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 :مقدمه

 صیتش    یب را  یادی  ز مشکالت فارکس بازار یدرهایتر مییبگو اگر ستین ربط یب کنمیم فکر من

 و س اپورت  مث    متیق بازگشت سطوح کردن دایپ یبرا درهایتر شتریب.دارند متیق بازگشت زمان

 متوج ه   ،یتش ک  زمان در میب واه که دیایم بوجود یزمان مشک  یول ندارند یمشکل ها ستنسیرز

 در ب ازار  س اتتار  درس ت  درک عدم مشک  نیا  یدل .میشو نمودار در برگشت یریگ شک  ندیفرآ

 از بع د  ش ود،  یم   دهی  د نم ودار  در که ییبرگشتها شتریب .است برگشت ندیفرآ یریگ شک  زمان

 ب رر   یش نها یپوز ق راردادن  نح وه   یبدل ساتتار نیا .افتد یم اتفاق یتاص ساتتار یریگ شک 

 .ردیگ یم شک  برگشت  یتشک زمان در بانکها یدرهایتر توسط

 هیش    اریبس   برگش ت  س اتتار  یالگو .بنامم برگشت ساتتار یالگو را ساتتار نیا دارم دوست من

 هم ان  ش ه یهم الگ و  نی  ا .دی  دار یاطالعات آنها مورد در احتماالً که است یکالیتکن یالگوها یبرت

        یتش ک  یمیق د  یالگوه ا  روش هم ان  ب ه  چگ اه یه   اً یتقر یول   دارد را ک ا  یتکن یالگوها ظاهر

 .شود ینم

 یگ ر ید یس تاپها  م ن  ال ت ه  .چرتد یم الگو نیا دیتر و صیتش  حو  من یدهایتر یاصل هسته

 م ن  دی  تر یاصل روش یول دارم دیتر یبرا...  و تقاضا و عرضه بار،مناطق نیپ هانتر، استاپ همچون

 .ردیگ یم شک  یبرگشت برر  حرکات از ق   معموالً الگو نیا رایز .باشد یم الگو نیا اساس بر

 س اتتار  نی  ا یرو ب ر  دی  تر و صیتش    دارم، را آن دادن نش ان  قصد کتاب نیا در من که یریچ

 .است برگشت

 س سس  و ده م  حیتوض ردیگیم شک  الگو نیا چگونه و چرا نکهیا مورد در یاندک ابتدا در است الزم

 ریس ا  و الگ و  نیا یظاهر ش اهت وجود با رایز .داد تواهم نشان شما به آنرا دیتر و صیتش  روش

 ک امالً  دی  ب ر بک ار  الگ و  نیا یریگ شک  صیتش  یبرا دیبا که یروش ،یمعمول کا ینکت یالگوها

 .شد تواهد شفاف کتاب انیپا تا جیتدر به موضوع که دهمیم نانیاطم شما به یول، است متفاوت
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 الگوی ساختار برگشت چیست؟

 نشان و الگو رامونیپ کردن صح ت یبرا زمان یکم صرف شروع، یبرا روش نیبهتر کردم فکر من

 ملروم ات  صیتش  یبرا یمناس  دهیا تواندیم روش نیا .باشد یم  یتشک نحوه از مثا  چند دادن

 .بدهد شما به چارت در الگو

 دی  ا دهی  د تهایس ا  وب و کتابه ا  در ش ما  ک ه  یمعمول کا یتکن یالگوها هیش  نظر کی از الگو نیا

 یه ا  یرگ  یو الگوه ا  نی  ا .ندارد شانه و سر رینظ ییالگوها مانند یثابت شک  و ساتتار رایز، ستین

 .گردند  یتشک یم تلف اشکا  به توانندیم یول دارند یمش ص

 ک ه  یمعن   نیب د  .است یبازگشت یالگو کی الگو نیا است مش ص اسمش از احتماالً که همانطور

 .دید دیتواه را الگو نیا متیق بازگشت از ق   فقط شما

 از الگ و  نی  ا یعن  ی .است فراکتا  یالگو کی و شود  یتشک مهایفر میتا یتمام در تواندیم الگو نیا

 یاردره ا  دادن ق رار   یب دل  ساتتار نیا .شودیم  یتشک نترییپا یمهایفر میتا در کوچکتر یالگوها

 .افتد یم اتفاق باز یشنهایپوز سود برداشت ای و متیق دادن برگشت یبرا بانکها

 زم ان  در ک ه  ستا نیا یژگیو نیاول .دارد ودجو بازار در الگو نیا  یتشک زمان در یاصل یژگیو دو

 ح داق   یص عود  یالگو یبرا.)گرددیم  یتشک نییپا و باال نگییسو نیچند الگو نیا یینها  یتشک

 .(است الزم ینرول نگییسو دو حداق  ینرول یالگو یبرا و یصعود نگییسو دو

  یتش ک  هم به کینرد دیبا شده  یتشک ینگهاییسو یسقفها و ها کف که ستا نیا یژگیو نیدوم

 .شود
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 کی نیا .شود یم دهید دالر یوزیآ ساعته کی چارت در برگشت ساتتار یالگو از ریتصو کی نجایا

 یژگ  یو دو ه ر  دیتوان یم شما .است ینرول حرکت اتمام گنا یس یمعن به که است یصعود یالگو

 از ک ه ) یصعود موج دو حداق  الگو نیا .دینیب  شک  نیا در م،یکرد صح ت موردش در که را الگو

 یمته ا یق در یص عود  ینگهاییس و  نی  ا یها کف ضمن در و دارد (است یصعود یالگو ملرومات

 دو حداق  وجود یول شود  یتشک مشابه متیق در دین ا ها کف یتمام .است شده  یتشک یمشابه

 .است یالرام مشابه کف
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 یژگ  یو در ه ر  یق ل   یالگ و  مشابه هم باز .است گرفته شک  دالر وروی در ینرول یالگو کی نجایا

 که ترآ موج احتساب با که) شده  یتشک ینرول موج دو حداق  .شودیم دهید الگو نیا در ازین مورد

 به م  کی  نرد و مش ابه  یمتهایق در ینرول امواج یسقفها که (میدار موج 3 است شده رشیر باعث

 بررگت ر  یبرگش ت  ینرول   یالگو از یب ش واقع در دینیب یم شک  در که ییالگو. است شده  یتشک

 .است یلید میتا در شده  یتشک

 

 یل  ید یالگ و  ب ا  را س اعته  کی   میت ا  در شده  یتشک یالگو ارت اط میکن نگاه یلید چارت به اگر

 .اس ت  س اعته  کی   میت ا  در ش ده   یتشک یالگو همان قرمر کادر دات  قسمت .میشو یم متوجه

 میت ا  بررگتر یالگو در ینرول موج نیاول  یتشک باعث ساعته کی یالگو نیا دینیب یم که همانطور

 یموجه ا  ک ه  تی  واقع نی  ا .اس ت  ش ده   یتشک بعد هفته چند رین ینرول موج نیدوم .است یلید

    یتش ک  ت ر  نییپ ا  یه ا  میت ا  در شده  یتشک یالگوها از اغلب برگشت یالگوها در شده  یتشک

 یالگوه ا  یرو از ام واج  نی  ا  یتش ک  احتما  متوجه دیتوان یم شما که است یمعن نیبد شود یم

 کردن دیتر یبرا ادامه در که است یموضوع نیا .دیشو تر نییپا یها میتا در شده  یتشک برگشت

 ش ده  آورده یبرگش ت  یالگوه ا   یتش ک  از گرید مثا  چند ریز در .میبر یم بهره آن از الگو نیا در

 .است
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        مش اهده  .ده د  یم   نش ان  را  AUD/USD ق ه یدق 51 میت ا  در یص عود  یالگ و  کی   شک  نیا

 سه ما مثا  نیا در .دارد را هایژگیو همان هم نییپا میتا در شده  یتشک یالگو یحت که دیکن یم

