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Topic: Rally Base Drop, Drop Base Rally, Rally Base Rally, Drop Base Drop. 

By: IFmyante 

Translator: Salivan 

 

بسیار مناسب و اولیه برای تدریس  است .بنابراین من اینراضه و تقاضا این اساس بیشتر معامالت من و اکثر معامله گران بازار بر اساس عر

جهت بی مباالتی است که من این موضوع  از ایندیده ام .  معامله گریدر  تاکنون میدانم . اما در واقع این پر اهمیت ترین موضوعی است که من

 را نادیده بگیرم و برای شما نگویم . 

 

عدد از این حاالت را برای خود پیدا کنید . از شما میخواهم که مثالهایی  022نجام داده اید از شما میخواهم که بار دیگر ضوع را قبال اواگر این م

های کم اهمیت و ببینید چه اتفاقی می افتد وقتی قیمت بازمیگردد.  به من اعتماد کنید   levelدر میانه روند های رینج پیدا کنید ، در کل در 

 این حاالت در کجا رخ میدهند میتواند یک معامله ضرر ده را به سود ده تبدیل کند .  دانستن اینکه

 بر گفته ی آقای بناwhiteout   زمانیکه یک ناحیه عرضه یا تقاضا بسیار شلوغ و بی نظم می باشد به تایم فریم های پایین تر مراجعه

 . ددریابی ددر آنجا نحوه ی ادامه یا تغییر روند را میتوانی یدکن
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 مفید میباشد .  RBDو  DBRاین حالت به ویژه برای تعیین نواحی 

  در ارتباط با یک معامله به قلم آقایIF  : نکاتی را میخوانیم 

 خب در اینجا آنچه که در چارت به دنبالش میگردیم موضوعات زیر است : 

 تایم فریم باالتر ،دانستن اینکه قیمت از کجا آمده و به کجا میرود . و همچنین  : به صورت کلیPA  در زمان گذشته و حال

 م ماهانه گرفته تا پایین . یدر تمامی تایم فریم ها ،از تا

 : در نواحی که میخواهی وارد معامله شوی به دنبال : به صورت ویژه 

  ها از ماهانه گرفته به پایین مطالعه کن .  ناحیه را در تمامی تایم فریم گذشته :زمان 

 :  یدبپرس از خود

(نقاط تصمیم گیری کجاها بوده اند . در کجا تصمیم گیری شده است ؟آیا ناحیه تمیزی از عرضه و تقاضا وجود 1

 د دارد که در آن قیمت شروع به فشرد سازی خودودارد ؟؟؟ناحیه شفافی وجود ندارد ؟؟؟آیا ناحیه فشرده ای وج

 نموده باشد ؟؟

فشرده سازی قیمت برای جذب  : CPوار حرکت نموده ؟؟؟) CP(آیا قیمت واقع پرتاب شده است یا به صورت 0

 سفارشات بیشتر و نقد شدن (

ببین آیا ناحیه  دزیر و روی این ناحیه را نگاه کندر گذشته (آیا این ناحیه در جای درستی عمل کرده است ؟؟؟3

ها را  FAKEOUTعرضه یا تقاضای بهتری وجود دارد که قیمت بخواهد به آنجا برسد ، این حالت بیشتر 

 میسازد . 

 زمان حال  : 

 نحوه نزدیک شدن قیمت :

 (قیمت چگونه به ناحیه بازگشته است ؟؟؟1

ین تارگت اول شما در آن تایم فریم کجاست ؟؟ا دمعامله کنی ددر آن تایم فریمی که میخواهی FLAG(نزدیک ترین 0

 به شما در آن ناحیه چه میگوید ؟؟ PAدر تایم فریم پایین تر؟؟؟ FLAGاست .

 در دسترس  را تست نموده است ؟؟)این سیگنال خوبی است ( FLAG(آیا قیمت آخرین 3

 (آیا خبر بزرگی در راه است ؟؟؟به تازگی خبر بزرگی وجود داشته است ؟؟؟4
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  واکنش ها : 

(در تایم فریم پایین آیا قیمت حول اولین نقطه تصمیم گیری نوسان داشته است ؟و آیا این واکنش سریعا  نزدیکترین ناحیه 1

 عرضه و تقاضا را اینگلف نموده است ؟؟)سیگنال خوبی است ( 

 عدی برود . دور شده است ؟شاید بخواهد به نقطه تصمیم گیری ب از یک ناحیه CP (آیا قیمت به سادگی توسط 0

 (در شکسته شدن اولین نقاط تصمیم گیری به دنبال عالئم باش برای نزدیک شدن به دیگری و البته واکنش به آن . 3

فعال برای اکنون این نکات را مد نظر داشته باشید . اینها را برای تاریخچه چارتهایتان به کار ببرید برای تمامی تحلیلهای اشتباه 

 کنید . و پیروزتان استفاده 

 

 

 

 را با هم میبینیم :  LES-PAUL از آقای  RBD ,DBRدر اینجا تعدادی مثال از 
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 به یاد می آورم زمانی که مبحث PIE(price is everything)  را مطالعه میکردم گاها گفتگوهایی در این باره می شد که 

DEMAND  نواحیSUPPLY  را برش می دهد .نحوه ی حرکت بسیار قوی و سریع است و تعداد زیادی سفارش در مسیر باال

 میگوید :   WHITEOUTرفتن پرنشده باقی می مانند . بنابراین مقاومت برای بار بعد به حمایت تبدیل می شود . از این نظر آقای 

 .  ده گرفته شده فشار ندهیمعامله را در تمامی مقاومت های نادید TRIGGERکه  یدمواظب باش
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 می باشد : OKAMI نمونه های زیر از آقای 

 

 

http://abcbourse.ir/


ReadTheMarket.com 

6 

 ReadTheMarket.com 
 

 

 

http://abcbourse.ir/


ReadTheMarket.com 

7 

 ReadTheMarket.com 
 

 

 

 را تشکیل میدهند میگوید :  DBR , RBDدر ارتباط با نواحی عرضه و تقاضا و همچنین نواحی که   IFآقای 

 برگشت خواهد افتاد .  ههایی در را باکس های خود را در جهت سمت راست چارت امتداد دهید در آینده در آن نواحی اتفاق 

  . نوشته هایی را در مورد باکس های خود تحت عنوان شرایط آن منطقه ذکر کنید 

را پاکسازی میکنند و شادهای باال نواحی  DEMANDموضوعی که حائز اهمیت است این است که شادوهای پایین نواحی 

SUPPLY   . را 

ها در این است که همه ی اینا نقاط تصمیم گیری هستند که معماله گران بزرگ در آینده این نقاط  DBR,RBD,RBR,DBDاهمیت 

به همین دلیل است که ما به دنبال شناخت این نقاط هستیم تا دریابیم که در آینده قیمت را برای ورود و خروج خود در نظر میگیرند . 

ین نقاط دارند . این نقاط اهمیت های متفاوتی دارند برخی از آنها از اهمیت چگونه به این نقاط می رسند و چه واکنش هایی در ا

را پیدا کنید و ببنید قیمت بار بعد که وارد این ناحیه می شود چه واکنشی خواهد  DBRبیشتری برخوردار هستند .برای نمونه یک 

 داشت . 

 ینه عمل میکند . نکته ی اصلی این است که مرجع یک تصمیم گیری در آینده مانند یک آ
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  از دیدگاه آقایOKAMI   نگاه کردن بهPIN BAR  ها و یاDOUBLE TOPS   فقط ما را از اصل موضوع که عرضه

و تقاضا هست دور میکند ایشان نظرشان بر این است که از خود بپرسید چرا و چگونه ؟؟تالش کنید که بفهمید دقیقا چه چیزی 

 جود دارد ؟؟دلیل معامله گران چیست برای انجام این عمل ؟برای مثال میتوانم بگویم : پشت سر این کندلها و قیمت و

  قیمت به ناحیهSUPPLY .برده می شود چراکه سفارشات پرنشده ای در منشائ حرکت همچنان باقی مانده است 

  قیمت در ناحیهSUPPLY مت میخواهد تا جایی که نگه داشته می شود و یک پرچم را برای ما میسازد دلیلش این است قی

 امکان دارد سفارشات فروش را جمع آوری نماید تا زمانیکه به اندازه کافی خریدار داشته باشد تا آنها را بفروشد و نقد کند . 
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خود هستند .  در تصویر باال این موضوع را کامال میتوان مشاهده نمود. شادو ها در حال پاکسازی ناحیه تقاضا برای نقد نمودن سفارشات خرید

ن در واقع شادو ها جمع آوری سفارشات را فاش میکنند . در ناحیه زرد رنگ میبینیم که تقاضا بر عرضه چیره شده و ما در بازگشت بعدی به ای

 ناحیه همچون گذشته  احترام خواهیم گذاشت .
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 :  BENHUR(MASTER)از آقای  RBD,DBR مثالی از 

 

 

هم  DPکه تصمیم گرفته می شود قیمت ارزان یا گران است . لذا یک  LEVELها نقاطی هستند در یک  OKAMI  ، DPاز دیدگاه آقای 

 ن ادعا را میتوان با مراجعه به تام فریم های پایین تر اثبات نمود . یباشد . ا DBR,RBD,DBD,RBRخودش میتواند 

 ( در ارتباط با تصویر باال را با هم میخوانیم :  از معامله گران نخبه) DOCTORنظر آقای 

 توجه شما به جزئیات خوب است . من چند دیگاه رو به تحلیل شما می افزایم :

واقع شده است شما دو منطقه در باکس های آبی برای خرید دارید )ناحیه تقاضا (.این موضوع از لحاظ  C شما جایی که حرف  CPباالی اولین 

حاضر در چه موقعیتی است . در این مثال یورو به و اینکه تایم فریم حال .  یداست اما نگاه به تایم فریم بالتر را دست کم نگیرتکنیکالی درست 

ن را میگوید . اتاثیر خود را نداشته اند . نواحی عرضه و فروش در باالی چارت به شما داست DEMANDصورتی مارپیچ پایین آمده و دو ناحیه 

و همچنین تاثیری که خریداران بر قیمت گذاشته اند وقتی که قیمت برای تست نمودن آنها پایین آمده  یدو فشرده شده را مقایسه کن CPسایر نواحی 
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فشرده است . در واقع همه آنان تاثیر ناچیزی را القا مینمایند . زمانهایی وجود دارد که قیمت به سرعت حرکت میکند . مثل همان دو ناحیه آخر 

ها به ناحیه ای که  ،ناحیه فشرده سازی دوم شما به آهستگی قیمت را پایین میبرد و سپس بازمیگردد برای جمع آوری بیشتر فروشندهشما سازی 

در سمت چپ یاد نمودید . لذا این همچنین یک ناحیه مقاومتی مهم می باشد . این پولبک های عمیق به  DPاز آنها تحت عنوان  شما در عکس

رین قسمت معامله گری است . از این جهت که آنها شما را در تنگنا قرار میدهند تا زمانیکه شما بدانید چه سطح مقاومتی باعث می نواحی سخت ت

 شود ریزش بیشتری را به همراه بیاورد و ادامه دهنده حرکت نزولی خود باشد . 

