـما یـک معاملـه ب ـا     . سـود برس ید ولـی متاسـفانه خواسـته شـما ش
 . شما باید بدترین سناریوی ممکن را در نظر بگیرید و حد زیان خود را در محلی مبتنی بر تراز ھای تکنیکی یا پولی قرار دھید.  ھیچگاه اتفاق نیفتد

 . ات خود اجازه ندھید که شما را وادار به تغییر بیموقع حد زیان کنندبه احساس. به آن پایبند باشیدباید قبل از ورود شما به معامله تعیین شده باشد و شما  بایدبار دیگر تاکید می کنیم که ریسک 
 . بنابراین باید مطمئن باشید که با قرار دادن حد زیان مناسب خود را در مقابل این احتماالت مصون ساخته اید. مرکزی و غیره موانعی که به دلیل معامالت اختیار معامله پدید می آیند، تثبیت نرخ بھره روزانه، معامالت عمده بانک ھای : عواملی نظیر . در حالی که در مواقع دیگر عوامل غیر قابل پیش بینی ای وارد عمل می شوند.  گاھی مواقع شاخص ھای بنیادی می تواند در بازار تحرک ایجاد کنند. ییر دھندعوامل برونی زیادی وجود دارند که می توانند حرکت قیمت یک ارز را تغ. ھیچ چیز در معامله گری قطعی نیست . ھر معامله صرف نظر از اینکه شما تا چه حد به سود آوری آن مطمئن باشید فقط مبتنی بر یک حدس است

 . بدون اینکه در معرض ھیچگونه مخاطره ای قرار داشته باشید. ه ورود منتقل کنید و به سود اجازه گسترش بدھیددر این روش شما می توانید معامله اول را با سود ببندید و در معامله بعدی حد زیان را به نقط. این روش می تواند در چند حساب نیز اجرا شود. ما از معامالت چند گانه حمایت می کنیم» ھرگز اجازه ندھید که سود یک معامله تبدیل به زیان شود« س قاعده ای که در گذشته بیان کردیمبر اسا. مدیریت سرمایه در اینجا اھمیت ویژه ای می یابد. وقتی یک ارز حرکت می کند، این حرکت ممکن است کوچک یا بزرگ باشد. در مقابل سود نامشخص است
 . ینکه این معامله به سود بزرگی دست یابد قابل توجه خواھد بوددر این حالت اگر روند در جھت معامله ما شکل بگیرد ، ما معامله دوم خود را نگاه داشته ایم و احتمال ا. می کنیمبنابراین اگر در بازار دامنه ای قرار داشته باشیم، اولین معامله را با سود می بندیم و حد زیان معاماله دوم را به نقطه ورود منتقل . ه به دنبال روند ھا ھستندبا اینکه ما معتقدیم که معامالت دامنه ای ھم می توانند نتایج مناسب و سود آوری داشته باشند، ولی سرمایه ھای عمده ھمیش.  آنان معتقدند که سود یک روند می تواند بر زیان ناشی از نوسانات در یک بازار دامنه ای بدون روند غالب شود. موفق به روند توجه ویژه ای داشته باشند این وضعیت یک دلیل اساسی است که که باعث می شود که معامله گران. این روند ھا ممکن است چند روز، ھفته یا حتی ماه طول بکشند. بازار فارکس یک بازار دارای روند است

 . ھارت شماستبیاد داشته باشید که در معامله گری سود گاھی بدلیل خوش شانسی پدید می آید ولی جلوگیری از زیان ھمواره ناشی از بکار گیری قواعد و م. دالری 100000دالری داشته باشید چه یک حساب  1000چه یک حساب . یافت که احساسات کمکی به شما نمی کند اگر بر این مفھوم مسلط شوید، درخواھید. نکته کلیدی این است که مجموعه معامالت شما سود آور باشد، حتی اگر بعضی از معامالت منفرد زیان ده باشند. بنابراین اگر سود حاصل از استراتژی شما به زیان ھای ناشی از آن غلبه دارد، زیان ھا را بپذیرید و ادامه دھید. سود ده نیست% 100ھیچ استراتژی ای بدون خطا و . حتی اگر معامله ای در حال زیان دارید باید آنرا درک کنید و از اشتباھتان درس بگیرید. نیمی از معامله گری، استراتژی مناسب است و نیم دیگر ھمانا مدیریت سرمایه صحیح می باشد
 

 نکنید ھرگز بھانه تراشی -10
 . رئیس ما می دانست که فرض اول جزئی عادی از این کسب و کار است ولی فرض دوم نھایتًا به از بین رفتن سرمایه منجر خواھد شد. زیان خود فراتر از حدود تعریف شده ریسک، افزوده استبه معامله در حال آنچه نابخشودنی است یک زیان ده درصدی در یک معامله است که نشان می دھد معامله گر از قواعد حد زیان عدول کرده است و یا بدتر از آن . ز پنج زیان دو درصدی پیاپی در معامالت و  خوردن حد زیان از پیش تعریف شده آنھا  پدید آمده باشد، کامًال پذیرفتنی استیک زیان ده درصدی اگر ا. آنچه رئیس ما می خواست از آن اجتناب کند، اشتباھات معامله گران در اثر منحرف شدن از طرح معامالتی بود. زیان ھا جزء جدا نشدنی از معامله گری ھستند و ھر کس که دستی در این بازار داشته باشد این را می داند. از قبل تعریف شده معامالت نگران نبودرئیس ما درباره زیان ھای . و ما به سرعت دریافتیم که منظور او چیست» بی بھانه« و سپس گفت » من فقط یک قاعده دارم« او مستقیم به چشمان ما نگاه کرد و گفت . یک بار رئیس مان ما را به اتاق خود دعوت کرد تا درباره یک برنامه جدید معامالتی و تنظیمات آن گفتگو کنیم

ـادی ایـن صـند    نھایتًا فدرال رزرو نیویورک و تعد. زودی به جھت مورد نظر آنھا برخواھد گشتمعامله گران این صندوق حاضر نبودند اشتباه خود را بپذیرند و معامالت اشتباه خود را به طور مداوم افزودند و یقین داشتند که بازار ب. د و باعث میلیارد ھا دالر زیان طی چند روز برای این صندوق شداین حادثه در زمانی رخ داد که در بازار ھای مالی جھانی تغییرات قابل توجه و پیچیده ای در نرخ ھای بھره در حال رخدادن بو. ورشکست شد LTCM 1998در سال . مانی یکی از مطرح ترین صندوق ھای پوشش خطر در دنیا بود که شرکای آن را عده ای از برندگان جوایز نوبل تشکیل می دادندز LTCMیا » صندوق مدیریت بلند مدت سرمایه«. بازار قدرت ھر کاری را دارد و آنرا انجام می دھد ـارات جمـع و جـور کننـد       ادی از بانک ھای سرمایه گذاری عمده مجبور به مداخله برای محدود کردن زیان ھا شدند و با زحمات زیادی توانستند سبد غیـر ع ـاحبه پـس از سـقوط ایـن صـندوق ، اکثـر معاملـه گـران حاضـر نبودنـد اشـتباه خـود را بپذیر            . وق را بـرای جلـوگری از ادامـه خس ـادث شـده اسـت کـه ایـن شـرایط ھرگـز تکـرار نخواھنـد شـد                LTCMنـد و معتقـد بودنـد ورشکسـتگی     در مص را نیاموختنـد و سـرمایه خـود را بـر سـر ایـن       » بـی بھانـه  «ھرگـز قاعـده    LTCMمعاملـه گـران   . در شـرایطی بسـیار بسـیار غیـر منتظـره ح
 . عقیده از دست دادند

 . معامله گران حرفه ای با آن زندگی می کنند این قاعده ایست که .ھرگز. بھانه تراشی نکنید. در اینصورت شما بعدًا مجبور نخواھید بود برای از بین رفتن پولتان بھانه تراشی کنید. اگر شما نمی توانید درک کنید که در بازار چه می گذرد، بھترین کار این است که خارج از گود بایستید و معامله نکنید. عت از بازار خارج شویددر این وضعیت شما باید به سر. ولی ارز مورد نظر شما بدون توجه به اخبار، حرکتی صعودی را آغاز نموده است. فرض کنید که شما یک ارز را به خاطر انتظار اخبار بد اقتصادی فروخته اید و اخبار مورد نظر شما ھم واقعًا بد اعالم شده اند. معامله گر حرکات بازار را درک نمی کند در مواقعی است که» بی بھانه « بیشترین کاربرد 
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 هرگز اجازه ندهید یک معامله برنده به بازنده تبدیل شود -1
 .سودت را حفظ کن سودت را حفظ کن، سودت را حفظ کن،: سه بار تکرار کنید

آن پیپ سود رفته است ولی بعـد از   30هیچ چیز بدتر از این نیست که ببینید معامله شما ابتدا در 
اگر شما تاکنون چنـین چیـزي را تجربـه نکـرده ایـد      . پیپی شما را زده است 40برگشته و حد زیان 

چنین حالتی بسیار بیش از آنچه شما تصور کنید اتفاق می افتد و نمونه . بسیار خوش شانس هستید
بازار فارکس داراي حرکات سریعی است و سـود هـا مـی    . از مدیریت سرمایه ضعیف است بارزي

بنابراین براي حفظ سرمایه خود بایـد بـه ایـن موضـوع     . انند در چند دقیقه به زیان تبدیل شوندتو
 . توجه اکید داشته باشید

. پیـپ باشـد   15یکی از قواعد اساسی معامله گري حفظ سود هاي بدست آمـده اسـت، حتـی اگـر     
پیـپ بـه    15 معامله همـین  10پیپ مقدار اندکی است ولی در طی  15ممکن است تصور کنید که 

این دیدگاه ممکن است شما را به یاد مـادر  . پیپ تبدیل می شود که مقدار قابل توجهی است 150
ولی اساس معامله گري هـم همـین اسـت    . بزرگ خسیسی بیندازد که پنی پنی پول ذخیره می کند

ید توجـه  با. که شما زیان هاي خود را به حداقل برسانید و تا جائی که می شود پول بدست بیاورید
کنید که این پول شماست، حتی اگر مقداري باشد که شما به عنوان ریسک منطقی بـراي از دسـت   

درست مثل سربازي که در جبهـه  . شما باید خود را در این بازار حفظ کنید. دادن تعریف کرده اید
 . می جنگد و اولین و مهمترین هدفش زنده ماندن است

رد که باعث می شود معامله شما هرگز ار برنـده بـه بازنـده    دو روش ساده براي اینکار وجود دا
یعنـی  . دومی مشتقی از اولـی اسـت  . است (trailing stop)اولین روش توقف کششی . تبدیل نشود

نکتـه  . توقف کششی یکی از بهترین روش هـاي حفـظ سـود اسـت    . معامالت شما بیش از یکی باشد
 .یمتی اولیه  داشته باشیدکلیدي در توقف کششی این است که شما یک هدف ق

پیـپ سـود، حـد زیـان      15پیپ باشد، با رسیدن معامله شما به  15مثال اگر هدف قیمتی اولیه شما 
اگر قیمت برگشت و شما از معامله خارج شدید، بسیار عالی . خود را به نقطه سربه سر منتقل کنید

سود شما حرکت کرد، با افزایش  اگر قیمت در جهت. است و مثل اینکه اصال وارد معامله نشده اید
پیپ دیگـر از سـود خـود را     5پیپ نزدیک تر می آورید و  5پیپ به سود شما، حد توقف را  5هر 

 .حفظ می کنید و به تدریج بر سود قطعی خود می افزائید
مثال اگر شما دو معامله مشابه داشـته باسـید ، مـی    . روش دوم حفظ سود، معامالت چند گانه است

هدف قیمتی اول می تواند بسـیار محافظـه   . راي هر کدام هدف قیمتی متفاوتی تعیین کنیدتوانید ب

 



 

پیپ و هدف قیمتی دوم می تواند دورتر  20یا  15مثال . کارانه و نزدیک به نقطه ورود تعیین شود
وقتـی قیمـت   . انتخاب شود تا در مجموع شما بتوانید نسبت ریسک به بازده مناسبی بدست آورید

ن هدف قیمتی شما رسید و اولین معامله بسته شد، شما می تواند حد زیـان معاملـه دوم را   به اولی
ز اجازه نمی دهید که یک معاملـه برنـده بـه    گهربنابراین شما . به نقطه ورود منتقل نمائید

 .بازنده تبدیل شود
تی خود پیپ ذکر شده وحی منزل نیست و شما می توانید بر اساس روش هاي معامال 15البته این 

معـامالت بلنـد مـدت هـدف اولیـه      . زمانی مورد استفاده، مقادیر دیگري انتخاب کنیـد  چارچوبو 
 15در حالی که براي معامالت کوتاه مدت همـان  . پیپ را طلب می کنند 100تا  50بزرگتري مثل 

 . پیپ مقدار مناسبی است
 

 موجب نابودي منطق پیروز می شود و  هیجان زده زدگی -2
ی که به دلیل معامالت ناشی از هیجان زدگی از دست رفته است بیش از زیانهائی است که پول هائ

از یک معامله گر مبتدي در مـورد علـت خریـد یـک جفـت ارز      . به دالیل دیگر بوجود آمده است
بـه انـدازه کـافی پـائین      «: پاسخی که بیش از هر پاسخ دیگر خواهید شنید چنین اسـت . سوال کنید

چـون   ،ما معموال چشم خود را بر چنین دالیلـی مـی بنـدیم   . » قت برگشت آن استآمده است و و
 . نیست خیالپردازانهجز یک تفکر چیزي 

تحیر ما هرگز متوقف نمی شود از اینکه ببینـیم چگونـه افـرادي سرسـخت، بـاهوش و جسـور در       
بـراي مـردان و   . تجارت خود، در قمار خانه هاي الس وگاس بگونه اي کامال متفاوت عمل می کنند

دالر در  10000زنانی که تاکنون هیچگاه یک دالر اضافه براي چیزي نپرداخته انـد، از دسـت دادن   
جو ناشی از هیاهو و هیجان جمعیت باعث مـی شـود   . دقیقه روي میز رولت چیز عجیبی نیست 10

بازار فارکس بـا  . دکه این افراد کامال هوشیار و معقول، به قمار بازانی خیره و نا معقول تبدیل شون
تاثیر کامال مشـابهی روي معاملـه    ،ساعته ، انتشار مداوم اخبار و ضریب اهرمی بسیار باال 24فعالیت 

 .گران مبتدي دارد
چنین معامالتی می تواند ، وقتی معامله گر . معامله بر اساس هیجان زدگی به وضوح یک قمار است

شود ولی تنها یک زیان غیر منتظره مـی توانـد   روي نوار برد است، موجب سود هاي بزرگی نیز ب
ایـن سرگذشـت نظیـر داسـتانهاي     . کل سود هاي حاصله و سرمایه معامله گر را به بازار برگرداند

 



 

در معامله گري منطق . متعددي است از قمار بازانی که کارشان با حمله قلبی به پایان رسیده است
 .پیروز می شود و هیجان زدگی زدگی موجب نابودي

در بسیاري از موارد این پند در کوتاه مدت صحیح نیست چرا کـه نتـایج معاملـه منطقـی همـواره      
در واقع عکس آن در موارد بیشـتري مشـاهده   . مختصرتر از معامله بر اساس هیجان زدگی است

یک معامله گر هیجان زده می تواند روي خط برد هاي متوالی بیفتد در حالی که معامله . می شود
ولی نتیجه نهائی همیشه معامله گر هیجان زده . قی در زنجیره اي از باخت اسیر شده استگر منط

چرا که معامله گر منطقی می داند که چگونه زیان هاي خود را محدود کند در . را مغلوب می کند
 . حالی که معامله گر هیجان زده هیچگاه بیش از یکی دو معامله تا ورشکستگی کامل فاصله ندارد

یک معامله  »الف«معمله گر . ئید ببینیم هر یک از این دو معامله گر چگونه در بازار عمل می کندبیا
. می کند و نسبت به آن واکنش نشان می دهد» احساس«او حرکات قیمت را . گر هیجان زده است

» احساس«معامله گر هیجان زده . به شدت افزایش می یابد EUR/USDحال فرض کنید که قیمت 
قیمـت بـاز   . د که قیمت بیش از حد باال رفته و تصمیم به انجام یک معامله فروش می گیـرد می کن

قیمت بیش از گذشته در حالت . هم باالتر می رود و معامله گر بیش از پیش هیجان  زده می شود
می فروشد و به فروش هاي  EUR/USDخرید هیجانی قرار دارد پس معامله گر مقدار بیشتري 

معامله گر هیجان زده . حرکت قیمت متوقف می شود ولی بازگشت نمی کند. ی کندقبلی اضافه م
بنـابراین  . حاال بیش از پیش مطمئن شده که قیمت به سقف خود رسیده و به زودي باز می گـردد 

ناگهان وحشت زده مشاهده مـی کنـد کـه    . معامله فروش سومی را به دو معامله قبلی می افزاید
 EUR/USDچند سـاعت بعـد   . رود و حساب او اجبارا مارجین کال می شودقیمت بازهم باالتر می 

معامله گر هیجان زده دو دستی بر سر خود مـی کوبـد،   . به سقف خود می رسد و سقوط می کند
او تغییر . وقتی که می بیند قیمت بدون آنکه او توان فروش داشته باشد در حال کاهش یافتن است

سقف قیمت را عجوالنه و با هیجان زدگی تشخیص داده بـود   داده بود ولی حدثجهت را درست 
 .نه به روش منطقی

از تحلیل تکنیکی و بنیادي براي تنظیم مخاطره و نقطه ورود بـه معاملـه    »ب«در مقابل معامله گر 
بیش از حد باال رفتـه و بـزودي شـاهد     EUR/USDاو هم فکر می کند که قیمت . استفاده می کند

ولی به جاي آنکه یکباره وسط بازار بپرد، صبر می کند تا سـیگنال تکنیکـی   . بودبازگشت آن خواهیم 
واضحی مبنی بر بازگشت مشاهده کند، مثال یک کندل نزولی در مجاورت بانـد بـاالئی بـولینگر یـا     

در اینجا معامله گـر منطقـی از سـقف قیمـت     . ، و سپس وارد بازار شود70به کمتر از  RSIکاهش 

 



 

در عـین حـال او بـه    . حد زیان استفاده می کند تا مخاطره خود را محـدود نمایـد  قبلی براي تعیین 
محدود کند تا در صورت شکست در % 2اندازه کافی هوشیار هست که مخاطره معامله خود را به 

حتی اگر او هم مثل معامله گر هیجان زده اشتباه . این معامله، اصل سرمایه خود را به خطر نیندازد
بنابراین فردا باز هم مـی توانـد در   . ش منطقی او سرمایه اش را حفظ خواهد کردکرده باشد، رو

در حالی که معامله گر هیجان زده مارجین کـال شـده و دیگـر در بـازار حضـور      . بازار معامله کند
. نکته مهم این است که روند هاي بازار فارکس ممکن است مدتی طوالنی به طول بینجامنـد . ندارد

بیش از حد افزایش یافته باشد، باز هم امکـان دارد کـه بـراي     EUR/USDاگر قیمت بنابراین حتی 
بنابراین انتظار براي مشاهده یک سیگنال تکنیکی مبنی بر بازگشت قیمت قبل از . مدتی افزایش یابد

ممکن است شما نقطه سقف را از دست بدهید ولی کسب . منطقی خواهد بود ورود به بازار، کامالً
با وجود اینکه معامله گـران  . د یک حرکت قیمتی نیز به اندازه کافی مطلوب خواهد بوداز سو% 80

مبتدي ممکن است معامله بر اساس هیجانات را بسیار جالب تر بیابند، حرفه اي هاي بازار می دانند 
 . که معامله منطقی تنها چیزي است که می تواند موجودي حساب آنها را رفته رفته افزایش دهد

 

 در یک معامله ریسک نکنید% 2هرگز بیش از  -3
به . این جمله عمومی ترین قاعده معامله گریست و در عین حال بیش از همه نیز نقض شده است

در کتب معامله گري مثال هاي متعـددي از  . همین دلیل است که اکثر معامله گران زیان می کنند
سال خود را در فقط یک معامله بسـیار بـد از   معامله گرانی وجود دارد که سود یک، دو یا حتی پنج 

لی هستند که هیچگاه نباید قاعده حد زیان دو درصـدي زیـر پـا    ئاینها مهمترین دال. دست داده اند
اهمیتی ندارد که شما چقدر درباره معامله خود مطمئن هستید، همانطور کـه جـان   . گذاشته شود

بسیار بیش از مدتی اسـت   ،یر معقول باقی بماندمدتی که بازار می تواند غ« مینارد کینز می گوید 
 . »که شما بتوانید در مقابل زیان ها پایداري کنید

اکثر معامله گران اولین معامالت خود را با این تصور که این همـان بزرگتـرین معاملـه زندگیشـان     
نند که ایـن  آنها فکر می ک. این تصور گاهی خود آگاه و گاه ناخود آگاه است. است ، آغاز می کنند

همان معامله اي است که می تواند آنها را میلیونر کند و باعث شود که باقی عمـر خـود را بـدون    
چـه  . در بازار فارکس این تخیالت با ادبیات بازار بیشترتقویت شده اسـت . دغدغه مالی سپري کنند

زمـانی  کسی می تواند زمان شکست دادن بانک انگلستان توسط جرج سوروس را فرامـوش کنـد؟   
که سروس با فروش پوند توانست تنها در یک روز یک میلیارد دالر بدسـت آورد؟ ولـی واقعیـت    

 



 

واقعیت تلخ این است که اکثر این معامله گران پول خود را در یک یا چنـد  . بازار فارکس این نیست
جدول زیر نشان مـی دهـد کـه جبـران     . زیان بزرگ از دست می دهند و از بازي خارج می شوند

 . یان هاي بزرگ تا چه حد مشکل استز
 

 درصد زیان درصد سود الزم برای جبران
33% 25% 

100% 50% 
400% 75% 

1000% 90% 
 

براي رسیدن . دالر زیان کرده اید 500یا % 50دالر شروع کرده اید و  1000فرض کنید که شما با 
دالري فعلی شما این مقدار  500 با سرمایه. دالر سود ببرید 500به نقطه سر به سر الزم است که 

مقـداري کـه تقریبـا    . سود براي جبران نیـاز دارد % 400درصدي به  75یک زیان . سود% 100یعنی 
بوجود آمدن چنین وضعیت هائی یعنی رسیدن به آخر خـط و از دسـت دادن تمـام    . ناممکن است

در . به مخاطره نیندازیـد سرمایه خود را % 2یهترین راه نجات این است که هرگز بیش از . سرمایه
حتی اگر بیسـت  . زیان مواجه خواهید بود% 20این صورت شما حتی با ده زیان متوالی تنها با حدود 

در حـالی کـه   . سرمایه شما هنوز حفظ شده اسـت % 60معامله زیان ده پشت سر هم داشته باسید 
ت براي هـیچکس مطلـوب   وضعی با وجودي که این. بسیار نادر است بیست یا حتی ده  زیان متوالی
% 75سود به نقطه سر به سر رسید در حالی که معامله گري که % 67نیست ولی هنوز می توان با 

 . سود ببرد% 400زیان کرده براي همین منظور باید 
هـر تجـارتی هزینـه    . هنر معامله گري آنقدر که زیان نکردن خالصه شده، در سود بـردن نیسـت  

با کنترل زیان ها مـی توانیـد در بـازار بـاقی     . هزینه هاي شما هستند هائی دارد و این زیان ها هم
. وقتی در بازار باقی ماندید، می توانید از فرصتهاي سود آوري بی انتهاي بازار بهره ببریـد . بمانید

 .  یکی از مهمترین قواعد معامله در بازار است% 2به همین دلیل است که محدود کردن زیان به 
 

 ه کنید ولی تکنیکی به معامله وارد و از آن خارج شویدبنیادي نگا -4
بنیادي معامله کنم یا تکنیکی؟ این یک سوال اساسی است که ده هـا سـال اسـت معاملـه گـران مـی       

تحلیل تکنیک سعی می کند قیمت آینده . پرسند و احتماال براي ده ها سال دیگر هم خواهند پرسید

 



 

در مقابل تحلیل بنیادي سـعی دارد بـا اسـتفاده از     . بینی کند را با استفاده از داده هاي گذشته پیش
این سـوال کـه کـدام بهتـر اسـت بسـیار       . اخبار سیاسی و اقتصادي ارزش آتی یک ارز را تعیین کند

بسیار دیده ایم که عوامل بنیادي تحلیل تکنیکـی را تحـت   . مشکل تر از آن است که پاسخ داده شود
عکس تحلیل هاي تکنیکی توانسته اند بخوبی حرکت قیمت را تحلیل کننـد  ویا بال. الشعاع قرا داده اند

 .در حالی که تحلیل بنیادي نتوانسته کاري انجام دهد
همه ما به خوبی مـی دانـیم کـه    . بنابراین پاسخ ما به این سوال این است که از هر دو استفاده کنید

نکتـه  . ر حرکات قیمت دسـتی دارنـد  قیمت موثرند و د تغییرهر دو اینها مهم هستند و هر دو در 
تحلیل بنیادي یک . کلیدي این است که مزایاي هر کدام را بدانیم و از هر یک بموقع استفاده نمائیم

ورود و خروج مناسب ه تکنیکال براي شناسائی نقاط خاص دید کلی از بازار ارائه می کند در حالی ک
ند و معموال هفته ها، ماه ها و حتی سال ها معتبر تحلیل هاي بنیادین در یک نگاه تغییر نمی کن. است

 .باقی می مانند
در . روند افزایشی نرخ بهـره دالر بـود   2005بعنوان مثال یکی از مهمترین موضوعات بنیادي سال 

افزایش داد و افزایش نرخ بهـره را آغـاز   % 0.25فدرال رزرو نرخ بهره دالر را  2004اواسط سال 
بازار اجازه دادند که بداند روند افزایش نرخ بهره در پیش خواهـد بـود و   آنها به زودي به . نمود

این خط مشی موجب شد که یک خوشـبینی شـدید   . افزایش دادند% 2نرخ بهره را  2005طی سال 
در مقابل دالر ین ژاپن بود که بانک . ادامه یافت 2005نسبت به دالر بوجود آید که طی تمام سال 

% 19در نتیجـه دالر در مقابـل یـن در حـدود     . در حدود صفر نگاه داشتمرکزي آن نرخ بهره را 
ولی . طی این سال روند صعودي قوي اي را تجربه کرد  USD/JPY. افزایش یافت 2005طی سال 

این حرکات بازگشتی فرصت بسیار مناسبی . با این وجود حرکات بازگشتی متعددي نیز شکل گرفت
تحلیل بنیادي را با تحلیل تکنیکی بـراي شـکار فرصـتهاي مناسـب     براي معامله گران فراهم نمود تا 

ما می دانستیم که محیط براي دالر بسیار مثبـت اسـت بنـابراین در تحلیـل     . سودآوري درآمیزند
یـک  . هاي تکنیکی به دنبال فرصتهاي خرید در کف بودیم نه فرصـتهاي فـروش در رونـد صـعودي    

سپس یک حرکت بازگشتی شکل . است 113.70تا  101.70نمونه بسیار قابل توجه روند صعودي از 
این نقطه یـک نقطـه ورود بسـیار مناسـب     . متوقف شد% 38.2ی چگرفت و درست در تراز فیبونا

براي خرید بود و نمونه اي مناسب از معامله بر اساس تحلیل بنیادي همراه با  تعیین نقطه ورود یا 
بسیار مشکل بود کـه بتـوان    ،طی این دوره USD/JPYدر معامالت . خروج بر اساس تحلیل تکنیکی

نقاط کف و بخصوص سقف قیمت را تشخیص داد ولی در چنین روند صعودي قوي اي، بسیار ساده 

 



 

تر و در عین حال معقوالنه تر یافتن نقاط مناسب ورود از نظر تحلیل تکنیکی براي همراه شـدن بـا   
اساس تحلیل تکنیکی با رونـد بنیـادي مخالفـت    بجاي آنکه بخواهیم بر . روند بلند مدت بنیادي بود

 . کنیم
 

 .همیشه یک ارز ضعیف و یک ارز قوي را جفت کنید -5
ایـن هـوادار بـه    . هر هوادار ورزش بیس بال یک تیم محبوب دارد که آن را به خوبی می شناسـد 

بازد و با چه خوبی می داند که تیمش چه تیم هائی را به راحتی می برد، به چه تیم هائی احتماال می 
این هوادار به خوبی می داند که بیشترین شانس بـرد در شـرط   . تیم هائی در یک سطح قرار دارد

با وجود اینکه این صحبت مربوط بـه  . بندي روي تیمش در مقابل ضعیف ترین رقیب پدید می آید
ارتـش  وقتی که یک ارتش قوي در مقابـل یـک   . بیس بال بود ولی در مورد هر رقابتی صادق است

 . ضعیف صف آرائی می کند، احتمال برد ارتش قوي بسیار بیشتر است
 .این دیدگاه ما نسبت به معامله گري است

هر معامله بـه معنـی   . وقتی ما در بازار ارز معامله می کنیم، همواره با جفت ارزها سر و کار داریم
یک ارز بتواند  ارز دیگـر را   بنابراین ما مایل هستیم که. خرید یک ارز و فروش ارز مقابل آن است

اگر قبول کنیم که ساختار بازار فارکس این است، یک معامله وقتی   با احتمال بـاالئی از  . مغلوب کند
خوشـبختانه در بـازار   . موفقیت همراه است که شامل یک ارز قوي در مقابل یک ارز ضعیف باشـد 

اخبـار  . شان به یکباره تغییر نمی کند فارکس با ارز کشورهائی سر و کار داریم که شرایط اقتصادي
. اقتصادي مربوط به هر ارز هر روز اعالم می شوند که به معنی کارت هاي امتیـاز آن ارز هسـتند  

بهترین اخبار قدرت اقتصاد یک کشور و ضعیف ترین اخبار ضعف اقتصاد یـک کشـور را نشـان مـی     
 . دهند

ه اخبار اقتصادي بتر از نگاه کردن صرف  جفت کردن یک ارز قوي با یک ارز ضعیف مفهومی عمیق
هر خبر اقتصادي قوي دلیل جدیدي به بانک مرکزي کشور ها براي افزایش نرخ بهـره مـی   . است

در واقع هر چه اخبار اقتصـادي  . دهد که به نوبه خود موجب قدرتمند شدن ارز مربوطه می شود
تر است و اگر ایـن اخبـار خیلـی     ضعیف تر باشند دست بانک مرکزي براي افزایش نرخ بهره بسته

روند آتی نرخ بهـره  . ضعیف باشند بانک مرکزي مجبور خواهد بود که نرخ بهره را کاهش دهد

ابیت یـک ارز را  ذچون نـرخ بهـره قـدرت و جـ     .یکی از قوي ترین محرك هاي بازار ارز است
 . تعیین می کند

 



 

ک ارز قوي با یک ارز ضعیف ، توجه بـه  عالوه بر توجه به اخبار اقتصادي، راه ساده تر جفت کردن ی
، که معموال در یک دامنه مشخص  EUR/GBPبعنوان مثال جفت ارز . روند نرخ بهره آن دو است

این شکست به سـمت بـاال اتفـاق    . دامنه خود را شکست 2006حرکت می کند، در اولین فصل سال 
خـود آغـاز نمـود در حـالی کـه      افتاد چون اروپا افزایش نرخ بهره یورو را در پی رشـد اقتصـادي   

یـان  بود و ایـن افـزایش بـه پا    افزایش داده 2005و اوائل  2004بریتانیا نرخ بهره خود را طی سال 
کاهش دادند  2005ند را طی آگوست واقع مقامات بریتانیا نرخ بهره پودر . خود نزدیک شده بود

این روند نرخ بهره ایـن  . د داشتو احتمال ادامه این کاهش نیز به دلیل اخبار ضعیف اقتصادي وجو
دامنه متعارف خود را بشکند و براي چند ماه در رونـد صـعودي    EUR/GBPدو ارز باعث شد که 

بر اسـاس جفـت    EUR/GBPاین تغییر نرخ بهره باعث شد که یک معامله شفاف روي . قرار گیرد
 . کردن یک ارز قوي با یک ارز ضعیف شکل بگیرد

اقتصاد کشور ها بر اساس روند هاي اقتصادي مدتی به طول می انجامد، از آنجا که قوت یا ضعف 
جفت کردن یک ارز قوي با یک ارز ضعیف یکی از مناسترین روشهاي سود آوري در این بازار مـی  

 . باشد
 

 تحلیل صحیح ولی زود هنگام یعنی تحلیل غلط -6
اگر معامله گر اقدام . گویند یک معامله گر باید در نظر داشته باشد که چشمانش هرگز دروغ نمی

به فروش یک جفت ارز کرده باشد و آن جفت ارز به زیان او شروع به صـعود کنـد، معاملـه گـر     
 .اشتباه کرده وباید هرچه زودتر آن را بپذیرد و هر چه زودتر بهتر

. نـد در بازار فارکس روند ها می توانند خیلی بیشتر از آنکه موجه به نظر بیایـد ، بـه طـول بینجام   
 1.3600بـه   1.2000یک حرکت صعودي قوي داشت و از  EUR/USD 2004بعنوان مثال در سال 

تحلیل گـران بنیـادي نمـی توانسـتند علـت ایـن       . این صعود فقط در مدت دو ماه انجام شد. رسید
 . حرکت را درك کنند چرا که برآیند شاخص هاي بنیادي در جهت تقویت دالر بود

ز تجاري به یک رکورد دست یافت ولی اقتصاد آمریکا براي جذب سرمایه با وجود اینکه کسري ترا
به عـالوه رشـد اقتصـادي آمریکـا بسـیار      . هاي آسیا و جبران این کسري به اندازه کافی جذاب بود

رسیده بود در حالی که % 3.5آمریکا به بیش از  GDPرشد ساالنه  . چشمگیر تر از منطقه اروپا بود
فدرال رزرو شروع به افزایش نرخ بهره کرده بود که تفـاوت  . بود% 1دود این شاخص در اروپا ح

 



 

از طرفی یورو قوي صادرات اروپا را تحت فشار قرار می . نرخ بهره یورو و دالر را جبران می کرد
 . صادراتی که همواره یک نقطه قوت براي اروپا بوده است. داد

رسـید در حـالی کـه در همـین     % 5.2به % 5.7ز در نتیجه نرخ بیکاري آمریکا رو به کاهش نهاد و ا
نرخی کـه دیگـر دو   . زمان آلمان بیشترین نرخ بیکاري را از زمان جنگ جهانی دوم تجربه می کرد

به طـور خالصـه دالیـل متعـددي بـراي تقویـت دالر در مقابـل یـورو و فـروش          . رقمی شده بود
EUR/USD رونـد   نهایتاً. ادامه می داد وجود داشت ولی نرخ این جفت ارز همچنان به رشد خود
EUR/USD  بدست آورده بود  2004برگشت و این جفت ارز نه تنها تمام افزایشی را که طی سال

حـال تصـور کنیـد کـه یـک معاملـه گـر        . کاهش یافت 2005در اواخر  1.1730از دست داد بلکه تا 
EUR/USD  پیپـی را تحمـل    600آیا او می تواند فشـار زیـان   . فروخته باشد 1.3000را در قیمت

آیـا  . انجـام شـده باشـد    2004طی پائیز  1.2500بدتر از آن فرض کند که فروش در قیمت . کند
 پیپی را تحمل کند؟ 1100معامله گر می تواند زیان 

. واقعیت طنزآمیز این است که هر دوي این معامله گران می توانستند در نهایت به سـود برسـند  
بازار فارکس بـازاري بـا   . بودند ولی خیلی زودتر از موقع مناسبهر دو آنها درست تحلیل کرده 

حتی اگر دو معامله گـر فـوق از اهـرم محافظـه کارانـه      . است  1:100اهرم متداول . اهرم باالست
در . قبل از رسیدن یه سود می شـدند % 88و % 46استفاده می کردند، دچار کاهش سرمایه  1:10

نهائی کافی نیست بلکه به موقع بودن آن نیز کامال ضـروري  بازار فارکس درست بودن تحلیل به ت
بنـابراین  . به همین دلیل است که براي معامله گري موفق باید به چشمان خود اعتمـاد کنیـد  . است

هر گاه قیمت در جهت زیان شما حرکت کرد، حتی اگر دالئل معامله شما هنوز پا برجا باشـند، بـه   

در بازار فارکس تحلیـل درسـت ولـی    . مناسبی انتخاب کنیـد بازار احترام بگذارید و حد توقف 

  .زودهنگام برابر با تحلیل غلط است
 

تفاوت استراتژي ورود تدریجی با افزودن نادرست به معامله در حال زیان  -7

را درك کنید و هرگز دچار اشتباه افزودن نادرست به معاملـه در حـال زیـان    

 .نشوید
مله گران افزودن به یک معامله در حال زیان به امید برگشت قیمت یکی از بزرگترین اشتباهات معا

با افزودن به معامله در حال زیان در حالی که قیمت در خالف جهت حرکت مـی کنـد، زیـان    . است
معامله گر چنان افزایش می یابد که معامله گر ناچار مـی شـود معـامالت خـود را بـا زیـان بسـیار        

 



 

آنقدر صـبر کنـد کـه باالجبـار معـامالت توسـط کـارگزار بـه طـور           بیشتري ببندد و یا بدتر از آن
معموال در این حالت تحلیل اولیـه اي کـه منجـر بـه     . اتوماتیک بسته و معامله گر مارجین کال شود

در این شرایط بسیاري از معامله گـران خـود را در   . فراموش می شود ،ورود به معامله شده است
در حال زیـان مـی کننـد کـه تحلیـل و دلیـل ورود بـه معاملـه         شرایطی درگیر افزودن به معامله 

مدتهاست که تغییر یافته و فقط آرزوي معجزه یا شانسی که معامله گر را از این وضعیت برهانـد،  
 .باقی مانده است

در . ما این شرایط را به حالتی تشبیه می کنیم که شما در نیمه شب در حال راندن اتوموبیل هستید
در چنین . انید راهتان از کدام طرف است و آیا در مسیر صحیحی قرار دارید یا خیرحالی که نمی د

اول اینکه کور کورانه به مسیر خود ادامه دهید و امیدوار باشـید کـه   . حالتی دو انتخاب وجود دارد
راه دیگر این است که دور بزنید . قبل از اینکه سر از جاي دیگري درآورید، مسیر خود را پیدا کنید

 . و مسیر اشتباهی را که آمده اید برگردید تا به نقطه اي برسید که بتوانید راه خود را پیدا نمائید
.  این تفاوت بین ادامه لجوجانه یک مسیر غلط یا قطع کردن زیان قبل از اینکه دیر شود، مـی باشـد  

همـانطور کـه   . یدالبته ممکن است شما به طور اتفاقی مسیر صحیح را بیابید و به خانه خود بازگرد
ولی قبل از . یک معامله گر ممکن است بطور اتفاقی با تغییر جهت قیمت ، زیان خود را بازیافت کند

آن احتمال زیادي وجود دارد که سوخت اتوموبیل تمام شود،  همانطور که ممکن است معامله گر 
دن به یک معاملـه  اضافه کر. قبل از امکان جبران زیان خود تمام سرمایه اش را از دست بدهـد 

در حال زیان در شرایطی که از حدود ریسک قابل قبول شما فراتر رفته باشد، یک روش 

 . غلط در معامله گري است
البته شرایطی وجود دارد که افزودن به یک معامله در حال زیان روش صحیحی در معاملـه گـري   

وت ورود تدریجی با افـزودن  تفا. این استراتژي تحت عنوان ورود تدریجی شناحته می شود. است

ورود بـه اولـین معاملـه، طـرح ورود      قبل ازغلط به معامله در حال زیان این است که معامله گـر  
ورود تدریجی این است که اگر شما قصد دارید با حـداکثر یـک الت   . تدریجی خود را ریخته است

ري بشکنید تا میانگین قیمت دال 10000دالري وارد بازار شوید، این حجم را به ده معامله  100000
ایـن  . به جاي آنکه کل معاملـه یـک التـی را در یـک نوبـت انجـام دهیـد        ،مناسبتري بدست آورید

این یک استراتژي متداول براي معامله گرانی اسـت کـه   . استراتژي ورود تدریجی نامیده می شود
ولـی نمـی    ،را دارنـد در یک حرکت بازگشتی قصد ورود به بازار براي بهره گیري از روند اصـلی  

بنـابراین بـراي بدسـت آوردن    . دانند قیمت قبل از ادامه روند خود تا کجا بازگشت خواهـد کـرد  

 



 

نکته . میانگین قیمت مناسب اقدام به شکستن حجم کلی معامله خود براي ورود تدریجی می نمایند

قبـل طـرح   ن از کلیدي این استراتژي این است که افزایش تدریجی به حجم معامالت در حال زیا

قصد از بنابراین، . نیز براي مجموعه معامالت تعیین شده است حد زیان مشخصیو  ریزي شده

تفاوت اصلی افـزودن نادرسـت بـه معاملـه در حـال زیـان بـا اسـتراتژي ورود          پیش تعیین شده
 .تدریجی می باشد

 

 .آنچه از نظر ریاضی بهینه است از نظر روانشناسی غیر ممکن است -8
با . ه گران مبتدي معموال استراتژي هائی بسیار سود آور و بسیار جالب توجه طراحی می کنندمعامل

تست این استراتژي ها روي داده هاي گذشته به نظر می آید که می توانند میلیون هـا دالر سـود   
یان به این مبتد.  1به  3این استراتژي ها معموال نسبت سود به زیان بسیار خوبی دارند مثال . بسازند

پشتوانه این استراتژي ها حساب خود را شارژ می کنند و به زودي همه پول خود را از دسـت مـی   
چرا اینگونه می شود؟ براي این که معامله گري یک امر منطقی نیست بلکه بیشتر مبتنـی بـر   . دهند

 . روانشناسی است و همواره احساسات بر خرد چیره می شود
در فیزیک شما « ي مقداري شرکت معظم گلدمن ساکز می گوید آقاي درمن رئیس استراتژي ها

ولـی در  . خداوندي که نظرش را به طور مداوم تغییـر نمـی دهـد   . با قوانین الهی سر و کار دارید
مخلوقـاتی کـه احساسـات بـی دوام و     . بازار هاي مالی شما با مخلوقات خداوند سـر و کـار داریـد   

این موضوع یک کاستی بنیادي براي » . در بازار جاري می شوند ناپایداري دارند و اخباري که دائماً

 ماشینیکنند و  مهندسیآنها فکر می کنند که می توانند بازار را . اکثر معامله گران مبتدي است
ولی معامله گري بیش از آنکه یک علم باشـد یـک   . بسازند که انبوهی از سود از بازار بدست آورد

ه گران دریابند که باید بر خصوصیات انسانی خود و بازار تکیه کنند ، هر چه زودتر معامل. هنر است
 .زودتر به ریزه کاري هاي معامله گري واقف خواهند شد

را در ادامـه  » آنچه از نظر ریاضی بهینه است از نظر روانشناسی غیـر ممکـن اسـت   «مثالی از اینکه 
ن است که یک معامله گر همواره باید با یکی از نصایحی که زیاد در بازار شنیده می شود ای. ببینید

بر این اساس اگر معامه گـر تنهـا   . ایده خوبی است این ظاهراً. معامله کند 2:1نسبت سود به زیان 
با این نسبت سود بـه زیـان   . معامالت خود برنده شود، به سود زیادي دست خواهد یافت% 50در 

ولـی در  . امله زیان کند، هنوز در سود اسـت مع 6.5معامله خود در  10حتی اگر معامله گر از هر 
 . عمل اجراي چنین ایده اي بسیار مشکل است

 



 

فـرض کنیـد کـه شـما اقـدام بـه فـروش        . هستید GBP/USDفرض کنید که شما در حال معامله 
GBP/USD   ابتدا همه چیـز خـوب   . می کنید 1.7600و حد زیان  1.7300با حد سود  1.7500در

