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 مقدمه

چرا بعضی چیزها اتفاق افتاده است. هر چیزی کهه است که  سب سود از بازار فارکس توانایی درک اینکلید ک

تا سویینگ ها به دلیلی خاص شکل گرفته اند ، فهمیهد  دلیهل اینکهه  گرفته شما در چارت مشاهده میکنید از کندل ها

که در مارکت در حال رخ داد  هست تصویر واضه   واقعیتیچرا این چیزها شکل گرفته اند به شما اجازه میدهد تا از آ  

 ، داشته باشید. می رودرویدادی که در آینده نزدیک امکا  رخ داد  آ   تشخیص تری در راستای

تقریبا همه قهادر ی بینند به چه دلیل رخ داده است.متاسفانه بیشتر تریدرها نمی دانند اتفاقاتی که در چارت م

رت هستند اما تعداد کمی قادر اند که به شما بگویند چرا ایهن الگوهها شهکل گرفتهه به تشخیص الگوهای کندلی در چا

 اند.

 همین مطلب در مورد سووینگ ها صدق می کند.

همه ی تریدرها قادر به تشخیص سووینگ ها هستند لکن معدود افرادی قادر به توضی  چرایی آ  می باشهند. 

به آ  ها اجازه می دهد تا در رابطهه بها تشهخیص اینکهه ند ، این ادراک اگر تریدرها دلیل شکل گیری سووینگ ها را بدان

احتماال مارکت به کدام سمت حرکت خواهد کرد و آ  ها باید سفارشات شا  را کجا قرار دهند، تصمیمات خیلی بهتری 

 بگیرند.

با  ، اینکهدانست در پایا  این کتاب شما دلیل شکل گیری سوووینگ ها را در روندهای صعودی و نزولی خواهید

چگونهه تشهخیص دهیهد  وارد شده انهدآنالیز مقدار سفارشات خرید یا فروشی که زما  شکل گیری سووینگ به مارکت 

 .کدام سووینگ ها از بقیه مهم تراند 

 

 مشخص شده اند.   SLو سووینگ لوو با   SHمترجم : در سراسر کتاب سووینگ های با 

 (-امیدوارم از کتاب لذت ببرید :
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 چه چیزی باعث بوجود آمدن سووینگ ها در مارکت می شود ؟

سوینگ ها در سرتاسر چارت هایما   مشاهده می شوند. هر روزه ما حتما شاهد حداقل یک سهووینگ ههای 

یاد نمی آورم یهک کتهاب یها مقالهه ای یا سووینگ لوو در چارتما  خواهیم بود. اما نکته ی جالب توجه اینکه من هنوز به 

 درباره اینکه چرا سویینگ ها شکل میگیرند مطالعه کرده باشم!

در طی این مقاله من توضی  خواهم داد که چرا سووینگ ها اتفاق می افتند؟ شما از دانستن اینکهه تشهخیص 

، الزمه ی آ  فقط دانستن این موضهو  اسهت  خوشحال خواهید شد چرایی بوجو آمد  سووینگ ها خیلی ساده است

کی و کجا سود های خودشا  را برداشت و یا سفارشات خودشها  را قهرار میدهنهد کهه در واقهن همهین دو  که بانک ها

 شوند. میدر چارت عامل باعث بوجود آمد  سووینگ ها 

وقتهی کهه مارکهت در یهک رونهد نزولهی قهرار دارد  یها در حهال سهاختن   SLو   SHخب! بیایید با دالیل اینکه چهرا 

 .است( شرو  کنیمسووینگ های پایین تری 

 

 در این تصویر ما شاهد یک روند نزولی روی یورودالر هستیم.
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کهه  آبی را مشخص کرده ام.  توجه: ممکنه سووینگ هایی باشهمن همه ی سووینگهای بین دو خط عمودی 

 من مشخص نکردم(

د . دلهیلش ههم بخهاطر مشهخص کهردم بهه یهک دلیهل بوجهو اومه و فلش        Xهمه ی سووینگهایی که من با ضربدر 

 برداشت سود های بانک ها طی روند نزولی هست.

