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 زمان قيمت و الگوزمان قيمت و الگوزمان قيمت و الگوزمان قيمت و الگو: : : :     3333موجموجموجموج

  

  ؟هم منطبق ميشوند موج سوم  زمان الگو و قيمت  بر رد  چه زماني

در در مورد موج سوم ياد گرفتيم را   ه گذشته جلس سه رحث امروز ميخواهيم مطالبي كه ددر مب

قيمتي و زماني از نظر گندم را  ارچموج سوم ماه مكه در آن سقف . كامل كنيم كنار هم بياريم و

   .پيش بيني كرديم

 2راي آن بر اساس موج هفته زودتر در هدف قيمتي كه ب 2, 3موج   Jan 24در  .1

مشخص كرده بوديم به پايان رسيد با اين وجود چگونه ميتونيم هدف قيمتي موج سوم 

  .را دقيقتر تعيين كنيم 

همپوشني داشتيم به   روز قبل از مكاني كه ما از لحاظه سطوح زماني Jan1 24سقف  .2

  .موج سوم را چگونه دقيقتر كنيم  وقوع پيوست ، هدف زماني

جي دروني اين موج تكميل شد كه وم 5پايان يافت كه الگوي   زماني jan 24موج سوم  .3

  .اتفاق افتاد  Feb 5احتماال در 

 اي  محدوده ي قيمت و زماناه نيابه وسيله مشخص كردن همپوش ما دريهاي ديناميك تر در تحليل

  .و يك سطح مقاوم است هكه بسيار باريك بود كنيم مشخص مي

  .نيم مشخص كنيم اتر ميتو هاين مناطق مقاوم را در آينده ساد
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ي قيمت زمان و الگو مشخص كنيم اه نيامقاوم بر اساس همپوش ٔكه بتوانيم يك محدوده  زماني

  .از روند مواجه خواهيم شد كه بسيار مستعد بازگشت است محدوده اي با

 11 كف كنيم ، ما انتظار داشتيم  سيرگندم را در ماه مارث بر ٔر ديگر نمودار ماهيانهابك د يبيايي

Jan نتر از ا ييپ هبه منطق  ساخته شدهما تاييد شد و كف انتظار  پايان موج دوم باشد كه ٔمحدوده

  .داشتاشاره سقف موج اول 

ني قيمت و زمان در ايناميك تردينگ ما به اين هدف نزديكتر ميشويم كه به كمك همپوشادر د

كه  محدوده اي در نمودار زير .را براي پايان موج سوم مشخص كنيم مقاوم بهترين منطقه  محدوده

  .ست ا هباشد مشخص شد 3زمان پايان موج  قيمت و لحاظميتواند از 
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پيش بيني قيمت و زمان مطابقت دارد  ٔدر نمودار دوم كامل امواج داخلي موج سوم را كه با محدوده

  .كنيد مشاهده مي
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هنگي اين الگو با قيمت و زمان ميتواند اموج كوچكتري تقسيم ميشود كه هم 5پس موج سوم به 

  .كند اعالمرا سريعتر   پايان موج اصلي
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الگو و زمان در اين موج بحث خواهيم  و و قيمت 4ت ذاتي موج ادر مبحث بعد راجع به خصوصي

  .كرد 

  

  

        خالصه خالصه خالصه خالصه 

  

باريكي ايجاد  ٔشوند محدودههاي قيمت و زمان بر هم منطبق مي نشجكوكه پر قطه اي در ن .1

 .توان انتظار بازگشت را در آن نقطه داشت ميشود كه مي

  

وم هماهنگ ميشود هاي قيمت و زمان با الگوي موج س نشجكوني پراكه همپوش  زماني .2

 .ي از پايان موج سوم خواهيم داشتباالتر  احتمالي

  

  

  :به مثال هايي از دايناميك تريدر توجه كنيد
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