بـه   صعود مـی کنـد و مجـدداً    1.7460سپس تا . کاهش می یابد 1.7400پیش می رود و قیمت تا 
به کف خود   GBP/USD 1.7320در نقطه . حرکت می کند 1.7300سمت هدف قیمتی شما یعنی 

 افزایش 1.7370و حتی  1.7360و سپس  1.7340قیمت به . می رسد و شروع به برگشت می کند
چون به دنبال تحقق نسبت سود به زیان  ه می کنید،می یابد ولی شما همچنان خونسرد به بازار نگا

نه . پی در پی صعود می کند  GBP/USDولی متاسفانه روند بازار عوض شده است و . هستید 2:1
حد زیان شما را در  تنها به نقطه ورود شما می رسد بلکه از آن هم به راحتی عبور می کند و نهایتاً

 100پیپ سـود را بـا    180این حقیقت مواجه می شوید که  در اینجا شما با. می زند 1.7600نقطه 
دنیـاي واقعـی   . پیـپ را از دسـت داده اسـت    280در واقع حساب شـما  . پیپ زیان عوض کرده اید

بـه همـین   . معامله گري این است نه آنچه در کتاب هاي ایدآل گرا به خورد شما داده شده اسـت 
. ام به خروج تدریجی از معاملـه خـود مـی نماینـد    اقد دلیل است که معامله گران حرفه اي معموالً

بـه   2:1کسب سود به طور تدریجی باعث می شود که  نسبت سود به زیان این معاملـه گـران از   
واضح است که از نظر ریاضی این استراتژي ضعیف تر است ولی به . و حتی کمتر کاهش یابد 1.5:1

 » ت از نظر روانشناسی غیر ممکن استآنچه از نظر ریاضی بهینه اس«خاطر داشته باشید که 
 

 ریسک باید از قبل مد نظر قرار گیرد ولی سود قابل پیش بینی نیست -9
 .حد زیان را رها نکنید: اگر فقط یک مفهوم اساسی در معامله گري وجود داشته باشد، این اسـت  

ن بهتـرین راه بـراي   ای. قبل از ورود به هر معامله شما باید حد تحمل زیان خود را در نظر بگیرید
تحت کنترل قرار دادن زیان ها و اطمینان از این است که در هنگام معامالت بیش از حد احساساتی 

. معامله گران ناموفق از معامله گران موفق بسیار بیشترند. معامله گري دشوار است. نخواهید شد
بلکه به این دلیـل   ،می شونددر اکثر مواقع معامله گران به دلیل نادرست بودن تحلیلشان متضرر ن

این شکست بـه  . بیش از حد دستخوش احساسات می گردند ،موفق نمی شوند که در هنگام معامله
این دلیل پدید می آید که آنان معامالت خود را زودتر از وقت مناسب می بندند و یا اجـازه داده  

. تعیـین شـود  از قبـل   باید ریسک. اند که معامالت در حال زیانشان به زیان هائی بزرگ در غلطد
در زمانی که هنوز فکر شما درگیـر  . منطقی ترین زمان تعیین ریسک قبل از ورود به معامله است

نشده و تصمیمات شما تحت تاثیر تعصب ناشی از داشتن معامله اي در جهـت خـاص قـرار نگرفتـه     

 



 

قدر انتظار بکشید تا قیمت در مقابل وقتی شما یک معامله باز داشته باشید تمایل دارید که آن. است
ولـی متاسـفانه خواسـته شـما شـاید      . در جهت دلخواه شما حرکت کند و شما را به سـود برسـاند  

شما باید بدترین سناریوي ممکن را در نظـر بگیریـد و حـد زیـان خـود را در      .  هیچگاه اتفاق نیفتد
 . محلی مبتنی بر تراز هاي تکنیکی یا پولی قرار دهید

به باید قبل از ورود شما به معامله تعیین شده باشد و شما  بایدمی کنیم که ریسک  بار دیگر تاکید
 . به احساسات خود اجازه ندهید که شما را وادار به تغییر بیموقع حد زیان کنند. آن پایبند باشید

هر معامله صرف نظر از اینکه شما تا چه حد به سود آوري آن مطمئن باشید فقط مبتنـی بـر یـک    
عوامل برونی زیادي وجـود دارنـد کـه مـی     . هیچ چیز در معامله گري قطعی نیست . ستحدس ا

اهی مواقع شاخص هاي بنیـادي مـی توانـد در بـازار     گ. توانند حرکت قیمت یک ارز را تغییر دهند
. در حالی که در مواقع دیگر عوامل غیر قابل پیش بینی اي وارد عمل می شوند.  تحرك ایجاد کنند

موانعی که به دلیل معامالت اختیار معامله پدید می آیند، تثبیت نرخ بهـره روزانـه،   :  عواملی نظیر
بنابراین باید مطمئن باشید که با قـرار دادن حـد زیـان    . معامالت عمده بانک هاي مرکزي و غیره 

 . مناسب خود را در مقابل این احتماالت مصون ساخته اید
حرکت می کند، این حرکت ممکـن اسـت کوچـک یـا     وقتی یک ارز . در مقابل سود نامشخص است

بر اساس قاعده اي که در گذشته . مدیریت سرمایه در اینجا اهمیت ویژه اي می یابد. بزرگ باشد
ما از معامالت چند گانـه  » هرگز اجازه ندهید که سود یک معامله تبدیل به زیان شود« بیان کردیم

در این روش شـما مـی توانیـد    . نیز اجرا شود این روش می تواند در چند حساب. حمایت می کنیم
معامله اول را با سود ببندید و در معامله بعدي حد زیان را به نقطه ورود منتقل کنید و بـه سـود   

 . بدون اینکه در معرض هیچگونه مخاطره اي قرار داشته باشید. اجازه گسترش بدهید
ن است چند روز، هفته یا حتی ماه طـول  این روند ها ممک. بازار فارکس یک بازار داراي روند است

این وضعیت یک دلیل اساسی است که که باعث می شود که معامله گران موفـق بـه رونـد    . بکشند
آنان معتقدند که سود یک روند می تواند بر زیان ناشـی از نوسـانات   . توجه ویژه اي داشته باشند

معتقدیم که معـامالت دامنـه اي هـم مـی      با اینکه ما.  در یک بازار دامنه اي بدون روند غالب شود
توانند نتایج مناسب و سود آوري داشته باشند، ولی سرمایه هاي عمده همیشه به دنبال رونـد هـا   

بنابراین اگر در بازار دامنه اي قرار داشته باشیم، اولین معامله را با سود می بنـدیم و حـد   . هستند
در این حالت اگـر رونـد در جهـت معاملـه مـا      . کنیمزیان معاماله دوم را به نقطه ورود منتقل می 

 



 

شکل بگیرد ، ما معامله دوم خود را نگاه داشته ایم و احتمال اینکه این معامله به سود بزرگی دسـت  
 . یابد قابل توجه خواهد بود

. مدیریت سرمایه صحیح مـی باشـد   همانااستراتژي مناسب است و نیم دیگر  ،نیمی از معامله گري
هـیچ  . امله اي در حال زیان دارید باید آنـرا درك کنیـد و از اشـتباهتان درس بگیریـد    حتی اگر مع

بنابراین اگر سود حاصل از استراتژي شما به زیان . سود ده نیست% 100استراتژي اي بدون خطا و 
نکته کلیدي این اسـت کـه مجموعـه    . هاي ناشی از آن غلبه دارد، زیان ها را بپذیرید و ادامه دهید

اگر بر این مفهـوم  . ت شما سود آور باشد، حتی اگر بعضی از معامالت منفرد زیان ده باشندمعامال
دالري  1000چـه یـک حسـاب    . مسلط شوید، درخواهید یافت که احساسات کمکی به شما نمی کند

بیاد داشته باشـید کـه در معاملـه گـري سـود گـاهی       . دالري 100000داشته باشید چه یک حساب 
ی پدید می آید ولی جلوگیري از زیان همـواره ناشـی از بکـار گیـري قواعـد و      بدلیل خوش شانس

 . مهارت شماست
 

 هرگز بهانه تراشی نکنید -10
ما را به اتاق خود دعوت کرد تا درباره یک برنامه جدیـد معـامالتی و تنظیمـات    یک بار رئیس مان 

و سپس گفت » یک قاعده دارم من فقط« او مستقیم به چشمان ما نگاه کرد و گفت . آن گفتگو کنیم
رئیس ما درباره زیان هاي از قبل تعریف . و ما به سرعت دریافتیم که منظور او چیست» بی بهانه« 

زیان ها جزء جدا نشدنی از معامله گري هستند و هر کس که دستی در . شده معامالت نگران نبود
سـت از آن اجتنـاب کنـد، اشـتباهات     آنچه رئیس ما مـی خوا . این بازار داشته باشد این را می داند

یک زیان ده درصدي اگر از پنج زیـان دو  . معامله گران در اثر منحرف شدن از طرح معامالتی بود
 درصدي پیاپی در معامالت و  خوردن حد زیان از پیش تعریف شده آنها  پدید آمده باشـد، کـامالً  

ک معامله اسـت کـه نشـان مـی     آنچه نابخشودنی است یک زیان ده درصدي در ی. پذیرفتنی است
دهد معامله گر از قواعد حد زیان عدول کرده است و یا بدتر از آن به معامله در حال زیان خـود  

رئیس ما می دانست که فرض اول جزئی عـادي  . فراتر از حدود تعریف شده ریسک، افزوده است
 . جر خواهد شدبه از بین رفتن سرمایه من از این کسب و کار است ولی فرض دوم نهایتاً

یـا  » صندوق مـدیریت بلنـد مـدت سـرمایه    «. بازار قدرت هر کاري را دارد و آنرا انجام می دهد
LTCM    زمانی یکی از مطرح ترین صندوق هاي پوشش خطر در دنیا بود که شـرکاي آن را عـده

این حادثـه در  . ورشکست شد LTCM 1998در سال . اي از برندگان جوایز نوبل تشکیل می دادند

 



 

زمانی رخ داد که در بازار هاي مالی جهانی تغییرات قابل توجه و پیچیده اي در نرخ هاي بهـره در  
معاملـه گـران   . حال رخدادن بود و باعث میلیارد ها دالر زیان طی چند روز براي این صندوق شـد 

فزودند این صندوق حاضر نبودند اشتباه خود را بپذیرند و معامالت اشتباه خود را به طور مداوم ا
فـدرال رزرو   نهایتـاً . و یقین داشتند که بازار بزودي به جهـت مـورد نظـر آنهـا برخواهـد گشـت      

نیویورك و تعدادي از بانک هاي سرمایه گذاري عمده مجبور به مداخله براي محدود کردن زیان 
ها شدند و با زحمات زیادي توانستند سـبد غیـر عـادي ایـن صـندوق را بـراي جلـوگري از ادامـه         

در مصاحبه پس از سقوط این صندوق ، اکثر معامله گران حاضر نبودنـد  . ارات جمع و جور کنندخس
در شرایطی بسیار بسیار غیـر منتظـره    LTCMاشتباه خود را بپذیرند و معتقد بودند ورشکستگی 

بی « ههرگز قاعد LTCMمعامله گران . حادث شده است که این شرایط هرگز تکرار نخواهند شد
 . نیاموختند و سرمایه خود را بر سر این عقیده از دست دادند را» بهانه

فرض . در مواقعی است که معامله گر حرکات بازار را درك نمی کند» بی بهانه « بیشترین کاربرد 
کنید که شما یک ارز را به خاطر انتظار اخبار بد اقتصادي فروخته اید و اخبار مورد نظـر شـما هـم    

حرکتـی صـعودي را آغـاز     ،ولی ارز مورد نظر شما بدون توجـه بـه اخبـار   . دبد اعالم شده ان واقعاً
اگر شـما نمـی توانیـد درك    . در این وضعیت شما باید به سرعت از بازار خارج شوید. نموده است

در . کنید که در بازار چه می گذرد، بهترین کار این است که خارج از گود بایستید و معاملـه نکنیـد  
بهانه تراشـی  . مجبور نخواهید بود براي از بین رفتن پولتان بهانه تراشی کنیداینصورت شما بعداً 

 . این قاعده ایست که معامله گران حرفه اي با آن زندگی می کنند .هرگز. نکنید
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 استراتژي هاي معامالتی
ی  استراتژی ھای معامالت

 در چارچوب پنج دقیقه ای Momoاستراتژی  -1
 . افظت کند و در عین حال بتواند تا آنجا که ممکن است بر حرکت قیمت سوار شده و حداکثر سود را بدست آوردچون یک استراتژی صحیح بر اساس مومنتوم نیازمند قواعد محکمی برای خروج به موقع از بازار است تا بتواند از سود خود مح. در عین حال ھر گاه قدرت قیمت کاھش یابد، معامله گر کم حوصله ما اولین کسی است که از بازار بیرون می پرد. بتواند قیمت را در ھمان جھت بخوبی حرکت دھد در اینحالت این معامله گران سوار بر مومنتوم شده و امیدوارند که این مومنتوم. چرا که این معامله گران صبر می کنند تا بازار قدرت کافی برای حرکت یک جفت ارز در جھتی خاص را بدست آورد . امله گران کم حوصله می توانند به معامله گران قدرتمندی بر اساس مومنتوم تبدیل شونداین مع. مله در بازار پیدا کننددر مقابل معامله گران دیگری وجود دارند که کم حوصله اند و مایلند طی چند دقیقه تا حداکثر چند ساعت یک حرکت مناسب برای ورود به معا. از معامله گران بسیار پر حوصله ھستند و مدت زیادی صبر می کنند تا یک موقعیت معامله بسیار مناسب بیابند بعضی

 .است 12,26,9تنظیمات این اندیکاتور ھم ھمان تنظیمات پیش گزیده یا . است MACDواگرا یا -اندیکاتور بعدی میانگین متحرک ھمگرا. این میانگین متحرک به ما کمک می کند که روند را تشخیص دھیم. یر می دھد و این ھمان چیزی است که برای تشخیص حرکت ھای سریع به آن نیاز داریمبه این دلیل از میانگین متحرک نمائی به جای ساده استفاده کرده ایم که میانگین متحرک نمائی وزن بیشتری به قیمت ھای اخ. است EMA20اولین اندیکاتور میانگین متحرک نمائی بیست دوره ای یا . ما از دو اندیکاتور استفاده می کنیم. چارچوب زمانی بسیار کوتاه پنج دقیقه ای ھستیمزیرا در این روش به دنبال یک مومنتوم انفجاری در . نام نھاده ایم» در چارچوب پنج دقیقه ای Momoاستراتژی « ما استراتژی درخشانی بر پایه مومنتوم توسعه داده و آنرا  
 . در شرایطی که حد زیان را به نقطه ورود منتقل کرده ایم و در معرض ھیچگونه مخاطره ای نخواھیم بود. ولی در بخش دوم به سود اجازه رشد می دھیم و سعی می کنیم از حداکثر حرکت قیمت بھره برداری کنیم. ذاریم معامله برنده مان به معامله بازنده تبدیل شوددر بخش اول ما به دنبال تضمین سود ھستیم و سعی داریم که نگ. ھمچنین ھر معامله را به دو بخش محافظه کارانه و تھاجمی تقسیم می کنیم. ولی فقط در مواقعی که مومنتوم آنقدر قوی باشد که بتواند یک حرکت انفجاری قوی را سبب شود. استراتژی یک استراتژی مبتنی بر برگشت قیمت استاین 

 
 قواعد معامله خرید

 . منفی باشد MACDمعامله شود و در عین حال  EMA20به دنبال شرایطی ھستیم که جفت ارز مورد نظر ما کمتر از  )1
 . در حال مثبت شدن باشد و یا طی حداکثر پنج میله مثبت شود MACDرا به سمت باال قطع کند و در عین حال  EMA20صبر می کنیم تا قیمت  )2
 . ه خرید می شویموارد معامل EMA20پیپ باالتر از  10 )3
 .تنظیم می نمائیم) پیپ کمتر از نقطه ورود 30( EMA20پیپ کمتر از  20 در معامله تھاجمی حد زیان را در حوالی یک کف قیمتی در نمودار پنج دقیقه ای قرار می دھیم و در معامله محافظه کارانه حد زیان را روی )4
 . دیم و حد زیان معامله تھاجمی را به نقطه ورود منتقل می کنیممعامله محافظه کارانه در سودی معادل حد زیان می بن )5
 . منتقل می کنیم EMA20پیپ کمتر از  15با افزایش قیمت، حد توقف کششی را به  )6
 )مترجم. با افزایش قیمت به سمت باال افزایش می یابد ولی با کاھش قیمت تغییری نمی کند Trailing Stopحد توقف کششی یا (

 
 له فروشقواعد معام

 . مثبت باشد MACDمعامله شود و در عین حال  EMA20به دنبال شرایطی ھستیم که جفت ارز مورد نظر ما بیشتر از  )1
 . در حال منفی شدن باشد و یا طی حداکثر پنج میله منفی شود MACDرا به سمت پائین قطع کند و در عین حال  EMA20صبر می کنیم تا قیمت  )2
 . وارد معامله فروش می شویم EMA20پیپ پائین تر از  10 )3
 .تنظیم می نمائیم) پیپ بیشتر از نقطه ورود 30( EMA20پیپ بیشتر از  20ی در معامله تھاجمی حد زیان را در حوالی یک سقف قیمتی در نمودار پنج دقیقه ای قرار می دھیم و در معامله محافظه کارانه حد زیان را رو )4
 . ل حد زیان می بندیم و حد زیان معامله تھاجمی را به نقطه ورود منتقل می کنیممعامله محافظه کارانه در سودی معاد )5
 . منتقل می کنیم EMA20پیپ بیش از  15با کاھش قیمت، حد توقف کششی را به  )6
 

 :به مثال ھای بعدی توجه فرمائید
 
 

 .ھنوز کمتر از صفر بوده است MACDچرا که . بوده است ولی ھنوز سیگنال خرید صادر نشده است EMA20قیمت بیش از  02:00و  00:30با وجود اینکه بین ساعات . را به سمت باال قطع کرده است EMA20در حال مثبت شدن است و قیمت نیز منحنی  MACDه شد که در این زمان مشاھد. است 17/03/2006در تاریخ  EUR/USDاولین مثال مربوط به جفت ارز 
 .پیپ در این دو معامله حاصل گردید 65.5با برخورد قیمت به حد توقف کششی بسته شد و سود میانگینی برابر  1.2157در قیمت  21:35نیمه دوم این معامله در ساعت . منتقل کردیم EMA20پیپ کمتر از  15ین قیمت بستیم و برای نیم دیگر حد توقف کششی را به ما نیمی از معامله را در ا. این ھدف حدود دو ساعت و نیم بعد محقق شد. 1.2086=1.2056+30ھدف اول ما عبارت بود از  1.2026=1.2046-20حد زیان عبارت بود از . وارد معامله خرید شدیم 1.2056=10+1.2046سیگنال خرید صادر گردید و ما در قیمت  1.2044در قیمت . قطع کند و مثبت شودخط صفر را  MACDما صبر کردیم تا 

 
 . مثبت نشده است ما به بازار وارد نمی شویم MACDبه سمت باال است ولی چون ھنوز نمودار  EMA20نظیر مثال قبل ، مشاھده می کنیم که قیمت در حال عبور از . است که در نمودار فوق مشاھده می شود 22/03/2006در تاریخ  USD/JPYه جفت ارز دومین مثال مربوط به معامل

 . با اینکه این معامله به اندازه معامله قبلی پر سود نبود، نمودار نشان می دھد که قیمت به خوبی در جھت معامله ما حرکت کرده است. پیپ است 35میانگین سود این دو معامله . بسته می شود 18:00و در ساعت  117.07ر قیمت معامله دوم د. منتقل می کنیم EMA20پیپ کمتر از  15پس از بسته شدن معامله اول ما حد توقف کششی را به . پنج دقیقه بعد این معامله به حد سود خود برخورد می کند. 116.97در نقطه . پیپ باالتر از قیمت ورود است 30و حد سود معامله اول، برابر مقدار زیان پذیرفته شده یعنی  116.37=116.57-20تعیین می شود یعنی  EMA20پیپ زیر  20حد زیان . در این مثال موضوع کمی پیچیده تر است. می باشد 116.57برابر  EMA20است، در حالی که  116.67قیمت ورود به بازار . فاصله بگیرد و در این حالت وارد معامله خرید می شویم EMA20پیپ با  10ا قیمت در مسیر صعود خود مثبت می شود و ما صبر می کنیم ت MACDسپس 
 

 . در حالی که در مثال اول این دو ھمزمان انجام شده بودند. انجام نشده است EMA20با عبور قیمت از  MACDوضعیت کمی پیچیده است چون منفی شدن  USD/JPYنظیر مثال . دانجام می شو 0.6294ورود به معامله فروش در قیمت . دقیقه بعد خط صفر را قطع کرده و منفی شود 25ھم  MACDبنابراین صبر می کنیم تا . مثبت است MACDرا به سمت پائین قطع می کند ولی ھنوز ھیستوگرام  EMA20مشاھده می کنیم که قیمت . ارائه می شود 20/03/2006در تاریخ  NZD/USDز اولین مثال ما از معامله فروش در مثال فوق روی جفت ار
   . پیپ در این دو معامله حاصل می گردد 29.5در اثر برخورد با حد زیان کششی بسته می شود و میانگین سودی برابر   07:00و در ساعت  0.6262بخش دوم معامله نیز در قیمت . تنظیم می گردد EMA20یپ بیش از پ 15حد زیان کششی نیز با فاصله . این حد سود دو ساعت بعد حاصل می شود و حد توقف بخش دوم معامله به نقطه ورود منتقل می شود). پیپ اسپرد 3با در نظر گرفتن (  0.6261یعنی در نقطه . حد سود بخش اول معامله نیز با فاصله ای برابر با حد زیان تعریف می شود.  0.6301=0.6301+20یعنی  EMA20پیپ بیش از  20حد زیان . است 0.6301برابر  EMA20در این نقطه . وارد شدیم  0.6294پس ما در قیمت 

 
 . نیز از منطقه منفی خارج شده است MACDجالب اینجاست که به سود رسیدن معامله دوم دقیقا در جائی انجام شده است که . پیپ محاسبه می شود 68.5ین دو معامله بسته شده است و میانگین سود حاصل از ا 14:35در ساعت  1.7268بخش دوم معامله عمال در قیمت . منتقل می شود EMA20پیپ بیش از  15با رسیدن بخش اول معامله به ھدف قیمتی خود، حد توقف کششی بخش دوم به نقطه ورود و سپس به .  1.7345=1.7375-30یعنی . با مخاطره پذیرفته شده است ھدف بخش اول معامله برابر 1.7405=1.7385+20یعنی  . قرار داده شده است EMA20پیپ بیشتر از  20حد زیان . پدید آمده است 1.7375بنابراین نقطه ورود . نیز خط صفر را قطع کرده است MACDدقیقه بعد  10را قطع کرده و  EMA20در این نمودار قیمت . بوجود آمده است 10/03/2006تاریخ  را نشان می دھد که در GBP/USDنمودار فوق فرصت معامالتی پدید آمده روی 

 . ولی این استراتژی ھمیشه موفق نیست و ضروری است که مثالی از ناموفق بودن آن را بررسی کنیم تا علت آنرا در یابیم. ات برگشتی استدر چارچوب پنج دقیقه ای یک استراتژی بسیار قدرتمند بر اساس مومنتوم برای حرک Momoبطوریکه مشاھده می کنید استراتژی 
 

 . پیپی روی کل معامله ما می شود 30سپس قیمت برگشت می کند، به حد زیان برخورد می نماید و منجر به زیان . می رسد ولی این کاھش ھنوز برای رسیدن به ھدف قیمتی ما کافی نیست 1.5696قیمت کاھش می یابد و به .  1.5681=1.5721-30 یعنی . پیپ کمتر از نقطه ورود است 30معامله برابر با مخاطره پذیرفته شده یعنی  ھدف اولین بخش از. 1.5741=1.5721+20قرار داده می شود یعنی  EMAپیپ بیشتر از  20حد زیان . گردیده است1.5711با قطع خط صفر از منطقه مثبت به منفی وارد شده و منجر به سیگنال ورود در نقطه  MACDدقیقه بعد نیز  20را به سمت پائین قطع کرده است و  EMA20در این نمودار قیمت  .بوقوع پیوسته است 21/03/2006فوق مشاھده می کنید که در تاریخ  EUR/CHFدر چارچوب پنج دقیقه ای را در نمودار  Momoآخرین مثال از استراتژی 
 . رخورد نمایددر مقابل اگر این استراتژی روی جفت ارزی با دامنه نوسان بسیار زیاد به کار گرفته شود، ممکن است قبل از برخورد به ھدف به حد زیان ب. نیز مداوما خط صفر را قطع کند و تعداد زیادی سیگنال نادرست تولید نماید MACDحرکت کند و در عین حال  EMA20در مواقعی که بازار بسیار آرام باشد، ممکن است قیمت دائمًا به دو طرف . دامنه نوسان نباید خیلی کم و یا خیلی زیاد باشد. در چارچوب پنج دقیقه ای باید مورد توجه قرار گیرد، دامنه نوسان قیمت است Momoمھمترین مسئله ای که در استراتژی 

 
 CCIبر اساس " ار صحیح را انجام بدهک" استراتژی  -2

 . ران به معامله بر اساس شکست بی میل ھستند و بیم دارند که آخرین کسانی باشند که در انتھای یک روند صعودی اقدام به خرید نموده اندھنوز بسیاری از معامله گ. بعضی مواقع بسیار ساده تر و سودآورتر این است که با جریان قیمت ھمراه شویم. ولی در مواقعی که روندی قوی وجود داشته باشد، می تواند بسیار بی رحمانه عمل کند و معامله گر را با برخورد به حد زیان مواجه نماید) دی در این رابطه معرفی خواھیم کردو ما در آینده استراتژی ھای متعد( معامله گری بر اساس برگشت می تواند بسیار سودآور باشد . با وجود اینکه اکثر معامله گران ادعای ھمنوائی با روند را دارند، ولی در واقع به دنبال این ھستند که ارزان بخرند و گران بفروشند. یم و ارزان بخریم و در موقع فروش گران بفروشیماز گذشته ما عادت داشته ایم که به دنبال قیمت ھای ارزان باش. برای بسیاری از معامله گران خرید در قیمت ھای باال  یا فروش در قیمت ھای پائین دشوار است. در معامله گری نیز ھمینطور است. تصمیم گیری صحیح کار بسیار دشواری در زندگی است
 . پس از ورود به معامله  با سود از آن خارج شوید برابر مومنتوم قوی روند موجب سود آوری معامالت حاصل از این استراتژی در مدتی کوتاه می شود و شما را قادر می سازد که طی مدت کوتاھی تسلیم شدن معامله گران ضد روند در. در واقع این استراتژی معامله گر را در موقعی که بسیاری از معامله گران از ادامه روند مایوس ھستند، در جھت روند قرار می دھد. این استراتژی زمانی به خرید یا فروش فرمان می دھد که بسیاری از معامله گران از آن دوری می جویند. شده است برای پاسخگوئی به این سوال طراحی» کار صحیح را انجام بده«چگونه می توانیم با اطمینان به معامله موفق بر اساس شکست دست بزنیم؟ استراتژی 

 . د حاصل نمائیمیک اندیکاتور بسیار مناسب و حساس برای اندازه گیری مومنتوم است و به ما کمک می کند که باالترین احتمال موفقیت را برای استراتژی خو CCIبه ھمین دلیل . بر اندازه گیری انحراف قیمت یک جفت ارز از میانگین آماری آن قرار دارد CCIتمرکز . معرفی شد و برای حل مشکالت مربوط به سیگنال ھا طراحی شده بود 1980نام دارد که ابتدا توسط دونالد المبرت در سال  CCIیا » شاخص کانال کاال«این اندیکاتور . س مورد استفاده قرار می گیرداز اندیکاتوری بھره می برد که کمتر در معامالت فارک» کار صحیح را انجام بده«استراتژی 
 . بخوبی می تواند قیمت را در جھت خود به جلو براند، قبل از اینکه قیمت متوقف شود با برگردد CCIیک حداکثر یا حداقل جدید در . فرضیه پشتیبان این استراتژی مشابه اصل بقاء اندازه حرکت در فیزیک است. قیمت شود ما به دنبال یک حرکت جدید در مومنتوم ھستیم که بتواند موجب صعود یا نزول بیش از پیش» کار صحیح را انجام بده«در استراتژی . وارد معامله فروش خواھیم شد -100تشکیل دھد و به ھمین ترتیب با تشکیل یک حداقل جدید کمتر از  100یک حداکثر جدید بیش از  CCIدر شرایطی ھستیم که  ما به دنبال ورود به معامله خرید. استفاده می کنیم CCIولی ما از این مقادیر به عنوان نقاط ماشه ورود به معامله به صورت کاربردی متفاوت از کاربرد متعارف . حاکی از اشباع از خرید بودن قیمت است -100حاکی از اشباع از فروش بودن و مقادیر کمتر از + 100وال مقادیر بیش از یک اندیکاتور بدون حد است و معم CCIبدون درگیر شدن در فرمول ریاضی این اندیکاتور توجه داشته باشید که 

 
 قواعد معامله خرید

 .دوره ای نصب کنید 20را با تنظیم  CCIدر نمودار روزانه یا ساعتی اندیکاتور  )1
 .کاھش یافته بیابید 100رسیده و پس از آن به کمتر از  100در نوبت قبلی به بیش از  CCIحداکثر مقداری را که  )2
 .این مقدار حداکثر را بیابید و ثبت کنید  )3
 . امله خرید شویدو نیز حداکثر قبلی رسید، با بسته شدن کندل وارد مع 100به بیش از  CCIاگر بار دیگر   )4
 . از حداقل کندل ذکر شده به عنوان حد زیان استفاده نمائید )5
 . ھر گاه سود شما برابر با حد زیان شد نیمی از معامله را ببندید و حد توقف نیم دیگر را به نقطه ورود منتقل نمائید )6
 .دھر گاه سود معامله دوم به دو برابر حد زیان شما رسید معامله دوم را ھم ببندی )7

 
 قواعد معامله فروش

 .دوره ای نصب کنید 20را با تنظیم  CCIدر نمودار روزانه یا ساعتی اندیکاتور  )1
 .کاھش یافته بیابید  -100رسیده و پس از آن به بیش از  -100در نوبت قبلی به کمتر از  CCIحداکثر مقداری را که  )2
 .این مقدار حداقل را بیابید و ثبت کنید  )3
 . و نیز حداقل قبلی رسید، با بسته شدن کندل وارد معامله فروش شوید -100به کمتر از  CCIاگر بار دیگر   )4
 . از حداکثر کندل ذکر شده به عنوان حد زیان استفاده نمائید )5
 . ھر گاه سود شما برابر با حد زیان شد نیمی از معامله را ببندید و حد توقف نیم دیگر را به نقطه ورود منتقل نمائید )6
 .ود معامله دوم به دو برابر حد زیان شما رسید معامله دوم را ھم ببندیدھر گاه س )7

 :به مثال ھای بعدی توجه فرمائید
 

ـا ھـدف سـود دو برابـر ایـن مقـدار بـه راه خـود ادامـه داده و در قیمـت             1.1985یعنی  نیمی از معامله در این ھدف قیمتی. پیپ باالتر بوده است 40ھدف اول معامله برابر با مخاطره پذیرفته شده یعنی حدود . به عنوان حد زیان استفاده شده است 1.1906قیمت حداقل این کندل یعنی . کرده ایم 1.1945رسیده و ما با بسته شدن کندل روزانه اقدام به خرید در قیمت  162.61 به CCI،  2005دسامبر  13ولی در تاریخ . مشاھده می کنید که طی این مدت روند نزولی بوده و تالش قیمت برای شکست روند نزولی بارھا ناکام مانده است. مجددا به ھمین مقدار برسد 2005دسامبر  13بتواند مجددا صعود کرده و در تاریخ  CCIبیش از سه ماه طول کشیده تا . بوده است CCI 130.00بوجود آمده و این مقدار حداکثری در  2005سپتامبر  5در تاریخ  CCIدر مقدار  100مشاھده می کنید که یک سقف بیش از . است EUR/USDاولین مثال مربوط به جفت ارز  ـاطره ایـن معاملـه       . بسـته شـده اسـت    1.2035بسته شده و نیم دیگر معاملـه ب ـاده اسـت کـه بـه دلیـل         24توجـه کنیـد کـه کسـب سـود در ایـن معاملـه بـه سـرعت و در کمتـر از            ھمچنـین . مواقـع معاملـه بـه سـود برسـد، ایـن اسـتراتژی داری سـود آوری مناسـبی خواھـد بـود           % 50اسـت یعنـی اگـر در     1:1.5نسـبت سـود بـه مخ ـاق افت ـاعت اتف س
 . مومنتوم باالی قیمت در حرکت صعودی خود می باشد

 
ـان را در حـداقل کنـدل یعنـی           1.2063با بسته شدن کندل در نقطـه  . تشکیل داده است184.72ام مارس یک نقطه حداکثری بیشتر در  28صبح روز  4ثبت کرده است و پس از کاھش، در ساعت  142.96یک نقطه حداکثر در  CCIام مارس اندیکاتور  24بعد از ظھر روز  1در ساعت . مشاھده می کنید 2006ام مارس  28ام تا  24را بین  EUR/USDدر شکل فوق نمودار قیمت . چارچوب یک ساعته تعدد معامالت بسیار بیش از چارچوب روزانه خواھد بودولی به ھر صورت در . تعداد معامالت  کمتر یعنی معامله بھتر: چرا که یک پند معروف معامالتی می گوید. حتی در این چارچوب زمانی نیز تعداد معامالت متعدد نیستند و این خود یکی از دالئل موفق بودن این استراتژی است. است که فرصتھای معامالتی بسیار بیشتری را ارائه می نمایدبرای معامله گرانی که مایل نیستند حدود سه ماه برای ورود به یک معامله صبر کنند، استفاده از نمودار یک ساعته نیز مقدور  ـا وارد معاملـه خریـد شـدیم و حـد زی ـا یعنـی               . قـرار دادیـم   1.2027م ـاعت فشـرده شـد ولـی پـس از آن بـه سـوی ھـدف قیمتـی اول م ـاعت     حرکـ  1.2103قیمـت بـرای چنـد س ـارس   28صـبح   8ت کـرد و نیمـه اول معاملـه در س ـان             . بسـته شـد   2006ام م ـا از ورود معاملـه خـود بـه زی حـد توقـف معاملـه دوم را بـه نقطـه ورود منتقـل کـردیم ت

 . اگر از فرصتھائی که بازار در اختیار ما می گذارد به خوبی استفاده کنیم، این نیمه ھای نان می تواند به تمام یک نانوائی تبدیل شود. لی به یاد داشته باشید نیمی از نان بھتر از ھیچ استو. پیپ سود معامله اول برای ما باقی ماند 40این نیمه معامله چند ساعت بعد در نقطه سر به سر بسته شد و فقط . جلوگیری کنیم
 

 
 . به شما ارزانی می دارد» کار درست را انجام بده « این چیزی است که ما احتمال قوی در موفقیت می نامیم و ھمان چیزی است که استراتژی . قیمت را ھمچنان به پائین رانده است در روزھای بعد نیز برگشت قیمتی مشاھده نمی شود چرا که مومنتوم قوی نزولی،. پیپ بوده است 200درحالی که ریسک پذیرفته شده . پیپ سود بدست آمد 300یعنی در این معامله در مجموع . بسته شد 1.2245پیپ سود در قیمت + 200اکتبر یعنی پنج روز پس از ورود به معامله با  19در روز  نیمه دوم معامله. حد توقف نیمه دوم معامله به نقطه ورود منتقل و اجازه داده شد که باز ھم قیمت در جھت افزایش سود ما کاھش یابد. پیپ سود بستیم+ 100فقط دو روز بعد حاصل شد و نیمی از معامله را در این قیمت با  1.2345اولین ھدف قیمتی ما یعنی . د زیان استفاده می نمائیمبه عنوان ح 1.2545وارد معامله فروش می شویم و از مقدار حداکثر کندل یعنی  1.2445در اینجا با بسته شدن کندل روزانه و در نقطه . می رسد -133.68از این کف عبور رده و به مقدار  CCIچند روز بعد . تشکیل شده است -131.5در مقدار  CCIیک کف قیمتی در اندیکاتور  2004اکتبر  11در . در چارچوب زمانی روزانه است USD/CHFمثال سوم مربوط به معامله فروش جفت ارز 

 
ـاعت      24قیمت ابتدا کمی فشرده شد ولی پس از آن کاھش یافت و کمتر از . ولی ما به استراتژی خود اعتقاد داشتیم و آنرا دنبال نمودیم. رود به معامله فروش در این مقطع ھراس داشتند و فکر می کردند که ادامه نزول چندان محتمل نیستاکثر معامله گران از و. قرار داده شد 141.51و حد زیان در نقطه  140.79ورود به معامله فروش در قیمت . پیپ باشیم 74این کندل یک کندل بسیار بزرگ در چارچوب یک ساعته بود و باعت شد که ما مجبور به پذیرش مخاطره ای به میزان . فته و با بسته شدن کندل وارد معامله فروش شدیمکاھش یا -1.3368به مقدار  CCIدر ایجا . امکان ورود به یک معامله بر اساس قواعد استراتژی کار درست را انجام بده حاصل شده است 2006مارس  26بعد از ظھر روز  8تقریبا پنج روز بعد یعنی در ساعت . را ثبت نموده است -115.19، نمودار قیمت این جفت ارز یک نقطه کف در  2006ارس م 21بعد از ظھر  9در ساعت . نمایش می دھد EUR/JPYمثال چھارم معامله کوتاه مدت دیگری را در فروش  ـاعت بعـد یعنـی در س ـارس   27بعـد از ظھـر    1س ـا رسـید و سـود قابـل توجـه           2006م ـار دیگـر حـد توقـف را بـه نقطـه ورود منتقـل نمـودیم        . پیپـی مـورد نظـر حاصـل شـد      74بـه اولـین ھـدف قیمتـی م ایـن جفـت ارز بـه کـف خـود رسـید و صـعود کـرد و در نتیجـه نیمـه           . ب

 . پیپی نصیب ما کرد بدون اینکه به مقدار قابل توجھی در زیان فرو رفته باشد 74مله سود مناسب با وجود اینکه قیمت به ھدف دوم ما نرسید ولی این معا. دوم معامله ما در نقطه ورود بسته شد
 

 . نیز امکان معامله زیان ده و برخورد به حد زیان وجود دارد» کار درست را انجام بده«بنابراین توجه داشته باشید که در استراتژی . پیپی منطبق با استراتژی را تحمل کند مجبور به پذیرش این زیان سنگین سه برابری می شد 12رسیده و اگر معامله گر حاضر نیود حد زیان  0.7675به قیمت در این سقوط . توجه کنید که قیمت به جای باال رفتن یکباره سقوط کرده است. بوده است 0.7709و حد زیان  0.7721نقطه ورود . رسیده  و یک سیگنال ورود به معامله خرید صادر نموده است 1.4944به مقدار  CCIاندیکاتور  2006می  4صبح  11چند روز بعد در . تشکیل داده است 2006می  2در تاریخ  132.58یک نقطه حداکثر در مقدار  CCIمشاھده می کنید که ابتدا . را در چارچوب زمانی یک ساعته مشاھده می کنید AUD/USDدر مثال فوق نمودار . وقتی که مومنتوم نتواند قیمت را به حرکت در آورد نشانه این است که شاید برگشت قیمت در راه باشد. منتوم تکیه می کندبرای حصول سود بر مو» کار درست را انجام بده« استراتژی . آخرین مثال ما نشان می دھد که چگونه این استراتژی می تواند منجر به زیان شود و استفاده از حد زیان تا چه حد مھم است
 
 MACDترکیبی میانگین متحرک و   استراتژی -3

 :وقتی به دنیال یک فرصت معامالتی برای معامله بر اساس روند ھستید، ممکن است این سواالت به ذھن شما خطور کند. بسیار مشکل  است ولی در عمل چنین معامالتی. » وقتی قیمت در حال صعود است معامله خرید داشته باشید و وقتی قیمت در حال نزول است معامله فروش« . تنھا کاری که باید انجام دھید این است. در تئوری، معامله گری بر اساس تعقیب روند بسیار ساده است
 جھت روند چیست؟

 آیا االن باید با روند ھمراه شوم و یا منتظر یک حرکت بازگشتی بمانم؟
 چه موقع این روند تمام می شود؟

 . اعت ھا، روزھا و حتی ماه ھا ادامه داشته باشدچرا که وقتی یک روند کوتاه مدت یا بلند مدت شکل می گیرد، می تواند برای س. با وجود این مشکالت معامله گری بر اساس روند یکی از مورد توجه ترین سبک ھای معامالتی است. یعنی در نقطه ای که روند رو به افول است. ه گر بر اساس روند، این است که بسیار دیر با روند ھمراه شودبزرگترین واھمه یک معامل
 .  ود ھای بلند مدت تر بھره می گیردبھره می برد ولی بسیار ھوشیارانه تر از آن است و از میانگین متحرک ھای بلند مدت تری در چارچوب زمانی یک ساعته و روزانه برای کسب س Momoاستراتژی از منطقی مشابه استراتژی با وجود اینکه این . در این استراتژی ما فقط وقتی وارد معامله خرید یا فروش می شویم که قیمت میانگین ھای متحرک را در جھت روند قطع کند. به ما جھت صحیح روند را نمایش می دھد SMA100در حالی که . به عنوان ماشه برای تعیین نقاط ورود به کار می رود SMA50.  راحی کرده ایمما این استراتژی را برای چارچوب ھای زمانی یک ساعته و روزانه ط. عمال دوره مناسب برای میانگین متحرک بستگی تام به چارچوب زمانی مورد استفاده دارد. SMA100دوره ای یا  100و میانگین متحرک ساده  SMA50دوره ای یا  50میانگین متحرک ساده : ر استراتژی خود به کار گرفته ایمما دو میانگین متحرک را د. نام دارد MACDاین استراتژی استراتژی ترکیبی میانگین متحرک و . ما برای این منظور استراتژی ای طراحی کرده ایم که ضمن پاسخگوئی به سواالت فوق می تواند نقاط ورود و خروج را نیز دقیقا مشخص نماید

 :قوائد ورود به معامله خرید
 . دوره ای است، بازار را زیر نظر بگیرید 100و  50میانگین متحرک در موقعی که قیمت کمتر از ھر دو  •
 . مله خرید شویدمیله اخیر از منفی به مثبت تغییر جھت داده است ، وارد معا 5اگر این اندیکاتور طی . نگاه کنید MACDپبپ فاصله گرفت، به اندیکاتور  10ھر گاه قیمت یکی از میانگین متحرک ھا را به سمت باال قطع کرده و از آن  •
 . حد زیان را در نقطه حداقل پنج میله قبلی قیمت قرار دھید •
 . نیمی از معامله را با سود دو برابر مخاطره ای که پذیرفته اید، ببندید و در نیم دیگر حد توقف را به نقطه ورود منتقل فرمائید •
 . پیپ با آن فاصله گرفته باشد 10سته و را به سمت پائین شک SMA50نیمه دوم معامله را وقتی ببندید که قیمت  •

