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درس اول 

» زمانی و پروجکشن زمانی متناوب ریتریس نسبت ھای سیکل زمانی ، «

ینامیـک  اپـیش بینـی زمـانی د    ھـست کـه از تکنیـک ھـای پایـه ای        افـرادی دوره آموزشـی بـرای بـسیاری از         یـک   این  

مطالـب ابتـدایی   مـرور  که با این وجود .  که در تحلیل دینامیک فیوچرز مورد استفاده قرار می گیرد ،استفاده می کنند  

تحلیـل  . نمایـد  را آماده پیروی کنند روش ما را برای اینکه به آسانی از این مخاطبین  تا  مھم ھست، بسیار پایه ای   و  

ھای زمانی دقیقًا مانند تحلیل ھای قیمت می باشد فقط ما واحدھای زمان را بجای واحد ھای قیمت استفاده مـی                   

.کنیم 

ق افتاده گذشته با تناسبی انـدازه مـی گیـرد و بـا      زمانی را از روی سیکل ھای اتفا   محدودهینامیک ،   اتحلیل زمانی د  

بـسیاری از نـسبت ھـای کـه بـرای آنـالیز قیمتـی              .پـیش بینـی مـی کنـد       احتمال باالیی زمان حمایـت  و مقاومـت را           

.استفاده می شود برای آنالیز زمانی ھم استفاده می شود 

 از نـسبت ھـای متـداول ھـستند اگرچـه      2.618 و 1.618 ، 1 ، 0.618 ، 0.50 ، 0.382سری نسبت ھـای فیبونـاتچی     

.سری فیبوناتچی نیستند  تکنیکالی جزو نسبت ھای 1 و 0.5نسبت ھای 

 ھـای زمـانی قـبًال    ھمـه پـیش بینـی   . یز  را نشان می دھـد  پیوت ھا در چارت ھا سطوح مرجع استفاده شده در آنال        

.ته می شود تایید شود درست می کند ولی پیش بینی ھای جدید ممکن است وقتی یک موج جدید ساخ

:  که نواحی ھدف را میسازند عبارتند از سه کلید تکنیک ھای پیش بینی زمانی

(TCR)نسبت ھای سیکل زمانی .1

(Ret) زمانی ریتریس.2

(ATP)پیش بینی زمانی متناوب .3

(TCR)نسبت ھای سیکل زمانی . 1

ولین بـار دربـاره دسـتیابی بـه آنـالیز زمـانی        سال پیش وقتی ا15عبارتی است که من بیش از       نسبت سیکل زمانی    

 پیـوت  كننـده بـین ھـر دو     زمـانى متناسـب  محـدوده  توسـط يـك   برای تـشریح ھـر بخـشی از پـیش بینـی زمـانی کـه                

 . کردم شروع به نوشتنابداع شده است،  شده ساخته

پـیش  (ی ساخت پروجکشن  را خواھید دید که از دو پیوت براTCRدر روی نمودارھای گزارش ، شما عالمت اختصاری     

نھا با نرم افزار داینامیک تریـدر ، پروجکـشن ھـا بوسـیله دو پیـوت بـا کلیـک         برای آ  .زمانی استفاده شده است     )بینی

  بـین ھـر دو   لزومی نـدارد  می تواند از ھر دو پیوتی استفاده شود و        TCR یک    .می شود  ساخته   Fib-Tروی آیکون   

 . باشد متوالی ماکزیمم – مینیمم یا ماکزیمم –م ، مینیمم  مینیم– ماکزیمم ، ماکزیمم –مینیمم 
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(Ret) زمانی ریتریس.2

محدوده نوسان  یک  کف به سقف یا سـقف بـه کـف مـی             که در   اصالحی از واحدھای زمان ھست       زمانی ،    ریتریس

نـد ھمـانطور کـه     زمانی اغلب مانند یک حمایت ، مقاومت یا پایان روند بـرای زمـان عمـل مـی ک            ریتریس ھای . باشد  

 زمـانی از دو  ریتـریس ھـای  .اصالح قیمتی نیز یک نقش حمایتی ، مقاومتی یا پایان روند برای قیمت تلقی می شود      

. تلقی می شود TCRپیوت استفاده می کند و یک نوعی از 

% 161.8و % 100، % 61.8، % 50، % 38.2 ھای زمانی اسـتفاده مـی کنـیم          ریتریسنسبت ھای متداول که برای      

.می باشد 

: اجازه بدھید به یک مثال در چارت زیر نگاه کنیم 

کـه از یـک سـقف    .  زمانی را نشان می دھد ریتریسباشد ھر دو  اوراق قرضه می  تایم روزانهچارت باال که مربوط به    
. شده است ترسیم از دو سقف پیاپی TCRپروجکشن به کف رسم شده است و 

ضرایبی از زمان واحـد   .  ماه می ساخته شده است 15 مارس  تا کف     22 زمانی توسط اندازه گیری از سقف        یسریتر
.با نسبت ھای مناسب و پروجکشن می دھد که در شکل نشان داده شده است 

ف  ام ژوئن می شود  محدوده زمانی از سـق 5 زمانی بین  سقف ماه مارس و کف ماه می ، معادل      ریتریساز% 38.2
 روز میشود  که معادل زمـانی  14 روز کاری معادل   37از  % 38.2 روز کاری می باشد  که        37 می   15 مارس تا کف     22
. ژوئن می باشد 5 ماه می تا 15
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محـدوده زمـانی بـین دو سـقف      .  که سقف به سقف ھست نیز بـا ھمـین روش سـاخته مـی شـود        TCRپروجکشن  
.یجه را از طریق سقف دوم میدھد بوسیله نسبت ھای مناسب ضرب می شود  و نت

100 %  ،TCR    روز کـاری  19 معـادل   مـی 4تـا    آوريـل  6 از . می معادل اول ژوئن می شود        4 آوریل تا سقف     6 از سقف
. می تا اول ژوئن می باشد 4 روز معادل 19 که این .است
TCR  در چـارت  . جـاد شـوند    زمانی ھستند که ممکن است روی داده ھـای ھـر تـایم فـریم ای           ریتریس ھای   ھا شامل

. ساعتی نشان داده شده است 1 در تایم S&P اخیر نزول جزئی زمانی برای ریتریس ھایبعدی 

.از زمان ریتریس روند می باشد % 38.2 موجی  حداقل 5 اصالح یک روند  : کاربرد عملی 

(ATP)پیش بینی زمانی متناوب 

در   نوسـان   یـک  محـدوده ای از زمـان را از  (ATP)دھا اغلب متناسب با یکدیگر ھستند ، پروجکشن زمانی متناوب        رون

کـه مـورد انـدازه گیـری قـرار      می کند ، را از شروع روند اخیر تصوير  می باشد گذشته كه در ھمان مسیر مثل روند اخیر       

 % 161.8و % 100، % 61.8: ند از  وجود دارد که عبارتATPسه نمونه بارز از نسبت ھای . می دھد

