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 است یشناک سیپرا یالگوها نیتر شده شناخته و نیتر محبوب از یکی همچنان بار نیپ یشمع یالگو

 همان به که ستیدرحال نیا متأسفانه،. شود یم استفاده فارکس بازار در فعال یدرهایتر توسط که

 نیپ با آور دسو معامله در هم هنوز درهایتر از یاریبس ، باشد محبوب است ممکن بار نیپ که اندازه

 نیپ با دیتر اب رابطه در یاشتباه کار آنها که ستین نیا یاصل لیدل من، نظر به. دارند مشکل بارها

 داده آموزش ارهاب نیپ مورد در اول وهله در که یاطالعات از یاریبس متاسفانه بلکه دارند؛ خود یبارها

 طور به تنها هن "رندیگ یم شکل لیدل کی به ها نیپ هیکل" رینظ یاطالعات. است بوده اشتباه بود، شده

 دست از ارهاب نیپ با معامله در پول یادیز مقدار درهایتر تا شود یم باعث بلکه است، نادرست کامل

 .بدهند

 نیپ با دیرت روش که نکته 5 دادن با را نادرست اطالعات نیا از یبرخ خواهم یم امروز، مقاله در

 ییها افسانه از یخبر تا شود یم باعث تنها نه ها ییراهنما نیا. کنم اصالح داد، خواهد رییتغ را بارها

 در را آنها گونهچ که دهد یم نشان شما به بلکه د،یببر نیب از را دیا داده آموزش ها نیپ مورد در که

 در چرا که کرد دیهخوا درک بهتر تنها نه شما امروز، مقاله انیپا در. دیریگ بکار سودآورانه اریبس راه

 آنها شدن سودآورتر شتریب یبرا که یموارد از یبرخ بلکه د،یا نبوده موفق بارها نیپ از استفاده با دیتر

 .دیآموز یم را دیکن استفاده دیتوان یم

 بار نیپ یها ییاهنمار نیبهتر از یکی که ، میاندازیب ینگاه افتد یم اتفاق که نکته نیاول به دیده اجازه

 .است مقاله کل در

با پین بارهایی که پس از جابجایی های بزرگ تشکیل می شوند، ترید 

 نکنید.

 بالفاصله که ییها بار نیپ با که است نیا شما معامالت تیموفق زانیم بهبود یها راه نیبهتر از یکی

 چه به نکهیا گرفتن نظر در بدون بارها نیپ نیا. دینکن دیتر رد،یگ یم صورت بزرگ ییجابجا از پس

 لیدل. هستند تیموفق کم اریبس احتمال یدارا اند، شده ساخته چگونه ای و اند دهیچسب یکالیتکن سطح
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 از را خود سود یبانک گران معامله که اند گرفته شکل لیدل نیا به عمدتا آنها که است نیا آن

.رندیگ یم خود معامالت

 

 نکهیا از بعد تدرس را آن یریگ شکل دیتوان یم د،یکن نگاه باال ریتصو در ینزول بار نیپ به شما اگر

 سطتو دیخر معامالت اثر در باال سمت به شتریب حرکت. دینیبب گرفته، صورت شارپ حرکت کی

 رخ اند، شتهدا گذشته در که آنچه به نسبت یشتریب سود زانیم به که گرفته شکل یبانک گران معامله

 قصد و هستند، خود دیخر معامالت با خود بزرگ سود معرض در حاضر حال در ها بانک. است داده

 که یراه تنها. نندک فعال را یشتریب دیخر معامالت بتوانند تا کنند نقد را ها سود نیا از یمقدار دارند

 وارد را دیرخ سفارشات آنها که است نیا رندیبگ خود دیخر معامالت از را خود سود توانند یم آنها

 خود سود کند، یم حرکت باال سمت به بازار یوقت مجبورند آنها که است یمعن نیا به نیا. کنند بازار

 .ند دیخر تسفارشا بازار به یورود سفارشات اکثر که است یزمان تنها نیا رایز آورند، دست به را

