
 

 هاسیکل

 فصل اول

 

 

 

 در سینوسی بصورت باالتر تایم دور به پایین تایم که هست اینصورت به هاسیکل. ساعته 4 ییطال خط و باشه روزانه بیآ خط کنید فرض

 . هست سیکل دایره همون ما ارتچ در دایره اون .هست چرخش

 کرده است.  تحقیق هاسیکل مورد در Hurst بنام شخصی بار اولین برای
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 روی ساعته 4 چرخش و کنیممی بررسی را روزانه تا فقط ما که هست خودش از باالتر تایم دور پایین تایم سینوسی حرکت هاسیکلپس 

 .روزانه

 

 با را سیکل انتهای و ابتدا ما نشه شلوغ ما چارت اینکه براینوسان است.  حال در روزانه سیکل داخل در اعتهس4 سیکلدر تصویر فوق 

 TMA بنام که هست باندها بولینگر شده منظم ها سیکل .هست ساعته4 برای زرد و روزانه برای بنفش که کنیممی مشخص دایره یک

 .هستند معروف

 است. اعتهس4 زرد و روزانه بنفش که بینیدمی پوند یرو بر را ساعته 4و  روزانه سیکل نمونهدر تصویر زیر 

 

 برای باید بشه روشن شده داده نشان روشن بنفش با روزانه برای اینجا که اصلی سیکل که وقتی اینکه هم وآن داریم باید یک هاسیکل در

 این ولی بود خواهد صعودی دالر پوند نقطه اون به رسیدن تا پس .برسه بود خواهد روشن بنفش که روزانه سیکل انتهای شدن روشن

 .نیست راست و مستقیم بصورت حرکت
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 :کنیممی شروع طال با را هاسیکل مطلب

 تمام از . بگیریم پوزیشن سیستم با و کنیم تحلیل هاسیکل با خواهیممی امروز ولی شد ارایه خدمتتان هاسیکل از مختصری تا اینجا 

 .کنند توجه خوب یافت نخواهید فارکسی فروم و کتاب هیچ در که هاسیکل مطلببه  میکنم خواهش دوستان

 :بدم توضیح براتون را چارت در فریم تایم خواهیم می همه از اول

  = M نماد  دقیقه یک تایم

  = M  دقیقه 5 تایم

   =  M دقیقه 55 تایم

   =  M دقیقه 03 تایم

   = H ساعته یک تایم

  هست دقیقه 043 ساعت 4 هر اینکه یعنی     = H ساعته 4 تایم

  دقیقه 5443 از شده تشکیل روز هر یعنی     = D  روزانه تایم

  هست دقیقه 53303 هفته هر یعنی      =W هفتگی تایم

  هست دقیقه 40033 ماه هر یعنی      =MN ماهانه تایم

 تایم متقس در باید دهیم نشان دقیقه 55 در را اعتهس 4 اندیکاتور یک بخواهیم ما یعنی میشه استفاده اندیکاتورها در دقیقه به اعداد این

 .شدند شناآ چارت در اندیکاتور یک کردن فریم تایم با دوستان پس. کنیم وارد را 043 عدد فریمش

 هاسیکل رنگ شناحت

 

 فرعی تیره وبنفش اصلی روشن بنفش:  روزانه   فرعی تیره وزرد اصلی روشن زرد:  ساعته 4

 میکنیم بررسی هفتگی تا و نیست نیاز ماهانه:   فرعی تیره بیآ و اصلی روشن بیآ:  هفتگی
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 هاسیکل از استفاده ینحوه

 

    ؟؟ هفتگیو  روزانه جهت در بشه فادهتاس باید چطوری مطلب این واز بودند هم با طال وروزانه هفتگی سیکل 0355150130 تاریخ در

 . آنها مدیریت برای  و هست ها سیگنال کردن فیلتر برای فقط گیریمنمی پوزیشن هاسیکل با ما و هستند اصالحی کامال هاسیکل اوال