وقتهی کهه مقهدار هنگامی که مارکت در یک روند نزولی است بانک ها فقط میتوانند از سفارشات فروش شها   

زیادی از سفارشات فروش اضافی وارد مارکت میشوند ، کسهب سهود کننهد. سفارشهات فهروش مهورد نیهاز بانهک هها از 

ت فروش تریدرهای دیگری که در حال اوردرگذاری سفارشات فروش هستند تامین میگردد.نقطهه ای کهه تعهداد سفارشا

 میشود.  SLزیادی از معامله گرا  وارد معامالت فروش میشوند هما  نقطه ای ست که تبدیل به 

لهوتر بهه شهما نهد. مهن جنقاط سووینگ دیگر بسهیار مههم تر که من روی تصویر مشخص کردم از  SL نقطه سه 

 SLچگونه نقاط مهم تر سووینگ ها را تشخیص دهید اما برای اال  فقط اینو بدونید که وقتی من از م داد که اهنشا  خو

اصلی صحبت میکنم منظور این سه سووینگی است که با فلش در چارت بهاال مشهخص کهردم کهه باعهث بوجهود آمهد  

 تغییرات واض  در ساختار مارکت شده اند.

گرفتهه اندکهه بانهک نبخهاطراین شهکل  متفاوت انهد SLکه من با تیک مشخص شا  کرده ام با دیگر نقاط  SLچهار توجه: 

ک ها مله گرا  باناهای مرکزی از سفارشات فروش شا  کسب سود کرده اند بلکه به این خاطر شکل گرفته اند که مع

رار داد  پوزیشهن ههای خریهد وارد شهده ور کسب سود با ق( به منظINTRADAY BANK TRADERSو موسسات کوچک  

 اند.
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چارت فوق مثالی از شکل گیری یک سووینگ اصلی بدلیل قرار داد  معامالت خرید توسط بانک های مرکزی با 

های اصلی در روند نزولهی بخهاطر برداشهت سهود بانهک  SLهدف معکوس کرد  روند نزولی می باشد. معموال همه ی 

ن همیشه حداقل یک سووینگ لوو خواهد بود که بها قهرار داد  سفارشهات خریهد توسهط های مرکزی شکل میگیرند لک

 بگیرد.بانک های مرکزی با هدف معکوس کرد  روند شکل 

یهک سهووینگ  ما قادر نیسهتیم کهه تشهخیص دههیم البته ما این حقیقت را بعدا خواهیم دانست ولی برای اال 

مارکهت کهرده ده اند یا سفارشات خرید جهت معکوس کرد  رونهد وارد بخاطر این بوجود آمده که بانک ها کسب سود کر

 .اند

 این ما را به سمت نکته ی بسیار مهمی سوق می دهد...

اصلی را در یک روند نزولی مشاهده می کنیم نمیتوانیم به صورت خودکار فرض کنهیم کهه ایهن  SLوقتی ما یک 

ایستی به این هم فکر کنیم که سووینگ بخاطر قهرار داد  سووینگ بخاطر کسب سود بانک ها شکل گرفته است. ما ب

 سفارشات خرید بانک ها به منظور معکوس کرد  روند نزولی اتفاق افتاده است.

که بخاطر قرار داد  سفارشات خرید بانک های مرکزی بوجود آمده، بهه پایها   SLتمامی روند های نزولی با یک 

کی ظاهر میشود اما ما مطمئنیم که در برخی نقاط ظاهر  SLش به ما بگوید هیچ راهی وجود ندارد که پیشاپی .میرسند

 خواهد شد.
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 می باشد. SHقصدم توضی  این بار 

SH  اصلی با فلش مشخص شده اند وSH .کم اهمیت تر با ضربدر و تیک 

شات فروشی اصلی با قرار داد  سفارشات فروش بانک ها شکل گرفته اند.این ها هما  سفار SHحاال ، همه 

شهاهد  ارهایی میشوند که ما در سهاختار بهاز SLهستند که بانک ها از آنها کسب سود کرده اند که باعث بوجود آمد  

 .آ  بودیم

وقتی که بانک ها میخواهند سفارشات فروش خودشا  را قرار دهند نیاز دارند که سفارشهات خریهدی بهه بهازار 

دارانی بوجود می آید که با سفارش خرید وارد بهازار شوند توضهی  متهرجم: وارد شده باشد. این سفارشات خرید از خری

گروه زیادی از تریدرها سفارش خرید نه سفارشات فروشی که با کسب سود از مارکت خارج شده اند(. تنها موقعی که 

فارشهات وقتی که قیمت در حال ریزش است یعنهی س هنگامی است که قیمت به سمت باال حرکت کند. قرار میدهند

فروش وارد مارکت شده اند که در این صورت بانک ها سفارشات خرید الزم جههت پهر کهرد  سفارشهات فهروش شها  و 

ها وقتهی مارکهت در حهال بهاال رفهتن و بعهد آ    SHشما می توانید ببینید که چطور  کسب سود از آنها نخواهند داشت.