) .آیکون با سه پیوت( ساخته می شوند Fibo-T ھا با  ATPدر نرم افزار داینامیک تریدر 

: به مثال زیر توجه کنید 
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روجکت  می  پ15ی به کف  م4 آوریل تا سقف 20 را از کف ATP درصد 100 نمودار اوراق قرضه است که چارت باال
 ماه می ، رالی 30در . می افتاده که در شکل مالحظه می کنید 30 روی ATP% 100صورت که در این .کرده است 

. مارس می باشد 22 می شروع شده از نظر زمانی  برابر با بزرگ ترین اصالح رالی از 15که از کف 

 متجاوز می ATP% 100و زمانی که بازار از . قی می شود  یک ھدف کلیدی از نظر زمانی تلATP % 100بعبارتی 
. قبلی که سیگنال بزرگتر ھست  اورباالنس می شود نوسان،شود و فراتر می رود 

 می یک درجه بزرگ تر از ھر 15روند درجه تغییر یافته است ، در اینصورت اخطاری است مبنی بر اینکه رالی از کف 
 . در بعد زمانی و قیمتی می باشد  جدیاین یک آموزش.  مارس می باشد 22اصالح از 

ATP ھا می تواند در ھر تایم فریمی مورد استفاده قرار گیرند ، نمودار بعدی ATP دقیقه نشان 15 را در تایم فریم 
: می دھد 
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. ساخته شده است  کندل قبًال2ن فقط  ژوئ4ومین سقف در چارت در تاریخ د
 24 دوم یک  سقف را در صعود کندل طول کشید ،26 اول در چارت صعود قبلی  می باشد ، صعود از ATPصد درصد 

. می باشد ATP% 100کندل ساخت ، دو کندل قبلی 
  روی کندلATP% 162و .  ژوئن می باشد 5 صبح در 10 ژوئن تا روی کندل 4 دوم در از کف صعود ازATPصد درصد 

. ام ژوئن می باشد 5  در 13:45ساعت 

ناحیه ھدف زمانی 

 پیش بینی شده است نواحی زمانی نسبتًا محدود و باریکی ھستند که صعودھانواحی ھدف زمانی ایده آل که در 
در این سری آموزشی ، ما .  ھا از ترکیبات متفاوت پیوت ھا می باشند ATPشامل چندین ریتریس ھای زمانی و 

 دید که ترکیبات پروجکشن ھا زمانی دینامیک غالبًا اگر ناحیه ھدف زمانی با یک احتمال قوی به روند پیش خواھیم
. بینی شده تغییر یابد برای شناخت پیشرفت ھا مفید خواھد بود 

 روزھای معامله  برایتقویم منظم

ن ھای زمانی دینامیک از دیتای روزانه  از روزھای تقویمی و روزھای معامله کردن برای ساخت پروجکشآیا ما باید 
مخصوصًا براى موج ھاي کوتاه  از آنجايیكه ما يك نسبتي از  محدوده زمانى داريم استفاده میكنیم، استفاده کنیم ؟

. ست،نیمھم زیاد  تر

.  روز کاری می باشد 38 روز تقویمی معادل 55 روز می باشد و 34 روز تقویمی معادل 55 یک  TCRاز % 61.8
 روز کاری معادل محدوده 24. کاری می باشد ) گرد باال( روز 24 روز کاری معادل 38 در TCRاز % 61.8بنابراین 
 روز تقویمی تاریخ یکسانی 34 روز کاری و 24پیش بینی پیشرفت ھر دو مورد .  روز تقویمی می باشد 34زمانی 

.فته می باشد می دھد  بعالوه یا منھای یکی دو روزی که تعطیالت یا اخر ھ
.بسیار آسانتر مورد استفاده می باشد  استفاده از روزھا بجز سیکل ھای خیلی بلند چند ماھه،  به دالیل علمی ،
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مرور درس 

پروجکـشن ھـای زمـانی در پیـشرفت ھـا      .  مـی باشـند   ATP و TCR ، Retسه تکنیـک پـیش بینـی زمـانی دینامیـک       
 ممکن است بازار  بعنوان حمایت یا مقاومـت یـا تعیـین یـک رونـد عمـل       محاسبه می شوند و برای یافتن مناطقی که     

. مخاطبین ما باید به ھر کدام از این تکنیک ھا آشنایی کافی داشته باشند . کند به ما کمک می کند 
.  یا منحنی جدید می باشند نوسانپروجکشن ھای جدید بعنوان تاییدی بر ساخت یک

یی خواھنـد   چنـد پروجکـشن بـا ھـم در یـک جـا منطبـق شـوند احتمـال قـوع بـاال           مناطق ھدف زمانی وقتی که دو یا      
.  داشت 

 TCR(ھر پیش بینی در روی نمودار سلف گزارش ھای داینامیک تریدر ، با نسبت ھایی که از گونه ھـای پروجکـشن                  
ه مـی  برچسب گذاری شده است که وابسته به پروجشکن ھـایی اسـت  کـه بـا  دو یـا سـه پیـوت سـاخت                        ) ATPیا  

 که مانند ریتریس زمـانی از دو پیـوت اسـتفاده مـی      TCRھیچ برچسب ھای بخصوصی برای پروجکشن ھای . شوند
.و میتواند از ھر دو پیوت استفاده شود کنند وجود ندارد بعنوان مثال سقف به سقف 
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دومدرس 
ایت و مقاومت و تغییر روند مناطق ھدف زمانی برای  حم

در بخشی از این سری آموزشی آنالیز زمانی ، ما روش ھایی از آنالیز زمانی  پایه ای که مشتمل بر ریتریس ھای 

این . ت اول را مروری بکنید  قسماگر شما آشنا با اين اصطالحات نیستید . ھا بود خواندیم TCR ھا و ATPزمانی 

در این . گذارد که شما به ھر تکنیک از آن سه تکنیک گفته شده آشنا ھستید  بر این میاموزش فرض ربخش آ

در نظر گرفته می ... ، مقاومت یا روند برگشتی و ھفته ما نشان می دھیم چگونه محدوده زمانی برای حمایت 

شود

 ھدف زمانی نواحی

روجکشن ھاي زماني دينامیک از  ھستند که شامل پیھاى زمانى نسبتًا باريك معتبرترين ھدف زمانى آن محدوده
به طور مطلوب، منطقه زمانى مورد نظر حداقل  . و بیشتر از يک درجه تغییر مي باشند اخیر  نوسان تابنيچند

 .مي باشدTCRسقف - کف يا سقف - و ھر کف ATPشامل يك  ريتريس زماني ، 
.  ماه می می باشد 29 آوریل تا 25از کف   ساعتی می باشد  که 1اولین مثال در زیر نمودار سویا در تایم فریم 

ھدف یافتن منطقه زمانی با . می کاھشی می شود 29 ماه می درست می کند  و تا 18چارت یک سقف در 
. یک کف می باشد ی برای ساخت ھایلپتانسی

انی  از محدوده زمATP ماه می یک 18 ام آوریل به سقف 25چارت زیر نشان می دھد که ریتریس زمانی از کف 
 ز ماه می کاھشی ا11 تا 2 از ATP و TCRکف اخیر -غالبًا کف . می باشد B از سقف موج Aپروجکت شده موج 

. ماه می می باشد 18سقف 
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. ام ماه می شامل  یک پروجکشن از ھر سه سری از پروجکشن ھا می باشد 30
.  دو کف کوچک قبلی  ازTCR کف –پروجکشن کف % 100
100 %ATP جایی که WC=100% WA
100 % ATP می کاھش یافت 18 ام می از سقف 11 از از دوم تا .