 سیکل یعنی باشه نهاآ  جهت در که داشت بیشتر ارزش سفیدی فلش  هایسیگنال فقط هفتگی و روزانه جهت در باال شکل در پس 

 باشه هاسیکل جهت در که هایپوزیشن موفقیت درصد و هستند قطعی ما هایسیگنال ولی میده نشان را احتمالی جهت ما به هفتگی

 .بود خواهد رتشبی

 :هاسیکل با  ما گیری یمتصم  نحوه و طال قیمت حاظر حال بیایم

 

 ما سیگنال هنوز که االن اما شده ظاهر شدن نزولی برای اصلی روزانه و فرعی هفتگی سیکل شده مشخص تاریخ در حاضر حال در طال

 داشته باشیم ؟ هاسیکل با نیمتوا می بینیپیش چه نشده روشن

 نزولی هایوسیگنال رفت خواهد پیش طال فرعی هفتگی سیکل و اصلی روزانه لکسی تا کنیممی بینیپیش سیگنال شدن روشن با خوب

 .دارند بیشتری ارزش و برخوردارند بیشتری اهمیت از ما
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 ؟ زنیمب حدس بشه روشن  اصلی سیگنال همان یا سفید فلش اینکه از قبل چگونه

 

 0 شماره که زمانی و شد نزولی طال و شد زده اعتهس4 فرعی سیکل 5 شماره نقطه ودر داریم را فرعی روزانه سیکل سفید مستطیل در

 .بود خواهد صعودی فرعی روزانه سیکل تا نقطه این از طال که بدانیم  باید ما شد روشن

 : ها سیکل طبق طال فعلی تحلیل اما

 .دالری5333 سرمایه برای بریم پیش هفتگی سیکل با توانیمنمی و کنیممی کار داریم پایین تایم در ما  که دانیممی هم را نکته این اوال

 .کنیم ریز را چارت باید ما

 روزانه سیکل تا طال نزول انتظار ما گانه سه تایید و سیگنال با پس شده نزولی هم روزانه فرعی سیکل واالن هست نزولی طال روزانه سیکل

 تا بشه روشن باید هم فرعی هفتگی سیکل حتی و هستند معتبرتر روزانه سیکل شدن روشن تا طال نزولی هایسیگنال پس داریم را اصلی

 این ضمن در .هستیم طال هفتگی فرعی سیکل بعد و طال روانه اصلی سیکل منتظر پس .بشه شروع هفتگی اصلی سیکل برای طال صعود

 .داشت خواهیم وخم پیچ تا وهزار نیست مستقیم خط با حرکت

 

 فرعی سیکل انتظار االن و داریم را صعودی فرعی سیکل 0 شماره در مختلف هایحرکت از بعد و هست روزانه اصلی سیکل 5 شماره در

 .دارند بیشتری ارزش دالر پوند صعودی های سیگنال فعال پس هستیم روزانه اصلی وسیکل بعدی
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 سیکل روزانه با  بعدی هدف زدن حدس برای

 

 به را بعدی سیکل فرضی محل بدهیم امتداد خودش اندازه به و کنیم رسم فرعی نقاط کننده وصل خط وسط به اصلی سیکل از خطی اگر

 .بود خواهد تروراحت پذیر امکان اندرو چنگال با کار این که میدهد نشان ما

 وسیستم هاسیکل روش با کاد دالر چارت بررسی

 

 تر ریز چارت به میریم  داریم االن را فرعی هفتگی سیکلکانادا،  دالر

 

 نشده تایید هنوز ولی راداریم هفتگی فرعی سیکل تا صعود انتظار پس شده روشن اصلی ساعته4و اصلی روزانه و فرعی هفتگی سیکل

 .نشده صادر سیستم سیگنال چونکه
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 فصل دوم

 

