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جلطَ اّل 

 فصل اّل

هب دس ٌُگبم  هؼبهلَ ثَ كبکتْسُبئی ؽبهل هسْسُب،هیبًگیي ُبی هتسشک ّ عبیش اًذیکبتْسُب ًگبٍ هی  : ACDشٌاخت 

. کَ ثذّى آى ُش كبکتْس دیگشی ثی هؼٌی هی ؽْد  (هثل ًجل ثیوبس)اهب یکی اص آًِب هؼوْال كبکتْس اعبعی اعت . کٌین 

 دس ثیي آًِب ACDاگش .  ؽبخـ دیگش اخيبس هؼبهلَ دٌُذ65هِن ًیغت کَ.  هیجبؽذACDکَ ایي مشثبى دس هؼبهلَ 

. ًجبؽذ، ؽشایو ثشای هؼبهلَ افال ّ ُشگض هٌبعت ًیغت 

ACD      دس ُش ثبصاس کبال ،عِبم یب اسص ثَ ؽشىی کَ ًْعبى کبكی ّ ًوذ ؽًْذگی ثبال داؽتَ ثبؽٌذ، ثکبس ثشدٍ هی ؽًْذ 

. ثَ ُویي دلیل سّی اسص ػولکشد هيلْثی داسد 

 ىشازی ًوبه هخقْؿ هیوت اعت کَ هشثْه ثَ زذ ثبال ّ پبییي ثبصاس ٌُگبم ثبص ؽذى اعت ّ دس آیٌذٍ ACDهنیَ 

. ساخغ ثَ آى فسجت هی کٌین 

OPENING RANGE  (حد تاال یا پاییي شرّع تازار):  OPENING RANGE اّلیي چبسچْة صهبًی دس  

 دهیوَ ُش سّص هی 20ثشای عِبم ُب اّلیي . ؽشّع خلغَ خذیذ هؼبهالت ثشای عِبم ،کبال ّ اسصدس ُش سّص هی ثبؽذ

اگش ثبصاس صهبى دادّ عتذ ىْال .  دهیوَ تلبّت هی کٌذ 30 دهیوَ تب 5ىْل صهبًی کَ اعتلبدٍ هی ؽْد ثشای آى ثیي . ثبؽذ 

پظ ُش چوذس صهبى دادّ عتذ آى کبال کوتش ثبؽذ، ایي صهبى هی تْاًذ .  دهیوَ هیگیشین30آًشا  (هثل اسص)ًی داؽتَ ثبؽذ، 

 ثشای ُوَ کبالُب کَ هشثْه ثَ عبل OR آخش کتبة صهبًِبی APPENDIXدس  .(هثل ًلت ) دهیوَ کْتبٍ ؽْد 5تب 

        (کتبة222فلسَ ). هی ثبؽذ، هؾخـ ؽذٍ اعت 2001

هثال اگش هشاس داد .   ایي اعت کَ هکبى ثبصاس آى کبال کدب ّاهغ ؽذٍ اعت OPENING RANGEًکتَ دیگش دس هْسد 

هثال دس . ایي ًکتَ خیلی هِوی اعت.   هیکٌیذ، هشکض افلی آى هشکض تدبسی ًیْیْسک اعتTRADEآیٌذٍ گبص ىجیؼی 

یب عِبهی هشثْه ثَ اًگلیظ سا .   دس ًظش گشكتَ هی ؽْد OPENING RANGE ثبصاس تْکیْ ثؼٌْاى   YENهْسد

 ( کتبة222فلسَ ).ًظش هی گیشیندس ثبصاس لٌذى دس 

 

  تبAM 9:45كشك کٌیذ ًلت خبم هؼبهلَ هیؾْد اص عبػت   ACD:هقایطَ ًظریَ تصادفی تْدى قیوت ّ ضیطتن 

3:10PM   ثخؼ صهبًی خْاُین 32 دهیوَ ای توغین  کٌین 10اگش صهبى هؼبهلَ سا ثَ هغوت ُبی .ثْهت ؽشم آهشیکب 

 ثب اعتلبدٍ اص تئْسی تقبدكی ثْدى ثبصاس اًتظبس داسین کَ .  كؼبلیت ثبصاس هی ؽْد 1/32داؽت ّ ُش ثخؼ آى 

OPENING RANGE پظ ثب ازتوبل .  پبییي آى سّص داد ّ عتذ ثبؽذ  1/32ثبال ّ یب 32/1 دهیوَ ثب ازتوبل 10  اّلیي

اهب ىجن هؾبُذات آهبسی ایي هسذّدٍ توبیل . ثبال یب ًويَ پبییي آى سّص خْاُذ ثْد  OPENING RANGE ایي  1/16

 10  كوو یک ثخؼ  OPENING RANGEیؼٌی .  صهبًِب ثبال یب پبییي ُش  سّص کبسی ثبؽذ %23 یب   %17داسد کَ 

http://abcbourse.ir/


3 

 

 ثخؼ هِن آهبسی یک سّص داد ّعتذ  OPENING RANG.-دهیوَ ای اص یک سّص ًیغت ّ اسصػ ثغیبس ثبالیی  اعت

ایي هْمْع خیلی هِن هی . هْاهغ ثبالتشیي یب پبییي تشیي هیوت ُبی سّصاًَ سا هؾخـ هیکٌذ % 20اعت کَ دس زذّد 

. ثبؽذ

 فجر 2:30 دهیوَ هی ثبؽذ ّ اگش صهبى هؼبهالتی سا اص EUR/USD  OR   30دس هْسد خلت اسص ُب كشمب  : هثبل 

 ثخؼ 25 دهیوَ توغین ؽْد 30 ثؼذ الظِش ثَ ّهت ؽشم اهشیکب ثبؽذ ّ هشاس ثبؽذ صهبى هؼبهلَ ثَ هغوتِبی 3:00تب 

 كؼبلیت ثبصاس هی ؽْد ثب اعتلبدٍ اص تئْسی تقبدكی ثْدى ثبصاس اًتظبس داسین 25/1صهبًی خْاُین داؽت  ّ ُش ثخؼ آى 

پظ ثب .  پبییي آى سّص داد ّ عتذ ثبؽذ 25/1ثبال ّ یب 25/1 دهیوَ ثب ازتوبل 30  اّلیي OPENING RANGE کَ 

اهب ىجن هؾبُذات آهبسی ایي . ثبال یب ًويَ پبییي آى سّص خْاُذ ثْد  OPENING RANGE ایي  2/25ازتوبل 

صهبًِب ثبال یب پبییي ُش  سّص کبسی ثبؽذ %        هسذّدٍ توبیل داسد کَ   

OR=OPENING RANGE 

 ّ ثش ىجن  OR   ثشای ّسّد ثَ زبلت خشیذ یب كشّػ ىشازی هی ؽْد کَ ثبال یب پبییيA ًويORَثش پبیَ  : Aًقغَ 

 دس ثبال ّ Aًوبه . هؾخـ ؽذٍ اعت (222فلسَ ) کتبة  APPENDIXایي هتـیشُب دس. تٌظین هتـیشُب هی ثبؽذ

 ایي عير هیوت داد ّعتذ تسول کٌذاگش  .   اعتOR ثبال یب پبییي PIPپبییي عبختَ هی ؽًْذ کَ ثش هجٌبی ػذد هؾخقی 

ایي اػذاد هی تْاًٌذ هْثش  ( ثکبس ثشدٍ ؽذٍ هی ثبؽذ OR  چبسچْة صهبى 1/2کَ ؽبهل  )سا ثشای دّسٍ صهبًی خبفی

یؼٌی ّهتی .  ثشای ُش سّص ّخْد داسدAكوو یک  (   ORىیک کٌذل ثبالی آى ثغتَ ؽْد دس ًقق صهب). ّاهغ ؽًْذ

AUP ثْخْد هی آیذ دس یک سّص دیگش ADOWN ( 1-2 ؽکل 14هثبل فلسَ ).  ًذاسین ّ ثشػکظ

 دس OR لوظ هی ؽْد، ثبیذ تبین گشكت ّ ثوذت ًقق تبین  A DOWN یبA UP اص لسظَ ای کَ :تْجَ خیلی هِن

  M5 کٌذل 3یکی اص سّؽِبی هٌبعت ایٌغت کَ زذاهل .  ثْدA DOWN یب پبییي A UPاًتظبس هشاس داؽتي هیوت ثبالی

.  ثغتَ ؽْدA DOWN یب پبییي AUPثبالی 

 

 هؼتجش ؽذٍ ثبؽذ سا  A DOWN  یب A UP عيسی اعت کَ ًويَ خشّج ثب  مشس دس فْستی کَ  Bعير : Bًقغَ 

   کشدٍ این، زذ BUYاگش.هب هیخْاُین ثذاًین کَ چوذس ثبیذ سیغک کٌین ّ کدب ثبیذ خبسج ؽْین  . ًوبیؼ هی دُذ

 کشدٍ این، یؼٌی ًقق چبسچْة صهبًی BUY ; 25.80 کَ هب دس1-2دس هثبل . ثبؽذLOW    OR خشّج ثبیذS/Lمشس

  هیگزاسین 25.60  یؼٌی صیشOR LOW صیشPIP 2 تب 1  سا S/L  کشدٍ این،BUY تسول ؽذٍ ّ هبAىی ؽذٍ ّ عير  

  ُیچ ORپظ دس کل دس عير ّ هسذّدٍ .  هی گزاسینOR HIGH ثبالی PIP 2 تب  1 سا S/L کشدٍ این SELLّ اگش

 A DOWN، OR ثشای B هی ثبؽذ ّ عير  A UP، OR LOW ثشای Bثَ ثیبًی دیگش عير . کبسی ًوی کٌین 

HIGH  دس آى ىشف ORهی ثبؽذ  .

 

http://abcbourse.ir/


4 

 

ثْخْد هی آیذ،دس فْست سّثشّ ؽذى ثب مشس ًويَ ازتوبلی ثؼذی  ثشای ّسّد  A  دسعت اص صهبًیکَ: Cًقغَ 

 ثبال یب پبییي PIP  هسبعجَ هی ؽْد ثشای اػذاد هيؼی ثش زغت  Cًوبه.  هی ثبؽذ OR دس آى ىشفC ًويَ ACDدس

OR   . هیتْاًیذAPPENDIX ًويَ. هؾبُذٍ کٌیذ (222فلسَ  )  کتبةC یک ًويَ توبىغ اعت کَ دس آى ًظش اص 

  A  ثشػکظ ًويCًَويَ. یؼٌی ّهتیکَ سًّذ ثشگؾتَ اعتلبدٍ هی ؽْد. خشیذاسی ثَ كشّؽٌذگی ّ ثش ػکظ تـییش هیکٌذ

 A ّخْد داسد ّ ثشػکظ اگش OR ، C DOWN  داسین ّ زذ مشس كؼبل ؽذ، دس آى عْی AUPپظ اگش. هی ثبؽذ

DOWN  داؽتین ّ زذ مشس كؼبل ؽذ، دس آى عْی OR ،C UP ّخْد داسد  .

 

  OR HIGH هب D داسین C DOWNپظ اگش.  كؼبل ؽذٍ ثبؽذ Cخشّج ثب زذ مشس ٌُگبهی کَ عير  ًويَ: Dًقغَ 

.  هی ثبؽذ D،  OR LOW ًويَ C UPّ ثشای  .(OR HIGH ثبالتش اص PIP 2 یب 1).اعت ّ ثشػکظ 

ثغیبسی اص هؼبهلَ گشاى كوو توشکض هی کٌٌذ سّی هیوت ّ ثَ اًذاصٍ کبكی ثَ صهبى تْخَ  : ( خیلی هِن)فاکتْر زهاى 

اگش عٌبسیْ دس صهبى خبفی ثَ خْاة ًوی سعذ ، دهیوب ثبیذ اص عٌبسیْ فشكٌظش کشدٍ ّ دس هؼبهلَ کشدى . ًوی کٌٌذ

. صهبى ثغیبس پشاُویت تش اعت اص هیوت

،دس  ( کشدٍ این BUYكؼبل ؽذٍ ّهب AUP هثال )،اگش ثبصاس ًتْاًذ دس هغیشی کَ اًتظبس داؽتین زشکت کٌذ ACDدس 

 ثبصاس فؼْد ًکشدٍ ثبؽذ ،زتوب ثبیذ اص آى فشكٌظش کشدٍ ّ اص هؼبهلَ خبسج ORهذت صهبًی ثشاثش چبسچْة صهبًی 

 STOP LOSS   TIME(   LEVEL Cیؼٌی سّی ).ؽْین  ّ هٌتظش ؽبًظ ثؼذی ثبؽین 

RUBBER BAND :  اگش ثبصاس ًوبه افلی هثلA UP یب A DOWN سا لوظ هی کشد ،اهب آًدب ًوی هبًذ ثشای 

 ثش هی گؾت، ثَ ایٌسبلت کَ هبًٌذ یک کؼ ثب ػدلَهذتی هؾخـ ّ یب ثیؾتش ایٌکَ ثبصاس ایي عير سا تسول ًوی کشد ّ 

 26فلسَ 1-12هثبل ). هیگْیین  RUBBER BANDالعتیکی، هیوت تب زذ هؾخقی کؾیذٍ ؽذٍ ّ عپظ ثش هیگشدد 

. سعیذٍ ّ ثشگؾتَ اعت A DOWNهیوت ثَ  (کتبة

 اتلبم هیلتذ، ثِتشیي صهبى هِیب هی ؽْد تب ثب گشكتي RUBBER BANDثذیي تشتیت ثب دیذى ایي زبلت ،یؼٌی صهبًیکَ 

POSاص SELL َثش پبی FAILED اص A UP  یب گشكتي POS اص BUY َثشپبی FAILED  اص A DOWN ثْخْد 

. هی آّسد کَ پتبًغیلی ثشای کغت عْد ثب سیغک اًذک هی ثبؽذ

صهبًیکَ  ّ دسعت اصOR( BULLISH )دیذ اكضایؾی سا دس ثبالی  هؼتجش هیؾْد ،ثبیذ A UPدسعت اص صهبًی کَ :ًکتَ 

A DOWNثبیذ دیذ کبُؾی سا دس صیش هؼتجش هیؾْد OR( BEARISH ) دس ًظش گشكت .
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PFE :تِتریي ًقغَ ّرّد 

 

: زبلت فؼْدی 

 تسول کشد A سا سّی عير OR صدٍ ؽذ ،ّ ػوال ثبصاس ًقق صهبى A UP سكت ّ ORپظ اص ایٌکَ هیوت ثبالی 

. هوکي اعت ثبصاس تب هذت ُب ثبال سّد ّ یب ایٌکَ ثشای هذتی ثشیضد

( SUPPORT). زوبیت خْاُذ ؽذORاگش ثبصاس سیخت ،ازتوبال سّی 

 OR سا پبییي S/L هب هی تْاًین ایي ًويَ سا ثَ ػٌْاى ّسّد اًتخبة کٌین ّ OR سّی SUPPORTپظ اص دیذٍ ؽذى 

.  هی گْیین PFEثَ ایي زبلت کَ سیغک کوی داسد ،.  هشاس دُین Bیؼٌی ًويَ 

 

 سا صیش OR صدٍ ؽذ ،ّ ػوال ثبصاس ًقق صهبى  A D OWN سكت ّ ORپظ اص ایٌکَ هیوت پبییي : زبلت ًضّلی 

 تسول کشد هوکي اعت ثبصاس تب هذت ُب پبییي سّد ّ یب ایٌکَ ثشای هذتی ثَ ثب ال ثشگشدد Aعير 

 ثب هوبّهت سّثشّ خْاُذ ؽذ   ORاگش ثبصاس ثَ ثب ال ثشگشدد ، ازتوبال صیش  

 یؼٌی OR سا ثبالی S/L هب هی تْاًین ایي ًويَ سا ثَ ػٌْاى ّسّد اًتخبة کٌین ّ ORپظ اص دیذٍ ؽذى  هوبّهت سّی 

 هی گْیین PFEثَ ایي زبلت کَ سیغک کوی داسد ،.  هشاس دُین Bًويَ 
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جلطَ دّم  

RUBBER BAND   تا ORُا .( ّرّد تَ ضیطتن تا یک ًقغَ هرجغPFE )

، هیتْاًین AUPسا اص دعت هیذُین ّ زبال هیوتِب ثشگؾتَ ثَ صیش    BUY صدٍ ؽذ ّ هب كشفتA UPكشك کٌین . 