 .میداشت موج دو ق   ریتصو در که یصورت در مینی یم هم به کینرد یکفها با یصعود موج

 م ن  تجرب ه  اس اس  ب ر  یول ندارد وجود برگشت از ق   شده  یتشک امواج تعداد ینیب شیپ امکان

  یتش ک  از یق و  یا نش انه  گردد  یتشک موج 1 از شیب اگر .است دیبع بسار موج 1 از شیب دنید

 .یبرگشت یالگو  یتشک نه و باشد یم( CONSOLIDATION) تیتث 

 های الگوی ساختار برگشتگیژدرک وی

 الگ و   یتش ک  در مذکور یژگیو دو وجود عل  دارم قصد دیشد آشنا الگو یکل شک  با شما که حا 

 در ک ه  هم انطور  .ش ود  یم الگو  یتشک یچگونگ تر راحت درک باعث موضوع نیا .دهم حیتوض را

 نیاول   .دارن د  مش ترک  یژگ  یو دو ینرول   ای   یصعود یالگوها همه شد، داده حیتوض ق   قسمت

 یس قفها  و ک ف   یتشک یژگیو نیدوم و است ینرول و یصعود نگییسو چند  یتشک لروم یژگیو

 در نگییس و  چن د   یتشک  یدال به ینگاه دییایب .باشد یم مشابه یمتهایق در مذکور ینگهاییسو

 .میندازیب الگو یریگ شک  زمان
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 شود؟ چرا چندین سویینگ تشکیل می

 در یکم دیبا ابتدا شود یم  یتشک نگییسو نیچند متیق بازگشت زمان در چرا نکهیا درک یبرا

 دی  با بان ک  یاردره ا  ق راردادن  یبرا .میکن کسب اطالعات بانکها یدرهایتر یاردرگذار روش مورد

 و باش د  رشی  ر ح ا   در ب ازار  اگر مثا  یبرا .باشد داشته وجود م الف جهت در اردر تعداد همان

 وج ود  ب ازار  در یادی  ز فروش سفارشات دیبا باشند، داشته را متیق برگرداندن و دیتر قصد بانکها

، باش د  داشته وجود بازار در یا فروشنده همرمان که دیب ر دیتوان یم شما یزمان تنها .باشد داشته

 را م ت یق روند و کنند باز فروش یاردرها تواهند یم بانکها یوقت متیق صعود زمان در عکس بر و

 .دارند بازار در دیتر اردر یادیز اریبس تعداد به ازین برگردانند،

 تع داد  ب ه  ش ه یهم م ت یق دادن برگش ت  یبرا که ستا نیا دارند نهیزم نیا در بانکها که یمشکل

 پ ر  زمان کی در را تود یاردرها از یب ش توانند یم تنها و ندارد وجود جهت تالف در اردر یکاف

 وارد را ت ود  فروش و دیتر سفارشات دوباره درهایتر ریسا تا تا کنند دایپ یراه دیبا آنها پس .کنند

 ک ردن  نق د  ب ا  را نک ار یا .کنن د  پر را تود یاردرها ماندهیباق بتوانند بانکها آن ت ع به و  کرده بازار

 ت ود  مع امالت  او  ب ش آنها یوقت .کنند یم یعمل تود شده انجام هیاول معامالت سود از یب ش

 از یب ش   کردن نقد از پس .کند یم حرکت تواهند یم آنها که یجهت در متیق دهند یم قرار را

 باعث نکاریا .کند یم حرکت برگشت از ق   هیاول حرکت جهت در دوباره متیق معامالت نیا سود

 بانکه ا  یاردره ا  ریس ا  دادن ق رار  فرص ت  جهینت در و شود یم بازار به ترد یدرهایتر دوباره ورود

 .دیآ یم بوجود
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 .باشد یم باال در شده حیتشر ندیفرآ از یمثال شک  نیا

 دی  کن ف ر  . ش وند  یم متیق برگشت باعث دهند قرار را تود دیتر سفارشات نیاول بانکها یوقت

 دی  تر اردر 15555 توانن د یم تاًینها آنها پس. دارد وجود بازار در فروش اردر 15555 اندازه به فقط

 دهن د  انج ام  دی  تر معامله 05555 تعداد متیق برگشت از ق   ب واهند آنها اگر .کنند پر را تود

 ق راردادن  منظ ور  ب ه  .دارد وج ود  ری  ن گ ر ید اردر 05555 به ازین یق ل اردر 15555 بر عالوه پس

 ب ه  دس ت  دوباره ترد یدرهایتر ریسا که کنند دایپ یراه دیبا بانکها یدرهایتر مانده،یباق یاردرها

 ش ده  انجام دیتر یشنهایپوز سود از یب ش کردن نقد دهند یم انجام آنها که یروش .برنند فروش

      رشی  ر م ت یق کنن د  یم   برداش ت  را ت ود  س ود  آنها یوقت (دیتر اردر 15555 از یب ش) .است

 ادام ه  رشیر نیا که دارند باور آنها رایز .کنند یم فروش به شروع دوباره ترد یدرهایتر و کند یم

 .بود تواهد دار ادامه و است یق ل ینرول روند

 هن وز  یول  . کنن د  پ ر  را گرید دیتر اردر 35555 توانندیم بانکها د،یجد فروش سفارشات وجود با

 یتم ام  ت ا  کنن د  یم   تک رار  را نک ار یا دوب اره  آنه ا  نیبن ابرا . اس ت  مانده یباق گرید اردر 55555

 حرک ت  ب اال  به دوباره متیق شد داده قرار شانیاردرها بسته نیآتر که یزمان. شود پر شانیاردرها

 دهن د یم اج ازه   م ت، یق آوردن نییپ ا  و ش نها یپوز از یب ش   کردن نقد یبجا بار نیا یول .کندیم
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 دی  تول یب را  دوب اره  رشی  ر ب ه  یازین و شده پر شانیاردرها یتمام رایز .ابدی ادامه یصعود حرکت

 .ندارند دیجد فروش سفارشات

 یالگ و   یتش ک   ی  دل د،یجد سفارش دیتول یبرا آن از یب ش کردن نقد و یاردرگذار ندیآفر نیا

 یول   ن  ود،  سفارش ات  تع داد  تصوص در یواقع مثا  کی مثا  نیا .است بازار در برگشت ساتتار

 .افتد یم اتفاق یواقع بازار در که است یریچ همان کار ندیفرا

 ک رده  دای  پ م ت یق برگش ت  از ق     نگییس و  چن د   یتش ک   ی  دل از یبهتر درک حاال دوارمیام

 .میباش داشته مشابه متیق در شده جادیا یسقفها و کف  یتشک  یدل به ینگاه دیبا حا .دیباش

 شود؟ تشکیل میچرا کف و سقفها در قیمت مشابه 

 را ت ود  یاردرها  واهندیم بانکها که ستا نیا  یدل به مشابه یسقفها و کف  یتشک ساده زبان به

 یک اف  س فارش  آنها اگر .باشد متیق کی در اردرها ک  قراردادن هیش  درست که دهند قرار یطور

 را سفارشاتشان یتمام دهند یم حیترج باشند داشته تود یاردرها کردن پر یبرا م الف جهت در

        م ت یق برگش ت  یب را  راه نیثرترؤم   نک ار یا .دهن د  ق رار  مش  ص  م ت یق کی در و زمان کی در

 نیب د  نی  ا و س ت ین یک ار  نیچن   انجام امکان چگاهیه  اًیتقر که ستا نیا تیواقع یول .باشد یم

 بلک ه  پرکنن د  را ش ان یاردرها یتم ام  بتوانن د  تنه ا  نه که کنند دایپ یراه دیبا آنها که است یمعن

 .برسد بنظر واحد اردر کی شک  به  اًیتقر که یبصورت شود پر بهم کینرد یمتهایق در شانیاردرها

 ب ازار  در م  الف  اردر یک اف  تع داد  به یوقت یحت را تود یاردرها همه توانند یم بانکها: مهم نکته