ریتریس  % 50 و 38 بترتیب  ، می31 و 29 می در نظر بگیریم  18 آوریل تا سقف 25اگر ریتریس زمانی را از  کف 
. پروجکشن طبقه بندی می کند 3 می 30ناحیه ھای زمانی ریتریس در . زمانی می باشند 

 3 می جایی که 30 می با تاریخ کانونی 31 می تا صبح 29احتمال وقوع ھدف زمانی برای کف بعدی از میان عصر 
. پروجکشن ھای کلیدی ساخته شده است می باشد 4از 

 می با 31تا صبح  می 29نشانگر احتمال وقوع یک کف در عصر  می باشد که  قیمت می باشد –چارت بعدی زمان 
.  درصد می باشد 62 و 50ریتریس زمانی 

در مثال اول نشان دادیم کـه چگونـه پروجکـشن ھـای کلیـدی زمـانی را مـشاھده مـی کنـیم ، اگـر محـدوده زمـانی                          
.د ن می باشکشن ھاباریکی را که مشتمل بر پروجکشن ھایی از ھر حداقل دو یا سه سری از پروج

 روی یک نمودار انجام می شود ، اجازه بدھید  به نمودار لوبیـا نگـاھی            پیش بینی  حال که شما متوجه شدید چگونه     
سازند ،  پتانسیل باالیی برای ما می بیندازیم ، پروجکشن ھای زمانی
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: زمانی داینامیک بدین صورت گذاشته شده اند از باال به پایین پروجکشن ھای

. آوریل 25 دسامبر  تا کف 19 درصد ریتریس ھای زمانی از سقف 62 و 50، 1.38
. آوریل 25 مارس تا کف 7 درصد ریتریس ھای زمانی از سقف 162 و 100 ، 2.62
 می 30 ما تا کف 18از ریتریس ھای زمانی از سقف  % 262 و 3.162
. می 30 می از کف 18 آوریل به سقف 25کف  از ATPصد  در162 و 100 ، 4.62

دو دوره زمانی وجود دارند که شامل یک پروجکشن از ھر یک از سه یا چھار سری از پروجکشن ھا می باشد که 
یکی از این دو دوره باید حتمًا باید منتج به یک سقف ھم اندازه یا . ژوئن می باشد 26 تا 22 ژوئن و 14 تا 12ھمانا 

. روز کاھش می یابد 12 ماه می باشد که بوسیله یکی از این 18ند از بل

اگر قیمت لوبیاھا  به سمت ھر کدام از این دو ناحیه ھدفی زمانی پیشروی کند ، ما می بایست نسبت به قیمت و 
. که  امکان تغییر روند در اینجاھا وجود دارد باشیمالگوھا  ھوشیار 

. ام آوریل می باشد 25عته سویا از  سا1چارت بعدی تایم فریم 
ژوئن پتانسیل ھای تارگت ) دوشنبه–پنج شنبه  ( 25-21 ژوئن و 14-13ما می خواھیم در اینجا ببینیم که دوره ھای 

پیش بینی مشابھی در اطالعات میان روزی ممکن است بعالوه یک منھای یک روز کاری .زمانی بعدی می باشند 
.  ممکن است زودتر یا در پایان روز درست کند  را سقف یا کف واقعیکه ، را در پیش بینی نشان دھد 
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 ژوئن دو منطقه ھدف زمانی برای 26 تا 21 ژوئن و 14 تا 12اگر ما پروجکشن ھا را برای ھر نمودار در نظر بگیریم 
نھا به تعداد مساوی پروجکشن دارند  ، من   ھر یک از آر است؟آيا احتمال يکي از ديگرى  بیشت .سقف می باشد 

 آوریل تا سقف 25 از کف ATP% 100 ژوئن یک مقداری برجستگی و احتمال بیشتر می دھم زیرا شامل 26 تا 21به 
. ) B یا 2موج ( می می باشد 30از کف  ) A یا 1موج ( می 18

 بکار ببریم در شکل زیر چارت مربوط به روز دوشنبه می S&Pرای اجازده دھید پروجکشن ھای زمانی داینامیک را ب
باشد ، در چه زمانی پروجکشن ھا باید ساخته شوند ؟؟؟
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.  می باشد کف جدید می کاھش یافته است ، شناسایی ھدف زمانی برای وقوع 22 از سقف S&Pاز انجاییکه 
: که می سازیم  نشان می دھد چارت روزانه بعدی سه سری از پروجکشن ھای بارز را 

 کف – کف TCRپروجکشن 
 اخیرصعودریتریس زمانی  

ATPکاھش اخیر 
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.  ژوئن می افتد 21-20 ژوئن و 14 از ھر سه سری وجود دارد که در یکی از دو منطقه ھدف زمانی در پیش بینییک
آيا احتمال  .صالحی باید در یکی از این ناحیه ھا ساخته شود  می یک اصالح باشد ، کاھش ا2اگر کاھش از سقف 

 ATP% 100 ژوئن بعالوه منھای یک روز کاری می بود زیرا شامل 14   انتخاب اول من يکي از ديگرى  بیشتر است؟
. می باشد  ھست W.C=100% W.Aجایی که 

نواحی ھدف و مینیمم زمان ھدف ھا 

 . زمان ھدف ھاي زماني را با احتمال باال براي تغییر روند شناسايي کنیم اين نواحي ھدف كمك  میكنند كه
 شناسايي مي کنند در مورد موضوع سويا،  ھدف زمان را براى يك روند اخیر ھمچنین به ھمان روش، آنھا حداقل

 ژوئن 12یش از به عبارت ديگر، روند بولیش پ . ژوئن میباشد 14 تا 12 مي ، دوره 30اولین پروجکشن زماني از کف 
. مي ادامه دارد30نبايد كامل شود ، يك پروجکشن تقريبًا دو ھفته از 

. ژوئن می باشد 15 تا 13 ام ژوئن ، مینیمم پروجکشن برای کاھش 5 ، از سقف S&Pدر ھمین چارت اخیر 

نواحی ھدف و امتداد روند 

 مورد ناحیه ھدف مورد نظر ادامه بدھد، حداقل به معموًال، فرض است اگر يك  بازار  به روند گذشته از يك منطقه
اگر  ژوئن درست بكند از 15 ، يك کف  روزانه جديد پايین تر S&P اگر در مورد موضوع .نظر بعدى ادامه خواھد داد

 ژوئن درست بكنند و بسته شوند ، احتمال دارد روند بولیش 14چارت لوبیاھا  يك سقف روزانه جديد  را پس از 
 . ژوئن يا ديرتر وجود خواھد داشت20احتمال  كاھش تا  ژوئن ادامه داشته باشد21 حداقل تا