 
 :قوائد ورود به معامله فروش

 . دوره ای است، بازار را زیر نظر بگیرید 100و  50در موقعی که قیمت بیش از ھر دو میانگین متحرک  •
 . میله اخیر از مثبت به منفی تغییر جھت داده است ، وارد معامله فروش شوید 5اگر این اندیکاتور طی . نگاه کنید MACDبه اندیکاتور  پبپ فاصله گرفته گرفته است ، 10ھر گاه قیمت یکی از میانگین متحرک ھا را به سمت باال قطع کرده و از آن  •
 . حد زیان را در نقطه حداکثر پنج میله قبلی قیمت قرار دھید •
 . دیگر حد توقف را به نقطه ورود منتقل فرمائید نیمی از معامله را با سود دو برابر مخاطره ای که پذیرفته اید، ببندید و در نیم •
 . پیپ با آن فاصله گرفته باشد 10را به سمت باال شکسته و  SMA50نیمه دوم معامله را وقتی ببندید که قیمت  •

 .دوره ای است وارد معامله نشوید 100و  50اگر قیمت بین دو میانگین متحرک 
 : به مثال ھای بعدی توجه نمائید

 
 

 . با دیگر از منفی به مثبت تغییر جھت دھد تا آن موقع وارد بازار شویم MACDبنابراین صبر کردیم تا . ی به مثبت تغییر جھت داده بودمیله قبلی از منف 5بیش از  MACDالبته ما فورا به معامله خرید وارد نشدیم چون . دوره ای را به سمت باال شکسته ، شکل گرفته است 100و  50در زمانی که قیمت ھر دو میانگین متحرک  2006مارس  13معامله خرید در . را در چارچوب زمانی یک ساعته نمایش می دھد EUR/USDمودار، قیمت اولین ن
 . پیپ خارج شدیم 138با میانگین سود  1.2165صبح پدید آمد و ما از نیمه دوم معامله در قیمت  10در ساعت  2006مارس  20این شرایط در . پیپ از آن فاصله بگیرد 10را به سمت پائین قطع کرده و  SMA50حد توقف نیمه دوم معامله به نقطه ورود منتقل شد و برای بستن معامله دوم صبر کردیم تا قیمت . له با این سود خاتمه یافتصبح روز بعد محقق شد و نیمه اول معام 11این ھدف در ساعت . بوده است 1.2001پیپ سود در قیمت  56پیپی یعنی  28اولین ھدف قیمتی ما دو برابر ریسک . قرار داده شد 1.1917میله قبلی یعنی  5حد زیان در نقطه حداقل . ه مثبت چکانده شد و ما در این قیمت به معامله خرید وارد شدیماز منفی ب MACDبا تغییر جھت  1.1945ماشه ورود به معامله خرید چندی بعد و در قیمت . نیز خط صفر را به سمت باال بشکند MACDما صبر کردیم تا 

 .  کرده اند نیز تعدادی از تغییر جھت ھا از منفی به مثبت سیگنال ھائی نادرست بوده اند که بدون وارد شدن به سود قابل توجه به حد زیان برخورد میچند بار به وقوع پیوسته است و اکثر تغییر جھت ھا از مثبت به منفی و  2006مارس  15تا  13برای ورود استفاده نکنیم ؟ در نمودار قبل می توانید مشاھده کنید که تغییر جھت این اندیکاتور طی  MACDچرا فقط از تغییر جھت : شاید بپرسید 
 . از منفی به مثبت ھمزمان بوده است و به ھمین دلیل یک سیگنال نادرست برای فروش تلقی می گردد MACD؟ در این شکل مشاھده می کنید که سیگنال فروش حاصل از تقاطع میانگین متحرک ھا با تغییر جھت به بازار وارد نشویم  MACDچرا فقط با تقاطع میانگین متحرک ھا و بدون استفاده از : در مقابل شاید عده ای دیگر سوال کنند که 

 
 . پیپ بوده است 521پدید آمد و میانگین سود حاصل از مجموع این دو معامله 117.43در قیمت  2005دسامبر  14این شرایط در روز . پیپ نیز از آن فاصله گرفت 10روزه را به سمت پائین قطع کرده و  50معامله دوم در شرایطی انجام شد که قیمت میانگین متحرک خروج از . حاصل شد و ما ضمن بستن نیمه اول معامله، حد توقف نیمه دوم را به نقطه ورود منتقل نمودیم 2005اکتبر  13این ھدف قیمتی چند ھفته بعد در تاریخ . بوده است 114.89قرار داده شده و اولین ھدف قیمتی دو برابر مخاطره پذیرفته شده، یعنی  109.98میله گذشته در  5حداقل حد زیان در . میله قبلی از منفی به مثبت تغییر جھت داده و این سیگنال را تایید نموده است 5طی کمتر از  MACDدر ھمین زمان اندیکاتور . صادر شده است 110.95پیپ فاصله در قیمت  10روزه توسط قیمت با  100و  50با شکست میانگین ھای متحرک  2006سپتامبر  16به معامله خرید در  سیگنال ورود. را در چارچوب زمانی روزانه نشان می دھد USD/JPYنمودار فوق قیمت 

 . اس نمودار روزانه نیاز به حوصله بسیار بیشتری دارد، چرا که معامله ما می تواند حتی برای چند ماه باز بماندھمچنین معامله بر اس. برابر حد زیان ما بود 2پیپی دست پیدا کنیم که بیش از  521پیپ حد زیان را بپذیریم و در عین حال توانستیم به سود میانگین  200در این معامله ما مجبور شدیم که . ستفاده از نمودار روزانه، ھمانگونه که سود ھا زیاد می شوند حد زیان نیز افزایش می یابدتوجه داشته باشید که با ا
 

ـانگین متحـرک           7این ھدف قیمتی . داده شد قرار0.7295اولین ھدف قیمتی ما با دو برابر میزان این مخاطره یعنی در . پیپ مخاطره را پذیرفتیم 27یعنی ما . قرار داده شد 0.7376انجام شد و حد زیان در نقطه حداکثر پنج میله قبلی یعنی  0.7349ورود به معامله فروش در قیمت . فاصله گرفت وارد معامله فروش شدیم)   SMA100ا در اینج(پیپ از نزدیکترین میانگین متحرک  10این شزایط بوجود آمد و ما وقتی که میانگین متحرک به اندازه . طی پنج میله اخیر از مثبت به منفی تغییر جھت داده باشد MACDما صبر کردیم تا قیمت ھر دو این میانگین متحرک ھا  را بشکند و در عین حال . دوره ای نوسان داشته است 100و  50قیمت برای مدتی در دامنه بین میانگین ھای متحرک . نشان می دھد 2006مارس  16از تاریخ  AUD/USDنمودار فوق مثالی از معامله فروش را در نمودار یک ساعته  ـا شکسـت می ـا ب ـار مانـدیم ت ـاال و     50ساعت بعد حاصل گردید و حد توقف معامله دوم روی نقطه ورود تنظیم شـد و بـه انتظ ـارج شـویم      10دوره ای بـه سـمت ب ـارس   22ایـن شـرایط در   . پیـپ فاصـله از آن از معاملـه دوم خ ـانگین   قـ  0.7193حاصـل شـد کـه قیمـت در      2006م ـا حاصـل نمـود       105رار داشـت و می ـا       . پیـپ سـود را بـرای م ـا تنھ ـا  توجـه بـه اینکـه م ـاطره را در ایـن معاملـه پـذیرفتیم ، ایـن سـود        27ب مخ
 . مقدار بسیار قابل توجھی است

 
ـا  . قرار دادیم 140.47روز اخیر یعنی  5معامله فروش شدیم و حد زیان خود را حداکثر قیمت وارد 137.76روزه یعنی  100پیپ کمتر از میانگین متحرک  10ما در قیمت . نیز منفی شده که موید ورود به یک معامله فروش طبق این استراتژی می باشد MACDدر ھمین زمان اندیکاتور . روزه را شکسته و به پائین نزول کرده است 100و  50ھر دو میانگین متحرک  EUR/JPYمی شود که قیمت  مشاھده 2005آوریل  25در تاریخ . در غیر این صورت قیمت می تواند وارد یک دامنه شود و بین دو میانگین متحرک نوسان نماید. ی به طول بینجامد، مثال ھای چارچوب زمانی روزانه بازده باالئی دارند چون وقتی یک روند در این چارچوب زمانی بوجود می آید، می تواند برای مدتی طوالنھمانطور که می بینید. توجه فرمائید EUR/JPYبه مثالی دیگر از معامله فروش در چارچوب زمانی روزانه جفت ارز  ـاطره را پـذیرفتیم    271این به این معنی است که م ـاریخ         . اسـت ) پیـپ سـود   542(  132.34اولـین ھـدف قیمتـی    . پیـپ مخ ـاه بعـد در ت ـاریخ پـس از   . حاصـل شـد   2005ژوئـن   2ایـن ھـدف قیمتـی حـدود یـک م ـا عبـور                در ایـن ت ـا ب ـانگین متحـرک      10بسـته شـدن نیمـه اول معاملـه، حـد توقـف نیمـه دوم بـه نقطـه ورود منتقـل گردیـد ت ژوئـن حاصـل شـد و در قیمـت      30ایـن شـرایط در   . روزه بسـته شـود   50پیپـی قیمـت از می

 . پیپ حاصل گردید 448در مجموعه این دو معامله میانگین سود . از این معامله خارج شدیم 134.21
 

 . برخورد نمود 0.6820پیپی در قیمت  20بود و پس از آن قیمت افزایش یافت و به حد زیان  0.6839حداقل قیمت قبل از برگشت به سمت باال . که بتواند به ھدف قیمتی مورد نظر ما برخورد کند کاھش یافت ولی نه به اندازه ای  EUR/GBP.  0.6800یعنی قیمت . پیپی در نیمه اول معامله است 40پیپی و ھدف قیمتی  20این به معنی پذیرش مخاطره . قرار داده می شود 0.6860میله قبلی یعنی  5حد زیان این معامله در حداکثر . شکل می گیرد 0.6840تایید می شود و معامله فروش در  نیز منفی شده و سیگنال ورود به معامله فروش MACDدر ھمین زمان . پیپ فاصله گرفته است 10ساعته را در نمودار فوق شکسته و از آنھا  100و  50قیمت ھر دو میانگین متحرک  2006مارس  7در . نمودار فوق نمونه ای از شکست این استراتژی را نشان می دھد. حرکت می کنند کاربرد ندارد که معموال در دامنه ای مشخص EUR/GBPبنابراین استفاده از این استراتژی در معامله جفت ارزھائی مانند . دار دارای سود دھی مناسب می باشد این استراتژی یک استراتژی بدون خطا نیست و نظیر سایر استراتژی ھای معامله بر اساس روند، در مورد جفت ارز ھا و دوره ھای زمانی روند 
 . ھنده ضعیف بودن روند و نبود مومنتوم کافی برای ادامه  حرکت نزولی می بودتوجه کرده بودیم ، مقدار اندک آن نشان د ADXدر مثال فوق اگر ما به اندیکاتور . از طرفی بررسی قدرت شکست میانگین ھای متحرک نیز ھوشمندانه است. این استراتژی در معامالت جفت ارزھای اصلی به خوبی مورد استفاده است. د دار بودن جفت ارز مورد معامله، توجه اکید داشته باشندباید به رون MACDبنابراین معامله گران در استفاده از استراتژی ترکیبی میانگین متحرک و 

 
  RSI Rollercoaster  استراتژی -4

 . ھدف این استراتژی سود بردن از نوسانات جفت ارزھائی است که در یک دامنه نوسان می کنند. برای بھره برداری از برگشت قیمت در این شرایط طراحی شده است RSI Rollercoasterاستراتژی . شرایط فروش ھیجانی را نشان می دھد 30د ھیجانی و مقادیر کمتر از این اندیکاتور شرایط خری 70مقادیر بیش از . استتوانائی این اندیکاتور برای تعیین احتمال برگشت روند بر اساس ضعیف شدن مومنتوم تقریبا در بین اندیکاتور ھای تحلیل تکنیکی بی نظیر . بدون شک یکی از آنھا خواھد بود RSIم پنج اندیکاتور معروف تحلیل تکنیکی را انتخاب کنیم، اگر بخواھی. توسط والس ویلدر معرفی شد و یکی از قدیمی ترین و معروف ترین ابزار ھای تحلیل تکنیکی است RSIشاخص قدرت نسبی یا . بعضی اوقات ساده ترین بھترین است
 . ل مدیریت تر ھستندبا اینکه دفعات ناموفق بودن این استراتژی در چارچوب ھای زمانی کوتاه تر بیشتر از روزانه است، مقادیر زیان نیز بسیار کوچک تر و قاب. تراتژی باعث می شود که در چارچوب ھای زمانی کوتاه تر ھم قابل توجه باشدولی ساختار نامتقارن نسبت مخاطره به سود در این اس. بنابراین کاھش در مومنتوم در چارچوب زمانی روزانه با معنی تر است. دلیل این امر این است که در نمودار روزانه داده ھای قیمتی بسیار بیشتری نھفته است تا در چارچوب ھای زمانی کوتاه تر. ی زمانی کوتاه تر مثل یک ساعته این استراتژی نیز نظیر سایر استراتژی ھای مطرح شده در این فصل بیشتر برای چارچوب زمانی روزانه مناسب است تا چارچوب ھا. ه برگشت قیمت شودازار ھائی مناسب است که قیمت در دامنه مشخصی نوسان کند و در چنین شرایطی است که شرایط خرید ھیجانی یا فروش ھیجانی می تواند منجر باین استراتژی فقط برای ب

 
 :شرایط ورود به معامله خرید

 .باشد 30کمتر از  RSIاید قبل از ورود ب -1
 .افزایش یافته باشد 30به بیش از  RSIصبر کنید تا یک کندل صعودی تشکیل شود و موقع بسته شدن آن  -2
 .با شروع کندل بعد وارد معامله خرید شوید -3
 . حد زیان خود را در یک نقطه کف مناسب قرار دھید -4
 . ده ببندید و حد توقف نیمه دیگر را به نقطه ورود منتقل نمائیدمخاطره پذیرفته ش%  50نیمی از معامله را با سودی برابر  -5
 :نیم دیگر معامله در یکی از شرایط زیر بسته می شود -6

a. با برخورد به حد زیان در نقطه سر به سر 
b.  با ورود قیمت به محدوده خرید ھیجانی یعنیRSI   و سپس کاھش  70بیش ازRSI خروج از این معامله می توان معامله بعدی فروش را آغاز نمود که در این صورت ھمراه با. از این محدوده . 

 
 :شرایط ورود به معامله فروش

 .باشد 70بیش  از  RSIقبل از ورود باید  -1
 .کاھش یافته باشد 70به کمتر از  RSIصبر کنید تا یک کندل نزولی تشکیل شود و موقع بسته شدن آن  -2
 .با شروع کندل بعد وارد معامله فروش شوید -3
 . حد زیان خود را در یک نقطه سقف مناسب قرار دھید -4
 . مخاطره پذیرفته شده ببندید و حد توقف نیمه دیگر را به نقطه ورود منتقل نمائید%  50نیمی از معامله را با سودی برابر  -5
 :نیم دیگر معامله در یکی از شرایط زیر بسته می شود -6

c. با برخورد به حد زیان در نقطه سر به سر 
d. قیمت به محدوده فروش ھیجانی یعنی  با ورودRSI   و سپس افزایش  30کمتر ازRSI که در این صورت ھمراه با خروج از این معامله می توان معامله بعدی خرید را آغاز نمود. از این محدوده . 

 . این رویه باعث می شود که ما از گرفتار شدن در دام سقف یا کف ھای نا درست، در امان باشیم. فقط به خرید یا فروش ھیجانی و حرکت اندیکاتور توجه می کردند RSIاستراتژی ھای قدیمی مبتنی بر  این است که ما ابتدا در انتظار یک کندل برگشتی می مانیم در حالی که RSIنکته کلیدی این استراتژی 
 . ، معامله گر خارج از بازار خواھد بودفقط در صورت برخورد به حد توقف در نقطه سر به سر یا حد زیان اولیه. س توجه کنید که معامله گر این استراتژی تقریبا ھمیشه در بازار است و با بسته شدن یک معامله خرید یک معامله فروش آغاز می شود و بالعک. این استراتژی بر آن است که از این حرکت ھا ھم سود کسب کند. گیرد چند بار به طور متوالی در حالت خرید ھیجانی قرار می RSIگاھی در یک حرکت صعودی قوی . برگشت قیمت مشاھده شود این استراتژی به جای توجه صرف به حالت خرید یا فروش ھیجانی در بازار، معامله گر را آنقدر در بازار نگاه می دارد تا عالمت روشنی از. یک معامله برگشتی کسب نمایدتوجه داشته باشید که این استراتژی طوری طراحی شده است که حداکثر سود ممکن را از 

 :به مثال ھای بعدی توجه فرمائید
 
 

ـاھده گردیـد   رسید و در عین حال یک کندل صـعودی  30.7 0به مقدار 30از مقادیر کمتر از   RSIاین شرایط بوجود آمد و  2007دسامبر  27در . در این جا ما حد توقف نیمه دوم معامله را به نقطه سر به سر منتقل کردیم و صبر نمودیم تا قیمت در شرایط فروش ھیجانی قرار گیرد. ھدف قیمتی ما محقق شدروز بعد این جفت ارز باز ھم سقوط کرد و اولین . پیپ است 138اولین ھدف قیمتی، نیمی از این مخاطره یعنی . پیپ قرار داده شده است 276یعنی  93.11حد زیان ما در سقف میان مدت . وارد معامله فروش می شویم 88.57بنابراین ما در قیمت . سقوط کرده است 48.13عد این اندیکاتور به رسیده ولی در پایان کندل نزولی روز ب 73.84این جفت ارز به حداکثر خود یعنی RSIدسامبر  12در . را مالحظه می نمائید 2006آوریل  1تا  2005دسامبر  12در دوره  AUD/JPYدر اولین مثال نمودار جفت ارز  ـان ایـن معاملـه خریـد در نقطـه حـداقلی                   . پیـپ سـود حاصـل گردیـد     356بسـته شـد و    85.01در نتیجـه نیمـه دوم معاملـه نیـز در قیمـت      . مش ـاس ایـن اسـتراتژی پدیـدار شـد و حـد زی ـا بالفاصـله یـک سـیگنال خریـد بـر اس ـاطره انـدکی در حـد     . قـرار گرفـت   84.51در اینج ـا فاصـله    پیـپ و ھـدف اولیـه    50یعنـی مخ ـا افـزایش قیمـت بـه        . پیـپ  25ای ب ـا حـد    . حاصـل شـد   85.26ایـن ھـدف روز بعـد ب ـا م در اینج
 .پیپ  بدست آمد 660از این استراتژی طی چھار ماه سود بسیار قابل توجه . پیپ سود حاصل نمود 422در نتیجه نیمه دوم معامله . از محدوده فروش ھیجانی خود خارج شد RSIوقتی که . خارج شدیم 84.01از نیمه دوم معامله نیز در نقطه . پیپ سود به دست آمد 55روز بعد حاصل شد و  87.68ھدف اول در . به عنوان حد زیان تعیین شد 89.34در این نقطه ما بالفاصله وارد یک معامله فروش شدیم و نقطه سقف . پیپ سود بستیم 322با  88.23له خود را در قیمت محدوده خرید ھیجانی را ترک کرد و ما معام RSIدر این روز . 2006توقف نیمه دوم معامله را به نقطه ورود منتقل کردیم و برای حدود یک ماه در این معامله باقی ماندیم تا روز ششم فوریه 

 . منظور مثال بعدی در چارچوب زمانی چھار ساعته ارائه گردیده است به این. بعضی از معامله گران ممکن است حوصله استفاده از این استراتژی در چارچوب زمانی روزانه را نداشته باشند
 

ـادگی در قیمـت        . بـود  1.1935چون کف حرکـت نزولـی    پیپ 100با مخاطره بزرگتری به میزان . دراینجا ما بی درنگ به معامله خرید وارد شدیم. پیپی ببندیم 138کاھش یافت و ما توانستیم نیمه دوم معامله را با سود  1.2035این جفت ارز قبل از مشاھده یک مومنتوم صعودی به . ما حد توقف نیمه دوم معامله را به نقطه ورود منتقل نمودیمروز بعد بدست آمد و  1.2163ھدف اولیه قیمتی در . پیپ، می گردد 30در فاصله ای نزدیک قرا داده می شود که منجربه پذیرش مخاطره ای فقط در حد  1.2208حد زیان در نقطه سقف . می شود 1.2187می یابد و مشاھده کندل نزولی منجر به صدور سیگنال فروش بر اساس این استراتژی در قیمت کاھش  70به کمتر از  2006مارس  21قرا داشته است، در تاریخ  70برای مدتی در محدوده خرید ھیجانی بیش از  RSIپس از اینکه . نیز این استراتژی مجددا موفق ظاھر می شود EUR/USDدر نمودار چھار ساعته جفت ارز  ـا   1.2085قیمـت افـزایش یافـت و ھـدف اول بـه س ـا نیمـه دوم معاملـه در نقطـه سـر بـه سـر بسـته شـد              . پیـپ سـود بدسـت آمـد     50ب ـاقی مانـدیم ت ـا آنقـدر در معاملـه ب ـال   . م ـاطره       203در ایـن مث ـا پـذیرش مخ ـا وجـود اینکـه در   . پیـپ بدسـت آمـد    260پیـپ سـود ب ـاطره انـدکی کمتـر از یـک اسـت          ب ـا نسـبت سـود بـه مخ ـال   . اینج ولـی احتم
 . باالی موفقیت باعث می شود که در مجموع این استراتژی سود آور باشد

 
 . بود و استراتژی ما ھیچ سیگنال ورودی صادر نمی کرد 30بیش از  RSIمشکل از اینجا بود که وقتی حرکت صعودی آغاز می شد که . پیپ زیان پدید آمد 8بلعید و نھایتًا این زیان ھای پیاپی تمام سود معامله فروش قبلی را . پیپ زیان در ھر دو نیمه معامله متحمل شدیم 48و  36، 28بنابراین ما . پیپ سود و ورود به یک معامله خرید جدید صادر گردید این سیگنال ھا تا سه بار تکرار و ھر بار با حد زیان بسته شد 197فت و سیگنال خروج از معامله با کاھش یا 1.2902حد توقف نیمه دوم معامله به نقطه ورود منتقل شد و قیمت تا . پیپ سود پیش رفت 17معامله به سرعت در جھت سود و بسته شدن نیمه اول معامله با .  صادر می کند 1.3125پیپی در نقطه  35را با حد زیان  1.3090شروع    می کنیم که استراتژی سیگنال فروش در قیمت  2006آوریل  3از . در این چارچوب زمانی چندان موفق نیست RSI Rollercoasterحال به چارچوب زمانی یک ساعته می رویم تا مشاھده کنیم که استراتژی 

ـان بـیش از    RSI Rollercoasterنکته کلیدی موفقیت . حتی پائین تر ھم استفاده نمود البته می توان با اصالحاتی از این استراتژی در چارچوب زمانی یک ساعته و. از حالت خرید ھیجانی یا فروش ھیجانی خارج شود بدون اینکه واقعًا تغییر جھتی در کار باشد RSIدر چارچوب زمانی یک ساعته بسیار پیش می آید که . ساس است و باعث تولید سیگنال ھای نادرست زیادی می شودچارچوب زمانی یک ساعته بیش از حد برای این اندیکاتور ح. ور مدام از حالت فروش ھیجانی به خرید ھیجانی تغییر جھت می دھداین استراتژی برای بھره گیری از تغییر جھت ھای اصلی در قیمت طراحی شده و بھترین عملکرد آن در بازار ھای دامنه داری است که قیمت بط. ته استفاده نکنیمساع 4در چارچوب ھای زمانی کمتر از  RSI Rollercoasterچه باید کرد؟ ساده ترین راه حل این است که از استراتژی  ـا   30در چارچوب ھای زمانی پائین، این است که ھرگز حد زی ـاطره    . پبـپ قـرار داده نشـود    35ت ـاعته نبایـد بـیش از        RSI Rollercoasterدر حالـت ایـده آل، مخ ـانی یـک س ـارچوب زم ـای متـوالی مواجـه شـود                       البتـه ایـن  . پیـپ باشـد   15در چ ـان ھ ـا زی ـای بیشـتری برخـورد کنـد و حتـی در مـواردی ب ـان ھ ـا حـد زی ـان متـوالی کوچـک لطمـه          .  تغییـر باعـث مـی شـود کـه معاملـه گـر ب ـار زی ـا حتـی چھ ولـی سـه ی
 . ی این استراتژی گرددر چارچوب زمانی یک ساعته و پائین تر نویز ھای قیمت زیاد ھستند و محدود کردن دامنه زیان ھا، می تواند منجر به مثبت شدن عملکرد نھائد. پیپ یا بیشتر می تواند موجب مثبت شدن حساب گردد 100زیادی به حساب وارد نمی کند و یک معامله موفق با سود 

 
ـارس سـومین سـیگنال فـروش در قیمـت       28نھایتًا در نیمـه روز  . جھت زیان ما حرکت کرد ولی توانستیم در قیمت ورود از معامله خارج شویمباز ھم قیمت در . بسته و حد توقف به نقطه ورود منتقل گردید 1.7472این مخاطره در قیمت % 50نیمی از معامله با سود . پیپ پذیرفته شد 10در این مرتبه مخاطره اندکی برابر . صادر شد 1.7477در ھمین روز سیگنال فروش دیگری در قیمت . جھت زیان ما پیش رفت و با حد زیان بسته شد معامله در. پیپ  صادر شد و اجرا گردید 24با مخاطره  1.7438صبح یک سیگنال فروش در قیمت  1:00مارس ساعت  27در تاریخ . پیپ محاسبه شد، اصال به آن معامله وارد نمی شویم 35اگر حد زیان بیش از : ما دقیقا ھمان قواعد قبلی را فقط با یک اصالح به کار خواھیم برد. حظه فرمائیدرا مال 2006مارس  29مارس تا  27از  GBP/USDدر نمودار یک ساعته  RSI Rollercoasterدر آخرین مثال کاربرد استراتژی  ـاطره قابـل توجـه تـر       1.7504م ـا مخ ـادر گردیـد کـه در محـدوده       32ب ـا قـرار داشـت     35پیـپ ص ـا نیمـی از ایـن معاملـه را در قیمـت      . پیپـی م ـا   1.7488م ـا        . ود بسـتیم و حـد توقـف را بـه نقطـه ورود منتقـل نمـودیم       پیـپ سـ   16ب ـاھش قابـل تـوجھی داشـت و ت ـائین آمـد و    1.7315سـپس قیمـت ک ـامالت چنـد روزه     . پیـپ سـود حاصـل نمـود     189پ در مجمـوع ایـن مع

 . نیمی از ارزش استراتژی به قواعد معامله بر می گردد و نیم با اھمیت دیگر ارزش آن، از مدیریت سرمایه ھوشمندانه ناشی می شود RSI Rollercoasterدر استراتژی . مخاطره پذیرفته شده در ھر معامله بسیار محدود و تعریف شده است و در عوض در انتظار معامالت پر سود در بین معامالت خود ھستیم) 2. باید معامالت متعددی با کنترل ریسک صورت گیرد تا یکی از آنھا بتواند به معامله ای پر سود تبدیل شود) 1. جه داشته باشدویک استراتژی با احتمال پائین سود ده بودن یک معامله ولی سود زیاد در معامالت سود ده، می باشد و معامله گر باید به دو نکته کلیدی ت RSI Rollercoasterدر چارچوب ھای زمانی کوتاه مدت استراتژی . معامالت سود یا زیان ھای کوچک یا بسته شدن در نقطه سر به سر را شاھد بودیمتوجه داشته باشید که عمده این سود فقط از نیمه دوم معامله سوم بدست آمد و در بقیه . پیپ سود حاصل شد 162
 
 افول خالص   استراتژی -5

 . است استراتژی افول خالص یک استراتژی کوتاه مدت برای تشخیص نقاط سقف و کف قیمت برای استفاده از حرکت اصالحی پس از یک حرکت جھت دار مفرط. تایید تکنیکی است یکی از بزرگترین اشتباھات معامله گران مبتدی گرفتن کف ھا و سقف ھای قیمت بطور احساسی و بدون تائید اندیکاتور ھا یا انواع دیگری از. است" خیر" گوئی، آیا فروش مکرر در یک سقف جدید به امید اینکه این سقف آخرین سقف در یک روند صعودی باشد، کار جالبی است؟ به تحقیق جواب صرف نظر از گزافه . ھمه دوست دارند قھرمانی باشند که دقیقًا نقاط کف و سقف قیمت یک جفت ارز را گرفته است
 .  ندازه گیری نمایندرد، ااستفاده از باند ھای بالینجر بدین منظور است که این باند ھا می توانند نھایت حرکت قیمت را که پس از آن احتمال حرکت اصالحی وجود دا. بلکه با اضافه کردن یک دسته سه تائی از باند ھای بالینجر سعی می کنیم نقطه خستگی روند و در نتیجه حرکت اصالحی را بیابیم. می کنیمو به امید حرکت اصالحی اقدام به معامله ن RSIولی ما فقط با تکیه بر . قرار داشته باشد، ھشداری است که احتمال حرکت اصالحی را گوشزد می کند) 30کمتر از (و یا فروش ھیجانی ) 70بیش از ( در حالت خرید ھیجانی  RSIوقتی اندیکاتور . در چارچوب زمانی یک ساعته است RSIدیکاتور این استراتژی در پی تشخیص حرکات اصالحی کوتاه مدت بر اساس یک دسته سه تائی از اندیکاتور باند بالینجر و یک ان

 . این استراتژی یک استراتژی کم ریسک و کم سود است و برای معامله گرانی مناسب است که به دنبال سود ھای اندک ولی مطمئن ھستند. این حالت به ما اطمینان می دھد که روند قوی به انتھای خود رسیده و انرژی آن تخلیه شده است. برابر و دو برابر بسته شود در نھایت بدنبال آن ھستیم که یک کندل قیمت بین دو باند یک. برابر انحراف معیار باز می گردد، در می یابیم که حرکت قیمت حالت مفرط خود را از دست داده و در حال ورود به فاز اصالحی است 2تا  1وقتی که قیمت به محدوده مابین . بنابراین آنرا یک حرکت مفرط تلقی می کنیم. استحرکت ھای اقلیت % 5وقتی قیمت به باند سوم در ھر طرف برخورد کند، در می یابیم که این حرکت جزء . در استراتژی افول خالص ما سه برابر انحراف معیار را ھم به نمودار افزوده ایم. موارد قیمت تمایل دارد که به درون باند برگردد% 95چون در . در جھت منحنی میانگین متحرک می شددر استراتژی اولیه استفاده از این باند ھا، با برخورد به باند ھا و برگشت اقدام به معامله . دو برابر است SDدوره ای و انحراف معیار یا  20تنظیمات استاندارد این اندیکاتور میانگین متحرک . معرفی شد 1980باند ھای بالینجر توسط جان بالینجر در دھه 
 :راتژی را  فقط برای چارچوب زمانی یک ساعته و با قواعد زیر توصیه می نمائیمما استفاده از این است

 :قواعد ورود به معامله خرید
 . شود 30کمتر از  RSIصبر کنید تا  )1
 .قیمت را تعقیب کنید تا به باند بالینجر سه برابر یا پائین ترین باند برخورد کند )2
 . بر و دو برابر انحراف معیار به دامنه بین باند ھای دو برابر و یک برابر وارد شودصبر کنید تا قیمت از دامنه بین باند ھای سه برا )3
 .با بسته شدن یک کندل در دامنه بین باند ھای یک برابر و دو برابر انحراف معیار، به معامله خرید وارد شوید )4
 . ھیدپیپ فاصله نداشته باشد، قرار د 10حد زیان را در یک نقطه کف مناسب که کمتر از  )5
 . نمائید ھدف قیمت نیمه اول معامله را برابر مخاطره پذیرفته شده قرار دھید و با برخورد به این ھدف، حد توقف نیمه دوم را به نقطه ورود منتقل )6
 .با برخورد قیمت به باند دو برابرانحراف معیار باالئی از نیمه دوم معامله نیز خارج شوید )7

 :قواعد ورود به معامله فروش
 . شود 70بیش از  RSIکنید تا  صبر )1
 .قیمت را تعقیب کنید تا به باند بالینجر سه برابر یا باالترین باند برخورد کند )2
 . صبر کنید تا قیمت از دامنه بین باند ھای سه برابر و دو برابر انحراف معیار به دامنه بین باند ھای دو برابر و یک برابر وارد شود )3
 .نه بین باند ھای یک برابر و دو برابر انحراف معیار، به معامله فروش وارد شویدبا بسته شدن یک کندل در دام )4
 . پیپ فاصله نداشته باشد، قرار دھید 10حد زیان را در یک نقطه سقف مناسب که کمتر از  )5
 . دوم را به نقطه ورود منتقل نمائید ھدف قیمت نیمه اول معامله را برابر مخاطره پذیرفته شده قرار دھید و با برخورد به این ھدف، حد توقف نیمه )6
 .با برخورد قیمت به باند دو برابرانحراف معیار پائینی از نیمه دوم معامله نیز خارج شوید )7

 
 

 . پیپ در نتیجه این دو معامله بدست آمد 38حاصل شد و با بسته شدن نیمه دوم معامله، سود نھائی  1.1939ت این شرایط در قیم. برای بستن نیمه دوم معامله به انتظار ماندیم تا قیمت دومین باند بالینجر را در طرف مقابل قطع نماید. بعد از ظھر این ھدف قیمتی بدست آمد و حد توقف نیمه دوم معامله را به نقطه ورود منتقل کردیم 1چھار ساعت بعد یعنی در ساعت . در نظر گرفته شد 1.1906 پیپ بیش از قیمت ورود یعنی 22قرار داده شد و ھدف قیمتی نیمه اول معامله  1.1862حد زیان در نقطه کف . به معامله خرید وارد شدیم 1.1894صبح حاصل شد و ما در قیمت  9شرایط ورود به معامله خرید در ساعت . ه برابر انحراف معیار ماندیم تا با مشاھده آن وارد معامله خرید شویمدر اینجا به دقت در انتظار بسته شدن یک کندل بین دو برابر و س. ابر و سه برابر انحراف معیار استباند ھای بالینجر را کنترل کردیم و دریافتیم که قیمت به باند سه برابر انحراف معیار برخورد نموده و در حال حرکت بین دو باند دو بر. کاھش یافته است 30به کمتر از  RSIکاتورصبح اندی 6این جفت ارز پس از آغاز بازار لندن شروع به کاھش کرده و در حدود ساعت . است 2006فوریه  22از تاریخ  EUR/USDاولین مثال مربوط به 
 

 . پیپ بوده است 18.5سود نھائی حاصل از این معامله . فت و نیمه دوم معامله نیز بسته شدبرخورد با آن صورت گر 0.6605ھدف دوم قیمتی باند دوم باالئی بود که در قیمت . صبح روز بعد بدست آمد و ما ضمن بستن نیمی از معامله ، حد توقف نیمه دیگر معامله را به نقطه ورود منتقل نمودیم 8این ھدف قیمتی در ساعت .  قرار داده شود 0.6598یمت در قیمت کامًال قابل دسترس این مخاطره بسیار اندک بود و باعث شد که ھدف اول ق. پیپ قرار دادیم 15با پذیرش مخاطره  0.6568حد زیان معامله را در یک کف مناسب یعنی . وارد معامله خرید شدیم 0.6583بنابراین ما با شروع کندل بعدی در قیمت . بعد از ظھر پدید آمد 9این شرایط در ساعت . دو باند بسته شود سپس در انتظار می مانیم تا قیمت بین باند ھای دوم و اول حرکت نموده و یک کندل بین این. بعد از ظھرآغاز می گرددکه در عین حال قیمت به سومین باند بالینجر برخورد نموده است 6در ساعت  30به کمتر از  RSIکاربرد استراتژی افول خالص با سقوط . در یک دامنه معامله می شده استنظیر مثال قبلی، این جفت ارز تا قبل از باز شدن بازار نیوزلند و انتشار اخبار اقتصادی مربوطه . نشان می دھد 2006فوریه  26را در تاریخ  NZD/USDدومین مثال جفت ارز 
 

ـا بسـته شـدن نیمـه اول معاملـه، حـد توقـف نیمـه دوم بـه قیمـت ورود منتقـل گردیـد             3این ھدف قیمتی در ساعت .تنظیم شد 118.07پیپ مخاطره برای ما به ھمراه داشت و در نتیجه ھدف اول قیمتی در قیمت  10قرار داده شد که تنھا  119.13حد زیان در یک سقف مناسب یعنی . شدیم119.03ه ساعت بعد یک کندل قیمت بین دو باند اول و دوم بسته شد و ما با شروع کندل بعدی وارد معامله فروش در قیمت س. در ھمان زمان قیمت با سومین باند بالینجر نیز برخورد می کند و اکنون ما در انتظار حرکت قیمت به محدوده بین باند دوم و اول ھستیم. وارد شد که نشانه ای از وضعیت خرید ھیجانی است 70به محدوده بیش از  RSIصبح قیمت صعود نمود و  8:30مدت کوتاھی پس از ساعت . مله می شوددر آستانه گشایش بازار ھای مالی آمریکا، مشاھده کردیم که این جفت ارز در یک دامنه بسیار محدود معا. مشاھده می کنیم 2006مارس  10را از تاریخ  USD/JPYبعنوان مثالی از فروش نمودار   ـائین برخـورد نمایـد                . بعد از ظھر حاصل گردید و ب ـالینجر دوم در سـمت پ ـا قیمـت بـه بانـد ب ـانیم ت ـاعت    . بـرای بسـتن نیمـه دوم معاملـه منتظـر مـی م پیـپ از ایـن معاملـه حاصـل گردیـد، قبـل از اینکـه قیمـت          16.5حاصـل شـد و در نھایـت سـود      118.80صـبح روز بعـد در قیمـت     4ایـن شـرایط س
 . خورد به دومین باند بالینجر در جھت مقابل، به حرکت خود در جھت اولیه ادامه می دھدتوجه داشته باشید که در بسیاری از موارد روند پس از بر. ھمانطور که مشاھده می کنید، استراتژی افول خالص سود ھای کوچکی پس از تخلیه انرژی روند بدست می آورد. بخواھد مجددًا افزایش یابد

 
ـائینی بسـته شـود                    . بعـد از ظھـر بدسـت آمـد     10محاسبه گردید که در ساعت  1.7544ن تر از نقطه ورود یعنی پیپ پائی 25ھدف اول قیمتی نیز . پیپی به ھمراه داشت 25قرار داده شد که مخاطره ای  1.7594معامله فروش انجام و حد زیان در قیمت  1.7569با آغار کندل بعدی یعنی در قیمت . بعد از ظھر قیمت بین باند ھای دوم و اول بسته شد و سیگنال فروش صادر گردید 4در ساعت . له فروش شدیمدر ھمین زمان قیمت نیز به سومین باند بالینجر باالئی برخورد نمود و پس از آن ما منتظر مشاھده شرایط معام. وارد گردید 70به محدوده بیش از  RSIساعت بعدی صعود کرد و اندیکاتور  7صبح ، قیمت طی  8:30در پی انتشار ضعیف تر از حد انتظار این شاخص در ساعت . د معامله می شود، مشاھده کردیم که قیمت در آستانه اعالم شاخص قیمت مصرف کننده آمریکا، در یک دامنه محدو 2006مارس  16در . فوق مثال دیگری از استراتژی افول خالص را نشان می دھد GBP/USDنمودار قیمت   ـا برخـورد بـه بانـد دوم پ ـا نیمـه دوم معاملـه ب ـار مانـدیم ت ـال حـد توقـف بـه نقطـه ورود، بـه انتظ ـاید بگوئیـد کـه    . لـه حاصـل گردیـد   پیـپ از کـل معام   33.5بدسـت آمـد و    1.7525ایـن شـرایط روز بعـد و در قیمـت     .  سـپس ضـمن انتق ـاعت    " ش ـانی کـه   . صـبخ بـوده اسـت    3اوه بسـتن نیمـه دوم در س زم

 . بوده است 1.7519مقدار مخاطره پذیرفته شده مقدار مناسبی برای این منظور است که در این مثال برابر  دو برابر. بنابراین نیاز به یک ھدف قیمتی ثابت خواھید داشت. کامال قابل درک است که شما نتوانید ساعت ھا پشت مانیتور به انتظار حصول شرایط بستن معامله خود بمانید!" من خواب بوده ام
 

 . ه بتواند یک حساب معامالتی را با تھدید مواجه نمایدولی این زیان چندان زیاد نبود ک. نتوانست افزایش یابد و به روند کاھشی خود ادامه داد و قیمت دو ساعت بعد به حد زیان برخورد نمود GBP/JPYولی قیمت . قرار دادیم 204.70بر اساس قواعد ھدف اول قیمتی را در فاصله ای برابر با مخاطره پذیرفته شده یعنی . پیپی بود 18مخاطره  قرا دادیم که نشان دھنده پذیرش 204.34حد زیان را در یک کف  مناسب یعنی . بود 204.56قیمت ورود ما . ما چھار ساعت صبر کردیم تا یک کندل بین باند ھای دوم و اول بسته شود تا با باز شدن کندل بعدی وارد معامله خرید شویم. ر انتظار مشاھده شرایط ورود به معامله خرید ماندیمپس از آن ما د. وارد شد و به سومین باند پائینی نیز برخورد کرد 30کمتر از  RSIقیمت به محدوده فروش ھیجانی با . یعد از ظھر یعنی در ساعت شروع به کار بازار آسیا، قیمت شکست محدوده فشرده ساعات قبل خود را  آغاز نمود 7در ساعت . نشان می دھد 2006فوریه  14را از تاریخ  GBP/JPYنمودار فوق قیمت . بنابراین آخرین مثال را به معامله ای اختصاص داده ایم که با سود ختم نشده است. بدیھی است که ھیچ استراتژی ای نمی تواند صد در صد موفق باشد 
 
 حافظه قیمت   استراتژی -6

 . در این استراتژی برای استفاده از این حرکات برگشتی، بطور حساب شده ای به حجم معامله افزوده می شود. ما این استراتژی را برای استفاده از اینگونه حرکات گوه ای قیمت، طراحی کرده ایم. اس ناگوار را حداقل چند بار تجربه کرده اندھمه معامله گران ارز این احس. ر سود آن معامله حرکت کندھیچ چیز ناگوار تر از این نیست که حد زیان یک معامله دقیقًا در یک نقطه سقف یا کف قیمت بخورد و پس از آن قیمت برگردد و حتی در مسی
 . چرا که در صورت برخورد به یک حرکت قوی در جھت مخالف معامله، ممکن است زیان ھا تا آنجا بزرگ شود که کل حساب را به مخاطره افکند. بنابراین احترام به حد زیان در این استراتژی بسیار مھم است. د زیان ممکن است بسیار زیاد باشدح استفاده کننده از این استراتژی باید توجه داشته باشد که ھر چند تعدد برخورد به حد زیان در این استراتژی بسیار کمتر است، ولی مقدار. ندمناسب است که از برخورد به حد زیان بیزارند و عالقه مند ھستند که با افزودن پله ای به معامله خود به سودی ھر چند اندک دست پیدا کناستراتژی حافظه قیمت برای معامله گرانی 

 . ین حالتی وجود ندارداین اتفاق در زمانی روی می دھد که عمده انرژی قیمت برای غلبه بر سقف دو قلو صرف شده است، در حالی که در برخورد قیمت با سقف اول چن. بازار تزریق کنند ضافی برای حرکت صعودی بعدی نیز بهشکست یک سقف دوگانه به این معنی است که نه تنھا خریداران باید آنقدر قوی باشند که بر مقاومت آن غلبه کنند، بلکه بتوانند مومنتوم ا. کف دوگانه پتانسیل معامالتی قوی ای وجود دارد که حتی پس از شکسته شدن نیز قیمت را به سوی خود می کشد این استراتژی بر این فرض استوار است که در تراز ھای تشکیل سقف یا. در واقع این تراز ھا مثل مغناطیسی عمل می کنند که قیمت را پس از زدن حد زیان ھا به سمت خود می کشد. حمایت و مقاومت کف یا سقف دو گانه حتی پس از شکسته شدن نیز تاثیر خاصی بر حرکات قیمت اعمال می کنند این استراتژی براین فرض استوار است که نقاط
 .این مفھوم دقیقا توضیح داده شده است 1در شکل . ه برگشت از یک سقف دوگانه را تعیین می کنیم و آنرا به نقطه سقف می افزائیم تا محدوده مقاومت به دست آیددامن. چگون در این استراتژی ریسک را تعیین می کنیم؟ ما از یک دیدگاه متقارن استفاده می نمائیم