 یوقت لغرش .شود یم  (slippage)لغرش بنام یا دهیپد جادیا باعث نکاریا یول. دهند قرار ست،ین

 اریبس   لحظ ه  آن در تعداد نیا و شود وارد بازار به یادیز اریبس یاردرها ناگهان که دیآ یم بوجود

 .باشد بازار در موجود م الف یاردرها از بررگتر اریبس
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 اردر 555555 یش ص   لحظ ه  هم ان  در و شود بازار وارد دیتر اردر 55555 تعداد اگر مثا  یبرا

 اردر 555555 یب را  دی  تر س فارش  یک اف  تع داد  ب ه  رایز .افتد یم اتفاق لغرش دهد، قرار فروش

 نی  ا و اس ت  ع دد  55555 ب ازار  در موج ود  دیتر سفارش تعداد .ندارد وجود متیق آن در فروش

 اردر 05555 یب را  داری  تر یک اف  تعداد تا رفته نییپا یناگهان بصورت متیق که است یمعن نیبد

 پرش دن  یب را  دی  جد دی  تر س فارش  یه ا  بسته متیق رفتن نییپا با. شود دایپ ماندهیباق فروش

 ال ت ه  .ش ود  یم   پ ر  ف روش  اردر 555555 ک    و شودیم بازار وارد ماندهیباق فروش اردر 05555

 م ورد  فروش نده  ک ه  اس ت  یمت  یق از از بدتر که گرددیم انجام ییها متیق در معامالت از یاریبس

 .است بوده نظرش

 ب ه  دیتر بر یا مقدمه" مقاله به دیبا دیبدان لغرش تصوص در یشتریب مطالب دیتواه یم شما اگر

 .دیکن مراجعه "سفارشات انیجر روش

 خالصه فصل:

 .است شده آورده فص  نیا مهم نکات تالصه ریز در

 یتش ک  م ت یق برگش ت  از ق     درس ت  که است یمتیق یالگو کی برگشت ساتتار یالگو     

 یژگ  یو دو الگوه ا  هم ه  در و ش ود   یتشک مهایفر میتا یتمام در تواندیم الگو نیا .شود یم

 نیدوم و است ینرول و یصعود نگییسو چند  یتشک لروم یژگیو نیاول .دارد وجود مشترک

 .باشد یم مشابه یمتهایق در مذکور ینگهاییسو یسقفها و کف  یتشک یژگیو

 .است یکاف الگو بودن معت ر یبرا مشابه متیق در سقف ای کف دو حداق   یتشک: نکته

 یاردرگ ذار  نح وه  ب ه  الگ و   یتشک زمان در ینرول و یصعود نگییسو نیچند  یتشک  یدل 

 وج ود  بازار در بانکها یاردرها شدن پر یبرا سفارش یکاف تعداد به چگاهیه .گرددیبرم بانکها

 وج ود  ازین مورد سفارش تعداد که یم تلف نقاط در را تود معامالت دیبا آنها نیبنابرا، ندارد
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 و کنن د  یم   جادیا بازار در دیجد سفارش ن،ییپا و باال یموجها جادیا با آنها .دهند قرار دارد،

 .کنند پر رین را تود سفارشات ریسا توانند یم بانکها د،یجد معامالت شدن وارد با

 کنن د  یم   یسع بانکها رایز. ردیگ یم شک  مشابه یها متیق در شده جادیا یسقفها و کف 

 م ت یق کی در برر  دیتر کی مث  تینها در آن ندیبرآ که دهند قرار را سفارشاتشان یطور

 انجام را کار نیا کنند پر نقطه کی در را تود یاردرها تمام توانستند یم آنها اگر. باشد واحد

 و ،دهن د  یم   انج ام  را ممکن کار نیبهتر آنها موضوع نیا بودن ناممکن  یبدل یول، دادندیم

 در ک ه  کنند پر مشابه یها متیق در یول  م تلف نقاط در را شانیاردرها که کنند یم یسع

 ب ا  ال ت ه ) .باش ند  ک رده  پ ر  نقطه کی در را تود یاردرها همه آنها که ستا نیا مث  تینها

 (متیق در اتتالف یکم اریبس مقدار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://abcbourse.ir/


 

  تریگر پرایس اکشن

 

 کجا باید بدنبال تشکیل الگو باشیم؟

 ج ا  همه در الگو نیا چه اگر .دهم نشان شما به را الگو نیا  یتشک یمکانها دارم قصد فص  نیا در

 یدهای  تر داشتن یبرا شما و دارد یشتریب تیموفق شانس جاها یبعض در یول دارد،  یتشک امکان

 ک ه  اس ت  مه م  اریبس   ش روع  از ق    .  دیباش الگو  یتشک دن ا ه ب جاها نیا در ستیبا یم موفق

  ،یتش ک  موج ود  روند جهت در نوع نیاول .دارد وجود بازار در برگشت ساتتار یالگو نوع دو دیبدان

 ت ر  نییپ ا  ای   ب االتر  یس قفها  و کف کیکالس فیتعر اساس بر روند) .گردد یم روند ادامه باعث و

 .شود یم روند برگشت باعث و شده  یتشک یفعل روند تالف بر الگو نوع نیدوم و( گرددیم نییتع

 یکج ا  هر در است ممکن یول گردد،  یتشک رند اعداد اطراف در تواند یم چه اگر الگو نوع دو نیا

 از بع د  درس ت  توان د  یم   موج ود  رون د  م  الف  شده  یتشک یالگو مثا  یبرا. فتدیب اتفاق روند

 نی  ا .ردی  بگ ش ک   م ت یق برگش ت  از یادیز زمان گذشت از پس ای و شود  یتشک متیق برگشت

 .اس ت  ادی  ز اریبس   الگ و  تی  موفق رانیم در آن ریثأت یول د،یایب ریناچ نظره ب است ممکن اتتالف

 ادام ه  در .اس ت  یض رور  اریبس   ب ازار  در الگوها انواع از کدام هر  یتشک یمکانها دانستن نیبنابرا

 .داشت میتواه باالتر تیموفق احتما  با بازگشت یالگوها  یتشک مح  به ینگاه

 گردد الگوهایی که بر خالف روند تشکیل می

 یری  گ ش ک   ب ه  شروع روند در رییتغ از پس درست شود، یم  یتشک روند تالف بر که ییالگوها

 چیه   ج اد یا بدون یبرت یول شود یم متیق در یکوچک اصالح جادیا باعث الگوها شتریب .کند یم

 ممک ن  چ ه  اگر. ستین کردن دیتر مناسب الگوها نوع نیا .گردد یم  یتشک یروند تالف حرکت

 بدس ت  ش وند  یم   کوچ ک  یاصالحها جادیا باعث که الگوها نوع نیا از یکم یسودها بتوان است

 .است مشک  اریبس الگوها نوع نیا در کردن دیتر یول آورد

 ب رر   یاص الحها  ای و برگشتها جادیا باعث که باال تیموفق احتما  با یالگوها یرو بر کردن دیتر

  ب رر   یس ودها  ب ه  منج ر  الگوها نیا یرو بر کردن دیتر رایز ،است آسانتر اریبس شوند یم متیق
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 دهیکش   ط و   یزی اد  زمان مدت یبرا روند که ردیگ یم شک  یزمان تنها الگوها نگونهیا. شود یم

 پ و   آوردن بدست یباز نیا در. است فارکس بازار صفر جمع یباز تیماه موضوع نیا  یدل .باشد

 .بدهد دست از پو  گرید نفر کی که است ممکن یصورت در فقط

 آوردن بدست یبرا درهایتر از یادیز تعداد یزمان چه میشو متوجه چگونه که نجاستیا ا ؤس ال ته

 شتریب که است یمفهوم روند. باشد یم روند شک  در ا ؤس نیا جواب. اند؟ شده شنیپوز وارد پو 

 از یاریبس که اشت اه مفهوم کی. کنند یم استفاده بازار ندهیآ حرکت جهت صیتش  یبرا درهایتر