 اریبس رسند یم بازار به جهینت در که فروش سفارشات آورند، یم دست به را خود سود آنها کهیوقت

 که را ینزول یبارها نیپ و کند زشیر بازار که شود یم باعث که هستند، دیخر سفارشات از بزرگتر

 نندیب یم را بار نیپ یمعمول اکشن سیپرا گران معامله. کند یم جادیا د،ینیبب ریتصو یرو بر دیتوان یم

 تیواقع کهیحال در است، short دیتر کی گرفتن یبرا خوب گنالیس کی نیا که کنند یم فکر و
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 روند به بازار که دیکش نخواهد یطول شود، یجزئ رییتغ باعث است ممکن بار نیپ اگرچه که است نیا

 انیپا مثال ریتصو در دیتوانیم که همانطور شکند، یم را بار نیپ ییباال سطح و بازگشته خود یاصل

 .دینیبب آنرا افتنی

 شکل رگبز یها حرکت از پس که ییبارها نیپ با دیتر چرا دهد حیتوض مثال نیا که دوارمیام من

 که شود یم باعث بیغر و بیعج بار نیپ که دینیب یم د،ینکن اشتباه. ستین یمناسب دهیا رند،یگ یم

 به داقلح ها، آن اتفاق به بیقر تیاکثر اما شود، معکوس کامل طور به بزرگ حرکت از پس بازار

 زده رتیح اگر. دیآور بدست خود دیتر از یمعقول و مناسب سود تا بود نخواهند بلند یکاف اندازه

 کی عنوان به باال ریتصو از فقط است، "بزرگ حرکت" جادیا باعث واقع در یزیچ چه که دیشد

 کندل از شهیهم و کند یط یادیز فاصله بازار که شوند یم باعث شهیهم آنها. دیکن استفاده راهنما

 یم رگذاریاثت یخبر یدادهایرو انتشار از پس را آنها اوقات اغلب. شد خواهد ساخته یادیز رنج یها

 .دهندیم لیتشک را خودشان باشد، زوریکاتال یخبر نکهیا بدون آنها اوقات یگاه اما ، دینیب

بانک  تریدهایمعامالت  فعال کردنکه از  بارهایی نیپبا تمرکز بر معامالت 

  تشکیل شده اند.

کنند یم رحمطها بار نیپتشکیل در مورد  هابه اتفاق آموزش بیقر تیکه اکثر بر انگیزتاسف  هیفرض

 ا تریدرهه ک لیدل نیبه ا برای مثال رند،یگ یشکل م لیدل نیاست که همه آنها در بازار به هم نیا

 لیدال از یکیلکه فرض اشتباه است، ب نیمعکوس قرار داده اند. نه تنها ا روند جادیا یمعامالت را برا

ر آنها در چقد ستی، مهم ناز پین بارها پول در آورندتوانند  یهرگز نم تریدرهاآن است که  یاصل

 روند جادیا یرابمعامالت را  تریدرها که  لیدل نیها همه به ا بار نی. پرندیبگ ادی پین بارهامورد 

ا را نهیو ا ،ور نیستندها اینطآن  تی، اما اکثربرخی اینگونه اند. اند ، ایجاد نشد ه اند معکوس قرار داده

 .متاسفانه تریدرها پس از بارها و بارها ترید کردن می یابند
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معامله  توسط قرار دادن تریدریق هستند که از ط آنهایی دیخواه یمترید  یشما برابارهایی که  نیپ

ه عنوان بشوند، و  جادیتوانند با روند ا یمهمچنین ها بار نیپ نی. ارندیگ یم ی شکلگران بانک

 یینند. آنهاعمل ک تغییر روند یروند و به عنوان الگوها جهت معکوسدر  ایو  ادامه دهنده یالگوها

خت بسیار سواند ت یمترید کردن با آنها ، اما شوند یم لیتشک متعدداهستند،  ی ادامه دهندهکه الگوها

انش د مستلزم دفهمیدن اینکه بانک ها چه زمانی تریدهایشان را در بازار فعال می کنن باشد، چرا که

صحبت  )Uncovered Bars Pin (کتاب  آن در است که من در مورد یزیچ نی. )ازیادی است

 کرده ام(. 

