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____________________________________________________        

        ::::    افزودن سود با هدف هاي قيمتافزودن سود با هدف هاي قيمتافزودن سود با هدف هاي قيمتافزودن سود با هدف هاي قيمت

نقطه ورود و مديريت نقطه ورود و مديريت نقطه ورود و مديريت نقطه ورود و مديريت     ,در بخش سوم در بخش سوم در بخش سوم در بخش سوم         2orBعنوان هاي مثل  اصالح هاي موج عنوان هاي مثل  اصالح هاي موج عنوان هاي مثل  اصالح هاي موج عنوان هاي مثل  اصالح هاي موج     با با با با     درجلسه قبلدرجلسه قبلدرجلسه قبلدرجلسه قبل

كه  بوسيله استفاده كه  بوسيله استفاده كه  بوسيله استفاده كه  بوسيله استفاده     Jan 7     براي شما  شرح دادم يك نقطه ورود ساده در روز  براي شما  شرح دادم يك نقطه ورود ساده در روز  براي شما  شرح دادم يك نقطه ورود ساده در روز  براي شما  شرح دادم يك نقطه ورود ساده در روز  . . . . شنا شديدشنا شديدشنا شديدشنا شديدتريد آتريد آتريد آتريد آ

در تايم در تايم در تايم در تايم     Bدر حركت قبلي آن را به عنوان جايي كه پتانسيل پايان موج در حركت قبلي آن را به عنوان جايي كه پتانسيل پايان موج در حركت قبلي آن را به عنوان جايي كه پتانسيل پايان موج در حركت قبلي آن را به عنوان جايي كه پتانسيل پايان موج         Break outاز روش از روش از روش از روش 

        . . . . در نظر گرفتيم در نظر گرفتيم در نظر گرفتيم در نظر گرفتيم     S&Pدقيقه  دقيقه  دقيقه  دقيقه      15

اال آوردم در نتيجه اال آوردم در نتيجه اال آوردم در نتيجه اال آوردم در نتيجه از هر حركت كف پي در پي  باز هر حركت كف پي در پي  باز هر حركت كف پي در پي  باز هر حركت كف پي در پي  ب    محافظ  را محافظ  را محافظ  را محافظ  را  Stopمن بعد از اينكه سطح من بعد از اينكه سطح من بعد از اينكه سطح من بعد از اينكه سطح 

        ....پوزيشن خريد ما دراين  تريد سود ده تا زماني كه آن روند داراي اعتبار باشد باقي باشد مي ماندپوزيشن خريد ما دراين  تريد سود ده تا زماني كه آن روند داراي اعتبار باشد باقي باشد مي ماندپوزيشن خريد ما دراين  تريد سود ده تا زماني كه آن روند داراي اعتبار باشد باقي باشد مي ماندپوزيشن خريد ما دراين  تريد سود ده تا زماني كه آن روند داراي اعتبار باشد باقي باشد مي ماند

اين يك روش بسيار ساده و مخصوصا استراتژي موثري براي استفاده در يك معامله كوتاه مدت اين يك روش بسيار ساده و مخصوصا استراتژي موثري براي استفاده در يك معامله كوتاه مدت اين يك روش بسيار ساده و مخصوصا استراتژي موثري براي استفاده در يك معامله كوتاه مدت اين يك روش بسيار ساده و مخصوصا استراتژي موثري براي استفاده در يك معامله كوتاه مدت 

        ....روزانه استروزانه استروزانه استروزانه است

            وووو    يمتيمتيمتيمتبدست آوردن هدف قبدست آوردن هدف قبدست آوردن هدف قبدست آوردن هدف ق    دردردردر    كهكهكهكه    بدهمبدهمبدهمبدهمر ر ر ر اين هفته دوست دارم برخي از آناليز هاي قيمتي را قرااين هفته دوست دارم برخي از آناليز هاي قيمتي را قرااين هفته دوست دارم برخي از آناليز هاي قيمتي را قرااين هفته دوست دارم برخي از آناليز هاي قيمتي را قرا