پهایین حرکهت میکنهد ایهن اسهت کهه بانهک هها سفارشهات .  دلیلی که قیمت به سمت پایین آمد  است شکل میگیرند

 فروش شا  را با استفاده از سفارشات خریدی که بوسیله ی خریدارانی که وارد بازار شده اند قرار میدهند.

وجود داشت که من گفتم بدلیل معامالت خرید موسسات و  SLدر مثال های قبلی اگر بخاطر بیاورید یک سری 

که من در تصویر صفحه قبل با تیک مشخص کرده ام بخاطر ورود موسسات و  SHمده اند. سه بانک های کوچک بوجود آ

ها قرار داده  SLبانک های کوچک بوجود آمده اند. فقط این بار آنها در حال کسب سود و بستن معامالتی هستند که در 

 اند.
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ل دیدید اتفاق افتاده است.توجه مهی کنیهد کهه از حرکت نزولی که در تصویر قب قیمت کمی بعد اصالحدر این تصویر یک 

اتفاق افتاده است ؟سه تا با ضربدر و یکی با تیک مشخص شده اند.قلهه ای کهه بها  اصالحدر طول این  SHچگونه چهار 

سفارشات فهروش شها  را در مارکهت قهرار تیک مشخص کرده ام تنها قله ایست که بخاطر این بوجود آمده که بانک ها 

قله ی دیگر که با ضربدر مشخص شده اند بدلیل کسب سود موسسات و بانک های کوچک هسهت کهه  داده اند، سه

  ی که در طی این برگشت قیمت رخ داده است اقدام به خرید نموده اند. SLدر نواحی 

 کهه برداشهت سهود از ییبهه بانهک هها هایی که در طول اصالح اتفاق مهی افتنهد SH در یک روند نزولی تنها موقعی که

 وقتی است که قله هایی که در قیمت رخ میدهند به یکدیگر نزدیک باشند. مربوط نیست فروش هایشا  میکنند

 

 که من قبال به شما با تیک  نشا  دادم. SHاین تصویری است از 

توسهط موسسهات کوچهک کهه از سهفارش ههای من گفتم که این قلهه هها   منههای اونهی کهه بها فلهش نشهو  دادم ( 

یهی کهه آ  را بها تیهک  SHاما در واقن فقهط ایهن مطلهب دربهاره  شکل گرفته قبلی کسب سود کرده اند SL خریدشا  در

 مشخص کردم صدق میکند.

توسط بانک هایی که سفارشات فروش بیشتر قرار داده بودند  در مشخص شده اند به احتمال زیادقله هایی که با ضرب

هایی که در قیمت مشاهده میشوند خیلهی بهه SHویم این است که بوجود آمده است. دلیلی که من این مطلب را میگ

در قیمهت ههایی  سفارشهات شها هم نزدیک هستند. وقتی بانک ها چندین ترید در مارکت قرار میدهند سعی میکنند 

که چقدر سفارش مخهال  جههت مهورد انتظارشها  نزدیک به هم باشند چرا که اینکار محاسبه ی این را راحت تر میکند 

 ز دارند تا از آنها کسب سود کنند؟!نیا

 شما میتوانید وقو  این مطلب را در اصالح بعدی نیز مشاهده نمایید.
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SHبوجهود   هایی که در این تصویر مشاهده میکنید به احتمال زیاد توسط بانک هایی که سفارشات فروش قرار داده اند

هها SH  را بسته اند بوجود آمهده باشهند چهرا کهه ایهن آمده اند تا اینکه توسط موسسات کوچک که سفارشات خریدشا

 خیلی بهم نزدیکند

اصهلی در  SHاصلی است. یهک  SHیی که با فلش مشخص شده است به حساب نیاوردم بخاطر اینکه یک  SHتوجه : 

یک روند نزولی همیشه توسط بانک ها بوسیله ی سفارشات فهروش بها ههدف در دسهت گهرفتن ادامهه حرکهت نزولهی 

 می آید.بوجود 
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 ؟در یک روند صعودی چه عاملی باعث بوجود آمدن سووینگ ها می شود

حاال که تا بدین جا نگاهی به شکل گیری سووینگ ها در رونهد نزولهی داشهتیم اکنهو  نوبهت بهه بررسهی شهکل گیهری 

 سووینگ ها در یک روند صعودی میرسد.