 
 . این موارد باید در مدیریت ریسک مورد توجه قرار گیرد. تری دارد ولی در عین حال به دلیل بزرگتر بودن حرکات قیمت ، مقدار ھر زیان بسیار بیشتر است در نمودار روزانه این استراتژی شکست کم تعداد. این شرایط در نمودار روزانه و ساعتی مکرر دیده می شود. منطقه مقاومت نام دارد و در این شکل مشاھده می شود که قیمت نتوانسته از این منطقه عبور نماید1.2344=1.2060+0.0284تا  1.2060در حرکت صعودی بعدی قیمت . ائین آمده استپیپ پ 284یعنی  1.1776کاھش یافته و تا  1.2060پس از برخورد به سقف قیمتی  EUR/USDدر شکل فوق مشاھده کنید که قیمت 

 
 :قواعد ورود به معامله فروش 

 .یک روند صعودی که در آن ھر حداقل بیش از حداقل قبلی باشد، بیابید )1
 .عتی بدنبال یک حرکت بازگشتی باشیددر نمودار روزانه یا سا )2
 .حرکت اصلی را شامل شود% 38.2مطمئن شوید که این بازگشت حداقل  )3
 .وقتی قیمت صعود کرد و به قیمت سقف قبلی رسید یک نیمه از معامله فروش را انجام دھید )4
 .مقدار بازگشت را اندازه بگیرید )5
 .یدحد زیان خود را در فاصله برابر مقدار بازگشت قرار دھ )6
 . مقدار بازگشت اندازه گیری شده قرار دھید% 50حد سود این نیمه معامله را  )7
 .اگر قیمت در جھت زیان شما حرکت کرد، با طی شدن نیمی از حد زیان وارد نیمه دوم معامله فروش شوید )8
 .حد زیان معامله دوم را در ھمان مقدار حد زیان معامله اول قرار دھید )9

 .رسیدن به ھدف قیمتی معامله اول بمانید قطه سر به سر رسید، معامله دوم را با سود ببندید، حد زیان معامله اول را به نقطه سر به سر مجموع دو معامله منتقل کنید و به انتظارھر گاه معامله اول به ن )10
 :قواعد ورود به معامله خرید 

 .یدیک روند نزولی که در آن ھر حداکثر کمتر  از حداکثر قبلی باشد، بیاب )1
 .در نمودار روزانه یا ساعتی بدنبال یک حرکت بازگشتی باشید )2
 .حرکت اصلی را شامل شود% 38.2مطمئن شوید که این بازگشت حداقل  )3
 .وقتی قیمت نزول کرد و به قیمت کف قبلی رسید یک نیمه از معامله خرید را انجام دھید )4
 .مقدار بازگشت را اندازه بگیرید )5
 .رابر مقدار بازگشت قرار دھیدحد زیان خود را در فاصله ب )6
 . مقدار بازگشت اندازه گیری شده قرار دھید% 50حد سود این نیمه معامله را  )7
 .اگر قیمت در جھت زیان شما حرکت کرد، با طی شدن نیمی از حد زیان وارد نیمه دوم معامله خرید شوید )8
 .دحد زیان معامله دوم را در ھمان مقدار حد زیان معامله اول قرار دھی )9

 .منتقل کنید و به انتظار رسیدن به ھدف قیمتی معامله اول بمانیدھر گاه معامله اول به نقطه سر به سر رسید، معامله دوم را با سود ببندید، حد زیان معامله اول را به نقطه سر به سر مجموع دو معامله  )10
 .حال ببینیم که این استراتژی چگونه عمل می کند

 
ـا چنـین شـرایطی ھرگـز نبایـد از اھـرم بـیش از          بـه ھـر صـو   . ولی احتمال باالی موفقیت در این استراتژی به ما اجازه مـی دھـد کـه در مـورد ریسـک کمتـر سـخت گیـری کنـیم         . می رسد% 7.5در ھر معامله که پیشتر بیان کردیم، بیشتر خواھد بود و در مجموع دو معامله به بیش از  % 2حتی در این صورت نیز میزان ریسک از حد مجاز . معامله شود دالری به این روش 10000دالری ھرگز نباید بیش از دو مینی الت  10000در یک حساب فرضی . بزودی مشخص می شود که چرا چنین حد زیان بزرگی مورد نیاز است). پیپ 521دقیقا ( پیپ بوده است  500بدلیل روزانه بودن نمودار حد زیان این معامله مقداری به بزرگی بیش از . خرید شده ایم وارد یک نیمه از معامله 1.7386بر اساس قواعد گفته شده ، با تشکیل کف دوگانه در قیمت . توجه داشته باشید که قیمت قبل از این نمودار وضعیت صعودی داشته و سپس شروع به کاھش نموده است. بررسی می کنیم 2005نوامبر  12را در چارچوب زمانی روزانه از تاریخ  GBP/USDید جفت ارز در مثال اول معامله خر ـاب         2رت در نمـودار روزانـه ب ـامالت اسـتفاده نمـود کـه در یـک حس ـا   20000دالری برابـر   10000برابـر در مع ـا بـه معاملـه خریـد در قیمـت       . مینـی الت اسـت   2دالر ی ـا ورود م ـاز ھـم          1.7386ب ، ایـن تـراز حمایـت شکسـته شـد و قیمـت ب

 . استراتژی منجر به سودی قابل توجه گردید ، در این)بدلیل شکسته شدن حمایت (بنابراین حرکتی که در اکثر استراتژی ھای معامالتی منجر به زیان می شود . پیپ سود حاصل گردید 521برخورد کرد و در مجموع  1.7646نیمه اول معامله به حد سود خود در قیمت  2005نوامبر  23به ھر حال در . جموع دو معامله به زیان وارد نمی شودمنتقل کردیم تا مطمئن شویم که م 1.7126در اینجا حد زیان نیمه اول معامله را به . پیپ سود حاصل گردید 260از این نیمه معامله . بستیم یعنی ھمان نقطه ای که معامله اول را باز کرده بودیم 1.7386باز کرده بودیم در قیمت  1.7126ند و در نتیجه ما معامله دوم را که در قیمت  پس از نوساناتی متعدد نھایتًا قیمت نتوانست به سمت حد زیان ما حرکت ک. حال دو نیمه معامله ما کامل شده است و در انتظار ادامه حرکت قیمت می مانیم. 1.6865یعنی در نیمه راه حد زیان در قیمت  . به معامله اولی افزودیم 1.7126ما بر اساس قواعد، معامله خرید دیگری در قیمت بنابراین . کاھش یافت
 

 . پیپ بوده است 521پیپ بوده در حالی که در مثال قبلی  177حد زیان در این مثال . ه استفاده از این استراتژی در چارچوب ھای زمانی کوتاه تر، بسیار کمتر از چارچوب زمانی روزانه استھمچنان توجه کنید که مخاطر. بدون اینکه به مقدار قابل توجھی در زیان فرو رود و سود قابل اطمینانی از آن حاصل گردید. این معامله چھار روز بطول انجامید. محقق شد 1.7402در قیمت  2006بعد از ظھر روز سوم آوریل  8مخاطره پذیرفته شده تعیین گردید که ساعت % 50معامله برابر حد سود این . بنابراین کار به نیمه دوم معامله نکشید. قیمت از این حدود کاھش قابل توجھی نیافت و صعود کرد. پیپ انجام دادیم 177ما یک معامله خرید با حد زیان  1.7313با رسیدن قیمت به . بعد از ظھر روز بعد ادامه یافته است 2شروع شده و تا ساعت  2006مارس  29صبح  9ا از این حرکت تقریب. 1.7313تا  1.7490یعنی از . پیپی در جھت خالف روند صعودی خود انجام داده است 177یک حرکت  GBP/USDدر این مثال جفت ارز . در مثال بعدی کاربرد این استراتژی در چارچوب زمانی کوتاه تر یک ساعته را مشاھده می کنیم
 

 .با سود مورد نظر خود خارج شویم 1.2092ستیم از نیمه اول معامله نیز در قیمت قیمت بازھم کاھش یافت و ما توان.  نیمه دوم معامله را بستیم و حد زیان نیمه دیگر را به نقطه سر به سر مجموع دو معامله منتقل نمودیم 1.2181با برگشت قیمت به . پس از آن قیمت باز ھم باالتر رفت ولی نتوانست به حد زیان ما برخورد نماید و کاھش پیدا کرد. انجام شد 1.2278 قیمت باز ھم باالتر رفت و نیمه دوم معامله فروش در قیمت. ، انجام دادیم1.2358دست یافت و ما نیمی از معامله فروش خود را در این قیمت با حد زیان  1.2181به تراز  2006ژانویه  23سپس قیمت مجددًا در تاریخ . انجام شده است 1.2004تا  1.2181از  2006ت بازگشتی طی اوائل سال در این مثال یک حرک. بررسی می کنیم EUR/USDمثالی از معامله فروش را در نمودار یک ساعته 
 

 . نیمه اول معامله را نیز با سود مورد نظر پایان دادیم 8ساعت بعد در ساعت  10ببندیم و حدود  118.22صبح روز بعد در قیمت 10چندان ادامه نیافت و ما توانستیم نیمه دوم معامله فروش را ساعت  صعود قیمت. نیم دوم معامله فروش خود را با ھمان حد زیان انجام دادیم 118.78شدیم و با افزایش مجدد قیمت در نقطه  119.36وارد معامله فروشی با حد زیان در قیمت  2006آوریل  3در تاریخ  118.22با صعود مجدد قیمت و رسیدن به قیمت . پیپ بوده است 116یعنی  117.08تا  118.22ز دامنه این حرکت ا. انجام داده است 2006مارس  30صبح  8تا  2006مارس  29صبح  8قیمت یک حرکت بازگشتی را از ساعت . در چارچوب زمانی ساعتی را مشاھده می کنیم USD/JPYمثالی دیگر از فروش جفت ارز 
 . شرایطی که اغلب در بازار فارکس وجود دارد. واضح است که این استراتژی در بازار ھای دامنه ای دارای بھترین کاربرد است. توجه کنید که چگونه یک معامله گر چاالک می تواند با مخاطره نه چندان زیاد در چارچوب ھای زمانی کوتاه از حرکات بازار سود ببرد .این مثال بار دیگر قدرت این استراتژی را در چارچوب ھای زمانی کوتاھتر نشان داد

 . ت این استراتژی می پردازیمحال به مثالی از شکس
 

 .پیپ زیان به بار آورد 465خورد و مجموعا  114.88و قیمت  2005اکتبر  14متاسفانه قیمت در روند صعودی خود ھیچ توقفی نداشت و حد زیان ھر دو نیمه معامله در تاریخ . انجام شد 113.33نیمه دوم معامله فروش در قیمت   2005سپتامبر  27ھفت روز بعد در . نمودیم 111.78ه در قیمت با تشکیل یک سقف دو قلو اقدام به انجام نیمه اول معامل 2005سپتامبر  20در . ، چنان مومنتوم قوی ای داشت که فروشندگان ھیچگاه نمی توانستند زیان ھای خود را جبران نمایند 2005در ربع چھارم سال  USD/JPYاین مثال نشان می دھد که روند صعودی جفت ارز . التی را از میان ببردچرا که فقط یک روند قوی بدون بازگشت می تواند کل حساب معام. به ھمین دلیل است که قرار دادن حد زیان بر اساس قواعد در این استراتژی بسیار مھم است. بزرگترین خطر برای این استراتژی، بازار یک طرفه ای است که بازگشتی در آن وجود نداشته باشد
 

 روایتی دیگر از استراتژی حافظه قیمت
 . مواقع موفق عمل کرده است% 70این استراتژی در . استراتزی حافظه قیمت سود آور است چون احتمال موفقیت در آن بسیار باالتر از شکست است. پیپ سود حاصل می شد 310پیپ زیان پدید آمد در حالی که اگر ھر دو نیمه معامله با سود بسته می شدند، تنھا  465خوردن حد زیان بعنوان نمونه در ھمین مثال قبلی با . واحد مخاطره ایجاد می نماید 1.5محاسبه می شود که در بھترین حالت این استراتژی یک واحد سود در برابر . یکی  از انتقاداتی که منتقدات این استراتژی مطرح می کنند نسبت مخاطره به سود پائین آن است

 . انجام می شود ولی نسبت مخاطره به سود آن مناسبتر است و ورود به معامله فقط در یک مرحله. این روایت موقعیت ھای معامالتی کمتری پدید می آورد و ممکن است صحت کمتری داشته باشد. ه گرانی که از این نسبت مخاطره به سود ناراضی اند می تواند از روایت دیگری از این استراتژی استفاده نمایندولی معامل
 :قواعد این روایت از حافظه قیمت به شرح زیر ھستند

 
 قواعد ورود به معامله خرید

 .در نمودار روزانه یا ساعتی یک بازگشت قیمت در حرکت نزولی بیابید )1
 .از حرکت اصلی باشد% 38.2این دامنه نباید کمتر از . دامنه این بازگشت را بیابید )2
 .م کنید و از آن به عنوان حد زیان استفاده نمائیداین دامنه را از نقطه کف ک )3
 )استفاده کنند% 38.2عالقه مندان فیبوناچی می توانند از نسبت . (وقتی قیمت مجددًا نزول کرد و تا حد یک سوم این دامنه از نقطه کف گذشت وارد ھر دو نیمه معامله خرید شوید )4
 .ه را به عنوان حد سود تعیین کنید دامن% 50برای نیمه اول  )5
 . با بسته شدن معامله اول با سود، حد توقف معامله دوم را به نقطه ورود منتقل نمائید )6
 .دامنه تنظیم نمائید% 100حد سود نیمه دوم معامله را برابر  )7

 
 

 قواعد ورود به معامله فروش
 .یابیددر نمودار روزانه یا ساعتی یک بازگشت قیمت در حرکت صعودی ب )1
 .از حرکت اصلی باشد% 38.2این دامنه نباید کمتر از . دامنه این بازگشت را بیابید )2
 .این دامنه را از نقطه سقف کم کنید و از آن به عنوان حد زیان استفاده نمائید )3
 )استفاده کنند% 38.2عالقه مندان فیبوناچی می توانند از نسبت . (یدوقتی قیمت مجددًا صعود کرد و تا حد یک سوم این دامنه از نقطه سقف گذشت وارد ھر دو نیمه معامله فروش شو )4
 .دامنه را به عنوان حد سود تعیین کنید % 50برای نیمه اول  )5
 . با بسته شدن معامله اول با سود، حد توقف معامله دوم را به نقطه ورود منتقل نمائید )6
 .دامنه تنظیم نمائید% 100حد سود نیمه دوم معامله را برابر  )7

 .موارد موفق باشد، سود آور خواھد بود% 50یعنی اگر این استراتژی در . را به دست می دھد 1.15:1پیپ است که نسبت مخاطره به سود  134پیپ و مخاطره پذیرفته شده  150یعنی سود ھر دو نیمه معامله . پیپ است 100م پیپ و حد سود نیمه دو 50حدسود نیمه اول معامله . پیپ  67پیپ باالتر از یک نقطه سقف انجام می شود با حد زیان  33ورود در قیمت . پیپ استفاده نمائید 100برای سھولت محاسبات می توانید از مثالی با حد زیان . آن است 1.15:1مزیت این روایت از استراتژی نسبت مخاطره به سود 
 :مثالی از این روایت را در ادامه پی می گیریم

 
 

 . جازه نمی دھیم یک معامله سود آور به معامله ای زیان ده تبدیل شوداین وضعیت کامًال منطبق با استراتژی ما است که ھرگز ا. نیمه دوم معامله با برخورد به حد توقف در نقطه ورود بسته شد. در اینجا با بسته شدن نیمه اول معامله، حد توقف نیمه دوم معامله را به قیمت ورود منتقل کردیم. حاصل گردید 1.2086اولین ھدف قیمتی ما در  2006آوریل  3 صبح 1قیمت کمی در جھت زیان ما حرکت کرد ولی نھایتًا کاھش یافت و در ساعت . اقدام به فروش نمودیم 2006مارس  30صبح  10در  1.2148با صعود مجدد بر اساس قواعد، ما در قیمت . پیپ 126یعنی . را شاھد بودیم 1.1979تا  1.2105از قیمت  EUR/USDیک حرکت بازگشتی در قیمت جفت ارز  2006مارس  29در 
 

 
 

 .پیپ سود بدست آمد 252به حد سود برخورد کرد و  1.7426نیمه دوم معامله نیز بعدا در . ورد کرد و بسته شدبه حد سود خود خود برخ 2006آوریل  3در تاریخ  1.7342نیمه اول معامله در قیمت . قیمت قدری پائین تر رفت ولی مجددا صعود خود را آغاز نمود. پیپ پائین تر از کف دو گانه قرار داده شد 165یعنی  1.7145حد زیان در قیمت . اقدام به خرید نمودیم 1.7258زیان تعیین شده، در قیمت بنابراین با کاھش مجدد و در یک سوم مسیر به سمت حد . را شاھد بودیم 1.7482تا  1.7314از  GBP/USDیک حرکت بازگشتی قوی در  2006مارس  3در . آخرین مثال معامله خرید بر اساس این روایت را نشان می دھد 

 
 

 
 

 

 



 

 در چارچوب پنج دقیقه اي Momoاستراتژي  -1
بعضی از معامله گران بسیار پر حوصله هستند و مدت زیادي صبر می کنند تا یک موقعیت معاملـه  

ل معامله گران دیگري وجود دارند که کم حوصله انـد و مایلنـد طـی    در مقاب. بسیار مناسب بیابند
ایـن  . چند دقیقه تا حداکثر چند ساعت یک حرکت مناسب براي ورود به معامله در بازار پیدا کننـد 

. معامله گران کم حوصله می توانند به معامله گران قدرتمندي بر اساس مومنتـوم تبـدیل شـوند   
می کنند تا بازار قدرت کافی براي حرکـت یـک جفـت ارز در جهتـی     چرا که این معامله گران صبر 

در اینحالت این معامله گران سوار بر مومنتوم شده و امیدوارنـد کـه ایـن    . خاص را بدست آورد 
در عین حال هر گـاه قـدرت قیمـت    . مومنتوم بتواند قیمت را در همان جهت بخوبی حرکت دهد

چـون یـک   . ین کسی اسـت کـه از بـازار بیـرون مـی پـرد      کاهش یابد، معامله گر کم حوصله ما اول
استراتژي صحیح بر اساس مومنتوم نیازمند قواعد محکمی براي خروج به موقع از بـازار اسـت تـا    
بتواند از سود خود محافظت کند و در عین حال بتواند تا آنجا که ممکن است بـر حرکـت قیمـت    

 . سوار شده و حداکثر سود را بدست آورد
در چارچوب پنج  Momoاستراتژي «  ژي درخشانی بر پایه مومنتوم توسعه داده و آنرا ما استرات
زیرا در این روش به دنبال یک مومنتوم انفجاري در چارچوب زمانی بسیار . نام نهاده ایم »دقیقه اي

رك اولین انـدیکاتور میـانگین متحـ   . ما از دو اندیکاتور استفاده می کنیم. کوتاه پنج دقیقه اي هستیم
به این دلیـل از میـانگین متحـرك نمـائی بـه جـاي سـاده        . است EMA20نمائی بیست دوره اي یا 

استفاده کرده ایم که میانگین متحرك نمائی وزن بیشتري به قیمت هاي اخیر می دهد و این همان 
این میانگین متحرك به ما کمک . چیزي است که براي تشخیص حرکت هاي سریع به آن نیاز داریم

 MACDواگـرا یـا   -اندیکاتور بعدي میـانگین متحـرك همگـرا   . ند که روند را تشخیص دهیممی ک
 .است 12,26,9تنظیمات این اندیکاتور هم همان تنظیمات پیش گزیده یا . است

ولـی فقـط در مـواقعی کـه مومنتـوم      . این استراتژي یک استراتژي مبتنی بر برگشت قیمت اسـت 
همچنین هر معاملـه را بـه دو   . انفجاري قوي را سبب شودآنقدر قوي باشد که بتواند یک حرکت 

در بخش اول ما به دنبال تضـمین سـود هسـتیم و    . بخش محافظه کارانه و تهاجمی تقسیم می کنیم
ولی در بخش دوم به سود . سعی داریم که نگذاریم معامله برنده مان به معامله بازنده تبدیل شود

در شرایطی کـه  . حداکثر حرکت قیمت بهره برداري کنیماجازه رشد می دهیم و سعی می کنیم از 
 . حد زیان را به نقطه ورود منتقل کرده ایم و در معرض هیچگونه مخاطره اي نخواهیم بود

 

 



 

 قواعد معامله خرید
معاملـه شـود و در    EMA20به دنبال شرایطی هستیم که جفت ارز مورد نظر ما کمتـر از   )1

 . منفی باشد MACDعین حال 
در حـال   MACDرا به سمت باال قطع کند و در عین حال  EMA20نیم تا قیمت صبر می ک )2

 . شودمثبت شدن باشد و یا طی حداکثر پنج میله مثبت 

 . وارد معامله خرید می شویم EMA20پیپ باالتر از  10 )3

در معامله تهاجمی حد زیان را در حوالی یک کف قیمتی در نمودار پنج دقیقه اي قـرار مـی    )4
پیـپ   EMA20 )30پیـپ کمتـر از    20عامله محافظه کارانه حد زیـان را روي  دهیم و در م

 .تنظیم می نمائیم) کمتر از نقطه ورود
معامله محافظه کارانه در سودي معادل حد زیان می بندیم و حد زیان معامله تهاجمی را به  )5

 . نقطه ورود منتقل می کنیم

 . منتقل می کنیم EMA20ز پیپ کمتر ا 15کششی را به  توقفبا افزایش قیمت، حد  )6

با افزایش قیمت به سمت باال افـزایش مـی یابـد ولـی بـا       Trailing Stopکششی یا  توقفحد (
 )مترجم. کاهش قیمت تغییري نمی کند

 

 فروشقواعد معامله 
معاملـه شـود و در    EMA20به دنبال شرایطی هستیم که جفت ارز مورد نظر ما بیشتر از  )1

 . مثبت باشد MACDعین حال 
در  MACDرا به سمت پائین قطع کنـد و در عـین حـال     EMA20صبر می کنیم تا قیمت  )2

 . شودحال منفی شدن باشد و یا طی حداکثر پنج میله منفی 

 . وارد معامله فروش می شویم EMA20پیپ پائین تر از  10 )3

ی در معامله تهاجمی حد زیان را در حوالی یک سقف قیمتی در نمودار پنج دقیقه اي قرار م )4
پیـپ   EMA20 )30پیـپ بیشـتر از    20دهیم و در معامله محافظه کارانه حد زیان را روي 

 .تنظیم می نمائیم) بیشتر از نقطه ورود
معامله محافظه کارانه در سودي معادل حد زیان می بندیم و حد زیان معامله تهاجمی را به  )5

 . نقطه ورود منتقل می کنیم

 . منتقل می کنیم EMA20پیپ بیش از  15کششی را به  توقفبا کاهش قیمت، حد  )6
 

 



 

 :به مثال هاي بعدي توجه فرمائید

 
 

در این زمان مشـاهده  . است 17/03/2006در تاریخ  EUR/USDاولین مثال مربوط به جفت ارز 
را به سمت باال قطع کرده  EMA20در حال مثبت شدن است و قیمت نیز منحنی  MACDشد که 

بـوده اسـت ولـی هنـوز      EMA20قیمت بیش از  02:00و  00:30ت با وجود اینکه بین ساعا. است
 .هنوز کمتر از صفر بوده است MACDچرا که . سیگنال خرید صادر نشده است

سـیگنال خریـد    1.2044در قیمـت  . خط صفر را قطع کند و مثبت شـود  MACDما صبر کردیم تا 
حد زیان عبارت بـود  . یموارد معامله خرید شد 1.2056=10+1.2046صادر گردید و ما در قیمت 

ایـن هـدف حـدود دو    . 1.2086=1.2056+30هدف اول ما عبارت بود از  1.2026=1.2046-20از 
توقـف  ما نیمی از معامله را در این قیمت بستیم و براي نیم دیگر حـد  . ساعت و نیم بعد محقق شد

در  21:35اعت نیمه دوم این معاملـه در سـ  . منتقل کردیم EMA20پیپ کمتر از  15کششی را به 

 



 

پیپ در  65.5کششی بسته شد و سود میانگینی برابر توقف با برخورد قیمت به حد  1.2157قیمت 
 .این دو معامله حاصل گردید

 
است کـه در نمـودار    22/03/2006در تاریخ  USD/JPYدومین مثال مربوط به معامله جفت ارز 

بـه   EMA20ه قیمت در حال عبور از نظیر مثال قبل ، مشاهده می کنیم ک. فوق مشاهده می شود
 . مثبت نشده است ما به بازار وارد نمی شویم MACDسمت باال است ولی چون هنوز نمودار 

پیـپ بـا    10مثبت می شود و ما صبر می کنـیم تـا قیمـت در مسـیر صـعود خـود        MACDسپس 
EMA20 ـ . فاصله بگیرد و در این حالت وارد معامله خرید می شویم  116.67ازار قیمت ورود به ب

. در این مثال موضوع کمی پیچیده تـر اسـت  . می باشد 116.57برابر  EMA20است، در حالی که 
 ،و حد سود معامله اول 116.37=116.57-20تعیین می شود یعنی  EMA20پیپ زیر  20حد زیان 

پـنج  . 116.97در نقطـه  . پیپ باالتر از قیمـت ورود اسـت   30برابر مقدار زیان پذیرفته شده یعنی 

 



 

پـس از بسـته شـدن معاملـه اول مـا حـد       . دقیقه بعد این معامله به حد سود خود برخورد می کند
و در  117.07معامله دوم در قیمت . منتقل می کنیم EMA20پیپ کمتر از  15کششی را به توقف 

بـا اینکـه ایـن معاملـه بـه      . پیپ است 35میانگین سود این دو معامله . بسته می شود 18:00ساعت 
دازه معامله قبلی پر سود نبود، نمودار نشان می دهد که قیمت به خـوبی در جهـت معاملـه مـا     ان

 . حرکت کرده است

 
 20/03/2006در تـاریخ   NZD/USDاولین مثال ما از معامله فروش در مثال فوق روي جفت ارز 

نـوز  را به سمت پائین قطع مـی کنـد ولـی ه    EMA20مشاهده می کنیم که قیمت . ارائه می شود
دقیقه بعد خط صفر را  25هم  MACDبنابراین صبر می کنیم تا . مثبت است MACDهیستوگرام 

نظیـر مثـال   . انجـام مـی شـود    0.6294ورود به معامله فروش در قیمت . قطع کرده و منفی شود
USD/JPY  وضعیت کمی پیچیده است چون منفی شدنMACD  با عبور قیمت ازEMA20  انجام
 . که در مثال اول این دو همزمان انجام شده بودند در حالی. نشده است

 



 

 20حـد زیـان   . اسـت  0.6301برابر  EMA20در این نقطه . وارد شدیم  0.6294پس ما در قیمت 
حد سود بخش اول معاملـه نیـز بـا فاصـله اي     .  0.6301=0.6301+20یعنی  EMA20پیپ بیش از 

ایـن  ). پیـپ اسـپرد   3با در نظر گرفتن (  0.6261یعنی در نقطه . برابر با حد زیان تعریف می شود
بخش دوم معامله به نقطه ورود منتقـل مـی    توقفحد سود دو ساعت بعد حاصل می شود و حد 

بخش دوم معاملـه  . تنظیم می گردد EMA20پیپ بیش از  15حد زیان کششی نیز با فاصله . شود
کششـی بسـته مـی شـود و      در اثر برخورد با حد زیـان  07:00و در ساعت  0.6262نیز در قیمت 

   . پیپ در این دو معامله حاصل می گردد 29.5میانگین سودي برابر  

 
را نشـان مـی دهـد کـه در تـاریخ       GBP/USDنمودار فوق فرصت معـامالتی پدیـد آمـده روي    

دقیقـه بعـد    10را قطع کـرده و   EMA20در این نمودار قیمت . بوجود آمده است 10/03/2006
MACD حد زیان . پدید آمده است 1.7375بنابراین نقطه ورود . قطع کرده است نیز خط صفر را

هـدف بخـش اول    1.7405=1.7385+20یعنـی   . قرار داده شده اسـت  EMA20پیپ بیشتر از  20

 



 

بـا رسـیدن بخـش اول    .  1.7345=1.7375-30یعنـی  . معامله برابر با مخاطره پذیرفته شده اسـت 
پیپ بـیش   15شی بخش دوم به نقطه ورود و سپس به کشتوقف معامله به هدف قیمتی خود، حد 

بسـته   14:35در سـاعت   1.7268بخش دوم معامله عمـال در قیمـت   . منتقل می شود EMA20از 
جالب اینجاست که . پیپ محاسبه می شود 68.5شده است و میانگین سود حاصل از این دو معامله 

نیز از منطقه منفی خارج  MACDکه  به سود رسیدن معامله دوم دقیقا در جائی انجام شده است
 . شده است

در چـارچوب پـنج دقیقـه اي یـک اسـتراتژي بسـیار        Momoبطوریکه مشاهده می کنید استراتژي 
ولی این استراتژي همیشه موفق نیست و . قدرتمند بر اساس مومنتوم براي حرکات برگشتی است

 . علت آنرا در یابیمضروري است که مثالی از ناموفق بودن آن را بررسی کنیم تا 

 
فـوق   EUR/CHFدر چـارچوب پـنج دقیقـه اي را در نمـودار      Momoآخرین مثـال از اسـتراتژي   

 EMA20در این نمودار قیمت . بوقوع پیوسته است 21/03/2006مشاهده می کنید که در تاریخ 

 



 

ثبـت  با قطع خط صفر از منطقـه م  MACDدقیقه بعد نیز  20را به سمت پائین قطع کرده است و 
پیـپ   20حـد زیـان   . گردیـده اسـت  1.5711به منفی وارد شده و منجر به سیگنال ورود در نقطه 

هدف اولین بخش از معامله برابر . 1.5741=1.5721+20قرار داده می شود یعنی  EMAبیشتر از 
.  1.5681=1.5721-30 یعنـی  . پیپ کمتـر از نقطـه ورود اسـت    30با مخاطره پذیرفته شده یعنی 

می رسد ولی این کاهش هنوز براي رسیدن به هـدف قیمتـی    1.5696هش می یابد و به قیمت کا
 30سپس قیمت برگشت می کند، به حد زیان برخورد می نماید و منجر بـه زیـان   . ما کافی نیست

 . پیپی روي کل معامله ما می شود
وجـه قـرار   در چارچوب پنج دقیقـه اي بایـد مـورد ت    Momoمهمترین مسئله اي که در استراتژي 

در مـواقعی کـه   . دامنه نوسان نباید خیلی کم و یا خیلی زیاد باشـد . گیرد، دامنه نوسان قیمت است
حرکت کند و در عـین حـال    EMA20به دو طرف  بازار بسیار آرام باشد، ممکن است قیمت دائماً

MACD  مقابـل   در. نیز مداوما خط صفر را قطع کند و تعداد زیادي سیگنال نادرست تولید نمایـد
اگر این استراتژي روي جفت ارزي با دامنه نوسان بسیار زیاد به کار گرفته شود، ممکن است قبـل  

 . از برخورد به هدف به حد زیان برخورد نماید
 

 CCIبر اساس  » کار صحیح را انجام بده «استراتژي  -2
براي . نطور استدر معامله گري نیز همی. تصمیم گیري صحیح کار بسیار دشواري در زندگی است

از . بسیاري از معامله گران خرید در قیمت هاي باال  یا فروش در قیمت هاي پـائین دشـوار اسـت   
گذشته ما عادت داشته ایم که به دنبال قیمت هاي ارزان باشیم و ارزان بخریم و در موقع فـروش  

ولی در واقـع بـه    ،دارندهمنوائی با روند را  يبا وجود اینکه اکثر معامله گران ادعا. گران بفروشیم
معامله گري بر اساس برگشت می تواند بسیار . دنبال این هستند که ارزان بخرند و گران بفروشند

ولی در ) و ما در آینده استراتژي هاي متعددي در این رابطه معرفی خواهیم کرد( سودآور باشد 
عمل کند و معامله گر را بـا   مواقعی که روندي قوي وجود داشته باشد، می تواند بسیار بی رحمانه

بعضی مواقع بسیار ساده تر و سودآورتر این است که با جریـان  . برخورد به حد زیان مواجه نماید
هنوز بسیاري از معامله گران به معامله بر اساس شکست بی میل هستند و بیم . قیمت همراه شویم

 . دام به خرید نموده انددارند که آخرین کسانی باشند که در انتهاي یک روند صعودي اق
کار صحیح «چگونه می توانیم با اطمینان به معامله موفق بر اساس شکست دست بزنیم؟ استراتژي 

این استراتژي زمـانی بـه خریـد یـا     . براي پاسخگوئی به این سوال طراحی شده است »را انجام بده
در واقع این استراتژي . فروش فرمان می دهد که بسیاري از معامله گران از آن دوري می جویند

 



 

معامله گر را در موقعی که بسیاري از معامله گران از ادامه روند مایوس هستند، در جهـت رونـد   
تسلیم شدن معامله گران ضد روند در برابر مومنتـوم قـوي رونـد موجـب سـود      . قرار می دهد

می سازد کـه طـی   آوري معامالت حاصل از این استراتژي در مدتی کوتاه می شود و شما را قادر 
 . مدت کوتاهی پس از ورود به معامله  با سود از آن خارج شوید

کـه کمتـر در معـامالت فـارکس      بـرد از اندیکاتوري بهره می  »کار صحیح را انجام بده«استراتژي 
نـام دارد کـه ابتـدا توسـط      CCIیا  »شاخص کانال کاال«این اندیکاتور . مورد استفاده قرار می گیرد

معرفی شد و براي حل مشکالت مربوط به سیگنال ها طراحـی شـده    1980رت در سال دونالد المب
بـه  . بر اندازه گیري انحراف قیمت یک جفت ارز از میانگین آماري آن قرار دارد CCIتمرکز . بود

یک اندیکاتور بسیار مناسب و حساس براي اندازه گیري مومنتوم اسـت و بـه مـا     CCIهمین دلیل 
 . الترین احتمال موفقیت را براي استراتژي خود حاصل نمائیمکمک می کند که با

یک اندیکاتور بدون  CCIبدون درگیر شدن در فرمول ریاضی این اندیکاتور توجه داشته باشید که 
 -100حاکی از اشباع از فروش بـودن و مقـادیر کمتـر از    + 100حد است و معموال مقادیر بیش از 

ولی ما از این مقـادیر بـه عنـوان نقـاط ماشـه ورود بـه       . ت استحاکی از اشباع از خرید بودن قیم
ما به دنبال ورود به . استفاده می کنیم CCIمعامله به صورت کاربردي متفاوت از کاربرد متعارف 

تشکیل دهد و به همـین   100یک حداکثر جدید بیش از  CCIمعامله خرید در شرایطی هستیم که 
در اسـتراتژي  . وارد معامله فـروش خـواهیم شـد    -100ر از ترتیب با تشکیل یک حداقل جدید کمت

ما به دنبال یک حرکت جدید در مومنتوم هستیم که بتواند موجب صعود  »کار صحیح را انجام بده«
فرضیه پشتیبان این استراتژي مشابه اصل بقاء اندازه حرکـت در  . یا نزول بیش از پیش قیمت شود

بخوبی می تواند قیمت را در جهت خود به جلـو   CCIدر  یک حداکثر یا حداقل جدید. فیزیک است
 . براند، قبل از اینکه قیمت متوقف شود با برگردد

 
 قواعد معامله خرید

 .دوره اي نصب کنید 20را با تنظیم  CCIدر نمودار روزانه یا ساعتی اندیکاتور  )1
به کمتـر از  رسیده و پس از آن  100در نوبت قبلی به بیش از  CCIحداکثر مقداري را که  )2

 .کاهش یافته بیابید 100
 .این مقدار حداکثر را بیابید و ثبت کنید  )3

 



 

و نیز حداکثر قبلی رسـید، بـا بسـته شـدن کنـدل وارد       100به بیش از  CCIاگر بار دیگر   )4
 . معامله خرید شوید

 . از حداقل کندل ذکر شده به عنوان حد زیان استفاده نمائید )5
نیم دیگر را به  توقفان شد نیمی از معامله را ببندید و حد هر گاه سود شما برابر با حد زی )6

 . نقطه ورود منتقل نمائید

 .هر گاه سود معامله دوم به دو برابر حد زیان شما رسید معامله دوم را هم ببندید )7
 

 فروشقواعد معامله 
 .دوره اي نصب کنید 20را با تنظیم  CCIدر نمودار روزانه یا ساعتی اندیکاتور  )1
رسیده و پس از آن به بیش از  -100در نوبت قبلی به کمتر از  CCIمقداري را که حداکثر  )2

 .کاهش یافته بیابید  -100
 .این مقدار حداقل را بیابید و ثبت کنید  )3
و نیز حداقل قبلی رسید، بـا بسـته شـدن کنـدل وارد      -100به کمتر از  CCIاگر بار دیگر   )4

 . معامله فروش شوید

 . ه به عنوان حد زیان استفاده نمائیداز حداکثر کندل ذکر شد )5

نیم دیگر را به  توقفهر گاه سود شما برابر با حد زیان شد نیمی از معامله را ببندید و حد  )6
 . نقطه ورود منتقل نمائید

 .هر گاه سود معامله دوم به دو برابر حد زیان شما رسید معامله دوم را هم ببندید )7
 :به مثال هاي بعدي توجه فرمائید

 



 

 
در  100مشاهده می کنید که یک سقف بیش از . است EUR/USDولین مثال مربوط به جفت ارز ا

بوده  CCI 130.00بوجود آمده و این مقدار حداکثري در  2005سپتامبر  5در تاریخ  CCIمقدار 
 2005دسامبر  13بتواند مجددا صعود کرده و در تاریخ  CCIبیش از سه ماه طول کشیده تا . است

مشاهده می کنید که طی ایـن مـدت رونـد نزولـی بـوده و تـالش       . همین مقدار برسد مجددا به
به  CCI،  2005دسامبر  13ولی در تاریخ . قیمت براي شکست روند نزولی بارها ناکام مانده است

قیمت . کرده ایم 1.1945رسیده و ما با بسته شدن کندل روزانه اقدام به خرید در قیمت  162.61
هدف اول معاملـه برابـر بـا    . به عنوان حد زیان استفاده شده است 1.1906یعنی  حداقل این کندل

نیمی از معامله در این هـدف قیمتـی   . پیپ باالتر بوده است 40مخاطره پذیرفته شده یعنی حدود 
بسته شده و نیم دیگر معامله با هدف سود دو برابر این مقـدار بـه راه خـود ادامـه      1.1985یعنی 

اسـت یعنـی    1:1.5نسبت سود به مخاطره این معاملـه  . بسته شده است 1.2035 داده و در قیمت
. مواقع معامله به سود برسد، این اسـتراتژي داري سـود آوري مناسـبی خواهـد بـود     % 50اگر در 

 



 

ساعت اتفاق افتـاده   24همچنین توجه کنید که کسب سود در این معامله به سرعت و در کمتر از 
 . باالي قیمت در حرکت صعودي خود می باشداست که به دلیل مومنتوم 

 
براي معامله گرانی که مایل نیستند حدود سه ماه براي ورود به یک معامله صبر کنند، اسـتفاده از  

حتی در . نمودار یک ساعته نیز مقدور است که فرصتهاي معامالتی بسیار بیشتري را ارائه می نماید
ایـن   نعدد نیستند و این خود یکـی از دالئـل موفـق بـود    این چارچوب زمانی نیز تعداد معامالت مت

. تعداد معامالت  کمتر یعنی معامله بهتر: چرا که یک پند معروف معامالتی می گوید. استراتژي است
ولی به هر صورت در چارچوب یک ساعته تعدد معامالت بسیار بـیش از چـارچوب روزانـه خواهـد     

مشـاهده مـی    2006ام مـارس   28ام تـا   24بین  را EUR/USDدر شکل فوق نمودار قیمت . بود
ثبت  142.96یک نقطه حداکثر در  CCIام مارس اندیکاتور  24بعد از ظهر روز  1در ساعت . کنید

ام مـارس یـک نقطـه حـداکثري بیشـتر در       28صبح روز  4در ساعت  ،کرده است و پس از کاهش
ما وارد معامله خرید شدیم و حد  1.2063با بسته شدن کندل در نقطه . تشکیل داده است184.72

قیمت براي چند ساعت فشرده شد ولی پس از . قرار دادیم 1.2027زیان را در حداقل کندل یعنی 

 



 

 28صبح  8حرکت کرد و نیمه اول معامله در ساعت  1.2103آن به سوي هدف قیمتی اول ما یعنی 
تقل کردیم تا از ورود معامله معامله دوم را به نقطه ورود من توقفحد . بسته شد 2006ام مارس 

این نیمه معامله چند ساعت بعد در نقطه سر به سر بسته شد و فقط . خود به زیان جلوگیري کنیم
. ولی به یاد داشته باشید نیمی از نان بهتر از هیچ است. پیپ سود معامله اول براي ما باقی ماند 40

خوبی استفاده کنیم، ایـن نیمـه هـاي نـان مـی       اگر از فرصتهائی که بازار در اختیار ما می گذارد به
 . تواند به تمام یک نانوائی تبدیل شود

 

 
 11در . در چارچوب زمانی روزانه است USD/CHFمثال سوم مربوط به معامله فروش جفت ارز 

چنـد روز بعـد   . تشکیل شده است -131.5در مقدار  CCIیک کف قیمتی در اندیکاتور  2004اکتبر 
CCI در اینجا با بسته شـدن کنـدل روزانـه و    . می رسد -133.68عبور رده و به مقدار  از این کف

به عنـوان   1.2545وارد معامله فروش می شویم و از مقدار حداکثر کندل یعنی  1.2445در نقطه 

 



 

فقـط دو روز بعـد حاصـل شـد و      1.2345اولین هدف قیمتی ما یعنی . حد زیان استفاده می نمائیم
نیمـه دوم معاملـه بـه نقطـه      توقـف حد . پیپ سود بستیم+ 100در این قیمت با  نیمی از معامله را

نیمـه دوم  . ورود منتقل و اجازه داده شد که باز هم قیمت در جهت افزایش سود ما کـاهش یابـد  
 1.2245پیپ سود در قیمت + 200اکتبر یعنی پنج روز پس از ورود به معامله با  19معامله در روز 

درحالی که ریسک پذیرفتـه   .پیپ سود بدست آمد 300این معامله در مجموع یعنی در . بسته شد
در روزهاي بعد نیز برگشت قیمتی مشاهده نمی شود چرا که مومنتوم . پیپ بوده است 200شده 

این چیزي است که ما احتمال قوي در موفقیت . قوي نزولی، قیمت را همچنان به پائین رانده است
 . به شما ارزانی می دارد »کار درست را انجام بده  «ت که استراتژي می نامیم و همان چیزي اس

 
بعد  9در ساعت . نمایش می دهد EUR/JPYمثال چهارم معامله کوتاه مدت دیگري را در فروش 

را ثبـت نمـوده    -115.19، نمودار قیمت این جفت ارز یک نقطه کـف در   2006مارس  21از ظهر 
امکـان ورود بـه یـک     2006مارس  26بعد از ظهر روز  8در ساعت  تقریبا پنج روز بعد یعنی. است