    براي ماكزيمم تارگت در يكبراي ماكزيمم تارگت در يكبراي ماكزيمم تارگت در يكبراي ماكزيمم تارگت در يك    هنگاميكه  ترندهنگاميكه  ترندهنگاميكه  ترندهنگاميكه  ترند    ,كمك خواهد كردكمك خواهد كردكمك خواهد كردكمك خواهد كردبه ما به ما به ما به ما ....رسيدن به سود بيشتررسيدن به سود بيشتررسيدن به سود بيشتررسيدن به سود بيشتر

    C حركت جاري يك موج حركت جاري يك موج حركت جاري يك موج حركت جاري يك موج اين اين اين اين اگر اگر اگر اگر     وووو        ميرسدميرسدميرسدميرسدبه آن نقطه اي كه ما پيش بيني كرده ايم  به آن نقطه اي كه ما پيش بيني كرده ايم  به آن نقطه اي كه ما پيش بيني كرده ايم  به آن نقطه اي كه ما پيش بيني كرده ايم          معاملهمعاملهمعاملهمعامله

        ....پيش بيني كرده بوديمپيش بيني كرده بوديمپيش بيني كرده بوديمپيش بيني كرده بوديم    آن راآن راآن راآن را    ما در اصلما در اصلما در اصلما در اصل    باشد  باشد  باشد  باشد  

در اين جا ما در اين جا ما در اين جا ما در اين جا ما . . . . هاي معامالتي با يك فرض روي شرايط جاري بازار آغاز مي شوندهاي معامالتي با يك فرض روي شرايط جاري بازار آغاز مي شوندهاي معامالتي با يك فرض روي شرايط جاري بازار آغاز مي شوندهاي معامالتي با يك فرض روي شرايط جاري بازار آغاز مي شوند    تمام استراتژيتمام استراتژيتمام استراتژيتمام استراتژي

را را را را     Cبنابر اين ما يك اصالح موج بنابر اين ما يك اصالح موج بنابر اين ما يك اصالح موج بنابر اين ما يك اصالح موج ....استاستاستاست    Bكف موج كف موج كف موج كف موج     6Janدر در در در     S&Pادعا مي كنيم كه كف ادعا مي كنيم كه كف ادعا مي كنيم كه كف ادعا مي كنيم كه كف 

        ....پيش بيني مي كنيمپيش بيني مي كنيمپيش بيني مي كنيمپيش بيني مي كنيم
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        ::::شاملشاملشاملشامل     Cنمونه هدف قيمت براي موج نمونه هدف قيمت براي موج نمونه هدف قيمت براي موج نمونه هدف قيمت براي موج 

 ))))وبوبوبوبقيمت پروجكشن متناقيمت پروجكشن متناقيمت پروجكشن متناقيمت پروجكشن متنا    B%)%)%)%)100موج َ كشيده شده از پايان موج موج َ كشيده شده از پايان موج موج َ كشيده شده از پايان موج موج َ كشيده شده از پايان موج     %%%%100 •

 )  )  )  )  اصالح خارجياصالح خارجياصالح خارجياصالح خارجي    B%)%)%)%)162همچنين كشيده شده از پايان موج همچنين كشيده شده از پايان موج همچنين كشيده شده از پايان موج همچنين كشيده شده از پايان موج     Bموج موج موج موج     %%%%161.8 •

        ::::شاملشاملشاملشامل    C    يك ماكزيمم هدف قيمت براي يك موجيك ماكزيمم هدف قيمت براي يك موجيك ماكزيمم هدف قيمت براي يك موجيك ماكزيمم هدف قيمت براي يك موج        

 كشيده شدهكشيده شدهكشيده شدهكشيده شده    Bكه از پايان موج كه از پايان موج كه از پايان موج كه از پايان موج         Aموج  موج  موج  موج      %%%%161.8 •

 همچنين كشيده همچنين كشيده همچنين كشيده همچنين كشيده Bكه از پايان موج كه از پايان موج كه از پايان موج كه از پايان موج         Bموج موج موج موج     %%%%261.8 •

        ....اين پروجكشن هاي قيمت روي چارت نشان داده شدهاين پروجكشن هاي قيمت روي چارت نشان داده شدهاين پروجكشن هاي قيمت روي چارت نشان داده شدهاين پروجكشن هاي قيمت روي چارت نشان داده شده
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        1443.88    –    1441.50نزولي در محدود نزولي در محدود نزولي در محدود نزولي در محدود     Cراي يك موج راي يك موج راي يك موج راي يك موج هدف قيمت بهدف قيمت بهدف قيمت بهدف قيمت ب