 

هایی رسم کنیم و واکنش قیمت در آینده به این باکس ها مشاهده  BOXاز ما میخواهد که آنها را با   IFآقای ها   DBRو  RBD در ارتباط با 

 .  .نماییم

 

 

ها به تایم فریم وابسته هستند . همانطور که در عکس نیز  RBD ,DBRبه آن اشاره میکند این است که   whiteoutنکته ای که در اینجا آقای 

دقیقه  5و سایر انواع را در تایم فریم  DBR در تایم فریم یک ساعته میتوان تعداد بیشماری  RBDمشاهده می شود به عبارت دیگر درون یک 

درستی آنها را ارزش گذاری کنیم . به همین دلیل است که شما مشاهده نمود . نکته ی اساسی اینست که ما باید نقاط تصمیم گیری را پیدا کنیم و به 

کندل های میخواهید بدانید در آینده این نقاط چه واکنش هایی را خواهد داشت . حال اگر بخواهیم به ارزش گذاری این نقاط بپردازیم میتوان گفت : 

خوب برای گذر باشند . لذا یکی از مهمترین نقاط تصمیم گیری  حرکتی  PAZبزرگ که تشکیل یک پل حرکتی را برای ما میدهند میتوانند یک 

پیدا کرد یا اینکه شما   IFدقیقه هم همچون آقای  1می باشد . میتوان این نقاط تصمیم گیری را در تایم فریم های پایین حتی  flag base ما 

ها کاربرد دارد تایم فریم های پایین تر  TIME FRAMEدر تایم  را در تایم فریم های باالتر معامله کنید . این موضوع S/D میتوانید نواحی 

 تنها سریعتر هستند و نویز های حرکتی بیشتری دارند . 
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 مثالی دیگر :

 

 

 نحوه ی کشیدن باکس ها بسیار مهم است و میتوان دقیق تر در آنها عمل نمود :  BENHURاز دیدگاه آقای 

اگر شما باکس ها را از قیمت واقعی تصمیم گیری به آخرین قیمت رسم کنید موضوع دقیق تر میشود . برای مثال فرض کنیم شما میخواهید 

RBD   رسم کنید . پایین ترین قیمت BOX  شما باید جایی باشد که آخرین سفارشات خرید قبل ازDROP   پر شده اند )قیمت واقعی تصمیم

 پایین آورده اند .   PAجایی خواهد بود که فروشندگان بازگشته اند و قیمت را بر اساس  BOX الی گیری (و قیمت با
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 در این رابطه با هم میخوانیم :  را مثالی دیگر و توضیحاتی

 

بیس آن دوباره شاهد  TESTمشاهده می شود در آینده تصویر یعنی سمت راست آن پس از   DBDدر شکل باال در سمت چپ تصویر یک 

 اتفاق افتاده است .  DROP هستیم و یک  DBDعکس العمل به 

میتواند جای بگیرد اهمیتی ندارد آنچه مهم است تعیین یک محدوده درست است برای خروج یک کندل با  BASE اینکه چه تعداد کندل در 

 هایی هستیم . POLEها به دنبال تشکیل   BASEدر واقع ما در ، نقدینگی شدید و انفجاری از آن سطح 

 : را در این رابطه میخوانیم  IFدر اینجا با هم سخنانی از آقای 

ها ارزش و اهمیت و اعتبار مخصوص به خود را دارند .و تقریبا همه ی آنها قابل ترید هستند . هرکدام از آنها را که   DBR , RBDتمامی  

 جعه کنید و ببینید تاریخچه این نقطه تصمیم گیری از چه اهمیتی برخوردار است.پیدا کردید به تایم فریم باالتر مرا

 باشد . این نمونه بسیار ویژه است . PA(PAZ) عدم توانیایی در بازگشت یه یک منطقه ی شاید این تنها یک 

 شاید در این منطقه فشرده سازی در تایم فریم های باالتر در سمت چپ قرار گرفته باشد . 

 از خود بپرسید که آیا شما این معامله را انجام میدهید یا صبر می کنید که قیمت به لبه ی منطقه برسد . 

 تصمیم گیری نمایید .   DBR ,RBDتصویر بزرگتر همواره به شما کمک میکند تا دراهمیت 
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 و مثالی دیگر :

 

 د : نیر باال میگویودر ارتباط با تص نخبگاناز  TYOON آقای 

تشکیل شده است و  SUPPORT آنچه که به نمایش گذاشته شده یک ناحیه تقاضای بر روی هم انباشته شده است . بیس حرکت بر روی سطح 

 کنیم :  مشاهده می ند تصویر دیگر از ایشان را در صفحه بعدو چبازگشت بعدی یک عکس العمل به سطح می باشد . 
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IF    در ارتباط با تصاویر آقایTYOON   : می نویسد 

به دو چارت سمت راست تصویر در تایم فریم باالتر اغلب میتوانند همانند دو چارت سمت چپ به نظر برسند . این گونه نگاه کردن بهای بیشتری 

چارت شما خواهد داد و باارزش تر است و پیدا کردن اینکه کدام یک تمایل بیشتری به عملکرد بهتر در بازگشت قیمت را دارد . 

DROP/CONSOLIDATION/DROPS      یاDROP/RBD/DROP    و به همین منوال برایRALIIES . 
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 مثال هایی دیگر :

 

 

داده  FLIP هایی که در بازگشت به آنها واکنش درست نشان داده شده است آن بیس ها خود تشکیل یک نوع  BASEدر تصاویر باال میبینیم که 

شناخته می شوند  میتوان با مراجعه به تایم فریم  MESSY ZONES اند . از طرفی دیگر در نواحی که شفاف نیست و اصطالحا به صورت 

 های پایین تر و کشیدن برخی خطوط شگفت زده شد . 
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 را با هم میخوانیم :  MEL نظرخانوم

 

 موارد می گویند :   ,RBD,DBRدر موارد   BASEدر ارتباط با واکنش ها به  MEL  خانوم

نباشد انتظار واکنش درست و حسابی نباید داشت چراکه بسیاری از سفارشات در بازگشت های سابق  FRESH اگر بیس حرکتی ما یک ناحیه 

یک سطح مبادله ای نادیده گرفته می شود در آینده  BASEرد و به سادگی یک یمصرف شده اند لذا در آنجاهایی که واکنشی صورت نمیگ

(SWAP LEVEL تشکیل می شود چراکه بسیاری دیگر سفارش منتظر رسیدن به سطح نادیده گرفته شده هستند . از این جهت نواحی )  

FRESH . تصویر باال را مشاهده کنید (قابلیت بیشتری در نگهداری و واکنش به قیمت را دارا هستند(. 

http://abcbourse.ir/


ReadTheMarket.com 

18 

 ReadTheMarket.com 
 

 

احث مهم در این قسمت واکنش به بیس و نادیده گرفتن بیس های حرکتی هست . که این موضوع را میتوان بر بنابر این از دید مترجم یکی از مب

س اساس گذشته ی چارت و اینکه در گذشته آیا این سطح به اندازه کافی مصرف شده است و مورد استفاده قرار گرفته یا خیر . از طرفی دیگر بی

را میدهند و میتوان انتظار واکنش در آنها را داشت و تارگت های ما  بیس های دیگر تازه ای که  SWAPو  FLIPهایی که تشکیل یک تاحیه 

 SWAPتوصیه میشود. در نظر گرفتن  دقیقه 5در تایم فریم های پایین تر نظیر  PA ساختار هایسر راه ما قرار دارند . در این میان استفاده از 

AREA  نیز میتواند در تشخیصREACTION  بیس به REJECTION)  )کمک کننده باشد .  قیمت 
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 در ارتباط با تصویر باال مترجم نکات زیر را اضافه میکند : 

د . این بیس حرکت شامی ب  DBR,RBD,RBR,DBDپترن های  BASEآنچه در این تصویر مشهود است نواحی تصمیم گیری که همان 

یعنی چرخشی را  FLIPو مبادله ای و  SWAPد در آینده یک سطح و احترام قرار نمی گیرن مورد توجهمی شود و  IGNORE زمانی که 

 لذا بار دیگر تا تمام شدن تمامی سفارشات خرید و فروش به این نواحی واکنش داده می شود . برای ما خواهد ساخت . 

که به چشم نمی آیند را برای خود مشخص کنید اینکار برای زمانیکه قیمت در حوالی آنها می باشد  ساختارهاانواعی از این   IFبه گفته ی آقای 

 بسیار مفید خواهد بود . 

 جزئیات بیشتری از تصویر باال را با یکدیگر میبینیم : 
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 مثالی دیگر : 
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 در ارتباط با تصویر زیر نکات تکمیلی را ارائه میدهد :   MEL خانوم
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 در این رابطه :  IF و نظر آقای 

 

 

 

 : در مورد تصاویر باال   HARRY آقای و نظر

ظؼ ًظؽ هیگیؽًع ّ ؼقن هیکٌٌع . هي فکؽ هیکٌن ًْػی گیدی ظؼ خبیی ّخْظ ظانتَ اقت .  CPؼا ثَ خبی   CONSUMTIONثكیبؼی اؾ هؽظم 

 ثبلی هبًعٍ ...ُب کَ نوب ًویعاًیع لیوت کدب هی ؼّظ ههکلی ًیكت اهب ظؼ  wedgeظؼ ًْازی هبًٌع 
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 هثبلی ظیگؽ : 
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 ؼا هیجیٌین :  Benhur ّ ًظؽ آلبی 
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 تًْیؽی ؼا اؼائَ کؽظٍ اًع : ضطِْ ؾؼظ ؼًگ اؾ ایهبى اقت . BENHUR آلبی  DYNAMIC ZONES ظؼ اؼتجبِ ثب ًْازی 

 

ي ّاکٌم ثكیبؼ ( کَ ظؼ اػعاظ ؼًع ُكتٌع هْؼظ تْخَ لؽاؼ گیؽًع چؽاکَ ظؼ ایي ًْازی اًتظبؼ ظانت.…, RBD ,DBRًْازی ػؽََ ّ تمبَبیی )

 Emene ی هؼبهلَ گؽاى ثكیبؼ زبئؿ اُویت اقت .ثَ نوب پیهٌِبظ هیکٌن کَ هطبلت آلبی ؾیبظ اقت چؽاکَ اؾ ًظؽ ؼّاًهٌبقی لیوت ایي ًمبِ ثؽا

 ؼا هطبلؼَ ًوبیع کَ ظؼ اظاهَ ثسث ظؼ لكوت هؽثَِْ ثَ آى هیپؽظاؾین . 

 ظؼ اؼتجبِ ثب ًْازی ػؽََ ّ تمبَب :   Rufusظیعگبٍ 

ایٌکَ ظیع کعام یک نکكتَ هی نًْع ّ کعام یک ّاکٌم ُبیی ؼا لجْل هیکٌٌع ًْازی ػؽََ ّ تمبَب ثؽای هي ثكیبؼ ضْة ثَ ًظؽ هی ؼقٌع . ثؽای 

ظظ .ثؽای ثبیع هَْْػبتی ؼا ظؼ ًظؽ گؽفت . ایي ثَ نوب ًهبًَ ُبی ظؼ هْؼظ ایٌکَ ًْازی لْی چَ پتبًكیلی ظاؼًع لجل اؾ ایٌکَ لیوت ثَ آًِب ثبؾگؽ

اقت کَ چَ ٌُگبم یک ًبزیَ  يکَ ظؼ هْؼظ آى ًبزیَ لُبّت کٌن .هَْْع ظیگؽ ایهي ایٌکَ چگًَْ لیوت یک ًبزیَ ؼا ؼظ هیکٌع هكئلَ ای اقت 

ین فؽین ُفتگی تهکیل هی نْظ ّ نکكتَ هی نْظ پف اؾ ُفتَ ُب ثَ آى بتهکیل هی نْظ ّ لیوت ثَ آى ثبؾ هیگؽظظ .ظؼ کل ّلتی یک ًبزیَ تْقّ ت

 ثبؾ هیگؽظظ . 
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. ثَ  یعظؼ ًظؽ ثگیؽ swapؼا ظؼ آیٌعٍ تست ػٌْاى ًبزیَ  flag base نکٌع آى ًبزیَ  نْظ ّ هی ایٌگلف هی  flag baseظؼ ًْازی کَ یک 

ّ .  یعّ ُوچٌیي ثَ آًِب خؿئ قطْزی کَ ظؼ آى ظؼ آیٌعٍ هجبظلَ يْؼت هیگیؽظ ثٌگؽ یعًگبٍ کٌ  DPُب تست ػٌْاى  base/flagػجبؼت ظیگؽ ثَ 

 ّخْظ ظاؼًع . dbr,rbd,rbr,dbd فؽاهْل ًکٌیع کَ ظؼ ظاضل قْیٌگ ُب اًْاع 
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 ظؼ اؼتجبِ ثب قطْذ :  Benhur ظیعگبٍ آلبی 

کَ ظؼ ٌُگبم هؼبهلَ ثب ثؼُی تُویي ُب هؼبهلَ ؼا اًدبم ظُین . ثَ نوب  قت هي ًظؽیَ خوغ آّؼی ازتوبالت ؼا ظّقت ظاظم .گوبى هیکٌن ایي ضْة

پیهٌِبظ هیکٌن اؾ نوؽظى ظؼ زبل زبَؽ ظقت ثکهیع .ّ تالنتبى ؼا ظؼ خوغ آّؼی ّ نٌبضت قطْذ ضْة ثَ کبؼ ثجؽیع . ؾهبًیکَ نوب ثَ ؼازتی 

هؼبهلَ اػتوبظ ثٌفف ضْاُیع ظانت . ػمیعٍ ی هي ایي اقت کَ ًْازی  لبظؼ ثَ نٌبقبیی ًْازی ضْة نعیع پف اؾ آى ثَ ازتوبل ؾیبظ نوب ظؼ زیي

ّ ؽقع . ثؽضی اؾ قطْذ کَ تْقیًْازی ههوکي ؼا ثؽای ضْظ ههطى کٌیع ّ قپف ثجیٌیع کَ لیوت چگًَْ ػکف الؼول ًهبى هیعُع ّلتی ثَ ایي 

ؽاکَ ایي قطْذ لْی تؽ ُكتٌع . ثگؽظیع چ  DBR/RBDٌن کَ ظًجبل لیوت ًبظیعٍ گؽفتَ هی نًْع ظاؼای ػالئن لجلی ُكتٌع . هي ثَ نوب پیهٌِبظ هیک

 ای ضْظ تهطیى ظُیع : ؽهیتْاًیع ًْازی لْی ؼا ثب ظّ َبثطَ ث

طر لعؼتوٌع تؽ ثبنع ظؼ ؼاٍ ثبؾگهت آى قطر لْی تؽ ضْاُع قُؽ چمعؼ ظّؼ نعى اؾ آى لعؼتی اقت ؟؟؟ چَ ًسٍْ ی ّ ظّؼ نعى اؾ آى قطر ثَ -1

 ثْظ . چؽا ؟؟؟

بظی ایٌگًَْ ظؼ ًظؽ هیگیؽین کَ ظؼ آى ًبزیَ تًوین گیؽی پف اؾ ایٌکَ ظؼ هیبى ضؽیعاؼاى ّ فؽّنٌعگبى ػعم تؼبظل يْؼت گؽفتَ تؼعاظ ثكیبؼ ؾی هب

 قفبؼل ظؼ آى ًبزیَ لؽاؼ ظاظٍ نعٍ اقت کَ ظؼ ؼاٍ ثبؾگهت پؽ نًْع.