 OR سا صیش S/L  اعت ّ  OR HIGH ثب یک ًويَ هشخغ ّاسد ؽْین، کَ آى ًويَ BUYفجش کٌین تب ثَ زبلت 

LOW ایٌسبلت ثَ ایي دلیل اعت کَ اصصهبًیکَ کَ. هیگزاسینA دس ایي هثبل A UP یؼٌی ) اعت هؼتجشهی ؽْدA UP 

 A ّهتی   SELL  ّ دس زبلت  OR UPداؽتَ ثبؽین دس ثبالی   ( (BULLISHثبیذ دیذ اكضایؾی  (.صدٍ هیؾْد

DOWN هؼتجشهی ؽْد،ُن ثبیذ دیذ کبُؾی داؽتَ ثبؽین ( BEARISH )  صیشOR LOW ( فلسَ 1-13هثبل ؽکل 

 ( کتبة29

. ُش تدبست ّ داد ّعتذی کَ ؽوب دلیل خْة ّ کبكی ثشای اًدبم آى ًذاؽتَ ثبؽیذ، دادّعتذی ثی هلِْم اعت 

 TRADE ثبBAND RUBBER:TRADE  ثب RUBBER BAND ٌُگبهی کَ ثبصاس ثَ ُذف ثشعذ یب لوظ کٌذ 

 ثگیشین BUY ّ یب A UP ثگیشین دس صیش  SELL اص POSّ عپظ ثَ عشػت ثشگشدد دس ایي هْاهغ هی تْاًین  

 خْاُذ ثْد، ّ یب ّهتیکَ A DOWN یب صیش A UP چٌذ پیپ ثبالی S/L ّ ًويَ خشّج ثب مشس A DOWNسّی

.    ثبصاس دس خِتی کَ پیؼ ثیٌی کشدٍ ثْدین ًتْاًذ ثشّد TIME FRAME ORهؼبدل  

 

: خرید درٍ ُا ّفرّظ قلَ ُا

  ثشگشدد ّلی ٌُْص ثبالی  AUP  سا ثضًذ ّ ثبال ثشّد ّ هب ثبعْد خبسج ؽْین ّ عپظ ثبصاس ثَ پبییيAUPاگش ثبصاس 

OR َثبؽذ ، هب هی تْاًین فجش کٌین تب ثبصاس یک هیوت پبییي  پیذا کٌذ ّ عپظ ٌُگبهی کَ زشکت ثَ ثبال کشد ،اهذام ث 

BUY  ّ کٌین S/L سا OR LOWهیگزاسین   .( تب ٌُگبهی کَ ثبالیOR ُغتین ػوبیذ ثبصاسBULLISH هی ثبؽذ )  ّ

. ثِتشیي سّػ ّاسد ؽذى ثب کوتشیي سیغک هی ثبؽذ.--- SELLثش ػکظ دس هْسد 

. ؽْدACD خشیذ دسٍ ُب  ّكشّػ هلَ ُب ًجبیذ هٌدش ثَ صیش پب گزاؽتي هْاػذ پبیَ ای :ًکتَ 

RUBBER BAND ثب عير C ( یب کالعیکCLASSIC  FAILED  C) اگش ثبصاس كشمبAUP  سا ثضًذ ّ ثبال 

کَ هیتْاًذ صیش    ) ثشعذ ّ ًبگِبى ثشگشدد ثَ ثبال CDOWNسد  ؽْد ّ ثَ  OR  ثشّد ّ عپظ پبییي ثیبیذ ّ اص هیبى 

CDOWNُن ثشّد، اهب هؼبدل ًققOR هی تْاًین  (  سا تسول ًکٌذBUYکَ دس ایي زبلت.  کٌین ّ ثش ػکظS/L                        

 ( کتبة32هثبل فلسَ  ).   هشاس هی دُینCسا چٌذ پیپ ثبالتش یب پبییي تش اص
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PIVOT  ُا :PIVOT RANGE ثَ هب کوک هی کٌذ کَ ثجیٌین کدب ثبصاس SUPPORT    کدب ّ RESISTANCE  

ُوچٌیي هؾخـ هیکٌذ هٌبىوی سا کَ خشیذاساى هؾخـ   . داسین  MOVEپیذا هی کٌذ ّ کدب اگش ؽکغتَ ؽْد یک 

.  ُب ساRESISTANCEُب سا ّ كشّؽٌذگبى تٌظین هی کٌٌذ   SUPPORTهی کٌٌذ 

 ثشخْسد RESISTANCE ثبؽذ ّ یک زشکت ثَ ثبال داؽتَ ثبؽین، ازتوبال ثب  PIVOT RANGEاگش ثبصاس صیش 

خْاُذ کشد ّ ثب ثشخْسد ثب آى هیوت ُب ثشخْاٌُذ گؾت ّ اگش ثبصاس اداهَ پیذا کٌذ ثشای ؽکغتي، دسایٌقْست ثبیذ 

ثبؽذ  P.R ًیشّی کبكی پؾت آى ثبؽذ تب ثتْاًذ ثَ زشکت سّ ثَ ثبال اداهَ دادٍ ّ خيْه سا ثؾکٌذ ّ ًیض اگش ثبصاس ثبالی

 ثشخْسد خْاُذ کشد ّ ثب ثشخْسد ثب آى هیوتِب ثشخْاٌُذ  SUPPORTّ زشکت سّ ثَ پبییي داؽتَ ثبؽین ازتوبال ثب 

. گؾت

 

 ثبؽذ ثبصاس P.R ثبؽذ ثبصاسفؼْدی اعت ّ اگش هیوت ثغتَ ؽذى سّص هجل صیش  P.Rاگش هیوت ثغتَ ؽذى سّص هجل ثبالی

. اگش ثبصاس دس ثیي ثبؽذ ثبیذ کبهال خٌثی ثبؽین .ًضّلی اعت 

 

 

A= HIGH+LOW+CLOSE =DAILY PIVOT PRICE 

 3         

B=HIGH+LOW=SECOND NUMBER   

         2  

A - B=C 

 

        PIVOT A+Cهسذّدٍ ثبال ّ پبییي   

A-C                              

 

RUBBER BAND ثب  PR  : اگش هیوت ثغتَ ؽذى ثبالیPR  َثبؽذ ّ هیوت ث P.R UP  ًضدیک ؽْد ّ یب ثشخْسد

هثبل فلسبت ). ثگزاسین ّ ثشػکظP.R DOWN سا دس S/L کٌین BUYًّوبیذ ّ ًبگِبى ثبال ثپشد هب هیتْاًین 

 ( کتبة41،42،43
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PIVOT RANGE اگش یک سّص هؼبهالت ًشهبل ثْد ّ ثشای سّص ثؼذ یک :  تاریکP.V تْلیذ ؽذ ،هؼوْال  ثبسیک 

 دس سّص ثؼذ اعت ّ ایي هی تْاًذ ثبػث اص ثیي GAPثیبًگش ًْعبًبت ثبالی هیوت دس سّص ثؼذ اعت ّ یب زتی ّخْد 

. دس ایي سّص ًْعبًبت ثبالی هیوت سا ؽبُذ خْاُین ثْد .سكتي هوبّهت ّ زوبیت هْی ؽْد 

PIVOT RANGE  3رّزٍ رّی  M30  : َدس ایي زبلت ثشای هسبعجP.R دس ایي .  سّص اعتلبدٍ هی ؽْد3 اص

یؼٌی . ّ ثش ػکظ . کٌین BUY سّصٍ اعت ،ّهتی هیوت ثَ آى ًضدیک ؽذ P.R  3زبلت هی تْاًین اگش هیوت ثبالی 

P.R  3 سّصٍ هْیتشیي SUPPORT   یب هْیتشیي  RESSISTANCEپظ هی تْاى اص . اعتP.R  3 سّصٍ ثشای 

. ًوبه ّسّد اعتلبدٍ ًوْد

 کشدٍ این ّ آًشا یک ؽت ًگَ داسین ثشای كشدا BUYیؼٌی کَ اگش .  اعت POSITIONکبسثشد دیگش آى خشّج اص 

S/L  سا هی تْاًین صیش P.R DOWN  3 ثشای سّصُبی ثؼذ ُن ثَ ُویي ؽکل تب ّهتیکَ .  سّصٍ هشاس دُینS/L كؼبل  

 ُبی ثیؾتشی ثگیشین ّپْصیؾي سا ثبص ًگَ داسین   PIPدس ایي فْست هی تْاًین .ؽْد 

 

.  سّصٍ خٌثی ُغتین P.R   3تْخَ کٌیذ کَ دس داخل 

ّلی اگش ثشای . دسعت اعت FRAME TIME سّصٍ ثشای هسبعجَ خشّج اعتلبدٍ هی ؽْد ،ُوبى P.R 3اگش اص 

ّ زبال ثغتَ . ثبؽذH1هثال . ثضسگتشی ثگزاسین  TIME FRAMEؽشّع اعتشاتژی ثلٌذ هذت اعتلبدٍ کٌین ،زتوب ثبیذ 

دس ایي .  هِن اعتA  DOWN یب پبییي   A UPثشای ثغتَ ؽذى ثبالی .( دهیو30َیؼٌی )ؽذى کٌذل ًقق ایي تبین 

 A UP  ّ A DOWN ّ  C DOWNّ C UP ثْدٍ ّ هجٌبی هسبعجَ OR ثَ ًْػی H1 سّصٍ سّی P.R    3زبلت 

. ا ص آى هالک ػول هشاس هی گیشد

 

 MINUS /PLUS:  ُا PIVOT RANGEاختصاص دادى ارزظ رّز تر حطة 

.  اعت PLUS ثغتَ ؽْد ،ایي سّص P.R ػبدی ثبص ؽْد ّ ثبالی P.Rاگش ثبصاس صیش : PLUSسّص 

.   هی ثبؽذMINUS ػبدی ثبص ؽْد ّصیش آى ثغتَ ؽْد ،ایي سّص  P.Rاگش ثبصاس ثبالی : MINUSسّص 

 PLUS دیذٍ ؽْد،اص سّی آهبس ؽبًظ ثضسگی اعت کَ اهشّصُن PLUS(سّص کبسی) سّص هجل اص دیشّص 30زبل اگش

. ثبؽذ ّ ًْعبى صیبد داؽتَ ثبؽین

 دیذٍ ؽْد،ؽبًظ خْثی اعت کَ اهشّص ثشایوبى  MINUS(سّص کبسی) سّص هجل اص دیشّص 30ثش ػکظ اگش 

MINUS سّص کبسی .--- سّص هجل ثدض اهشّص هی ثبؽذ30هجٌی هسبعجَ سّصُب .  ثبؽذ
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PIVOT RANGE ًَهجٌبی هسبعجَ اػ هثال : ُفتگی  یا هاُاP.R      ُلتگی ثقْست ایٌغت کَ ثبالتشیي ّ یب 

هثل كشهْل سّصاًَ . 3سّص آخشُلتَ  توغین ثش  CLOSEپبییي تشیي هیوت ثَ ػالٍّ 

PIVOT RANGE هبٍ ثؼذ سا 6 هبٍ آیٌذٍ ّ دّ ُلتَ اّل خْالی ثشای 6دّ ُلتَ اّل ژاًْیَ ثشای : دُّفتگی 

 A UP،BUYثبالی .  دُّلتگی هسبعجَ هی ؽْد  P.Rاختالف اص  PIP 200 ثب A DOWNّA UPهسبعجَ کشدٍ ّ 

.  هبٍ دّم ًگَ هی داسین6 هبٍ اّل یب آخش 6 ُب سا تب آخش POS. ثْدٍ ّ ُوبى هغبئل هجل 

PIVOT RANGE  ًَهجٌبی هسبعجَ ثبالتشیي ّپبییي تشیي ّ ثغتَ ؽذى یک عبل دس ًظش گشكتَ هی ؽْد   :ضالیا .

.   ُبسا سازت تش هی کٌذRESISTANCEُب ّ     SUPPORT ُب ثشًبهَ سیضی ثشای P.Rؽٌبعبیی 

.  هی ثبؽذ P.R UP زذ مشس هب  SELL اعت ّ دس زبلت  P.R DOWN زذ مشس هب BUYدس زبلت 
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جلطَ ضْم  

 ACD ّ ًقاط هرجغ P.Rترکیة 

ّهتیکَ ثبصاس دس ایي هٌيوَ اعت عیگٌبل دّ ثشاثش هْی اعت . ایي تشکیت ثغیبس کبسثشدی اعت:A تا ضغح  P.Rترکیة 

 A GOOD  A THROUGH THE PIVOT))ثَ ایي زبلت هی گْیین . سا دّثشاثش کٌینPOSّهب هی تْاًین عبیض 

.  ثگیشین POS عبیض  MAXکَ ایي ثبػث هی ؽْد هب سیغک کوی کٌین ّ 

.       ّ ثشػکظ ( کتبة56ؽکل فلسَ ).P.R LOW هیگزاسین صیش  S/L هی کٌین ّ BUY ثبؽذR P. ثبالیAUPّهتیکَ 

ّ  ( کتبة58ؽکل فلسَ ). صدٍ ؽْد A UP صدٍ ؽْد ّ ُن  P.R  ثْد فجش هی کٌین ُنAUP ثبالی P.Rاگش 

هؼٌی PR ایغتبد ،ایٌدب ُشگضOR عَ ثشاثش صهبى P.Rیؼٌی اگش ثبصاسداخل .كبکتْسصهبى ایٌدب ثغیبس هِن اعت.ثشػکظ

 یؼٌی ایي – هیگزاسین  OR LOW سا ُوبى  S/L ًکشدٍ ّ ًیض MAXسا  POSًذاسد ّ ثبیذ فشكٌظش کشد ّ عبیض 

. عٌبسیْ ًیغت 

 ؽْد عبیض سا ثیؾتش کشدٍ ّ  RUBBER BAND ؽْد یب ثَ ػجبستي   FAILED A ثبؽذ ّ P.R داخل  Aزبل اگش 

S/L  سا آًيشف P.R   ( کتبة63هثبل فلسَ ). هی گزاسین 

.  ثغیبس عْد آّس هی تْاًذ ثبؽذ  PIVOT د س A FAILDهلِْم 

.  هْی داسینRESISTANCE یک  PIVOT دسّى  A FAILD UPهثال دس زبلت 

 

 

: ؽشایو سّثشّ ثبیذ فبدم ثبؽذ :C ثب عير P.Rتشکیت 

1:OR  ثبالی PIVOT 

 سا صدٍ ثبؽذ  A UPثبصاس :2

 A DOWNّ ثشػکظ ؽشایو كْم ثشای .اعت PR کَ دس  C سا ؽکغتَ ثبؽذ ّ ًضّل کٌذ داخل عير  ORثبصاس :3

 ( کتبة67هثبل ).(ػبلی اعت ).دس ایٌقْست ثشای دادّعتذ كْم الؼبدٍ ػبلی هی ثبؽذ 
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LATE DAY POINT C PIVOT : موي ایٌکَ .دس ایي زبلت ُوبًٌذ زبلت هجل ؽبًظ عْد آّسی ثغیبس ثبالعت

  هشاس گشكتَ ّ صدٍ      PIVOT دس آخش سّص دس Cدس ایي زبلت عير . سا ثشای ؽت ثؼذ ًگَ داسین  POSهی تْاًین 

ّ ثشػکظ . صدٍ هی ؽْد C UP دس اّایل سّص صدٍ هی ؽْد ّدس اّاخش سّص  A DOWNدس ایي زبلت هثال .هی ؽْد 

. ایي یکی اص هِوتشیي هْاهغ اعت کَ ًیبص ثَ تْخَ ثغیبس داسد

PIVOT FIRST HOUR  LOW - : سّیH1 ثسث عبػت اّلیَ اعت  .  چک ؽْد

 عبػت اّل سا   LOW پْؽؼ دُذ PRثبیذ دس عبػبت اّلیَ :1

 صدٍ ؽْد A UPآخش عبػت اّلیَ : 2

 ( ثبالتش ثبؽذLOW  اص  %85دس ّاهغ  ) عبػت اّلیَ HIGHهیوت % 15دس پبیبى عبػت اّلیَ ثبصاس ثبیذ ًضدیک  : 3

  آى هی ؽْد     %15 کَ  PIP 30هثال هی ؽْد . کن  هی کٌین  LOW  سا اص  HIGH ،%15ثشای هسبعجَ :ًکتَ 

4.5 PIP . ٍ4.5یؼٌی هیوت ثبیذ دس هسذّد PIP  هغوت ثبالیی ًضدیک ّ صیش HIGH ثبؽذ  .

 

.  ُن ثْد پتبًغیل خیلی ثبالیی داسین FIRST  HOUR  LOW/HIGH   PIVOT ثبسیک ثْد ّ P.Rاگش *

 

FAILED C AGAINST PIVOT :( ضغحC کَ داخل FAIL، PIVOT شْد)     یؼٌی ثبصاس ثغیبس هتـیش

دس ایٌسبلت تْخَ کي کَ ثبیذ .  ؽذٍ اعت PIVOT ،FAILُن د س داخل C داؽتَ این ّ ثؼذ C ًْعبًی تب  Aاعت،کَ اص 

 کشدٍ ّلی عشیغ BUY ؽذٍ ثبؽذ هب  CDOWN، FAIL سا صدٍ ّ ثؼذ AUPهثال اگش .عْد آًی ثگیشی ّ خبسج ؽْی

. خبسج هی ؽْین 

 صدٍ ؽذٍ ّ ثبص هبسکت GOOD  C صدٍ ؽذ ّ A GOODّهتیکَ ثبصاس پش ؽکبف اعت ، هثال :ضیطتن تجارت ًاتْاى