 ضرر ،نزنید سحد را قیمت حرکت اگر هم هاسیستم کاملترین میدانید آیا ؟ هست چی اساس بر قیمت حرکت که کردین حاالفکر تا

 چه و ؟ باشیم باید چیزی چه دنبال ما و هستند؟ چی هالسیک راستی ؟ کرده وتحقیق بررسی هالسیک مورد در کسی آیا ؟هستند ده

 ؟؟؟؟؟؟ قیمت حرکت ونحوه ها سیکل این دارند ایهاستفاد

 سینوس تابع تعریف

 تمام تابع این دامنه. دهدمی ما به را زاویه سینوس اندازه و پذیردمی متغیر عنوان به را )زاویه( کمان مقدار که است تابعی سینوس تابع

 باشد.می [   -] بازه آن وبرد بوده حقیقی اعداد
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 تابع یک روی و نیست خطی اصطالح به و نیست خط روی قیمت که دانیممی و هست ومستقیم صاف خط یک روی سینوسی حرکت

 . کنیم سازی مدل باید ولی میکند حرکت مجهول

 نه ولی میکند حرکت سینوسی اساس بر قیمت که رسیدم نتیجه این به مختلف هایوفروم هاکتاب خواندن و بررسی سال چندین از بعد

 ؟ میکنه حرکت داره تابعی چه روی کنیدمی فکر .خط یک روی

 راست خط این روی را قیمت حرکت حاال و راست تقریبا خط یک و بینیم می امتداد یک ودر کردیم ریز را ساالنه قیمت کنید فرض

 .هست گن جادویی زاویه همان این درجه 45 زاویه با باالولی سینوسی نمودار میشه دقیقا دهد انجام سینوسی ماهانه قیمت

 ؛بعد برای بماند گن زاویایی بحث

 میکند وحرکت خورد می پیچ درختی شاخه روی ماری مثل که داریم ساالنه خط روی را ماهانه قیمت سینوسی حرکت ما حال

 !! پایین تایم هم باز و!! شد پیچیده چقدر .باشد خورده پیچ ماهانه مار روی روزانه سینوسی حرکت روزانه پایینتر بیاییم هم تایم حاالیک

 .بینیممی را دقیقه 55 اعته وس 5 اعته،س 4 های وتایم کردیم زوم تلسکوپ با که دارم را زیر شکل و

 
 یک روی بلکه خط یک روی نه ولی.  هست خودش از باالتر تایم سینوسی حرکت روی سینوسی حرکت که کنید مجسم توانیدمی دقیقا

 دارد؟ ما برای ای استفاده چه حرکت این و شدیم متوجه کم وخیلی کمی بازار حرکت نحوه به اینجا تا خوب. سینوسی تابع

 ؟ کنیم استفاده کنیم کشف را ها این حرکت پریود توانیمنمی که هاسیکل این از باید چطور

 از تواندمی لحظه هر سینوسی گودی فاصله دانیم می اینکه با کنیم استفاده اسکالپ در هاسیکل این از چطور و کنیم استفاده چطور خوب

 هاسیکل و چارت روی بریم ؟ شده شروع برگشت که بزنیم حدس چطور و!!  بشه بیشتر هست باالتر تایم یک قیمت نمودار که مرکز خط

 ؟کنیم تبدیل اندیکاتور به را هاسیکل این چطور و کنیم؟ تبدیل سیکل به چطور را هاسینوس ما چارت روی راستی

 ؟ نمیده کسی به اطالعات چرا میکنه تحقیق هست سال چندین مورد این در که وکسی

 فهمیده کمی باب بنام نفر یک فقط و نگفته کسی به را اندیکاتورهاش و داره تحقیقات شدیدا هاسیکل مورد در jim Hurst بنام شخصی

 سیکل محقق بدانم دقیق اگر گفته هاشنوشته درو  موجوده گروه همین در و هست ها سیکل طبق که کرده طراحی راHGI  واندیکاتور