یٌکَ ػعم تؼبظل ظؼ هیبى ضؽیعاؼاى ّ فؽّنٌعگبى اتفبق ثیفتع . ُؽچمعؼ ایي چَ هعت ؾهبًی ِْل کهیعٍ کَ لیوت ظؼیک ًبزیَ ثبلی ثوبًع لجل اؾ ا -2

 ؾهبى کوتؽ ثبنع ثِتؽ اقت . چؽا ؟؟؟

ُؽچَ ؾهبى ثیهتؽی ثَ ضؽیعاؼ ّ فؽّنٌعٍ ثؽای ههبخؽٍ ثؽ قؽ لیوت ظاظٍ نْظ ،ثیهتؽ قفبؼنبت ثكتَ هی نًْع . ُؽچَ ؾهبى کوتؽی ثؽای 

 ثؽ ایي هیگػاؼین کَ تؼعاظ قفبؼنبت ثیهتؽی ظؼ آى ًبزیَ ّخْظ ظاؼًع کَ پؽ ًهعٍ اقت .ههبخؽٍ ّخْظ ظانتَ ثبنع هب فؽٌ ؼا 
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U = untested on this screen >> FRESH 

R = reaction (normally first) >> TOUCHED 

al stop loss to you’re the originB/E = breakeven, i.e. price reacts, but then goes through the level (decision point) often time you may be able to move 

breakeven >> SWAP >> although I like the idea of this one... 

Ig = ignored (at first) >> SWAP  

 

  

بؾًع کَ اؾ لجل تًوین ثَ كیکَ قطْذ هجبظلَ ای ؼا ثؽای هب ه ُب اتفبق هی افتٌع ثعیي هؼٌی  DPهی تْاى گفت کَ ظؼ  RBR/DBDظؼ اؼتجبِ ثب 

 . Dیب  Rنکكت آى گؽفتَ نعٍ اقت تْقّ 
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 هثبلی ظیگؽ : 

 

هی گْیع : ظؼ پبییي ضّ   IFظقتیبؼ  نعٍ یک DROPقیعٍ اقت ّ ظؼ پبقص ثَ ایي قْال کَ چؽا لیوت ظؼ ايالذ ضْظ ثَ ًبزیَ فیؽّؾٍ ای ًؽ

ضْظ ؼا نکكتَ لیوت تب  L کَ   DROPفیؽّؾٍ ای کَ ثؽیک نعٍ اقت قفبؼنبت فؽّل پف اؾ ايالذ کْچک ضْظ پؽ نعٍ اًع لػا پف اؾ آى 

 هی گْیٌع .   DPلجلی ثبؾ گهتَ اقت . ثَ ایي ًْازی ًْازی   DROPًبزیَ 

ظقتَ ای اؾ کٌعل ُب ؼا هی ثیٌیع   Demandکَ یکی اؾ تؽیعؼ ُبی ػبظی هی ثبنع ، ؾهبًیکَ لیوت ظؼ ثبالی یک ًبزیَ  Madwtاؾ ظیعگبٍ آلبی 

(cluster  ایي ًهبًَ ای اقت کَ آى قطر نکكتَ ّ ًمٍ ضْاُع نع . ّلتیکَ کَ لیوت تهکیل یک)cluster   َظؼ ؾیؽ ًبزیsupply   هی ظُع ایي

يْؼت گؽفتَ اقت .ازتوبال ایي    DBDیب  RBRیک   Baseر ًمٍ ضْاُع نع . ّلتی کَ ایي اتفبق هی افتع هؼوْال ًهبًَ ای اقت کَ آى قط

 هَْْع ثِتؽیي ًهبًَ ثؽای ایٌکَ یک ًبزیَ ًمٍ هی نْظ هی ثبنع . 

ظاؼین ظؼ ایي زبلت ایي ًمٍ نعى ّ  Base یک  Demandًمٍ هی نْظ ّ هب ظلیمب ظؼ ؾیؽ ًبزیَ  Demand اؾ ِؽفی ظیگؽ ؾهبًیکَ یک 

ثبنع ّ لیوت هوکي اقت ثؽگؽظظ ّ ّ ثَ ثبال ثپؽظ ّ فؽّنٌعگبى ؼا ظؼ تلَ لؽاؼ ظُع  False Breakout نکكتَ نعى ًبزیَ تمبَب هوکي اقت یک 

ؼ ایي زبلت هوکي اقت ظُع ظ Base ًمٍ نعٍ ّ نکكتَ نْظ ّ لیوت ظؼقت ثبالی ایي ًبزیَ تهکیل یک  Supply . ظؼ يْؼتیکَ یک ًبزیَ 

 لیوت ثَ ثبییي ثبؾگؽظظ ّ تلَ ای ثؽای ضؽیعاؼاى ایدبظ کؽظٍ ثبنع . 

ؼّني ّ ّاَر ّخْظ ظانتَ ثبنع ثؽای اظاهَ  Clear ایي ظّ هطلت ُوْاؼٍ اتفبق ًوی افتٌع لػا ظؼ خبُبیی کَ ثؽیک ؼش هیعُع ثِتؽ اقت ًبزیَ 

 زؽکت . 
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 ظؼ اؼتجبِ ثب تَْیسبت ثبال هیگْیع :  MEL  ضبًْم

 ّ ًْازی کَ تكت نعٍ اًع ؼا ثعاًیع .  FRESH  ّالؼب ًْازی  هي اؾ نوب هیطْاُن کَ تفبّت ثیي
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 اقتفبظٍ هیکٌن یؼٌی ًْازی تبچ ًهعٍ ی ػؽََ ّ تمبَبی تبؾٍ  FRESH ؾهبًیکَ هي اؾ لفع 
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 :  (OUTAPIPS)ثب تَْیسبت الؾم ٍهثبلی ظیگؽ ُوؽا

 

لعیوی هیتْاًع ثَ یک ًبزیَ  Demandاؾ یک هٌطمَ لعیوی ثَ ًْػی ظیگؽ قبضتَ هی نْظ . ظؼ ّالغ یک ًبزیَ  Freshیک هٌطمَ تبؾٍ ّ 

Fresh Supply  تجعیل نْظ ؾهبًیکَ لیوت یکFLIP ZONE  . ؼا هی قبؾظ 

ؼا هیهکٌع توبم قفبؼنبت فؽّل پبک هی نًْع ّ قفبؼنبت ضؽیع ظؼ آى ًبزیَ لؽاؼ هیگیؽًع . هب ًویعاًین لعؼت  1ظؼ نکل ثبال ؾهبًیکَ لیوت ًمطَ 

لیَ اّ Retest ثبؾگهت ثَ ثبالی آى قؽٍ ًص ُبیی ؼا ثَ هب هیعُع .ظؼ ایي قطر ثَ چَ يْؼت اقت تب ؾهبًیکَ لیوت ثب آى ثبؾ هیگؽظظ ّ ًسٍْ ی 

لیوت ظّثبؼٍ ثَ ایي ًبزیَ ثبؾ  2ظؼ ایي ًبزیَ ّخْظ ظانتَ اقت . ظؼ ًمطَ  Demand ایي ًبزیَ پف اؾ تؼعاظ کوی کٌعل هی ثیٌین کَ تؼعاظ ؾیبظی 

یت کٌع . ایي ؼا هیگؽظظ اکٌْى ایي ًبزیَ یک ًبزیَ تمبَبی لعیوی ظؼ ًظؽ گؽفتَ هیهْظ اهب ُوچٌبى هیتْاًع لیوت ؼا قؽپب ًگَ ظاؼظ ّ ثَ ثبالتؽ ُعا

ٍ قفبؼنبت ضؽیع هیجبنع عّاکٌم ُبی ًبچیؿی ثَ ثبال ظیعٍ هیهْظ کَ ًبنی اؾ هًؽف تؼعاظ ثبلیوبً 3فِوین . ظؼ نوبؼٍ  اؾ ًسٍْ ی ثبؾگهت اّلیَ هی

لیوت ثب لعؼت ؽََ خعیع ظؼ اى قطر ؼا ظاظٍ اقت .بفتَ ّ تهکیل یک ًبزیَ ػثَ ِْؼ کبهل هًؽف نعٍ ّ لیوت کبُم ی DEMAND. ثٌبثؽایي 

اّلیي  4هی ثبنع . ًمطَ نوبؼٍ   FTBکبهل ثَ ؾیؽ قطر هب هیؽقع ثٌبثؽایي هب هیتْاًین تطویي ثؿًین کَ ایي یک ًبزیَ هٌبقت ثؽای فؽّل ظؼ 

لعیوی ظؼ ثبؾگهت لیوت ثَ ًبزیَ ػؽََ خعیع هی ثبنع ثٌبثؽیبى یک هٌطمَ ضْة ثؽای فؽّل اقت . ایي ًبزیَ اکٌْى ثَ ػٌْاى یک ًبزیَ ػؽََ 

ٌع ثبؼ هیتْاًع لیوت ؼا ًگَ ظاؼظ لػا ثَ ظًجبل قؽ ًص ُبی خِت فِویعًي ایي چًظؽ گؽفتَ هیهْظ.هب ًویعاًین آیب یک قطر لیوت ؼا ًگَ هیعاؼظ یب 

 هَْْع ُكتین . 

 ظؼ ایي ؼاثطَ ؼا ثب ُن هیطْاًین : MEL  ضبًْم تَْیسبت

    OUTAPIPSآفؽیي 

هی ثبنع  BASE ّ ثؽیک ایي  BASE ایي ُوبى چیؿی ثْظ کَ هي اؾ تْ هیطْاقتن کَ ههبُعٍ کٌی . ثَ ضبِؽ ثكپبؼ آًچَ هب هیطْاُین یک 

RBR/DBD  ؼا ثَ ػٌْاى هثبل ثپػیؽ .ثَ ضبِؽ ظاؼم اّلیي ثبؼی کَ هي ظؼ هْؼظ ًْازی ػؽََ ّ تمبَب هیطْاًعم ُوَ ظؼ هْؼظ ًْازیFresh 

ؼا ظؼ ًظؽ  ثٌبثؽایي هي ثَ چبؼت هؽاخؼَ کؽظ ّ قؼی کؽظم کَ ایي ًْازی ؼا ثؽای ضْظم ههطى کٌن . ُؽ ثبؼ کَ یک ًبزیَ يسجت هیکؽظًع .

هغؿم ظؼظ هیگؽفت . اهب ثؼعا ًْازی ػؽََ ّ تمبَبی نکكتَ نعٍ ّ  ثبنع ظؼ ایي نؽایّهیگؽفتن هیعیعم کَ ایي تٌِب یک ّاکٌم ثَ ًبزیَ لجلی هی 

اقت  Fresh Supplyیب هجبظلَ ای ًبهیعٍ هی نعًع . پف اؾ اّى فِویعم کَ یک ًبزیَ ػؽََ  تٌِب ؾهبًی  SWAPم کَ ًْازی ایٌگلف نعٍ ؼا ظیع

اقت کَ ػؽََ کبهال پبک گؽظظ. ایٌگًَْ ثَ  Fresh Demand کَ تمبَب کبهال پبک نْظ ّ ُوچٌیي ثؽػکف یک ًبزیَ تمبَب تٌِب ؾهبًی 

 هَْْع ًگبٍ کي . 
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توبم نعٍ ّ کبؼل ؼا  Supplyّخْظ ظاؼظ ّ یک تًوین گیؽی ثؽای نکكتي ایي ًبزیَ ُن گؽفتَ نعٍ اقت ثٌبثؽایي  SUPPLY ZONEیک 

ظاؼین تب ؾهبًیکَ تكت ًهعٍ  Fresh Deamndظؼ ایٌدب لؽاؼ ظاظٍ هی نْظ . ثٌبثؽایي اکٌْى هب یک ًبزیَ  Demand ّ تٌِب اًدبم ظاظٍ اقت 

 اقت . 