 



 

بـه   CCIدر ایجـا  . معامله بر اساس قواعد استراتژي کار درست را انجام بـده حاصـل شـده اسـت    
این کندل یک کندل . کاهش یافته و با بسته شدن کندل وارد معامله فروش شدیم -1.3368مقدار 

باعت شد که مـا مجبـور بـه پـذیرش مخـاطره اي بـه        بسیار بزرگ در چارچوب یک ساعته بود و
قرار  141.51و حد زیان در نقطه  140.79ورود به معامله فروش در قیمت . پیپ باشیم 74میزان 

وش در این مقطـع هـراس داشـتند و فکـر مـی      راکثر معامله گران از ورود به معامله ف. داده شد
ه استراتژي خود اعتقاد داشتیم و آنـرا دنبـال   ولی ما ب. کردند که ادامه نزول چندان محتمل نیست

ساعت بعـد یعنـی    24قیمت ابتدا کمی فشرده شد ولی پس از آن کاهش یافت و کمتر از . نمودیم
 74به اولین هدف قیمتی ما رسـید و سـود قابـل توجـه      2006مارس  27بعد از ظهر  1در ساعت 

ایـن جفـت ارز بـه    . رود منتقل نمودیمرا به نقطه و توقفبار دیگر حد . پیپی مورد نظر حاصل شد
بـا وجـود   . کف خود رسید و صعود کرد و در نتیجه نیمه دوم معامله ما در نقطه ورود بسـته شـد  

پیپی نصـیب مـا کـرد بـدون      74اینکه قیمت به هدف دوم ما نرسید ولی این معامله سود مناسب 
 . اینکه به مقدار قابل توجهی در زیان فرو رفته باشد

 

 



 

ثال ما نشان می دهد که چگونه این استراتژي می تواند منجر به زیان شـود و اسـتفاده از   آخرین م
بر مومنتـوم  براي حصول سود  »کار درست را انجام بده «استراتژي . حد زیان تا چه حد مهم است

وقتی که مومنتوم نتواند قیمت را بـه حرکـت در آورد نشـانه ایـن اسـت کـه شـاید        . تکیه می کند
را در چارچوب زمانی یـک سـاعته    AUD/USDدر مثال فوق نمودار . ت در راه باشدبرگشت قیم

 2در تاریخ  132.58یک نقطه حداکثر در مقدار  CCIمشاهده می کنید که ابتدا . مشاهده می کنید
بـه مقـدار    CCIانـدیکاتور   2006مـی   4صـبح   11چنـد روز بعـد در   . تشکیل داده است 2006می 

و حد  0.7721نقطه ورود . گنال ورود به معامله خرید صادر نموده استرسیده  و یک سی 1.4944
قیمـت  . توجه کنید که قیمت به جاي باال رفتن یکباره سقوط کرده اسـت . بوده است 0.7709زیان 

پیپی منطبق با استراتژي  12رسیده و اگر معامله گر حاضر نیود حد زیان  0.7675در این سقوط به 
بنابراین توجـه داشـته باشـید    . پذیرش این زیان سنگین سه برابري می شدرا تحمل کند مجبور به 

نیز امکان معامله زیان ده و برخورد به حد زیان وجود  »کار درست را انجام بده«که در استراتژي 
 . دارد

 

 MACDترکیبی میانگین متحرك و   استراتژي -3
تنها کاري که باید انجام دهید این . در تئوري، معامله گري بر اساس تعقیب روند بسیار ساده است

وقتی قیمت در حال صعود است معامله خرید داشته باشید و وقتـی قیمـت در حـال نـزول      «. است
وقتی به دنیال یک فرصـت  . است  ولی در عمل چنین معامالتی بسیار مشکل.  »است معامله فروش

 :الت به ذهن شما خطور کندممکن است این سوا ،معامالتی براي معامله بر اساس روند هستید
 جهت روند چیست؟

 آیا االن باید با روند همراه شوم و یا منتظر یک حرکت بازگشتی بمانم؟
 چه موقع این روند تمام می شود؟

یعنـی  . این است که بسیار دیر با روند همراه شود ،بزرگترین واهمه یک معامله گر بر اساس روند
با وجود این مشکالت معامله گري بر اسـاس رونـد یکـی از    . در نقطه اي که روند رو به افول است

چرا که وقتی یک روند کوتاه مدت یا بلند مدت شـکل  . مورد توجه ترین سبک هاي معامالتی است
 . می گیرد، می تواند براي ساعت ها، روزها و حتی ماه ها ادامه داشته باشد

پاسخگوئی به سواالت فوق مـی توانـد    ما براي این منظور استراتژي اي طراحی کرده ایم که ضمن
این استراتژي استراتژي ترکیبی میانگین متحرك و . نقاط ورود و خروج را نیز دقیقا مشخص نماید

 



 

MACD میانگین متحـرك  : ما دو میانگین متحرك را در استراتژي خود به کار گرفته ایم. نام دارد
عمـال دوره  . SMA100دوره اي یـا   100و میانگین متحـرك سـاده    SMA50دوره اي یا  50ساده 

ما این استراتژي را . مناسب براي میانگین متحرك بستگی تام به چارچوب زمانی مورد استفاده دارد
به عنـوان ماشـه بـراي     SMA50.  براي چارچوب هاي زمانی یک ساعته و روزانه طراحی کرده ایم

هت صحیح رونـد را نمـایش مـی    به ما ج SMA100در حالی که  .تعیین نقاط ورود به کار می رود
در این استراتژي ما فقط وقتی وارد معامله خرید یا فروش می شویم که قیمت میانگین هاي . دهد

بـا وجـود اینکـه ایـن اسـتراتژي از منطقـی مشـابه اسـتراتژي         . متحرك را در جهت روند قطع کند
Momo تحرك هـاي بلنـد مـدت    بهره می برد ولی بسیار هوشیارانه تر از آن است و از میانگین م

 .  تري در چارچوب زمانی یک ساعته و روزانه براي کسب سود هاي بلند مدت تر بهره می گیرد
 :قوائد ورود به معامله خرید

را  ، بازاردوره اي است 100و  50از هر دو میانگین متحرك  کمتردر موقعی که قیمت  )1
 . زیر نظر بگیرید

پبـپ   10کـرده و از آن   را به سمت باال قطـع  هر گاه قیمت یکی از میانگین متحرك ها )2
میلـه اخیـر از    5اگر این انـدیکاتور طـی   . نگاه کنید MACD، به اندیکاتور فاصله گرفت

 . منفی به مثبت تغییر جهت داده است ، وارد معامله خرید شوید

 . حد زیان را در نقطه حداقل پنج میله قبلی قیمت قرار دهید )3
دو برابر مخاطره اي که پذیرفته اید، ببندید و در نـیم دیگـر   نیمی از معامله را با سود  )4

 . را به نقطه ورود منتقل فرمائید توقفحد 

 10را بـه سـمت پـائین شکسـته و      SMA50نیمه دوم معامله را وقتی ببندید که قیمت  )5
 . پیپ با آن فاصله گرفته باشد

 

 :فروشقوائد ورود به معامله 
را  ، بازاردوره اي است 100و  50یانگین متحرك از هر دو م بیشدر موقعی که قیمت  )1

 . زیر نظر بگیرید

پبـپ   10هر گاه قیمت یکی از میانگین متحرك ها را به سمت باال قطـع کـرده و از آن    )2
 5اگـر ایـن انـدیکاتور طـی     . نگاه کنید MACDفاصله گرفته گرفته است ، به اندیکاتور 

 . ، وارد معامله فروش شوید میله اخیر از مثبت به منفی تغییر جهت داده است

 



 

 . حد زیان را در نقطه حداکثر پنج میله قبلی قیمت قرار دهید )3

نیمی از معامله را با سود دو برابر مخاطره اي که پذیرفته اید، ببندید و در نـیم دیگـر    )4
 . را به نقطه ورود منتقل فرمائید توقفحد 

پیـپ   10سمت باال شکسته و را به  SMA50نیمه دوم معامله را وقتی ببندید که قیمت  )5
 . با آن فاصله گرفته باشد

 .دوره اي است وارد معامله نشوید 100و  50اگر قیمت بین دو میانگین متحرك 
 : عدي توجه نمائیدببه مثال هاي 

 
 

معامله خریـد  . را در چارچوب زمانی یک ساعته نمایش می دهد EUR/USDقیمت  ،اولین نمودار
دوره اي را بـه سـمت    100و  50نی که قیمت هر دو میانگین متحرك در زما 2006مارس  13در 

 5بـیش از   MACDالبته ما فورا به معامله خرید وارد نشدیم چـون  . باال شکسته ، شکل گرفته است

 



 

با دیگر از منفـی   MACDبنابراین صبر کردیم تا . میله قبلی از منفی به مثبت تغییر جهت داده بود
 . ا آن موقع وارد بازار شویمبه مثبت تغییر جهت دهد ت

ماشه ورود به معامله خرید چنـدي  . نیز خط صفر را به سمت باال بشکند MACDما صبر کردیم تا 
از منفی به مثبت چکانده شد و ما در این قیمت به  MACDبا تغییر جهت  1.1945بعد و در قیمت 

اولین . قرار داده شد 1.1917نی میله قبلی یع 5در نقطه حداقل  نحد زیا. معامله خرید وارد شدیم
ایـن  . بـوده اسـت   1.2001پیپ سـود در قیمـت    56پیپی یعنی  28هدف قیمتی ما دو برابر ریسک 

 توقفحد . صبح روز بعد محقق شد و نیمه اول معامله با این سود خاتمه یافت 11هدف در ساعت 
بر کـردیم تـا قیمـت    نیمه دوم معامله به نقطه ورود منتقـل شـد و بـراي بسـتن معاملـه دوم صـ      

SMA50  مـارس   20ایـن شـرایط در   . پیپ از آن فاصله بگیـرد  10را به سمت پائین قطع کرده و
بـا میـانگین سـود     1.2165صبح پدید آمد و ما از نیمه دوم معامله در قیمت  10در ساعت  2006

 . پیپ خارج شدیم 138
مـی   قبـل ه نکنـیم ؟ در نمـودار   براي ورود استفاد MACDچرا فقط از تغییر جهت : شاید بپرسید 

چنـد بـار بـه وقـوع      2006مـارس   15تا  13توانید مشاهده کنید که تغییر جهت این اندیکاتور طی 
پیوسته است و اکثر تغییر جهت ها از مثبت به منفی و نیز تعدادي از تغییـر جهـت هـا از منفـی بـه      

ابل توجه به حد زیان برخورد مثبت سیگنال هائی نادرست بوده اند که بدون وارد شدن به سود ق
 .  می کرده اند

چرا فقط با تقاطع میانگین متحرك ها و بدون استفاده : در مقابل شاید عده اي دیگر سوال کنند که 
به بازار وارد نشویم ؟ در این شکل مشاهده مـی کنیـد کـه سـیگنال فـروش حاصـل از        MACDاز 

نفی به مثبت همزمان بوده است و به همین از م MACDتقاطع میانگین متحرك ها با تغییر جهت 
 . دلیل یک سیگنال نادرست براي فروش تلقی می گردد

 



 

 

 



 

 
سـیگنال ورود بـه   . را در چارچوب زمانی روزانـه نشـان مـی دهـد     USD/JPYنمودار فوق قیمت 

روزه توسط قیمـت   100و  50با شکست میانگین هاي متحرك  2006سپتامبر  16معامله خرید در 
طی کمتر  MACDدر همین زمان اندیکاتور . صادر شده است 110.95پ فاصله در قیمت پی 10با 
حـد زیـان در   . میله قبلی از منفی به مثبت تغییر جهت داده و این سیگنال را تایید نموده اسـت  5از 

قرار داده شده و اولین هدف قیمتی دو برابر مخاطره پذیرفته  109.98میله گذشته در  5حداقل 
حاصل شد  2005اکتبر  13این هدف قیمتی چند هفته بعد در تاریخ . بوده است 114.89ی یعن ،شده

خـروج از  . نیمه دوم را به نقطه ورود منتقـل نمـودیم   توقفو ما ضمن بستن نیمه اول معامله، حد 
روزه را بـه سـمت پـائین قطـع      50معامله دوم در شرایطی انجام شد که قیمت میانگین متحـرك  

در قیمــت  2005دســامبر  14ایــن شــرایط در روز . نیــز از آن فاصــله گرفــت پیــپ 10کــرده و 
 . پیپ بوده است 521پدید آمد و میانگین سود حاصل از مجموع این دو معامله 117.43

 



 

همانگونه که سود ها زیاد می شوند حـد زیـان    ،توجه داشته باشید که با استفاده از نمودار روزانه
پیپ حد زیـان را بپـذیریم و در عـین     200عامله ما مجبور شدیم که در این م. نیز افزایش می یابد

. برابـر حـد زیـان مـا بـود      2پیپی دست پیدا کنیم کـه بـیش از    521حال توانستیم به سود میانگین 
چرا که معامله ما مـی   ،همچنین معامله بر اساس نمودار روزانه نیاز به حوصله بسیار بیشتري دارد

 . باز بماندتواند حتی براي چند ماه 

 
مـارس   16از تـاریخ   AUD/USDنمودار فوق مثالی از معامله فـروش را در نمـودار یـک سـاعته     

دوره اي  100و  50قیمت براي مدتی در دامنه بین میانگین هـاي متحـرك   . نشان می دهد 2006
ن حال ما صبر کردیم تا قیمت هر دو این میانگین متحرك ها  را بشکند و در عی. نوسان داشته است

MACD این شزایط بوجود آمـد و مـا   . طی پنج میله اخیر از مثبت به منفی تغییر جهت داده باشد
)   SMA100در اینجـا  (پیپ از نزدیکترین میانگین متحرك  10وقتی که میانگین متحرك به اندازه 

انجـام شـد و    0.7349ورود به معامله فروش در قیمت . فاصله گرفت وارد معامله فروش شدیم

 



 

پیپ مخـاطره را   27یعنی ما . قرار داده شد 0.7376حد زیان در نقطه حداکثر پنج میله قبلی یعنی 
این . قرار داده شد0.7295اولین هدف قیمتی ما با دو برابر میزان این مخاطره یعنی در . پذیرفتیم

به معامله دوم روي نقطه ورود تنظیم شد و توقف ساعت بعد حاصل گردید و حد  7هدف قیمتی 
پیـپ فاصـله از آن از    10دوره اي به سـمت بـاال و    50انتظار ماندیم تا با شکست میانگین متحرك 

قـرار   0.7193حاصل شد کـه قیمـت در    2006مارس  22این شرایط در . معامله دوم خارج شویم
در مخـاطره را   27با  توجه به اینکه ما تنها . پیپ سود را براي ما حاصل نمود 105داشت و میانگین 

 . این معامله پذیرفتیم ، این سود مقدار بسیار قابل توجهی است

 
. توجـه فرمائیـد   EUR/JPYبه مثالی دیگر از معامله فروش در چارچوب زمانی روزانه جفـت ارز  

همانطور که می بینید، مثال هاي چارچوب زمانی روزانه بازده باالئی دارند چون وقتی یـک رونـد   
در غیر این . د می آید، می تواند براي مدتی طوالنی به طول بینجامددر این چارچوب زمانی بوجو

 25در تاریخ . صورت قیمت می تواند وارد یک دامنه شود و بین دو میانگین متحرك نوسان نماید

 



 

روزه را  100و  50هر دو میانگین متحـرك   EUR/JPYمشاهده می شود که قیمت  2005آوریل 
نیز منفی شـده کـه مویـد     MACDدر همین زمان اندیکاتور . شکسته و به پائین نزول کرده است

پیـپ کمتـر از میـانگین     10ما در قیمـت  . ورود به یک معامله فروش طبق این استراتژي می باشد
 5وارد معامله فروش شدیم و حد زیان خـود را حـداکثر قیمـت    137.76روزه یعنی  100متحرك 

. پیـپ مخـاطره را پـذیرفتیم    271معنی است که ما  این به این. قرار دادیم 140.47روز اخیر یعنی 
 2این هدف قیمتی حدود یک ماه بعد در تاریخ . است) پیپ سود 542(  132.34اولین هدف قیمتی 

نیمـه دوم بـه   توقف در این تاریخ پس از بسته شدن نیمه اول معامله، حد . حاصل شد 2005ژوئن 
ایـن  . روزه بسـته شـود   50ت از میانگین متحـرك  پیپی قیم 10نقطه ورود منتقل گردید تا با عبور 

در مجموعـه ایـن   . از این معامله خارج شدیم 134.21ژوئن حاصل شد و در قیمت  30شرایط در 
 . پیپ حاصل گردید 448دو معامله میانگین سود 

 

 



 

این استراتژي یک استراتژي بدون خطا نیست و نظیر سایر استراتژي هاي معامله بر اساس روند،  
بنـابراین  . مورد جفت ارز ها و دوره هاي زمانی روند دار داراي سود دهی مناسب مـی باشـد  در 

کـه معمـوال در دامنـه اي     EUR/GBPاستفاده از این استراتژي در معامله جفـت ارزهـائی ماننـد    
نمودار فوق نمونه اي از شکست این استراتژي را نشان می . مشخص حرکت می کنند کاربرد ندارد

سـاعته را در نمـودار فـوق     100و  50قیمـت هـر دو میـانگین متحـرك      2006مارس  7در . دهد
نیـز منفـی شـده و سـیگنال      MACDدر همین زمان . پیپ فاصله گرفته است 10شکسته و از آنها 

حد زیـان ایـن   . شکل می گیرد 0.6840ورود به معامله فروش تایید می شود و معامله فروش در 
 20این به معنی پذیرش مخاطره . قرار داده می شود 0.6860ی یعنی میله قبل 5معامله در حداکثر 

کـاهش    EUR/GBP.  0.6800یعنی قیمت . پیپی در نیمه اول معامله است 40پیپی و هدف قیمتی 
حداقل قیمت قبـل  . یافت ولی نه به اندازه اي که بتواند به هدف قیمتی مورد نظر ما برخورد کند

پیپـی در   20بود و پس از آن قیمت افزایش یافت و به حد زیـان   0.6839از برگشت به سمت باال 
 . برخورد نمود 0.6820قیمت 

باید به روند دار  MACDبنابراین معامله گران در استفاده از استراتژي ترکیبی میانگین متحرك و 
این اسـتراتژي در معـامالت جفـت ارزهـاي     . بودن جفت ارز مورد معامله، توجه اکید داشته باشند

از طرفی بررسی قدرت شکسـت میـانگین هـاي متحـرك نیـز      . اصلی به خوبی مورد استفاده است
توجه کـرده بـودیم ، مقـدار انـدك آن      ADXدر مثال فوق اگر ما به اندیکاتور . هوشمندانه است

 . نشان دهنده ضعیف بودن روند و نبود مومنتوم کافی براي ادامه  حرکت نزولی می بود
 

  RSI Rollercoaster  استراتژي -4
توسط والس ویلدر معرفی شد  RSIشاخص قدرت نسبی یا . بعضی اوقات ساده ترین بهترین است

اگـر بخـواهیم پـنج انـدیکاتور     . و یکی از قدیمی ترین و معروف ترین ابزار هاي تحلیل تکنیکی است
ائی این اندیکاتور توان. بدون شک یکی از آنها خواهد بود RSIمعروف تحلیل تکنیکی را انتخاب کنیم، 

براي تعیین احتمال برگشت روند بر اساس ضعیف شدن مومنتـوم تقریبـا در بـین انـدیکاتور هـاي      
این اندیکاتور شرایط خرید هیجانی و مقادیر کمتر  70مقادیر بیش از . تحلیل تکنیکی بی نظیر است

براي بهره برداري  RSI Rollercoasterاستراتژي . شرایط فروش هیجانی را نشان می دهد 30از 

هـدف ایـن اسـتراتژي سـود بـردن از      . از برگشت قیمت در این شرایط طراحی شـده اسـت  

 . نوسانات جفت ارزهائی است که در یک دامنه نوسان می کنند

 



 

این استراتژي فقط براي بازار هائی مناسب است که قیمت در دامنه مشخصـی نوسـان کنـد و در    
جانی یا فروش هیجانی می تواند منجر به برگشت قیمـت  چنین شرایطی است که شرایط خرید هی

این استراتژي نیز نظیر سایر استراتژي هاي مطرح شده در این فصل بیشتر بـراي چـارچوب   . شود
دلیل این امر این است . زمانی روزانه مناسب است تا چارچوب هاي زمانی کوتاه تر مثل یک ساعته 

یار بیشتري نهفته است تا در چارچوب هاي زمانی کوتـاه  که در نمودار روزانه داده هاي قیمتی بس
ولی سـاختار نامتقـارن   . بنابراین کاهش در مومنتوم در چارچوب زمانی روزانه با معنی تر است. تر

نسبت مخاطره به سود در این استراتژي باعث می شود که در چارچوب هاي زمانی کوتاه تر هـم  
ق بودن این استراتژي در چارچوب هاي زمانی کوتاه تر بیشتر با اینکه دفعات ناموف. قابل توجه باشد

 . از روزانه است، مقادیر زیان نیز بسیار کوچک تر و قابل مدیریت تر هستند
 

 :شرایط ورود به معامله خرید
 .باشد 30کمتر از  RSIقبل از ورود باید  )1
 30از  به بـیش  RSIصبر کنید تا یک کندل صعودي تشکیل شود و موقع بسته شدن آن  )2

 .افزایش یافته باشد
 .با شروع کندل بعد وارد معامله خرید شوید )3
 . حد زیان خود را در یک نقطه کف مناسب قرار دهید )4
نیمه توقف مخاطره پذیرفته شده ببندید و حد %  50نیمی از معامله را با سودي برابر  )5

 . دیگر را به نقطه ورود منتقل نمائید

 :یط زیر بسته می شودنیم دیگر معامله در یکی از شرا )6
e. با برخورد به حد زیان در نقطه سر به سر 

f.   با ورود قیمت به محدوده خرید هیجانی یعنـیRSI    و سـپس کـاهش    70بـیش از
RSI که در این صورت همراه با خـروج از ایـن معاملـه مـی تـوان      . از این محدوده

 . معامله بعدي فروش را آغاز نمود

 

 :فروششرایط ورود به معامله 
 .باشد 70بیش  از  RSIل از ورود باید قب )1

 



 

 70بـه کمتـر از    RSIصبر کنید تا یک کندل نزولی تشکیل شود و موقع بسته شدن آن  )2
 .کاهش یافته باشد

 .با شروع کندل بعد وارد معامله فروش شوید )3
 . حد زیان خود را در یک نقطه سقف مناسب قرار دهید )4

نیمه توقف ه پذیرفته شده ببندید و حد مخاطر%  50نیمی از معامله را با سودي برابر  )5
 . دیگر را به نقطه ورود منتقل نمائید

 :نیم دیگر معامله در یکی از شرایط زیر بسته می شود )6
 با برخورد به حد زیان در نقطه سر به سر )7

 RSIو سپس افزایش  30کمتر از   RSIبا ورود قیمت به محدوده فروش هیجانی یعنی  )8
صورت همراه با خروج از این معامله می توان معامله بعدي  که در این. از این محدوده

 . خرید را آغاز نمود

این است که ما ابتدا در انتظار یک کندل برگشتی می مانیم در حالی  RSIنکته کلیدي این استراتژي 
فقط به خرید یا فروش هیجانی و حرکت اندیکاتور توجـه   RSIکه استراتژي هاي قدیمی مبتنی بر 

در  ،این رویه باعث می شود که ما از گرفتار شدن در دام سقف یا کف هاي نا درسـت . می کردند
 . امان باشیم

توجه داشته باشید که این استراتژي طوري طراحی شده است که حـداکثر سـود ممکـن را از یـک     
این استراتژي به جاي توجه صرف به حالت خرید یا فـروش هیجـانی   . معامله برگشتی کسب نماید

آنقدر در بازار نگاه می دارد تا عالمت روشنی از برگشت قیمـت مشـاهده    رازار، معامله گر در با
چند بار به طور متوالی در حالت خرید هیجانی قرار  RSIگاهی در یک حرکت صعودي قوي . شود

توجه کنید که معامله . این استراتژي بر آن است که از این حرکت ها هم سود کسب کند. می گیرد
استراتژي تقریبا همیشه در بازار است و با بسته شدن یک معامله خرید یک معامله فـروش   گر این

فقط در صورت برخورد به حد توقف در نقطه سر به سر یـا حـد زیـان    . آغاز می شود و بالعکس 
 . اولیه، معامله گر خارج از بازار خواهد بود

 :به مثال هاي بعدي توجه فرمائید

 



 

 
 

را  2006آوریـل   1تـا   2005دسـامبر   12در دوره  AUD/JPYار جفـت ارز  در اولین مثـال نمـود  
رسیده ولـی در   73.84این جفت ارز به حداکثر خود یعنی RSIدسامبر  12در . مالحظه می نمائید

 88.57بنابراین ما در قیمت . سقوط کرده است 48.13پایان کندل نزولی روز بعد این اندیکاتور به 
پیـپ قـرار داده    276یعنی  93.11حد زیان ما در سقف میان مدت . یموارد معامله فروش می شو

روز بعد این جفت ارز باز . پیپ است 138نیمی از این مخاطره یعنی  ،اولین هدف قیمتی. شده است
در این جا ما حد توقف نیمه دوم معاملـه را بـه   . هم سقوط کرد و اولین هدف قیمتی ما محقق شد

در . م و صبر نمودیم تا قیمت در شرایط فروش هیجـانی قـرار گیـرد   نقطه سر به سر منتقل کردی
رسـید و   30.7 0به مقدار 30از مقادیر کمتر از   RSIاین شرایط بوجود آمد و  2007دسامبر  27

 85.01در نتیجه نیمه دوم معامله نیـز در قیمـت   . در عین حال یک کندل صعودي مشاهده گردید
ـ  356بسته شد و  در اینجـا بالفاصـله یـک سـیگنال خریـد بـر اسـاس ایـن         . دپیپ سود حاصل گردی

 



 

یعنـی   .قـرار گرفـت   84.51خریـد در نقطـه حـداقلی     هاستراتژي پدیدار شد و حد زیان این معامل
این هدف روز بعـد بـا افـزایش    . پیپ 25پیپ و هدف اولیه اي با فاصله  50مخاطره اندکی در حد 

نیمه دوم معامله را به نقطه ورود منتقل کردیم  در اینجا ما حد توقف. حاصل شد 85.26قیمت به 
 RSIدر ایـن روز  . 2006اي حدود یک ماه در این معامله بـاقی مانـدیم تـا روز ششـم فوریـه      رو ب

. پیپ سود بستیم 322با  88.23محدوده خرید هیجانی را ترك کرد و ما معامله خود را در قیمت 
عنـوان حـد زیـان     هب 89.34شدیم و نقطه سقف  در این نقطه ما بالفاصله وارد یک معامله فروش

از نیمـه دوم  . پیپ سود به دسـت آمـد   55روز بعد حاصل شد و  87.68هدف اول در . تعیین شد
. از محدوده فروش هیجانی خود خارج شد RSIوقتی که . خارج شدیم 84.01معامله نیز در نقطه 

ن استراتژي طی چهار ماه سـود بسـیار   از ای. پیپ سود حاصل نمود 422در نتیجه نیمه دوم معامله 
 .پیپ  بدست آمد 660قابل توجه 

بعضی از معامله گران ممکن است حوصله استفاده از این استراتژي در چارچوب زمـانی روزانـه را   
 . به این منظور مثال بعدي در چارچوب زمانی چهار ساعته ارائه گردیده است. نداشته باشند

 



 

 
پس . نیز این استراتژي مجددا موفق ظاهر می شود EUR/USDارز  در نمودار چهار ساعته جفت

 21قـرا داشـته اسـت، در تـاریخ      70براي مدتی در محدوده خرید هیجـانی بـیش از    RSIاز اینکه 
کاهش می یابد و مشـاهده کنـدل نزولـی منجـر بـه صـدور سـیگنال         70به کمتر از  2006مارس 

در  1.2208حد زیان در نقطـه سـقف   . می شود 1.2187فروش بر اساس این استراتژي در قیمت 
مـی   ،پیـپ  30فاصله اي نزدیک قرا داده می شود که منجربه پذیرش مخـاطره اي فقـط در حـد    

نیمه دوم معاملـه را بـه   توقف روز بعد بدست آمد و ما حد  1.2163هدف اولیه قیمتی در . گردد
کـاهش   1.2035منتوم صعودي به این جفت ارز قبل از مشاهده یک مو. نقطه ورود منتقل نمودیم

دراینجا ما بی درنـگ بـه معاملـه    . پیپی ببندیم 138یافت و ما توانستیم نیمه دوم معامله را با سود 
. بـود  1.1935پیپ چون کف حرکت نزولی  100با مخاطره بزرگتري به میزان . خرید وارد شدیم

مـا  . پیپ سـود بدسـت آمـد    50با  1.2085ف اول به سادگی در قیمت دقیمت افزایش یافت و ه
 203در این مثـال  . آنقدر در معامله باقی ماندیم تا نیمه دوم معامله در نقطه سر به سر بسته شد

 



 

با وجود اینکه در اینجا نسبت سود به مخاطره . پیپ بدست آمد 260پیپ سود با پذیرش مخاطره 
ر مجمـوع ایـن اسـتراتژي    ولی احتمال باالي موفقیت باعث می شود که د. اندکی کمتر از یک است

 . سود آور باشد

 
در  RSI Rollercoasterحال به چارچوب زمانی یک ساعته می رویم تا مشاهده کنیم که استراتژي 

شروع    می کنیم که استراتژي سیگنال  2006آوریل  3از . این چارچوب زمانی چندان موفق نیست
معاملـه بـه   .  صـادر مـی کنـد    1.3125ه پیپی در نقطـ  35را با حد زیان  1.3090فروش در قیمت 

حـد توقـف نیمـه    . پیپ سود پیش رفت 17سرعت در جهت سود و بسته شدن نیمه اول معامله با 
کاهش یافت و سیگنال خروج از معامله با  1.2902دوم معامله به نقطه ورود منتقل شد و قیمت تا 

سیگنال ها تا سه بار تکرار و هر پیپ سود و ورود به یک معامله خرید جدید صادر گردید این  197
. پیپ زیان در هر دو نیمه معامله متحمل شـدیم  48و  36، 28بنابراین ما . بار با حد زیان بسته شد

مشکل از . پیپ زیان پدید آمد 8 این زیان هاي پیاپی تمام سود معامله فروش قبلی را بلعید و نهایتاً

 



 

بـود و اسـتراتژي مـا هـیچ      30بـیش از   RSI اینجا بود که وقتی حرکت صعودي آغاز می شـد کـه  
 . سیگنال ورودي صادر نمی کرد

در چارچوب هاي  RSI Rollercoasterچه باید کرد؟ ساده ترین راه حل این است که از استراتژي 
این استراتژي براي بهره گیري از تغییر جهت هاي اصـلی در  . ساعته استفاده نکنیم 4زمانی کمتر از 

از  بطور مـدام بهترین عملکرد آن در بازار هاي دامنه داري است که قیمت  قیمت طراحی شده و
چارچوب زمانی یک ساعته بیش از حد . حالت فروش هیجانی به خرید هیجانی تغییر جهت می دهد

در چـارچوب  . براي این اندیکاتور حساس است و باعث تولید سیگنال هاي نادرست زیادي می شود
از حالت خرید هیجانی یا فروش هیجانی خارج شـود   RSIمی آید که  زمانی یک ساعته بسیار پیش

البته می توان با اصالحاتی از این اسـتراتژي در چـارچوب   . بدون اینکه واقعاً تغییر جهتی در کار باشد
در  RSI Rollercoasterنکته کلیدي موفقیـت  . زمانی یک ساعته و حتی پائین تر هم استفاده نمود

در . پبپ قرار داده نشود 35تا  30این است که هرگز حد زیان بیش از  ،پائینچارچوب هاي زمانی 
پیـپ   15در چارچوب زمانی یک ساعته نباید بیش از  RSI Rollercoasterحالت ایده آل، مخاطره 

البته این تغییر باعث می شود که معامله گر با حد زیان هاي بیشتري برخورد کند و حتی در . باشد
ولی سه یا حتی چهار زیان متوالی کوچک لطمه زیادي به .  ن هاي متوالی مواجه شودمواردي با زیا

پیپ یا بیشتر می تواند موجب مثبـت شـدن    100حساب وارد نمی کند و یک معامله موفق با سود 
در چارچوب زمانی یک ساعته و پائین تر نویز هـاي قیمـت زیـاد هسـتند و محـدود      . حساب گردد

 . می تواند منجر به مثبت شدن عملکرد نهائی این استراتژي گردد ،کردن دامنه زیان ها

 



 

 
 27از  GBP/USDدر نمودار یـک سـاعته    RSI Rollercoasterدر آخرین مثال کاربرد استراتژي 

ما دقیقا همان قواعد قبلی را فقط با یـک اصـالح بـه    . را مالحظه فرمائید 2006مارس  29مارس تا 
در . اصال به آن معامله وارد نمی شویم محاسبه شد،پیپ  35ن بیش از اگر حد زیا :کار خواهیم برد

صادر   پیپ 24با مخاطره  1.7438صبح یک سیگنال فروش در قیمت  1:00مارس ساعت  27تاریخ 
در همـین روز  . معامله در جهت زیان ما پیش رفت و بـا حـد زیـان بسـته شـد     . شد و اجرا گردید

پیـپ   10در این مرتبه مخاطره اندکی برابـر  . صادر شد 1.7477سیگنال فروش دیگري در قیمت 
بـه  توقـف  بسـته و حـد    1.7472این مخاطره در قیمـت  % 50نیمی از معامله با سود . پذیرفته شد

باز هم قیمت در جهت زیان ما حرکـت کـرد ولـی توانسـتیم در قیمـت      . نقطه ورود منتقل گردید
مـارس سـومین سـیگنال فـروش در قیمـت       28ز در نیمـه رو  نهایتـاً . ورود از معامله خارج شـویم 

ما . پیپی ما قرار داشت 35پیپ صادر گردید که در محدوده  32با مخاطره قابل توجه تر  1.7504
پیپ سود بستیم و حد توقف را به نقطه ورود منتقل  16با  1.7488نیمی از این معامله را در قیمت 

 



 

پیـپ سـود حاصـل     189پائین آمد و  1.7315سپس قیمت کاهش قابل توجهی داشت و تا . نمودیم
توجه داشته باشید کـه عمـده   . پیپ سود حاصل شد 162در مجموع این معامالت چند روزه . نمود

این سود فقط از نیمه دوم معامله سوم بدست آمد و در بقیه معامالت سود یا زیان هاي کوچک یا 
زمـانی کوتـاه مـدت اسـتراتژي      در چارچوب هاي. بسته شدن در نقطه سر به سر را شاهد بودیم

RSI Rollercoaster      یک استراتژي با احتمال پائین سود ده بودن یک معاملـه ولـی سـود زیـاد در
باید معامالت ) 1. معامالت سود ده، می باشد و معامله گر باید به دو نکته کلیدي توجه داشته باشد

) 2. معامله اي پر سـود تبـدیل شـود    متعددي با کنترل ریسک صورت گیرد تا یکی از آنها بتواند به
مخاطره پذیرفته شده در هر معامله بسیار محدود و تعریف شـده اسـت و در عـوض در انتظـار     

نیمـی از ارزش   RSI Rollercoasterدر اسـتراتژي  . معامالت پر سود در بین معامالت خود هستیم
آن، از مـدیریت سـرمایه   استراتژي به قواعد معامله بر می گردد و نـیم بـا اهمیـت دیگـر ارزش     

 . هوشمندانه ناشی می شود
 

 افول خالص   استراتژي -5
. همه دوست دارند قهرمانی باشند که دقیقاً نقاط کف و سقف قیمت یک جفت ارز را گرفته اسـت 

صرف نظر از گزافه گوئی، آیا فروش مکرر در یک سقف جدید به امید اینکـه ایـن سـقف آخـرین     
یکی از بزرگترین . است "خیر "شد، کار جالبی است؟ به تحقیق جواب سقف در یک روند صعودي با

اشتباهات معامله گران مبتدي گرفتن کف ها و سقف هاي قیمـت بطـور احساسـی و بـدون تائیـد      
استراتژي افول خالص یک استراتژي کوتـاه مـدت   . اندیکاتور ها یا انواع دیگري از تایید تکنیکی است

یمت براي استفاده از حرکت اصالحی پس از یک حرکت جهت دار براي تشخیص نقاط سقف و کف ق
 . مفرط است

این استراتژي در پی تشخیص حرکات اصالحی کوتاه مدت بر اساس یک دسته سه تائی از اندیکاتور 
در  RSIوقتـی انـدیکاتور   . در چارچوب زمانی یـک سـاعته اسـت    RSIباند بالینجر و یک اندیکاتور 

قرار داشـته باشـد، هشـداري    ) 30کمتر از (و یا فروش هیجانی ) 70از  بیش( حالت خرید هیجانی 
و بـه امیـد حرکـت     RSIولی ما فقط با تکیه بر . است که احتمال حرکت اصالحی را گوشزد می کند

بلکه با اضافه کردن یک دسته سه تائی از باند هاي بالینجر سعی . اصالحی اقدام به معامله نمی کنیم
استفاده از باند هاي بالینجر بدین . روند و در نتیجه حرکت اصالحی را بیابیم می کنیم نقطه خستگی

 



 

منظور است که این باند ها می توانند نهایت حرکت قیمت را که پس از آن احتمال حرکت اصالحی 
 .  وجود دارد، اندازه گیري نمایند

ستاندارد ایـن انـدیکاتور   تنظیمات ا. معرفی شد 1980باند هاي بالینجر توسط جان بالینجر در دهه 
در استراتژي اولیه اسـتفاده از  . دو برابر است SDدوره اي و انحراف معیار یا  20میانگین متحرك 

این باند ها، با برخورد به باند ها و برگشت اقدام به معامله در جهت منحنی میانگین متحرك مـی  
در استراتژي افول خالص ما . رددموارد قیمت تمایل دارد که به درون باند برگ% 95چون در . شد

وقتـی قیمـت بـه بانـد سـوم در هـر طـرف        . سه برابر انحراف معیار را هم به نمودار افزوده ایـم 
بنابراین آنرا یک حرکت . حرکت هاي اقلیت است% 5برخورد کند، در می یابیم که این حرکت جزء 

ر انحراف معیار باز مـی گـردد،   براب 2تا  1وقتی که قیمت به محدوده مابین . مفرط تلقی می کنیم
در می یابیم که حرکت قیمت حالت مفرط خود را از دست داده و در حال ورود بـه فـاز اصـالحی    

. در نهایت بدنبال آن هستیم که یک کندل قیمت بین دو باند یک برابر و دو برابر بسته شود. است
یده و انـرژي آن تخلیـه شـده    این حالت به ما اطمینان می دهد که روند قوي به انتهاي خـود رسـ  

این استراتژي یک استراتژي کم ریسک و کم سود است و براي معامله گرانی مناسـب اسـت   . است
 . که به دنبال سود هاي اندك ولی مطمئن هستند

ما استفاده از این استراتژي را  فقط براي چارچوب زمانی یک ساعته و بـا قواعـد زیـر توصـیه مـی      
 :نمائیم

 :معامله خرید قواعد ورود به
 . شود 30کمتر از  RSIصبر کنید تا  )1
 .قیمت را تعقیب کنید تا به باند بالینجر سه برابر یا پائین ترین باند برخورد کند )2
صبر کنید تا قیمت از دامنه بین باند هاي سه برابر و دو برابر انحراف معیار بـه دامنـه    )3

 . بین باند هاي دو برابر و یک برابر وارد شود

ه شدن یک کندل در دامنه بین باند هاي یک برابر و دو برابر انحراف معیـار، بـه   با بست )4
 .معامله خرید وارد شوید

پیـپ فاصـله نداشـته باشـد، قـرار       10حد زیان را در یک نقطه کف مناسب که کمتر از  )5
 . دهید

هدف قیمت نیمه اول معامله را برابر مخاطره پذیرفته شده قرار دهید و با برخورد به  )6
 . ن هدف، حد توقف نیمه دوم را به نقطه ورود منتقل نمائیدای

 



 

با برخورد قیمت به باند دو برابرانحراف معیار بـاالئی از نیمـه دوم معاملـه نیـز خـارج       )7
 .شوید

 :قواعد ورود به معامله فروش
 . شود 70بیش از  RSIصبر کنید تا  )1
 .ن باند برخورد کندقیمت را تعقیب کنید تا به باند بالینجر سه برابر یا باالتری )2
صبر کنید تا قیمت از دامنه بین باند هاي سه برابر و دو برابر انحراف معیار بـه دامنـه    )3

 . بین باند هاي دو برابر و یک برابر وارد شود

با بسته شدن یک کندل در دامنه بین باند هاي یک برابر و دو برابر انحراف معیـار، بـه    )4
 .معامله فروش وارد شوید

پیپ فاصله نداشـته باشـد، قـرار     10در یک نقطه سقف مناسب که کمتر از  حد زیان را )5
 . دهید

و با برخورد به  هدف قیمت نیمه اول معامله را برابر مخاطره پذیرفته شده قرار دهید )6
 . این هدف، حد توقف نیمه دوم را به نقطه ورود منتقل نمائید

از نیمـه دوم معاملـه نیـز خـارج      با برخورد قیمت به باند دو برابرانحراف معیار پائینی )7
 .شوید

 



 

 
 

این جفت ارز پس از آغاز بـازار  . است 2006فوریه  22از تاریخ  EUR/USDاولین مثال مربوط به 
کاهش یافتـه   30به کمتر از  RSIصبح اندیکاتور 6لندن شروع به کاهش کرده و در حدود ساعت 

قیمـت بـه بانـد سـه برابـر انحـراف معیـار        باند هاي بالینجر را کنترل کردیم و دریافتیم که . است
در اینجا بـه  . برخورد نموده و در حال حرکت بین دو باند دو برابر و سه برابر انحراف معیار است

دقت در انتظار بسته شدن یک کندل بین دو برابر و سه برابر انحراف معیار ماندیم تا با مشـاهده  
صبح حاصل شـد و مـا در    9له خرید در ساعت شرایط ورود به معام. آن وارد معامله خرید شویم

قرار داده شد و هدف  1.1862حد زیان در نقطه کف . به معامله خرید وارد شدیم 1.1894قیمت 
چهار ساعت . در نظر گرفته شد 1.1906پیپ بیش از قیمت ورود یعنی  22قیمتی نیمه اول معامله 

مد و حد توقف نیمه دوم معامله را به بعد از ظهر این هدف قیمتی بدست آ 1بعد یعنی در ساعت 
براي بستن نیمه دوم معامله به انتظـار مانـدیم تـا قیمـت دومـین بانـد       . نقطه ورود منتقل کردیم

 



 

حاصل شـد و بـا بسـته شـدن      1.1939این شرایط در قیمت . بالینجر را در طرف مقابل قطع نماید
 . له بدست آمدپیپ در نتیجه این دو معام 38نیمه دوم معامله، سود نهائی 

 
نظیر مثـال قبلـی،   . نشان می دهد 2006فوریه  26را در تاریخ  NZD/USDدومین مثال جفت ارز 

این جفت ارز تا قبل از باز شدن بازار نیوزلند و انتشار اخبار اقتصادي مربوطه در یک دامنه معامله 
بعـد از   6ر سـاعت  د 30بـه کمتـر از    RSIکاربرد استراتژي افول خالص با سـقوط  . می شده است

سـپس در  . ظهرآغاز می گرددکه در عین حال قیمت به سومین باند بالینجر برخورد نموده اسـت 
انتظار می مانیم تا قیمت بین باند هاي دوم و اول حرکت نموده و یک کندل بین این دو باند بسته 