 در آنک ه  احتم ا   باش د  دهیکش   طو  شتریب روند چقدر هر که ستا نیا دارند باور آن به ها دریتر

 یشتریب تعداد روند دنیکش طو  با که است یمعن نیبد نیا. است شتریب کند دایپ ادامه رین ندهیآ

 .هستند بازار به ورود حا  در درهایتر از

 یدیجد روند نکهیا از مردم شتریب م،یهست روند رییتغ یابتدا و ردیگ یم شک  هیاول برگشت یوقت

 و اس ت  گذشته روند به نس ت اصالح کی نیا که کنند یم فکر آنها. ستندین آگاه است شده شروع

 ت الف  جه ت  در را یبررگ   حرکت بازار یوقت. کند یم حرکت به شروع یق ل جهت در دوباره بازار

 در ک ردن  دی  تر ب ه  ش روع  و شوندیم روند رییتغ متوجه کم کم مردم دهد، یم انجام یق ل حرکت

 ش وند  یم   ش ن یپوز وارد یکم   تعداد د،یجد حرکت شروع یابتدا در. کنند یم دیجد روند جهت

 ک ه  دارند باور غلط به رایز. شوند یم وارد یشتریب تعداد بازار، شتریب حرکت و زمان گذشت با یول

 .است شتریب کند حرکت جهت نیهم در هم باز نکهیا احتما  پس کند دایپ ادامه روند هرچقدر

 و اس ت  ک رده  حرک ت  جه ت  کی   در زی ادی  مدت یبرا بازار که میرس یم یا نقطه به تینها در

 نقط ه  نی  ا. ان د  ش ده  ب ازار  وارد رون د  ادامه تیذهن با و کردن سود قصد به ترد یدرهایتر شتریب

 در درهایتر همه اگر رایز. شوند یم روند م الف جهت در بازار حرکت باعث ها بانک که است ییجا

 ک ه   ی  دل نیا به. ب رند سود روند ادامه از توانند ینم گرید بانکها باشند، شده وارد بازار روند جهت

 .ب رند سود کردنش ضرر با بتوانند بانکها تا ندارد وجود یکس گرید
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 روش نیاول  . کنن د  یم   اس تفاده  رون د  جه ت  ت الف  در حرک ت  ج اد یا یب را  روش دو از بانکه ا 

 یادی  ز مقدار برداشت با دوم روش. است بازار در دیجد یاردرها دادن قرار با روند کام  برگرداندن

 برداش ت  زم ان  در. ش ود  یم   متیق ادیز اصالح باعث که گردد یم انجام یق ل یشنهایپوز سود از

 ک ه  تفاوت نیا با. شود یم انجام دیجد یاردرها ورود زمان در که افتد یم یاتفاق همان اساساً سود

 دی  جد یش نها یپوز وارد بانکه ا  که ستا یزمان از کمتر متیق اصالح رانیم سود برداشت زمان در

 .شوند یم

 ش ده  ش روع  دی  جد رون د  که کنند یم فکر اشت اه به ترد یدرهایتر مت،یق برر  اصالح زمان در

 باعث موضوع نیا که،ندینما یم دیجد حرکت جهت در تود یشنهایپوز قراردادن به شروع و است

 ش دن  پ ر  ب ا  ت اً ینها. کنن د  پ ر  یق ل روند ادامه جهت در را تود یاردرها بتوانند ها بانک شود یم

 .کند یم دایپ ادامه دوباره یق ل روند و رسد یم انیپا به اصالح بانک یاردرها

 مج  ور  بودن د،  شده شنیپوز وارد  اصالح زمان در روند اتمام گمان به که ییدرهایتر حالت نیا در

 رون د  جه ت  در حرک ت  تیتقو باعث درهایتر نیا استاپ شدن فعا  .شوند تارج ضرر با شوند یم

 اص الح  ای   و متیق برگشت با دارند قصد بانکها نکهیا. دارد یپ در را بانکها دوباره سود و شده یق ل

 معم والً  حال ت  دو ه ر  در که ستا نیا مهم موضوع. ستین یمهم موضوع رندیبگ سود بازار از روند

 در آنه ا  یریگ شک  بدن ا  دیبا شما که است ییالگوها نهایا.. ردیگیم شک  برگشت ساتتار یالگو

 ب ه  میتص م  بانکه ا  که یزمان در تنها الگوها نیا. دارند تیموفق یبرا یادیز شانس رایز ،دیباش بازار

 رون د  ک ه  اس ت  یزم ان  ب ا  مقارن که ،شود یم  یتشک رند،یگ یم متیق برر  اصالح ای و برگشت

 .است دهیکش طو  زیادی زمان مدت یبرا
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 یآب   ک ادر ) .اس ت  شده جادیا یصعود برگشت یالگو دو د،یکن نگاه USD/JPY ینرول موج به اگر

 مق دار  ب ازار  ک ه  ردی  گ یم   شک  یزمان فقط شود، یم متیق برر  اصالح باعث که ییالگو( رنگ

 برگش ت  از پ س  گرفت ه  شک  یالگو که یصورت در( رنگ یآب دوم یالگو) .باشد کرده نرو  یادیز

 عم وم  ابتدا در نکهیا  یدله ب( رنگ یآب او  یالگو) .است نشده متیق یصعود برگشت باعث روند،

 رای  ز. ندارن د  ب رر   اصالح ای برگشت جادیا به یازین بانکها پس اند، نشده روند رییتغ متوجه مردم

 گذش ت  ب ا  یول  . ش وند  یم   دیتر شنیپوز وارد یق ل روند جهت در درهایتر از یادیز تعداد هنوز

 ک رده  رشی  ر یادی  ز مق دار  متیق گردد، یم  یتشک الگو نیا چارت نییپا قسمت در یوقت زمان

 ک ه  دیام نیا به .اند شده فروش یشنهایپوز وارد و شده روند رییتغ متوجه مردم از یاریبس و است

       را ت ود  ف روش  یش نها یپوز بانکه ا  ک ه  اس ت  ییج ا  نقط ه  نیا. بسازد را ینترییپا یکفها متیق

 دنی  د ب ا  ترد یدرهایتر مرحله نیا در. شود یم بازار حرکت جهت رییتغ باعث نکاریا و بندند یم

 یم   دایپ را دیجد فروش یاردرها پرکردن فرصت بانک و کنند یم دیتر به شروع یصعود حرکت

  یتش ک  برگش ت  یالگوه ا  دی  با ش ما  که ستا نیا دارم را آن انتقا  قصد من که یاصل نکته. کند

  یتشک یزمان الگوها نیا رایز. دیکن دیتر آن یرو و کرده دایپ را مدت یطوالن یروندها از بعد شده

 وجود  یبدل بانکها توسط متیق برگشت نیا. دارند را متیق دادن برگشت قصد ها بانک که شودیم

 از س ود  برداش ت  ت اطر  به و ،است روند از مرحله نیا در ترد یدرهایتر باز یشنهایادپوزیز تعداد
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 یری  گ ش ک   لحظ ه  در برگش ت  س اتتار  یالگو جادیا باعث موضوع نیا .ستین یق ل یشنهایپوز

 .شود یم روند رییتغ

 م ورد  در متف اوت  دگاهی  د کی یدریتر هر که است نیا الگو نیا کردن دایپ در یاصل مشک  ال ته

 میت ا  کی در قایدق که یدریتر دو است ممکن مثا  یبرا. دارد روند ادامه زمان مدت شدن یطوالن

 کی است ممکن. باشند داشته روند شدن یطوالن مورد در یمتفاوت یدگاههاید کنند، یم کار میفر

 ریی  تغ منتظ ر  دی  با گ ر ید پس باشد، کرده دایپ ادامه روز 6 مدت یبرا روند اگر که کند فکر دریتر

 زم ان  نی ی تع امک ان  س فانه أمت. باش د  داشته هفته 6 از پس را دهیا نیهم یگرید یول ،باشد روند

 یتم ام  رای  ز، ن دارد  وج ود  ک رد،  اطالق روند کی به را مدت یطوالن صفت بتوان نکهیا یبرا قیدق