 ؟؟؟؟؟؟؟؟ یافته دست مطلبی چه به ایشان ولی میکنم اعالم شده تمام را فارکس رسیده چیزی چه به ها

 !هستین اشتباه در سخت ،رساند خواهد سود به را شما وسل بای دکمه کنیدمی فکر اگر

 !رفت راه فضا در نمیشه زمین روی رانندگی با فقط بشینی ماه روی و بری فضا به تا باشی بلد نجوم از هم کمی باید 

 چارت روی بریم

 ؟ هستند قیمت گذشته ودره قله ناچی فیبو یافته تبدیل ها سیکل
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 رامشخص یندهآ در فیبو درصدهای پس .بزنیم حرفه یندآ از باید – نفهمیدیم را ها سیکل دقیق ما پس - گذشته به شدیم وابسته ما پس

 .باشیم دیگر تاییدهای منتظر هم باز و کنیم مشخص دقیقه 5 رادر برگشت نشانه بعد و کنیم تعریف را برگشت احتمال و کنیممی

 !باشیم ها ترکش مواظب و کنیم فرار و بگیریم سود هستیم نمطمئ که قسمتی از باید ما ،کنیم سود بازار کل از نباید ما

 .بود هاسیکل در قضیه اصل ولی بخورم نهار خواممی نوشتم من و بستین را هاپوزیشن چرا گفتن دوستان جمعه

 

 
 قیمت سقوط پیپ چند از وبعد پوزیشن از وخروج جمعه حرکت

 در ساعته یک سیکل !بگیره منو سود کل توانستمی قیمت ،نبود گرفتنش به نیاز که رفتن باال پیپ چند از بعد و شدم خارج مربع در من

 .بستم را هاپوزیشن تمام من و شد روشن مربع

 مطلب اصل به بریم خوب

 ؟ کنند کار هاسیکل با چطور دوستان !  خورهمی خودم بدرد و بود تئوری ها این

 را هستند یندهآ فیبوناچی درصد که هاسیکل با خواهیمنمی ما و میدن تغییر را خودشان مکان لحظه هر و هستند اصالحی هاسیکل اوال

 خواستندمی اکسپرت بستن و پوزیشن از خروج مورد در که دوستانی پوزیشن از خروج جهت فقط ! کنیم انتخاب پوزیشن به ورود برای

 .رسیدیم االن

 می را سیکل به نزدیک سود از قسمتی یا و میشیم خارج هست ساعته یک سیکل اولین در و میشیم پوزیشن وارد تاییدها تمام با ما

 می را همه بنفش فلش اولین با میکنیم ونگهداری کرده فری ریسک شده گرفته قبل سیکل در که را سیکل از دور هایپوزیشن بندیم

 بندیم

 !دست دور های پوزیشن نگهداری و سیکل به نزدیک هایپوزیشن بستن و سیکل با اکسپرت کردن خاموش: نتیجه
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 !!! چارت روی ها سیکل اما

 سیکل که دانندمی دوستان دیگر سیستم در ولی داریم را ساعته 4 و ساعته یک سیکل میکنیم کار دقیقه یک تایم در ما اینکه بدلیل

 .هست چارت روی هم روزانه

 

 کردم رامشخص ساعته 4روزانه را با  سیکل

 سیکل به برسه تا زده مارپیچ روزانه تایم روی که هست مشخص دقیقا و کرده طی را ساعته 4 تا 0 بعدی روزانه سیکل به رسیدن برای

 .بعدی

 

-نمی نظر در را اتفاقات البته کنه ضرر فارکسید در نبا بشه متوجه را این دقیق کسی هر و کردم مشخص اینجا را خروج و ورودتا  0

 .بشه باز شما دید کمی خواستم فقط هست طوالنی و پیچیده خیلی هاسیکل بحث این کنیم.می بررسییم دار بازار نرمال درحالت گیریم
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 ومسفصل 