بعـدي در قیمـت    بنابراین ما با شروع کنـدل . بعد از ظهر پدید آمد 9این شرایط در ساعت . شود
با پذیرش  0.6568حد زیان معامله را در یک کف مناسب یعنی . وارد معامله خرید شدیم 0.6583

این مخاطره بسیار اندك بود و باعث شد کـه هـدف اول قیمـت در    . پیپ قرار دادیم 15مخاطره 
بعـد   صـبح روز  8این هدف قیمتی در سـاعت  .  قرار داده شود 0.6598قابل دسترس  قیمت کامالً

 



 

بدست آمد و ما ضمن بستن نیمی از معامله ، حد توقف نیمه دیگر معامله را به نقطه ورود منتقل 
برخورد با آن صورت گرفت  0.6605هدف دوم قیمتی باند دوم باالئی بود که در قیمت . نمودیم

 . پیپ بوده است 18.5سود نهائی حاصل از این معامله . و نیمه دوم معامله نیز بسته شد

 
در . مشـاهده مـی کنـیم    2006مـارس   10را از تاریخ  USD/JPYبعنوان مثالی از فروش نمودار  

آستانه گشایش بازار هاي مالی آمریکا، مشاهده کـردیم کـه ایـن جفـت ارز در یـک دامنـه بسـیار        
بـه   RSIصبح قیمـت صـعود نمـود و     8:30مدت کوتاهی پس از ساعت . محدود معامله می شود

در همان زمـان قیمـت   . وارد شد که نشانه اي از وضعیت خرید هیجانی است 70محدوده بیش از 
ن ما در انتظار حرکت قیمت بـه محـدوده بـین    وبا سومین باند بالینجر نیز برخورد می کند و اکن

سه ساعت بعد یک کندل قیمت بین دو باند اول و دوم بسته شـد و مـا بـا    . باند دوم و اول هستیم
حد زیان در یـک سـقف مناسـب    . شدیم119.03عامله فروش در قیمت شروع کندل بعدي وارد م

پیپ مخاطره براي ما به همراه داشت و در نتیجـه هـدف    10قرار داده شد که تنها  119.13یعنی 

 



 

بعد از ظهر حاصل گردید و  3این هدف قیمتی در ساعت .تنظیم شد 118.07اول قیمتی در قیمت 
براي بستن نیمـه  . ف نیمه دوم به قیمت ورود منتقل گردیدبا بسته شدن نیمه اول معامله، حد توق

ایـن  . دوم معامله منتظر می مانیم تا قیمت به باند بـالینجر دوم در سـمت پـائین برخـورد نمایـد     
پیـپ از ایـن    16.5حاصل شد و در نهایت سـود   118.80صبح روز بعد در قیمت  4شرایط ساعت 

همانطور کـه مشـاهده مـی    . اهد مجدداً افزایش یابدمعامله حاصل گردید، قبل از اینکه قیمت بخو
توجـه  . کنید، استراتژي افول خالص سود هاي کوچکی پس از تخلیه انرژي روند بدسـت مـی آورد  

داشته باشید که در بسیاري از موارد روند پس از برخورد به دومین باند بالینجر در جهت مقابـل،  
 . به حرکت خود در جهت اولیه ادامه می دهد

 
 16در . فوق مثال دیگري از استراتژي افول خالص را نشـان مـی دهـد    GBP/USDنمودار قیمت  

، مشاهده کردیم که قیمت در آستانه اعالم شاخص قیمت مصرف کننده آمریکـا، در   2006مارس 
در سـاعت   در پی انتشار ضعیف تر از حـد انتظـار ایـن شـاخص    . یک دامنه محدود معامله می شود

 



 

وارد  70به محـدوده بـیش از    RSIساعت بعدي صعود کرد و اندیکاتور  7ت طی صبح ، قیم 8:30
در همین زمان قیمت نیز به سومین باند بـالینجر بـاالئی برخـورد نمـود و پـس از آن مـا       . گردید

بعد از ظهر قیمت بین باند هـاي دوم و   4در ساعت . منتظر مشاهده شرایط معامله فروش شدیم
معاملـه   1.7569با آغار کندل بعدي یعنی در قیمـت  . وش صادر گردیداول بسته شد و سیگنال فر

پیپـی بـه همـراه     25قـرار داده شـد کـه مخـاطره اي      1.7594فروش انجام و حد زیان در قیمت 
محاسبه گردیـد کـه در    1.7544پیپ پائین تر از نقطه ورود یعنی  25هدف اول قیمتی نیز . داشت

ضمن انتقال حد توقف به نقطه ورود، به انتظار ماندیم تا سپس . بعد از ظهر بدست آمد 10ساعت 
ایـن شـرایط روز بعـد و در قیمـت     .  نیمه دوم معامله با برخورد به بانـد دوم پـائینی بسـته شـود    

اوه بسـتن نیمـه    "شاید بگوئید کـه  . پیپ از کل معامله حاصل گردید 33.5بدست آمد و  1.7525
کامال قابـل درك اسـت کـه شـما      "!من خواب بوده ام زمانی که. صبخ بوده است 3دوم در ساعت 

بنابراین نیـاز بـه   . نتوانید ساعت ها پشت مانیتور به انتظار حصول شرایط بستن معامله خود بمانید
دو برابر مقدار مخاطره پذیرفته شده مقدار مناسبی بـراي  . یک هدف قیمتی ثابت خواهید داشت

 . بوده است 1.7519این منظور است که در این مثال برابر 

 



 

 
بنابراین آخرین مثـال را بـه   . بدیهی است که هیچ استراتژي اي نمی تواند صد در صد موفق باشد 

را از تاریخ  GBP/JPYنمودار فوق قیمت . معامله اي اختصاص داده ایم که با سود ختم نشده است
ه کار بازار آسـیا،  یعد از ظهر یعنی در ساعت شروع ب 7در ساعت . نشان می دهد 2006فوریه  14

قیمت به محدوده فروش هیجانی . قیمت شکست محدوده فشرده ساعات قبل خود را  آغاز نمود
پـس از آن مـا در انتظـار    . وارد شد و به سومین باند پائینی نیز برخـورد کـرد   30کمتر از  RSIبا 

ـ . مشاهده شرایط ورود به معامله خرید ماندیم دل بـین بانـد   ما چهار ساعت صبر کردیم تا یک کن
قیمـت ورود مـا   . هاي دوم و اول بسته شود تا با باز شدن کندل بعدي وارد معاملـه خریـد شـویم   

قرا دادیم کـه نشـان دهنـده پـذیرش      204.34حد زیان را در یک کف  مناسب یعنی . بود 204.56
ذیرفتـه  بر اساس قواعد هدف اول قیمتی را در فاصله اي برابر با مخاطره پ. پیپی بود 18مخاطره 

نتوانست افزایش یابد و بـه رونـد کاهشـی     GBP/JPYولی قیمت . قرار دادیم 204.70شده یعنی 

 



 

ولی این زیان چندان زیاد نبود که . خود ادامه داد و قیمت دو ساعت بعد به حد زیان برخورد نمود
 . بتواند یک حساب معامالتی را با تهدید مواجه نماید

 

 حافظه قیمت   استراتژي -6
چیز ناگوار تر از این نیست که حد زیان یک معامله دقیقاً در یک نقطـه سـقف یـا کـف قیمـت       هیچ

همـه معاملـه   . بخورد و پس از آن قیمت برگردد و حتی در مسیر سود آن معاملـه حرکـت کنـد   
ما این استراتژي را براي استفاده از . گران ارز این احساس ناگوار را حداقل چند بار تجربه کرده اند

در این اسـتراتژي بـراي اسـتفاده از ایـن حرکـات      . طراحی کرده ایم ،گونه حرکات گوه اي قیمتاین
 . برگشتی، بطور حساب شده اي به حجم معامله افزوده می شود

استراتژي حافظه قیمت براي معامله گرانی مناسب است که از برخورد به حد زیان بیزارند و عالقه 
اسـتفاده  . ه معامله خود به سودي هر چند اندك دست پیدا کنندمند هستند که با افزودن پله اي ب

کننده از این استراتژي باید توجه داشته باشد که هـر چنـد تعـدد برخـورد بـه حـد زیـان در ایـن         
بنـابراین احتـرام بـه    . استراتژي بسیار کمتر است، ولی مقدار حد زیان ممکن است بسیار زیاد باشد

چرا که در صورت برخـورد بـه یـک حرکـت قـوي در      . مهم است حد زیان در این استراتژي بسیار
 . جهت مخالف معامله، ممکن است زیان ها تا آنجا بزرگ شود که کل حساب را به مخاطره افکند

این استراتژي براین فرض استوار است که نقاط حمایت و مقاومت کف یا سقف دو گانه حتـی پـس   
در واقـع ایـن تـراز هـا مثـل      . ت اعمـال مـی کننـد   از شکسته شدن نیز تاثیر خاصی بر حرکات قیمـ 

ایـن  . مغناطیسی عمل می کنند که قیمت را پس از زدن حد زیـان هـا بـه سـمت خـود مـی کشـد       
استراتژي بر این فرض استوار است که در تراز هاي تشکیل سقف یا کف دوگانه پتانسیل معـامالتی  

شکست یـک  . ه سوي خود می کشدقوي اي وجود دارد که حتی پس از شکسته شدن نیز قیمت را ب
سقف دوگانه به این معنی است که نه تنها خریداران باید آنقدر قوي باشـند کـه بـر مقاومـت آن     

ایـن  . غلبه کنند، بلکه بتوانند مومنتوم اضافی براي حرکت صعودي بعدي نیز به بازار تزریـق کننـد  
 ،سقف دو قلو صرف شده استاتفاق در زمانی روي می دهد که عمده انرژي قیمت براي غلبه بر 
 . در حالی که در برخورد قیمت با سقف اول چنین حالتی وجود ندارد

. چگون در این استراتژي ریسک را تعیین می کنیم؟ ما از یک دیـدگاه متقـارن اسـتفاده مـی نمـائیم     
 دامنه برگشت از یک سقف دوگانه را تعیین می کنیم و آنرا به نقطه سقف می افزائیم تا محـدوده 

 .این مفهوم دقیقا توضیح داده شده است 1در شکل . مقاومت به دست آید

 



 

 
کاهش  1.2060پس از برخورد به سقف قیمتی  EUR/USDدر شکل فوق مشاهده کنید که قیمت 

تـا   1.2060در حرکت صـعودي بعـدي قیمـت    . پیپ پائین آمده است 284یعنی  1.1776یافته و تا 
ت نام دارد و در این شکل مشاهده می شـود کـه قیمـت    منطقه مقاوم1.2344=0.0284+1.2060

در . این شرایط در نمودار روزانه و ساعتی مکرر دیده می شود. نتوانسته از این منطقه عبور نماید
نمودار روزانه این استراتژي شکست کم تعداد تري دارد ولی در عین حال به دلیل بزرگتـر بـودن   

این موارد باید در مدیریت ریسک مورد توجـه  . شتر استحرکات قیمت ، مقدار هر زیان بسیار بی
 . قرار گیرد

 

 :قواعد ورود به معامله فروش 
 .یک روند صعودي که در آن هر حداقل بیش از حداقل قبلی باشد، بیابید )1
 .در نمودار روزانه یا ساعتی بدنبال یک حرکت بازگشتی باشید )2

 



 

 .را شامل شود حرکت اصلی% 38.2مطمئن شوید که این بازگشت حداقل  )3
وقتی قیمت صعود کرد و به قیمت سقف قبلی رسید یک نیمه از معامله فروش را انجام  )4

 .دهید
 .مقدار بازگشت را اندازه بگیرید )5
 .حد زیان خود را در فاصله برابر مقدار بازگشت قرار دهید )6
 . مقدار بازگشت اندازه گیري شده قرار دهید% 50حد سود این نیمه معامله را  )7

یمت در جهت زیان شما حرکت کرد، با طی شدن نیمی از حد زیان وارد نیمه دوم اگر ق )8
 .معامله فروش شوید

 .حد زیان معامله دوم را در همان مقدار حد زیان معامله اول قرار دهید )9
هر گاه معامله اول به نقطه سر به سر رسید، معامله دوم را با سود ببندیـد، حـد زیـان    )10

منتقل کنید و به انتظار رسیدن به مجموع دو معامله به سر  را به نقطه سرمعامله اول 
 .هدف قیمتی معامله اول بمانید

 : خریدقواعد ورود به معامله 
 .یک روند نزولی که در آن هر حداکثر کمتر  از حداکثر قبلی باشد، بیابید )1
 .در نمودار روزانه یا ساعتی بدنبال یک حرکت بازگشتی باشید )2
 .حرکت اصلی را شامل شود% 38.2زگشت حداقل مطمئن شوید که این با )3
وقتی قیمت نزول کرد و به قیمت کف قبلی رسید یک نیمه از معاملـه خریـد را انجـام     )4

 .دهید
 .مقدار بازگشت را اندازه بگیرید )5
 .حد زیان خود را در فاصله برابر مقدار بازگشت قرار دهید )6
 . یري شده قرار دهیدمقدار بازگشت اندازه گ% 50حد سود این نیمه معامله را  )7

اگر قیمت در جهت زیان شما حرکت کرد، با طی شدن نیمی از حد زیان وارد نیمه دوم  )8
 .معامله خرید شوید

 .حد زیان معامله دوم را در همان مقدار حد زیان معامله اول قرار دهید )9
 هر گاه معامله اول به نقطه سر به سر رسید، معامله دوم را با سود ببندیـد، حـد زیـان   )10

منتقل کنید و به انتظار رسیدن به مجموع دو معامله را به نقطه سر به سر معامله اول 
 .هدف قیمتی معامله اول بمانید

 



 

 .حال ببینیم که این استراتژي چگونه عمل می کند

 
نـوامبر   12را در چارچوب زمانی روزانه از تاریخ  GBP/USDدر مثال اول معامله خرید جفت ارز 

توجه داشته باشید که قیمت قبل از این نمودار وضعیت صعودي داشـته و  . نیمبررسی می ک 2005
بر اساس قواعد گفته شده ، با تشکیل کف دوگانـه در قیمـت   . سپس شروع به کاهش نموده است

بدلیل روزانه بودن نمودار حد زیان ایـن معاملـه   . وارد یک نیمه از معامله خرید شده ایم 1.7386
دي مشخص مـی شـود کـه    وبز). پیپ 521دقیقا ( پیپ بوده است  500از مقداري به بزرگی بیش 

دالري هرگز نبایـد بـیش    10000رضی فدر یک حساب . چرا چنین حد زیان بزرگی مورد نیاز است
حتی در این صورت نیز میزان ریسـک از  . دالري به این روش معامله شود 10000از دو مینی الت 

بیان کردیم، بیشتر خواهد بود و در مجمـوع دو معاملـه بـه     در هر معامله که پیشتر% 2حد مجاز 
ولی احتمال باالي موفقیت در این استراتژي به ما اجازه مـی دهـد کـه در    . می رسد% 7.5بیش از  

به هر صورت در نمودار روزانـه بـا چنـین شـرایطی هرگـز      . مورد ریسک کمتر سخت گیري کنیم

 



 

دالري برابـر   10000استفاده نمـود کـه در یـک حسـاب      برابر در معامالت 2نباید از اهرم بیش از 
، این تـراز حمایـت    1.7386با ورود ما به معامله خرید در قیمت . مینی الت است 2دالر یا  20000

بنابراین ما بر اسـاس قواعـد، معاملـه خریـد دیگـري در      . شکسته شد و قیمت باز هم کاهش یافت
حـال دو  . 1.6865در نیمه راه حـد زیـان در قیمـت      یعنی. به معامله اولی افزودیم 1.7126قیمت 

پس از نوساناتی متعـدد  . نیمه معامله ما کامل شده است و در انتظار ادامه حرکت قیمت می مانیم
قیمت نتوانست به سمت حد زیان ما حرکت کند و در نتیجه ما معامله دوم را که در قیمـت    نهایتاً

بستیم یعنی همان نقطه اي که معامله اول را باز کـرده   1.7386باز کرده بودیم در قیمت  1.7126
در اینجا حد زیان نیمـه اول معاملـه را بـه    . پیپ سود حاصل گردید 260از این نیمه معامله . بودیم

به هـر حـال   . منتقل کردیم تا مطمئن شویم که مجموع دو معامله به زیان وارد نمی شود 1.7126
برخـورد کـرد و در    1.7646ه بـه حـد سـود خـود در قیمـت      نیمه اول معامل 2005نوامبر  23در 

بنابراین حرکتی که در اکثر استراتژي هاي معامالتی منجر به . پیپ سود حاصل گردید 521مجموع 
 . ، در این استراتژي منجر به سودي قابل توجه گردید)بدلیل شکسته شدن حمایت (زیان می شود 

 



 

 
. چارچوب زمانی کوتاه تر یک ساعته را مشاهده مـی کنـیم  در مثال بعدي کاربرد این استراتژي در 

پیپی در جهت خالف روند صعودي خود انجـام   177یک حرکت  GBP/USDدر این مثال جفت ارز 
شروع شده و  2006مارس  29صبح  9این حرکت تقریبا از . 1.7313تا  1.7490یعنی از . داده است
ما یک معامله خرید  1.7313با رسیدن قیمت به . تبعد از ظهر روز بعد ادامه یافته اس 2تا ساعت 

. قیمت از این حدود کاهش قابـل تـوجهی نیافـت و صـعود کـرد     . پیپ انجام دادیم 177با حد زیان 
مخـاطره پذیرفتـه شـده    % 50حد سود این معامله برابـر  . بنابراین کار به نیمه دوم معامله نکشید

ایـن  . محقق شـد  1.7402در قیمت  2006وریل بعد از ظهر روز سوم آ 8تعیین گردید که ساعت 
بدون اینکه به مقدار قابل توجهی در زیان فرو رود و سـود قابـل   . معامله چهار روز بطول انجامید

همچنـان توجـه کنیـد کـه مخـاطره اسـتفاده از ایـن اسـتراتژي در         . اطمینانی از آن حاصل گردید
حد زیـان در ایـن مثـال    . مانی روزانه استچارچوب هاي زمانی کوتاه تر، بسیار کمتر از چارچوب ز

 . پیپ بوده است 521پیپ بوده در حالی که در مثال قبلی  177

 



 

 
در ایـن مثـال یـک    . بررسی می کنـیم  EUR/USDمثالی از معامله فروش را در نمودار یک ساعته 

 سپس قیمت مجدداً. انجام شده است 1.2004تا  1.2181از  2006حرکت بازگشتی طی اوائل سال 
دست یافت و ما نیمی از معامله فروش خود را در ایـن   1.2181به تراز  2006ژانویه  23در تاریخ 

قیمت باز هم باالتر رفت و نیمـه دوم معاملـه فـروش در    . ، انجام دادیم1.2358قیمت با حد زیان 
رخورد فت ولی نتوانست به حد زیان ما برپس از آن قیمت باز هم باالتر . انجام شد 1.2278قیمت 

ه یمـ نیمه دوم معامله را بستیم و حد زیـان ن  1.2181با برگشت قیمت به . نماید و کاهش پیدا کرد
قیمـت بـازهم کـاهش یافـت و مـا      .  دیگر را به نقطه سر به سر مجموع دو معامله منتقل نمـودیم 

 .با سود مورد نظر خود خارج شویم 1.2092توانستیم از نیمه اول معامله نیز در قیمت 

 



 

 
قیمت . در چارچوب زمانی ساعتی را مشاهده می کنیم USD/JPYثالی دیگر از فروش جفت ارز م

انجـام داده   2006مـارس   30صـبح   8تا  2006مارس  29صبح  8یک حرکت بازگشتی را از ساعت 
با صعود مجدد قیمـت و  . پیپ بوده است 116یعنی  117.08تا  118.22دامنه این حرکت از . است

وارد معامله فروشـی بـا حـد زیـان در قیمـت       2006آوریل  3در تاریخ  118.22رسیدن به قیمت 
نیم دوم معامله فروش خود را با همان  118.78شدیم و با افزایش مجدد قیمت در نقطه  119.36

صعود قیمت چندان ادامه نیافت و ما توانستیم نیمـه دوم معاملـه فـروش را    . حد زیان انجام دادیم
نیمـه اول   8ساعت بعـد در سـاعت    10ببندیم و حدود  118.22در قیمت صبح روز بعد 10ساعت 

 . معامله را نیز با سود مورد نظر پایان دادیم
توجه کنید که . این مثال بار دیگر قدرت این استراتژي را در چارچوب هاي زمانی کوتاهتر نشان داد

ارچوب هاي زمانی کوتـاه از  چگونه یک معامله گر چاالك می تواند با مخاطره نه چندان زیاد در چ

 



 

داراي بهتـرین   ايواضح است که این استراتژي در بازار هاي دامنه . حرکات بازار سود ببرد

 . شرایطی که اغلب در بازار فارکس وجود دارد. کاربرد است
 . حال به مثالی از شکست این استراتژي می پردازیم

 
اي است کـه بازگشـتی در آن وجـود نداشـته     بازار یک طرفه  ،بزرگترین خطر براي این استراتژي

اسـتراتژي بسـیار مهـم     ایـن به همین دلیل است که قرار دادن حد زیان بر اساس قواعد در . باشد
این . چرا که فقط یک روند قوي بدون بازگشت می تواند کل حساب معامالتی را از میان ببرد. است

چنـان  ،  2005ربـع چهـارم سـال     در USD/JPYمثال نشان می دهد که روند صـعودي جفـت ارز   
در . مومنتوم قوي اي داشت که فروشندگان هیچگاه نمی توانستند زیان هاي خود را جبران نمایند

 111.78با تشکیل یک سقف دو قلو اقدام به انجام نیمـه اول معاملـه در قیمـت     2005سپتامبر  20
انجـام   113.33وش در قیمـت  نیمه دوم معامله فـر   2005سپتامبر  27هفت روز بعد در . نمودیم

 



 

انه قیمت در روند صعودي خود هیچ توقفی نداشت و حد زیان هر دو نیمه معاملـه در  فمتاس. شد
 .پیپ زیان به بار آورد 465خورد و مجموعا  114.88و قیمت  2005اکتبر  14تاریخ 

 
 روایتی دیگر از استراتژي حافظه قیمت

. ژي مطرح می کنند نسبت مخاطره به سود پائین آن استیکی  از انتقاداتی که منتقدات این استرات
واحـد مخـاطره    1.5محاسبه می شود که در بهترین حالت این استراتژي یک واحد سود در برابـر  

پیپ زیان پدید آمد در  465بعنوان نمونه در همین مثال قبلی با خوردن حد زیان . ایجاد می نماید
. پیـپ سـود حاصـل مـی شـد      310بسته مـی شـدند، تنهـا     حالی که اگر هر دو نیمه معامله با سود

. استراتزي حافظه قیمت سود آور است چون احتمال موفقیت در آن بسیار باالتر از شکسـت اسـت  
 . مواقع موفق عمل کرده است% 70این استراتژي در 

ایـن  ولی معامله گرانی که از این نسبت مخاطره به سود ناراضی اند می تواند از روایت دیگري از 
این روایت موقعیت هاي معامالتی کمتري پدید می آورد و ممکن اسـت  . استراتژي استفاده نمایند

ولی نسبت مخاطره به سود آن مناسبتر است و ورود به معامله فقـط  . صحت کمتري داشته باشد
 . در یک مرحله انجام می شود

 :قواعد این روایت از حافظه قیمت به شرح زیر هستند
 
 به معامله خرید واعد ورودق

 .در نمودار روزانه یا ساعتی یک بازگشت قیمت در حرکت نزولی بیابید )1
 .از حرکت اصلی باشد% 38.2این دامنه نباید کمتر از . دامنه این بازگشت را بیابید )2
 .این دامنه را از نقطه کف کم کنید و از آن به عنوان حد زیان استفاده نمائید )3
تا حد یک سوم این دامنه از نقطـه کـف گذشـت وارد     وقتی قیمت مجدداً نزول کرد و )4

% 38.2عالقه مندان فیبونـاچی مـی تواننـد از نسـبت     . (هر دو نیمه معامله خرید شوید
 )استفاده کنند

 .دامنه را به عنوان حد سود تعیین کنید % 50براي نیمه اول  )5
 . منتقل نمائیدمعامله دوم را به نقطه ورود  توقفبا بسته شدن معامله اول با سود، حد  )6

 .دامنه تنظیم نمائید% 100حد سود نیمه دوم معامله را برابر  )7
 

 



 

 

 فروشواعد ورود به معامله ق
 .در نمودار روزانه یا ساعتی یک بازگشت قیمت در حرکت صعودي بیابید )1
 .از حرکت اصلی باشد% 38.2این دامنه نباید کمتر از . دامنه این بازگشت را بیابید )2
 .نقطه سقف کم کنید و از آن به عنوان حد زیان استفاده نمائیداین دامنه را از  )3
وقتی قیمت مجدداً صعود کرد و تا حد یک سوم این دامنه از نقطه سقف گذشت وارد  )4

% 38.2عالقه مندان فیبوناچی مـی تواننـد از نسـبت    ( .هر دو نیمه معامله فروش شوید
 )استفاده کنند

 .حد سود تعیین کنید دامنه را به عنوان % 50براي نیمه اول  )5
 . معامله دوم را به نقطه ورود منتقل نمائید توقفبا بسته شدن معامله اول با سود، حد  )6
 .دامنه تنظیم نمائید% 100حد سود نیمه دوم معامله را برابر  )7

براي سـهولت محاسـبات   . آن است 1.15:1مزیت این روایت از استراتژي نسبت مخاطره به سود 
پیپ باالتر از یک نقطه  33ورود در قیمت . پیپ استفاده نمائید 100با حد زیان  می توانید از مثالی

پیپ و حد سود نیمـه دوم   50حدسود نیمه اول معامله . پیپ  67سقف انجام می شود با حد زیان 
پیـپ اسـت    134پیپ و مخاطره پذیرفته شده  150یعنی سود هر دو نیمه معامله . پیپ است 100

مـوارد  % 50یعنی اگر ایـن اسـتراتژي در   . را به دست می دهد 1.15:1سود  که نسبت مخاطره به
 .موفق باشد، سود آور خواهد بود

 :مثالی از این روایت را در ادامه پی می گیریم
 

 



 

 
تـا   1.2105از قیمـت   EUR/USDیک حرکت بازگشتی در قیمـت جفـت ارز    2006مارس  29در 

در  1.2148ما در قیمت  ،د بر اساس قواعددعود مجبا ص. پیپ 126یعنی . را شاهد بودیم 1.1979
قیمت کمی در جهت زیان ما حرکت کرد ولـی  . اقدام به فروش نمودیم 2006مارس  30صبح  10

حاصـل   1.2086اولین هـدف قیمتـی مـا در     2006آوریل  3صبح  1کاهش یافت و در ساعت  نهایتاً
ـ حـد   ،در اینجا با بسته شدن نیمه اول معامله. گردید نیمـه دوم معاملـه را بـه قیمـت ورود      فتوق

 این وضعیت کامالً. نیمه دوم معامله با برخورد به حد توقف در نقطه ورود بسته شد. منتقل کردیم
منطبق با استراتژي ما است که هرگز اجازه نمی دهیم یک معامله سود آور به معامله اي زیـان ده  

 . تبدیل شود
 

 

 



 

 
یـک حرکـت    2006مارس  3در . س این روایت را نشان می دهدآخرین مثال معامله خرید بر اسا 

بنابراین با کـاهش مجـدد و   . را شاهد بودیم 1.7482تا  1.7314از  GBP/USDبازگشتی قوي در 
حـد  . اقدام به خریـد نمـودیم   1.7258در یک سوم مسیر به سمت حد زیان تعیین شده، در قیمت 

قیمت قدري پـائین  . از کف دو گانه قرار داده شدپیپ پائین تر  165یعنی  1.7145زیان در قیمت 
 3در تـاریخ   1.7342نیمـه اول معاملـه در قیمـت    . تر رفت ولی مجددا صعود خود را آغاز نمـود 

نیمـه دوم معاملـه نیـز بعـدا در     . به حد سود خود خود برخـورد کـرد و بسـته شـد     2006آوریل 
 .پیپ سود بدست آمد 252به حد سود برخورد کرد و  1.7426

 
 
 

 



 

 افول پس از هفت روز   استراتژي -7
اگر ناشناسی . به عنوان یک نیویورکی، عادت داریم که نسبت به همه چیز کنجکاو و پرسشگر باشیم

که در مسیر مترو پشت سر ما حرکت می کند سالم بگوید، مبهوت می شویم و اگر توریست باشد 
. شهرك هاي کوچک متداول تـر اسـت   اگر چه خوشامد گوئی به غریبه ها در. متعجب خواهیم شد

. شخصیت شکاك در بسیاري از معامله گران وجود دارد، بدون توجه به اینکه در کجا زندگی کننـد 
همانطور که در استراتژي افول خالص گفته شد، تالش براي گرفتن سـقف و کـف قیمـت در بـین     

بـدون تاییـد تکنیکـی یکـی از     همانطور که گفتیم این تالش . معامله گران منفرد بسیار متداول است
با این حال براي پاسخگوئی به طبیعت ناسازگار آدمی، در اینجا یک . بدترین روش هاي معامله است

 .استراتژي براي گرفتن کف و سقف قیمت بدون تایید تکنیکی و اندیکاتور ها را معرفی می کنیم
یـدگاه هـا و فرمـول هـاي مختلفـی      میدانیم که اندیکاتور ها توابعی ریاضی از قیمت هستند که با د

پس چرا به خود قیمت توجه نکنیم؟ استراتژي افول پـس از هفـت روز بـر ایـن     . محاسبه می شوند
چـرا  . اصل استوار است که قیمت پس از طی یک روند قوي طی هفت روز، به بازگشت تمایل دارد

اغلب مواقع . ده استپس از هفت روز؟ این عدد از مشاهدات ما در حرکات روزانه قیمت منتج ش
روند هاي قوي در اوائل هفته شکل می گیرند و اگر به اندازه کافی قوي باشند می تواننـد هفـت   

 . روز بدون حرکت بازگشتی ادامه یابند
) که تقریبا یـک هفتـه و نـیم را در بـر مـی گیـرد      ( به هر حال، پس از یک حرکت قوي هفت روزه 

بطور کلی افراد مایل اند که در گروه هاي هفت نفره به تفکر . قیمت نیاز به استراحت پیدا می کند
بر اساس مستندات روانشناسان معتقدند انسان تمایل دارد چیز ها یا مفاهیم  را در گروه . بپردازند

به همین دلیل است که شماره هاي تلفن در آمریکـا  . هاي هفت تائی یا کمتر نگهداري یا حفظ کند
اگر چه ممکن است روند هاي قوي پـس از  . بدون در نظر گرفتن کد البته. فقط هفت رقمی است

پنج یا شش روز بازگشت کنند، ولی بازگشت قیمت پس از هفت روز حرکت بی وقفه داراي صحت 
در . گاه و بی گاه روند هاي هشت روزه هم دیده می شود ولی بسیار نادر است. بیشتري می باشد

اگر قیمت پس از پنج یا شش روز به یک تراز تکنیکی مهم . وداینجاست که احتیاط اثر بخش خواهد ب
از آنجا کـه رویـه مـا ورود بـه معـامالتی بـا       . برخورد کند ، ایست قیمت بسیار محتمل خواهد بود

هر چنـد  . احتمال موفقیت باال می باشد، ترجیح می دهیم که از دوره هاي هفت روزه استفاده کنیم
ما سعی کـردیم از ایـن   . د، ولی نتایج آن بسیار قابل توجه استچنین موقعیت هائی کم پیش می آی

روش در نمودار یک ساعته هم استفاده کنیم ولی نتیجه مناسبی به دسـت نیامـد و در بسـیاري از    

 



 

ولـی در نمـودار روزانـه یـک رونـد بـدون       . موارد روند براي ساعت هشتم هم به طول انجامیـد 
یک شرط بسیار مهـم در  . شد، به ندرت دیده می شودبازگشت که هشت روز به طول انجامیده با

حتی اگر یکی از کنـدل  . این استراتژي این است که هر هفت کندل روزانه صعودي باشند یا بالعکس
 . ها خنثی باشد باید شمارش را از ابتدا شروع کرد

کنـدل هفـتم    اگر. از آنجا که این استراتژي فقط بر قیمت استوار است ، قواعد بسیار ساده اي دارد
 .بر یک تراز تکنیکی مهم نیز منطبق شود اعتبار این روش افزایش می یابد

 :در نمودار روزانه 

 :قواعد ورود به معامله خرید
در هر کندل قیمت بسته شدن ( به دنبال هفت کندل نرولی پشت سر هم در قیمت باشید  )1

 ).باید کمتر از قیمت باز شدن باشد
 .نیدبا شروع کندل بعدي خرید ک )2
 . پیپ کمتر از آخرین کندل نزولی قرار دهید 10حد زیان را  )3

اولین هدف قیمتی را برابر با مخاطره پذیرفته شده قـرار دهیـد و نیمـی از معاملـه را بـا       )4
نیمـه دوم را بـه نقطـه سـر بـه سـر منتقـل        توقف سپس حد . برخورد به این هدف ببندید

 .نمائید
 . ه پذیرفته شده قرا دهیدحد سود معامله دوم را سه برابر مخاطر )5

 

 :فروشقواعد ورود به معامله 
در هـر کنـدل قیمـت بسـته     ( به دنبال هفت کندل صعودي پشت سر هم در قیمت باشید  )1

 ).شدن باید بیش از قیمت باز شدن باشد
 .با شروع کندل بعدي وارد معامله فروش شوید )2
 . پیپ بیشتر از آخرین کندل صعودي قرار دهید 10حد زیان را  )3

اولین هدف قیمتی را برابر با مخاطره پذیرفته شده قـرار دهیـد و نیمـی از معاملـه را بـا       )4
نیمـه دوم را بـه نقطـه سـر بـه سـر منتقـل        توقف سپس حد . برخورد به این هدف ببندید

 .نمائید
 . حد سود معامله دوم را سه برابر مخاطره پذیرفته شده قرا دهید )5

 :به چند مثال توجه فرمائید

 



 

 
 15ایـن جفـت ارز روز   . مشـاهده نمائیـد   NZD/USDمثال را در نمودار قیمـت جفـت ارز   اولین 

ما با باز شدن . هفت روز به طول انجامید حرکت نزولی خود را آغاز نمود که دقیقاً 2005دسامبر 
حـد زیـان ایـن معاملـه در قیمـت      . شـدیم  0.6723کندل روز هشتم وارد معامله خرید در قیمت 

این . پیپ پائین تر از حداقل قیمت کندل روز هفتم نزول بوده است 10شد که  قرار داده 0.6690
بـیش از   33هـدف اول خـود را   . پیپ مخاطره در این معاملـه اسـت   33حد زیان به معنی پذیرش 

در دومین روز بازگشت قیمت شروع شد و هـدف اول مـا   . قرار دادیم 0.6756قیمت ورود یعنی 
حد زیان نیمه دوم معامله به نقطه سر . پیپ سود بسته شد 33له با محقق گردید و نیمه اول معام

در نظر گرفتـه   0.6822پیپی یعنی در  33به سر منتقل شد و هدف دوم قیمت سه برابر مخاطره 
پیپ سود حاصل  66این هدف قیمتی نیز در روز پنجم حاصل گردید و مجموعا از این معامله . شد

 . 2:1د یعنی نسبت مخاطره به سو. گردید

 



 

 
در چارچوب زمانی کوتاه تر نشـان   EUR/USDدومین مثال کاربرد این استراتژي را در جفت ارز 

آغاز شد یعنی همزمان  2006روند نزولی در ساعت هفت بعد از ظهر روز دوم آوریل . می دهد
مالتی این روند نزولی طی هفت ساعت متوالی، یعنی تقریبا تمـام زمـان معـا   . با آغاز معامالت آسیا

با بسته شدن هفتمین کندل متوالی نزولی و باز شدن کنـدل هشـتم، مـا در     .آسیا، به طول انجامید
پیپ کمتـر   10یعنی  1.2022وارد معامله خرید شدیم و حد زیان معامله در قیمت  1.2047قیمت 

پیـپ بـیش از نقطـه ورود در قیمـت      25اولین هدف قیمتـی  . از حداقل کندل قبلی قرار داده شد
هـر دو  . قرار داده شد   1.2122پیپ باالتر از نقطه ورود یعنی  75و دومین هدف قیمتی  1.2072

پیپ سود روي کـل   50هدف طی چند ساعت بعدي در زمان معامالت اروپا و آمریکا حاصل شد و 
 . این معامله نصیب ما کرد

خصوص در چارچوب هـاي  یافتن مثالهائی از ورود به معامله فروش آسانتر از معامله خرید است ب
این . اکثر روند هاي نزولی به جاي هفت روز پنج یا شش روز به طول می انجامند. زمانی کوتاه تر

 



 

امر شاید به این دلیل باشد که اکثر معامله گران از بورس سهام به این بازار آمده اند و بر اساس 
به معامالت دو طرفه فـارکس   فقط پس از خرید به فروش می پردازند و ،روال قدیمی بازار سهام

 . عادت ندارند

 
مـی  . مشـاهده مـی نمائیـد    USD/CHFاولین مثال معامله فروش را در نمودار روزانه جفـت ارز  

ایـن رونـد   . این جفت ارز یک روند صعودي را آغاز نموده اسـت  2005ژانویه  28بینیم که از روز 
وارد معاملـه   1.2243دن روز هشتم یعنی هفت روز مستمراً به طول انجامید و ما در قیمت باز ش

قـرار داده   1.2272پیپ بیش از حداکثر کندل هفـتم یعنـی    10حد زیان این معامله . فروش شدیم
قـرار   1.2214پیپ سود در قیمـت   29بنابراین اولین هدف قیمت با . پیپ  29 به فاصله یعنی. شد

نیمه اول معامله، حد زیان نیمه دوم  این هدف در همان روز تحقق یافت و با بسته شدن. داده شد
این حد سـود سـه برابـر    . منتقل نمودیم1.2156معامله را به نقطه سر به سر و حد سود آن را به 

 



 

اصـل شـد و در   حهـدف دوم نیـز روز بعـد    . پیپ اسـت  87یعنی  ،پیپی پذیرفته شده 29مخاطره 
 .پیپ سود بدست آمد 58مجموع 

 
ایـن نمـودار قیمـت سـاعتی     . یک مثال دوگانـه اسـت   ،هفت روز مثال بعدي استراتژي افول پس از

GBP/USD  اولین قسمت این مثال در سمت چپ . نشان می دهد 2006مارس  3مارس  تا  2را از
با باز شدن بازار آمریکا این جفت ارز شروع به صعود نمـوده و بـه مـدت    . نمودار دیده می شود

بعد از ظهر  5در ساعت . ریکا به طول انجامیده استهفت ساعت یعنی تا پایان ساعات معامالتی آم
 10حد زیان این معاملـه  . وارد معامله فروش شدیم 1.7547یعنی در شروع کندل هفتم در قیمت 

 این مخاطره مقـدار نسـبتاً  . قرار داده شد 1.7557پیپ بیش از حداکثر کندل قبلی یعنی در قیمت 
و دومین هـدف قیمتـی در    1.7537در قیمت نزدیک بنابراین اولین هدف قیمتی نیز . اندکی است

هدف اول در همان ساعت و هدف دوم سه ساعت بعد بدست آمد و از کل . قرار گرفت 1.7517
 .پیپ سود حاصل شد 20معامله 

 



 

قیمت پس از اعالم خبر بهتر از حد انتظـار  . دومین مثال در سمت راست نمودار مشاهده می شود
PMI  سـاعت   7صبح یعنی بـه مـدت    10این روند تا . به صعود نموده استخدمات بریتانیا، شروع

مصـرف کننـده    طمینـان صبح بازار آمریکا در انتظار اخبار شـاخص ا  10ساعت . متوالی ادامه یافت
ما بدون توجه به این اخبار و بـر اسـاس ایـن اسـتراتژي     . غیر تولیدي بود ISMدانشگاه میشیگان و 

خوشبختانه اخبـار نیـز   . 1.7594یم با حد زیان ده پیپی در قیمت نمود 1.7584اقدام به فروش در 
به سرعت حاصل شد و هدف  1.7574در جهت تقویت دالر اعالم شد و اولین هدف قیمتی ما یعنی 

در هر دو این مثال ها بـه دلیـل نزدیـک    . در همان ساعت بدست آمد 1.7454دوم نیز در قیمت 
کت بازگشتی استفاده کنیم و این حرکت در همان سـاعت  بودن هدف قیمتی نتوانستیم از تمام حر

 . ادامه داشته است ولی در ساعات بعدي معکوس شده است

 
 

 



 

. در نمودار بعدي نمونه اي از شکست این استراتژي در نمودار یک ساعته را مشـاهده مـی نمـائیم   
یط معامله بـر اسـاس   همانطور که گفتیم اکثر معامله گران اینقدر حوصله ندارند که به انتظار شرا

استراتژي افول پـس از هفـت روز در نمـودار روزانـه بنشـینند و در نمـودار سـاعتی هـم از ایـن          
مثـال فـوق کـاربرد ایـن اسـتراتژي در نمـودار سـاعتی جفـت ارز         . استراتژي استفاده مـی نماینـد  

USD/CHF ر مشاهده کـردیم کـه بـا بـاز شـدن بـازا       2006مارس  2در تاریخ . را نشان می دهد
ایـن نـزول هفـت سـاعت بـه طـول       . به سرعت شروع به کاهش نموده است USD/CHFآمریکا 

با حد زیان ده پیپ کمتر از حداقل کندل قبلـی   1.2991انجامید و با شروع کندل هشتم در قیمت 
پیـپ زیـان از    17متاسفانه نزول باز هم ادامه یافت و ما با . وارد معامله خرید شدیم 1.2974یعنی 

هر چند که این زیان قابل مدیریت بوده است، نشان می دهد کـه چگونـه   . مله خارج شدیماین معا
بنابراین برخـی از معاملـه گـران    . ممکن است روند قیمت براي کندل هشتم نیز ادامه داشته باشد

 . محتاط شروع کندل نهم را براي ورود به معامله در نمودار ساعتی انتخاب می کنند
 

پس از شمارش هفت کندل، . است AUD/USDه نمودار یک ساعته جفت ارز مثال بعدي مربوط ب
مترصد ورود به معامله خرید در ابتدا کندل هشتم بودیم ولی با آغاز این کندل مشـاهده کـردیم   
که قیمت باز هم در حال پائین رفتن است و می خواهد یک کندل دیگر نیز به کـاهش حـود ادامـه    

اگر در این حالت قیمت بتواند پنج پیپ از حداقل کنـدل قبلـی   . نشدیم بنابراین به بازار وارد. دهد
 . عالمتی از قدرت قیمت براي بازگشت خواهد بود ،فاصله داشته باشد

موضوع جالب در این استراتژي این است که در بسیاري از موارد سـود هـائی بـیش از سـه برابـر      
ی توان در مورد حد توقف کششـی نیـز   بنابراین م. مخاطره پذیرفته شده نیز قابل دسترس است

براي بهره برداري بیشتر از بازگشت قیمت می توان حد توقف کششـی را در حـداکثر   . بحث نمود
. دو کندل قبلی قرار داد و حد سود را برداشت تا از بخش بیشتري از حرکت صعودي استفاده شود

مـی توانیـد از نمـودار     ،کردیـد  همچنین اگر از این استراتژي در چارچوب زمانی روزانـه اسـتفاده  
این استراتژي بر این اساس اسـتوار اسـت کـه    . ساعتی براي تعیین حد توقف کششی استفاده نمائید

ژي قیمت ناشی از کسب سود معاملـه گـران   رما در انتظار تخلیه ان. »هر فرازي، فرودي هم دارد«
ولـی بـه    .ندل هفتم اتفاق می افتدمی مانیم که گاهی در پایان کندل پنجم و بیش از آن در پایان ک