 و ادی  ز یاص الحها  یدارا و ب رر   واقعا یبرت .اند متفاوت گریهمد با بازار در شده جادیا یروندها

 ش ما  اگرچ ه . باشد( CONSOLIDATION) ییها تیتث  یدارا فقط و کوچک است ممکن یبرت

 یق در  را مش ک   نی  ا توانیم روش کی با یول د،یکن دایپ روند ادامه یبرا یقیدق زمان دیتوان ینم

 در روش نی  ا. میش و  رون د  زم ان  شدن یطوالن متوجه  اًیتقر توانیم شاتص کی با. کرد تیریمد

 نی  ا یمعرف   جهت مجرا مقاله کی من تاطر نیهم به. است معمو  ریغ هم یکم بودن ساده نیع

 .است شده آورده "برگشتها صیتش  یچگونگ" نام با مقاله ی دیگری در که ام کرده هیته روش

 شود الگوهایی که در جهت روند تشکیل می

 مح    دو در ری  ن روند جهت در یالگوها نوع نیا روند، جهت تالف در شده  یتشک یالگوها مانند

 انی  پا ب ه  باع ث  و گرفت ه  ش ک   اص الح،   یتشک یط در توانند یم آنها. شوند یم  یتشک م تلف

ه ب   دی  با م ا  که الگو از ینوع. رندیبگ شک  یاصالح چگونهیه جادیا بدون ای و شوند اصالح دنیرس

 احتم ا  . ش ود  یم   ج اد یا اص الحها  یانته ا  در ک ه  اس ت  یاول نوع م،یباش آن یریگ شک  دن ا 

 یارذاردرگ   ج ه ینت او ، ن وع  یالگ و   یتش ک  رایز. است دوم نوع از شتریب او  نوع یالگو تیموفق

 .است روند برگرداندن یبرا بانکها
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 مش ک   یول   شود یم جادیا بانکها یارذاردرگ ب اطر رین اصالح بدون شده  یتشک یالگوها شتریب

 و هس تند  دی  جد یارذاردرگ حا  در بانکها نکهیا صیتش  الگو، یریگ شک  زمان در که نجاستیا

 یالگوه ا  م ورد  در مش ک   نیا. است مشک  اریبس بوده، سود برداشت ب اطر الگو  یتشک نکهیا ای

  یتش ک  بانکه ا  یارذاردرگ   ب  اطر  عموم ا  آنه ا  رای  ز ،ندارد وجود اصالحها انیپا در شده  یتشک

 یحت   رایز، کند ینم جادیا یادیز مشک  شوندیم جادیا سود برداشت ب اطر که رین یانواع. شوندیم

 مراح    الگوها نیا  یتشک که زمان گذشت با پس. شوند یم متیق برگشت یمقدار باعث هم آنها

 را ت ود  ش ن یپوز ح داق   ای و دیشو تارج تود یدهایتر از ستیبا یم کند، یم یط را تود یانیپا

 .دیینما یفر سکیر

 

 داده نش ان  ش ده   AUD/USD قهیدق 51 میتا در اصالح انیپا باعث که ییالگو از مثا  کی نجایا

 رون د  جه ت  ت الف  یالگو یهایژگیو همان یدارا رین الگو نیا که دینیب  دیتوانیم شما. است شده

 جادیا یسقفها و است  یتشک زمان در ینرول و یصعود نگییسو نیچند یدارا الگو نیا. باشد یم

     اص الح  ب دون  ش ده   یتش ک  یالگ و  ب ه  ینگاه حا . است گرفته شک  یمشابه یمتهایق در شده

 .میانداز یم
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 در ک ه  هم انطور . اس ت  گرفت ه  ش ک   اصالح بدون و روند جهت در شده  یتشک یالگو کی نجایا

 صیتش    حال ت  نی  ا در یاص ل  مشک . دارد را یق ل یهایژگیو همان رین الگو نیا دینیب یم شک 

 ب وده  بانکه ا  سود برداشت ب اطر الگو نیا که میدان یم حاضر حا  در. است الگو یریگ شک  علت

 .است مشک  اریبس موضوع نیا صیتش  ویال بصورت و الگو  یتشک زمان در یول. است

 خالصه فصل

 و ش ده  ج اد یا رون د  جه ت  در یاول. شود یم  یتشک بازار در برگشت ساتتار یالگو نوع دو 

 باع ث  و دهی  گرد  یتش ک  رون د  ت الف  جهت در یگرید و شود یم یق ل حرکت ادامه باعث

 .گرددیم قیعم اصالح ای و روند برگشت جادیا

 یتش ک  مدت یطوالن یروندها از پس که دیکن دیتر را یروند تالف یالگوها تنها دیبا شما  

 اص الح  ج اد یا ای و روند جهت رییتغ به اقدام بانکها که است مواقع نیا در تنها رایز. شود یم

 .کنند یم قیعم

 یالگ و . ش ود  دی  تر اص الح،  یانته ا  در  یتش ک  صورت در دیبا یم رین روند جهت در یالگو 

 .دیریبگ دهیناد تیموفق احتما  بودن نییپا  یبدل را اصالح بدون شده  یتشک
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 چگونه باید در الگوی ساختار برگشت ترید کرد؟

 نی  ا یرو ب ر  دی  تر روش مثا  چند با دارم قصد د،یشد آشنا الگو انواع  یتشک یمکانها با که حا 

 ممک ن  اگرچه است، ساده اریبس الگو نیا یرو بر دیتر روش یکل بطور. دهم نشان شما به را الگوها

 .باشد معمو  ریغ یکم ورود گنا یس کردن دایپ رین موارد یبرت در است

 ت اطر  نیهم   ب ه  است، متفاوت هم با روند م الف و موافق یالگوها یرو بر دیتر یگامها از یبرت

 یرو ب ر  دی  تر روش مج را  بص ورت  قس مت  ه ر  در و اس ت  ش ده  میتقس قسمت دو به ب ش نیا

 .است دهیگرد حیتشر روند م الف و موافق یالگوها

 چگونه بر روی الگوهای مخالف روند ترید کنیم؟

 ادام ه  یزی اد  زم ان  مدت یبرا روند تا میکن ص ر که ستا نیا الگو نیا یرو بر دیتر در گام نیاول

 ت ا  دارن د،  قی  عم اص الح  ای   و رون د  برگشت جادیا به  یتما بانکها که است زمان نیا در رایز. ابدی

 .دهند ادامه بازار از تود یپولساز روند به بتوانند
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 مش اهده  را اس ت،  دهیکش   ط و   یادی  ز م دت  ک ه  دالر وروی   یرشیر حرکت از ریتصو کی نجایا

 رون د  م  الف  ن وع  از برگشت ساتتار یالگو از ییها نشانه بدن ا  میتوان یم نجایا در پس. دیکنیم

 .میباش

 

 زم ان  از که دیکن مشاهده را یصعود حرکت کی دیتوانیم شما م،یب ر راست به یاندک را چارت اگر

 ب ه  ش ده  ج اد یا یص عود  ب رر   م وج  نیا .است بوده هیبق از بررگتر کنون، تا متیق رشیر شروع

 ش ده،  مش  ص  "X"کی با که یمحل به متیق برگشت از بعد اگر یول ستین تیاهم یدارا ییتنها

 .باشد الگو  یتشک یبرا یا نشانه تواند یم شود، جادیا دیجد یصعود نگییسو کی دوباره

 ت ا  میکن   رص د  را نم ودار  ستیبا یم گردد، یم بر "X" کف سمت به او  یصعود موج یوقت پس

 .میباش برگشت ساتتار یالگو یریگ شک  بدن ا  دوم، یصعود موج  یتشک درصورت
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 کف نتوانست صعود، نیاول سقف از شده جادیا ینرول موج د،یکن یم مشاهده شک  در که همانطور

 را ب ازار  دی  با ما که است ییجا نقطه نیا. است شده متوقف آن یسیپ 33 فاصله در و بشکند را او 