ثغیبس         ، دس ایي زبلت دیگش ( ثْدٍ  GOODچْى )ثشگؾتَ ّ دس ُش دّ زبلت ُن اص ثبصاس ثب عْد خبسج  ؽذٍ این 

 دس دّسٍ ُبی هجل اتلبم  GOODُبی C ُب ّ Aصیشا کَ ایي . ّ ثِتش اعت دیگش داد ّعتذ اًدبم ًؾْد ثبالعت سیغک

 ؽْد ّ  FAILED A UP ثبؽذ یب ثشػکظ، ثبیذ فجش کٌین تب ثبصاس  PIVOT دسّى A UPاكتبدٍ ّ دس دّسٍ زبل اگش 

.  هشاس دُین  ّ ثشػکظ AUP سا سّی  S/L  کٌین ّ SELLثشگشدد، کَ هی تْاًین  PIVOTصیش 
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جلطَ چِارم 

MACRO ACD  :

 A DOWNصدٍ ؽذٍ یب  A UP ثشای ُش سّص اسصػ هؾخقی ثش پبیَ اتلبهی کَ هی اكتذ هبئل هی ؽْین، ثش پبیَ ایٌکَ 

ثشای دیذى .  صدٍ ؽذٍ یب ُیچکذام ّ کدب ثبصاسثغتَ ؽذٍ اعتC DOWN صدٍ ؽذٍ یب  C UPصدٍ ؽذٍ یبُیچکذام یب ثؼذا

.  کتبة هشاخؼَ ؽْد96 تب 84ایي عٌبسیُْب ّ اسصؽِبیؾبى ثَ فلسبت 

  هیشعذ دس دّ سّص پؾت عش ُن اص داد ّ عتذ اص ًظش  +9 ثَ 0 سّص دادّ عتذ خوغ اسصؽِبیؾبى اص ػذد 30ٌُگبهیکَ 

 ( ُن ثؾْد+9ایي زبلت هوکي اعت ثیؾتش اص ).آهبسی ثغیبس هِن اعت 

.   ُب ؽٌبعبیی پتبًغیل گغتشػ سًّذ هی ثبؽذNUMBER LINEُذف افلی 

 سّص دادّ عتذ گزؽتَ یک ػذد هسغْة ؽذٍ ّ دس سّص عی ّ یکن ّهتی اسصػ سّص خذیذ سا 30هدوْع : ثشای هسبعجَ

. ( سعیذٍ ثبؽین+9 ام ثَ اسصػ 30ایي دس فْستیغت کَ تب سّص ).امبكَ هی کٌین اسصػ سّصعی ام سا ززف هی کٌین

هسک صدى اسصػ .  ُن ثشای سًّذ ثلٌذ هذت هِن اعت ّ ُن ثشای دادّ عتذ ُبی سّصاACDًَؽوبسٍ ُبی خيی هبکشّ 

 ثشای سّصُبی ACD یب خٌثی ثْدى هلبُین BEARISH یب BULLISHسّصُبی گزؽتَ دادّ عتذ آؽکبس هی کٌذ 

.  ثؼذی سا

 ؽْد آًِن دس دّ سّص پی دس پی، داد ّ عتذ +9 سّص دادّ عتذ هتْالی ثشاثش  30ىجن آهبس ٌُگبهی کَ خوغ اسصػ ُبی 

  ّ ثؼذ 0ّ ثؼذ -  9 ُب ثَ NUMBER LINEیؼٌی ّهتیکَ . ثبصاس زشکت ثغیبس هِوی دس یکی اص خِبت خْاُذ داؽت

هی ؽْد ثبصاس ّاسد تْدٍ ثسشاًی هی ؽْد، یؼٌی زشکت افلی ؽکل خْاُذ گشكت ّ ثش ػکظ ّهتی ثبصاس تْدٍ + 9

. هی تْاًین تخویي ثضًین کَ ثبصاس ثدض زشکت افلی زشکبت خشدی خْاُذ داؽت+ 9 تب 0تب - 9ثسشاًی ًذاسد،هثال ثیي 

 هی سّد دس دّ سّص داد ّ عتذ، ثبصاس تدشثَ اكضایؼ هِوی دس  + 9 تب 0 سّص گزؽتَ اص 30ٌُگبهیکَ خوغ اسصػ ُبی 

. (ایي هؾٌگ تش اعت).تـییشات ّ دس یکی اص دّ خِت خْاُذ داؽت

 سا هی ؽکٌذ ثبیذ زشکت كْسی سا دس خِت اسصػ اػذاد هْسد ًظشتدشثَ کٌذ، + 9دس زبالت کلی ّهتیکَ ثبصاس آعتبًَ 

.  دس ؿیش ایي فْست عیگٌبل ثی اسصػ هی ؽْد. ثبؽذ ثَ عوت ثبال+ 9ثبؽذ ثَ عوت پبییي  ّاگش - 9یؼٌی اگش اػذاد 

 

.  ُغتٌذ ، دس ایي صهبى ثبیذ اص اعتشاتژی ُبی ثلٌذ هذت دّس هبًذ0 سّصٍ دل دل کٌبى دس دّ ىشف 30ٌُگبهیکَ اػذاد 

ّلی .2( -DOWN A)ّ  ( A UP+ )2 دس ایي ٌُگبم هوکي اعت ثؼنی اص كشفت ُبی کْتبٍ هذت هْخْد ثبؽذ ثب 

. ثبصاس تسول سًّذ دس یک خِت سا ًذاسد
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چْى ثبصاس ).اعت ، هی تْاًین اًتظبس ثبصاس پش تالىن سا داؽتَ ثبؽین + 9ّ - 9 سّصٍ ثیي 30دس زویوت ٌُگبهیکَ اػذاد 

RANGE سّص 30سعیذین اهب سّص دّم تبئیذ  ًؾذ ، هثال هدوْع - 9یب + 9زبل اگش ثَ هٌيوَ چبلؼ ثشاًگیض  .( اعت 

+ 9، ًجبیذ ُیچ ػول خبفی اًدبم دُین تب ّهتیکَ اًجبؽت دّ سّص پی دس پی + 7ّ عپظ + 9ّ دّم + 7ثشای سّص اّل 

. ًوی تْاًین کبسی اًدبم دُین + 9ثبؽذ ّ ایي هِن اعت کَ كوو ثب یک سّص 

زبال ازتیبج داسین کَ اًجبؽت هدوْع دّهیي سّص +  9 ؽذٍ  NUMBER LINE سّص گزؽتَ 30كشك کٌیذ :هثبل 

ثْد هی تْاًین آهبدٍ + 7ثبؽذ کَ خیلی ػبلیغت ّ اگش سّص ثؼذ اص دّهیي سّص + 10ثبؽذ ّ اگش دّهیي سّص + 9زذاهل 

.  ثبؽین  FAILعیغتن 

 دس سّصهؼبهالتی هبى  UP TRENDًگبٍ هی کٌین ثَ تبئیذ یک . ثبؽذ+ 9 سّص گزؽتَ 30كشك کٌیذ اًجبؽت :هثبل

 NUMBERزبل كشك کٌیذ اهشّص اسصػ سّصی کَ اص . ثبؽین FAILاگش ظبُش ًؾذ هی تْاًین هٌتظش +  9ثبالی 

LINE   30 ؽشّع هی + 8،پظ اهشّص ساثب + 9ثْدٍ  یؼٌی سّصُبی هجل هدوْػؼ + 1 سّصٍ هی خْاُین ززف کٌین

كشك کٌیذ اهشّص .ثبؽذ+ 1 ثْدى كؼبلیت اهشّص ثبیذ ًتیدَ ای دُذ کَ زذاهل اسصؽؼ  UP TRENDپظ ثشای .کٌین 

هی ؽْد ّ ایي پتبًغیلی اعت ثشای سًّذ سّ ثَ ثبال + 10پظ هدوْع هب .هی ؽْد +  2 سا ثضًذ کَ اسصؽؼ AUPثبصاس 

 صدٍ ؽذٍ ، تٌِب چیضی کَ هدوْع هب سا کن هی کٌذ ، ایٌغت کَ ثبصاس AUPپظ ثب كشك ایٌکَ . ثب سیغک کن ّ عْد صیبد

 دس خِت هب هی ثبؽذ ّ هب هی تْاًین  OR اعت ّ ثبالی  ORپظ سیغک هب صیش . ثغتَ ؽْدOR دس اًتِبی سّص صیش 

  ACD ُبی NUMBER LINE  سا سّی +9 سا اكضایؼ دُین دس یک هلِْم کلی ّهتیکَ ثبصاس POSثذیي ؽکل 

 ؽبى سا ثشای چٌذ سّصدس  POS ُب ثبیذ هلوذاد کٌٌذ کَ عبیض هؼبهلَ ؽبى سا اكضایؼ ثذٌُذ ّ  TRADER.  تبییذ هیکٌذ

 (هِن- کتبة105 ّ 104هثبل فلسَ ).خِت پیؼ ثیٌی  كْم الزکشزول کٌٌذ

 سّص ثَ ػذدی کوتش هی سعذ عیگٌبل خشّج      3ُب اص ػذدی دس ىْل  NUMBER LINEتْخَ کٌیذ کَ ّهتی * 

اص زبلت ). سّص هتْالی اكضایؼ ، یک سّص کبُؼ داؽتین عیگٌبل خشّج تلوی هی ؽْد3یؼٌی اگش پظ اص .هی دُذ 

BUY) 
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خلغَ پٌدن 

MOVING AVERAGE ُا: MA  ای کَ ثش پبیَ هیوت PIVOT ثبؽذ ثغیبس پشهؼٌی تش اص  MA ای اعت کَ ثش 

.  ثبؽذ EXPONENTIAL--- ( ثبؽذHLC/3یؼٌی ). اعت CLOSEپبیَ هیوت 

.  هی ثبؽذ HIGH+LOW+CLOSE)  )3/1 اعت کَ  PIVOT ُب ثش پبیَ MAپظ هجٌی هسبعجَ 

.  ثْدى ثبصاس سا هی كِوین  BULLISH ّ ثبالی آى BEARISH ثبؽذ MAُب اگش هیوت صیش MAدس :ًکتَ اّل

.  ثؼٌْاى ًْػی عذ ّ ُن ًگبٍ هی کٌین ثَ صاّیَ ّ ؽیت آى ّ تـییشات ؽیت  MAهب توشکض هی کٌین سّی : ًکتَ دّم

تـییش .صیشا تـییش دس ؽیت ثذّى زشکت ثضسگ هیوت اّلیي چیضی کَ ًوبیؼ هی دُذ ، تـییش دس دسک ثبصاس هی ثبؽذ 

.     سا ّ تـییش کْچکتش دسیک خِت فبكتش هی کٌذ هٌسٌی سا MAثضسگتش دس یک خِت ؽیت داستش هی کٌذ هٌسٌی 

الجتَ هی تْاى ایي سا ثشای کْتبٍ هذت ). سّصٍ اًتخبة کشدٍ این 50ّ 30 ّ 14 ثب پشیْد ُبی ACD ،3  MAدس عیغتن 

 ُب ُوگی ؽیت داؽتَ ثبؽٌذ دس یک خِت ،دس ایٌدب MAگش توبم -  1. ( ُن اعتلبدٍ کشد 5 ّ یب 15 ّ یب 30دس تبین ُبی 

 ُب کبهال هؾخـ        PMAیؼٌی ػوبیذ ثبصاس ثب اعتلبدٍ اصایي ).یک تْاكن ّخْد داسد ّ سًّذ ثبصاس هؾخـ اعت 

.           هی ؽْد

 (هثال یکی ؽیت ثبال ّ دیگشی ؽیت فبف ّ دیگشی ؽیت پبییي) یکذیگش ثبؽٌذ دس خِت هخبلق ُب PMAاگش- 2

   PMAدس ثبصاس گیح خيِبی . اعت ((CONFUSEیؼٌی ثبصاس گیح  .  ُب ّ ثبصاس  ّخْد ًذاسد MAتْاكوی دس ػوبیذ

 (یکی پبییي-یکی فبف–یکی ثبال )ُب ّاگشا ُغتٌذ 

اعت ّ آًِب هی تْاًٌذ ثَ (NEUTRAL ) ثبؽٌذ ّ هْاصی یکذیگش دس ایٌسبلت ثبصاس خٌثی ُب فبف PMAاگش -3

یؼٌی دس ثبصاس خٌثی پتبًغیل صیبدی ثشای ّسّد ثَ سًّذُب .  زشکت کٌٌذBULLISH یب BEARISHآعبًی ثيشف 

. ّخْد داسد

  , M30 , M15 ُغتٌذ، اهب ُوبًيْس کَ گلتَ ؽذ دس تبین ُبی DAILY ُب  PMAتْخَ ؽْد کَ تبین افلی : تْخَ 

M5ُن هی تْاى ثيْس کبهل اص آًِب اعتلبدٍ ًوْد   .

 ؽًْذ، ثلکَ خيْىی کَ ّاگشا ُغتٌذ ثبیذ اثتذا دس  BEARISH یب BULLISHدس ثبصاسگیح آًِب ًوی تْاًٌذ هغتویوب 

.  یک فق هشاس گیشًذ ّ عپظ دس یک سًّذ هشاس گیشًذ ّ ایي ًکتَ هِوی هی ثبؽذ

PMA ُب ؽبخـ دیگشی ُغتٌذ کَ هی تْاًین اعتلبدٍ کٌین  دس پیْعتگی ثب هلبُین هجلی ACD .  كشك کٌین ثبصاس

AUP ّ سا ثضًذ BULLISH ّ ؽْد NUMBER LINE تب 3ثَ امبكَ ایٌکَ . ثبؽٌذ+ 9 ُب ُن PMA ُوگی خن 

 BUY ؽبخـ ثشای 3پظ زبال هب .  ثْدى اعتBULLISHؽذٍ ّ ؽیت ؽبى ثَ عوت ثبال ثبؽذ، کَ کبهال ًوبیبًگش 

.   سا ثضسگتش کٌینTRADEکشدى داسین ّ هی تْاًین عبیض 
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 ُب ُن NUMBER LINE ثْدى اعت ّ BULLISH سا ثضًذ کَ ًوبیبًگش AUPهثبل دیگش ایٌکَ كشك کٌیذ ثبصاس 

 ُب ُن خن ؽذٍ اًذ ثَ عوت پبییي PMA ؽْد، ثؼالٍّ ایٌکَ +9ثبؽذ کَ ًوبیبًگش ایٌغت کَ ثبصاس خیلی خب داسد کَ - 2

 ّاسد ًؾْین ّ یب ثب عبیض ثغیبس AUPػذم تْاكن ُب عجت هی ؽْد کَ یب ثب . ثْدى سا ثیبى هی کٌذBEARISHکَ ػویذٍ 

. کْچکی ّاسد ؽْین

.  هی ثبؽذDAILY تب ایٌدب تبین كشین ُب هتـییش ُن هی ؽْد ثبؽذ، ّلی اص ایٌدب ثَ ثؼذ ثسث كوو سّی تبین :ًکتَ

MAF* (: OUT –FAKE MOVING AVERAGE كشیت MA ُب ) --- سّی ُوَ اسصُب هی گزاسین            .