 را چاله و چاه در افتادن احتمال لحظه هر و برود راه بدست عصاا باید باشد نداشته اطالعات شخصی هر و هستند تریدر راه چراغ ها سیکل

 .خواهدبود فرمودن ارسال عزیز مزینی جناب که دیگری اندیکاتور اشباع و سیکل با شده ترکیب و ترتخصصی کمی امروز ها سیکل. دارد

 میشه البته مکنی پیدا را باال های متای با مشترک نقطه یک به رسیدن و پایین هایتایم چرخش که هست این هاسیکل از ما منظور کل در

 پیپ 53 ترانس با خواهیممی بلکه کنیم تحلیل خواهیمنمی ما و تحلیل میشه واین زد حدس هم گن وابزار گن زوایای با تردقیق

 کنیم پیدا را هاسیکل همپوشانی

 :باشیم داشته مختصری توضیحات سیکل اندیکاتور مورد در میخواهیم اول

 اصالحی هاسیکل. دیگر هاینویسی وکد دیگه هایفرمول با نآ ترکیب و فیبوناچی درصد و زاک زیک به قیمت رسیدن یعنی هاسیکل

-سیکل کمک با ولی بگیریم پوزیشن هاسیکل با خواهیمنمی ما و داشت نخواهد مفهوم فارکس بازار اینصورت غیر در باشند باید و هستند

 .نه یا هست درست ما پوزیشن که بدهیم تشخیص خواهیممی ها

 نشده نوشته جایی مطالب این .میکنم ارسال خدمتتان هاسیکل اندیکاتور از استفاده مورد در مطلب تا چند نشه کند ما متای اینکه برای

 .هاسیکل اندیکاتور دقیق بررسی بعدو  مدهآ بدست تجربی بصورت فقط

  تعداد ساختن مشکل این حل برای و شود می ما سیستم کندی باعث مختلف های تایم برای فریم تایم اندیکاتور یک از اطالعات گرفتن

 .شد خواهد ما مشکل حل عث با ما نیاز مورد های تایم برای اندیکاتور

 مثال تایم 4 در را اندیکاتور اینکار برای باشیم داشته چارت روی اطالعات ازش تایم 4 -0 در خواهیم می و داریم اندیکاتور یک کنید فرض

 .اندیکاتور یک تایم هر وبرای داریم ها اندیکاتور قسمت در اندیکاتور تا 4 یعنی میسازیم دقیقه 03 -55 -5 -5

HGT_Cycle_H .ex  

HGT_Cycle_H .ex  

HGT_Cycle_D .ex  

HGT_Cycle_W .ex  

HGT_Cycle_MN .ex  

 ضمن در. نیاد پیش سیستم کندی تا کرد خواهیم استفاده کردیم گذاری اسم که همان از تایمی هر برای و ساختیم ماهانه تا صفر تایم زا

 .باشه تربهینه شده سعی و دادیم تغییرات این هاکد در ما ولی مختلف هایوشکل قیافه وبا هست هاسایت در مختلف انواع و ها سیکل این

 ما به و میکنه گذاری عالمت ما برای چارت روی نظر مورد تایم گرفتن نظر در با و شده تعریف براشون که درصدهای در هاسیکل این

 !کنید مدیریت را خودتان هایپوزیشن و باشه جهت تغییر شاید که میده هشدار
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 :زیر عکس طبق داشتیم ریزش ها سیکل همپوشانی از بعد که یورودالر در دیشب مثل

 

 قرمز و سبز: حاضر تایم      سفید: ماهانه       بی:آهفتگی      رنگ و پر رنگ کم بنفش : روزانه تایم      و طالیی زرد: ساعته 4 تایم

  رنگ کم بیآ :ساعته یک،  طالییو  زرد :ساعته4،   بنفش :روزانه،  قرمز و سبز دقیقه(: 55) حاضر هایسیکلفوق  عکس در