 اس ت  ممکن که یمعن نیبد.است یریگ شک  حا  در الگو جادیا شواهد رایز. میباش داشته نظر ریز

 .کند آغاز را تود یصعود حرکت "X" با شده مش ص دوم مح  از متیق

 یص عود  حرک ت  م ت یق و ش ده  تم ام  دوم ک ف  ب ه  یمنته دوم رشیر که دینیب یم مثا  نیا در

 احتم ا   و باشد متفاوت مثا  نیا با گرید یالگوها ساتتار است ممکن. است نموده آغاز را یدیجد

 .بسازد کف یشتریب تعداد ای و برند رین را دوم کف ،یاصل حرکت شروع از ق   متیق که دارد
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 اس ت  ممک ن  م ت یق موق ع  چه نکهیا صیتش . است شده متوقف سوم کف در متیق مثا  نیا در

 هیارا روش با ال ته. ستین ممکن شود، زده است ممکن کفها از کیکدام ای و برند را یق ل یها کف

 .ستین هم یمهم موضوع الگو، نیا دیتر یبرا شده

 ق ه یدق 1 میت ا  ب ه  س ت یبا یم   شد، کینرد(  دوم کف) دوم یصعود حرکت شروع به متیق یوقت

 نیهم در ق ال نتر،ییپا میتا به رفتن  یدل. میباش کوچکتر یالگو کی  یتشک منتظر آنجا در و رفته

 کف ایآ نکهیا صیتش  یبرا نیبنابرا. است شده داده حیتوض الگو، بودن فراکتا  م حث در و کتاب

 در الگ و  نیهم    یتش ک  منتظ ر  و رفت ه  ق ه یدق 1 میتا به ستیکاف نه؟ ای شد تواهد  یتشک سوم

 یمته ا یق در بای د  الگو نیا در شده  یتشک یکفها که میگفت هم ق الً رایز. میباش دوم کف یکینرد

 .ردیبگ شک  مشابه

 

 میتا دوم کف یکینرد در را قهیدق 1 میتا در شده جادیا برگشت یالگو ساتتار توانیم باال شک  در

 س اعته  کی   میت ا  یالگ و  ب ا  متفاوت یکم ظاهر در است ممکن الگو نیا. کرد مشاهده ساعته کی

 یکفها با یصعود موج دو هم میتا نیا در. دارد را ساعته کی میتا یالگو یهایژگیو همه یول باشد،

. هس تند  مش ص و برر  موجها از کدام هر و( میداشت موج 3 کساعتهی میتا در.)میدار بهم کینرد

 ال ت ه . است ساعته کی میتا در سوم کف  یتشک احتما  از یا نشانه قهیدق 1 میتا در الگو  یتشک
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 ق ه یدق 1 میتا در دوم ینرول موج سقف یباال کند  کی حداق  شدن بسته منتظر دیبا دییأت یبرا

 و ش ده  دی  تر ش ن یپوز وارد دوم، ینرول   موج سقف یباال در کند  کی شدن بسته با پس. میباش

 .میدهیم قرار دوم کف ریز را الس استاپ

 

 دنیرس   منتظ ر  و میبرگرد ساعته کی میتا به باید الس استاپ دادن قرار و شنیپوز گرفتن از پس

 قرمررن گ  هی  ناح نی  ا ب ه  متیق یوقت( قرمر کادر) میباش سوم ینرول موج حرکت منشاء به متیق

 یگ ر ید ینرول   م وج  باش د  ق رار  اگ ر  رای  ز دیباش داشته نظر ریز را متیق حرکات دیبا شما دیرس

 .شد تواهد شروع منطقه نیا از احتماال شود  یتشک

 ب ا  توان یم نشد  یتشک مذکور یالگو نییپا میتا در یول دیگرد  یتشک ینرول موج کی اگر:ت صره

 کن د   نی  ا ف وق  ریتص و  در. ش د  بازار وارد کف  یتشک از پس یصعود یقو کند  نیاول مشاهده

 در الگ و   یتش ک  ع دم  صورت در که است یکندل نیا. است شده مش ص فلش عالمت با یصعود

 تی  تث  آتر ینرول موج احتماال کند  نیا مشاهده با رایز شد دیتر وارد آن با توان یم نییپا میتا

 .است شده

 دنی  د با توان یم نشد  یتشک نظر مورد یالگو نییپا میتا در اگر یصعود یالگو کی در نیهمچن

 .شد بازار وارد یقو ینرول کند 

http://abcbourse.ir/


 

  تریگر پرایس اکشن

 

 نگ ران  ص ورت  نی  ا در برن د  را ش ما  اس تاپ  است ممکن شد  یتشک رین گرید ینرول موج کی اگر

 ینرول   چهارم موج احتماالً که است نیا نشانه فقط و ستین الگو شدن  یف عالمت نیا رایز دین اش

 .است یریگ شک  حا  در

 

 ت ر آ ینرول   حرکت أمنش به دنیرس از پس متیق دوباره رشیر یفرض حرکت از یمثال ریتصو نیا

 است.

 و دوم ک ف  محدوده به و کرد رشیر(قرمر کادر) آتر ینرول حرکت أمنش به دنیرس از پس بازار اگر

 را ب ازار  ب ه  ورود جه ت  مراح  همان و رفته قهیدق پنج میتا به دوباره ستیبا یم شد کینرد سوم

 .میده انجام

 ش ن یپوز در رن گ  قرم ر  ک ادر ) آت ر  ینرول   حرک ت  أمنش   ب ه  م ت یق به دنیرس از پس توان یم

 .مینشو متضرر متیق بازگشت صورت در تا نمود یفر سکیر را شنیپوز(او 

 ت واهم  یم   شد حیتشر مثا  کی با بازار در دیتر یبرا روند م الف یالگو  یتشک ندیفرا که حاال

 اتیی  جر در یتف اوت  ک ه  دیشو متوجه تا دهم شرح را فروش یبرا شده  یتشک یالگو از مثا  کی

 .ندارد وجود کار
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 دهیکش   ط و   یادی  ز م دت  یب را  روند که میشو مطمئن دیبا او  درگام یق ل مثا  مانند درست

 و متیق دادن برگشت قصد است ممکن ها بانک که است یمعن نیبد روند دنیکش طو  رایز است

 .باشند داشته را قیعم اصالح جادیا ای

 

 .دهد یم نشان را eur/usd در ساعته مین میتا در یصعود روند کی فوق ریتصو

 نیبن ابرا  اس ت  ک رده  دای  پ ادام ه  یادی  ز مدت یبرا یصعود روند دیکنیم مشاهده که طور همان

 ب ه  سود تود یها دیتر از توانند ینم گرید ها بانک رایز دارد وجود یبرگشت یالگو  یتشک احتما 

 .کنند جادیا قیعم اصالح کی ای و یکل برگشت کی نکهیا مگر آورند دست
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 ک رده  رشیر بازار او  شک  در موجود یها از پس درست که دینیب  دیتوان یم شما ریتصو نیا در

 ییک ارا  ییتنه ا  به  یتشک زمان در سقف و ینرول موج نیا  یتشک. است داده  یتشک سقف کی و

 الگ و  ج اد یا از یا هی  اول نشانه تواندیم آن یکینرد در گرید سقف کی  یتشک صورت در یول ندارد

 .باشد

 

 و میباش   دوم ینرول   م وج   یتشک منتظر ستیبا یم گرددیم بر او  سقف محدوده به متیق یوقت

 .باشد الگو  یتشک احتما  بر یشتریب دییأت تواندیم نیا

 یالگ و  دن  ا   ب ه  او  سقف یکینرد در و رفته تر نییپا میتا به یریگ میتصم یبرا دیتوان یم شما

 .است دوم ینرول موج شروع احتما  نشانه نییپا میتا در الگو  یتشک. دیباش یبرگشت
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. اس ت  ش ده   یتشک ساعته مین میتا او  سقف یکینرد در مذکور یالگو دیکن نگاه باال شک  به اگر