 ظاظٍ ثبنن . اهیعّاؼم لبثل فِن تَْیر 

 

 هی گْیٌع :   IFآلبی 

 ُكتین .  PAهَْْع ایي ًیكت کَ ُؽ آًچَ ؼا ظؼ چبؼت ههطى کؽظٍ این لبثل هؼبهلَ ثبنع هَْْع ایي اقت کَ هب ظؼ آى ًْازی ثَ ظًجبل 

 ظؼ آى :  MEL  ضبًْمهثبلی ظیگؽ ّ تَْیسبت 
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هیگیؽظ ًسٍْ ی ثبؾگهت ثَ آى ًبزیَ هیتْاًع ثكیبؼ ثَ هب  بَبنکكتي یک ًبزیَ ػؽََ یب تمظؼ تًْیؽ ثبال هیجیٌین کَ پف اؾ ایٌکَ لیوت تًوین ثَ 

 ثْظى ًسٍْ ی ثبؾگهت ثكیبؼ ثِتؽ اقت .  CPثؽای هؼبهلَ تجعیل نْظ . لػا  Freshاػتوبظ ثَ ًفف ثطهع کَ آى ًبزیَ هیتْاى ثَ یک ًبزیَ 

 :میگوید Fxfury  آلبی 

 کت ضْاُی ؼقیع .ؼتؽکیت کٌیع هي هطوئٌن کَ نوب ثَ اؼتجبِ هتمبثل ثب هب CPؼا ثب ًْازی تًوین گیؽی فهؽظٍ   DBR/RBDنوب ظؼ يْؼتی کَ 

 هؼبهالت ضْثی ؼا ؼلن ثؿًٌع .  ٌعهیتْاً CAP ثؽیک ُبیی کَ ًبپبیعاؼ ُكتٌع ظؼ ثبؾگهت ثَ  IF ثَ گفتَ ی آلبی 
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 ُب ظؼ تبین فؽین هب ًیكتٌع اهب ظؼ آیٌعٍ ظؼ ًظؽ گؽفتَ هی نًْع . ظؼ خْاة ایهبى هیگْیع :  DBR قْال هی نْظ کَ چگًَْ ثؽضی   IFاؾ آلبی 

کَ ثؽضی اؾ ثیف ُب ّخْظ ظاؼًع کَ ظؼ یک ؼفت توبهی قفبؼنبت ؼا پؽ ًکؽظٍ اًع ّ ُوچٌبى هؼبهلَ  عهیجیٌی عاگؽ ثَ تبین فؽین پبییي تؽ ًگبٍ ثیٌعاؾی

 اًع .   گؽاى ظؼ آى ًمبِ قفبؼنبتی ؼا گػانتَ
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 ظؼ اظاهَ : 

 

 ایٌگًَْ پبقص هیعُع .   Benhurظؼ اؼتجبِ ثب قْاالت ثبال ظؼ هْؼظ اقبـ زؽکت لیوت آلبی 

ؼظ هي هیجیٌن کَ نوب ظؼ گؽفتي پبقطی ثؽای پؽایف اکهي ثكیبؼ خعی ُكتیع .ضت ظالیل ؾیبظی ثؽای تغیؽ لیوت ،اظاهَ لیوت ،ثبؾگهت آى ّخْظ ظا

ؽََ ّ تمبَب ُكت ًن هَْْع ػبیی کَ هي هیعااقبـ ثبؾهیگؽظظ کَ ثیبًگؽ اؼتجبِ هیبى ضؽیعاؼاى ّ فؽّنٌعگبى هی ثبنع تب اًّدُوَ ایٌِب ثَ 

يْلی تؽیي تْاًبیی ُكت کَ نوب ثؽای ظؼک ؼفتبؼ لیوت ًیبؾ ظاؼیع . پیهٌِبظ هي ثؽای نوب ایٌكت کَ نوب ظؼ اثتعا ظؼ هْؼظ .ػؽََ ّ تمبَب ا

 یك ًوبییع .ػؽََ ّ تمبَب تسم

ّ آنکبؼایی ؼا ظاؼًع ؼقن کٌیع ّ ههطى ًوبییع ّ قپف ظؼ هْؼظ ثبؾگهت لیوت ثَ آى ًْازی تسمیك کٌیع . هؽزلَ ثؼعی  ًْازی کَ ثیهتؽیي ّخٍْ

 هٌبقیع . ضْاًعى چبؼت تٌِب گكتؽل هفبُوی ػؽََ ّ تمبَب ُكتٌع . ثٌبثؽایي اثتعا تالل کٌیع کَ ًْازی ػؽََ ّ تمبَب ؼا ظؼقت ثطْاًیع ّ ث

 ظؼ ایي ؼاثطَ تَْیسبتی ؼا اؼائَ هیعٌُع :  Harry آلبی 

یلی ّخْظ ُوبًطْؼ کَ هیعاًیع لیوت یک فؽاکتبل اقت اتفبلی کَ ظؼ تبین ؼّؾاًَ یب هبُبًَ هی افتع ظؼ تبین یک ظلیمَ ُن ظؼ زبل ؼش ظاظى اقت .ظال

ظؼ تبین فؽین پبییي تؽ ّلتی یک قطر ًبظیعٍ گؽفتَ هی نْظ چَ اتفبلی هی افتع  ظاؼظ کَ چؽا یک قطر لیوت ؼا ًگَ ًوی ظاؼظ ،گبُب ثؽای ظیعٍ نعى

ؾهبًیکَ لیوت تًوین ثَ نکكتي چیؿی هیکٌع یک تًوین گیؽی خعیع يْؼت هیگیؽظ ظی ثعُن بظؼ ثبؾگهت ثَ آى .ظؼ ًِبیت اگؽ ثطْاُن پیهٌِ

آى قطر  ؼعٍ هیهْظ لیوت ػکف الؼول ًهبى هیعُع چؽاکَ تًوین گیؽی اضیؽا ظ)ایٌکَ لیوت اؼؾاى یب گؽاى اقت (هؼوْال ّلتی ایي ًبزیَ ظّثبؼٍ ظی

 اتفبق افتبظٍ اقت . 

 ظؼ ایي ؼاثطَ هیگْیٌع:  IF آلبی 

ًْازی ػؽََ ّ تمبَب ًؿظیک لجَ ُب   Rangeیک چیؿ کَ هي لجل اؾ ایي ثكیبؼ ثَ آى انبؼٍ کؽظٍ ام ایي اقت کَ ظؼ یک تًْیؽ ثؿؼگ اؾ ًبزیَ 

 خػة هی نْظ . Range ُب ؼش هیعٌُع ؾیؽا لیوت ثَ هسعّظٍ ی  Fake outهوکي اقت ثَ ضْثی ظیگؽ ًْازی لیوت ؼا ًگَ ًعاؼًع .هؼوْال 
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 Harry  : هی گْیع 

 ن پبییي تؽ ثؽّیع ثؽای تًوین گیؽی ّ تٌگ تؽ ًوْظى آى . نوب آؾاظاًَ هیتْاًیع یک ًبزیَ هْؼظ ػاللَ ؼا ظؼ تبین فؽین ثبال تؼؽیف کٌیع ّ ثَ تبین فؽی

ؼبهلَ گؽاى قؽنبؼ اؾ تؽـ ّ ِوغ ُكتٌع ّ قفبؼنبت ضْظ ؼا ثؽ اقبـ تؽـ ّ ِوغ هثِتؽ ػول هیکٌع چؽاکَ   Flipاّلیي ثبؾگهت ثَ قطْذ 

 لؽاؼ ظاظٍ اًع. 
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 ثَ ػٌْاى یک تؽیعؼ ػبظی هیطْاًین :   RBD/DBRؼا ظؼ اؼتجبِ ثب   Mettafortظیعگبٍ آلبی 

 :ُب ظّؼی کٌیع  RBD/DBRاؾ ًگبٍ کؽظى ثَ 

ؾهبًیکَ لیوت اؾ یک قطر ضبؼج هی نْظ هِن ًیكت چمعؼ قؽیغ ّ ؾّظ ثبؾگهت ثَ آى قطر اتفبق ثیبفتع، آى قطر ثیهتؽیي ازتوبل هؼبهلَ -1

 کؽظى ؼا ظاؼظ ؾیؽا ازتوبل ّخْظ قفبؼنبت پؽ ًهعٍ ظؼ آى قطر ثیهتؽ اقت . 

تهکیل نعٍ اقت ثبػث هی   RBDلجلی الگْی  DROP کَ اؾ ًبزیَ ػؽََ ای هی کٌع   RALLYظّثبؼٍ   RBDؾهبًیکَ لیوت ثَ قوت یک -2

 LHثبػث هی نْظ کَ قبضتبؼ  . ایي  )اغلت ثَ ایي يْؼت اقت(اقت SUPPLY نْظ کَ یک ًبزیَ ػؽََ خعیع ایدبظ نْظ کَ کوی پبییٌتؽ اؾ 

لؽاؼ ظاظى لیوت اؾ ظقتؽقی ثَ قطْذ  ظؼ هبؼکت تهکیل نْظ . ؾیؽا یک قطر خعیع ػؽََ ظؼ ؾیؽ قطر لجلی ثبالتؽ ایدبظ نعٍ اقت .ظؼثٌع

 ثَ ُؽ ظّ يْؼت ایي هَْْع ؼش هیعُع ّ ایي ؼضعاظ ُویهگی ًیكت تٌِب گبُی ؼش ضْاُع  ظاظ .  .ثبالتؽ

لیوت ثؽای هي کبهل ّاَر اقت کَ ُوْاؼٍ ظؼ زبل زؽکت ثَ اِؽف خِت یبفتي اًجُْی اؾ قفبؼنبت اقت ّ ثكتَ ثَ ًسُْی ظّؼ نعى پف اؾ -3

 فبؼنبت هب هیتْاًین ثِتؽ ظلیل ثیبّؼین کَ چَ ازتوبالتی ظؼ ثبؾگهت ّ هاللبت ظّثبؼٍ لیوت ّ تكت ظّثبؼٍ آى قطر ّخْظ ظاؼظ . خػة ایي ق
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ّخْظ ظانتَ کَ لیوت ؼا ظؼ خِت هطبلفم ُل ظاظٍ اقت   S/Dنبظّ ُب ثَ ایي هؼٌب ُكتٌع کَ لیوت ظؼ یک ًمطَ ثَ آى زع ؼقیعٍ اقت یک ًبزیَ  -4

 آى زؽکت تْقّ قفبؼنبت کَ لوف نعٍ ّ پؽ نعٍ اًع ظؼ ُن نکكتَ اقت . .اهب ثؼعا 

ی نًْع تٌِب ؼاٍ اخؽا ایي اقت کَ ضْظ هبؼکت آًِب ؼا خػة کٌع ّ یب قبیؽ اػوبل ًوْظى هؾهبًیکَ قفبؼنبت ثبلی هبًعٍ ظؼ یک قطر لؽاؼ ظاظٍ  -5

هًؽف کٌٌعگبى ًمعیٌگی اقت کَ ثبػث زؽکت لیوت اؾ ایي قطْذ هی  ُبی هکبًیکی ثبػث ّاؼظ نعى آى قفبؼنبت ظؼ خؽیبى هبؼکت نًْع .ایي

 نًْع.

یک ػول آگبُبًَ ؼا ًهبى  Retestهؼوْال ظؼ خِت ظیگؽ ثؽهیگؽظظ ّ ظّثبؼٍ تكت هیکٌع .ؼا ثؽیک هیکٌع  BASEاضیؽ یب  Hؾهبًیکَ لیوت  -6

ًظؽ هیؽقع کَ ایي ثیهتؽ ًتیدَ ًْقبى لیوت اؾ یک ًبزیَ ػؽََ هیعُع کَ هوکي اقت لیوت ثَ قطر لجلی ضْظ ثبؾگؽظظ . ثؽای هي ایٌگًَْ ثَ 

 .ُب ؼا ظاؼظ Hفی ثؽای نکكتي آى ؼا تبچ هیکٌع ایي لعؼت کب تمبَب ًدبیی کَ لیوتآاقت ّ ظؼ خِت ثبؾگهت ثَ اؼؾل ضْظ زؽکت هیٌوبیع .اهب اؾ 

 هی ثبنع . S/Rظؼ ّاق خبیی اقت کَ قفبؼنبتی خِت ایٌکَ ایي قطر ؼا زوبیت کٌٌع ّخْظ ظاؼظ ایي  آى
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 ظؼ ایي ؼاثطَ :  MEL  ضبًْمهثبلی ظیگؽ ّ تَْیسی اؾ 

 

 

MEL   هي فکؽ هیکٌن کَ نوب ضْة تْاًكتَ ایع هَْْع :RBD/DBR  : َؼا ثفِویع .آًچَ هیطْاُن ظؼ ایٌدب اَبفَ کٌن ایٌكت ک 

ثَ قوت  2ّ ثؽػکف .ثؽای هثبل ظؼ ًمطَ نوبؼٍ  یعؼا فؽاهْل ًکٌ Supplyثؽیک نعٍ ّ تجعیل آًِب ثَ  Demandُیچگبٍ ًگبٍ کؽظى ثَ ًْازی 

یک پْلجک ثَ ًبزیَ  2هیگؽظظ لػا ًمطَ نوبؼٍ   Supplyهیهْظ ّ قپف تجعیل ثَ  نکكتَ Demand کَ یک ًبزیَ  یعچپ چبؼت ًگبٍ کٌ