        3....1470    –    1466.53و ماكزيمم  هدف قيمت نزولي در محدود و ماكزيمم  هدف قيمت نزولي در محدود و ماكزيمم  هدف قيمت نزولي در محدود و ماكزيمم  هدف قيمت نزولي در محدود 

گپ گپ گپ گپ     انه از ميان هدف قيمت رد شده و يكانه از ميان هدف قيمت رد شده و يكانه از ميان هدف قيمت رد شده و يكانه از ميان هدف قيمت رد شده و يكهمچنين ما مي توانيم از چارت ببينيم كه بازار وحشيهمچنين ما مي توانيم از چارت ببينيم كه بازار وحشيهمچنين ما مي توانيم از چارت ببينيم كه بازار وحشيهمچنين ما مي توانيم از چارت ببينيم كه بازار وحشي

        ....قرار مي گيردقرار مي گيردقرار مي گيردقرار مي گيرددرست باالي ماكزيمم هدف قيمت درست باالي ماكزيمم هدف قيمت درست باالي ماكزيمم هدف قيمت درست باالي ماكزيمم هدف قيمت     وبه باال زده در باز شدن روز بعدوبه باال زده در باز شدن روز بعدوبه باال زده در باز شدن روز بعدوبه باال زده در باز شدن روز بعدرررر

در نظر گرفتيم قرار دارد در نظر گرفتيم قرار دارد در نظر گرفتيم قرار دارد در نظر گرفتيم قرار دارد اكنون در آنجايي كه ما به عنوان ماكزيمم هدف قيمت اكنون در آنجايي كه ما به عنوان ماكزيمم هدف قيمت اكنون در آنجايي كه ما به عنوان ماكزيمم هدف قيمت اكنون در آنجايي كه ما به عنوان ماكزيمم هدف قيمت     S&Pهمچنين همچنين همچنين همچنين 

ورد اين ورد اين ورد اين ورد اين اكنون در سود خوبي هستيم شما چه فكر مي كنيد در ماكنون در سود خوبي هستيم شما چه فكر مي كنيد در ماكنون در سود خوبي هستيم شما چه فكر مي كنيد در ماكنون در سود خوبي هستيم شما چه فكر مي كنيد در م    و اين پوزيشن ماركت است و و اين پوزيشن ماركت است و و اين پوزيشن ماركت است و و اين پوزيشن ماركت است و 

 !حركت معقول كه دوست داشتيد االن در آن  مي بوديد حركت معقول كه دوست داشتيد االن در آن  مي بوديد حركت معقول كه دوست داشتيد االن در آن  مي بوديد حركت معقول كه دوست داشتيد االن در آن  مي بوديد 
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حركت حركت حركت حركت مثالمثالمثالمثالاحتمال ها را حدس مي زند كه احتمال ها را حدس مي زند كه احتمال ها را حدس مي زند كه احتمال ها را حدس مي زند كه      Daynamic tradersزماني كه تحليل هاي زماني كه تحليل هاي زماني كه تحليل هاي زماني كه تحليل هاي     

        ....محافظت شودمحافظت شودمحافظت شودمحافظت شود    بايد  در پوزيشن خريد بايد  در پوزيشن خريد بايد  در پوزيشن خريد بايد  در پوزيشن خريد     اصالح فعلي داره پايان مي يابد و اين سود باز مااصالح فعلي داره پايان مي يابد و اين سود باز مااصالح فعلي داره پايان مي يابد و اين سود باز مااصالح فعلي داره پايان مي يابد و اين سود باز ما

به نهايت هدف قيمت رسيده به نهايت هدف قيمت رسيده به نهايت هدف قيمت رسيده به نهايت هدف قيمت رسيده     كهكهكهكه    يك ماركتيك ماركتيك ماركتيك ماركت    در در در در     محافظت كردن اين است كهمحافظت كردن اين است كهمحافظت كردن اين است كهمحافظت كردن اين است كه    يك روش برا يك روش برا يك روش برا يك روش برا     