 از دی  توان یم ال ته. است دوم ینرول موج  یتشک شروع نشانه نییپا میتا در گرفته شک  یالگو نیا

 ب ا  دی  تر ب ه  اقدام شما نکاریا با. دیکن استفاده هنگام زود فروش شنیپوز گرفتن یبرا اطالعات نیا

 دارد، یکم   تی  موفق احتما  تود یتود به مذکور دیتر نکهیا تاطر به نه دیا نموده کمتر تیموفق

 ک م  مرحل ه  نی  ا در س اعته  مین میتا در شده جادیا او  کف شکست احتما  که تاطر نیا به بلکه

 ک ف  ری  ز در کند  شدن بسته با ستیبا یم د،یدار را مرحله نیا در دیتر به میتصم شما اگر. است

 در دوم ینرول   م وج   یتش ک  شروع بر یدییأت که دیشو بازار وارد( نییپا میتا در)دوم یصعود موج

 و شود داده قرار قهیدق پنج میتا در دوم سقف یباال دیبا الس استاپ حالت نیا در. است باالتر میتا

 .گردد یفر سکیر فروش شنیپوز ستیبا یم ساعته مین میتا در او  کف به متیق شدن کینرد با

 در. دیباش نکرده استفاده ورود یبرا قهیدق پنج میتا در شده  یتشک یالگو از شما دیکن فر  حا 

 .دیباش یصعود حرکت کی شروع منتظر دوم ینرول موج  یتشک از پس باید مرحله نیا
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 ش ک   حا  در یصعود حرکت و بوده اتمام به رو دوم ینرول موج که دینیب  دیتوان یم مثا  نیا در

 الگ و   یتشک منتظر و رفته قهیدق پنج میتا به باید دوم سقف به متیق شدن کینرد با. است یریگ

 .میباش ورود جهت

 

 یالگ و  یول   اس ت  ش ده   یتش ک  دوم سقف یکینرد در سوم سقف نکهیا با سفانهأمت مثا  نیا در

 .است نشده  یتشک نییپا میتا در مذکور

 س قف   یتش ک  از پ س  دی  توان یم رایز ندارد وجود تصوص نیا در یبررگ مشک  موارد شتریب در

 حرک ت  کی   س وم  س قف  از پ س  مثا  نیا در .دیشو فروش شنیپوز وارد ساعته مین میتا در سوم
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 داده نشان کند .)باشد یم سوم سقف گرفتن شک  بر یدییتا تود که گرفته شک  برر  کیاسسا

 .است کرده رشیر پیپ 03 بازار مرحله نیا در ( رنگ قرمر فلش با شده

 اریبس   م ا  الس استاپ رانیم نجایا در یول شد دیتر وارد توان یم یقو ینرول کند  نیا  یتشک با

 .ندارد کردن سکیر ارزش و بود تواهد برر 

 چگونه در الگوهای تشکیل شده در جهت روند ترید کنیم؟

 ب ه . ک نم  حیتش ر  را روند جهت در شده  یتشک یالگوها یرو بر دیتر یچگونگ دارم قصد نجایا در

 .ستین بر زمان یلیت نآ حیتوض یق ل انواع با نوع نیا ادیز ش اهت علت

 

 لحظ ه  نیا در .دیکن یم مشاهده را EUR/USDقهیدق 51 میتا در شده جادیا اصالح ریتصو نیا در

 ب ه  ینرول   م وج  نی  ا شد گفته یق ل یها مثا  در نچهآ مانند و است شده  یتشک ینرول موج کی

 .باشد دیمف یلیت تواند ینم ییتنها
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 شده جادیا او  کف یکینرد در آن یانتها که است شده  یتشک گرید ینرول موج کی ادامه در یول

 برگش ت  س اتتار  یالگ و  یری  گ ش ک   یبرا یا  نشانه تواند یم دوم ینرول موج  یتشک.باشد یم

 امواج  یتشک منتظر نکهیا ای، دیده انجام را کار دو نیا از یکی دیتوان یم شما مرحله نیا در. باشد

 اس ت  بهت ر  م ن  هی  تجر ب ر  بن ا  .دیریبگ هنگام زود ورود به میتصم ای و دیباش دییأت یبرا یشتریب

 .دیباش سوم موج  یمنتظرتشک

 است بهتر پس باشد یم( کف مثا  نیا در) سقف چهار ای سه یدارا دینیب یم که یی الگوها شتریب

 هنگ ام  زود ورود حال ت  در. دیینما ورود به اقدام دوم کف در نکهیا نه دیباش یبعد یها کف منتظر

 .است دوم کف دییتا نشانه یصعود برر  کند  کی
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 به دوباره بازار و نشد یق ل یصعود روند جهت در حرکت شروع باعث یصعود دوم موج ما مثا  در

 .برگشت دوم کف

 یکینرد در الگو  یتشک.  میباش الگو  یتشک منتظر و رفته قهیدق 1 میتا به ستیبا یم زمان نیا در

      الگ و  نی  ا یرو ب ر  دی  تر ب ا  .باش د  یم   سوم کف  یتشک از یتوب نشانه ساعته کی میتا دوم کف

 .میباش داشته کوچک استاپ و کم سکیر با دیتر کی توان یم
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 کند  نیاول مشاهده با ستیبا یم و است نشده  یتشک نییپا میتا در کوچکتر یالگو مثا  نیا در

 نش ان  فل ش  با ریز شک  در مذکور کند  میشو دیتر شنیپوز وارد سوم کف از پس یصعود یقو

 .است شده داده

 

 ب ا  ) یق و  یص عود  کن د   کی سوم کف  یتشک از پس ساعت یک دیکن یم مشاهده که همانطور

 (  قرمر کادر) .است شده ترآ ینرول حرکت منشا تا بازار صعود باعث ( است شده داده نشان فلش

 ش ن یپوز وارد نآ ش دن  بس ته  از پ س  میتوان یم و شده دییأت سوم کف یقو کند  نیا مشاهده با

 سکیر شنیپوز ستیبا یم قرمر کادر مح  به متیق دنیرس با. میشو سوم کف ریز استاپ با دیتر

 ش روع  ینواح نیهم از احتماالً باشد داشته یگرید ینرول موج جادیا قصد بازار اگر رایز، گردد یفر

 .شد تواهد
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. اس ت  ن داده   یتشک یدیجد ینرول موج هیناح نیا به دنیرس از پس متیق دینیب یم که همانطور

 ب ا  م ن  دهی  عق به. دیشو تارج سود با مناسب مح  در مت،یق کردن توریمان با دیتوان یم شما پس

 یم   م،ی  ا داش ته  برگشت ای و تیتث  گذشته در که ییجا ای و اصالح شروع مح  به متیق دنیرس

  .دیب ند را تود شنیپوز از یقسمت ستیبا

 ین واح  نی  ا ب ه  م ت یق بازگردان دن  ب ا  و دهند یم قرار را تود یشنهایپوز بانکها جاها نیا در رایز

 و برگش ت  کی باعث تود نیا که باشند، داشته را تود یاردرها ریسا دادن قرار قصد است، ممکن

 ب ه  م ت یق دنیرس   از ق     را تود سود از یب ش شهیهم است بهتر پس.شود یم برر  حرکت ای

 .میکن برداشت ینواح نیا

 داد،  یتش ک  به م  کی  نرد سقف دو متیق اگر است، باز شما دیتر شنیپوز که یصورت در هرچند

 انتق ا   س قف  دو نیب   کف مح  به را الس استاپ ستیبا یم استفاده، مورد یاستراتژ نوع از فارغ

 نیب   سقف مح  به الس استاپ دیبا بهم کینرد کف دو  یتشک با رین فروش یها شنیپوز در. داد

 یریگ شک  حا  در م الف جهت در برگشت یالگو کی است ممکن رایز. شود داده انتقا  کف دو

 .باشد
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 :مهم نکات

  .باشد بزرگ ستیبا یم الگو از موج نیاول

. باش د  ب رر   ش ده   یتش ک  م وج  نیاول که است الزم میکن دیتر الگو کی یرو بر است قرار یوقت