کدام پروچکشن ھا اھداف عینی .  در ناحیه ھدف زمانی قرار ندارد ، اما اکثرًا وجود دارد دقیقًاھر سقف و کفی 
، معموًال ما روی یک  اين قدرت ذھنى است که ما چطور گروه ھاي پروجکشن مھم را انتخاب میكنیم .می سازند 

.  یا دو پروجکشن مھم تمرکز می کنیم 
نباید فراموش کنیم که آنالیز زمانی فقط یکی زا سه فاکتور کلیدی آنالیز داینامیک ھمراه با پترن و انالیز قیمت می 

ست  ھم  تنظیم روند برگشتی وقتی یک پترن بنظر میرسد در حال تکمیل ا–در یک روند ایده آل . باشد می باشد 
.بعد زمانی و ھم بعد قیمتی کامل شده است  احتمال قوع برگشت روند باالتر می رود 

مرور درس

در این سری آموزشی ما یاد گرفتیم که چطور پروجکشن ھای پایه ای زمانی را بسازیم و چطور نواحی ھدف 
ما می دانیم  که می . د زمانی را بشناسیم  که شامل حداقل یک پروجکشن از سری پروجشکن ھا می باش

ھدف ھای زمانی به ما کمک می کند مینیمم زمان ھدف را برای ھر تغییر . توانیم این پروجکشن ھا را بسازیم 
روندی بیابیم به ھمین ترتیب نواحی با احتمال وقوع باال وقتی که روند برگشتی بعدی باید ساخته شود را پیدا 

.کنیم 

. از ساخت پروجکشن ھای زمانی و نواحی ھدف نگاه کنیم ما باید به مثال ھای بیشتری
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سوم درس 
نواحی ھدف زمانی بیشتر برای حمایت ، مقاومت و تغییر روند 

 داینامیـک را مـی خـوانیم کـه           آنالیز زمـانی   یکی از سری ھای آموزشی داینامیک می باشد ما روش ھای          این بخش   
اگر شما آشنا با اين اصطالحات نیستید  لطفًادرس  . ھا می باشد  TCR  ھا ATPنی ، مشتمل بر  ریتریس ھای زما

اول را مرور نمايید اين سري آموزشي فرض خواھد كرد شما کامًال آشنا به  ھريك از اين تکنیک ھاي سه گانه پـیش                
ه نـسبتًا باريـك زمـان    وددشده که چطـور  يـك محـ    بخش دوم اين سرى ھفته قبل آموزش داده  ..بیني زمانى ھستید  

نـواحي ھـدف زمـانى پـیش بینـي مـي        نقش حمايت ، مقاومت يا تغییر روند دارد كه ما غالبًا نواحي ھدف مي نامیم   
 .می باشد شمارش موج روند يا اتمام درجه روند ،شود ويک احتمال باال براي حداقل تارگت زماني براي يک روند 

درس اين ھفته  با يك مثال مي گويد كه براي تايید يـا   . قرار دارد  سایتك و دو در بخش آرشیو مشتركین  ي یبخشھا
.چکار کنیمابطال ھدف ھاي زماني  از ھر دو پروجکشن ھاي  بلندتر و كوتاھتر  چطور 

سقف بعدی سویا کجاست ؟

ل وقوع باال  ه احتما ژوئن را ب26 تا 21 و  14 تا 12دھد ما چطور نواحي ھدف زماني ی اين سرى نشان م2قسمت 
 ژوئن است، درست در 12 ژوئن، تاريخ اين سري آموزشي  آماده است،سقف چارت لوبیا در 19از  .درست میكنیم

 ژوئن خارج شوند ، ما براى ھدف پتانسیل بعدى 12اگر لوبیاھا از سقف   .اولین ناحیه ھدف پتانسیل مي باشد 
تر را از  ھفته  مدت تازه  كوتاهنوسان ھایاگر ببیند ).وئن ژ26-21. ( سه شنبه مي  يابیم -شنبه براي سقف  پنج

باشدداشته ادامه 26تا ماوراى ژوئن گذشته بتوانیم استفاده كنیم  مي بینیم که ھدف بعدى ممكن است 
 سقف  از امواج اصلی از ماه – ھای سقف CRT ھا و ATPنمودار زیر شامل ھمه ریتریس ھای زمانی بلند مدت تر ، 

. می باشد 2000ل می سقف سا
.که باید مورد توجه باشد در اینجا محدوده ای از زمان که شامل خوشه یا گروه پروجکشن ھای زمانی است 
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جـوالي  11مقدارى تأكید روى قسمت اولیه اين  دوره   سپتامبر توزیع شده است ،       7 جوالی تا    11این پروجکشن ھا از     
. روزه معامله که شامل سه يا چھار پروجکشن باشد وجود ندارد 5 تا 2 آگوست امكان دارد باشد ، اما دوره 7تا   

در دروس اموخته شده سعی نکنید       .این پروجکشن ھا نقاط خیلی مطمئنی برای ھدف زمانی در تغییر روند نیستند              
خ ھا مـی خـواھیم ھـشدار بـدھیم  کـه اگـر برخـی از         مادامیکه ما روی بعضی از این تاری      . خارج از این چیزی نسازید      

، در آینـده  آمـوزش ھـا در     . پروجکشن ھا رو این تاریخ ھا بیفتد و یا بعضی وقت ھا رو این این زمان ھـا مـی شـمارد                
!این سری  به شما درس خواھد داد که چگونه از شمارش روزھای تقویمی و معامالتی استفاده نمایید 

حـال  . مانی نشان داده شده در باال ، ما یک تارگت زمانی ویژه برای یک روند مـی تـوانیم بیـابیم        از پروجکشن ھای ز   
 سـاعته  از  1اجازه بدھید دید کوتاه مدت تر داشته باشیم  و ببینیم تا اطالعات مفید تر پیدا کنیم ،  نمودار زیر چـارت            

 ژوئـن  15ایـن پروجکـشن ھـا تـا         . شـده اسـت     که چھار مجموعه پروجکشن ھا نشان داده        . آوریل می باشد     25کف  
 تا کندل  بـه  زیـر   457اگر قیمت ھا کاھشی شود و قبل از اینکه سقف دید بزند  با             . معتبر ھستند و نه بیشتر از ان        

. ژوئن برود ، پروجکشن ھا باطل خواھد بود 15

 % 100و % 61.8 سقف سـقف   TCR بدین صورت نامگذاری کردیم که اولی پروجکشن در تصویر باال پروجکشن ھا را    
از مـوج اخیـر   % 162و % ATP 100سـومی  . می باشد ، دومـی ریتـریس زمـانی آخـرین کـاھش کوچـک مـی باشـد                 

 100و چھـارمی نیـز   . ژوئن پروجکت شده اسـت  15 ژوئن که از کف 12 می تا سقف    30صعودی می باشد که از کف       
. می پروجکشن شده است 15 می از کف 18 آوریل  به سقف 25 می باشند که از کف ATP %162و 
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% 62 ژوئن  کـه شـامل دو پروجکـشن مـی باشـد عبارتنـد از       27 ژوئن به صبح 26در دوره تصادفی اول از  بعد از ظھر  
 شماره گذاری شده است2 ریتریس زمانی که با 100 نامگذاری شده و  1 که با شماره TCRسقف به سقف 