FRESH SUPPLY. هی ثبنع 

لػا هب  DEMAND ظؼ ایٌدب یک تًوین گیؽی نعٍ ثؽای نکكتي ًبیسَ 

ظؼ آى ًمطَ تًوین گیؽی ّاؼظ فؽّل هیهْین ّ هیعاًین کَ 

DEMAND   َث SUPPLY  تجعیل نعٍ اقت . ایي ثكیبؼ قبظٍ اقت

 DEMAND کَ اگؽ تًوین گیؽی ًجْظ لیوت ؼیؿل ًویکؽظ ّ قطر 

ؿل کؽظٍ ثبیع یک ًمطَ تًوین ؼا ثؽیک ًوی ًوْظ لػا اکٌْى کَ لیوت ؼی

گیؽی ّخْظ ظانتَ ثبنع اؾ لجل کَ ایي ًمطَ هیتْاًع ظؼ تبین فؽین زبل 

 زبَؽ یب ظؼ تبین فؽین پبییي تؽ ظیعٍ نْظ . 
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 ظؼ اؼتجبِ ثب ًْازی هی گْیع :   Benhurآلبی 

ی ُیچ لؽاؼی ثؽ ایي ًیكت کَ یک ًبزیَ لیوت ؼا ًگَ ظاؼظ زتی ظؼ اّلیي ظیعاؼل ثب لیوت . ًْازی کَ هب ظؼ چبؼت ههطى هیکٌین ػوْهب ًمهَ ا

 اؾ ًمبِ تًوین گیؽی ظؼ هبؼکت ُكتٌع ّ ًمبِ تًوین گیؽی هیتْاًٌع لیوت ؼا ثَ ُؽ قوتی قْق ظٌُع . ًْازی هوکي اقت کَ نکكتَ نًْع ّ ایي

 ین گیؽی هبؼکت نؽایّ ضبو ضْظ ؼا ظاؼظ . ُؽچَ ثیهتؽ تْاًبیی ُبی ضْظ ؼا ظؼ ضْاًعى ثبال ثجؽیع نوب لبظؼ ضْاُیع ثْظ ًکبت ّ قؽًص ُبییتًو

ؽاف ؼا کَ آیب یک ًبزیَ لؽاؼ اقت نکكتَ نْظ یب لیوت ؼا ًگَ ظاؼظ تهطًی ظُیع . اّلیي هؽزلَ نوب ایي اقت کَ تسمیك کٌیع لیوت چگًَْ ظؼ اِ

 یي ًْازی ؼفتبؼ هیکٌع .چٌع هَْْع ّخْظ ظاؼظ کَ نوب ثبیع ثَ غُي ثكپبؼیع ٌُگبهیکَ ایي کبؼ ؼا اًدبم هیعُیع . ا

َ کَ آگبٍ ثبنیع کَ چگًَْ لیوت یک ًبزیَ ؼا کَ نوب ؼقن کؽظٍ ایع ؼا قبضتَ اقت ّ ثؽای نوب ثَ ًوبیم گػانتَ اقت . )ؼفتبؼ لیوت ظؼ آى ًبزی -1

 قیع (ههطى کؽظیع ؼا ثهٌب
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 آگبٍ ثبنیع اؾ ًسٍْ ی ًؿظیک نعى لیوت ثَ یک ًبزیَ کَ ههطى کؽظٍ ایع . ظیٌبهیک آى قطر چکًَْ اقت ؟-2

 آیب لیوت اؾ یک قطر هتُبظ هؼتجؽ هی آیع ؟؟؟ثَ یبظ ظانتَ ثبنیع کَ لیوت ُوْاؼٍ اؾ تمبَب ثَ ػؽََ ّ اؾ ػؽََ ثَ تمبَب هی ؼّظ . -3

َ اًعاؾٍ لیوت ػویمب ًفْغ کؽظٍ اقت ظؼ آى قطر.ّ چَ چیؿ ثبػث هتْلف نعى ًفْغ م ثب قطر ثبنیع. ثَ چظؼ توبـ اّللیوت  هْاظت ّاکٌم -4

 ظانتَ اقت .  ظگؽظیعٍ اگؽ تْلفی ّخْ

هؼبهلَ یک هفِْم چٌع تبین فؽیوی اقت . هب قطْذ لیوتی ؼا  ؟ ًظن ّ اًُجبِ ػؽََ ّ تمبَب تبین فؽین ُبی ثبالتؽ ّ پبییي تؽ ثَ نوب چَ هیگْیٌع -5

 ایي ظاقتبى ظؼ تبین فؽین ُبی هطتلف هوکي اقت ؾیبظ ثبنع . ٌین ًَ کٌعل ُبی لیوتی ؼا .ثٌبثؽهیک

تب اًدبیی نبیع هَْْػبت ثبال تهؽ آهیؿ ثبنٌع .اهب ظؼ ّالغ ثبیع ثكیبؼ قبظٍ ثبنع . ًْازی ُوْاؼٍ یک ّاکٌم ثَ تسؽکبت لیوتی ظؼ گػنتَ ُكتٌع . )

چپ ؼا ًگبٍ کي . (ُؽچَ ثیهتؽ ثتْاًیع ثَ گػنتَ ثبؾ گؽظیع ثِتؽ ضْاُیع فِویع کَ لیوت چگًَْ ظؼ زؽکت اقت . ُیچ کَ هي هیعاًن ُوْاؼٍ قوت 

(ّ ًتبیح ّ تًوین گیؽی ُب PA REACTIONSتْاى ثب ّاکٌم ثَ تسؽکبت لیوتی )یتًبظفی ثْظًی ظؼ ایي ثبؾاؼ ّخْظ ًعاؼظ .توبم هبؼکت ؼا ه

 یک قطر یب ًبزیَ ًگبٍ کٌیع . تَْیر ظاظ تٌِب ثَ ظلیل تهکیل 

ثكیبؼ هِن ُكتٌع ثَ ػجبؼتی ظیگؽ ثَ ظًجبل خبیی ثگؽظیع کَ تًوین گیؽی ُبی نوب  DP ظؼ اؼتجبِ ثب ًسٍْ ی ؼقن ایي ًْازی ػؽََ ّ تمبٌ 

 اتفبق افتبظٍ اقت ایي ُب آغبؾ ًبزیَ نوب ُكتٌع . 

  

ؼظ ازتؽام چیؿ ظیگؽی کَ نوب ثبیع ثَ ظًجبل آى ثبنیع ًْازی اًجبنتَ لیوت اقت . ثب نٌبقبیی آًِب کل ًمهَ ؼاٍ ؼا ظاؼیع . ُؽظفؼَ کَ یک ًبزیَ هْ

 لؽاؼ هیگیؽظ یک ًبزیَ ظؼ ؾیؽ یب ثبالی آى تهکیل هی نْظ . 

 هی گْیٌع :   Benhurآلبی   SWAPظؼ اظاهَ ظؼ اؼتجبِ ثب ًْازی 

ُوبًٌع ضطِْ زوبیت ّ همبّهت ّلتی یک ًبزیَ ػؽََ یب تمبَب نکكتَ هی نْظ ثؽػکف هی نْظ . کَ ثَ آًِب قطْذ هجبظلَ ای هیگْیٌع اهب 

 اُویت آًِب ُوچٌبى هؼتجؽ هی ثبنٌع . 
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ظیگؽی نْظ . ؾهبًیکَ   ZONEّاؼظ   ZONEُب ؾهبًی اتفبق هی افتٌع کَ لیوت هیطْاُع اؾ یک  FOُب ُكتٌع .  FOهَْْػی کَ ّخْظ ظاؼظ 

 ؼّظ ّ ؼضٌَ هیکٌع ثعاًیع کَ لیوت ضیلی ثبالتؽ ُب ًیؿ هیؽّظ . ایي یک لطؼَ اؾ پبؾل اقت . ثؼعی  هی ZONE لیوت ثَ 
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تبین فؽین ُبی  ظٌُع کَ ثب ثبالتؽیي تبین فؽین ُب نؽّع کٌیع قطْذ ُؽ تبین فؽین ؼا ثب یک ؼًگ ههطى تؼییي کٌیع ّ ثَ پیهٌِبظ هی  Benhurآلبی 

 پبییي تؽ نیؽخَ ثؿًیع ظؼ زبلی کَ تبین فؽین ُبی ثبالتؽ ضْظ ؼا ههطى کؽظٍ ایع . 
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 ثَ آى انبؼٍ هیکٌٌع ایي اقت :  Benhur ًکتَ ی ظیگؽی کَ آلبی 

ازی ظلت الؾم ؼا تؼییي ایي ًْؼا ثبیع  ظؼ ؾیؽ یب ثبالی ًبزیَ ػؽََ یب تمبَبی ههطى نعٍ هبى لؽاؼ هی ظُین لػا ظؼ  SL ثَ ِْؼ لؽاؼ ظاظی 

ؼا ثبیع ثَ ظًجبل خبیی گهت کَ تًوین گیؽی اتفبق افتبظٍ ّ ًبزیَ هب ثبیع اؾ ًطْؼ کَ ػؽٌ کؽظم ًْازی ػؽََ یب تمبَب بوْؼیکَ ُِظانتَ ثبنیع ثَ 

 اثتعای ایي تًوین گیؽی آغبؾ نْظ . 
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 .ثَ خبیی اقت  FTRهیگْیع هي ثَ نعت ثَ ایي هَْْع گؽٍ ضْؼظٍ ام کَ ُؽ کٌعلی یک تؽیعؼی ظؼ خبیی ظیگؽ 

 

ؼا ظانتَ  FLکَ تًوین ثَ ایٌگلف یک  RBD/DBDّاکٌم ثَ ًْازی ههطى نعٍ ؼا ثجٌیع . ثجٌیع کَ ایي ًْازی ُوبى تًویوبتی ُكتٌع ظؼ لبلت 

 اًع ّ ظؼ اظاهَ ّاکٌم ثَ ایي ًْازی ؼا ثب ُن هیجیٌین . 
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ظؼ ایي ؼاثطَ ثكیبؼ ثَ آى تْخَ کؽظ ایي اقت کَ ظؼ ُؽکعام اؾ هؼوالت ثبال یک اقتبپ ثبالی ُؽ ًبزیَ هیتْاًع لؽاؼ ظاظٍ نْظ . ًکتَ ای کَ ثبیع 

 (-;ظؼ آًدب ظیعٍ نْظ .  FLIP ثبنٌع یؼٌی یک ًبزیَ  FRESHتوبهی ًْازی کَ ظاؼای ایي لبثلیت ُكتٌع ثبیع 

 کٌیع :ثَ هثبل ؾیؽ ظلت 
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ؼا تكت کؽظٍ اقت اهب  DPکؽظین کَ تًوین ثَ ایٌگلف هیگیؽًع ظؼ نکل ثبال هیجیٌین کَ ثبؼ ظیگؽ لیوت یک  RBD/DBDُوبًطْؼ کَ ثسث اؾ 

 چگًَْ : 

 X  ،FTR ،RBDآىکَ  . زبال هَْْع ایي اقت  Yًهبى ظاظٍ نعٍ لجل اؾ زؽکت ثَ قوت لكوت ػوعٍ ی ًبزیَ هب یؼٌی   Xتست ػٌْاى  DPایي 

يْؼت  y .ّ ایي ثَ هب هیگْیع کَ هب ثبیع اًتظبؼ ّاکٌم ظؼ ثؽگهت ثَ ًبزیَ ؼا ظانتَ ثبنین کَ ایي ّاکٌم ظؼ هٌطمَ  5aى ًمطَ اقت یؼٌی ُوب

 لؽاؼ ظُین .   RBDگؽفتَ اقت .چیؿی کَ ثؽای هي ظؼ ایي زبلت ثكیبؼ ؾیجبقت ایي اقت کَ هب هیتْاًین اقتبپ ضْظ ؼا ثبالی 

 

 ظاهَ :ظؼ ا

 

  Xثَ ًمطَ ی  CPانبؼٍ کؽظین ،یک  5تؼییي کؽظٍ این ّ هٌتظؽ هی هبًین ثجیٌین چَ اتفبلی هی افتع . ُوبًطْؼ کَ ثؽای   DBRیک  6هب ظؼ ًمطَ 

قْپؽایؿ یک ًبزیَ تمبَبی اًجبنتَ ؼا ایدبظ کؽظٍ اقت هب ًجبیع فهؽظٍ نعٍ اقت  Xاقت (کَ لیوت اؾ ًبزیَ   DBRّخْظ ظاؼظ )کَ ضْظل یک 

 هی ثبنع .   6aثَ   ftrیک  x ؼیْؼـ ظانتَ اقت .زبال ثبؼ ظیگؽ  6b ّ ظؼ  آهعٍین کَ لیوت ثَ پبییي تؽ ْثه

ظّؼ نعٍ   6aاؾ  ّاؼ CP ظلیمَ ًهبى هیعُع کَ لیوت  5اهب تبین  ضطؽًبک ثبنع کْچکی آىظؼ ًبزیَ ای ثَ  PA نبیع هوکي اقت ًگبٍ کؽظى ثَ 