عپظ ثبصاس .  ُب اعتMA ُب ثَ عوت ثبال خن ؽذٍ اًذ ّ هیوت ثبالی ُوَ PMA ( کتبة123فلسَ    5-4ؽکل  )

ّ (هوکي اعت آى سا لوظ کٌذ)ًگَ هی داسد ّ PMA(30)  ،اهب خْدػ سا ثبالی PMA  (14)پبییي هی اكتذ تب صیش 

دس . ( اًدبم دادٍ اعت PMA  (30) ثب BOUNCEکَ ثَ ًْػی  ) ،PMA(14)عپظ ثشهی گشدد ّ دّثبسٍ ثَ ثبالی 

.  هی کٌینBUYایي زبلت 

.   اعتDAILYًکتَ ایٌکَ ایي تبین 

( (  SELLدس زبلت  )یب پبییي) ثَ عوت ثبالPMAُش عَ - MAF: 1ؽشایو 

.  ثشّد ّ ثشگشدد ثَ ثبالPMA( 14)ثبصاس ثيشف ثبالتش ثشّد ّ ثَ پبییي - 2

.  کٌٌذٍ اعتFAILّگشًَ ایي هْسد .  ًشّدPMA(30)دس توبم ایي ثشگؾت ُب ثبصاس ثَ صیش - 3

.  هی کٌینPMA ، BUY (14)ّهتیکَ ثبصاس ثشهی گشدد ّ ثبالی - 4

.  هی ثبؽذ SELLدهیوب هؼکْط ایي ؽشایو ثشای زبلت 

 

MAD (:MOVING AVERAGE DIVERGANCE )( . َکتبة125فلس ) 

ثشای تؾخیـ دادى ایي زبلت اص .  کٌٌذ BUY کٌٌذ ّ دسٍ سا SELLثغیبسی اص هؼبهلَ گشاى دّعت داسًذ کَ هلَ سا 

MAD خو 3یؼٌی ّهتی کَ .  اعتلبدٍ هی کٌین PMA ّ خٌثی یب گیح ثبؽذ، هثال دس زبلت گیح ّهتیکَ یکی فبف 

اگش گیح ثبؽذ ثغیبس ثِتش ّهِن تش اعت،صیشا ّهتیکَ خٌثی ُغتٌذ هغتویوب هی تْاًٌذ  دیگشی پبییي ّ دیگشی ثبال ثبؽذ ،کَ

 BULLISH  یب  BEARISًکتَ دّم ایٌکَ ،یبكتي . ؽًْذ، اهب ّهتی گیح ُغتٌذ ؽبًظ کوتشی ثشای سًّذ ؽذى داسًذ

کَ ایي ًوبه هی تْاًٌذ      ( کتبة126 دس فلسَ AD 5.5هثل ؽکل )ًويَ ای ثَ ػٌْاى هشخغ ثغیبس هِن اعت 

GOOD FAILED POINT A OR C چیضی کَ پتبًغیل ایي .  ثبؽٌذTRADE  َسا ثبال هی ثشد ایٌغت ک 

NUMBER LINE  کَ ًؾبًگش ایي اعت +4 یب +2هثل .ثبؽٌذ (فلش) 0 ُب ُن گیح ثبؽذ، یؼٌی دل دل کٌبى اىشاف 

. کَ ثبصاس ثخؾی اص یک تسْل اعت ّ سًّذ هؾخقی ًذاسد
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 ُب گیح اعت ،پظ ثبصاس سًّذ ًذاسد PMAدس ایي عٌبسیْ ٌُگبهی کَ ثبصاس زشکت عشیؼی ثَ ثبال یب پبییي هی کٌذ چْى 

لسظَ ّسّد تؾخیـ ًويَ هشخغ هی ثبؽذ کَ ًؾبى هی دُذ کَ .ّ ُش ثبال ّ پبییٌی کْتبٍ اعت تب عشاًدبم تقسیر ؽْد

.  ؽذٍ اعت  FAILزشکت 

 ثش ػکظ هی  GAP صدٍ ّ ثؼذ یک  GAPثبصاس یک ).هی تْاى الگْی ثشگؾت خضیشٍ ای سا ُن دس ایي عٌبسیْ دیذ

یؼٌی هب ثشگؾت .دس ایي الگْ ثبصاس ثَ هب یک كشفت ىالیی ثب سیغک پبییي هی دُذ  (صًذ ّ عش خبیؼ ثش هی گشدد

پظ ازتوبل ثبالعت کَ سًّذ سّ ثَ ثبال یب سّ ثَ پبییي هْهتی ثبؽذ ّ . ُب گیح اعت هی ثیٌین  PMAخضیشٍ ای سا ّهتیکَ 

 ( کتبة128فلسَ ).هب هی تْاًین ایي لسظَ ُب سا ؽکبس کٌین 

ُش چٌذ ثبصاس صیش . ُب خن ؽذٍ اًذ ثَ ثبال PMA اعت ّ  +7،  ُب  NUMBER LINEكشك کٌین هدوْع: هثبل 

PMA (14 )  (  14  )ثبصاس ثبالی  . اعتPMA ّ هی سّد A UP  اعت ّ اسصػ + 2اسصػ آى . سا هی صًذ

NUMBER LINE   9 + موي ایٌکَ ثبصاس ثبالی .هی ؽْدPMA( 14)پظ عبیض . اعتPOS  سا هی تْاًین خیلی 

. ثیؾتش کٌین

 

TRADER هؾٌگ تشیي هلِْم : کْدکطتاًیPMA اگش ُش .ُب ایٌغت کَ ؽوب ثب دیذى آى آٌُگ زشکت سا دس هی یبثیذ

اگش فبف ؽذٍ ثبؽذ، .  اعتBEARISH ّ اگش ُش عَ خن ؽذٍ ثبؽذ ثَ پبییي BULLISHعَ خن ؽذٍ ثبؽذ ثَ ثبال 

 .خٌثی ّ اگش یکی  ثبال یکی پبییي ّ یکی فبف ثبؽذ گیح اعت

 کٌین، ىْسی کَ ثچَ ُب ُن هی تْاًٌذ BUY ّSELLایي هلِْم ثغیبس عبدٍ ّ کبسثشدی اعت ّ هب هی تْاًین ىجن آًِب 

 ( ثَ ثؼذ کتبة129ؽکلِبی فلسَ ).  کٌٌذTRADEىجن ایي سّػ 

.  اعتDAILYتبین كشین ثقْست 
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جلطَ ششن 

TRADER َپیشرفت  :

1) PIVOTٍضَ رّز  :RPR( ROLLING PIVOT RANGE:)  ثشای TRADER ُبی کْتبٍ هذت 

 ُبی PIP ثَ آًِب هِوبت هی دُذ ثشای هبًذى دس ثبصاس ّ کغت RPR سا ًگِذاسًذ،POSکَ ػبدت ًذاسًذ 

 خشّج عشیؼتشی RPR ُبیی کَ ػوْهب ثیؼ اص زذ فجش هی کٌذ تب خبسج ؽْد،TREDERثشای . ثیؾتش

 .هیذٌُذ هجل اص ایٌکَ عْدُبیؼ سا اص دعت دُذ تب اص مشسُبی صیبد خلْگیشی هی کٌذ

 DAILY PIVOT RANGE (خيْه ثٌلؼ)  ثَ هب کوک هی کٌذ دس سّػ ُبی کْتبٍ هذت، ّلیRPR 

 .ثشای ثِیٌَ عبختي اعتشاتژی خشّج کبهال کبسثشدی اعت

 ُبی ّسّد گشكت ّ اعتشاتژی POS هی تْاى RPR ّ اعتلبدٍ اص هلِْم ADOWN یب AUP ثب اعتلبدٍ اص 

. خشّج سا ثِیٌَ کشد، ثَ دّس اص ًْاعبًبت كبًذاهٌتبل

 ُب TRADER كؾبسُبی هٌلی گضاسػ ُبی كبًذاهٌتبل سا ًگَ هی داسد ّ اخبصٍ هی دُذ ثَ RPR اعتلبدٍ اص 

 .  تب ٌُگبهیکَ ثبصاس گضاسػ ُبی خذیذ سا ُنن کٌذ ّ ثَ سًّذ ػبدیؼ ثشگشددPOSثشای هبًذى دس 

2) TRADEچیضی کَ هشدم ًوی خْاٌُذ آًشا اًدبم دٌُذ هؼوْال ثِتشیي چیض ثشای اًدبم دادى اعت:  ثشگؾتی .

.  دس خِت هخبلق آى دّاعتلبدٍ هیکٌذA پی دس پی ثؼالٍّ یک عیگٌبل A عیگٌبل 2 اص TRADEایي ًْع 

ؽکلِبی ). اعتTRADE هخبلق ثضسگی ازتوبل اًدبم ایي A آخشی ّ عیگٌبل Aثضسگی تلبّت ثیي عیگٌبل 

 ( کتبة142،143،144فلسبت 

 ثشای سّص ثؼذ ثبؽین صیش کوتشیي دّ A DOWN داؽتَ ثبؽین پی دس پی ثبیذ ثَ دًجبل AUP  هثال اگش هب دّ

AUP هجلی ّ ثشػکظ    .

3) MOMENTUM :  کبسثشد عبدٍ هْهٌتْم .  سّص هجل8ًگبٍ هی کٌین ثَ ثغتَ ؽذى اهشّص ثبصاس دس هوبیغَ ثب

 .ًؾبى هی دُذ کَ چَ کغبًی ثشًذٍ ُغتٌذ ّ چَ کغبًی ثبصًذٍ دس ایي پشیْد صهب ًی

 هٌلی اعت MOMENTUM ثغتَ ؽذٍ ثْد، ایي 25 سّص هجل دس 8 ثغتَ ؽْد ّ 24 كشك کٌیذ ثبصاس اهشّص دس 

 ثغیبس هلیذ اعت ّهتیکَ ثبصاس زشکت ثضسگی داؽتَ ّ اکٌْى کٌذ ؽذٍ ثب PIP 100 . MOMENTUMدس زذّد 

. اگش هوذاس ًبچیضی دس ؽبخـ هْهٌتْم تـییشی زبفل ؽْد، ؽوب هی داًیذ صهبى خشّج اعت. تـییشات کن هیوت

MOMENTUM سّص هجل 8 هٌلی هغبّی اعت ثب هیوت ثغتَ ؽذى اهشّص صیش هیوت ثغتَ ؽذى 

.MOMENTUM ثغتَ ؽذى عبػت   ). سّص هجل هی ثبؽذ8 هثجت ثغتَ ؽذى هیوت اهشّص ثبالی ثغتَ ؽذى
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0.00GMT )  تـییش دسMOMENTUM هجتٌی ثش ثغتَ ؽذى هیوت اهشّص دس هوبیغَ ثب پشیْد هجلی، ؽبخـ 

 . خشّج اص ثبصاس اعت، ُش چٌذ کَ ثبصاس ٌُْص خالف ؽوب زشکت ًکشدٍ اعت

4) TRT( TREND REVERSAL TRADE:) یک سًّذ هْی ثش هی گشدد . 

  TRTشرایظ 

1 – GAP ٌُگبم OPENING عبختَ ؽذى یک ّ HIGH خذیذ ثب آى ، دس زبلتی کَ سًّذ UP TRAND 

. داسین

( NEW HIGH زشكَ ای ُب دس SELL). سا هی صًذGOOD ADOWN ثبصاس – 2

.  هی ؽْد FAILسكتَ ّ  C( C UP ) ثبصاس ثَ عير – 3

4 – FAILED C UP دس آى HIGH خذیذ ،ثبػث سیضػ هیوت تب OPENINGهی ؽْد   .

   C UP سا سّی S/L کٌین ّ SELL  ( ثخْسدOR LOW )OPENING دس ایٌدب هی تْاًین ثؼذ اص – 5

 (سیغک کن ّعْد صیبد).هی گزاسین

.   ُب اعتTRADE ُب پش عْد تشیي TRADE ثَ یبد داؽتَ ثبؽیذ کَ عخت تشیي 

5) MAH( I'M  MAD  AS A HELL)  :  MAH ُوبى TRT اعت ّهتیکَ تؼيیالت ىْالًی سا پؾت 

 (.ثغیبس پشعْد ثب سیغک کن)– TRTعش گزاؽتَ ثبؽین، کَ ایي هْیتش هی ؽْد اص 

6) CHANGE  IN TREND :  ؽبخقی اعت کَ ثش زغت داهٌَ تـییشات دس عبل ُبی گزؽتَ ثذعت هی آیذ

 . ّ ىجن ایي آًاللیض هب هتْخَ هی ؽْین تب چَ صهبًی ایي سًّذ ىْل هی کؾذ

7) SUSHI  ROLL.  َ5هب ث  ROLLING DAY کٌذل 5  ًگبٍ هی کٌین ّ دس دیذگبٍ کْتبٍ هذت هی تْاى اص 

هوقْد هوبیغَ یک  ( WEEKLY-H4-H1-M30-M15-M5سّی )دس ُش تبین كشیوی ًگبٍ  هی کٌین  

 دعتَ هجل سا HIGH ّ LOW تبیی هجلی اعت ثٌسْی کَ دعتَ خذیذ 5 تبیی ثب یک دعتَ کٌذل 5دعتَ کٌذل  

کَ الجتَ اگش ثغتَ ؽذى .   دعتَ هجلی ثبؽذ ّ ثشػکظLOWؽکغتَ ثبؽذ ّ عپظ ثغتَ ؽذى دعتَ خذیذ صیش  

 هی تْاى ثدبی )154ّ 153هثبل ُبی فلسبت ). صیش ثغتَ ؽذى دعتَ هجلی ُن ثبؽذ ثبص ُن داسای اسصػ اعت

 .( کٌذل اعت5ُشچٌذ ثِتشیي اص ) ُن اعتلبدٍ کشد 7 یب 6 یب 4 کٌذل اص 5

یؼٌی دّ تب .  ثشای دّ ُلتSUSHI ROLLَایي دیذگبٍ ثَ کبس ثشدٍ هی ؽْد ثب هلِْم : دیدگاٍ ُفتَ ترگشتی (8

 ( کتبة155ّ هثبل فلسَ )(156ؽکل فلسَ ).پٌح سّص اص دّؽٌجَ تب خوؼَ

 ّ دیذگبٍ ُلتَ ثشگؾتی MAH ثبصاس ثَ ؽشایو 1929دس ُلتَ آخش آگْعت  ( 157فلسَ )  : 1929شکطت  (9

 (ثِتشیي زبلت هوکي).---ُش دس ثب ُن سعیذٍ اعت
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فصل ُفتن  

  ACDداضتاى ُای ّاقؼی 

هجل اص هؼبهلَ کشدى .   ایي هثبلی اعت اص تبخشی کَ هي ًبهؼ سا لیضا هی ًبهن.لْلَ کؾی کَ ًبهؼ لیضا ثْد: داضتاى اّل

.  ؽذ ثغیبس هْكن ظبُش ؽذ دس هؼبهالتؼNYMEXپظ اص ایٌکَ اّ ّاسد . لیضا اعتبد لْلَ کؾی ثْد دس عْازل ؽشهی

. اّ زتی کبلح سا ُن توبم ًکشدٍ اعت.  یب ثبصسگبًی یب ُیچ چیض دیگشی ًذاسدMBAخبلت اعت  ثذاًیذ کَ اّ هذسک 

یک سّص اص اّ پشعیذم کَ .   اىشاكؼ هی ثبؽذتْاًایی فغری فِویدى اتفاقات- اػتواد ًفص- ًضثاطچیضی کَ اّ داسد ا

  ثبصاس ُشگض هؼبهلَ ًوی کٌن،OPENING هي ٌُگبم  اّ خٌذیذ ّ گلت . چَ سّؽی ثشای هؼبهالت خٌْى آهیضػ داسد

صیشا زشکت ُبی تقبدكی دس اّلیي عبػبت هؼبهلَ صیبد اعت ّ ًوی تْاى ثبصاس سا کٌتشل کشد ّ هي اّاعو ظِشثَ عبلي 

هی آین ّ ًگبٍ هی کٌن ثجیٌن چَ کغبًی هی خٌذًذ ّ کبس آًِب سا دًجبل هی کٌن ّ ًگبٍ هی کٌن ثجیٌن چَ کغبًی اخن ثَ 

. فْست داسًذ ّ اص ًظشم دّس هی کٌن کبس آًِب سا

 ُبیی کَ توبم ػوشؽبى پؾت کبهپیْتشُب ًوْداسُب ّ ًوؾَ ُب ثغش هی ثشًذ ّ ًجشد هی کٌٌذ TRADER ّخْد داسًذ 

 .هی خشاؽٌذ، دس زبلیکَ لیضا ُوْاسٍ لجخٌذی ثش لت داسدثشای صًذٍ هبًذى ّ دس پبیبى سّص دعتؾبى سا 

 

یکجبس هي عخٌشاًی . ػکظ الؼول ثذ دهیوب ىجیؼی اعت- هلِوْم تدبسی خجش خْة :ػول تد- خثر خْب: داضتاى دّم

 گْػ هیذُیذ       CBSداؽتن دس هذسعَ تدبسی ّاستْى دس داًؾگبٍ پٌغیلْاًیب ّ ثَ داًؾدْیبى گلتن كشك کٌیذ کَ ثَ اخجبس 

ّ خجشًگبس ّعو آة ایغتبدٍ ّ گضاسػ هیذُذ کَ هی عی عی پی ىـیبى کشدٍ ّ هسقْالت رست اص ثیي سكتَ  ّ زتی ثب 

 CBOTسّص ثؼذ دسؽیکبگْدسعبلي.کؾبّسصاى هقبزجَ ؽذٍ ّآًِب گلتَ اًذ کَ مشس صیبدی هتسول ؽذٍ اًذ

،CHICAGO BOARD OF TRADE اًتظبس هی سكت کَ رست CENT 10 اهب كوو . ثبالتش هؼبهلَ ؽْد  

CENT  6 ؽوب دس ایي هْهغ چَ هی کشدیذ؟. ثبالتش هؼبهلَ ؽذBUY  هی کشدیذ یب SELL هی کشدیذ؟  

چْى تقْس . هی کشدًذ  BUYتوشیجب ُوَ داًؾدْیبى گلتٌذ کَ ثبصاس ثِتشیي كشفت سا ثَ آًِب دادٍ اعت ّ دس ًتیدَ *

. هی کشدًذ دس اثش ىـیبى ػشمَ رست تست كؾبس هشاس خْاُذ گشكت ّ هی داًین کَ پبعخؾبى ؿلو ثْد

ایٌدب خجش خْة ىـیبى سّدخبًَ ثْد ّ ػکظ الؼول ثذ هیوت ثْد کَ ثَ عيسی کَ اًتظبس هی سكت ًشعیذ ّ ثبثت هبًذٍ *-