% 162 نامگـذاری شـده اسـت و    3 است که با شـماره  ATP% 100 ژوئن که شامل 29دوره تصادفی دوم بعد از ظھر       
اری شـده   نامگـذ 1پروجکشن از ششم جوالی کـه بـا شـماره    .  نامگذاری شده است    2ریتریس زمانی که با شماره      

.است  توسط خودش خارج شده و نباید مورد توجه قرار گیرد 
 ام جوالی می باشد که شامل پروجکـشن ھـایی اسـت کـه     11 ام جوالی تا صبح  10دوره تصادفی سوم بعد از ظھر       

ز آیا یکی از این سـه دوره بـه تنھـایی و خودبخـود مـی توانـد معتبـر تـر ا           .  نامگذاری شده است     4 و   3با شماره ھای    
دیگران باشد ؟ یا از دیگران کم اعتبارتر باشد ؟

 اخیـر پـیش بینـي شـده روى     نوسان اين سرى است، آن 2شماره  مطالب آموزشی ھفته گذشته را بخاطر بیاورید ،         
دوره اول در بـاال   . ژوئن   محتملترين منطقه  زماني مورد نظر براى يـک سـقف مـي باشـد      26 تا   21ديتاي  روزانه  در      

 29دوره دوم،  . ژوئـن در نھايـت از پروجکـشن ديتـاي روزانـه شـروع میـشود        27 ژوئـن تـا      26 شـده در دوره      شرح داده 
 جوالی است باید شروع کنیم 11 و 10ما با حذف دوره سوم که .ژوئن، است که سه روز کاري بعد مي باشد 

ن دوره ھـا  ود نـدارد کـه یکـی از آ    ژوئن وج29ا  ی27 و 26چیزی در خصوص پروجکشن ھای کوتاه مدت در ھر دو دوره          
 ژوئـن متمرکـز کنـیم  بـرای اینکـه بـا تارگـت زمـانی یـک درجـه بـاالتر                      27 و   26 دربنابراین ما بایـد خـود را        . خارج شود   

. ھمپوشانی دارد  

 ژوئن 27-25 ھدف زمانی بعدی  براس ساختن یک سقف در –سویا 

 ژوئـن  14-12 ژوئن برسد و ناحیـه ھـدف زمـانی    12ه باالی سقف    چنانچه قیمت سویا به باالی رشدش ادامه یابد و ب         
چـون ایـن دوره   . ژوئـن مـی شـود      27،  25 چھارشـنبه    –ساخته میشود و محتمل تـرین زمـان سـقف بعـدی دوشـنبه               

اگـر قیمـت در ابتـدا     .مشتمل بر ھر دو بخش کوتاه مدت و میان مـدت پروجکـشن ھـای زمـانی داینامیـک مـی باشـد           
ژوئن برود این ھدف زمانی معتبر نخواھد بود و ما پروجکـشن ھـای زمـانی داینامیـک      15زیر کف   کاھشی شود ، و به      

.را برای پتانسیل کف بعدی پیدا می کنیم 
ژوئـن مـی باشـند ، اگـر     25 آوریل قیمت ھا در حال ساخت یک سری امـواج نـسبتًا مـنظم مثـل           23از انجایی که کف     

اگـر سـقف بعـدی    .  زمانی محتمل بعدی ادمه یابـد       ناحیهازده دھیم پروژه    ریتم زمانی به ھمان صورت ادامه یابد ، اج        
در خارج از محدوده زمانی پروجکشن زمانی ساخته شود این سـیگنالی مبنـی بـر قـوی یـا ضـعیف بـودن سـویا مـی                 

.باشد 
ج سری از  پن. ژوئن مي باشد 28 آپريل تا صبح 25نمودار زير چارت يک ساعتي لوبیا مي باشد  ، اطالعات از کف 

پروجکشن ھای زمانی شماره گذاری شده است ، با توجه به نمودار خواھیم دید که این پروجکشن ھا معنی دار 
.است 
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 نـشان مـی    رانمودار روزانه زیر  بعضی از پروجکشن ھای زمانی نشان داده شده در سری آموزشی ھفتـه گذشـته          
ھـدف بعـدی   .  ژوئن بوده است   14 تا   12 ژوئن ساخته شده که در حقیقت ھدف زمانی اش           12در  سقف اخیر   . دھد  

 ژوئن ادامه دار باشد مشتمل بر پرجکـشن ھـای زمـانی      27 تا   25جدید چنانچه قیمت ھا ھمچنان تا       برای یک سقف    
.خواھد بود که در نمودار یک ساعته زیر نشان داده شده است 

مرور درس

در سه قسمت اول از اين سرى آموزشى، آمـوختیم کـه چطـور بـه سـاخت انـواع پروجکـشن ھـاي زمـانى دينامیـک                   
 ھدف زمانى را شناسايي کنیم و به چطور ناحیه زمـاني را توسـط         ناحیه ای بپردازيم ، چطور پروجکشن خوشه ھاي       
. بروز کنیم تايم ھاي تحلیل کوتاه مدت و بلند مدت 

 پروجـشکن ھـای زمـانی ھـستند کـه بـرای شناسـایی مینـیمم و               کـه   در سری آموزشی ھفته آینده  خـواھیم دیـد           
.ماکزیمم زمان ھدف برای یک روند یا شمارش روند مفید ھستند 
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چھارمدرس 
نواحی ھدف زمانی بیشتر 

نـالیز زمـانی دینامیـک آمـوزش داده شـد کـه            آ ینامیـک از سـری آموزشـی ، روش ھـای          نالیز زمانی د  بخش اول از آ   در  
اگر شما آشنایی با این روش ھا ندارید یک بار بخـش اول را مـرور   .  بود TCR و ATPمشتمل بر ریتریس ھای زمانی ،   

كـاربرد  ھاى زمانى سه گانه  اين سري آموزشي فرض خواھد كرد شما  آشنايي کامل با ھريك از اين  تكنیك          .نمایید  
.رید دامتداولشان

در قسمت دوم آموخته شده که چگونه  محـدوده بـاریکی از زمـان را بـرای حمایـت و مقاومـت و رونـدھای برگـشتی                             
.پیش بینی کنید که ما غالبًا نواحی ھدف زمانی می نامیم 

ه در بخش سوم مثال ھایی از پروجکشن ھای زمانی که دارای پتانسیل ھای برگشتی ھستند  را به تـصویر کـشید                  
 ، TCR درس این ھفته ما در صدد ھستیم از مثال ھای جاری طوری استفاده کنیم که بتواینم بـا اسـتاده از                     در.است
ATP و ریتریس زمانی نقاط بحرانی ھدف را شناسایی نماییم  .