اتب کمتر کنند به مر یمعکوس عمل م یکه به عنوان الگوها بارهایی نیپ لهیحال حاضر اگرچه م در

یی و ترید برای شناساآنها ولی کنند،  یعمل م ادامه دهنده یاست که به عنوان الگوها ییاز آنها

از   یکی نقطه نی. ارندیگ ینقطه از بازار شکل م کیآنها فقط در  رایهستند، ز کردن راحت تر

 یرا برا شانتریدهای شده است که جادیا یتوسط معامله گران بانک پایین یا باالست که  سووینگ های

 .کنند یم جادیبازار معکوس ا جادیا

 
. 
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با  سویینگه سپس از  USD / JPY در روند رییتغ نیکه ا دینیب یم دیباال نگاه کن ریاگر شما به تصو

 .ه استمشابه با نوسانات خود شکل گرفت یها متیق

ت ودشان را جهباال همه به این دلیل شکل گرفته اند که بانک ها تریدهای خسوینگ های پایین و  نیا

 جادیا یصعودبار  نیپ کیکه با  دینیب یم دیاگر شما به نوسان دوم نگاه کن تغییر روند فعال کرده اند.

عامالت مشده است که  جادیا یاست که توسط معامله گران بانک یدصعو بار نیپ کی نیشده است. ا

 .اریدبرای ترید بیشتر نیاز دشما بارهایی که  نیع پانوااز  یکی، فعال کرده اندرا  دیخر

، می گیرند در سویینگ های باال یا سویینگ هایی پایین یک تغییر روند شکل شهیها همبار نیپ نیا

. بیابیدست، شده ا ادجیاز آن ا ریکه اصالحات اخ ینقطه ا یکیتا آنها را در نزد دیدار ازیشما ن نیبنابرا

 نیپ کی دیواهخ یم د،یدیرا د هایی داشته باشد و شما اصالح ریزشیاگر بازار روند  گر،یبه عبارت د

شده  جادیاگر اصالح ا رایز ،ی تشکیل شده استنقطه شروع اصالحدر  پیدا کنید که یصعودبار 

ماال له شما احتمرح نیبازار معکوس )در ا جادیا یقرار دادن معامالت برابا  یتوسط معامله گران بانک

که آنها  ییجا یکیدزدر ن شتریب دی، آنها احتماال به معامالت خراتفاق افتاده باشد (دیبدان دیخواه ینم

 قیمت می باشند. اصالح شاءکه من ند می کنند،شده ا ار آن یقبال موفق به گرفتن برخ

 شتریبنها آاست که  یقو گنالیس کیرسد،  یم شاءکه بازار به من یهنگامیک پین بار صعودی  دنید 

 نگ باالترتشکیل یک سویی احتمال است که یمعناین ، که به فعال کرده اندخود را  خرید معامالت

، به  ده استشفعال  شده لیتشک بار نیکه پ یزمان  دیخرترید  کی نی، بنابراوجود دارد شروع یبرا

پین بارهای  یابرو  دیباال برسموفقیت با احتمال  ترید کیدهد تا احتماال به  یامکان را م نیشما ا
 .برعکس باشدتواند  یم اینکار نزولی

 یهابار نیپبازار برای یافتن  یبازار در حال باال رفتن بود، پس از انجام اصالحات، شروع به تماشا اگر

بار  نیپ کیاگر که منشاء حرکت اصالحی است، بر می گردد.  یو بازار در نقطه ا دکنی یم ینزول

معامالت  یدهد که معامله گران بانک ینشان م نیا رد،یشکل بگ یاصالححرکت  شاءدر من ینزول
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 کیداد. با قرار دادن  حرکت دوم را دیتوان نو یو اکنون م فعال کرده اندفروش  یرا برا یشتریب