 BUY خْد کَ POS ثبصاس خشیذ کشدٍ ثْدًذ ثب مؼیق ؽذى ثبصاس اص  OPENINGثيْس کلی خشیذاساًی کَ دس . ثْد

. چْى ثبصاس ثَ آخش خو سعیذٍ اعت . کٌین  SELLایٌدب ثبیذ هب كشّؽٌذٍ ثبؽین ّ .  ثْدٍ خبسج هی ؽذًذ

.  ًذاؽتَ اًذ CBOTؽبیذ خشاثی هسقْل رست ُیچ سثيی ثَ هشاس دادُبی 

. ؽبیذ ُن اص هجل ازتوبل ىـیبى سّدخبًَ دادٍ ؽذٍ ثْد ّ تبثیشاتؼ سا سّی هیوت گزاؽتَ ثْد
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 ُب ی صیشک اؿلت ثبصاسی  .TRADER( ًیوَ شة ًیْیْرک)تازارُاییکَ قیوت ًیوَ شة راًوی تیٌٌد: داضتاى ضْم

چیضی کَ آًِب ثذًجبلؼ ُغتٌذ ایي اعت کَ اهکبى داسد زشکت . سا کَ دس ىْل ؽت هؼبهلَ هی ؽْد سا ًظبسٍ هیکٌٌذ

 دس فجر دیگش آى عير هیوت ُب NYMEXاهب دیگش ٌُگبم ثبصگؾبیی هشاکض هثل . ثضسگی دس ًیوَ ؽت اتلبم ثیلتذ

 HIGH ثبالتش هی سّد ّ یک CENT 10ثشای هثبل كشك کٌیذ ًیوَ ؽت ًیْیْسک هشاسداد گبص ىجیؼی . هؾبُذٍ ًؾْد

 ثبالتش CENT 6 ثبص هی ؽْد دس فجر سّص ثؼذ دس آهشیکب، كوو NYMEX خذیذ ثْخْد هیبّسد ّهتیکَ ثبصاسدس

ایي داعتبى افْال دس .ایي اخيبس صّد ٌُگبهی ثشای ثشگؾت ثبصاس اعت .--  ؽت هجل سا ًوی ثیٌذ  HIGHهیشّد ّ 

.  تؾکیل هی ؽْد HIGHًیوَ ؽت ًیْیْسک یؼٌی دس ثبصاس آعیب اتلبم هی اكتذ کَ 

 ثبالتش ثشای آى هتقْس ؽًْذ ّلی كوو   $2 خْد سا ثبال هی ثشد ّ ُوَ هیوتی خبؿ سا هثال EPSهثال ّهتی ؽشکتی 

.  اػالهی سا ًوی تْاًذ پشکٌذ EPSکوی ثؼذ گضاسػ هی آیذ کَ ؽشکت . کشد SELL ثبالتش سّد،ایي عِن سا ثبیذ  $ 0.5

. ّ ایي اتلبم دس ؽت یب آخش ّهت ًیْیْسک دادٍ ؽذٍ  ّ دس سّص ثؼذ ایي اتلبهبت اكتبدٍ

ُب هی پشعیذ  TRADERكشك کٌیذ ثبصاس ثشای یک هذت ىْالًی سًّذ داسد ّ اص . هي هدرکی ًدارم: داضتاى چِارم

 .کَ چشا ایي ثبصاس ایي سًّذ سا داسد ،هثال گبص ىجیؼی سًّذی فؼْدی داسد چْى یک خجَِ ُْای عشد داسین

 ُب ثلِوٌذ کَ چشا ثبصاس ثَ ایي خِت سكتَ ایي سًّذ  TRADERاگش ثبصاس یک سًّذ اعبعی سا داؽتَ ثبؽذ ّ ُوَ *

اهب اگش ثبصاس دس یک خِت زشکت کٌذ ّ ُوَ ًذاًٌذ کَ چشا ثبصاس ثَ ایي سًّذ سكتَ ایي سًّذ  .----دّام ًخْاُذ داؽت

. هی تْاًذ ىْالًی هذت ّ اعتْاس ثبؽذ

 هی کٌیذ ، کؾق کشدى ثبصاس ّ عٌدؼ  TRADEٌُگبهی کَ  . ُا TRADERپیدا کردى ًقغَ ضؼف : داضتاى پٌجن

چبلؼ ثضسگتش دعت ّ پٌدَ ًشم کشدى ثب خْدتبى ّ تـییش خِت دادى عشیغ ؽخقیتی ّ .آى ثخؾی اص پیکبس اعت 

  دس $50 هی گْیین ،هشدی ثْد کَ ُشگض ثیؼ اص   MVPثِتشیي تبخش گبص ىجیؼی کَ هب ثَ اّ .ازغبعبت ؽیيبًی اعت 

 دس الط ّگبط مشس            $500هي كکش هی کٌن اگش اّ . دس کبصیٌْ هوبس ًوی کشد BLACK JACKُش دعت 

 هی کٌذ ّ عبػتِب پبی کبهپیْتش  TRADEّلی ُویي آدم فذُب هشاس داسد گبص ىجیؼی سا . هی کشد خْدػ سا هی کؾت

.  ایي آدم تؼبدل ًذاسد ٌُگبهیکَ ّاسد سیغک هی ؽْد .! هی ًؾیٌذ ّ ًگبٍ هی کٌذ ثَ عْد یب مشسػ زتی ثب ؽؼ سهن 

 ثشایؼ ػبدی LOT500!  کشدى   TRADE ؽشه ًوی ثٌذد ،ّلی ٌُگبم 50$ اّ عش ؽشه ثٌذی دس هوبس ثیؼ اص 

اعت اّ هشدی ثْد کَ ثَ پذسػ خیلی ازتشام هی گزاؽت ّهي ثشای کٌتشل اّ ُش ّهت هؼبهالت ّزؾتٌبک هی کشد، ثَ 

 هشهض هی ؽذ ّهي کؾق کشدٍ   MVPّ فْست .خبى پغشت خبسج اص کٌتشل اعت : پذسػ صًگ هی صدم ّ هی گلتن 

 سا هیگشكت ّ ُش ّهت اّ هقذ چٌیي هؼبهالت  خٌْى آهیضی داؽت  MVPثْدم ًیشّیی کَ خلْی ازغبعبت ازووبًَ 

.       ثذیي ّعیلَ تست کٌتشل هشاسهیگشكت

اص آًدبیی کَ هب هؼبهلَ گش ُغتین سیغک هبثل تْخِی سا کَ دسّى ثبصاس ّخْد داسد ثَ .شرتتی از حقیقت : داضتاى ششن

ّ دیگش آى هْهغ .ثَ ًسْی کَ ثْاعيَ آى سیغک هی تْاى چؾن اًذاصُبی آیٌذٍ صًذگی سا اص دعت داد. خشیبى هی اًذاصین

ٌُگبهیکَ یک دّسٍ ؽکغت تدبسی سا تدشثَ هی کٌین . ازغبط ًوی کٌین کَ چوذس خْؽجختین کَ كشفت هؼبهلَ داسین
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دس آى ٌُگبم ًیبص .اگش دس ایي دام ثیلتین هٌضّی ّ ثذثخت خْاُین ؽذ.ًجبیذ دس دام ازغبط تبعق ثشای خْدهبى ثیلتین 

. داسین ثَ  ؽشثتی هْی اص زویوت 

ّ اّ !  ُب کَ چٌذ هبٍ پؾت عش ُن مشس دادٍ ثْد كشاهْػ کشدٍ ثْدم کَ هلِْم صًذگی چیغت ؟ TRADERیکی اص 

 ّصى داؽت گلتن کَ ایي هشد سا هدجْسکٌذ کَ کیق POND 300یک سّص هي ثَ ساًٌذٍ ام کَ  . ًیبص ثَ ثیذاسی داؽت

  ثجشد ّ هدجْسػ کٌذ کَ دس اصای HARLEMپْل ّ کبست اػتجبسی ّ کلیذ آپبستوبًؼ ساتسْیل دُذ ّ اّسا ثب خْد ثَ 

ایي دسعی . دس عبصهبى پٌبٍ دادى ثَ ثی خبًوبى ُب کبس کٌذ ّ دس ثخؼ هشثْه ثَ ثیوبساى ایذص ُن کبسکٌذ  $20   سّصی  

ثْد ثشای لوظ کشدى ػؾن ،اّ ًیبص داؽت کَ ثجیٌذ چگًَْ هشدهی کَ دس ثذثختی صًذگی هی کٌٌذ ّ ُضاس هؾکل داسًذ 

ثؼذ اصایٌکَ  اّ ثَ اًذاصٍ کبكی دس ػزاة ثْد اخبصٍ دادم کَ ثشگشدد ثَ تبالس هؼبهالتی .کبهال ثذّى کوک صًذگی هی کٌٌذ

. ّ اّ اکٌْى ثشگؾتَ ثَ صًذگی ؽـلی اػ دس زبلیکَ اًغبًی دیگش ؽذٍ اعت

: اّلیي هؼاهلَ هي: داضتاى ُفتن 

ّهتیکَ هي دّاصدٍ عبلن ثْد ، .سعیذى ثَ ثؼنی اص دسخبت دس صًذگی ثغتگی ثَ ؽبًظ ّ ثشًبهَ سیضی دهین صهبًی داسد 

تْخِن ثَ خبًَ ُوغبیَ هبى ثْد کَ دس آى هبؽیي ُبی صیجبیی هشاس داؽت ّهي یک ثچَ کٌدکبّ ثْدم ّ هی خْاعتن ثذاًن 

. کَ ؽـل ایي هشد چیغت ؟ػبهجت یک سّص اص اّ پشعیذم ّ اّ گلت کَ هي کبسگضاسًوشٍ ُغتن دسهشکض هجبدالت کبال 

ُوغبیَ هب پغشی داؽت کَ هي ثب اّ دّعت ثْدم ّ اّ افال دسط ًوی خْاًذ دس زبلیکَ هي ثَ هذسعَ خقْفی                

هي تقوین گشكتن کَ ایي پیؾٌِبد سا ثَ ُوغبیَ هبى ثذُن  کَ اگش اّ اخبصٍ ثذُذ هي یک هٌؾی کبسآهْص دس .هی سكتن 

ّهتیکَ ثبُن تْاكن کشدین هي كِویذم کَ . عبلَ ثْدم ّ دس ػْك ثَ پغش اّ دسط ثذُن 13ؽشکت اّ ثؾْم ،دس زبلیکَ 

 ثْد ّ آًِب ّصًَ ای دس ثبصاس  HUNT  کبال دس خِبى کَ هدشی هؼبهالت ثشادساى BROKERهي ثشای ثضسگتشیي 

دس یک سّص ثشكی کَ هذسعَ تؼيیل ثْد ُوغبیَ هبى اص هي خْاعت کَ ُوشاُؼ ثَ تبالس . ًوشٍ ثْدًذ کبس خْاُن کشد

ّهي کَ اص هجل كشهِب سا پش کشدٍ ثْدم ّ ثب . ثشّم چْى ثغیبسی اص پشعٌل اهشّص ثخبىش ثشف ًوی تْاًٌذ کَ ثیبیٌذ

هشاس ؽذ کَ . ّهتیکَ ثَ تبالس سكتین هي ثبیذ ثَ ؽذت کوک هی کشدم . عیغتن کبس آؽٌب ثْدم ایي ثشاین ؽبًظ ثضسگی ثْد

چٌذ دهیوَ ثؼذ تللي صًگ صد ّ هي ثَ .ُش ّهت تللي ُب صًگ صد هي ثَ ُوغبیَ هبى کَ ّعو تبالس ثْد اىالع ثذُن 

ّهتی تللي .اّ گلت تللي سا ثشداس ّلی اّ ًجبیذ ثلِوذ کَ تْ عیضدٍ عبلَ ای ّگشًَ اخشاج هی ؽْی .ُوغبیَ اىالع دادم 

اّ پشعیذ کَ تْ کی    .سا ثشداؽتن فذایی تسکن آهیض گلت کَ سییظ هي کدبعت ؟ ّ هي گلتن کَ اّ ّعو تبالس اعت 

اّ گلت کَ چشا تب ثَ زبل فذای تْسا ًؾٌیذٍ ام ّ هي ثَ عشػت پبعخ دادم کَ هي .ُغتی ؟ هي گلتن کَ هي هبسک ُغتن 

اّ گلت کَ ساخغ ثَ ثبصاس ًوشٍ .دس هغوت هؼبهالت ىال ُغتن ّ اهشّص ثخبىش کوجْد پشعٌل ثشای کوک ثَ ایٌدب آهذٍ ام 

 ثْد کَ اص ثچَ عیضدٍ عبلَ ًظشػ سا HUNTاّ یکی اص ثشادساى . اهشّص چی كکش هیکٌی؟ هي کبهال گیح ؽذٍ ثْدم 

.     ًوی تْاًیذ زذط ثضًیذ کَ هي چَ چشًذُبیی عش ُن کشدم. ساخغ ثَ ثبصاس ًوشٍ هی پشعیذ

اػتواد تَ ًفص : ًتیجَ ایي  داضتاى
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یکی اص هغبیلی کَ ثَ هي دس ؽشایو هؼبهلَ کشدى کوک کشدٍ اعت ،ایي ثْدٍ کَ هي ثضسگ ؽذٍ . اًضثاط:داضتاى ُشتن

ثَ ایي هؼٌی کَ هي ًوی تْاًغتن ؿزاُبی هؼیٌی اص تشکیجبت گْؽت ّ . (یِْدی ُب )ام دس ؽشایو عخت هزُجی کْؽیش

 عبل پیشّ ایي سژین ؿزایی یِْدی ثْدم ّ اًنجبه خبفی سا سػبیت هی کشدم ّ ّهتیکَ دّعتبًن 22هي .ؽیش ثخْسم

ایي اًنجبه ُوبى اًنجبىی اعت کَ هي ثشای .هک دًّبلذ هی خْسدًذ هي هدجْس ثْدم کَ عبًذّیچ كیلَ هبُی ثخْسم 

 .هؼبهلَ کشدى ازتیبج داسم

ACD ثشای هذتی ىْالًی ثشای هي کبس کشدٍ  ثيْسیکَ هی داًن کَ اگش دهیوب ثَ ثشًبهَ ثبصی ثچغجن پْلذاسخْاُن ؽذ  .

. ّ افْال هي ًوی تْاًن اعتشط صیبدی داؽتَ ثبؽن ّهتیکَ اًنجبه داسم

اگش ؽوب اثضاسی ًذاسیذ کَ خْدتبى سا ثب آى کٌتشل کٌیذ،ایي کتبة سا ثبیذ دّس ثیٌذاصیذ ّ ثبالخشٍ ایٌکَ ؽوب ثبیذ ثذاًیذ کَ 

 ُغتیذ هسذّدیتِبی خْد سا ؽٌبختَ ّ ثذاًیذ کَ چَ کبس هی خْاُیذ اًدبم دُیذ  TRADERیؼٌی اگش . چَ کغی ُغتیذ 

. دس ایي فْست هْكویت ثشایتبى ثَ اسهـبى هی آیذ.

اص آًدبیی کَ هي دس عیضدٍ عبلگی هشثی ؽذم ،االى ُن هشثی  .MBFدّرٍ تاتطتاًی کارآهْزی در: داضتاى ًِن

TRADER  ُبی MBF ّهي ازغبط سمبیت ثی اًذاصٍ ای داسم اص هْكویت .  ّ خْاًٌذٍ ُبی ایي کتبثنTRADER  

.  اعت WALL STREET یکی اص ثِتشیي ُب دسMBFثشًبهَ تبثغتبًی کبسآهْصی .ُبیی کَ ثَ آًِب آهْصػ دادٍ ام 

هي ثچَ ُبیی سا خزة هی کٌن اص . هشاخؼَ کٌیذ MBFCC.COM.WWWثشای اىالػبت ثیؾتش هی تْاًیذ ثَ عبیت 

کبلح ُبی اهتقبدی ، ثؼالٍّ ثچَ ُبیی اص عير ؽِش کَ ثَ دًجبل ؽبًظ هی گشدًذ ّ آهْصػ آًِب دس زویوت سازتتش 

 عبل پیؼ کَ 15 اّلیي کبسآهْص هي ثْد دس RN. ثؼذی سا پیذا هیکٌن  RNّ هي ثب اختقبؿ دادى ایي ّهتِب . اعت

 WALL ثیؾتش اص ُوَ آى چیضی کَ ؽشکتِبی .هی کٌذ (دس سّص )اکٌْى اّ هشاس دادُبی آیٌذٍ ًلت سا دادّ عتذ  

STREET دس ُلتَ هؼبهلَ هی کٌٌذ ّ اّ ثضسگتشیي تبخش ًلت اعت  .