.بخش ھای اول تا سوم بعنوان آرشیو در وب سایت ما قرار دارد 

سیگنال ھای اھداف زمانی بازار ضعیف یا قوی 

 اگـر قیمـت ھـا    پیش بینـی شـده بـود   برای یک سقف  ژوئن 27 تا 25زمانی که در ھفته گذشته برای روزھای  ھداف  ا
ژوئـن کـاھش   15  بـه کـف   بدون اینک لوبیاھـا افـزایش داشـته باشـند        ژوئن برود ،     13بصورت ناگھانی به باالی سقف      

 ھـست یـا کـه لوبیاھـا در صـدد ادامـه       ABC اصالح  ژوئن آخر25 در این نقطه از زمان ما نمی دانیم که اگر کف  .یافتند  
.کاھش ھستند 

اجازه دھید از آنالیز زمانی خودمان برای شناسایی منطقه زمانی بحرانی که در شناسایی موقعیـت قیمتـی لوبیاھـا        
.کمک می کند بھره ببریم 

ھـای زمـانی بـرای رونـدھای      ، پـیش بینـی   مادامیكه اين راه دستیابى به تحلیل زمـانى بـراى ايـن مثـال خواھـد بـود          
برگشتی انطور که نشان داده شده کمی متفاوت خواھد بود ، ما می خواھیم از سه نوع پروجکشن زمـانی مـشابه      

.و ریتریس زمانی می باشد TCR ، ATPاستفاده نمائیم  که 

جـازه دھیـد محتمـل     ا. ژوئن ھـستند   25ا در حال ساخت یک سری از موج ھای منظم مانند             آوریل ، لوبیاھ   23از کف   
.چنانچه این ریتم ھمینطور ادامه داشته باشد ، پیدا کنیم  زمانی بعدی را ناحیهترین 

چنانچه سقف بعدی خارج از محدوده پیش بینی شده بود  این سـیگنالی مبنـی بـر ضـعف یـا قـوت لوبیـا تلقـی مـی             
.شود 

ی از ر سـ 5مـن  .  ژوئـن مـی باشـد    28ل تـا صـبح      آوریـ  25 دقیقه لوبیا مـی باشـد ، کـه ازکـف             60چارت زیر تایم فریم     
اه کنیم و سپس در خصوص نـشانه ھـای ایـن پروجکـشن ھـا            گپروجکشن ھای زمانی را نام گذاری کردم  به چارت ن          

.بحث کنیم 
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 ژوئن25پروجکشن ھای زمانی از کف 

قف به کف اخیر ریتریس زمانی از س% 1.100
 % 100 سقف سقف TCRپروجکشن .2
از دو سقف اخیر % 100 سقف سقف TCRپروجکشن .3
4.100 %ATP ژوئن پروجکت شده باشد 25 از افزایش اخیر  که از کف .
5.100 %ATP ژوئن پروجکت شده باشد 25  می از کف 11 تا 8 که از صعود .

 سـاعته  ، امـا ایـن مـا رو بـا یـک       1ی کوتاه مـدت در تـایم    زمانی  بخصوص منحنی ھا  بسیاری از دوره ھای گسترده      
 .قسمت بحرانی از اطالعات اماده نمی کند 

اگـر یـک   .  جـوالی سـاخته شـود    9 ژوئـن تـا   29چنانچه ریتم زمانی اخیر ادامه دار باشد ، سـقف بعـدی بایـد در دوره                 
احتمال نزولی شـدن بـازار و سـاخت یـک      ژوئن ساخته شود ، این نشانه ای از ضعیف شدن بازار  و 29سقف قبل از    

 جوالی ساخته شود ، این یک سـیگنال بـازار قـوی اسـت کـه احتمـال رونـد        9اگر سقف بعد از   . کف جدید می باشد     
.صعودی برای ساخت قله جدید قوت می گیرد 

 محـدوده زمـانی باریـک تـر     ما االن می توانیم به یک تایم فریم پایین تر یا درجه پایین تر از موج ھا برویم و  می توانیم               
. در بعد زمانی را که بتواند به ما اخطاری زودتر در خصوص پوزیشن بدھد شناسایی نماییم 

سـقف سـقف ،   % 100 سه مجموعه متـداول     رت  چا.  ژوئن می باشد     13 دقیقه  از سقف      15چارت بعدی تایم فریم     
ATP  سـقف انتھـای ایـن    .  ژوئـن افتـاده اسـت    27وی ھمه این پروجکشن ھـا ر .  و ریتریس زمانی  را نشان می دھد

 ژوئن چیست ؟27 ژوئن می باشد ، نشانه معنی دار 27دیتا در 
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 ژوئن ھـست کـه   25 صعودیاين يک سیگنال فرعي  ژوئن ادامه بدھد ، 27اگر قیمت لوبیا ھا به رشد تا باالی سقف    
 ژوئـن ادامـه   13که چنین ایجاب می کند که قیمت لوبیاھا باید بـه بـاالی سـقف    کند کامل را   ABC  کف ممکن است

 ژوئن کاھش شان ادامه یابد  این یک سیگنال اولیـه رونـد نزولـی  بـرای سـاختن کفـی          27اگر لوبیاھا از سقف     . یابد  
. ژوئن می باشد 25کف  از  ترپایین

S&Pھدف زمانی سقف 

 15 در ABC که چنانچه ما می خواھیم پروجکشن ھای بسازیم       . می باشد    S&Pوط به پوزیشن فعلی     مثال بعدی مرب  
 سـاخته مـی   ا، البته این زود است که بدانیم ، اما  تمرینی میشود کـه بـدانیم چطـور پرجکـشن ھـ        ژوئن تکمیل شد    

در مـورد  . د الزم نیـست  عمومًا تا زمانی که یک سقف یا کف جدید تایید شود ساختن پروجکـشن ھـای جدیـ   . شوند  
 ABC ژوئن بسته شود تا بتواند سیگنال کامـل شـدن کـف    21 باالی سقف فرعی    S&Pحاضر ، احتیاج داریم که چارت       

.را تکمیل نماید 

. سری از پروجکشن ھای متداول می باشد 5که شامل . می باشد S&Pنمودار زیر ، نمودار نقدینگی 
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 ژوئن برای پتانسیل سقف 15پروجکشن ھای از کف 

 سقف سقف TCRپروجکشن ھای .1
2.ATPمارس پروجکت شده باشد 22 سپتامبر که از کف - ھای آوریل .
ریتریس ھای زمانی از روند نزولی فرعی قبلی .3
4.ATP ژوئن پروجکت شده باشد 15می که از کف – ھای مارس .
ھای زمانی کاھش اخیرریتریس .5

اگر ما دقیق تـر نگـاه کنـیم ، آیـا محـدوده           . این پروجکشن ھا بنظر میرسد در دوره گسترده ای از زمان پھن شده اند               
 جـوالی  31 تـا  24نسبتًا باریکی از زمان که شامل پروجکشن ھا باشد از این سه چھار سری مجموعـه وجـود دارد ؟                 

، ھـیچ دوره دیگـری نیـست کـه شـامل پروجکـشن ھـایی           ن مـی باشـد       سری پروجکش  5 سری از مجموع     4شامل  
.باشد که چین محدوده باریکی از زمان را در بر گیرد 

 31 تـا  24 ژوئن ادامه دھد ، محتمـل تـرین ھـدف زمـانی بـرای سـقف بعـدی آن دوره        15 به رشد خود از کف   S&Pاگر  
.ھدف زمانی مربوط نمی بود  ژوئن پایین تر برود این 15 از کف S&Pاگر . جوالی می باشد 