تا زماني تا زماني تا زماني تا زماني     ....ار گيرد ار گيرد ار گيرد ار گيرد قرقرقرقريك پيپ زير حركت كف روي ميله قبلي يك پيپ زير حركت كف روي ميله قبلي يك پيپ زير حركت كف روي ميله قبلي يك پيپ زير حركت كف روي ميله قبلي     stopانجام دهيم و انجام دهيم و انجام دهيم و انجام دهيم و Stopتريل تريل تريل تريل 

        ....از بازار خارج شويماز بازار خارج شويماز بازار خارج شويماز بازار خارج شويم    Stopكه با كه با كه با كه با 

        ....براي همه تايم فريم ها قابل اجرا هستبراي همه تايم فريم ها قابل اجرا هستبراي همه تايم فريم ها قابل اجرا هستبراي همه تايم فريم ها قابل اجرا هست    Stopاين استراتژي تريلينگ اين استراتژي تريلينگ اين استراتژي تريلينگ اين استراتژي تريلينگ 

دقيقه دقيقه دقيقه دقيقه     15گرفته شده روي چارت گرفته شده روي چارت گرفته شده روي چارت گرفته شده روي چارت     S&Pاز زمانيكه تحليل ها و تصميم هاي تريد براي اين معامله از زمانيكه تحليل ها و تصميم هاي تريد براي اين معامله از زمانيكه تحليل ها و تصميم هاي تريد براي اين معامله از زمانيكه تحليل ها و تصميم هاي تريد براي اين معامله 

        ....ممممروي چارت ميله اي  استفاده كنيروي چارت ميله اي  استفاده كنيروي چارت ميله اي  استفاده كنيروي چارت ميله اي  استفاده كني    Stopما مي توانيم از تريلينگ ما مي توانيم از تريلينگ ما مي توانيم از تريلينگ ما مي توانيم از تريلينگ 

بيرون خواهيد بيرون خواهيد بيرون خواهيد بيرون خواهيد      Stopيك كندل سقف با يك كندل سقف با يك كندل سقف با يك كندل سقف با         روي روي روي روي     ت زيردر ت زيردر ت زيردر ت زيردر همچنين شما مي توانيد ببينيد در چارهمچنين شما مي توانيد ببينيد در چارهمچنين شما مي توانيد ببينيد در چارهمچنين شما مي توانيد ببينيد در چار

        ....پيپ بيشتر از  زماني كه از شكست آخرين حركت كف  را مي گيريد پيپ بيشتر از  زماني كه از شكست آخرين حركت كف  را مي گيريد پيپ بيشتر از  زماني كه از شكست آخرين حركت كف  را مي گيريد پيپ بيشتر از  زماني كه از شكست آخرين حركت كف  را مي گيريد     12    ,رفت   رفت   رفت   رفت   
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و هر تايم فريمي مي توان به و هر تايم فريمي مي توان به و هر تايم فريمي مي توان به و هر تايم فريمي مي توان به در هر ماركت در هر ماركت در هر ماركت در هر ماركت     وووواست است است است     روش ساده و موثر مديريت ترند روش ساده و موثر مديريت ترند روش ساده و موثر مديريت ترند روش ساده و موثر مديريت ترند اين يك اين يك اين يك اين يك 

        ....كار بردكار بردكار بردكار برد

و ماكزيمم هدف قيمت پيش بيني شده و ماكزيمم هدف قيمت پيش بيني شده و ماكزيمم هدف قيمت پيش بيني شده و ماكزيمم هدف قيمت پيش بيني شده     لب افزوده شده به مثال جلسه گذشته گنجايش لب افزوده شده به مثال جلسه گذشته گنجايش لب افزوده شده به مثال جلسه گذشته گنجايش لب افزوده شده به مثال جلسه گذشته گنجايش تنها مطتنها مطتنها مطتنها مط

        ....استاستاستاست    Cدر اين حالت يك موج در اين حالت يك موج در اين حالت يك موج در اين حالت يك موج كه كه كه كه         ,    استاستاستاست    براي پوزيشن فعلي ماركتبراي پوزيشن فعلي ماركتبراي پوزيشن فعلي ماركتبراي پوزيشن فعلي ماركت