 ُب سا ثشای عبلِبی هتوبدی آهْصػ دادم ، كِویذم کَ  TRADER اص آًدبییکَ هي.هدیر ریطک تْدى:داضتاى دُن 

عشپشعت هذیشاى .کغی کَ ًوی تْاًذ خْدػ سا دس تدبست  هذیشیت کٌذ، دلیل ًوی ؽْد کَ آًشا اص ثبصاس خذا کٌی 

 ثب اّعت ،خیلی ّهتِب اخيبسُبی صّد ٌُگبم  TRADE 65 هی گْیین ،کغی کَ عشپشعتی   TOEسیغک هي کَ ثِؼ 

اهب ًوی تْاًذ خْدػ سا کٌتشل کٌذ ّهتیکَ ثب زغبة .ُن ثَ آًِب هیذُذ ّسیغک داد ّ عتذُبیؾبى سا هذیشیت هی کٌذ

اّ هسذّدیت ُبیی کَ ثشای خْدػ گزاؽتَ اعت ًول هی کٌذ ّلی ثَ آعبًی هی تْاًذ .ؽخقی خْدػ کبس هیکٌذ

.  تجذیل کشدٍ اعت MBEاّ تدشثَ هؼبهلَ ُبی ًب هْكوؼ سا ثَ ؽـلی هْكن دس .اؽتجبُبت دیگشاى سا کٌتشل کٌذ

ػالهتی ّخْد داسدکَ ازغبط . (DSI( )DAILY SENTIMENT INDEX)احطاش ّاگرایی :داضتاى یازدُن 

زبلت خشیذاسی ّ اگش پبییي ثبؽذ،        100اگش ایي هؾبُذات ثبال ثبؽذ هثال دسخَ .کلی سایح دسثبصاس سا  ًؾبى هی دُذ 

ثشای هؾبُذٍ ایي ؽبخـ هی تْاًین ثَ عبیت            . زبلت كشّؽٌذگی سا ًؾبى هی دُذ  (فلش)0هثال دسخَ 

FUTURES.COM WWW.TRADE-صیشا ثبصاسُب هی .تْخَ کٌیذ هب ثَ دًجبل ّاگشایی هی گشدین . هشاخؼَ کٌیذ

ّلی ّهتیکَ ّاگشایی پیؼ ثیبیذ   . تْاًٌذ هؾبُذات ثغیبس ثبال ّ پبییي سا ثشای یک دّسٍ ثلٌذ هذت ىْالًی  تسول کٌٌذ 

. ایي ؽبخـ ثَ ثبصاس خو هی دُذ- هی ؽْد اص آى اعتلبدٍ کشد 
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 ثْدٍ ّ اهشّص            $23.5كشك کٌیذ ًلت دیشّص هیوتؼ .اگش ثبصاس ػولکشد هثجتی ًؾبى دُذ خشیذاساى ثیؾتش هی ؽًْذ 

 ،دس ایي فْست ایي چیضی 42 ثَ ػذد كشمی 30ثبؽذ ّؽبخـ ازغبط اكضایؼ پیذا کشدٍ ثبؽذ اص ػذد هجلی $ .24 

 تـییش کٌذ 20 ثَ 30ثبالتش سّد ّ ؽبخـ اص CENT  50زبل كشك کٌیذ ًلت خبم  . ىجیؼی اعت ّ خبی تؼدت ًذاسد

ّخْد داسًذ تؼذادی  (هثل اػالى تْعو کبُؼ ازغبط )تْخَ کٌیذ کَ ثبصاس داسد ثبال هی سّد اهب ثَ عجت ثشخی دالیل 

.  ّ ایي ثبال سكتي گوشاٍ کٌٌذٍ ثْدٍ اعت (ّاگشایی )ُب کَ اػتوبد داسًذ کَ ایي زشکت ثبصاس ّاهؼی ًیغت  TRADERاص 

خوؼَ هجل اص دّؽٌجَ عیبٍ . عبلِب هجل یک هٌؾی خْاى داؽتن کَ ثغیبس ّلخشج ثْد.دّشٌثَ ضیاٍ.داضتاى دّازدُن 

دس تبالس ًوشٍ اص سّص  (1987عوْه  ). ثغیبسی اص هؼبهلَ گشاى ثَ خبًَ سكتَ ثْدًذ ثب ایي تلکش کَ اؽتجبٍ کشدٍ اًذ

ّهي خْؽجختبًَ خوؼَ ثب . سا ثَ پبییي صد GAP ثضسگتشیي   S&P 500دّؽٌجَ یک سّص ثغیبس ثذی سا عپشی کشدًذ ّ 

 عْد آّس POS ثَ خبًَ سكتَ ثْدم ّ اص آًدبییکَ دس تبالس ًوشٍ مشس کشدٍ ثْدم ، هی خْاعتن SELL كشّػ POSیک 

 S&P 500ثٌبثش ایي ثَ هٌؾی ام گلتن کَ . سا ثجٌذم ّ مشس خْدم سا خجشاى کٌنSELL POSّلی ثب    . آى سا ثجٌذد

آیب ایي . ثَ پبییي GAP ثْد ّ خوؼَ ثبالتش آهذٍ ثْد ّ ثب ایي 30 پٌدؾٌجَ سّی DSIهیبكَ ای آؽلتَ هشا ًگبٍ کشد ّگلت 

یک هثبل ػبلی اص زبلت دایْسژاًظ ًیغت؟ ایٌدب لسظَ ای ثْد کَ اّ ثَ هي هی گلت کَ چَ ثبیذ ثکٌن ّ هي اگش ثَ 

 5 هشا ًجٌذ ّ POSپظ ثَ اّ گلتن کَ .زشكِبی اّ گْػ ًوی کشدم ،آهْصؽِبیی کَ ثَ اّ دادٍ ثْدم چَ كبیذٍ ای داؽت 

ّ . عبػت ثؼذ هي عْد ثغیبس ثضسگی ثذعت آّسدٍ ثْدم3. هشاس ثذٍ C UP سا دس  S/L کي ّ  SELLهشاس داد دیگش ُن 

هي پظ اص آى سّص توبم فْست زغبة .  هي خلْگیشی کشدٍ ثْد POS اص ثغتي ًب ثٌِگبم DSIایي ّاگشایی 

CREDIT  CARD اّ سا زغبة کشدم  .

. دس اداهَ دس هثبل هِن دیگشی سا ثشایتبى ًول هی کٌن

یؼٌی . ثبالتش CENT 40 د س زذّد  GAPاخبصٍ دُیذ ثَ هثبلوبى امبكَ کٌین کَ كشدا فجر ثبصاس ثبص هی ؽْد ثب یک 

 ُبی POS ُبییکَ كکش هی کشدًذ زشکت ثَ ثبالی دیشّص ثبصاس عبختگی ثْدٍ ثَ عشػت  TRADER . 24.4$هیوت 

SELL ثبص هی ؽذ ،ُیچ 23.75$ یب پبییٌتش هثال دس 24.00$زبل اگش ثبصاس دس ایي سّص دس . خْد سا هی ثٌذًذ 

TRADE  پظ هب ًیبص داسین ثَ یک .چْى ثبیذ دس خِت زشکت اعبعی ثبصاس هی سكتین . ّخْد ًذاؽتGAP آًِن دس 

.  عْاس ثبصاس ؽْین ّ ثَ دایْسژاًظ هْخْد تْخَ ًوی کٌینGAPٌُگبم ثبص ؽذى ثبصاس ، کَ ثؼذ اص آى زتوب دس خِت 

GAP  ثضسگتش دس ٌُگبم ثبص ؽذى ثبصاس ازتوبل هْكویت سا ثبالتش هی ثشد

کَ ؽکش ُن آًدب هؼبهلَ  (  (WTCدس عبختوبى تدبست خِبًی  : تکیَ زدى تر ضایس ّحجن هؼاهلَ: داضتاى ضیسدُن 

 سا دس ؽکش دیذم ّ تقوین  LATE  POINT  Cاهب آى سّص.  هی کشدم TRADEهی ؽذ، هي دس آى هْهغ ثیؾتش ًلت 

دس آًدب یک . آًدب ثْدم 12:30 دهیوَ ثغتَ هی ؽذ ّهي عبػت 1:45تبالس ؽکش دس عبػت .گشكتن تب ثَ تبالس ؽکش ثشّم 

TRADER  هسلی ثْدکَ ُن خثَ ثضسگی داؽت ّ ُن هی تْاًغت ثبصاس سا ثب زدن ُبی ثضسگ TRADE  خْد 

 عَ سّصٍ PIVOT سّصاًَ ّ صیش  PIVOT سا صدٍ ثْد ّ ثشگؾتَ ثْد صیش A UPثبصاس اّایل فجر . ثتشعبًذ 

CDOWN  سا دس اّاخش عبػبت ثبصاس صدٍ ثْد ّ هي سیغکی دس زذّد PIP20 َداؽتن دس ًوي D . َهي ؽشّع ث ّ

SELL  هشاسداد ّهي هثل ُویؾَ ثب تکیَ صدى ثش هْاػذ 600 کشدى ACDهي ُشچَ هی . اػتوبد ثَ ًلظ خبفی داؽتن
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 هی کشد ّ ثبصاس آسام آسام پبییي هی سكت ّ اّ ؽشّع ثَ كشیبد  BUYکَ ثشایتبى تْمیر دادم  TRADER كشّختن آى 

 ثشاثش هي عبیض داؽت ّ هي پْل دسهیآّسدم      16ّ اهب هي خْاثؼ سا ًوی دادم چْى اّ .صدى دس عشاعش تبالس ًوْدٍ ثْد 

 SELL پبییٌتش اص آًدب کَ CENT50 سا POSچٌذ دهیوَ هجل اص آًکَ ثبصاس ثغتَ ؽْد هي .ّ اّ خْدػ سا ًبثْد هی کشد

 تسویل ؽذٍ ثْد ىْسی کَ ثخبس اص گْؽؾبى ثیشّى هی صد  TRADERکشدٍ ثْدم ،ثغتن ّ مشس ثغیبس صیبدی ثش آى 

اّ اص هي ؽکبیت کشدّ ثب ّخْدی کَ هي  دس آى عبلي هِوبى ثْدم سییظ تبالس هؼبهالت هشا ثبىل ًکشد ّ ایي ثِتشیي 

.  ثْد LATE  POINT  C هؼبهلَ ثشای زبلت

ّهتیکَ ثَ . ایٌغت کَ مشس کْچکی کٌیذ ACD کشدى ثب  TRADE ثِتشیي ساٍ ثشای .ضرر کردى:داضتاى چِاردُن 

اهب اگش دس اىشاف .ثشّیذ، ُشگض هغیشُبی اىشاف سا یبد ًوی گیشیذ  BثAَؽِش خذیذی هی سّیذ اگش كوو اص ًويَ 

پظ ٌُگبهی کَ . ؽِش ساًٌذگی کٌیذ ّ مشس ثذُیذ ّ عپظ ساٍ هٌضل سا پیذا کٌیذ ،ثغیبس ثِتش ؽِش سا خْاُیذ ؽٌبخت 

اگش ثتًْیذ خْدتبى سا .هی خْاُیذ داد ّعتذ سا ؽشّع کٌیذ، داد ّ عتذ کْچکی کٌیذ ّ اخبصٍ دُیذ تب دس ثبصاسمشس کٌیذ

. اص دادّ عتذ آؽلتَ سُب کٌیذ ،خْدتبى سا دس ثبصاس پیذا هی کٌیذ

ثؼذ اص ایٌکَ ثب پغش . ثلشعتن NYMEXیکجبس یک پذس ّپغش ًضد هي آهذًذ ّ پذس هی خْاعت کَ هي پغشػ سا ثَ 

پظ اص آًکَ تْاكون سا اػالم کشدم پذس هخبللت . هالهبت کشدم كِویذم کَ اّ داسای اعتؼذاد ُبی راتی هؼبهلَ کشدى اعت 

 ًضد هي آهذ ّ پظ اص آهْصػ ّاسد ثبصی ؽذ ّ اّ دس  ACD ّلی دس ًِبیت كشدای آى سّص پغش ثشای یبدگیشی.کشد 

ّ پذسػ ًضد هي آهذ ّ اظِبس  .ثذّى تدشثَچشا کَ اّ ساُؼ سا پیذا کشدٍ ثْد . مشس کشد50.000$ػشك چٌذ ّهت 

 100.000$ اگش پغشت . هبٍ اسصیبثی هی کٌی 6ًبسمبیتی هی کشد ّهي ثَ اّ پیؾٌِبد دادم کَ پغشت سا دس ػشك 

پغشػ . ثَ هي هی دُی 100000$  عْد کشدٍ ثْد تْ 100.000$ ثَ تْ هی دُن ّ اگش 100.000$مشس کشدٍ ثْد هي 

.  ُبی ًلت  هی ثبؽذ TRADERاکٌْى یکی اص هْكوتشیي 

ّ ًؾبى . داعتبًِبیی کَ دس ایي کتبة گلتن ًگشػ ُبی ثب اسصؽی سا دس داد ّ عتذ داسد .قْاًیي گارتوي.داضتاى پاًسدُن 

ّ ؽوب ثب یک یب .هی دادد کَ ًیبص ثْد ثشای کٌتشل ازغبعتبى خْدتبى سا آصهبیؼ کٌیذ ّ اص اؽتجبُبت گزؽتَ دسط ثگیشیذ

 هی تْاًذ عیغتن داد ّعتذ ؽوب سا ACDاگش چَ .  خْد سا هتْخَ هی ؽْیذ TRADEچٌذ تب اص ایي داعتبًِب مؼق 

هْاًیي ). دعت ًیبكتٌی خْاُذ ثْد TRADEپبالیؼ کٌذ ّلی اگش ؽوب یک ؽیٍْ هٌبعت رٌُی ًذاؽتَ ثبؽذ هْكویت دس 

( APPENDIX کتبة 233گبستوي فلسَ 

 چٌذ عبل هجل کغت ّ کبس خذیذی دس صهیٌَ هؾبّسٍ ىال ساٍ اًذاصی کشدم ّ اعن آًشا :ترش ّ عوغ:داضتاى شاًسدُن 

F&G ثبیذ ثَ اًذاصٍ .ایٌکَ چَ چیضی تدبست کٌین كشهی ًوی کٌذ. ایي دّ کلوَ كبکتْس کلیذی اعت ثشای ُش تبخش.  ًبهیذم

اگش ثَ خْدتبى اخبصٍ دُیذ ّ ثَ ایي ثبّس ثشعیذ کَ ُویؾَ زن ثب . کبكی تشط ازغبط کٌیذ ّ خبًت  ازتیبه سا ًگَ داسیذ

ؽوبعت ثبالخـ صهبًیکَ ثبصاس هؾخقب ثَ ؽوب گْؽضد هیکٌذ کَ فذ دس فذ دس زبل اؽتجبٍ ُغتیذ هيوئي تشیي هغیش 

. سا  ثشای ّسؽکغتگی اًتخبة کشدٍ ایذ

ایي ًیبصهٌذ اسادٍ . تبخش ّاهؼی کغی اعت کَ اتلبهبت ًبدس سا ثَ ثشدُبی ثضسگ تجذیل کٌذ.یک تبخش ثبیذ زشیـ ُن ثبؽذ

. آٌُیي ّ فجش ثبالعت
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 ثبص ؽذ ثغیبس ثبالتش اص 35$دس صهبى خٌگ خلیح كبسط کَ هؼبهالت ًلت ّگبص پش سًّن ثْد ،ًلت خبم سّی : هثبل

 ُبی كشّػ ثغیبسی سا اًدبم      ORDERدّ کبسگضاس ثْدًذ کَ .هؼوْل ّلی خیلی عشیغ پبییي ّ پبییي تش هی سكت 

 تب هی خشیذم 20 هشاسداد ثشای كشّػ هی دادًذ هي 100اگش آًِب ثَ هي .هی دادًذ ّ هذام ثَ هي پیؾٌِبد كشّػ هی دادًذ

هي ُوشاٍ ثب هيبس ثبسی آًِب پیؼ هی سكتن تب خبییکَ آًِب آساهؼ خْد سا اص دعت .ّ پب ثَ پب ی آًِب ثویَ سا هی كشّختن 

ُوبًيْس کَ ثبصاس پبییٌتش      .صهبًیکَ تشط ّ ًباهیذی هيلن دس ًگبٍ آى دّ دیذم ؿشیضٍ ىوغ ثش هي ؿلجَ کشد .دادًذ 

یک لسظَ هتْخَ ؽذم کَ ػذد سّی . هی سكت هي ُن ُویٌيْس هی كشّختن ّ آى دّ کبسگضاس ثب ُش هیوتی هی كشّختٌذ

هیوت هجلی تبثلْ .کبسگضاساى سهن  آخش تبثلْ سا ُویؾَ اػالم هی کشدًذ .  کوتش اعتCENT 30تبثلْ ًغجت ثَ ػذد هجلی 

ّ صهبًیکَ آًِب ػذد فلش سا اػالم کشدًذ هي ًوی داًغتن کَ هٌظْسؽبى کذام فلش 32.80 $ ثْد ّ هیوت زبل $33.10 