حاال این ھدف زمانی چطور در تصمیم  معامالتی به ما کمک می کند ؟ 
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 جوالی مینیمم زمان ھدف برای سقف بعدی از ب استفاده از ھمین پیوت ھا در 24ما فرض را بر این می گذاریم که 
.ی شود  جوالی متمایل به خرید م24معامالت حداقل تا . ھمین  درجه زمانی باشد 

 ؟ S&Pکف جدید در لوبیا یا 

 ژوئن را قبل از ادامه صعود بزند ؟ مطمئن ترین 15 اول کف S&P ژوئن را بزند یا 15چه می شود اگر لوبیا اول  کف 
زمان ممکن برای کف بعدی در ھر بازاری چیست ؟

ین بحث را تمام می کنم و به خودتان من ا. االن شما می دانید که چگونه باید ھدف ھای زمانی را پیش بینی کنید 
.مربوط می شود که اکنون اھداف زمانی که دارای پتانسیل کف باالیی در ھر بازاری  ھستند  بپردازید 

اگر ھر بازاری کف جدیدی را در چند روز آتی معامالتی بسازد ، ما پروجکشن ھای زمانی را برای ھر پتانسیل کفی 
فته آینده خواھیم دید که انھا چطور با پروجکشن ھای شما قابل قیاس ھستند می سازیم  ، در سری آموزشی ھ

.

مرور درس

 ھا پروجکشن ھای ATP سقف سقف و کف کف ، و TCRحاال شما می دانید که چطور توسط ریتریس زمانی ، 
 از چند سری برای  شما می دانید چگونه به محدوده باریکی از زمان که پروجکشن ھا. زمانی داینامیک را بسازید 

شما می دانید چگونه از تایم فریم ھای کوچک تر  برای گرفتن . شناسایی اھداف زمانی رسم شده اند نگاه کنید 
شما ھمچنین می دانید چطور  از پروجکشن ھا برای شناسایی دوره نسبتًا . زودتر سیگنال ھا استفاده نمایید 

ی مینیم و ماکزیمم از سقف یا کف بعدی در محدوده بازاری الزم گسترده تری از زمان را شناسایی کنید که برا
.است 

بنابراین ما عوض خواھیم کرد . سری آموزشی بعدی یک بار دیگر شامل مثال ھایی از یک یا دو بازار اخیر می باشد 
جکشن که چطور تقویم و روزھای معامالتی کف کف و سقف سقف باندھای زمانی و نواحی منظم زمانی برای پرو

.ھای زمانی دینامیک خواھد افزود تا احتمال وقوع تغییرات روند قوت بیشتری بگیرد 
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پنجمدرس 
ھدف زمانی برای کف اوراق قرضه 

 استفاده می شود استفاده TCR و ATPدر درس این ھفته  از اینکه چطور از تکنیک ھای سه گانه ریتریس زماین 

اھیم کرد خو

چارت ماھیانه اوراق قرضه 

. روند اصلی و شمارش در شکل نشان داده شده است . می باشد 1987چارت زیر نمودار اوراق قرضه از کف اکتبر 

اگر اوراق قرضه اصالح اصلی سقفش در مارس تمام شود  ، بنابراین چگونه مینیمم ھدف زمانی  کف اصلی بعدی 

قی می بود پروجکشن ھای زمانی را برای ساخت کف قابل قیا بعدی به ما بدھد ؟باید  ساخته شود ؟ آیا منط
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مقادیر زماین کف کف در شکل . در ابتدا محدوده زمانی از کف کف  امواج اصلی در شکل باال نشان داده شده است 
فرض را بر این می گذاریم . ماه می باشد 25 و 19 کف کف کوتاه ترین سیکل زمانی. بال نشان داده نشده است 

 ماه از 19. که کف قابل مقایسه بعدی  با احتمال وقوع باالیی در محدوده زمانی کف کف قبلی ساخته می شود 
 ، اگر اوراق قرضه به کاھش تا آگوست ادامه دھد ، آنھا 2002 ماه فوریه 25 می شود و 2001کف ژانویه  آگوست 

. سال گذشته نخواھند ساخت 13ال آینده کف جدیدی را برپایه ریتم زمانی کف کف اخیر  از برای س
 روند صعودی داشت ، محدوده سیکل ھای حرکتی کف سقف در خالل 1998 تا تا اکتبر 1987اوراق قرضه از اکتبر 

. ماه می باشد 28  تا12کدام دوره می باشد ؟ این روندھای صعودی در جھت روند حرکت می کنند ، محدوده 
 سال اخیر  ، اوراق قرضه نباید کفی 13بر اساس امواج روند .  می شود 2002 معادل مارس 2001 ماه از مارس 12

و کف نشان داده شده در چارت ماھیانه در . قابل قیاس با ھمه سقف ھای برگشتی روند  از ھمان درجه بسازد 
. می باشد 2002تاریخ مارس 

روندھای حرکتی 

 اول اینکه سیکل ھای حرکتی چه ھستند ؟ .ممکن است شام دو سوال در خصوص نظریات باال داشته باشید 
سیکل ھای حرکتی سقف ھا و کف ھای نھایی ازا ندیکاتور . سقف ھا و کف ھای پیوت لزومًا آشکار نیستند 

نشان می دھد وقتی بازار سرعت وندھای حرکتی ر. مومنتوم ھستند یا زمانی که اندیکاتور کراس انجام می دھد 
معموًال سیکل ھای حرکتی با پیوت ھای زمانی منطبق می شوند  ، . کند می کند و روندش را شدت می بخشد 

. اما نه ھمیشه 
آیا ما در بازار فقط به کف ھا و سقف ھا عالقه مند ھستیم ، و وقتی یک سیکل روند بعدی را آغاز می کند اینکه 

.ت یا نه برایمان سودمند خواھد بود قیمت نھایی کف ھس

 روند  نوسان ھای

 1987در خالل بازار صعودی )  کف سقف ( ھمچنین  محدوده ای از زمان را در تاب ھای روند  سیکله ای حرکتی من
چطور می توانیم محدوده ھای زمانی از . اما پیش بینی شد محدوده از سقف مارس باشد .   اندازه گرفتم 1998تا 
 کاھشی باشد  ، 1998 اگر روند اصلی از سقف اکتبر اب ھای کف سقف با پتانسیل تاب سقف کف توجیه کنیم ؟ت

.  می باشد ؟ ھر کاھش در جھت روند بزرگ تر است aھر تاب کاھشی 
.بخشی از حرکت در جھت روند درجه باالتر خواھد بود  1998 تا اکتبر 1987 بین اکتبر  ھر رالی درجه روند

ما نوسان ھای نزولی بازار را با نوسان صعودی مقایسه نماییم ، ما نوسان ھای روند را با ھم مقایسه نموده اگر 
اگر ما عالقه مند به پتانسیل کمترین به بیشترین محدوده  زمانی از نوسان ھای امواج باشیم ، احساسی را . ایم 

نوسان ھای سقف (وسان ھای روند در بازار نزولی با ن)   کف-نوسان سقف(برای قیاس اصالح ھا در روند صعودی 
میدھد؟ ) کف