مي توان استاپ را خيلي مي توان استاپ را خيلي مي توان استاپ را خيلي مي توان استاپ را خيلي     كف مينور قبليكف مينور قبليكف مينور قبليكف مينور قبلي    درست زيردرست زيردرست زيردرست زير    Stopبه جاي ادامه دادن با تريلينگ  به جاي ادامه دادن با تريلينگ  به جاي ادامه دادن با تريلينگ  به جاي ادامه دادن با تريلينگ  

و بيشترين حفاظت را از سود ما انجام و بيشترين حفاظت را از سود ما انجام و بيشترين حفاظت را از سود ما انجام و بيشترين حفاظت را از سود ما انجام         برسد برسد برسد برسد         نزديك به قيمت قرار دادتا به آن حد نهايي قيمتنزديك به قيمت قرار دادتا به آن حد نهايي قيمتنزديك به قيمت قرار دادتا به آن حد نهايي قيمتنزديك به قيمت قرار دادتا به آن حد نهايي قيمت

        ....دهددهددهددهد
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        ::::نكات ياد گرفته شده نكات ياد گرفته شده نكات ياد گرفته شده نكات ياد گرفته شده 

تحليل قيمتي دايناميك تريدر بيشترين احتمال و ماكزيمم هدفها را براي هر پوزيشني نشان تحليل قيمتي دايناميك تريدر بيشترين احتمال و ماكزيمم هدفها را براي هر پوزيشني نشان تحليل قيمتي دايناميك تريدر بيشترين احتمال و ماكزيمم هدفها را براي هر پوزيشني نشان تحليل قيمتي دايناميك تريدر بيشترين احتمال و ماكزيمم هدفها را براي هر پوزيشني نشان  ....1

 ....خواهد دادخواهد دادخواهد دادخواهد داد

در منطقه بسيار نزديك در منطقه بسيار نزديك در منطقه بسيار نزديك در منطقه بسيار نزديك      Stopهدف برسد شروع به تريل كردن هدف برسد شروع به تريل كردن هدف برسد شروع به تريل كردن هدف برسد شروع به تريل كردن اگر ماركت به ماكزيمم اگر ماركت به ماكزيمم اگر ماركت به ماكزيمم اگر ماركت به ماكزيمم  ....2

 ....سود مي كنيمسود مي كنيمسود مي كنيمسود مي كنيمبه ماركت براي حفظ به ماركت براي حفظ به ماركت براي حفظ به ماركت براي حفظ 

در كتاب دايناميك تريدر يك ساختار كاملي  بيان ميشود  كه چگونه بيشترين احتمال در كتاب دايناميك تريدر يك ساختار كاملي  بيان ميشود  كه چگونه بيشترين احتمال در كتاب دايناميك تريدر يك ساختار كاملي  بيان ميشود  كه چگونه بيشترين احتمال در كتاب دايناميك تريدر يك ساختار كاملي  بيان ميشود  كه چگونه بيشترين احتمال  ....3

 . . . . براي پروجكشن قيمت ساخته ميشود و در هر بازاري ما را آماده مي كندبراي پروجكشن قيمت ساخته ميشود و در هر بازاري ما را آماده مي كندبراي پروجكشن قيمت ساخته ميشود و در هر بازاري ما را آماده مي كندبراي پروجكشن قيمت ساخته ميشود و در هر بازاري ما را آماده مي كند

قيمت جاري در نرم افزار دايناميك تريدر براي ما تمام پروجكشن قيمت جاري در نرم افزار دايناميك تريدر براي ما تمام پروجكشن قيمت جاري در نرم افزار دايناميك تريدر براي ما تمام پروجكشن قيمت جاري در نرم افزار دايناميك تريدر براي ما تمام پروجكشن     پايان موجپايان موجپايان موجپايان موجابزار پروجكشن ابزار پروجكشن ابزار پروجكشن ابزار پروجكشن 

                . . . . هدف قيمت را تنها با يك دكمه از سقف و كف نشان مي دهدهدف قيمت را تنها با يك دكمه از سقف و كف نشان مي دهدهدف قيمت را تنها با يك دكمه از سقف و كف نشان مي دهدهدف قيمت را تنها با يك دكمه از سقف و كف نشان مي دهد    هاي قيمتي و محدودههاي قيمتي و محدودههاي قيمتي و محدودههاي قيمتي و محدوده
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