در  روزانه و داریم راتایم  4 همپوشانی 0 نقطه در و است شده مشخص مستطیل داخل در و داریم را سیکل تا 5 همپوشانی یک نقطه در

 و شده تجربه سال چندین چونکه بود خواهد درست% 03 باالی و بزنیم حدس را قیمت حرکت یندهآ عکس این از خواهیممی. نیست آن

 .شده تست

 و سیستم با و ببندیم را سل های پوزیشن باید مکان یک در هااین  دیدن با ما و شده صعودی هاسیکل همپوشانی با یک نقطه در قیمت

 سل ومنتظر بیندیممی را خودمان بای شده فری ریسک هایپوزیشن همه رسیدیم 0 نقطه به که زمانی و باشیم بای منتظر خودمان روش

 ؟ مکنی چیکار باید االن !!! هستن  بلد همه را بازار گذشته از تعریف و بازار الیو به رسیدیم حاال .هستیم

 را صعود هم ماهانه و هفتگی برگردیم ترقبل اگر و میده صعود رهشدا روزانه سیکل اینکه به توجه با و میاد پایین ساعته 4 سیکل تا قیمت

 خواهد صعودی دالر یورو و هست باال هایسیکل جهت در قیمت برگشت ما انتظار شد روشن ساعته4 سیکل که زمانی در پس میده خبر

 .شد

 

 ببینیم هم را باال هایهمپوشانی دقیق تا باال بردیم را تایم
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 : نتیجه صعودی هم ماهانه و صعودی روزانه و هست نزولی هفتگی

 و خبر دنبال هفتگی سیکل از بعد و هفتگی سیکل  تشکیل جهت نزولی بعد و روزانه صعود انتظار باال عکس طبق ساعته4 نزولی از بعد

 و صعود انتظار باشیم راداشته همپوشانی روزانه و هفتگی که وجایی هست بهانه خبر میگم من ولی باشید پیپ 033 الی 533 کندل یک

 .بود خواهد ماهانه جهت در قیمت چونکه باشید راداشته باال نوسان

 همین در را بحث همین ادامه   الیو های موقعیت در میکنیم سعی ولی باشه سخت دوستان بعضی برای قبولش کمی باال جمالت شاید

 .هستند وبازار مارکت اینده راه چراغ چقدر ها سیکل واقعا که ببینند دوستان تا کنیم اعالم گروه

  donchian_channel_ .ex): )هاسیکل همراه به شده ارسال مزینی جناب توسط که donchian کانال اندیکاتور بررسی

 عرض خدمتتان مورد تا دونماید.  دوستان به زیادی کمک تواندمی هاسیکل با همراه و شده نوشته مالدن دکتر توسط اندیکاتور این

 . کنید وتحقیق بررسی خودتان را وبقیه میکنم

 

 .باشه افتاده اتفاق قرمز و سبز خط نزدیک در که ییهاواگرایی ضمن ودر دهمی نشان شما به را هاواگرایی تریندقیق

 توانیدمی حتی شما هااشباع  خط شدن قطع بمحض و افتاده اتفاق مرز در که باشید واگرایی دنبال باید  شد روشن شما سیکل که زمانی

 .باشید داشته پوزیشن در را ورود ترینسریع

 

 :سندش هم این. کردم اعالم هم اسکالپ گروه در و زدم سل من مستطیل وداخل افتاد دیشب که اتفاقی
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 .کنند بیشتر را خودشان مطالعه و ببرند پی ها اندیکاتور اهمیت به دوستان که کردیم مطرح ترپیشرفته کمی را ها بحث سیکلتا اینجا 

 .ایجادکردند ما همه برای را ها موقعیت این که روشن جناب عزیز مدیرعامل از سپاس

 

 باشید سود پر و موفق

ها وسیستم رها اندیکاتو آکادمی گروه  

آرشیو لینک  

@forexsystems 

https://t.me/forexsystems 
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