.در خصوص روندھای حرکتی و نوسان ھای روند در سری آموزشی آینده توضیح داده خواھد شد 

تاکنون ما با قیاس محدوده کف کف در روند اصلی آموختیم که اگر اوراق قرضه تا آگوست کاھش را رد کند ، کاھش 
چناناچه بعد از آگوست قیمت این خود یک بخش از اطالعات مفید است . عد ادامه خواھد داشت تا فوریه یا سال ب

.برای کاھش ادامه یابد 
اجازه . این پروجکشن ھای زمانی ساخته شده از روندھای بلند مدت روی دیتای ماھیانه نشان داده شده است 

.دی دارای پتانسیل  را در تایم فریم روزانه ببینیم دھید به تایم فریم پایین تر برویم و  منطقه ھدف زمانی بع

ھدف زمانی برای تایم فریم کوچکتر اوراق قرضه 

تا ببینیم اگر این چھار سری آموزشی تحلیل زمانی گذشته  آموزش داد که چطور پروجکشن ھای زمانی را بسازیم 
 نگاه به نمودار باال فرض بر این می گذاریم بدون. ھدف زمانی محتملی برای سقف یا کف بعدی در بازار  می باشد 

اولین سری از پروجکشن .  که سقف کامل شده است و  ما می خواھیم پتانسیل کف بعدی را پیش بینی نماییم 
ھایی که ما از نسبت آنھا استفاده می کنیم کدام ھا ھستند ؟

% 61.8، % 50، % 38.2 -ریتریس زمانی از بزرگ ترین درجه  .1
% 162، % 100، % 62 –زمانی از نوسان میانی در جھت مخالف مشابه روند جاری ریتریس .2
3.ATP 162، % 100، % 62 روند قیاسی اخیر در مسیر یکسان %
4.TCR 162، % 100، % 62 کف کف اخیر %

وقتی این پروجکشن ھا ساخته . نسبت ھا در روندھای درشت برای ھر کدام از سری پروجکشن ھا مھم ھست 
د ، ما می بینیم که اگر  محدوده زمانی نسبتًا باریکی که شامل یک یا دو یا سه  پروجکشن می باشد  و می شون

.ترجیحًا ھمه چھار سری از پروجکشن ھا 
.با ھمین روش و سری پروجکشن ھای پایه تقریبًا در ھمه  وضعیت ھا درست می کند 
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؟کف بعدی اوراق قرضه 
 

 اگر فرض . وقتی که کف میانی بعدی ممکن است در چند ھفته بسازد نه برویم و ببینیم اجازه دھید به نمودار روزا
کنیم اصالح بلند در ژوئن در نمودار اوراق قرضه تکمیل شده باشد 

TCRکف کف .1
2.ATP موج نزولی اخیر که از سقف ژوئن پروجکت شده باشد .
ریتریس زمانی رالی اخیر به سقف ژوئن .3
 2001 به سقف مارچ 2000جه روند باالتر از کف ژانویه ریتریس زمانی از در.4

 سری می باشد ؟؟4آیا این یک محدوده نسبتًا باریک زمانی است که مشتمل بر حداقل یک پروجکشن از سه یا 
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ھیچ دو پروجکشنی در خالل دو . ی باشد  سری پروجکشن م4 آگوست مشتمل بر  یک پروجکشن  از ھر 31 تا 15
.ھفته از یکدیگر نیستند 

 آگوست 31 تا 15محتمل ترین  زمان برای کف برای ھدف 

اگر اوراق مشارکت سقف ژوئن را نزند  و به کاھش خود به زیر کف ماه می ادامه دھد ، ھدف زمانی بعدی برای 
.  آگوست می باشد 31 تا 15شد  کف که قابل قیاس با پیوت ھای نشان داده شده با

ھر رالی بین االن و میانه آگوست احتماًال یک اصالح کوچک در روند نزولی  و رالی اصالحی مشابه چند روز گذشته 
. می باشد 

با این وجود اگر اوراق قرضه در ابتدا  سقف ژوئن را بزند  این ھدف زمانی برای کف بی اعتبار خواھد بود  و بنابراین 
.ھدف زمانی بعدی را برای سقف بعدی در نظر می گیریم ما 
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خالصه تحلیل زمانی داینامیک 

 ، ما سری آموزشی ھایی ارائه کردیم که چطور  پروجکشن ھای ھدف زمانی را با احتمال در پنج ھفته گذشته 
 دقیقه تا ماھینه 60ما از تایم فریم  . بسازیم قابل مقایسه روند اده از پیوت ھای وقوع باال برای تغییر روند با استف

اینپروجکشن ھای ھدف زمانی برای پیش بینی اھداف زمانی استفاده شده است و شامل .  استفاده نمودیم 
.در زیر خالصه ای از انالیز زمانی دینامیک آورده شده است . بقیه تکنیک ھای زمانی نیست 

تی پروجکشن ھا ساخته می شود خوشه ای از مناطق قیمتی که دارای احتمال وقوع باالیی است برای تغییر وق
.روند بسرعت شناسایی می شود 

: سه نمونه اصلی پروجکشن ھای زمانی دینامیک عبارتند از 
% 62 % ،100 % ،162 ،  (TCR)نسبت ھای سیکل زمانی .1
Ret) ( ،38 % ،50 % ،62% ،100% ،162%ریتریس ھای زمانی .2
  (ATP)پروجکشن ھای زمانی متناوب .3

متداول پروجکشن ھای سقف سقف و کف کف از دو پیوت تایید شده اخیر می (TCR)نسبت ھای سیکل زمانی 
. باشند 

یکی ریتریس زمانی از درجه روند بزرگ تر  و دومی ریتریس . بطور مثال دو ریتریس زمانی ساخته شده است 
. خالف روند کنونی زمانی از 

و بزرگ ترین روند متناوب . در ھمان مسیر از روند فعلی می باشند  مربوطه  دو روند متناوب بی واسطه از ATPدو 
.از درجه موج روند می باشد 

.چارت بعدی ھر یک از پروجکشن ھای زمانی را به تصویر کشیده است 
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 ه ھدف زمانیمنطق

وقتی ھر سری از پروجکشن ھا ساخته می شود ما نظاره می کنیم که اگر محدوده نسبتًا باریکی از زمان را که 
در اینصورت این ناحیه ھدف زمانی با قابلیت وقوع . یک پروجکشن از سه یا چھار سری پروجکشن  را در بر بگیرد 

.ھای برگشتی برای ساخت پروجکشن ھا استفاده می شود باال برای برگشت روند می شود   که توسط پیوت 

زمان فقط یک فاکتور می باشد 

بازار فقط باید در کنار قیمت و  وضعیت وضعیت زمانی . زمان فقط یک فاکتور از سه فاکتور تحلیل داینامیک می باشد 
ھی دادند که احتمال وقوع بدین معنی که وقتی زمان ، قیمت و الگو ھمگی سیگنال مشاب. الگو بررسی شود 

.باالیی دارند قابل استناد می باشد 

نیما آزادی : مترجم 
 1386بھمن 
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