در واقع سوال این نیست که آیا این حالت اتفاق می . ندرت بیش از هشت کندل به طول می انجامد
  .که چه موقع اتفاق خواهد افتاد تافتد یا خیر بلکه این اس

 



 

 بازگشت به روند   استراتژي -8
جلب است که بدانیم اکثر معاملـه  . روند ها سپري می کننددر اکثر معامله گران لحظات سختی را 

ولی با بررسی معامالت تعـداد  . گران دیدگاه اصلی معامله گري خود را تعقیب روند اعالم می کنند
با وجود اینکه .  زیادي از معامله گران خرده پا مشاهده می کنیم که عکس این موضوع صحت دارد

ران جاري است، اکثر معامله گران به بر زبان اکثر معامله گ »روند دوست شماست«جمله معروف 
دنبال یافتن نقاط کف و سقف قیمت و معامله به امید بازگشت هستند تا اینکه واقعاً به دنبال تعقیب 

 . روند باشند
یعنـی  . این استراتژي پاسخگوي خواسته اکثر معامله گران براي یافتن نقاط تغییر جهت رونـد اسـت  

ر این استراتژي از چارچوب کاري معامله بر اسـاس رونـد   ولی د. خرید در کف و فروش در سقف
این استراتژي از چارچوب هاي زمانی چند گانه، میانگین متحرك و باند هـاي  . بهره گیري می شود

ابتدا براي تشخیص روند دار بودن جفت ارز مورد . بالینجر براي تعیین نقطه ورود بهره می گیرد
براي تشخص روند در نمودار روزانه از یک میانگین متحرك . منظر، به نمودار روزانه نگاه می کنی

یک ماه شامل بیست روز معامالتی است و به همین دلیل میانگین . روزه استفاده می کنیم 20ساده 
اگر قیمـت بـاالي میـانگین متحـرك     . متحرك بیست روزه معیار مناسبی براي تشخیص روند است

ن میانگین متحرك حرکت نمایـد، داراي رونـد منفـی مـی     حرکت کند، داراي روند مثبت و اگرپائی
 .باشد

در اسـتراتژي  . سپس براي تعیین نقاط ورود و خروج به چـارچوب زمـانی یـک سـاعته مـی رویـم      
قیمـت در   ،اگـر در رونـد مثبـت   . بازگشت به روند ما فقط در جهت روند اصلی معامله می کنـیم 

و اگـر در رونـد نزولـی قیمـت در حالـت      . محالت فروش هیجانی قرار داشته باشد خرید می کنی
ریـد یـا فـروش هیجـانی را     خچگونه شرایط . خرید هیجانی قرار گیرد ، اقدام به فروش می نمائیم

این باند ها ما را قادر می سازند تا حرکت . اسخ استفاده از باند هاي بالینجر استپتشخیص دهیم؟ 
ت هاي افراطـی را بـا اسـتفاده از انحـراف معیـار      باند هاي بالینجر قیم. قیمت را اندازه گیري کنیم

در نمودار سـاعتی مـا بـا قـرار     . روزه اندازه گیري می نماید 20قیمت نسبت به میانگین متحرك 
عیار روي نمودار یـک  مدادن باندهاي بالینجر دو برابر انحراف معیار و باند هاي سه برابر انحراف 

ین دو باند یک برابر و دو برابر انحراف معیار حرکـت  در اکثر مواقع قیمت ب. کانال خواهیم داشت
 . می کند

 



 

 در حالی کـه قیمـت معمـوالً   ( چرا از تنظیم دو برابر و سه برابر باند هاي بالینجر استفاده می کنیم
؟  چون مقادیر پیش گزیده بانـد هـاي بـالینجر    )بین باند هاي یک برابر و دو برابر حرکت می کند

در چارچوب زمانی یک ساعته تحرکات . زمانی روزانه طراحی شده است براي کاربرد در چارچوب
قیمت بیشتر است و ما ناچار هستیم براي تشخیص مناسبتر نقاط افراطی از باند هاي عـریض تـري   

 ،وب زمانی مورد بررسـی چارچدر واقع با کاهش . استفاده نمائیم تا سیگنال هاي صحیح تري بگیریم
 ،وب زمانی پنج دقیقه ايچبراي مثال معامله گر باید در چار. لینجر افزودباید به ضریب باند هاي با

برابر انحراف معیار براي تنظیمات باند هاي بالینجر استفاده نماید تا بتواند نقاط خرید یا  4تا  3.5از 
 . فروش هیجانی را به خوبی تشخیص دهد

بـراي   ،رچوب زمـانی روزانـه  پس از تشخیص جهت رونـد در چـا  . به استراتژي خود بر می گردیم
اگر رونـد قیمـت در نمـودار    . مشاهده حرکات قیمت به چارچوب زمانی یک ساعته باز می گردیم

روزانه صعودي باشد، ما در نمودار یک ساعته به دنبال تغییر جهـت قیمـت از نزولـی بـه صـعودي      
عیار حرکت می کنـد مـا   تا وقتی که قیمت بین دو باند دو برابر و سه برابر انحراف م. خواهیم بود

زیبـائی ایـن اسـتراتژي    .  چون هنوز مومنتوم قوي در جهت نزول وجود دارد ،کنار خواهیم نشست
در این است که ما را از حدث زدن تغییر جهت قیمت برحذر می دارد و ترغیب مـی کنـد کـه بـه     

مت باالتر از بانـد  هر گاه یک کندل قی. دنبال یک تایید تکنیکی براي تشکیل نقطه سقف یا کف باشیم
پیپ پائین تر از یک  5دو برابر انحراف معیار بسته شود، ما وارد بازار می شویم و حد زیان خود را 

براي نیمه اول معامله حد سود خود را برابر با نیمی از مخـاطره  . نقطه کف نزدیک قرار می دهیم
یمه دوم معامله را به نقطه سر پذیرفته شده قرار می دهیم و با بسته شدن آن با سود، حد زیان ن

سپس منتظر حرکت قیمت به سمت باند هاي مقابل می مـانیم و بـا بسـته    . به سر منتقل می کنیم
دوده بین  باند هاي دو برابر و سه برابر، نیمه دوم معامله را نیز مـی  حشدن یک کندل حارج از م

 . این شرایط نشان دهنده تمام شدن حرکت صعودي است. بندیم
 :عد معامله خریدقوا

در نمودار روزانه یک میانگین متحرك بیست روزه قرار می دهیم و مطمئن می شویم که  )1
 . بسته شدن قیمت روز باالتر از این نمودار انجام شده باشد

 . در این شرایط فقط به دنبال سیگنال هاي خرید هستیم )2

ار هاي دو برابر و سه برابـر  به نمودار یک ساعته می رویم و دو باند بالینجر با انحراف معی )3
 . روي نمودار قیمت قرار می دهیم

 



 

هر گاه قیمت از سمت پائین به بیشتر از محدوده بـین بانـدهاي بـالینجر دو برابـر و سـه       )4
برابر انحراف معیار حرکت کرد و در همین محدوده بسـته شـد، وارد معاملـه خریـد مـی      

 . شویم
نزدیک قرار می دهیم و میزان مخاطره خـود   پیپ پائین تر از یک نقطه کف 5حد زیان را  )5

 )پیپ پائین تر از نقطه کف نیز مورد قبول است 10استفاده از . ( را محاسبه می کنیم
 .مخاطره پذیرفته شده قرار می دهیم% 50براي نیمه اول معامله حد سود را برابر  )6
 .منتقل می نمائیم با حصول هدف نیمه اول معامله، حد زیان نیمه دوم را به نقطه سر به سر )7
نیمه دوم معامله را با کاهش قیمت از محدوده بین باند هاي دو برابر و سه برابر انحراف  )8

 .معیار و بسته شدن قیمت در محدوده کمتر از باند دو برابر، می بندیم
 :فروشقواعد معامله 

که  در نمودار روزانه یک میانگین متحرك بیست روزه قرار می دهیم و مطمئن می شویم )1
 . بسته شدن قیمت روز پاین تر از این نمودار انجام شده باشد

 . در این شرایط فقط به دنبال سیگنال هاي فروش هستیم )2

به نمودار یک ساعته می رویم و دو باند بالینجر با انحراف معیار هاي دو برابر و سه برابـر   )3
 . روي نمودار قیمت قرار می دهیم

متر از محدوده بین باندهاي بالینجر دو برابر و سه برابـر  هر گاه قیمت از سمت باال  به ک )4
 . انحراف معیار حرکت کرد و در همین محدوده بسته شد، وارد معامله فروش می شویم

پیپ باالتر از یک نقطه سقف نزدیک قرار می دهیم و میزان مخاطره خود را  5حد زیان را  )5
 )نقطه سقف نیز مورد قبول استپیپ باال تر از  10استفاده از . ( محاسبه می کنیم

 .مخاطره پذیرفته شده قرار می دهیم% 50براي نیمه اول معامله حد سود را برابر  )6
 .با حصول هدف نیمه اول معامله، حد زیان نیمه دوم را به نقطه سر به سر منتقل می نمائیم )7
برابر انحراف نیمه دوم معامله را با افزایش قیمت از محدوده بین باند هاي دو برابر و سه  )8

 .معیار و بسته شدن قیمت در محدوده کمتر از باند دو برابر، می بندیم
  

  :فرمائیدبه چند مثال توجه 
 :حال به مثال هائی از این استراتژي می پردازیم

 



 

 
مشاهده می شـود کـه قیمـت از نیمـه مـارس      . نگاه کنید EUR/CHFبه نمودار روزانه جفت ارز 

روزه حرکت می کرده است که نشان دهنده رونـد   20ین متحرك ساده  به بعد باالي میانگ 2006
 .شفاف صعودي است

 



 

 
صبر می کنیم تا قیمت از سمت پائین محدوده بین دو بانـد  . به نمودار یک ساعته مراجعه می کنیم

مـارس   15بعـد از ظهـر    6در این شـرایط در سـاعت   . برابر انحراف معیار را بشکند 3و  2بالینجر 
قرار می گیرد و مخاطره 1.6523حد زیان در . وارد معامله خرید شدیم 1.5635قیمت  در 2006

توجه داشته باشید که این جفت ارز کم تحرك است و به همـین  . ( پیپ است 12پذیرفته شده تنها 
گفته شده، از حد % 50بنابراین به جاي حد سود . دلیل ما قادر شدیم حد زیان کوچکی داشته باشیم

مـارس سـود    16صبح  3خوشبختانه در ساعت . پیپ استفاده کردیم 12مخاطره یعنی  %100سود 
سـپس حـد   . پیپ بسته شد 16با سود  1.5651مورد نظر بدست آمد و نیمی از معامله در قیمت 

زیان باقیمانده معامله را به نقطه سر به سر منتقل کردیم و به انتظار حرکت قیمت به سمت بانـد  
برابـر بـالینجر بـاالئی     3و  2سپس منتظر ماندیم تا قیمت بین دو بانـد  . ر ماندیمهاي باالئی بالینج

این . برابر به سمت پائین، نیمه دوم معامله خود را نیز ببندیم 2حرکت کند تا با شکسته شدن باند 

 



 

. پیـپ سـود بدسـت آمـد     57با  1.5692مارس در قیمت  16بعد از ظهر روز  1شرایط در تاریخ 
 !پیپ مخاطره چندان هم بد نیست  12اي با تنها براي معامله 

 
با یک روند  USD/CADمثال دوم کاربرد کالسیکی از استراتژي بازگشت به روند را در جفت ارز 

 . نشان می دهد 2006مارس  7صعودي در 

 



 

 
به  از نمودار روزانه به نمودار ساعتی می رویم و صبر می کنیم تا قیمت از باند هاي بالینجر باالئی

وارد معاملـه   1.1524در قیمـت   2006مـارس   16صبح روز  11در ساعت . سمت باال حرکت کند
یعنی پذیرش . قرار داده شد 1.1505پیپ پائین تر از یک قیمت کف یعنی  5حد زیان . خرید شدیم

مارس قیمت به روند صعودي خود بازگشت و مـا   16بعد از ظهر  10در ساعت . پیپی 19مخاطره 
سپس حـد زیـان نیمـه دوم معاملـه بـه      . ببندیم 1.1540نیمی از معامله خود را در قیمت  توانستیم

قیمت بار دیگر صعود کرد و ما . پیپی قبلی تثبیت گردید 16نقطه سر به سر منتقل گردید و سود 
مترصد بودیم تا با مشاهده عالئم تضعیف قدرت صعود یعنی بسته شرن یک کندل پـائین تـر از دو   

روز  11این وضعیت در ساعت . برابر انحراف معیار، از نیمه دوم معامله نیز خارج شویم 3و  2باند 
 . پیپ سود خارج شدیم 63از نیمه دوم معامله با  1.1587مارس پدید آمد و ما در قیمت  17

 



 

 
 GBP/USDدر نمـودار روزانـه    2006فوریـه   15در . مثال بعدي مثالی از معاملـه فـروش اسـت   

 . روزه قرار دارد و نزولی می باشد 20که قیمت زیر میانگین متحرك مشاهده کردیم 
 

 



 

 
بنابراین توجه خود را به نمودار ساعتی معطوف نمودیم و به انتظار فرصت هاي فروش در شرایط 

برابـر   3و  2صبر کردیم تا قیمت از نزول کرده و زیر بانـد هـاي بـالینجر    . خرید هیجانی نشستیم
 60پدید آمد و حد زیان در فاصـله   1.7440این شرایط در قیمت . بسته شودانحراف معیار باالئی 

در سـاعت   1.7410بر اساس قواعد نیمی از معامله را در قیمت . قرار داده شد 1.7500پیپی یعنی 
مخاطره،  بستیم و حد زیان نیمه دیگر را به نقطه سر به سر % 50پیپ یا  30بعد از ظهر، با سود  1

روند نزولی ادامـه  . برابر انحراف معیار برخورد کند 3قیمت به باند بالینجر پائینی  منتقل کردیم تا
قمیـت از   2006فوریـه   16صـبح   6در سـاعت  . یافت و قیمت به محدوده مورد نظر ما وارد شد

پیـپ   102با  1.7338برابر انحراف معیار را شکست و بقیه معامله را در قیمت  2پائین باند بالینجر 
 . یمسود بست

 



 

 
 15در روز  USD/CHFجفت ارز .  مثال بعدي مزایاي خروج مرحله اي از معامله را نشان می دهد

در یک روند نزولی قرار دارد ولی چند روز بعد روند بر می گردد و صـعودي مـی    2006مارس 
ما هیچوقت نمی توانیم مطمئن باشیم که چنین حرکاتی اصالحی و موقت هستند یا یک تغییـر  . شود

 . بنابراین به قواعد استراتژي خو وفادار می مانیم تا مخاطره خود را کنترل نمائیم. واقعی در روند

 



 

 
قیمت از بـاال   2006مارس  21بعد از ظهر روز  1در نمودار روزانه مشاهده کردیم که در ساعت 

 1.3021قیمـت  برابر انحراف معیار نزول کرده است بنابراین در  3و2به کمتر از باند هاي بالینجر 
قرار داده  1.3042پیپ بیش از یک نقطه سقف نزدیک یعنی  5حد زیان . وارد معامله فروش شدیم

قیمـت بـه اولـین     2006مـارس   21بعد از ظهـر   6در ساعت . پیپی 21یعنی پذیرش مخاطره . شد
پیپ، یعنی حدود نصف مخاطره پذیرفته شده  12سود  و برخورد کرد 1.3008هدف قیمتی ما در 

از . در همین زمان حد زیان نیمه دوم معامله را به نقطه سر به سر منتقـل کـردیم  . ، حاصل گردید
آن به بعد قیمت در جهت زیان ما حرکت کرد ولی قرار دادن حد زیان در نقطه سر به سر باعث 

 .پیپی را حفظ کنیم 12شد که ما با زیان مواجه نشویم و بتوانیم سود اولیه 

 



 

 
جفـت ارز   2006مـارس   3در تـاریخ  . از شکست این استراتژي را بررسی می کنـیم  در پایان مثالی

EUR/GBP  روزه وارد مرحلـه صـعودي  در نمـودار     20با شکست منحنی میانگین متحرك ساده
 . روزانه شد

 



 

 
برابـر   3و2بر اساس استراتژي بازگشت به روند، ما صبر کردیم تا قیمت از پائین دو باند بـالینجر  

وارد معاملـه   0.6881در قیمـت   2006مـارس   11صـبح   10معیار را بشکند و در سـاعت  انحراف 
. تشـکیل شـده بـود    0.6878صـبح همـان روز در    7یک نقطه کف نزدیک در ساعت . خرید شدیم

توجـه  . پیـپ حـد زیـان    8یعنـی  . قرار دادیـم  0.6873پیپ پائین تر یعنی در  5بنابراین حد زیان را 
هر پیـپ ایـن جفـت ارز    . ت ارز کم تحرك و داراي ارزش پیپ باالئی استداشته باشید که این جف

پیپ مخاطره در این جفت ارز با بـیش   8بنابراین . ارزش دارد EUR/USDیک پیپ % 175بیش از 
 . برابري می کند EUR/USDپیپ مخاطره در  14از 

هش یافت و معاملـه  یعنی حد زیان ما کا 0.6873ابتدا قیمت کمی افزایش یافت ولی پس از آن به 
از نظر بسیاري از معاملـه گـران   . این قیمت دقیقاً یک قیمت حداقل بود. خرید ما با زیان بسته شد

بسیار نا امید کننده است که قیمت قبل از اینکه فرصت حرکت در جهت سود را بیابد با حـد زیـان   
حـداقل هـم بخشـی از     خوردن حد زیان در یـک نقطـه  . ولی ما اینطور فکر نمی کنیم. برخورد کند

 



 

ولی درك کردن اهمیت مدیریت سرمایه و پایبندي بـه  . معامله گري است و گاهی اتفاق می افتد
آن بسیار مهم تر است که به ما امکان می دهد سرمایه خود را حفظ کنیم و به دنبال کسـب سـود   

ا بـاز مـی   به جاي خوردن حد زیـان فـرض کنیـد کـه مـا ایـن معاملـه ر       . در فرصتهاي بعدي باشیم
گذاشتیم و فرض کنید که ممکن بود صدها پیپ کاهش یابد که جبران آن بسیار مشکل تـر از یـک   

 . پیپی است 8زیان 
 

 بازگشت انتقالی -روایت دیگري از استراتژي بازگشت به روند
بازگشت انتقالی روایت دیگري از استراتژي بازگشت به روند است کـه دیـدگاه بلنـد مـدت تـري      

خرید ارزهاي پر بهـره در  (اوت نرخ بهره جهت معامالت انتقالی فبهره برداري از ت دددارد و درص
این روایت داراي تغییراتی است که آنرا . است) برابر ارز کم بهره براي بهره برداري از بهره شبانه

 .ولی ایده کلی آن از اصولی مشابه پیروي می کند. از استراتژي بازگشت به روند متمایز می سازد
براي کسانی که حوصله کافی براي معامالت بلند مدت دارند، این استراتژي سیگنال هاي معـامالتی  

 . کمتر ولی قوي تري تولید می کند
مثال در جفت . توجه کنید که معامالت این استراتژي فقط در جهت بهره شبانه مثبت انجام می شود

 EUR/GBPدر حالی که در جفت ارز . معامله فقط در جهت خرید انجام می شود AUD/JPYارز 
سال (توجه داشته باشید که زمان نگارش این کتاب . معامله فقط در جهت فروش صورت می گیرد

شرایط به این صورت بوده است و ممکن است در زمان دیگري نرخ بهره ین ژاپن بیش از )  2006
صورت جهت معامالت معکوس  این دالر استرالیا باشد یا یورو بهره اي بیش از پوند پیدا کند که در

به هر صورت قاعده ثابت این است که معامله باید همواره در جهت خرید ارزي باشد . خواهد شد
 . که داراي بهره بیشتري است

 3و2برابر انحراف معیار به جاي  2و1بازگشت انتقالی از باند بالینجر در نمودار روزانه با تنظیمات 
استفاده از چارچوب زمانی طوالنی تر به این منظور در نظر . ده می نمایدبرابر انحراف معیار استفا
ولی از آنجا که . امله گر در جهت بهره برداري از بهره شبانه یاري نمایدعگرفته شده است که به م

 3و2برابر انحراف معیار بـه جـاي    2و1تغییر جهت عمیقتري مد نظر ماست، از شکست منطقه بین 
 :قواعد معامله به این روش را در ادامه مالحظه فرمائید. ر استفاده شده استبابر انحراف معیا

 

 قواعد معامله خرید

 



 

 )همواره باید ارز پایه یا سمت چپ بهره باالتري داشته باشد(
 .برابر انحراف معیار روي نمودار روزانه قرار دهید 2و1دو باند بالینجر با  )1
 ،برابر را شکست و بیرون آن بسته شد 2و1هاي هر گاه قیمت از پائین محدوده بین باند   )2

 .وارد معامله خرید شوید
پیپ پائین تر از یک نقطه کف نزدیک قرار دهید و مقـدار مخـاطره خـود را     5حد زیان را  )3

 . محاسبه نمائید

 .مخاطره پذیرفته شده قرار دهید% 50حد سود نیمه اول معامله خود را  )4
 .ه سر به سر منتقل نمائیدبا حصول هدف اول حد توقف را به نقط )5
برابر باالئی ببندید ویا صبر کنید تا در نقطه  2نیمه دوم معامله را با برخورد به باند بالینجر  )6

 .سر به سر بسته شود

 فروشقواعد معامله 
 )همواره باید ارز مقابل یا سمت راست بهره باالتري داشته باشد(

 .وي نمودار روزانه قرار دهیدبرابر انحراف معیار ر 2و1دو باند بالینجر با  )1
 ،برابر را شکست و بیـرون آن بسـته شـد    2و1هر گاه قیمت از باال محدوده بین باند هاي   )2

 .وارد معامله فروش شوید
پیپ باالتراز یک نقطه سقف نزدیک قـرار دهیـد و مقـدار مخـاطره خـود را       5حد زیان را  )3

 . محاسبه نمائید

 .مخاطره پذیرفته شده قرار دهید% 50حد سود نیمه اول معامله خود را  )4
 .حد توقف را به نقطه سر به سر منتقل نمائید ،با حصول هدف اول )5
برابر پائینی ببندیـد ویـا صـبر کنیـد تـا در       2نیمه دوم معامله را با برخورد به باند بالینجر  )6

 .نقطه سر به سر بسته شود

 



 

 
در این . نمایش می دهد 2005وئن را طی ماه مه تا ژ AUD/JPYاولین نمودار مثالی از جفت ارز 

شکل استراتژي بازگشت انتقالی دو سیگنال خرید صادر کرده که یکی موفق و دیگري ناموفق بوده 
بر را شکسته و باالتر از مت از پائین باند بالینجر یک برادر اوسط ماه ما مشاهده کردیم که قی. است

روز بعد قیمـت بـاالتر   . معامله خرید شدیموارد  81.92بنابراین ما در قیمت . آن بسته شده است
 طی سه روز بعدي کاهش ادامه یافت و نهایتاً. رفت ولی به هدف قیمت اول ما نرسید و نزول کرد

شاید بعضی از معامله گران تعجب . پیپ زیان پدید آورد 97قیمت با خد زیان ما برخورد نموده و 
اسخ این است که معامله گر باید از سوئی زیان خود پ. کننده که چرا ما زودتر این معامله را نبستیم

. را محدود کند و از سوي دیگر به معامله اجازه دهد تا طی زمان کافی در جهت سود حرکت کنـد 
معیار مناسبی براي حد زیان معامالت خرید است و شکسته شدن  ،استفاده از یک نقطه کف نزدیک

این شرایط نشان می دهـد کـه سـیگنال ورود    . اردآن نشان می دهد که هنوز روند نزولی ادامه د
البتـه ممکـن   . صحیح نبوده و از نظر اکثر معامله گران هنوز کاهش قیمت ها ادامـه خواهـد یافـت   

 



 

است که اینطور نشود و قیمت مجددًا صعود کند ولی توجه کنید که بازار فارکس بازاري با اهـرم  
بنابراین مهم نیسـت  . ن کل سرمایه منجر شودباالست و یک تصمیم غلط ممکن است به از بین رقت

معامله گـران بـا تجربـه    . که چقدر برگشت قیمت پس از برخورد به حد زیان ناراحت کننده است
هیچگاه اجازه نمی دهند که چنین وقایعی باعث غلبه احساسات آنان شده و انضباط معامالتی شان را 

 . از میان ببرد
برابر انحراف معیار  1سیگنال قیمت مجدداً از پائین باند بالینجردو روز پس از خوردن حد زیان ما 

این بار مخاطره معامله کمـی کمتـر   . صادر شد 81.34را شکست و مجددا سیگنال خرید در قیمت 
طی سه روز بعدي قیمت در جهت سود ما حرکت کرد و نیمـه اول معاملـه در   . پیپ 70بود، یعنی 

خیره ایـن سـود، حـد توقـف نیمـه دوم      ذبا . حاصل گردید پیپ سود 35بسته شد و  81.70قیمت 
معامله به نقطه سر به سر منتقل شد و قیمت چند روز دیگر هم در جهت سود ما حرکـت کـرد و   

 2005ام ماه مه  26نهایتاً در روز . ما همچنین منتظر ماندیم و بهره هاي شبانه را دریافت نمودیم
AUD/JPY  انحراف معیار باالئی برخورد نمود و نیمه دوم پوزیشـن   برابر 2قیمت به باند بالینجر

بـا وجـود اینکـه در    . پیپ نیز از اختالف نرخ بهره حاصل شـد  22حدود . پیپ سود بسته شد 141با 
مجموع این دو معامله ما با اندکی زیان مواجه شدیم، این استراتژي قدرت دیدگاه انضـباط گـرا را   

با پایبندي به قواعد محدود کردن مخاطره توانسـتیم عمـده    .در معامالت واقعی به نمایش گذارد
 . زیان خود را جبران نموده و سرمایه خود را براي فرصتهاي معامالتی آتی حفظ کنیم

رخ داد کـه در مثـال آتـی     2005فرصت معامالتی دیگري در همـین جفـت ارز در مـاه آگوسـت     
 . بررسی می شود

 

 



 

 
برابـر انحـراف    2و1کانال بین باند هاي بالینجر  AUD/JPY، جفت ارز 2005آگوست  25در روز 

بنابراین با بار شدن کنـدل بعـدي   . بسته شد 83.55معیار را شکست و باالتر از این کانال در قیمت  
توجه کنید کـه طـی چنـد روز    . قرار دادیم 82.60وارد معامله خرید شدیم و حد زیان را در نقطه 

د ولی به حد زیان برخورد ننمود و ما همچنان بهـره هـاي   بعد قیمت در جهت زیان ما حرکت کر
قیمت به اولـین هـدف    2005سپتامبر  2تقریباً یک هفته بعد در تاریخ . شیانه را جمع آوري نمودیم

پیپ سود،  45برخورد کرد ما با کسب ) مخاطره پذیرفته شده% 50معادل ( 84.00قیمتی ما یعنی 
روز بعد قیمت کاهش یافت . ه ورود سر به سر منتقل کردیمحد توقف نیمه دوم معامله را به نقط

این معامله سه روز . و نیمه دوم معامله به سمت حد توقف حرکت کرد ولی به آن برخورد ننمود
برابـر انحـراف معیـار بـاالئی      2سپتامبر با باند بـالینجر   8دیگر باز ماند تا قیمت صعود و در تاریخ 

پیپ سود  25پیپ سود حاصل کرد و نگهداري این معامله نیز  181 نیمه دوم معامله. برخورد کرد 

 



 

پیپ بود که به ازاء هـر   251در مجموع سود حاصله . اضافی ناشی از اختالف نرخ بهره پدید آورد
 . پیپ حاصل گردید 125نیمه از معامله 

شـخص،  این معامله نشان می دهد که چگونه معامالت بلند مدت انضباط گراي  مبتنـی بـر روش م  
پیپ زیان پدیـد آورد ولـی    190مشاهد کردید با وجود اینکه معامله اول حدود . سود آور هستند

پیـپ   25پیـپ سـود و    226پیپ بهره پدید آورد و معامله سوم  20پیپ سود و  141معامله دوم 
نشـان   این مثالهـا . پیپ سود میدان معامالت را ترك کردیم 222بنابراین نهایتاً با . بهره حاصل نمود

 . می دهد که معامالت بازار فارکس به دو ماراتن بیشتر شبیه است تا دو سرعت
 

 روندبه سخن پایانی درباره بازگشت 
مـثال معاملـه   . در نهایت روایت هاي دیگري از بازگشت به روند نیز می تواند وجـود داشـته باشـد   

استفاده کننده می تواننـد   گران محتاطی که نمی خواهند از یک کف یا سقف نزدیک براي حد زیان
از حداقل یا حداکثر کندلی که منجر به ورود به معامله شده براي تعیـین حـد زیـانی محـدود تـر      

در این حالت مخاطره این استراتژي بسیار کمتر است ولی احتمال برخورد بـه حـد   . استفاده نمایند
. کمتر از نصف کاهش می یافـت  پیپ یعنی 40مثال در در اولین مثال حد زیان به . زیان بیشتر است

ولی همین دیدگاه در مثال دوم می توانست به جاي سود منجر به برخورد غیر ضـروري بـه حـد    
پیپـی   97پیپـی هنـوز کمتـر از زیـان      43پیپی و  40ولی حتی مجموع دو زیان . پیپی گردد 43زیان 

واهند اگر معامله شـان کـامال   بنابراین معامله گرانی که می خ. معامله اول با قواعد استاندارد است
 . صحیح نبود یه سرعت از آن خارج شوند، می توانند از این روایت استفاده نمایند

در پایان توجه کنید که استراتژي بازگشت انتقالی براي معامالت بلند مدت طراحی شـده بنـابراین   
می تواند منجر بـه   ولی نمودار هفتگی. حتی می تواند در چارچوب زمانی هفتگی نیز مناسب باشد

بنـابراین انتخـاب   . حد زیان هاي بسیار بزرگی شود که نسبت مخاطره به سود را نامناسـب نمایـد  
 . رواینت مناسب از استراتژي بازگشت به روند براي موفقیت بسیار اساسی است

 
 
 
 
 

 



 

 :فصل سوم 
 
 
 

مهمترین عوامل : اخبار بنیادین 
 مخاطره در معامله گري

 
 
 افول پس از ھفت روز   استراتژی -7

 .ھا را معرفی می کنیمبا این حال برای پاسخگوئی به طبیعت ناسازگار آدمی، در اینجا یک استراتژی برای گرفتن کف و سقف قیمت بدون تایید تکنیکی و اندیکاتور . یکی از بدترین روش ھای معامله است ھمانطور که گفتیم این تالش بدون تایید تکنیکی. ھمانطور که در استراتژی افول خالص گفته شد، تالش برای گرفتن سقف و کف قیمت در بین معامله گران منفرد بسیار متداول است. شخصیت شکاک در بسیاری از معامله گران وجود دارد، بدون توجه به اینکه در کجا زندگی کنند. داول تر استاگر چه خوشامد گوئی به غریبه ھا در شھرک ھای کوچک مت. اگر ناشناسی که در مسیر مترو پشت سر ما حرکت می کند سالم بگوید، مبھوت می شویم و اگر توریست باشد متعجب خواھیم شد. به عنوان یک نیویورکی، عادت داریم که نسبت به ھمه چیز کنجکاو و پرسشگر باشیم
 . ع روند ھای قوی در اوائل ھفته شکل می گیرند و اگر به اندازه کافی قوی باشند می توانند ھفت روز بدون حرکت بازگشتی ادامه یابنداغلب مواق. چرا پس از ھفت روز؟ این عدد از مشاھدات ما در حرکات روزانه قیمت منتج شده است. بازگشت تمایل داردپس چرا به خود قیمت توجه نکنیم؟ استراتژی افول پس از ھفت روز بر این اصل استوار است که قیمت پس از طی یک روند قوی طی ھفت روز، به . ھای مختلفی محاسبه می شوندمیدانیم که اندیکاتور ھا توابعی ریاضی از قیمت ھستند که با دیدگاه ھا و فرمول 

ـایج آن ب           . از آنجا که رویه ما ورود به معامالتی با احتمال موفقیت باال می باشد، ترجیح می دھیم که از دوره ھای ھفـت روزه اسـتفاده کنـیم   . ز پنج یا شش روز به یک تراز تکنیکی مھم برخورد کند ، ایست قیمت بسیار محتمل خواھد بوداگر قیمت پس ا. در اینجاست که احتیاط اثر بخش خواھد بود. گاه و بی گاه روند ھای ھشت روزه ھم دیده می شود ولی بسیار نادر است. باشداگر چه ممکن است روند ھای قوی پس از پنج یا شش روز بازگشت کنند، ولی بازگشت قیمت پس از ھفت روز حرکت بی وقفه دارای صحت بیشتری می . ن کدالبته بدون در نظر گرفت. به ھمین دلیل است که شماره ھای تلفن در آمریکا فقط ھفت رقمی است. بر اساس مستندات روانشناسان معتقدند انسان تمایل دارد چیز ھا یا مفاھیم  را در گروه ھای ھفت تائی یا کمتر نگھداری یا حفظ کند. یل اند که در گروه ھای ھفت نفره به تفکر بپردازندبطور کلی افراد ما. قیمت نیاز به استراحت پیدا می کند) که تقریبا یک ھفته و نیم را در بر می گیرد( به ھر حال، پس از یک حرکت قوی ھفت روزه  ـائی کـم پـیش مـی آیـد، ولـی نت ـاعته ھـم اسـتفاده کنـیم ولـی نتیجـه مناسـبی بـه دسـت نیامـد و در بسـیاری                  . سـیار قابـل توجـه اسـت    ھـر چنـد چنـین موقعیـت ھ ـا سـعی کـردیم از ایـن روش در نمـودار یـک س م
 . حتی اگر یکی از کندل ھا خنثی باشد باید شمارش را از ابتدا شروع کرد. یک شرط بسیار مھم در این استراتژی این است که ھر ھفت کندل روزانه صعودی باشند یا بالعکس. می شودولی در نمودار روزانه یک روند بدون بازگشت که ھشت روز به طول انجامیده باشد، به ندرت دیده . از موارد روند برای ساعت ھشتم ھم به طول انجامید

 .تراز تکنیکی مھم نیز منطبق شود اعتبار این روش افزایش می یابداگر کندل ھفتم بر یک . از آنجا که این استراتژی فقط بر قیمت استوار است ، قواعد بسیار ساده ای دارد
 :در نمودار روزانه 

 :قواعد ورود به معامله خرید
 ).در ھر کندل قیمت بسته شدن باید کمتر از قیمت باز شدن باشد( به دنبال ھفت کندل نرولی پشت سر ھم در قیمت باشید  )6
 .با شروع کندل بعدی خرید کنید )7
 . پیپ کمتر از آخرین کندل نزولی قرار دھید 10حد زیان را  )8
 .سپس حد توقف نیمه دوم را به نقطه سر به سر منتقل نمائید. اولین ھدف قیمتی را برابر با مخاطره پذیرفته شده قرار دھید و نیمی از معامله را با برخورد به این ھدف ببندید )9

 . دھید حد سود معامله دوم را سه برابر مخاطره پذیرفته شده قرا )10
 

 :قواعد ورود به معامله فروش
 ).در ھر کندل قیمت بسته شدن باید بیش از قیمت باز شدن باشد( به دنبال ھفت کندل صعودی پشت سر ھم در قیمت باشید  )6
 .با شروع کندل بعدی وارد معامله فروش شوید )7
 . پیپ بیشتر از آخرین کندل صعودی قرار دھید 10حد زیان را  )8
 .سپس حد توقف نیمه دوم را به نقطه سر به سر منتقل نمائید. را برابر با مخاطره پذیرفته شده قرار دھید و نیمی از معامله را با برخورد به این ھدف ببندیداولین ھدف قیمتی  )9

 . حد سود معامله دوم را سه برابر مخاطره پذیرفته شده قرا دھید )10
 :به چند مثال توجه فرمائید

 
 . 2:1یعنی نسبت مخاطره به سود . پیپ سود حاصل گردید 66این ھدف قیمتی نیز در روز پنجم حاصل گردید و مجموعا از این معامله . در نظر گرفته شد 0.6822پیپی یعنی در  33حد زیان نیمه دوم معامله به نقطه سر به سر منتقل شد و ھدف دوم قیمت سه برابر مخاطره . سته شدپیپ سود ب 33در دومین روز بازگشت قیمت شروع شد و ھدف اول ما محقق گردید و نیمه اول معامله با . قرار دادیم 0.6756بیش از قیمت ورود یعنی  33ھدف اول خود را . پیپ مخاطره در این معامله است 33این حد زیان به معنی پذیرش . ن تر از حداقل قیمت کندل روز ھفتم نزول بوده استپیپ پائی 10قرار داده شد که  0.6690حد زیان این معامله در قیمت . شدیم 0.6723ما با باز شدن کندل روز ھشتم وارد معامله خرید در قیمت . حرکت نزولی خود را آغاز نمود که دقیقًا ھفت روز به طول انجامید 2005دسامبر  15این جفت ارز روز . مشاھده نمائید NZD/USDقیمت جفت ارز اولین مثال را در نمودار 

 
 . پیپ سود روی کل این معامله نصیب ما کرد 50ھر دو ھدف طی چند ساعت بعدی در زمان معامالت اروپا و آمریکا حاصل شد و . قرار داده شد   1.2122پیپ باالتر از نقطه ورود یعنی  75قیمتی و دومین ھدف  1.2072پیپ بیش از نقطه ورود در قیمت  25اولین ھدف قیمتی . پیپ کمتر از حداقل کندل قبلی قرار داده شد 10یعنی  1.2022وارد معامله خرید شدیم و حد زیان معامله در قیمت  1.2047با بسته شدن ھفتمین کندل متوالی نزولی و باز شدن کندل ھشتم، ما در قیمت . انجامیداین روند نزولی طی ھفت ساعت متوالی، یعنی تقریبا تمام زمان معامالتی آسیا، به طول . آغاز شد یعنی ھمزمان با آغاز معامالت آسیا 2006روند نزولی در ساعت ھفت بعد از ظھر روز دوم آوریل . در چارچوب زمانی کوتاه تر نشان می دھد EUR/USDل کاربرد این استراتژی را در جفت ارز دومین مثا

 . فارکس عادت ندارند از خرید به فروش می پردازند و به معامالت دو طرفهاین امر شاید به این دلیل باشد که اکثر معامله گران از بورس سھام به این بازار آمده اند و بر اساس روال قدیمی بازار سھام، فقط پس . اکثر روند ھای نزولی به جای ھفت روز پنج یا شش روز به طول می انجامند. زمانی کوتاه تریافتن مثالھائی از ورود به معامله فروش آسانتر از معامله خرید است بخصوص در چارچوب ھای 
 

 .پیپ سود بدست آمد 58ھدف دوم نیز روز بعد حاصل شد و در مجموع . پیپ است 87پیپی پذیرفته شده، یعنی  29این حد سود سه برابر مخاطره . منتقل نمودیم1.2156زیان نیمه دوم معامله را به نقطه سر به سر و حد سود آن را به  این ھدف در ھمان روز تحقق یافت و با بسته شدن نیمه اول معامله، حد. قرار داده شد 1.2214پیپ سود در قیمت  29بنابراین اولین ھدف قیمت با . پیپ  29یعنی به فاصله . قرار داده شد 1.2272پیپ بیش از حداکثر کندل ھفتم یعنی  10حد زیان این معامله . وارد معامله فروش شدیم 1.2243این روند ھفت روز مستمرًا به طول انجامید و ما در قیمت باز شدن روز ھشتم یعنی . این جفت ارز یک روند صعودی را آغاز نموده است 2005ژانویه  28می بینیم که از روز . مشاھده می نمائید USD/CHFاولین مثال معامله فروش را در نمودار روزانه جفت ارز 
 

 .پیپ سود حاصل شد 20ھدف اول در ھمان ساعت و ھدف دوم سه ساعت بعد بدست آمد و از کل معامله . قرار گرفت 1.7517و دومین ھدف قیمتی در  1.7537بنابراین اولین ھدف قیمتی نیز در قیمت نزدیک . این مخاطره مقدار نسبتًا اندکی است. قرار داده شد 1.7557پیپ بیش از حداکثر کندل قبلی یعنی در قیمت  10حد زیان این معامله . وارد معامله فروش شدیم 1.7547بعد از ظھر یعنی در شروع کندل ھفتم در قیمت  5در ساعت . استبا باز شدن بازار آمریکا این جفت ارز شروع به صعود نموده و به مدت ھفت ساعت یعنی تا پایان ساعات معامالتی آمریکا به طول انجامیده . اولین قسمت این مثال در سمت چپ نمودار دیده می شود. نشان می دھد 2006مارس  3مارس  تا  2را از  GBP/USDاین نمودار قیمت ساعتی . انه استمثال بعدی استراتژی افول پس از ھفت روز، یک مثال دوگ
 . یم و این حرکت در ھمان ساعت ادامه داشته است ولی در ساعات بعدی معکوس شده استدر ھر دو این مثال ھا به دلیل نزدیک بودن ھدف قیمتی نتوانستیم از تمام حرکت بازگشتی استفاده کن. در ھمان ساعت بدست آمد 1.7454به سرعت حاصل شد و ھدف دوم نیز در قیمت  1.7574خوشبختانه اخبار نیز در جھت تقویت دالر اعالم شد و اولین ھدف قیمتی ما یعنی . 1.7594در قیمت  نمودیم با حد زیان ده پیپی 1.7584ما بدون توجه به این اخبار و بر اساس این استراتژی اقدام به فروش در . غیر تولیدی بود ISMصبح بازار آمریکا در انتظار اخبار شاخص اطمینان مصرف کننده دانشگاه میشیگان و  10ساعت . ساعت متوالی ادامه یافت 7صبح یعنی به مدت  10ن روند تا ای. خدمات بریتانیا، شروع به صعود نموده است PMIقیمت پس از اعالم خبر بھتر از حد انتظار . دومین مثال در سمت راست نمودار مشاھده می شود

 
 

 . بنابراین برخی از معامله گران محتاط شروع کندل نھم را برای ورود به معامله در نمودار ساعتی انتخاب می کنند. که این زیان قابل مدیریت بوده است، نشان می دھد که چگونه ممکن است روند قیمت برای کندل ھشتم نیز ادامه داشته باشدھر چند . پیپ زیان از این معامله خارج شدیم 17متاسفانه نزول باز ھم ادامه یافت و ما با . وارد معامله خرید شدیم 1.2974با حد زیان ده پیپ کمتر از حداقل کندل قبلی یعنی  1.2991این نزول ھفت ساعت به طول انجامید و با شروع کندل ھشتم در قیمت . عت شروع به کاھش نموده استبه سر USD/CHFمشاھده کردیم که با باز شدن بازار آمریکا  2006مارس  2در تاریخ . را نشان می دھد USD/CHFمثال فوق کاربرد این استراتژی در نمودار ساعتی جفت ارز . اتژی افول پس از ھفت روز در نمودار روزانه بنشینند و در نمودار ساعتی ھم از این استراتژی استفاده می نمایندھمانطور که گفتیم اکثر معامله گران اینقدر حوصله ندارند که به انتظار شرایط معامله بر اساس استر. در نمودار بعدی نمونه ای از شکست این استراتژی در نمودار یک ساعته را مشاھده می نمائیم
 