اص آًِب پشعیذم سّی چَ فلشی هی كشّؽیذ ّ آًِب گلتٌذ .  خْد سا ثجٌذم  SELL ُبی POSاعت  ّهي ازغبط کشدم کَ 

ّهي دس آى عير خشیذ کشدم ثبصاس ُن ًِبیتب پبییي ّ پبییي تش سكت هي ایي هثبل سا صدم تب .ُش فلش لؼٌتی کَ تْ ثخْای

ثگْین کَ صهبًیکَ ازغبعبت اًغبًی ّاسد کبس هی ؽًْذ هوکي اعت ثؼنی اص كشفتِب سا ثب ّخْد اُویت ّ اسصػ ثبال 

 (.ثْدCENT  30کَ تلبّت آى دّ فلش دس زذّد )هثل ایي دّ کبسگضاس .اص دعت دُین 

  کغت هی کٌذ تٌِب 21ثیؾتش اكشاد صهبًیکَ دس هی یبثٌذ عْد  آهبسی کَ ثبصیکي دس ثبصی ّسم . در خاًَ:داضتاى ُفدُن

هْعغب ت ثبصی دس الط ّگبط .! اهب ثب ایي زبل ٌُْص هبدسًذ عْدُبی کالى ثذعت آّسًذ . اعت، ؽکَ هی ؽًْذ %1

اص ىشف دیگش اگش ؽوب هبدس ثَ تدضیَ .....هثل آتؼ كؾبًِب ّ. هیلیْى ُب دالس فشف عبختي هکبًِبی ثی ًظیش هی کٌٌذ

 ثبؽیذ هی تْاًیذ دس خبًَ ثبؽیذ ّ ُش چوذس ثیؾتش دس خبًَ ثبؽیذ ؽبًظ خْد سا ثشای ایٌکَ ثَ عوق عْد ACDّ تسلیل 

ّلی ثشػکظ دس کبصیٌْ ثَ هؾتشیبى ُویؾگی اػ خبیضٍ هی دُذ . اعت 5% ثبالتشی ثشعیذ ثبال ثشدٍ ایذ ّ ایي تب زذّ 

چیضی کَ . چْى ُش چَ ثیؾتش هوبس کٌیذ ازتوبل ثبختتبى ثیؾتش اعت.ثخبىش هذت صهبى ثیؾتشی کَ پؾت هیض ثبؽٌذ

صهبى ثِتشیي دّعت کبصیٌُْب ّ ثذتشیي !کبصیٌْ اص ؽوب هی خْاُذ ایي اعت کَ هذت صهبى ثیؾتشی دس کبصیٌْ ثبؽیذ 

 100% دعت پؾت عش ُن مشس کٌیذ ؟ثلَ 10ثب اعتلبدٍ اص هلِْم ایي ثبصاسُب آیب هوکي اعت کَ . دؽوي ثبصیکٌبى اعت

اهب اگش ؽوب ؽشه ثٌذی ُبی هغتولی اًدبم دُیذ ّهیضاى عشهبیَ کوی ثشای ُشکذام دس ًظش ثگیشیذ ثذ ؽبًغی ثَ 

. عشاؿتبى ًخْاُذ آهذ

هبداهیکَ هبدس ثَ تؾخیـ كشفتِبی . تؾخیـ دُیذ ّ سّی آًِب ؽشه ثجٌذیذ  ACDؽوب ثبیذ هْهؼیتِبی ثیؾتشی سا ثب 

ّ یکی اص ثبصهبًذگبى ایي ثبصی ثضسگ خْاُیذ . هؼبهلَ ثب سیغک کن ّ عْد ثبال ُغتیذ آیٌذٍ خْد سا تنویي کشدٍ ایذ

ّ ثب گزؽت .ثب ثبثت ًگَ داؽتي هؼبهالت خْد ازتوبل عْد سا ثبال ثشدٍ ّ مشس ّ ثبخت سا اص خْد دّس هی کٌیذ.......ثْد

 (یک اعتشاتژی–یؼٌی ُویؾَ یک  سا ٍ سا خلْ ثشّین ).صهبى ثَ هْكویت هی سعیذ

یک دعتَ هؼبهلَ .  ثَ دّ گشٍّ توغین هی ؽًْذ MBFهؼبهلَ گشاى : اًدازٍ گیری ّ ًظارت تر ریطک:داضتاى ُجدُن

ّ گشٍّ دّم ًغجت ثَ گشٍّ اّل دس .گشاى هستبه ّ یک دعتَ هؼبهلَ گشاًی کَ عیغتن ُبی خؼجَ عیبٍ سا ثْخْد هی آّسًذ

ُشهؼبهلَ ًیبصهٌذ یک عیغتن خبؿ اعت ّ خيش ّ عْد هخقْؿ ثَ خْد سا .هذیشیت هؼبهلَ خْد آعبًتش ػول هی کٌٌذ

گشٍّ هؼبهلَ گشاى هستبه ثشای هذیشیت هؼبهالت خْد ثب چبلؼ .  هخقْؿ ثَ خْد سا داسد STOPداسد ّ ُشعیغتن

ایي گشٍّ ؽبهل هؼبهلَ گشاى تبالس دس صهیٌَ ُبی هختلق اًشژی ّهْاد، هؼبهالت گشاى تبالس . ُبی صیبدی هْاخَ ُغتٌذ
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پؾت کبهپیْتشُب، هؼبهلَ گشاى کْتبٍ هذت ّ هؼبهالت هؼبهلَ گشاى خْد هختبسی ُغتٌذ کَ ثب تْخَ ثَ تدشثیبت ّ 

 5ثشای ایي گشٍّ ثلٌذ هذت چیضی ًیغت خض چٌذ عبػت ّ کْتبٍ هذت ثَ کْتبُی .هِبستِبیؾبى ّاسد هؼبهلَ هی ؽًْذ

هب عَ ًْع عٌبسیْ سا هؾخـ هی کٌین ثشای سعیذى هسذّدیت . ّظیلَ هب ثَ آساهؼ سعبًذى ایي گشٍّ اعت .ثبًیَ اعت 

POS(S/L :)

آیب هؼبهلَ دس خِت خشیذ ّ كشّػ ثشای خلت هٌبكغ آًی ّ هختقش دس کْتبٍ هذت اًدبم هی گیشدیب ثشػکظ؟ :اّل

آیب ایي هؼبهلَ لسظَ ای ّ ثی هسبثب اعت؟ :دّم 

 تب سّص ثؼذ ثبص ًگَ داؽتَ هی ؽْد؟ POSآیب ایي هؼبهلَ ای اعت کَ دس پبیبى سّص ثغتَ هی ؽْد؟ یب ایٌکَ :عْم

دس آى ّازذ خشیذ ّ كشّػ هی کٌذ ،خيش سیغکؼ ثَ اًذاصٍ هؼبهلَ گشی اعت کَ LOT 100هؾخقب هؼبهلَ گشی کَ 

   50LOT گبص ىجیؼی هؼبهلَ هیکٌذ ثب کغی کَ LOT 50ّ یب کغی کَ .  دهیوَ ًگَ هی داسد15 اّ زدن داسد ّلی 3/1

هب ؽبُذ هسْس ىالُب ّ عِبم ُب  ( کتبةINDEXدس خذّل ).ًلت خبم هؼبهلَ هی کٌذ، خيش سیغک هتلبّتی داسد

. عتًْی کَ سیغک ًبهیذٍ ؽذٍ ًوبیبًگش سیغک راتی هشاسدادُب ّ عِبهِب هی ثبؽذ. ُغتین

اگش . چٌذ هؼبهلَ دسگبص ىجیؼی اًدبم دُین S&Pّازذ اًذاصٍ گیشی سیغک ثَ هب ًؾبى هی دُذ کَ ثَ اصای ُش هؼبهلَ دس 

  S& P اعت ثَ اصای ُشهؼبهلَ 1000 ثبؽذ دسزبلیکَ سیغک سّصاًَ گبصىجیؼی  6000 ػذد  S&Pکَ سیغک سّصاًَ 

اگش هؼبهلَ گشاى هستبه ثَ . هؼبهلَ گبص ىجیؼی اًدبم دُین تب ثَ هیضاى هؼبدلی اص سیغک دعت پیذا کٌین 6هی تْاًین 

عير عْد دُی هؾخقی دس ىی هبٍ دعت پیذا کٌٌذ هب ثَ آًِب اخبصٍ هی دُین سّی هویبط ثضسگتشی هؼبهلَ کٌٌذ ّ  

ثبلؼکظ ثب کبُؼ عْد دُی کَ هْاخَ ؽًْذ هب زدن هؼبهلَ ؽبى سا تب ًقق هؼووْل  کبُؼ هی دُین ّ دس پبیبى هبٍ 

.   دّثبسٍ سًّذ هؼبهالت سا ثَ زبلت ًشهبل دًجبل هی کٌین

یکشّص کَ ثَ کلشادّ علش کشدٍ ثْدم ثب هشدی دیذاس کشدم کَ هؼبهالت  .داضتاى ًْزدُن هی تًَْ ُرگس اتفاق ًیفتَ

اّ ثشاین تْمیر داد کَ عیبعت ؽشکتؼ هجبدلَ ًلت هؾتؼل ّ ثٌضیي دس هوبثل ًلت خبم . تدبسی تقلیَ ًلت اًدبم هی داد

صهبًیکَ تلبّت هیوت تقلیَ ًلت خبم ثب ثٌضیي ثبالتش اص اسصػ ّاهؼی هیشكت آًِب . سّػ هؼبهلَ آًِب ثغیبس عبدٍ ثْد.ثْد

SELL  هی کشدًذ ّ اگش كبفلَ هیوت تقلیَ ًلت خبم ّ ثٌضیي پبییي هی آهذ آًِب BUY یکجبس اص اّ پشعیذم .  هی کشدًذ

 ثَ ىشص هغخشٍ ای ثبال ثشّد چَ هیکٌیذ ؟اّ خْاة داد کَ ُشگض چٌیي اتلبهی ًوی اكتذ ّ هب  SPREADکَ اگش 

پظ اص ثشگؾتي اص ًیْیْسک ثَ عشاؽ کبسگضاسؽبى سكتن ّ . پؾتیجبًی دّ ثبًک ثضسگ سا داسین کَ هبسا پؾتیجبًی هی کٌٌذ

 تقلیَ ًلت خبم ثبال سكت پیؾگْیی  SPREADعبل ثؼذ ّهتی .ثَ آًِب گلتن کَ ایي ؽشکت ثَ صّدی ّسؽکغت هی ؽْد

. هي دسعت اص آة دس آهذ ّ آى ؽشکت ّسؽکغت ؽذ

. هِن ایٌغت کَ چوذس دس ثبصاس دّام هی آّسیذ.ًتیدَ ایٌکَ هِن ًیغت کَ چوذس پْل داسیذ یب ُْػ ّ رکبّت داسیذ
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 ایي ثْدکَ زدن هؼبهالتؼ MGهؾکل . ثضسگتشیي ثبصیکي ثبصاسُبی اًشژی اعت MGداعتبى دیگش دس هْسد کوپبًی 

 عَ ثشاثش ثیؾتش اص MGزدن هؼبهالت .ثیؼ اصظشكیت ثبصاس ثْد ّ هب ثبیذ ؽشکت کٌٌذ ٍ دس ثبصاس ثبؽین ّ ًَ خْد ثبصاس 

.  ّسؽکغتَ ؽذMGظشف کوتش اص یک عبل .اًذاصٍ ای ثْدکَ ثبصاس اخبصٍ هی داد 

ایي ثذاى .سا ثغیبس ؽٌیذٍ ایذ "ًبثشدٍ سًح گٌر هیغش ًوی ؽْد "تب ثسبل افيالذ .  (NEXT)تؼدی .داضتاى تیطتن

هؼٌبعت کَ ثشای هْكویت دس تدبست ؽوب ثبیذ هبدس ثَ تسول عْء اعتلبدٍ ُبی ازغبعی ّ دسدُبی هبلی کَ ثبصاسثَ ؽوب 

ّ دس ػیي زبل هٌتظش اص دعت دادى كشفتِبی عْد آّسی ثبؽیذ تب دس ًِبیت پیؾشّ ّ پیشّص ثبؽیذ .تسویل  هی کٌذ ثبؽیذ

ایي کبهال ازووبًَ اعت ، صیشا تٌِب . ّ ایي کبهال ؿلو اعت چْى ثذیٌتشتیت كوو كشفتِب اص دعت هی سًّذ ّ دیگش ُیچ

یؼٌی اگش ثبصاس دس خِت دلخْاٍ ؽوب پیؼ ًشكت ثبیذ " ؽوب ثبیذ دًجبل سمبیت كْسی ثبؽیذ:" ًکتَ ایي کتبة ایي اعت کَ 

. اص آى خبسج ؽْیذ

اخبصٍ دُیذ کَ صهبى ُوبًٌذ .پظ ثبیذ ثَ كکش كشفت عْدآّسی ثؼذی ثْدٍ ، ّ ثَ ُیچ ػٌْاى صهبى سا ثَ ُذس ًذُین *

یک ًويَ ایغت ثشایتبى ػول کٌذ  

.  هب كشفتِب سا تجذیل ثَ عشهبیَ هی کٌینACDایٌغت کَ صهبى هِوتش اص هیوت اعت ّ ثب : هبًْى هِن هؼبهلَ 

ُیچ کغت ّ کبسی ّخْد ًذاسد کَ دس آى كشد ثتْاًذ دس هذت کْتبُی . از دضت دادى ارزظ دالر: داضتاى تیطت ّ یکن 

اّلیي خيشی کَ كشد دس ثذّ ّسّد ثَ ثبصاسثب آى هْاخَ .هجلؾ ٌُگلتی سا ثذعت آّسد یب اص دعت ثذُذ ثدض دًیبی هؼبهلَ 

 5000$دیذى ایٌکَ هؼبهلَ گشاى دس چٌذ دهیوَ هثال .هی ؽْد اص دعت دادى ًظبم اسصػ ؽخقی اػ دس هْسد پْل اعت 

 اص دعت هی دٌُذ چیض هؼوْلی ًیغت ّ ایي ثضسگتشیي ػبهل ػوت ًؾیٌی اكشاد ثشای ّسّد ثَ ایي ؽـل 100.000$یب 

زبل اگش دس هؼبهالتتبى ُن هْكن ػول ًکٌیذ، ًَ تٌِب ثبیذ دس دًیبی ّاهؼی ثَ مشسُبی هبلی تبى ثشعیذ، ثلکَ .اعت 

دس ًتیدَ کغبًی کَ دس هؼبهالتؾبى ؽکغت هی خْسًذ خْد سا دس توبم صًذگی . اسصػ پْل ًیض اص ثیي سكتَ اعت ثشایتبى

. ؽکغت خْسدٍ هی ثیٌٌذ

- 2خبًْادٍ اػ -1.: چیض دس صًذگی ثْد3یک هؼبهلَ گشی کَ هی ؽٌبختن ػبؽن !. ُری دم اضثی"داضتاى تیطت ّدّم

 کَ هؼبهالت عِبم ثغیبس ًْعبًی ثْد یک سّص اّ ثَ دكتشم آهذ ّ هي كکش 1999دس عبل .هغبثوبت اعت دّاًی- 3هؼبهلَ 

اهب اّ گلت کَ هي ثغیبس ًبسازت ُغتن چْى . آًشّصػ ؽکٍْ کٌذ! کشدم کَ اّ هی خْاُذ ًغجت ثَ صیبى ُلت سهوی 

یؼٌی عوْه ًبگِبًی هؼبهلَ چیضی ًجْد کَ اّ سا !  ًتْاًغتَ ام اهشّص هغبثوَ اعت دّاًی سا دس دكتش ّکبلتن هؾبُذٍ کٌن

.  ًبسازت کٌذ ّ تٌِب ًبسازتی اّ  خبًْساى چِبس پبیی ثْدًذ کَ چِبس ًؼل هی تبختٌذ 

ثبصاسُب ُویؾَ هذست كکشی ؽوب سا .ثشای کغت دس آهذ دس ایي ثبصاس ؽوب ًیبص ثَ آساهؼ ّ رُي ًظبم یبكتَ داسیذ*

 .اهتسبى هی کٌٌذ
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. فصل ُشتن

INTERVIEWS: ُن اص لسبً عْدی عبالًَ ّ ُن اص لسبً . ُذف اص ایي ثخؼ هقبزجَ هؼبهلَ گشاًی هْكن اعت

. اکثش آًِب هؾتشیبى خْدم ُغتٌذ.هبًذگبسیؾبى دس ایي ثبصاس 

1) CASEY : ُش ّهت کَ ازغبط هی کٌیذ کَ اؽتجبٍ کشدٍ ایذ ثیشّى ثیبییذ.CASEY  هجال هؼبهلَ گش   

OPTION کبسی کَ ؽوب اًدبم هی دُیذ ایٌغت کَ صهبًی کَ اؽتجبٍ .  ثْد کَ ثؼذ ّاسد ثبصاس هشاس دادُبی آتی ًلت ؽذ