 س ود  برداشت ب اطر معموالً کوچک امواج رایز ،کرد دیتر کوچک یموجها با یالگوها یرو بر دین ا

 .دیجد یاردرها قراردادن ب اطر نه و شود یم جادیا بانکها

 

 .است شده داده نشان کوچک یصعود موج کی با شده  یتشک یالکو کی نجایا در
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 در موجه ا  ان دازه  تف اوت  به. است شده داده نشان برر  او  موج با شده  یتشک یالگو نجایا در و

 .است او  یالگو موج از بررگتر وضوح به دوم یالگو موج اندازه  .دیکن دقت فوق ریتصو دو

 ش تر یب هی  ناح نیا در بانکها یاردرها قراردادن احتما  که ستا نیا دهنده نشان موج بودن بررگتر

 یب را  یمش ص   مق دار  ت وان  ینم سفانهأمت. است باالتر الگو تیموفق احتما  نیبنابرا و است بوده

 وج ود  نیا با یول ،شودیم گرفته یش ص نظر و تجربه براساس میتصم نیا و کرد دایپ موجها اندازه

 ک ه  یمعن   نیب د . ک رد  اس تفاده  باال مثا  موج اندازه از دالر وروی یبرا اریمع کی عنوان به توانیم

 یم ورد  در اگ ر  و باشد فوق مقدار از کمتر دین ا دالر وروی یرو بر دیتر جهت ازین مورد موج اندازه

 .مینکن دیتر الگو نیا با است بهتر بود نیا از کوچکتر اندازه با یموج یدارا الگو

 است؟ ازین مورد الگو نیا یرو بر دیتر یبرا ییمهایفر میتا چه

 بهت ر  م،یهس ت  دیتر یبرا موج کی  یتشک منتظر یوقت شد، داده نشان ق   ب ش در که همانطور

 یوروده ا  میت وان یم ک ار  نی  ا با رایز. میباش الگو  یتشک منتظر و رفته تر نییپا میفر میتا به است

 .میباش داشته کوچک استاپ با توب

 ح ا   در آن در الگ و  ک ه  دارد یم  یفر میت ا  به یبستگ میبرو نترییپا میفر میتا کدام به نکهیا ال ته

 .است شده آورده شده هیتوص یمهایفر میتا ستیل ریز در. است یریگ شک 

 ق ه یدق 1 میت ا  ب ه  دی  تر یب را  یب را  است، یریگ شک  حا  در ساعته مین ای کی میتا در الگو اگر

 .دیبرو

 .دیبرو قهیدق 5 میتا به دیتر یبرا یبرا است، یریگ شک  حا  در قهیدق 51 ای 1 میتا در الگو اگر

 .دیبرو قهیدق 51 میتا به دیتر یبرا یبرا است، یریگ شک  حا  در ساعته0 میتا در الگو اگر

 .دیبرو  کساعتهی میتا به دیتر یبرا یبرا است، یریگ شک  حا  در روزانه میتا در الگو اگر
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 .باشد بانکها یاردرها یریقرارگ یمکانها یکینزد در که دیباش ییالگوها دنباله ب

 در الگ و  نی  ا ادیز احتما  به یول دیکن دایپ را الگو نیا  یتشک مح  قایدق دیتوان ینم شما چه اگر

 نی  ا موض وع  نیا  یدل. اند کرده یارذاردرگ آنجا در ق الً بانکها یدرهایتر که افتد یم اتفاق یمحل

 در م  الف  اردر یک اف  تع داد  ب ه  است ممکن دهند، یم قرار را تود یاردرها یوقت بانکها که ستا

 نیبن ابرا  دهن د،  ق رار  متیق کی در را تود یاردرها یتمام توانندینم آنها ونچ. ن اشد موجود بازار

 یم ابق  بتوانن د  ت ا  گردانن د  یم   ب ر  ان د  داده قرار را تود یاردرها ق الً که یا نقطه به را بازار نهاآ

 .پرکنند مشابه یها متیق در را تود سفارشات

 دنی  فهم با پس. ردیگ یم شک  برگشت ساتتار یالگو کردند، پر را سفارشاتشان یمابق آنها یوقت

 یادی  ز اریبس یجاها اگرچه. دیگرد الگو  یتشک مح  متوجه  اًیتقر توانیم بانکها یاردرگذار مح 

 داده ق رار  سفارش ات  تع داد  ب اطر یبرت یول دهند یم قرار را تود یاردرها بانکها که دارد وجود

 شود، یم تمام اصالح که ییجاها و ها برگشت ها، تیتث . هستند هیبق از مهمتر ه،یناح آن در شده

 ب دن ا   دی  با مکانه ا  نی  ا در پ س . دهن د  یم قرار را یتوجه قاب  یاردرها بانکها که است ییجاها

 را ت ود  یاردره ا  یتم ام  باشند نتوانسته مکانها نیا در بانکها کهیصورت در رایز. دیباش الگو  یتشک

 .کنند پر را تود یاردرها یمابق بتوانند تا گردانندیبرم را بازار دوباره آنها دهند، قرار
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 کوچ ک  با. بود شده آورده کتاب نیهم در رین ق الً که است برگشت ساتتار یالگو یک ریتصو نیا

 ش ده   یتش ک  گذش ته  روز چند در متیق برگشت مح  در الگو که میشو یم متوجه چارت کردن

 م ت یق بازگش ت  باع ث  بان ک،  یدرهای  تر توس ط  شده  یتشک یالگو همراه به برگشت نیا. است

 م ت یق نیبن ابرا  دهن د  ق رار  را تود یاردرها یتمام نتوانستند بانکها برگشت، متیق یوقت. دیگرد

 پرک ردن  ب ه  موف ق  بانکها ترد، یدرهایتر شدن داریتر با تا داده انجام یصعود حرکت کی دوباره

 .شوند تود سفارشات یمابق

 

 ت،ی  تث  ف از  ب ه  ش دن  وارد ب دون  متیق الگو،  یتشک با که دینیب یم م،یبرو ساعته 0 میتا به اگر

 ان د  نتوانس ته  هن وز  بانکها که ستا نیا  یبدل رشیر از پس گرفته شک  تیتث . است کرده رشیر

 یس قفها  ک ه  س ت ا نی  ا هی  نظر نی  ا اث ات .کنند پر الگو  یتشک زمان در را تود یاردرها یتمام

 حرک ت  س قف  یحت  . ان د  گرفت ه  ش ک   یمشابه یها متیق در یهمگ اصالح، و بازگشت ت،یتث 

 .است گرفته شک  یق ل یها سقف محدوده همان در ر،ین بعد هفته چند در شده جادیا کیاسسا

 ک ه  ش وند  یم    یتش ک  یمناطق در عموماً روند جهت در شده  یتشک یالگوها که میبگو صادقانه

 یالگوه ا  یول  . ها اصالح یانتها و تهایتث  بازگشتها، مانند ،است شده داده قرار بانکها یاردرها ق الً
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 چن د  ه ر . اس ت  صیتش  قاب  متیق یفعل رفتار در بازه عموماً روند جهت تالف در شده  یتشک

 .کرد مراجعه ق   یب شها در شده یمعرف مقاله به توان یم ،صیتش  یبرا

 :یانیپا سخن

 ب ه  را الگو نیا یرو بر دیتر یبرا ازین مورد یگامها از یتوب دهیا بتواند شده هیارا یمثالها دوارمیام

 س ت ین دی  تر و صیتش    یبرا الگو نیتر ساده برگشت، ساتتار یالگو که است درست. بدهد شما

 بر دیتر به میتصم اگر یحت رایز. کند یم کمک شما به یا العاده فوق بصورت که است ییالگو یول

 اس تفاده  م ت یق بازگش ت  احتما  یبرا یا نشانه عنوان به آن از دیتوان یم د،یباش نداشته آن یرو

 .دیکن
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