 . ت قیمت بتواند پنج پیپ از حداقل کندل قبلی فاصله داشته باشد، عالمتی از قدرت قیمت برای بازگشت خواھد بوداگر در این حال. بنابراین به بازار وارد نشدیم. حال پائین رفتن است و می خواھد یک کندل دیگر نیز به کاھش حود ادامه دھدپس از شمارش ھفت کندل، مترصد ورود به معامله خرید در ابتدا کندل ھشتم بودیم ولی با آغاز این کندل مشاھده کردیم که قیمت باز ھم در . است AUD/USDارز مثال بعدی مربوط به نمودار یک ساعته جفت 
 . در واقع سوال این نیست که آیا این حالت اتفاق می افتد یا خیر بلکه این است که چه موقع اتفاق خواھد افتاد. ولی به ندرت بیش از ھشت کندل به طول می انجامد. اتفاق می افتدما در انتظار تخلیه انرژی قیمت ناشی از کسب سود معامله گران می مانیم که گاھی در پایان کندل پنجم و بیش از آن در پایان کندل ھفتم . »ھر فرازی، فرودی ھم دارد«این استراتژی بر این اساس استوار است که . مودار ساعتی برای تعیین حد توقف کششی استفاده نمائیدھمچنین اگر از این استراتژی در چارچوب زمانی روزانه استفاده کردید، می توانید از ن. شتری از حرکت صعودی استفاده شودبرای بھره برداری بیشتر از بازگشت قیمت می توان حد توقف کششی را در حداکثر دو کندل قبلی قرار داد و حد سود را برداشت تا از بخش بی. کششی نیز بحث نمود بنابراین می توان در مورد حد توقف. موضوع جالب در این استراتژی این است که در بسیاری از موارد سود ھائی بیش از سه برابر مخاطره پذیرفته شده نیز قابل دسترس است

 بازگشت به روند   استراتژی -8
 . مله گران به دنبال یافتن نقاط کف و سقف قیمت و معامله به امید بازگشت ھستند تا اینکه واقعًا به دنبال تعقیب روند باشندبر زبان اکثر معامله گران جاری است، اکثر معا» روند دوست شماست«با وجود اینکه جمله معروف .  ولی با بررسی معامالت تعداد زیادی از معامله گران خرده پا مشاھده می کنیم که عکس این موضوع صحت دارد. ثر معامله گران دیدگاه اصلی معامله گری خود را تعقیب روند اعالم می کنندجلب است که بدانیم اک. اکثر معامله گران لحظات سختی را در روند ھا سپری می کنند

 .ماید، دارای روند منفی می باشداگر قیمت باالی میانگین متحرک حرکت کند، دارای روند مثبت و اگرپائین میانگین متحرک حرکت ن. یک ماه شامل بیست روز معامالتی است و به ھمین دلیل میانگین متحرک بیست روزه معیار مناسبی برای تشخیص روند است. روزه استفاده می کنیم 20مودار روزانه از یک میانگین متحرک ساده برای تشخص روند در ن. ابتدا برای تشخیص روند دار بودن جفت ارز مورد نظر، به نمودار روزانه نگاه می کنیم. این استراتژی از چارچوب ھای زمانی چند گانه، میانگین متحرک و باند ھای بالینجر برای تعیین نقطه ورود بھره می گیرد. وب کاری معامله بر اساس روند بھره گیری می شودولی در این استراتژی از چارچ. یعنی خرید در کف و فروش در سقف. این استراتژی پاسخگوی خواسته اکثر معامله گران برای یافتن نقاط تغییر جھت روند است
 . دو برابر انحراف معیار حرکت می کنددر اکثر مواقع قیمت بین دو باند یک برابر و . اھیم داشتدر نمودار ساعتی ما با قرار دادن باندھای بالینجر دو برابر انحراف معیار و باند ھای سه برابر انحراف معیار روی نمودار یک کانال خو. روزه اندازه گیری می نماید 20فاده از انحراف معیار قیمت نسبت به میانگین متحرک باند ھای بالینجر قیمت ھای افراطی را با است. این باند ھا ما را قادر می سازند تا حرکت قیمت را اندازه گیری کنیم. چگونه شرایط خرید یا فروش ھیجانی را تشخیص دھیم؟ پاسخ استفاده از باند ھای بالینجر است. قیمت در حالت خرید ھیجانی قرار گیرد ، اقدام به فروش می نمائیم و اگر در روند نزولی. اگر در روند مثبت، قیمت در حالت فروش ھیجانی قرار داشته باشد خرید می کنیم. در استراتژی بازگشت به روند ما فقط در جھت روند اصلی معامله می کنیم. سپس برای تعیین نقاط ورود و خروج به چارچوب زمانی یک ساعته می رویم

 . برابر انحراف معیار برای تنظیمات باند ھای بالینجر استفاده نماید تا بتواند نقاط خرید یا فروش ھیجانی را به خوبی تشخیص دھد 4تا  3.5معامله گر باید در چارچوب زمانی پنج دقیقه ای، از  برای مثال. در واقع با کاھش چارچوب زمانی مورد بررسی، باید به ضریب باند ھای بالینجر افزود. مائیم تا سیگنال ھای صحیح تری بگیریمدر چارچوب زمانی یک ساعته تحرکات قیمت بیشتر است و ما ناچار ھستیم برای تشخیص مناسبتر نقاط افراطی از باند ھای عریض تری استفاده ن. ه است؟  چون مقادیر پیش گزیده باند ھای بالینجر برای کاربرد در چارچوب زمانی روزانه طراحی شد)در حالی که قیمت معموًال بین باند ھای یک برابر و دو برابر حرکت می کند( چرا از تنظیم دو برابر و سه برابر باند ھای بالینجر استفاده می کنیم
ـای دو برابـر و سـه برابـر، نی                        . قطـه سـر بـه سـر منتقـل مـی کنـیم       معامله را به ن برای نیمه اول معامله حد سود خود را برابر با نیمی از مخاطره پذیرفته شده قرار می دھیم و با بسته شدن آن با سود، حد زیان نیمه دوم. پیپ پائین تر از یک نقطه کف نزدیک قرار می دھیم 5رابر انحراف معیار بسته شود، ما وارد بازار می شویم و حد زیان خود را ھر گاه یک کندل قیمت باالتر از باند دو ب. ای تشکیل نقطه سقف یا کف باشیمزیبائی این استراتژی در این است که ما را از حدث زدن تغییر جھت قیمت برحذر می دارد و ترغیب می کند که به دنبال یک تایید تکنیکی بر.  ار خواھیم نشست، چون ھنوز مومنتوم قوی در جھت نزول وجود داردتا وقتی که قیمت بین دو باند دو برابر و سه برابر انحراف معیار حرکت می کند ما کن. اگر روند قیمت در نمودار روزانه صعودی باشد، ما در نمودار یک ساعته به دنبال تغییر جھت قیمت از نزولی به صعودی خواھیم بود. ی مشاھده حرکات قیمت به چارچوب زمانی یک ساعته باز می گردیمپس از تشخیص جھت روند در چارچوب زمانی روزانه، برا. به استراتژی خود بر می گردیم ـارج از محـدوده بـین  بانـد ھ ـا بسـته شـدن یـک کنـدل ح ـانیم و ب ـای مقابـل مـی م ـان    . مـه دوم معاملـه را نیـز مـی بنـدیم     سـپس منتظـر حرکـت قیمـت بـه سـمت بانـد ھ ایـن شـرایط نش

 . دھنده تمام شدن حرکت صعودی است
 :قواعد معامله خرید

 . دار روزانه یک میانگین متحرک بیست روزه قرار می دھیم و مطمئن می شویم که بسته شدن قیمت روز باالتر از این نمودار انجام شده باشددر نمو )9
 . در این شرایط فقط به دنبال سیگنال ھای خرید ھستیم )10
 . رابر روی نمودار قیمت قرار می دھیمبه نمودار یک ساعته می رویم و دو باند بالینجر با انحراف معیار ھای دو برابر و سه ب )11
 . ته شد، وارد معامله خرید می شویمھر گاه قیمت از سمت پائین به بیشتر از محدوده بین باندھای بالینجر دو برابر و سه برابر انحراف معیار حرکت کرد و در ھمین محدوده بس )12
 )پیپ پائین تر از نقطه کف نیز مورد قبول است 10استفاده از . ( میزان مخاطره خود را محاسبه می کنیمپیپ پائین تر از یک نقطه کف نزدیک قرار می دھیم و  5حد زیان را  )13
 .مخاطره پذیرفته شده قرار می دھیم% 50برای نیمه اول معامله حد سود را برابر  )14
 .با حصول ھدف نیمه اول معامله، حد زیان نیمه دوم را به نقطه سر به سر منتقل می نمائیم )15
 .برابر، می بندیمدوم معامله را با کاھش قیمت از محدوده بین باند ھای دو برابر و سه برابر انحراف معیار و بسته شدن قیمت در محدوده کمتر از باند دو  نیمه )16

 :قواعد معامله فروش
 . پاین تر از این نمودار انجام شده باشددر نمودار روزانه یک میانگین متحرک بیست روزه قرار می دھیم و مطمئن می شویم که بسته شدن قیمت روز  )9

 . در این شرایط فقط به دنبال سیگنال ھای فروش ھستیم )10
 . به نمودار یک ساعته می رویم و دو باند بالینجر با انحراف معیار ھای دو برابر و سه برابر روی نمودار قیمت قرار می دھیم )11
 . ھای بالینجر دو برابر و سه برابر انحراف معیار حرکت کرد و در ھمین محدوده بسته شد، وارد معامله فروش می شویمھر گاه قیمت از سمت باال  به کمتر از محدوده بین باند )12
 )است پیپ باال تر از نقطه سقف نیز مورد قبول 10استفاده از . ( پیپ باالتر از یک نقطه سقف نزدیک قرار می دھیم و میزان مخاطره خود را محاسبه می کنیم 5حد زیان را  )13
 .مخاطره پذیرفته شده قرار می دھیم% 50برای نیمه اول معامله حد سود را برابر  )14
 .با حصول ھدف نیمه اول معامله، حد زیان نیمه دوم را به نقطه سر به سر منتقل می نمائیم )15
 .سته شدن قیمت در محدوده کمتر از باند دو برابر، می بندیمنیمه دوم معامله را با افزایش قیمت از محدوده بین باند ھای دو برابر و سه برابر انحراف معیار و ب )16

  
 : به چند مثال توجه فرمائید

 :حال به مثال ھائی از این استراتژی می پردازیم
 

 .حرکت می کرده است که نشان دھنده روند شفاف صعودی استروزه  20به بعد باالی میانگین متحرک ساده   2006مشاھده می شود که قیمت از نیمه مارس . نگاه کنید EUR/CHFبه نمودار روزانه جفت ارز 
 

 !چندان ھم بد نیست  پیپ مخاطره 12برای معامله ای با تنھا . پیپ سود بدست آمد 57با  1.5692مارس در قیمت  16بعد از ظھر روز  1این شرایط در تاریخ . برابر به سمت پائین، نیمه دوم معامله خود را نیز ببندیم 2برابر بالینجر باالئی حرکت کند تا با شکسته شدن باند  3و  2یم تا قیمت بین دو باند سپس منتظر ماند. سپس حد زیان باقیمانده معامله را به نقطه سر به سر منتقل کردیم و به انتظار حرکت قیمت به سمت باند ھای باالئی بالینجر ماندیم. پیپ بسته شد 16با سود  1.5651مارس سود مورد نظر بدست آمد و نیمی از معامله در قیمت  16صبح  3خوشبختانه در ساعت . اده کردیمپیپ استف 12مخاطره یعنی % 100گفته شده، از حد سود % 50بنابراین به جای حد سود . توجه داشته باشید که این جفت ارز کم تحرک است و به ھمین دلیل ما قادر شدیم حد زیان کوچکی داشته باشیم. ( پیپ است 12قرار می گیرد و مخاطره پذیرفته شده تنھا 1.6523حد زیان در . خرید شدیم وارد معامله 1.5635در قیمت  2006مارس  15بعد از ظھر  6در این شرایط در ساعت . برابر انحراف معیار را بشکند 3و  2صبر می کنیم تا قیمت از سمت پائین محدوده بین دو باند بالینجر . به نمودار یک ساعته مراجعه می کنیم
 

 . نشان می دھد 2006مارس  7با یک روند صعودی در  USD/CADمثال دوم کاربرد کالسیکی از استراتژی بازگشت به روند را در جفت ارز 
 

 . پیپ سود خارج شدیم 63از نیمه دوم معامله با  1.1587مارس پدید آمد و ما در قیمت  17روز  11این وضعیت در ساعت . یمه دوم معامله نیز خارج شویمبرابر انحراف معیار، از ن 3و  2قیمت بار دیگر صعود کرد و ما مترصد بودیم تا با مشاھده عالئم تضعیف قدرت صعود یعنی بسته شرن یک کندل پائین تر از دو باند . پیپی قبلی تثبیت گردید 16سپس حد زیان نیمه دوم معامله به نقطه سر به سر منتقل گردید و سود . ببندیم 1.1540قیمت مارس قیمت به روند صعودی خود بازگشت و ما توانستیم نیمی از معامله خود را در  16بعد از ظھر  10در ساعت . پیپی 19یعنی پذیرش مخاطره . قرار داده شد 1.1505پیپ پائین تر از یک قیمت کف یعنی  5حد زیان . وارد معامله خرید شدیم 1.1524در قیمت  2006مارس  16صبح روز  11ساعت در . از نمودار روزانه به نمودار ساعتی می رویم و صبر می کنیم تا قیمت از باند ھای بالینجر باالئی به سمت باال حرکت کند
 

 . روزه قرار دارد و نزولی می باشد 20مشاھده کردیم که قیمت زیر میانگین متحرک  GBP/USDدر نمودار روزانه  2006فوریه  15در . مثال بعدی مثالی از معامله فروش است
 

 
 . پیپ سود بستیم 102با  1.7338برابر انحراف معیار را شکست و بقیه معامله را در قیمت  2قمیت از پائین باند بالینجر  2006فوریه  16صبح  6در ساعت . روند نزولی ادامه یافت و قیمت به محدوده مورد نظر ما وارد شد. برابر انحراف معیار برخورد کند 3 مخاطره،  بستیم و حد زیان نیمه دیگر را به نقطه سر به سر منتقل کردیم تا قیمت به باند بالینجر پائینی% 50پیپ یا  30بعد از ظھر، با سود  1در ساعت  1.7410بر اساس قواعد نیمی از معامله را در قیمت . قرار داده شد 1.7500پیپی یعنی  60پدید آمد و حد زیان در فاصله  1.7440این شرایط در قیمت . برابر انحراف معیار باالئی بسته شود 3و  2صبر کردیم تا قیمت از نزول کرده و زیر باند ھای بالینجر . بنابراین توجه خود را به نمودار ساعتی معطوف نمودیم و به انتظار فرصت ھای فروش در شرایط خرید ھیجانی نشستیم

 
 . اعد استراتژی خو وفادار می مانیم تا مخاطره خود را کنترل نمائیمبنابراین به قو. ما ھیچوقت نمی توانیم مطمئن باشیم که چنین حرکاتی اصالحی و موقت ھستند یا یک تغییر واقعی در روند. در یک روند نزولی قرار دارد ولی چند روز بعد روند بر می گردد و صعودی می شود 2006مارس  15در روز  USD/CHFجفت ارز .  مرحله ای از معامله را نشان می دھدمثال بعدی مزایای خروج 

 
 .پیپی را حفظ کنیم 12سود اولیه از آن به بعد قیمت در جھت زیان ما حرکت کرد ولی قرار دادن حد زیان در نقطه سر به سر باعث شد که ما با زیان مواجه نشویم و بتوانیم . زیان نیمه دوم معامله را به نقطه سر به سر منتقل کردیمدر ھمین زمان حد . پیپ، یعنی حدود نصف مخاطره پذیرفته شده ، حاصل گردید 12برخورد کرد و سود  1.3008قیمت به اولین ھدف قیمتی ما در  2006مارس  21بعد از ظھر  6در ساعت . پیپی 21یعنی پذیرش مخاطره . قرار داده شد 1.3042پیپ بیش از یک نقطه سقف نزدیک یعنی  5حد زیان . دیموارد معامله فروش ش 1.3021برابر انحراف معیار نزول کرده است بنابراین در قیمت  3و2قیمت از باال به کمتر از باند ھای بالینجر  2006مارس  21بعد از ظھر روز  1در نمودار روزانه مشاھده کردیم که در ساعت 

 
 . روزه وارد مرحله صعودی  در نمودار روزانه شد 20با شکست منحنی میانگین متحرک ساده  EUR/GBPجفت ارز  2006مارس  3در تاریخ . می کنیمدر پایان مثالی از شکست این استراتژی را بررسی 

 
 . برابری می کند EUR/USDپیپ مخاطره در  14پیپ مخاطره در این جفت ارز با بیش از  8بنابراین . ارزش دارد EUR/USDیک پیپ % 175ھر پیپ این جفت ارز بیش از . االئی استتوجه داشته باشید که این جفت ارز کم تحرک و دارای ارزش پیپ ب. پیپ حد زیان 8یعنی . قرار دادیم 0.6873پیپ پائین تر یعنی در  5بنابراین حد زیان را . تشکیل شده بود 0.6878صبح ھمان روز در  7یک نقطه کف نزدیک در ساعت . وارد معامله خرید شدیم 0.6881در قیمت  2006مارس  11صبح  10برابر انحراف معیار را بشکند و در ساعت  3و2بر اساس استراتژی بازگشت به روند، ما صبر کردیم تا قیمت از پائین دو باند بالینجر 

 . پیپی است 8مکن بود صدھا پیپ کاھش یابد که جبران آن بسیار مشکل تر از یک زیان به جای خوردن حد زیان فرض کنید که ما این معامله را باز می گذاشتیم و فرض کنید که م. سود در فرصتھای بعدی باشیم ولی درک کردن اھمیت مدیریت سرمایه و پایبندی به آن بسیار مھم تر است که به ما امکان می دھد سرمایه خود را حفظ کنیم و به دنبال کسب. و گاھی اتفاق می افتد خوردن حد زیان در یک نقطه حداقل ھم بخشی از معامله گری است. ولی ما اینطور فکر نمی کنیم. از نظر بسیاری از معامله گران بسیار نا امید کننده است که قیمت قبل از اینکه فرصت حرکت در جھت سود را بیابد با حد زیان برخورد کند. این قیمت دقیقًا یک قیمت حداقل بود. بسته شد یعنی حد زیان ما کاھش یافت و معامله خرید ما با زیان 0.6873ابتدا قیمت کمی افزایش یافت ولی پس از آن به 
 

 بازگشت انتقالی -روایت دیگری از استراتژی بازگشت به روند
 . عامالت بلند مدت دارند، این استراتژی سیگنال ھای معامالتی کمتر ولی قوی تری تولید می کندبرای کسانی که حوصله کافی برای م. ولی ایده کلی آن از اصولی مشابه پیروی می کند. این روایت دارای تغییراتی است که آنرا از استراتژی بازگشت به روند متمایز می سازد. است) خرید ارزھای پر بھره در برابر ارز کم بھره برای بھره برداری از بھره شبانه(جھت معامالت انتقالی  بازگشت انتقالی روایت دیگری از استراتژی بازگشت به روند است که دیدگاه بلند مدت تری دارد و درصدد بھره برداری از تفاوت نرخ بھره

 . به ھر صورت قاعده ثابت این است که معامله باید ھمواره در جھت خرید ارزی باشد که دارای بھره بیشتری است. د شددا کند که در این صورت جھت معامالت معکوس خواھشرایط به این صورت بوده است و ممکن است در زمان دیگری نرخ بھره ین ژاپن بیش از دالر استرالیا باشد یا یورو بھره ای بیش از پوند پی)  2006سال (توجه داشته باشید که زمان نگارش این کتاب . امله فقط در جھت فروش صورت می گیردمع EUR/GBPدر حالی که در جفت ارز . معامله فقط در جھت خرید انجام می شود AUD/JPYمثال در جفت ارز . توجه کنید که معامالت این استراتژی فقط در جھت بھره شبانه مثبت انجام می شود
 :به این روش را در ادامه مالحظه فرمائیدقواعد معامله . بابر انحراف معیار استفاده شده است 3و2برابر انحراف معیار به جای  2و1ولی از آنجا که تغییر جھت عمیقتری مد نظر ماست، از شکست منطقه بین . مانی طوالنی تر به این منظور در نظر گرفته شده است که به معامله گر در جھت بھره برداری از بھره شبانه یاری نمایداستفاده از چارچوب ز. برابر انحراف معیار استفاده می نماید 3و2برابر انحراف معیار به جای  2و1بازگشت انتقالی از باند بالینجر در نمودار روزانه با تنظیمات 

 
 قواعد معامله خرید

 )ھمواره باید ارز پایه یا سمت چپ بھره باالتری داشته باشد(
 .برابر انحراف معیار روی نمودار روزانه قرار دھید 2و1دو باند بالینجر با  )7
 .بسته شد، وارد معامله خرید شوید برابر را شکست و بیرون آن 2و1ھر گاه قیمت از پائین محدوده بین باند ھای   )8
 . پیپ پائین تر از یک نقطه کف نزدیک قرار دھید و مقدار مخاطره خود را محاسبه نمائید 5حد زیان را  )9

 .مخاطره پذیرفته شده قرار دھید% 50حد سود نیمه اول معامله خود را  )10
 .با حصول ھدف اول حد توقف را به نقطه سر به سر منتقل نمائید )11
 .برابر باالئی ببندید ویا صبر کنید تا در نقطه سر به سر بسته شود 2م معامله را با برخورد به باند بالینجر نیمه دو )12

 قواعد معامله فروش
 )ھمواره باید ارز مقابل یا سمت راست بھره باالتری داشته باشد(

 .برابر انحراف معیار روی نمودار روزانه قرار دھید 2و1دو باند بالینجر با  )7
 .برابر را شکست و بیرون آن بسته شد، وارد معامله فروش شوید 2و1گاه قیمت از باال محدوده بین باند ھای ھر   )8
 . پیپ باالتراز یک نقطه سقف نزدیک قرار دھید و مقدار مخاطره خود را محاسبه نمائید 5حد زیان را  )9

 .مخاطره پذیرفته شده قرار دھید% 50حد سود نیمه اول معامله خود را  )10
 .حصول ھدف اول، حد توقف را به نقطه سر به سر منتقل نمائید با )11
 .برابر پائینی ببندید ویا صبر کنید تا در نقطه سر به سر بسته شود 2نیمه دوم معامله را با برخورد به باند بالینجر  )12

 
ـان مـی دھـد کـه سـیگ       . ارداستفاده از یک نقطه کف نزدیک، معیار مناسبی برای حد زیان معامالت خرید است و شکسته شدن آن نشان می دھد که ھنـوز رونـد نزولـی ادامـه د    . سوئی زیان خود را محدود کند و از سوی دیگر به معامله اجازه دھد تا طی زمان کافی در جھت سود حرکت کندپاسخ این است که معامله گر باید از . شاید بعضی از معامله گران تعجب کننده که چرا ما زودتر این معامله را نبستیم. پیپ زیان پدید آورد 97طی سه روز بعدی کاھش ادامه یافت و نھایتًا قیمت با خد زیان ما برخورد نموده و . التر رفت ولی به ھدف قیمت اول ما نرسید و نزول کردروز بعد قیمت با. وارد معامله خرید شدیم 81.92بنابراین ما در قیمت . در اوسط ماه ما مشاھده کردیم که قیمت از پائین باند بالینجر یک برابر را شکسته و باالتر از آن بسته شده است. استراتژی بازگشت انتقالی دو سیگنال خرید صادر کرده که یکی موفق و دیگری ناموفق بوده است در این شکل. نمایش می دھد 2005را طی ماه مه تا ژوئن  AUD/JPYاولین نمودار مثالی از جفت ارز  ـا ادامـه خواھـد یافـت             ایـن شـرایط نش ـاھش قیمـت ھ ـا اھـرم باالسـت و                     . نال ورود صـحیح نبـوده و از نظـر اکثـر معاملـه گـران ھنـوز ک ـازاری ب ـارکس ب ـازار ف البتـه ممکـن اسـت کـه اینطـور نشـود و قیمـت مجـددًا صـعود کنـد ولـی توجـه کنیـد کـه ب

 . معامله گران با تجربه ھیچگاه اجازه نمی دھند که چنین وقایعی باعث غلبه احساسات آنان شده و انضباط معامالتی شان را از میان ببرد. م نیست که چقدر برگشت قیمت پس از برخورد به حد زیان ناراحت کننده استبنابراین مھ. یک تصمیم غلط ممکن است به از بین رقتن کل سرمایه منجر شود
 . خاطره توانستیم عمده زیان خود را جبران نموده و سرمایه خود را برای فرصتھای معامالتی آتی حفظ کنیمبا پایبندی به قواعد محدود کردن م. نمایش گذاردبا وجود اینکه در مجموع این دو معامله ما با اندکی زیان مواجه شدیم، این استراتژی قدرت دیدگاه انضباط گرا را در معامالت واقعی به . پیپ نیز از اختالف نرخ بھره حاصل شد 22حدود . پیپ سود بسته شد 141و نیمه دوم پوزیشن با برابر انحراف معیار باالئی برخورد نمود  2قیمت به باند بالینجر  AUD/JPY 2005ام ماه مه  26نھایتًا در روز . ھای شبانه را دریافت نمودیمتوقف نیمه دوم معامله به نقطه سر به سر منتقل شد و قیمت چند روز دیگر ھم در جھت سود ما حرکت کرد و ما ھمچنین منتظر ماندیم و بھره  با ذخیره این سود، حد. پیپ سود حاصل گردید 35بسته شد و  81.70طی سه روز بعدی قیمت در جھت سود ما حرکت کرد و نیمه اول معامله در قیمت . پیپ 70این بار مخاطره معامله کمی کمتر بود، یعنی . صادر شد 81.34برابر انحراف معیار را شکست و مجددا سیگنال خرید در قیمت  1بالینجردو روز پس از خوردن حد زیان ما سیگنال قیمت مجددًا از پائین باند 

 . رخ داد که در مثال آتی بررسی می شود 2005فرصت معامالتی دیگری در ھمین جفت ارز در ماه آگوست 
 

 
 . پیپ حاصل گردید 125پیپ بود که به ازاء ھر نیمه از معامله  251در مجموع سود حاصله . پیپ سود اضافی ناشی از اختالف نرخ بھره پدید آورد 25ن معامله نیز پیپ سود حاصل کرد و نگھداری ای 181نیمه دوم معامله . برابر انحراف معیار باالئی برخورد کرد  2سپتامبر با باند بالینجر  8این معامله سه روز دیگر باز ماند تا قیمت صعود و در تاریخ . عد قیمت کاھش یافت و نیمه دوم معامله به سمت حد توقف حرکت کرد ولی به آن برخورد ننمودروز ب. پیپ سود، حد توقف نیمه دوم معامله را به نقطه ورود سر به سر منتقل کردیم 45برخورد کرد ما با کسب ) مخاطره پذیرفته شده% 50معادل ( 84.00قیمت به اولین ھدف قیمتی ما یعنی  2005سپتامبر  2تقریبًا یک ھفته بعد در تاریخ . ھمچنان بھره ھای شیانه را جمع آوری نمودیم توجه کنید که طی چند روز بعد قیمت در جھت زیان ما حرکت کرد ولی به حد زیان برخورد ننمود و ما. قرار دادیم 82.60بنابراین با بار شدن کندل بعدی وارد معامله خرید شدیم و حد زیان را در نقطه . بسته شد 83.55برابر انحراف معیار را شکست و باالتر از این کانال در قیمت   2و1کانال بین باند ھای بالینجر  AUD/JPY، جفت ارز 2005آگوست  25در روز 

 . س به دو ماراتن بیشتر شبیه است تا دو سرعتاین مثالھا نشان می دھد که معامالت بازار فارک. پیپ سود میدان معامالت را ترک کردیم 222بنابراین نھایتًا با . پیپ بھره حاصل نمود 25پیپ سود و  226پیپ بھره پدید آورد و معامله سوم  20پیپ سود و  141پیپ زیان پدید آورد ولی معامله دوم  190وجود اینکه معامله اول حدود  مشاھد کردید با. این معامله نشان می دھد که چگونه معامالت بلند مدت انضباط گرای  مبتنی بر روش مشخص، سود آور ھستند
 

 سخن پایانی درباره بازگشت به روند
 . ود یه سرعت از آن خارج شوند، می توانند از این روایت استفاده نمایندبنابراین معامله گرانی که می خواھند اگر معامله شان کامال صحیح نب. پیپی معامله اول با قواعد استاندارد است 97پیپی ھنوز کمتر از زیان  43پیپی و  40ولی حتی مجموع دو زیان . پیپی گردد 43ن دیدگاه در مثال دوم می توانست به جای سود منجر به برخورد غیر ضروری به حد زیان ولی ھمی. پیپ یعنی کمتر از نصف کاھش می یافت 40مثال در در اولین مثال حد زیان به . در این حالت مخاطره این استراتژی بسیار کمتر است ولی احتمال برخورد به حد زیان بیشتر است. یا حداکثر کندلی که منجر به ورود به معامله شده برای تعیین حد زیانی محدود تر استفاده نمایندمثال معامله گران محتاطی که نمی خواھند از یک کف یا سقف نزدیک برای حد زیان استفاده کننده می توانند از حداقل . در نھایت روایت ھای دیگری از بازگشت به روند نیز می تواند وجود داشته باشد

 . بنابراین انتخاب رواینت مناسب از استراتژی بازگشت به روند برای موفقیت بسیار اساسی است. ر بزرگی شود که نسبت مخاطره به سود را نامناسب نمایدولی نمودار ھفتگی می تواند منجر به حد زیان ھای بسیا. مناسب باشد در پایان توجه کنید که استراتژی بازگشت انتقالی برای معامالت بلند مدت طراحی شده بنابراین حتی می تواند در چارچوب زمانی ھفتگی نیز
 

ادین  ی: اخبار بنی ر معامله گر وامل مخاطره د ن ع  مھمتری
 پنج تا از مھمترین اخبار اقتصادی

 .ھای مرکزی، در بازار فارکس بسیار تاثیر گذار است که شما قطعًا با اثرات آن آشنا ھستید عالوه بر این اخبار، اعالم نرخ بھره ارزھا و سیاست ھای پولی بانک. بنابراین آخرین بخش از این کتاب به معرفی پنج خبر مھم اقتصادی مربوط به ارزھای دالر، یورو، پوند و ین اختصاص یافته است. رام می گذاریم و در معامالت خود ھر دو جنبه تکنیکی و بنیادی را در نظر می گیریمما به قدرت اخبار بنیادین احت. بر خالف اکثر تحلیلگران تکنیکی، ما ھیچگاه بیش از حد به نمودار ھا تکیه نمی کنیم. بر معامالت ما غالب شودرفی شده در این کتاب ماھیتًا تکنیکی ھستند، ما ھرگز فراموش نمی کنیم که مخاطره ناشی از اعالم اخبار مھم اقتصادی می تواند به سرعت با وجود اینکه تمام استراتژی ھای مع
ا ده آمریک االت متح ی ای  شاخص ھای مھم اقتصاد

 
ا ادیه اروپ ی اتح  شاخص ھای مھم اقتصاد

 
ن ی ژاپ  شاخص ھای مھم اقتصاد

 
 

ا ی بریتانی  شاخص ھای مھم اقتصاد

 

 

 

 

 

 

 



 

 خبر اقتصادي مهم پنج 
اینکه تمام استراتژي هاي معرفی شـده در ایـن کتـاب ماهیتـاً تکنیکـی هسـتند، مـا هرگـز         با وجود 

فراموش نمی کنیم که مخاطره ناشی از اعالم اخبار مهم اقتصادي می تواند به سرعت بر معـامالت  
 ما. ما هیچگاه بیش از حد به نمودار ها تکیه نمی کنیم ،بر خالف اکثر تحلیلگران تکنیکی. ما غالب شود

به قدرت اخبار بنیادین احترام می گذاریم و در معامالت خود هر دو جنبـه تکنیکـی و بنیـادي را در    
بنابراین آخرین بخش از این کتاب به معرفی پنج خبـر مهـم اقتصـادي مربـوط بـه      . نظر می گیریم

رزهـا و  عالوه بر این اخبـار، اعـالم نـرخ بهـره ا    . ارزهاي دالر، یورو، پوند و ین اختصاص یافته است
سیاست هاي پولی بانک هاي مرکزي، در بازار فارکس بسیار تاثیر گذار است که شما قطعاً با اثرات 

 .آن آشنا هستید

 شاخص هاي مهم اقتصادي ایاالت متحده آمریکا
قدرت تاثیر در بازار  دوره زمانی تعریف عنوان خبر

 فارکس
تعــــــــــــــداد 
مشـاغل غیــر  

 کشاورزی
NFP 

جزئـــــی از گـــــزارش  
ــتغال ا ــه  اشـ ــت کـ سـ

تقریبــا مــی تــوان از آن 
بـــه عنـــوان مھمتـــرین 
ــرد اقتصــادی   ــر منف خب

 .یاد کرد

اولــــــــــین 
جمعــه ھــر 
ماه منتشر 

 .می شود

ــوی دارد   ــیار ق ــاثیر بس . ت
چرا که افزایش مشـاغل  
کلید سالمت اقتصادی و 
ــرین  ــی از مھمتـــــ یکـــــ
شاخص ھائی است کـه  
در ســـایت ھـــای پـــولی 
مـــورد توجـــه قـــرار مـــی 

 . گیرد
ر تجـــارت بـــین  مقـــدا تراز تجاری

ایاالت متحـده و سـایر   
ــدازه   ــا را انـ ــور ھـ کشـ

 .گیری می کند

دارای اثر متوسط تا قوی  ماھانه
ــت ــر  . اســ ــوال اگــ معمــ

کسری تراز تجاری بـیش  
ــالص  % 6از  ــد ناخــ تولیــ

داخلـــی باشـــد، مـــورد   
توجــــه بیشــــتری قــــرار 
گرفته و منجر به تضـعیف  

 .دالر می شود
تقاضــــــــــای 
جـــاری بـــرای 

 سھام
TICS 

ــه  ــزارش خرانـ داری  گـ
درباره تقاضای خارجی 

 .برای سھام است

ــدود  در حـــ
ــازدھمین  یـ
ــاری  روز کــ
ــاه  ــر مــ ھــ
ــر  منتشـــــ

دارای تــاثیر متوســط تــا   
بـــا وجـــود . قـــوی اســـت

اینکه بیش از دو سـال از  
ــن    ــار ایــ ــروع انتشــ شــ
گــــزارش نمــــی گــــذرد، 

 



 

مــی شــود 
و مربوط به 
ــاه و   ــک م ی
ــل   ــیم قبـ نـ

 .است

جایگــاه خــود را در بــازار   
ــون    ــت چ ــرده اس ــدا ک پی

ادیر مثبــت مــی تــوان مقــ
کســـری تـــراز تجـــاری را 

 .پوشش دھد
تولید ناخالص 

 داخلی
GDP 

ارزش نھــائی کاالھــا و 
خدمات تولید شـده در  

 .ایاالت متحده است

بــا (فصــلی 
بـــــــــه روز 

آوری 
 )ماھانه

ــط دارد ــر متوسـ ــن . اثـ ایـ
شاخص با وجـود دیـدگاه   

یــک معیــار  ،گذشــته نگــر
مناســب بــرای فعالیــت   

در . کلی اقتصادی اسـت 
ورتی که از حدود مورد ص

انتظـــار فاصـــله زیـــادی   
داشته باشـد مـی توانـد    
تـــاثیر قابـــل تـــوجھی در 

 .قیمت ھا بگذارد
شـــــــــاخص 
قیمت مصرف 

 کننده
CPI 

تغییـــــرات قیمـــــت در 
سبد ثابتی از کـاال ھـا   
و خدمات مورد مصـرف  

 .را اندازه می گیرد

. دارای اثر متوسط اسـت  ماھانه
ایــن شــاخص بــه عنــوان  

اقعــی نماینــده قیمــت و 
مواد غذائی، حمل و نقل 
ــث   ــورد بحـ ــکن مـ و مسـ

ولــی ھنــوز مــی  . اســت
توانـــــد مـــــوثر باشـــــد، 
بخصــوص در صــورتی کــه 
شاخص اصـلی آن بـیش   

 .اعالم شود% 2از 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اتحادیه اروپاشاخص هاي مهم اقتصادي 

 



 

قدرت تاثیر در بازار  دوره زمانی تعریف عنوان خبر
 فارکس

 اطمینان تجاری آلمـان  IFOگزارش 
را انــدازه گیــری مــی   
ــر داده   ــی ب ــد و مبت کن
ھای ورودی از مجریان 

 .است

. دارای تــاثیر قــوی اســت ماھانه 
ایـــن گـــزارش مھمتـــرین 
معیــار اطمینــان تجــاری   
است و معموًال حـاکی از  
فعالیــــت تجــــاری مــــی 

 .باشد
شـــــــــاخص 
خــــــــــــــرده 

 فروشی

مقــدار خــرده فروشــی 
را انــدازه گیــری مــی   
ــه   ــت آن ب ــد و اھمی کن

صــارف دلیــل تخمــین م
 .شخصی می باشد

دارای تــاثیر متوســط تــا    ماھانه
ــوی اســت  ــوان  . ق ــه عن ب

ــارف    ــه مص ــاخص اولی ش
ــای   ــی، راھنمـــ شخصـــ
ــدرت   ــرای قــ مھمــــی بــ

 . اقتصادی است
شـــــــــاخص 
قیمت مصرف 

 کننده
CPI 

تغییـــــرات قیمـــــت در 
سبد ثابتی از کـاال ھـا   
و خدمات مورد مصـرف  

 .را اندازه می گیرد

. دارای اثــر قـــوی اســـت  ماھانه
مرکزی اروپـا ھـدف   بانک 

را برای این شاخص % 2
تعیــین کــرده و در صــورت 
عبــــور از ایــــن مقـــــدار   
ــی در   ــت انقباضـ سیاسـ

در غیـر  . پیش مـی گیـرد  
ــت   ــورت سیاسـ ــن صـ ایـ
ــا انبســاطی در   ــی ی خنث

 .پیش گرفته می شود
تولید ناخالص 

 داخلی
GDP 

ارزش نھــائی کاالھــا و 
خدمات تولید شـده در  

 .ایاالت متحده است

ــر  ماھانه ــط دارداثـــ در . متوســـ
صورتی که از حدود مورد 
انتظـــار فاصـــله زیـــادی   
داشته باشد، می توانـد  
تـــاثیر قابـــل تـــوجھی در 

 . قیمت ھا بگذارد
ــاری  بیکـــــــــ
ــه  منطقـــــــــ
ــادی  اقتصــــــ

 اروپا

عبارتســــت از درصــــد 
 نیروی کار بدون شغل

ــط دارد  ماھانه ــر متوسـ داده . اثـ
ھــای بیکــاری بــه تــدریج  
افشا مـی شـود و ارزش   

 .استه استاین خبر را ک

 ژاپنشاخص هاي مهم اقتصادي 
 قدرت تاثیر در بازار فارکس دوره زمانی تعریف عنوان خبر

 



 

ــزارش  گــــ
 تانکان

ــزارش   ــرین گـــ مھمتـــ
وضعیت شرکت ھـا در  

 ژاپن

ــوی دارد  فصلی ــاثیر قـ ــعیت . تـ وضـ
شــرکت ھــا اثــر قابــل توجــه 
روی رشـــد اقتصـــادی ژاپـــن 
دارد و به ھمـین دلیـل تـاثیر    

 . این گزارش زیاد است
ــد  تولیـــــــ
ــالص  ناخـــ

 داخلی
GDP 

ارزش نھــائی کاالھــا و 
خدمات تولید شـده در  

 .ژاپن است

در . اثر متوسط تا قـوی  دارد  ماھانه
ــورد   ــه از حــدود م صــورتی ک
انتظار فاصله زیـادی داشـته   

می تواند تـاثیر قابـل    ،باشد
توجھی در قیمت ھا داشته 

 .باشد
شــــاخص 
قیمـــــــت  
مصــــــرف 

 کننده
CPI 

تغییـــــرات قیمـــــت در 
ثابتی از کـاال ھـا   سبد 

و خدمات مورد مصـرف  
 .را اندازه می گیرد

ژاپـن  . دارای اثر قـوی اسـت   ماھانه
سـال اسـت کـه     10بیش از 

در حالت رکود قیمت ھا قرار 
بنابراین شاخص ھـای  . دارد

تورمی می تواند اثر مھمـی  
ــولی   ــا پـ ــت ھـ روی سیاسـ

 .داشته باشد
ــارج  مخـــــ

 خانوارھا
دخـــل و خـــرج خـــانوار 

ه را ھای مصـرف کننـد  
 .نشان می دھد

ایـــــن . اثـــــر متوســـــط دارد ماھانه
شاخص نیز در انـدازه گیـری   
قدرت یا ضـعف رکـود قیمـت    

 .ھا اھمیت دارد
ــزارش  گــــ

ECO 
watchers 

وضــــــعیت تجــــــاری   
ــدمات   ــه خ شــاغلین ب
مستقل را نشان مـی  

 .دھد

ایـــــن . اثـــــر متوســـــط دارد ماھانه
شاخص فعالیت اقتصـادی را  

 .نشان می دھد

 
 
 
 
 

 بریتانیام اقتصادي شاخص هاي مه
 قدرت تاثیر در بازار فارکس دوره زمانی تعریف عنوان خبر

. دارای تـــاثیر قـــوی اســـت   ماھانهمقــدار خــرده فروشــی شــــاخص 

 



 

خـــــــــرده 
 فروشی

را انــدازه گیــری مــی   
ــه   ــت آن ب ــد و اھمی کن
دلیــل تخمــین مصــارف 

 .شخصی می باشد

مخـــارج مصــــرف کننــــدگان  
ــا را  % 70 ــاد بریتانیـــ اقتصـــ

ــرای تشــکیل مــی دھــد   و ب
ــش   ــاد نقــ ــالمت اقتصــ ســ

 . کلیدی دارد
ــد  تولیـــــــ
ــنعتی و  ص
ــدات  تولیـــ
ــه  کارخانـــ

 ای

نشان دھنده تولیـدات  
 .صنایع و معادن است

ــوی دارد    ماھانه ــا ق ــط ت ــر متوس . اث
تولیــدات صــنعت و معــدن در 
اقتصـــاد بخصـــوص صـــادرات 

 .اھمیت ویژه ای دارد

شــــاخص 
قیمـــــــت  
مصــــــرف 
ــده  کننــــــ
ھمگــــــن  

 شده
HICP 

تغییـــــرات قیمـــــت در 
د ثابتی از کـاال ھـا   سب

و خدمات مورد مصـرف  
 .را اندازه می گیرد

ــوی   ماھانه ــا ق ــر متوســط ت دارای اث
بانک انگلستان ھدف . است

را بـــرای ایـــن شـــاخص % 2
تعیین کرده و در صورت عبور 
ــت   ــدار سیاســ ــن مقــ از ایــ
. انقباضی در پیش می گیرد

در غیر این صورت سیاسـت  
خنثی یا انبساطی در پـیش  

 .گرفته می شود
نـــــــــــرخ 

 بیکاری 
عبارتســــت از درصــــد 

 نیروی کار بدون شغل
ــوی دارد    ماھانه ــا ق ــط ت ــر متوس . اث

افــــزایش بیکــــاری موجــــب 
کاھش قدرت خریـد شـده و   

 .اثر منفی بر اقتصاد دارد
ــزارش  گــــ
مســـــکن 

RICS 

گزارشــی اســت کــه   
توســـــط انســـــتیتوی 
ــاحان   ــلطنتی مسـ سـ
ــاره   ــوز دربــ دارای مجــ
بازار مسکن تھیه می 

 .شود

نقـــش مھمـــی در  مســـکن ماھانه
دارائی ھا دارد و تغییـرات در  
آن دارای اثر معنـی داری بـر   

 .اقتصاد بریتانیا است

 

 