 ؼا ظؼ ضْظ ظاؼظ .  QMظؼ ظّؼ تؽیي ًمطَ ایي ًبزیَ لؽاؼ ظاؼظ کَ نوبیل یک   fresh demandاقت ّ تٌِب ًبزیَ 
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ؼا  QMکٌعل يؼْظی .لػا هب چیؿی نجیَ ثَ  ENGُوؽاٍ ثْظٍ ّ  FOظلیمَ یک زؽکت لْی ثَ ظاضل ًبزیَ اقت کَ ثب یک  5ّاکٌم ظؼ تبین فؽین 

 (-;قپبقگؿاؼم  FREASHظاؼین. هي ّالؼب اؾ اُویت ًْازی 
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 ّ ظؼ اظاهَ : 

 

7a   :RBD   

ضبؼج کٌع  ایي ثكیبؼ خبلت اقت ،ثَ نوب ًهبى هیعُع کَ چؽا تغییؽ ظاظى اقتبپ ثَ ًمطَ ّؼّظ یک ایعٍ ثع اقت ّ هیتْاًع نوب ؼا اؾ یک هؼبهلَ ثؽًعٍ

ظؼ تبین فؽین پبییي اقت (.فؽّؼیطتي لیوت  FL )ایي یک   RBDثؽای ثؽیک ثبالی   DPفؽّل ثؿًیع .تكت ظّثبؼٍ   7bثَ ّیژٍ اگؽ نوب ظؼ ًمطَ 

هؼمْل اقت کَ یک  Xایٌگلف ثَ پبییي ثؽ هیگؽظظ یؼٌی هسعّظٍ  آىلل تب ایک ایٌگلف ؾیجب ؼا ایدبظ کؽظٍ اقت ثٌبثؽایي لیوت زع  RBDظؼ ثبالی 

تكت نعٍ اقت هب ثبیع ثَ ظًجبل هْلؼیت ُبی فؽّل ظؼ   DPآًچَ هي اکٌْى اؾ آى فؽا هیگیؽم ایي اقت کَ ایدبظ هیکٌع .  1:1ؼیكک یَ ؼیْاؼظ 

  FTRتٌِب هی تْاًع تكجتب یک  7b))ًمطَ   RBDیؼٌی تكت  DPایي ًوبیم ُوچٌیي ًهبى هیعُع کَ تكت ظّثبؼٍ ثبنین .  ZONEًْازی ثبالتؽ 

( ثبؾگؽظظ . هي هیعاًن کَ ایي هَْْع هؽکؿیت  FTRّاَر ثبنع ظؼ يْؼتی کَ لیوت ظؼ یک قطر لْی فؽّ ؼیطتَ ثبنع لجل اؾ ایٌکَ ثَ ثبال )

ُویي هی ثبنع . اگؽ لیوت ایي اتفبق ؼا ػولی ًكبؾظ ّ یک زؽکت ؼّ ثَ ثبال ثَ  ی الؼا ثیبى هیکٌع اهب ایي ثؽای ضْظم هي چؽای RTMهطبلت 

 SLيْؼتی ػویك .ّ ایي ظلیل ظیگؽی اقت کَ ثَ قوت ثبال ثبنین ّ قپف ّؼّظ ثَ هٌطمَ ثَ  FTRؼا ایدبظ کٌع هب ثبیع هٌتظؽ ایٌگلف  FTRقوت 

ثَ قت پبییي ایٌگلف نْظ . ّ ُوچٌیي ظؼ قوت چپ یک   MAJORلؽاؼ گیؽیع ّ ًجبیع ثَ هسل ّؼّظ اًتمبل یبثع  تب ؾهبًیکَ یَ چیؿی  X ثبیع ثبالی 

هجبؼؾٍ ثَ ظؼّى آى ُكتٌع . اهب ثَ هسٍ ایٌکَ ظؼ زبل   7a,7bؼا ههطى کؽظٍ ام کَ تؼعاظی تمبَب ظؼ آى ًبزیَ ّخْظ ظاؼظ کَ ظؼ آى  CPًبزیَ 

 ایي ایي هكیؽ پبکكبؾی نعٍ ثؽای پبییي آهعى اقت .   7cلیوت ثَ ثبال هیؽّظ یؼٌی ًبزیَ 

 ظؼ نکل ؾیؽ : 

. تثجیت ای ؼا هیوکع ّ ضْؼظ هیکٌع   Breakoutهؼبهلَ گؽاى LQ/FOثَ ثبال هیجؽظ ّ  7bتْخَ ظانتَ ثبنیع کَ فهؽظٍ قبؾی لیوت ؼا ثَ قوت 

بًگؽ ایي اقت کَ قطر نکكتَ ضْاُع نع . ثٌبثؽایي ایي هِن اقت کَ هب ثیي فهؽظٍ قبؾی لیوت ّ ًْقبى لیوت ظؼ یک قطر یلیوت ؾیؽ قطر ث

 RBR فؽّؼفتَ ّ یب نوب هوکي اقت ظؼ ٌُگبم گكتؽل   BUFLاقت (ّ ُوچٌیي یک  BASE)فکؽ هیکٌن ایي ُوبى  ْینيبف تفبّت لبئل ن

ؼا ثجٌین ّلتی کَ لیوت ثَ یک ًبزیَ    HHs  ّHLs ن کَ ُییع ،یک فؽّؼیطتگی لؽیت الْلْع ًیكت  .ثٌبثؽایي هب هیطْاّاؼظ فؽّل نْ

SUPPLY   . ًؿظیک هی نْظ ظؼ يْؼتی کَ لیوت نجیَ ثَ تؽتیت ضْظل ظؼ پبییي هٌطمَ ثبنع 
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 ظؼ نکل ؾیؽ :

قبػتَ ؼا ثؽای  1ثبال هیؽّظ ًمطَ تًوًن گیؽی   7cًهبى هیعُع . ّلتی کَ لیوت ثَ قوت   7cًِبیت ّاکٌم ؼا ظؼ ًمطَ   7aضّ آثی ظؼ ًمطَ 

ًدبیی آثؽایي هب ثبیع اکٌْى اًتظبؼ ظانتَ ثبنین کَ لیوت ثَ يْؼت ػویمتؽی ثَ ظؼّى ًبزیَ فؽّ ؼّظ ّ اؾ بتكت کؽظٍ اقت ثٌ 7aؼیؿل ظؼ ًمطَ 

بظ کؽظٍ اقت ّ ثؽای هعتی اؾ آى ًبزیَ خعا نعٍ اقت هیتْاًین ّاکٌم لبثل تْخَ تؽی ؼا اًتظبؼ کَ ایٌگلف ُبی ؾیجبیی ؼا ظؼ هكیؽ پبییي ؼفتي اید

 ظانتَ ثبنین . اهب کدب ؟؟؟

ثؽّظ )اهب هي ٌُْؾ ؼّی ایي توؽکؿ ًکؽظٍ ام (اهب ؼاٍ آقبًتؽ   7aظؼ ًمطَ   CP PAZثَ ًظؽ هی قؽظ کَ ثَ قوت لجَ ی    Hضت ،ثبالتؽیي 

ایدبظ نعٍ اقت . نبظّی لؽهؿ ؼًگ ثَ نوب هیگْیع چؽا ًجبیع اقتبپ ضْظ ؼا ثَ ًمطَ ی ّؼّظ   7cاقت کَ ظؼ ًمطَ  يیا  QMثؽای ُعف گیؽی 

 اًتمبل ظُیع . ّ ظؼ ّالغ نوب هوکي اقت ظلیمب ؼّی آى نبظّ ثَ زدن فؽّنتبى ثیبفؿاییع . 
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 ظؼ ایي ؼاثطَ هیگْیٌع :  Harry آلبی 

 

ایي توؽیي ؼا نؽّع کؽظم ّ ظؼ ًظؽ ظاؼم کَ ثبکف ُب ثَ خلْ هٌتمل کٌن تب ؾهبًیکَ اؼتجبِ آًِب لطغ نْظ . ّ نوب . هي   Harryثكیبؼ هوًٌْن 

ّقَ هفبُین همعهبتی ؽهیتْاًیع ثجٌیع کَ چگًَْ تبثیؽات آًِب ظؼ ؾهبى لبثل تْخَ پیم هی ؼّظ . اهب ایٌِب ثَ آقبًی لبثل تؽیع ًیكتٌع . هیتْاًن ثگْین ایي پ

کلی ًبظیعٍ گؽفتَ اقت )کَ هب ؼا ثَ ِْؼ   FLوین کَ ظؼ قوت ؼاقت اتفبق افتبظٍ ْضتَ اقت . ثؽای هثبل فؽّؼیطتي ػظثَ هي آه ؼکت ؼازؽکت هب

 ثب یک ضّ ظیؽّؾ ههطى کؽظم ( ّ تْ االى هیعاًی کَ اتفبلبتی ظؼ ؼاٍ ثبؾگهت ؼش هیعُع .  هي آًؽا
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 هثبلی ظیگؽ : 

اهب ایي ظلیل ًویهْظ کَ آى ؼا ثِبًَ لؽاؼ ظاظ .اگؽ ایٌدب نلْؽ اقت هب ًیبؾ ظاؼین یک یب ظّ تبین فؽین پبییي تؽ ثؽّین ّ هب ایي ًوًَْ کوی نلْؽ اقت 

ظالیل  هیتْاًین اکٌْى ثجٌین کَ لیوت ثؽای هعت ؾهبًی ظؼ آًدب آّیؿاى ثْظٍ اقت .ّ یک اػتمبظ ؼاقص ثؽای ضؽّج اؾ ًبزیَ ؼا ثَ هب ًعاظٍ اقت .

 لیوت ثَ تٌِبیی ایي ًبزیَ ؼا تؽک کٌع .  کَّخْظ ظاؼظ کَ هوکي اقت ظلیل ثبنع ثؽای ایٌ ثیهوبؼی

 

ثَ ًظؽ هی ؼقع پف هي زعـ   xًبزیَ  fo ظؼ قوت چپ ؼش هیعُع ّ ثكیبؼ نجیَ ثَ  Flipثَ یک ًبزیَ تًوین گیؽی   8bّاکٌم ظؼ ًمطَ ی 

هوکي اقت نوب ثب  ایي ضبؼج نْیع اهب هی اؼؾظ اقتبپ ضْظ ثبنن . ثكتَ ثَ هعیؽت هؼبهلَ ثؽای لؽاؼ ظاظى   Flipهیؿًن ثبیع هْاظت پتبًكل ًبزیَ 

 تبؾٍ ظؼ اِؽاف ثیبثیع .  RBD/DBRظؼ يْؼتی کَ نوب ثتْاًیع ثؽضی 

 

 8c ثَ چیؿی اقت کَ هي ًویتْاًن ثًْؼت نفبف ثجیٌن اهب ایي یکی اؾ ّاَر تؽیي ًْازی لعؼتوٌع   ّاکٌم Demand ْؼتی کَ نوب اقت .ظؼ ي

Touch Trade   ایي ؼا اؾ ظقت ظاظٍ ایع َؽؼ ثؿؼگی کؽظٍ ایع . نوب هی نعTT   ؼا ظؼ LEVEL  َیک ًبزیDEMAND  . اًجبنَ اًدبم ظُیع

 ّ ًکتَ ی آضؽی کَ ّخْظ ظاؼظ ایٌكت :

ایي ًمطَ یک ّاکٌم  کْچک اقت چمعؼاقت ثب ّخْظ ایٌکَ  DEMAND H1ثؽای ایي ًبزیَ  FTRیک ام تكت نعٍ اقت  ًْنتَ آى ًمطَ ای کَ 

ضبؼج نعٍ  FTRّاؼ اؾ ایي   CPکَ لیوت ثَ يْؼت  یعاًدبم ظاظٍ اهب زؽکت يؼْظی ثؿؼگی ؼا ایدبظ ًکؽظٍ اقت ظؼ ًظؽ ثگیؽ  zکْچک ظؼ 

 آى ؼا ثگیؽین .  FTB .ثٌبثؽایي هب ًجبیع     LQًَ ثًْؼت 
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 :  امقبػتَ ثعقت آّؼظٍ  1هي اِالػبت ثیهتؽی ؼا اؾ تبین فؽین 

 ظؼ ایي هْؼظ : 

 

FTR   ثَ ّقیلَ یRBD   َ9ظؼ ًمطa ایدبظ نعٍ اقت ّ ثب یک زؽکت لْی ضبؼج نعٍ اقت ایي زبلت ایي ؼا یک گؿیٌَ ضْة ثؽای فؽّل ظؼ

FTB  لؽاؼظاظٍ اقت اهب هب کدب ثبیع اًتظبؼ ظانتَ ثبنین کَ ًؿّل اتفبق ثیبفتع ؟؟؟ 

بٍ ثیٌعاؾین تب ایعٍ ای ثگیؽین . اهب ظؼ تبین یک قبػتَ هیتْاًین ثجیٌین کَ ًمطَ ی تًوین گیؽی ثؽای پبییي ؼفتي ًیبؾ ظاؼین کَ ثَ تبین فؽین پبییي تؽ ًگ