 کبهلتشیي ّ ثی ًوـ ACDّ .هی کٌیذ چگًَْ ثبیذ ػکظ الؼول ًؾبى دُیذ ّ مشس ّ صیبى خْد سا چگًَْ هسذّد کٌیذ 

ثخؼ اػظن هؼبهلَ . ؽوب ًوی تْاًیذ تٌِب ثب تکیَ ثش عیغتن ُبی هکبًیکی هْكن ثبؽیذ. تشیي عیغتن ثشای ایي هٌظْس اعت 

.  ازغبط سا کٌبس هی گزاسیذACDازغبط ّ دسک ؽوبعت ّ ؽوب ثب 

خیلی اص هشدم تالؽؾبى ثش ایٌغت کَ ُویؾَ فسیر ػول . ثی هؼٌب ّ ثی اُویت اعت MARCثبخت ثشای هي ّ ثشای 

ثب . ّ خشّج ثَ هْهغ خیلی هِن اعت. اهب ثشای هي پْل دس آّسدى هِن اعت. کٌٌذ ّ تالؽؾبى دسعت گبم ثشداؽتي اعت

چغجیذى ثَ هْهؼیت ثبخت، هؼبهلَ گشاى تٌِب ؽبًظ ُب ّ كشفت ُب سا ثشای هؼبهلَ ػبلی اص دعت هی دٌُذ ّ دس ًِبیت 

؟ !چَ کغی اُویت هی دُذ کَ ؽوب دسعت ػول کشدٍ ایذ یب ًَ 

 ُوچٌیي ثَ هي آهْختَ اعت کَ ُیچ چیض ثَ ACD. داسای مشس خبسج ؽذ POS ثَ هْهغ هی تْاى اص  ACDثب *

ّهتی ثبصاس سّ ثَ سؽذ اعت ثبال ّ ثبالتش هی سّد ّ ّهتی سّ ثَ اكْل اعت پبییي ّ پبییي .اًذاصٍ هیوت ثی اُویت ًیغت 

. تش هی آیذ ّ هیوت اُویت ًذاسد

 ثؼٌْاى یک هشخغ هؼتجش اعتلبدٍ هی کٌن ّ ُش  سّص هوذاس تؼییي ؽذٍ ای پْل داسم کَ هؾتبم اص دعت ACDهي اص *

. دادى آى ُغتن ّ ثَ ثبصاس اخبصٍ هی دُن تب ثشای هي تقوین هیگیشد کَ چَ هوذاس پْل ثذعت آّسم

 

: 2 )RN ضیطتن را از اّل یاد تگیرید  

RNاّ اکٌْى یکی اص ثضسگتشیي عِبهذاساى داخلی ًلت خبم دس .  اّلیي داًؾدْی هي ثْدNYMEX  اّ.  اعتACD ّ 

. هلبُین هسْسی آى سا ساط کبس خْد هشاس داد

 ؽشّع ثَ کبس هی کٌن ّ ثب تٌظین یک دهیوَ ای ثشای ORهي اص اثتذای . هي یک هؼبهلَ گش ًْعبى گیش ُغتن: هی گْییذ

OR ( ثشای ًلت).  ُوچٌیي اسصػA سا CENT  15 ّ C   سا CENT 20 هی گزاسم، صیشا هي ثب ایي چبسچْة

     SELLُغتین هي BEARISHهثال ّهتی هؼبهالت آؿبص هی ؽْد ّ هب .صهبًی ّ ثب ایي اسصػ ُب ثِتش کبس هیکٌن 

 A UP کٌن  SELLّ سا   OPENING امبكَ هی کٌن، ّلی اگشPOS  صدٍ ؽْد ثبص ُن ثَ A DOWNهی کٌن ّ اگش 

هي ثَ ىْس هذاّم اص ثبصاس خبسج ّ دّثبسٍ ّاسد هی ؽْم ّ ُضاساى ثبس دس ىْل . صدٍ ؽْد ثب مشس خبسج هی ؽْم 
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 A DOWNّ اگش ثبصاس .  ثؼٌْاى ّعیلَ ًْعبى گیشی اعتلبدٍ هی کٌن  Aیؼٌی هي اص ًوبه. سّص خشیذ ّ كشّػ هی کٌن

.  هی کٌن BUY سا  A DOWN دس ًويَ خبؿ ثخْسد اص آًدب تب  T/P کشدٍ ثبؽن تب SELL سا ثضًذ ّ هي 

 ثشای توْیت تقویوبت هبىؼبًَ ام اعتلبدٍ هی کٌن ، هگش ایٌکَ آؽکبسا ثَ هي ثگْیذ کَ ACD ّ PIVOTدس کل هي اص 

. اؽتجبٍ هی کٌن

 

SPD( 3  : ًْضاى گیری کٌید

اّ تالػ هی کٌذ تب اص كشفتِبی لسظَ ای ثی ًِبیت اعتلبدٍ . ٌُگبم هؼبهلَ چٌذ دهیوَ هؼٌبی ثی ًِبیت داسد SPDثشای  

عجک هؼبهلَ اّ كْم الؼبدٍ کْتبٍ هذت اعت ّ اص ًوبه   . یک هشخغ هؼتجش ثشای خشّج ّ ّسّد اعت ACDثشایؼ . کٌذ

A، B، C ،D ثشای ثشًبهَ سیضی هؼبهالتؼ اعتلبدٍ هی کٌذ    .

هي . اًدبم هی دُن ACDهي ثَ ؽبخقِبی ثلٌذ هذت ًگبٍ هی کٌن ّلی هؼبهالت کْتبٍ هذتن سا ثب ًوبه   : اّ هی گْیذ

عؼی هی کٌن کَ ازغبط کٌن اسصػ ثبصاس ثخبىش ىوغ ثبال سكتَ یب اص سّی تشط پبییي آهذٍ ،ّ هِبست هي ایي اعت کَ 

  ثؼٌْاى تبییذ ACDهي اص .تؾخیـ دُن کَ ُش کظ چگًَْ دس زشکبت ثبًیَ ثَ ثبًیَ ثبصاس ػکظ الؼول ًؾبى هی دُذ 

 سا POS صهبًی عبدٍ اعت کَ ثب كکشم یکی ثبؽذ ّ اگش ثب كکشم یکی ًجبؽذ، زدن ACDاعتلبدٍ هی کٌن ّ اعتلبدٍ اص 

 ACD هی گزاسم ّ ایٌشا هی داًن کَ ُشکغی ثشای اعتلبدٍ اص ACD سا ثب اعتلبدٍ اص ًوبه S/Lّ .ثغیبس پبییي هی گیشم 

.  ثشای هي هذیشیت سیغک اعتACDثِتشیي اعتلبدٍ .سّػ هٌسقش ثَ كشد خْدػ سا داسد

RIBI(4 : از جؼثَ جریوَ دّر تا ظ

RIBI ثضسگتشیي هؼبهلَ گش هشاسداد گبص ىجیؼی دس NYMEXاّ ثیؾتش هؼبهالتؼ سا ثب سّػ .  اعتSPREAD 

 ثشای ّسّد ّ ACDاّ اص .  ُبی خْد سا ثشاعبط تلبّت ثیي دّ هبٍ پبیَ گزاسی هی کٌذPOSیؼٌی . اًدبم هی دُذ

.!  ثشایؼ ّعیلَ ًدبتی اعت تب دس ؽشایو ثذ ثبصاس ؿشم ًؾْدACDخشّج اعتلبدٍ ًوی کٌذ، ّلی 

ّهتی دس هؼبهالتن ثَ هؾکلی ثشهی خْسین ثَ .  یک عیغتن هذیشیت هبلی زیشت اًگیض اعتACDعیغتن "اّ هی گْیذ 

ACD ثَ خقْؿ ثَ ًوبه   ًگبٍ هی کٌنCیؼٌی ًگبٍ هی کٌین ثَ . ّ دس هی یبثن کَ کدب ثبیذ تغلین ؽْمACD کَ ثجیٌین 

 C DOWNاگشثبصاس .  داسمBUY ای POSكشك کٌیذ کَ ثبصاس دس زبل عوْه اعت ّهي . اّمبع چوذسثذ خْاُذ ؽذ

.  سا هی صًذ ازغبط هی کٌن کَ تست كؾبسمC تـییش دُن ّ ّهتی ثبصاس BUYسا ثضًذ هي ثبیذ تقوین خْد سا دس هْسد 

ACD َهثل  یک ىْكبى یبة دس هبین ثشای هي ػول هی کٌذ ّ ثب اعتلبدٍ اص ىْكبى یبة هی كِون کَ چَ صهبى ُْا سّ ث 

ثذ ؽذى هی سّد ّ کی ثبیذ ثَ عوت  

ُش چَ هٌظن تش ثبؽذ هْكن تش .  یک عیغتن کبهال هذیشیتی اعتACD.ؽوب صهبًی ؽکغت هی خْسیذ کَ ًظن ًذاسیذ*

.  خْاُیذ ثْد
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صهبًی کَ ثب خؼجَ خشیوَ هْاخَ . هي ثبسُب مشس کشدٍ ام ّ هذت صهبًی اص هؼبهلَ دّس ثْدٍ ام تب ًظن سا ثذعت ثیبّسم

. یب ثبیذ ثَ اػقبة خْد هغلو ثبؽن ّ ؽشایو سا کٌتشل کٌن، یب ثشای هذتی هؼبهلَ ًکٌن. هی ؽْم دّ ساٍ داسم

5 )VERNON: ُش سّص خِت سا پیذا کٌیذ  .

VERNON کَ هؼبهلَ کبال ّ عِبم ّ اسص سا دس داخل ّ خبسج تبالس اًدبم هی دُذ ACD ّعیلَ هٌبعجی ثشای تؼییي 

.   سا ساط کبس خْد هشاس دادٍ اعتACDاّ . خِت سّصاًَ هی ثبؽذ

 صدٍ ؽذٍ ثبؽذ هي A UPیؼٌی اگش .  ثشای تؾخیـ خِت ثبصاس اعتلبدٍ هی کٌنACDهي اص :  اّ هی گْیذ

BULLISH  ُغتن ّ اگش A DOWN ثخْسد هي BEARISH  ُغتن ّ اگش C ّصدٍ ؽْد ثب ؽبخـ هْی سّثش 

ثشای هؼبهالت ثلٌذ هذت ُن اص افْل ّ ؽبخـ ُبی هتلبّتی اعتلبدٍ هی کٌن، ّلی ثبص ُن ثَ عبختبس سّصاًَ . ُغتن

ACDیؼٌی اگش .  تْخَ هی کٌنA DOWN صدٍ ؽْد هي ثلکش BUYزتی اگش گشایؼ . ًیغتنBULLISH َداؽت 

.   صدٍ ؽْدA UPفجش هی کٌن تب سّصی کَ . ثبؽن

ثشای  ( OR)داهٌَ تـییشات اّلیَ . ؽوب ثبیذ چبسچْة صهبًی ای سا کَ ثشایتبى هِن اعت سا پیذا کٌیذ ّ ثَ آى ثچغجیذ*

.  کبهال هتلبّت هی ثبؽذA,B,C,D تؾخیـ ًوبه  

6 )DAVE :  ضازگاری تاACD  

DAVEاّ عبلِب سّػ ُبی هؼبهلَ اػ سا افالذ .  یکی اص هؼبهلَ گشاى ًلت خبم ُن داخل تبالس ّ ُن خبسج تبالس اعت

.  سا اعتلبدٍ هی کٌذACDثؾکلی کَ اهشّصٍ ًغخَ افالذ ؽذٍ .کشدٍ ّ پیؾشكتَ هی کٌذ

صهبًیکَ .  اعتلبدٍ هیکٌن ّ آًشا ثگًَْ ای افالذ کشدٍ ام کَ هٌبعت هؼبهالتن ثبؽذ ACDاّ هی گْیذ هي عبلِبعت کَ اص

ّ ایي ًین عبػت .  دهیوَ اعتلبدٍ هی کٌٌذ10 یب 5 ثبؽذ هي اص ًین عبػت اعتلبدٍ هی کٌن دس فْستیکَ ُوَ اص ORثسث 

ثٌظشم ًین عبػت اّل ثبصاس ًوبیبًگش کل ػولکشد ثبصاس دس آى سّص اعت، . اّلیَ ثشای هي کبهل تشیي چبس چْة اعت

. ّهي ثؼذ اص آى ّاسد هی ؽْم.چَ ثبال  ّ چَ پبییي 

 60 اعت ّ ثبصاس صیش 25 ّ 60هثال ّهتی داهٌَ ثیي . اعت ACD ُبی  PIVOTهلِْم دیگشی کَ هي اعتلبدٍ هی کٌن 

.  کٌن ّ هٌتظش زشکت ثضسگتش ثبصاس هی هبًنSELL سا کبهل کٌذ ّ 60هي فجش ًوی کٌن تب .ثبهی ثوبًذ 

هثال ثبصاس ثبص هی ؽْد دس زبلیکَ پبییي تشاص پبییي تشیي خو . اعتلبدٍ دیگش اعتلبدٍ اص تـییشات ّ داهٌَ تـییشات اعت

اگش ثبصاس هبثلیت ثشگؾتي ثَ داهٌَ .هي ًیض ُوشاٍ ایي سًّذ هی ؽْم .سّص گزؽتَ اعت ّ ؽشّع ثَ ثبال سكتي هی کٌذ 

تـییشات سّص گزؽتَ سا داؽتَ ثبؽذ گبم ثَ گبم ثب آى پیؼ خْاُن سكت، صیشا  کَ ثیؾتشیي هؼبهالت اص عيْذ سّص گزؽتَ 

. آؿبص هی ؽْد

 سّص پی 3صهبًی پیؼ هی آیذ کَ عیغتن ؽوب . آى ًظن هی ثبؽذ 70%  هؼبهال ت تکٌیک اعت ّ 30%ًکتَ هِن ایٌکَ 

ثبیذ ثبثت هذم ثبؽیذ .ًجبیذ ثگْییذ کَ ایي عیغتن ثَ دسد ًوی خْسد -دس پی کبس ًوی کٌذ
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.  هی ثبؽذ ًظن اعت ACDچیضی کَ هْسد تبییذ 

GRANITE :  دادّ ضتد خارج از تاالر تِتر اضت

GRANITE ثَ دّس اص عش ّ فذا ّ عش دس گوی کَ ثبصاس ایدبد   .   توبم  هؼبهالتؼ سا خبسج اص تبالس اًدبم هی دُذ

 اّ ثشای ؽشکتِبی هِن       . اّ تشخیر هی دُذ کَ دس دكتش کبسػ دس ىجوَ ثبالی تبالس پؾت هیض ثبؽذ.  هی کٌذ

WALL STREET ثشای ّسّد ثَ هؼبهلَ ّ هذیشیت آى اص .  کبس هی کٌذ ّ هؼبهالت اًشژی اًدبم هی دُذOR ّ 

PIVOT ُب اعتلبدٍ هی کٌین  .

ORاگش ثیؾتش هؼبهلَ گشاى .  ثشای اّ هشخؼی اعت کَ ثؼٌْاى هسک اعتلبدٍ هیکٌیذBEARISH  ثبؽٌذ ّ ثبصاس ثبص 

 ُبی  POS ثشگشدد ، ثغیبسی  اص ORؽذٍ ثبؽذ ّ ثَ عوت پبییي سكتَ ثبؽذ هؾبُذٍ خْاُیذ کشد کَ اگش ثبصاس دّثبسٍ ثَ 

SELL دس ایي هْاهغ اگش ثبصاس ثَ عوت .  هتْهق هی ؽْدOR پیؼ ًشّد هي SELLاهب اگش ثبصاس ثَ .  خْاُن کشد

OR ثشگشدد آى SELL سا هی ثٌذم ّ ُوشاٍ ثبصاس هی ؽْم  .

.  ُن ثَ ُویي ؽکل اعتلبدٍ هیکٌن PIVOTهي اص 

. ثشای ُویي خبسج اص تبالس سازت تشیذ.هب ًجبیذ دس گیش ازغبعبت ؽْین 

 ثلٌذ هذت خْد هؼبهلَ کٌیذ تب POSثؼنی ّهتِب هدجْسیذ کَ ثشای .  ثغیبس ثَ هي کوک هی کٌذOR  ّ PIVOTًوبه 

 ثلٌذ هذت داسیذ   SELL POSهثال ؽوب یک . ثَ هب خیلی کوک هیکٌذ  PIVOTاص آى زلبظت کٌیذ کَ ایي ًوبه هشخغ 

صدٍ هی ؽْد، ثب ّخْد ایٌکَ ایي تـییش ًظشتبى سا ًغجت ثَ ثلٌذ هذت تـییش ًویذُذ A UP ّ دس یک سّص ثخقْؿ 

 عش خبی خْدػ SELLپظ ).  کٌیذ BUY ثلٌذ هذتتبى هی تْاًیذ POSثشای زلبظت اص  ( عَ سّصٍ PIVOTصیش )

 (.هی تْاًیذ اص كشفت ثبصاس اعتلبدٍ کٌیذ
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