ه تنها پول که ن دیده یخودتان فرصت مبه شده است، شما  لیتشکبار  نیکه پ یمعامله فروش در زمان

 .فتدیاتفاق ب، ممکن است تیبزرگتر که در نها اریبس ریورسال  کیرا از نوسان درآورده، بلکه 

امله گران مع بدلیل فعال کردن ترید توسطکه  بارهایی نیکه پ میاست که توجه داشته باش مهماین 

ک تغییر یمربوط به دومین سویینگ باال یا پایین د که نشو یمنباعث  شهی، همردیگ یم ی شکلبانک

 هیتوص نیرادهند، بناب یم لیرا تشک سویینگ های سوم یا چهارماوقات آنها  ی. گاهروند شکل بگیرد

غاز آ غییر روندتکه از آن  یدر اطراف نقطه ا بار نیپبازار برای یافتن  یادامه تماشا یبرا خوبی است

 .پایینسویینگ باال یا سویینگ  نیدوماتمام پس از  یشود، حت یم

 .رندیگ یفعال بازار شکل م ساعاتکه در طول  ترید کنید ییهابار نیپبا 

 کی یکهول زمانرا که در ط ییهابار نیپبا است که تنها  نیا ،بارها نیپ ی ترید بامن برا یبعد نکته

که در  ییاه نیاز پ کی چیهبا  تشکیل می شوند، ترید کنید. شود یارز به طور فعال معامله مجفت 

 زهبا در شتریب  EUR / USD. به عنوان مثال، ترید نکنیدشود،  یم تشکیلفعال در بازار  ریساعات غ

 االتیا   سشنکه  یشود و زمان یشروع م 7:00لندن در ساعت  یکه جلسه معامالت یزمان یزمان

ه طور قابل بشود. پس از آن، حجم  یرسد، معامله م یم انیبعد از ظهر به پا 10:00متحده در ساعت 

 ترید میا ر ر/ دال وروبصورت فعال ی که تا آن زمان ییبانک ها شتریب رایز ابد،ی یکاهش م یتوجه

حرکت کند  نییبه سمت باال و پا متیق که باعث شود یسفارش بزرگ چیه نیبنابرابسته اند. ، کردند

 .وارد شدن به بازار وجود ندارد یبرا

 ییباال ییکارا د،یکن یکم مشاهده م تیفعال یکه اغلب در دوره ها یو نزول یصعود یهاپین بار

 جادیا ،گرفتن سود ایمعامالت  فعال کردنمثل  یکه آنها توسط معامله گران بانک لیدل نیندارند، به ا

 کوچکتر از اریبس یبه طور کل رند،یگ یزمان شکل م نیکه در طول ا بارهایی نیمعموال پ .نشده اند

  .دیکن یفعال بازار مشاهده م ساعاتهستند که معموال در طول بارهایی  نیپ
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 / EUR در  فعال ریفعال و غ یکه در ساعتها یو نزول یصعودپین بارهای از  یباال برخ ریدر تصو

USD  ه استمشخص شد اندشده  لیتشک. 

 لیها( تشک فعال )مشخص شده با فلش ریکه در طول ساعات غ ییهابار نیکه پ دینیبب دیتوان یم شما

شده  لیکه در طول ساعات فعال تشک ییهابار نیآنها نسبت به پ یشده بود، از نظر محدوده کل

گاه ننمودار  نییاگر به حجم در پا نیهمچنند. تر کوچک اریبه وضوح بس (x)مشخص شده با بود

 اریجم بسحشده اند،  لیفعال تشک ریکه در طول ساعات غ بارهایی نیکه پ دینیبب دیانتو یم د،یکن

ده نشان دهن به وضوح که ،دارند شده اند جادیکه در طول ساعات فعال ا ییهابار نینسبت به پ یکمتر