 ظلیمَ نفبف اقت .  5لیوت اضیؽا تكت نعٍ اقت ایي هَْْع ظؼ تبین 

ُبین ؼا اؾ تبین  FTRظؼ هکبى هٌبقت ضْظل اقت . هي   FTRهَْْػی ظیگؽ ایي اقت کَ ثِتؽیي ًمطَ تًوین گیؽی ثؽای ؼفتي ظلت ظؼ آى 

 ظلیمَ یبفتن آًِب ثَ ازتوبل ؾیبظ اؾ تْقّ ّاکٌم ظؼ تبین یک قبػتَ 5ی ظؼ تبین   FTRظلیمَ هیؽّم .اگؽ  5یک قبػتَ هیگیؽم ّ ثؽای ّؼّظ ثَ تبین 

 .  ثیي هیؽًّع

ظؼ ثبال یک ًبزیَ ػؽََ اًجبنتَ ّخْظ ظاؼظ .کَ ایي یک ضجؽ ثع اقت ُؽچٌع ایي ظؼ تبین  ظلیمَ هیتْاًن ثجیٌن کَ 5ًگبٍ ثیٌعاؾیع ظؼ تبین فؽین  9a ثَ 

کَ ثبیع تبین فؽین ػوعٍ ظؼ ًظؽ گؽفتَ نْظ . اهب ثؽایي ایي ثؽای فؽّل ضْة اقت بضْة ثَ ًظؽ هی ؼقع ثٌ   FTR/RBDیک قبػتَ یک 

ثبالتؽیي قطر ؼا ظانتَ ثبنین . ُؽچَ ثیهتؽ ایي توؽیٌبت ؼا اًدبم هیعُن اػتجبؼ ثَ هب گْیع کَ هب اًتظبؼ ؼیْؼـ ظؼ   CPُوبًطْؼ کَ لجال گفتن 

 هٌطمی آى ثیهتؽ ثؽاین ثبثت هی نْظ . 

ؾیجب ؼا ًوبیم  Pin Bar ظؼقت ظؼ ثبالی ًبزیَ کَ ظؼ ًؿظیکی یک   spikeؾیجب هیجیٌین ّ یک ًمعیٌگی ثَ يْؼت  CP هب یک    9bظؼ هٌطمَ 

 گػانتَ اقت . 

 9bکَ هوکي اقت ّاکٌم ُبیی ؼا ظؼ ؼاٍ ثبؾگهت ظؼ قطر  یعًگبٍ کٌ 9b ضؽ ،ظؼ تبین یک قبػتَ ثَ کٌعل يؼْظی ظؼ قوت ؼاقت هَْْع آ

کَ یک ًبزیَ ػؽََ ًمٍ نعٍ اقت کَ ثبیع ثَ تمبَب تجعیل نْظ . کَ ٌُْؾ اتفبق ًیفتبظٍ اقت . تفکؽ اّلیَ  ؼقعًَ ثَ ًظؽ هی ثؽلؽاؼ قبؾظ . ایٌگْ

ثبؼ ثبؾگهت ثَ  3ثب  supply ًیكت ظؼ زبلیکَ   Ignored supplyکكت ضْؼظٍ اقت اهب ًَ فکؽ کي ایيَ ضت ایي یک هؼبهلَ نهي ایي اقت ک

هب ًجبیع اًتظبؼ ظانتَ ثبنین کَ لیوت ثَ آى هسعّظٍ ثبؾگؽظظ   9b.ثؽای ًبزیَ  پبکكبؾی نعٍ اقت لجل اؾ فؽّؼیطتي ثَ قطر ّاَر هب قطر ػؽََ

 ظؼ يْؼتی کَ آى ؼظ کؽظٍ ثبنع . 
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 ًوًَْ ای ظیگؽ : 

 

  yؼاَی کٌٌعٍ ًیكت .نکكت ظؼ ًمطَ   xثَ ثبال ظؼ ًمطَ  ًعاؼظ ّ تًوین گیؽی ثؽای نکكت ؼا زؽکت لْیی ؼا ثؽای ضؽّج اؾ ثیفایي یکی 

ؼا ثجیٌن ّ   xًگبٍ ثیٌعاؾیع هي هیطْاُن ظّؼ نعى زؽکت لیوت اؾ   10aچهن اًعاؾ ثِتؽی ظاؼظ . اهب ثَ ُؽزبل ثَ  11لعؼت ثیهتؽی ظاؼظ ًبزیَ 

ل قپف یک ثبؾگهت ثؽای تكت ظّثبؼٍ . ُوبًطْؼ کَ ثب تًوین گیؽی ُبی ظیگؽ تبکٌْى ًگبٍ کؽظٍ ام ّ ایي اتفبق ًیفتبظٍ اقت نبیع ایي یک ػبه

ػالهت گػاؼی نعٍ اقت . لجل اؾ ایٌکَ لیوت ثَ ًبزیَ ثبؾگؽظظ یک   10bکوک کٌعٍ ثَ لیوت ثؽای ػجْؼ اؾ یک هٌطمَ اقت ظؼ ثبؾگهت کَ تْقّ 

ضؽیع ثؽایي آًدب تٌِب هیتْاًع یک ُعف ثؽای هؼبهالت بظاظٍ ام ؼا ؼظ ًوْظٍ ثٌ ًهبىکَ   FLزؽکت ػظین ؼّ ثَ پبییي ؼا نکل ظاظٍ اقت ّ هسعّظٍ ی 

 ثبنع ّ ُوچٌیي یک هْلؼیت فؽّل ػبلی ظؼ آًدب ّخْظ ظاؼظ .     10bظؼ هٌطمَ 

نلْؽ اقت ّ ُوچٌیي لكوتی ثَ يْؼت فهؽظٍ هی ثبنع ّ لیوت ثؽای هعتی ظؼ هٌطمَ   10aظلیمَ زؽکت ثؽای ضؽّج ظؼ ًمطَ ی  5ظؼ تبین 

 ؼا ظؼ ًِبیت یک ًبزیَ لؽاؼ ظُین کَ ثبیع یک ًبزیَ هؼمْل ّ هٌبقت ثبنع . آّیؿاى ثْظٍ اقت کَ ایي ضْة ًیكت ظؼ زبلیکَ هب ثبیع قفبؼنبت ضْظ 
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ظلیمَ ؾیؽ  5ؼا هیجیٌین لیوت ثَ يْؼت هكتمین ثَ ظؼّى ًبزیَ هی ؼّظ اهب ظؼ تبین    10bثكیبؼ خبلت تْخَ اقت ؾهبًیکَ هب یک ّاکٌم ظؼ ًمطَ 

   PAاقتبپ هیطْؼظ اهب  limit orderاؾ هعت ؾهبًی لجل اقت . هي هطوئٌن کَ   demandثَ ًبزیَ   fake outآى تثجیت ًوی نْظ ایي یک 

 ُوچٌبى قیگٌبل ّؼّظ هیعُع. 

 

 ظؼ اظاهَ : 

 اًدبم ظُن تب اؾ لسبظ ؾهبًی ثَ زبل زبَؽ چبؼت ثؽقن :  1H/5MINظؼ تبین فؽین ُبی   EUR/USDثؽًبهَ هي ایٌكت کَ ایٌکبؼ ؼا ظؼ چبؼت 

 هتؽخن : 

 هی پؽظاؾین :  DBRایٌجبؼ ثَ 

11a  : 

ًهبى ظاظٍ نعٍ اقت .    DPاقت کَ تست ػٌْاى  hقبضتَ اقت کَ هؽتجّ ثب اؼاظٍ ّ تًویوی لْی ثؽای نکكت  spike کْچک یک   DBRایي 

ثًْؼت  ظؼ ظیعاؼ اّل ظلیمَ ای . ّ ظؼ ّالغ ّلتی لیوت ثبؾهیگؽظظ 5زتی ظؼ تبین فؽین  خْظ ًعاؼظ ّ اتفبق ًیبفتبظٍ اقت ،ّ  DPُیچ تكت فْؼی اؾ 

 يْؼت ثگیؽظ .   DPکَ تكت  تؽی ّاؼظ ًبزیَ هی نْظ ػویك

ًبزیَ ثَ هب هیعُع )ظؼ ظایؽٍ ًهبى ظاظٍ نعٍ اقت ( کَ ػؽََ ؼا هًؽف ثبالی ضْة ثَ   rejectionثكیبؼ لْی تؽ اقت کَ یک   11bّاکٌم ظؼ 

 کؽظٍ ّ ضْؼظٍ اقت  ّ ظّؼ نعٍ اقت .
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 هثبلی ظیگؽ 
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هِن ًیكت . ظؼ ّالغ هی ضْاُن  High levelُكت کَ ایي ّؼّظ ثب اًعاؾٍ ایٌگلف یک   CPیک   PAZهَْْػی کَ ّخْظ ظاؼظ ّؼّظ ثَ ًبزیَ 

 ؼا ًویعیعین هیتْاًكتین اؾ تًْیؽ ؾیؽ ّؼّظهبى ؼا ثگیؽین :   CPًوی ظانتین ّ ّؼّظ  CPثگْین ظؼ يْؼتی کَ 
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يْؼت اقت کَ ظؼ آى ًمبِ لیوت تًوین ثَ فؽّ ؼیطتي ًوْظٍ اقت لػا ایي ًمطَ یک ًمطَ هِن اقت . ّ اؾ ِؽفی ظیگؽ اُویت ثؽیک کٌعلِب ثَ ایي 

توبم ایٌِب ظقت ثَ ظقت ُن هیعٌُع ّ هب یک  ،ظاؼظ تب ثجیٌع آیب قفبؼنی ظؼ آى قطر ثبلی هبًعٍ اقت یب ًَ ؼا هبؼکت توبیل ثَ تكت ًوْظى آى ًمبِ

 ین . هؼبهلَ ؼا اًدبم هیعُ

 ًوًَْ ای ظیگؽ : 

 

 ثكیبؼ ضْنسبل ضْاُن نع اگؽ ُوَ ایٌِب ثَ تکؽاؼی تؽیي ّ لبثل پیهجیٌی تؽیي ؼضعاظ ُب ظؼ ؾًعگی هي تجعیل نًْع : 

ثَ پبییي زؽکت لْی ،ّ لیوت ثؼعا   RALLYلْی ّ یک  DROP قبػتَ ّخْظ ظاؼظ ثب یک  1کْچک ظؼ ظّ کٌعل ظؼ تبین فؽین  RBDایٌدب یک 

هی ثبنع ّ ًهبى هی ظُع کَ چؽا تؼؽیف یک   RBDیک   12.ًبزیَ آثی ؼًگ ثبالی   12bکؽظٍ ثَ ًبزیَ تمبَبیی کَ ظؼقت نعٍ اقت یؼٌی 

 ُعف ثؽ اقبـ گػنتَ اُویت ظاؼظ . 
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 ًوًَْ ای ظیگؽ : 

 

 گبُی ثَ اِؽافم ثیٌعاؾم . آنکبؼ ّخْظ ظاؼظ ثٌبثؽایي هي هیطْام کَ ً  REJECTIONظؼ تبین قبػتی ظّ 

 

ظؼ تبین فؽین پبییي  FL (RBRاّل ثجیٌین  کَ ظاؼای یک هکث ظؼ ثبال ؼفتي هی ثبنع یک   Hؼا ثَ   POLE UPظلیمَ ای هیتْاًین یک  5ظؼ تبین 

 FLلجل اؾ ؼیؿل ثؽای نکكتي  لیوت Hي قبػتَ ؼا ثجیٌین ظؼ ؼاٍ پبییي آهعى اؾ ای 1ظؼ تبین فؽین  H تؽ ثیهتؽ (قپف لیوت ثبال هی ؼّظ تب هب اّلیي 

ثَ ّخْظ هی آیع اهب اؾ  Xثبنین .اّلیي نؽایّ هٌبقت ظؼ   POLE BASEنؽایّ فؽّل تب  یک غؼٍ فهؽظٍ نعٍ اقت. ثٌبثؽایي هب ثبیع هٌتظؽ 

 stacked supply)ػؽََ ی اًجبنتَ (هب ثبیع ثب ازتیبِ ػول کٌین چؽا کَ لیوت هیتْاًع ثَ لجَ ی ًبزیَ  13aظانتَ این ظؼ ًمطَ  CPًدبیی کَ هب آ

.   zگؽفتَ نع یؼٌی ًمطَ   poleًبزیَ ای کَ تًوین ثَ قبضتي   base poleؼش هیعُع . قپف لیوت ثَ پبییي هی آیع ثَ   yثؽّظ . ّ ایي اتفبق ظؼ 

 نع کَ هؼبهلَ ای اًدبم گیؽظ اهب هطوئٌن ظؼ ًبزیَ پبییي تؽ چیؿُبیی ثؽای گفتي ظاؼظ . ضت ظؼ ایي ًبزیَ نبیع ؼازت ًجب

 

 

 

http://abcbourse.ir/


ReadTheMarket.com 

72 

 ReadTheMarket.com 
 

 هثبلی ظیگؽ : 

 

ظّم ؼا ؾظٍ نبظّ ًعاؼظ . نٌیعٍ ثْظم ثَ ایي  Hکَ ضت ایي یک هثبل ػبلی ًیكت اهب ضیلی خبلت اقت کَ انبؼٍ کٌن کَ کٌعل ظّم ظؼ تبین یک قبػتَ 

 5(.ثٌبثؽای ایي هوکي اقت اؼؾل تْخَ کؽظى ؼا ظانتَ ثبنع .ضت ثب ایي الؾم اقت ثَ تبین   pure supplyکٌعلِب هی گْیٌع ػؽََ ی ضبلى )

 ظلیمَ ثؽّین ثجیٌین چَ ضجؽ اقت . 

 

يْؼت گؽفتَ اقت . لیوت ثؽًبهَ ای ًعانتَ کَ  yنکكتَ نعٍ اقت ّ تكت ایي تًوین ظؼ  x ؼا ًهبى هی ظُع کَ ظؼ  FL ظلیمَ ای یک  5تبین 

ؼ ثبؾگهت ثَ هوکي ظ DROPیک تؼیي نعٍ اقت ثٌبثؽای هَْْػبت آهبظٍ اًع ثؽای  zثكتَ نْظ ّ ایي تْقّ یک ایٌگلف ظؼ   FL LINEثبالی 

RBD   َ14. ظّؼ نعى اؾ ًبزیa ًبزیَ ػؽََ ضْة ظؼ تبین یک ظلیمَ ظؼ خبیی کَ قفیع ثبلی گػانتَ ام ّخْظ  ثَ اًعاؾٍ کبفی لْی ًجْظٍ اهب یک

ؼا ثَ ػٌْاى لجَ پبییٌی ًبزیَ ظؼ ًظؽ گؽفتَ  yًبزیَ  Hثَ ظؼّى ًبزیَ ّخْظ ظاؼظ )هي   14bهی ثبنع یک زؽکت لْی ظؼ  FTR M1ظاؼظ کَ یک 

هیتْاى ظؼ ایي   TOUCH TRADEؽّضتي ّخْظ ًعاؼظ اهب ثَ ػٌْاى یک ثؽای ف PAؾیجب . ظؼ ایي تبین فؽین   rejectionام ( ّ ُوچٌیي یک 

 ًمطَ ّاؼظ نع . 
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 هثبلی ظیگؽ : 
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 هثبلی ظیگؽ : 
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 هثبلی ظیگؽ اؾ ایهبى : 
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ع ّ یثبن  FTRظًجبل یک ظؼ آى ًبزیَ پف اؾ ًبظیعٍ گؽفتَ نعى  ًبظیعٍ گؽفتَ هی نْظ  RBD,DBRؾهبًیکَ یک ًبزیَ تْقّ یک ثبکف اؾ اًْاع 

 .  عّاکٌم ثعُ َ آىکَ لیوت ظّثبؼٍ ث FTBقپف 
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 :  Harryپبقص 
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 :  IFاؾ ًظؽ آلبی 

RBR,DBD گْیع : ثلَ ثیهتؽ پیهؽّی کي . ُب هکبًِبیی ُكتٌع کَ هبؼکت ثَ لیوت هی 

 ظؼ اظاهَ : 

DBR ّ )تمبَب(RBD ًََْػی اؾ   ))ػؽCAPS ON PRICE  ُكتٌع کَ ظؼ اِؽاف ضْظ ّاکٌم ُبیی ؼا ایدبظ هیکٌٌع ّ لیوت ظؼ اِؽاف

 آًِب هی ثبنع . 

ؼا تبچ هیکٌع هب اًتظبؼ ظاؼین کَ فؽّ ثؽیؿظ ثَ ًبزیَ ی  RBD.ّلتی لیوت ُب ثَ ػٌْاى ًْازی ػؽََ ّ تمبَب ػول هیکٌٌع  FLُؽ ظّی ایٌِب ّ 

 لجلی ضْظ ثؽقع . RBDؼا تبچ هیکٌع هب اًتظبؼ ظاؼین کَ ثَ ًبزیَ ثبالی ؼالی نْظ یؼٌی  DBRلجلی .ّلتی لیوت   DBRَبی لجلی یؼٌی تمب
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 تهؽیر هیکٌَ : ؼا BOایي هثبل ثكیبؼ ػبلی ًسٍْ ی ثَ ظام افتبظى هؼبهلَ گؽاى 
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هی ثبنٌع ؾهبًیکَ اؾ لجل یک  FTRُب ّخْظ ظاؼظ اًْاع کْچکی اؾ آًِب ُكتٌع کَ تست ػٌْاى  DBR/RBDهَْْع ظیگؽی کَ ظؼ اؼتجبِ ثب 

ُب ثكیبؼ زبئؿ اُویت اًع ّ یکی اؾ ظالیلی کَ اقتفبظٍ اؾ اًعیکبتْؼ ظؼ ؼّل  DBR,RBDهبًغ ؼا ثؽ قؽ ؼاٍ ضْظ ایٌگلف ًوْظٍ اًع . ایي ًْع اؾ 

RTM تْؼ ُب ثَ قبظگی اؾ کٌبؼ ایي هَْْع هی گػؼًع . هثال نوب اؾ اًعیکبتْؼ هوٌْع نعٍ اقت ایي هكئلَ اقت کَ اًعیکبZIGZAG  ظؼ تًْیؽ

 ثبال کَ اقتفبظٍ هیکٌیع اؾ ایي هْاؼظ ثَ قبظگی چهن هیپْنع . ثَ ُویي ضبِؽ اقت کَ ثِتؽ اقت ًوًَْ ی ضبم لیوت ؼا ههبُعٍ ًوْظ . 

 اقت ثَ يؽازت پؽظاضتَ نعٍ :  IFظؼ نکل ؾیؽ ثَ ایي هَْْع کَ هثبلی اؾ آلبی 

http://abcbourse.ir/


ReadTheMarket.com 

88 

 ReadTheMarket.com 
 

 

 

Harry  َهیگْیع:ظؼ ایي ؼاثط  

 .  FLIPایي کبهال ظؼقت اقت ّلتی یکی ایٌگلف هی نْظ اغلت اّلبت یکی ظیگؽ ثَ ّخْظ هی آیع ظؼ یک 

 . ایي تٌِب توؽیٌی اقت کَ چهوبى نوب ثبیع ثَ آى ػبظت کٌع . تؽکیت ایي نکل ثب هَْْع ایٌگلف ثكیبؼ چیؿی هِوی اقت 
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  هَْْع هِن ظیگؽ ظؼ ایي هجسث ایٌكت : 

ْچکتؽی کتْاًیع ظؼ ظؼّى ایي هٌبِك ّقیغ هٌبِك  ُبیی ظاؼین کَ ثكیبؼ ثؿؼگ ُكتٌع ّ ّقیغ هی ثبنٌع لػا هی RBD,DBRظؼ توبهی چبؼت هب 

 ؼا ثیبثین ّ ُؽچَ ؼیؿتؽ نْین هیتْاًین ظلت قفبؼنبتی ؼا کَ ظؼ آى ًبزیَ ثؽای ّاکهي ُبی آیٌعٍ لؽاؼ هیعُین ؼا ثیهتؽ کٌین .  ًْاعاؾ ایي ا
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قبؾظ . هي  ّقیغ ؼا ثؽای هب ظؼ تبین فؽین ثبال هی  RBD,DBRُب ؼا ههبُعٍ کٌین کَ یک  RBD,DBRثٌبثؽایي هب هیتْاًین یک هدوْػَ اؾ 

 ظانتَ ثبنع  MINOR/MAJORهطوئي ًیكتن کَ ایي ؼثطی ثَ تؼؽیف 
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 ّ ایٌگلف هی پؽظاؾین :   FLظؼ ایٌدب ثَ ِؽذ هَْْع ظیگؽی ثَ ًبم 

ًکتَ ی ثؿؼگی ؼا ظؼ ایٌدب ثیبى هیکٌع ّ االى ؾهبى آى اقت کَ آى ؼا ثیبهْؾین .هي چبؼت ُبی ؾیبظی ؼا ظؼ تبین فؽین ُبی ثبال ظیعٍ ام  Harryآلبی 

 .گبُی اّلبت ایٌگًَْ ثَ ًظؽ هی ؼقع کَ ایٌگلف ثَ ضْثی ػول ًویکٌع اهبظؼ ًظؽ گؽفتَ نعٍ اًع ّ ایٌگلف آًِب ظیعٍ نعٍ اقت   FLکَ تست ػٌْاى 

کدبقت ّ اؾ   FLایٌگلف نعٍ اقت . ایي ثَ کبؼ نوب اؼؾل هیعُع اگؽ ثَ ُؽ فلگی ظؼ تبین فؽین پبییي ًگبٍ کٌیع ّ اؾ ضْظ ثپؽقیع هسعّظٍ ظؼقت 

ظؼ آى ّالغ نْظ . اؾ آًدبیی کَ هب اقبـ ًسٍْ ی زؽکت لیوت ظؼ آیٌعٍ  ENGULFایي ؼّ چَ قطسی اؾ لیوت ًیبؾهٌع ًمٍ نعى اقت کَ هفِْم 

 ثؽ ایٌگلف یک قطر لیوتی گػانتَ این ایي یک تؼوك ّ قٌدم ثكیبؼ اؼؾنوٌع اقت ثؽای پی ثؽظى ثَ هَْْع فلگ . ؼا

 ایي یک هثبل اقت اهب ػبلی ًیكت فمّ ثؽای ًهبى ظاظى هَْْع اقت : 
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 هثبل ثِتؽی : 
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DRSWING!   : ظؼ اؼتجبِ ثب قْاالت هطؽذ نعٍ ظؼ ػکف هیگْیع 

ّ پبقص لطؼی ثؽای آى ّخْظ ًعاؼظ .ثٌبثؽایي ثؽای زل کؽظى ایي هكئلَ ظؼ  عػبلی ثؽای پؽقیعى اقت .ایي هكئلَ ثكیبؼ اتفبق هی افتایي یک قْال 

 هؼبهالت ضْظم هي ثَ چبؼت تویؿی ًگبٍ هیکٌن اؾ ًوًَْ ای ُبیی ثَ فؽم ثبال يؽف ًظؽ هیٌوبین .اهب ایي پبقطی ثؽای قْاالت تْ ًیكت !
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 : Harryپبقص 

 

 

 RBD,DBRؽ چبؼت هی ثبنع ثلکَ گػنتَ چبؼت ُن هِن اقت کَ ثعاًیع ظؼ زبل زبَ RBD,DBRآًچَ اؾ اُویت ثؽضْؼظاؼ اقت ًَ تٌِب ضْظ

 زبل زبَؽ چؽا تهکیل نعٍ اقت تب ثتْاى ثَ ضْثی ظؼ ّاکٌم ُبی آیٌعٍ آى ػول ًوْظ :
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ثؽای لیوت ظؼ آیٌعٍ پیعا کٌیع چؽاکَ لیوت ظؼ گػنتَ ضْظ  FOظؼ تًْیؽ ثبال تبهی یک ظلیمَ ؼا کَ ههبُعٍ هیکٌیع هیتْاًیع یک قطر ػبلی 

  ایٌگلف ظانتَ اقت کَ ثب ػالهت ظایؽٍ ههطى نعٍ اًع . 
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 تًْیؽ ؾیؽ هؽازل اقبقی یک تسلیل ؼا اؼائَ هیعُع : 
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ّ قؽ اًدبم یک  ظیع هتؽخن تٌِب کبؼی کَ ثبیع یک هؼبهلَ گؽ اًدبم ظُع یبفتي ًمبِی اقت کَ ظؼ آى توبهی ههبخؽات ثؽ قؽ لیوت توبم هی نًْعاؾ 

اهکبى پػیؽ اقت . ثب  FTR,FTB,ENGهبًٌع  اثؿاؼُبّ ثَ کوک قبیؽ  DBR,RBDهجبظلَ يْؼت هیگیؽظ . ّ یبفتي اؾ ًمبِ ثؽ اقبـ الگُْبی 

 ثعقت آّؼظ .  TOUCH TRADINGاؾ فِن ظؼقت هَْْػبت هیتْاى ًمبِی ؼا خِت  اقتفبظٍ

 

 ايال اؾ ایٌگلف کٌعلی زؽف ًویؿًین . هٌظْؼ هب ظّ ًْع ایٌگلف اقت :   RTMهی گْیع هب ظؼ   Harryظؼ اؼتجبِ ثب ایٌگلف آلبی 

       (-; RBDلجلی تْقّ ًْػی ظیگؽ اؾ  RBDیؼٌی ایٌگلف  SWING( ایٌگلف 1

 FL LIMIT(ایٌگلف 2
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 "پبیبى "
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