 .است آنها یریدر طول شکل گ یبانک معامله گرانعدم مشارکت 

 دینکن ریدت رند،یگ یشکل م یروند فعل بارهایی که بر خالف نیپ با

 به نظر مناست که  یزیچ همانمقاله است، اما این در کل  بار نیپ نکته نیاحتماال واضح تر نیا

با پین بارهایی که در جهت خالف روند کنند.  یدرک نم یاز معامله گران هنوز به درست یاریبس

 یشکل م یکه در برابر روند فعل ییها نیپبا که  یمعن نیبه ا ،کنونی شکل می گیرند ترید نکنید

شکل نمی مقاومت  ای وح حمایتکه در سط با آنهاییکه تنها  ستیبدان معنا ن نی. ادینکن ریدت رند،یگ
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سطح  نیبا چند در نظر گرفتن اینکهکدام از آنها بدون  چیهبا معناست که  نید، به اینکن رید، تگیرند

ن یپ با د کهناز معامله گران وجود دار یادیدانم که تعداد ز ی. من مترید نکنید اند ختهیدر هم آم یفن

خود را در سطح بار  نیپ رایزترید می کنند.  رد،یگ یشکل م یروند فعل بر خالفکه  ییهابار

 . داده است لیو مقاومت تشک حمایتکه به نظر آنها قابل توجه است مانند سطح  تکنیکالی

کار  آن ابترید شده است،  لیتشک تکنیکالیدر سطح پین بار  نکهیا لیکنند که به دل یفکر م آنها

 یمعمول یها نیپتری نسبت به احتمال باال بار نیپ یداراوح شود که سط یفرض م رای، زدرستی است

کت حرد بازار به سمت معکوس شدن نکه باعث شو دارند ردیگ یشکل م حاضر که در برابر روند

تغییر ال بر احتمتاثیری  شانخود ،است که سطوح نیشوند ا یمعامله گران متوجه نمچیزی که . کند

 رییعث تغبابار  نیپ کی ایاست که آ نیاز ا ی. آنچه که واقعا حاکروند بازار پس از پین بارها ، ندارند

 .ه استشد بار نیپ جادیدر عمل باعث اچه چیزی است که  نیا ر،یخ ایشود  یم یادیز

 لشکروند  که بر خالفکه اکثر آنها همانطورسود حاصل شده باشد ) افتیاز در نیپ کی اگر

 یسطوح فن که چه تعداد از ستیمهم ن ،احتمال خیلی کمی دارد که عکس شودبازار  روند (،رندیگیم

باشد، که  شکل گرفته فعال کردن ترید بدلیلبا هم ادغام شود. برعکس، اگر بار  نیپ با ممکن است

 یتح ابد،یشت دارد که برگ ییبازار احتمال باالروند ، بسیار به ندرت در خالف روند انجام می شوند

 .نداشته باشد یبا سطوح فن یقیگونه تلف چیه نیاگر پ

 رندیگ یقرار م یا هستند که در نقطه ییآنها ،کنید تریددر برابر روند  دیشما بابارهایی که  نیپ تنها

 رایند زداررا ند تغییر رو جادیاحتمال ا نیشتریب نهایا رایآغاز شده است؛ ز جااز آن ریکه اصالحات اخ

 .فعال می کنندمعامالت خود را  یمعامله گران بانک

اد، بارهایی که پس از اینکه بازار نشانه های تغییر روند را نشان د نیپبا فقط 

 تشکیل می شوند ترید کنید.
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د ند تریریگ یمروند قرار  بر خالفرا که  بارهایی نیپبا  دینه تنها نبا نکته بعدی این است که شما

نی مباده است درا نشان  یکه بازار قبال عالئمترید کنیدرا  ییهابار نیپ دیتوان یبلکه فقط م ،کنید

 .ده استکر جادیا lower low ای  higher highمقدار  کیپس از آن  یعنی،  روند تغییر یافتهبر

 

که در  یعودصبار نیدو پ دیتوان یم د،یرخ داده نگاه کن EUR / USD که در تغییر روند نیاگر به ا

  به سمت پایین تشکیل شده اند را ببینید.طول حرکت 

هر  رایانجام دادند، زبارها  نیپ نیا دنیاز معامله گران احتماال معامالت خود را بعد از د یادیز تعداد

آنها با  نکهیا رغمیداشتند. متأسفانه، عل یداده بودند، همپوشان لیکه قبال تشک تیدو آنها با سطوح حما

که آنها را معامله کرده بودند،  تریدرهایی یبرا ،بارها نیپ نیداشتند، اکثر ا یهمپوشان یتیماسطوح ح

 .سودآور نبوده است

که بازار  لیدل نیبه اهمچنین سود حاصل شده اند، برداشت آنها با توجه به دلیل اصلی این است که 

 دیتوان یم د،ینگاه کن ریاز بازگشت آن نداشت. اگر دوباره به تصو ینشانه ا چیآنها ه لیقبل از تشک

شکست  رینوسان اخ نیباالتر روجود دارد که پس از آنکه بازار د یصعودبار  نیپ کیکه  دینیبب
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آن،  یریتا پس از شکل گ شدو باعث  دیرس انیبه پا زیآم تیموفقبار  نیپ نیخورد، شکل گرفت. ا

 .ابدی شیبه سرعت افزاقیمت 

شده  لیکمانند آن تش یگرید زیهر چ ایخاص و  حمایتآن است که در سطح  لینه به دل تیموفق نیا

مله گران معااین پین بار بدلیل فعال کردن معامالت خرید توسط  این است که لیبه دل بلکهاست، 

ضوع مو نیا یری. شما در زمان شکل گشده است لیتشک یابد، شیافزا متیقکه باعث شده  یبانک

ی ویینگ باالسباال رفته و از آن  شیکه بازار پ دیدان یرا م قتیاما شما از آن حق د،یستیمطمئن ن

کست ش. خواهد به عقب برگردد یاست که بازار م ینشانه ااصالح اخیر را شکسته است، که این 

 ین بارهایپ بنابرایننقطه باالی سویینگ اخیر نشانه ایست که بازار می خواهد تغییر روند بدهد. 

 نیپبه  دارند نسبت تیموفق یبرا یخوب اریشانس بس ،شکل می گیرند اتفاقصعودی که بعد از این 

حظه لزار در آن که بانک ها بخواهند با اشدنب ینشانه ا چیهکه  که قبل از باال رفتن نوسان ییهابار

 .ندشده ا لیتشککنند، معکوس 

د، نشان دهشدن س معکونشانه هایی از بازار  نکهیقبل از ابار  نیپ کی با می توانیدکه شما یزمان تنها

 ریاخ یالحاص شاءمن یکیقبال نشان داده ام در نزد طور کههمان نیپ کیاست که  ی، زمانترید کنید

ه عقب بممکن است بازار است که نشانه  کیاصالحات خود  ویسنار نیدر ا رایشکل گرفته است، ز

 .کند یمل مع دییشود فقط به عنوان تا جادیا شاء حرکتمن یکیتواند در نزد یکه مبار  نیبرگردد، پ
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 خالصه

 ،دی خواهد بوتوسط ترید کردن با پین بارها همیشه کار بسیار دشوار به طور مداومبدست آوردن پول 

و  بار پین یب هاکه در اطالعات ارائه شده به معامله گران در کتا ینقص ها و مفروضات لیعمدتا به دل

از  یرخمقاله روشن کند چرا ب نیاست که ا نیمن ا دیوجود دارد. ام پرایس اکشن یها تیوب سا

 ندهیر آد دیتوان یحال به شما چند نکته درباره آنچه که م نیکه در ع ی، در حالنداشتباه ا یاتفرض نیا

 .داده شده است د،یانجام ده تیبا موفق تانیدر کسب و کارها تیموفق یبرا

 
 

 

  

 

http://abcbourse.ir/