 

 یورودالر هستیم. در این چارت شاهد تشکیل یک روند صعدی روی جفت ارز

های روند صعودی بین دو خط افقی آبهی را مشهخص کهرده ام. همهه ی  SHشما میتوانید مالحظه کنید که من تمامی 

ت سهود بانهک هها از سفارشهات خریهدی فلش مشخص شا  کهرده ام بهدلیل برداشهسووینگ هایی که من با ضربدر و 

 اند.است که کمی قبل تر در این حرکت صعودی قرار داده شده 

حاال سووینگ هایی که با تیک مشخص شده اند بدلیل برداشت سود بانک ها و موسسات کوچک از سفارشات فروش 

 شا  بوجود آمده اند.

دلیلی که این معامالت فروش شکل گرفته اند این است که هدف موسسات کوچک برداشت سود روزانه از مارکت می 

ر میبرد و این بدین معنی است که موسسات کوچک نیازمند به قرار داد  بعضی روزها مارکت در یک اصالح به س باشد.

 شا  را برداشت نمایند.با پایا  یافتن روز سود سفارشات در جهت شکل گیری اصالح مارکت می باشند تا 
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 ها را مشخص کردم.SLاین هما  چارت قبلی است اما این بار 

هایی  SLسفارشات خرید بانک ها بوده است.  قرار داد تیک مشخص کردم بدلیل  ها بجز مواردی که با SLهمه ی این 

های اصلی هستند که بدلیل قرار داد  سفارشات خریهد سهنگین توسهط بانهک هها SL که با فلش مشخص شا  کردم 

حجم سفارشات  مشخص کردم توسط بانک ها بوجود آمدند اما با این تفاوت که ضربدربا ها که  SLدیگر  بوجود آمده اند.

 خرید در این نقاط توسط بانک ها کم در نظر گرفته شده است.

SL  هایی که با ضربدر مشخص کرده ام همه شو  بخاطر برداشت سود حاصل از معامالت فروش موسسهات کوچهک و

  ها در طی حرکت اصالحی شکل گرفته است. SHبستن این سفارشات می باشد که در 

ههایی کهه بها  SHمعامالت خرید بانک ها شکل گرفته که نسبت به مشخص کرده ام بدلیل  هایی که با ضربدر SHدیگر 

فلش مشخص کردم حجم بسیار کمتری معامله خرید وارد مارکت شده.   در این باره در قسمت بعدی توضهی  خهواهم 

 . داد (

SL ت سهود معهامالت هایی که با تیک مشخص شده اند همه شو  توسط موسسات کوچکی کهه بها بسهتن و برداشه

 طی حرکت اصالحی شکل گرفته است ، تشکیل شده اند. SHفروشی که در 
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 چگونه به اهمیت سووینگ ها پی ببریم ؟

بعدی من این است کهه بهه شهما  کارحاال که متوجه شدیم چه چیزی باعث بوجود آمد  سویینگ ها در مارکت میشود 

مههم اسهت کهه بتوانیهد تغییهرات  زیهرا. ارت از بقیه مههم ترنهد نشا  دهم چگونه تشخیص دهید کدام سووینگ ها در چ

 نزدیک در جهت مارکت را درک کنید

وقتی که تریدها به چارت هایشا  نگاه میکنند درک نمی کنند که بعضی از سووینگ هها کهه شهکل گرفتهه انهد از بقیهه 

ایهن ه ی اعتبهار یکسها  برخوردارنهد کهه درجه بسیار مهم ترند. متاسفانه آنها فکر میکنند که همه ی سووینگ ها از یک

  .نمی تواند حقیقت داشته باشد

 بعضی از سووینگ ها بخاطر علتی که باعث بوجود آمدن شان شده است از بقیه مهم تراند.

 بهرایدر قسمت قبل آموختیم که سووینگ ها می توانند فقط به دلیل برداشهت سهود بانهک هها و یها اوردر گهذاری آنهها 

 . هر دو اقدام فوق نیازمند ورود سفارشات خرید یا فروش به مارکت می باشد.شکل بگیرندهت مارکت برعکس کرد  ج

اینکه چه مقدار از این سفارشات وارد بازار شوند مشخص کننده ی این است  که بانک ها اقهدام بهه کسهب سهود و یها 

 قرار داد  سفارشات جهت برعکس کرد  جهت حرکت مارکت خواهند کرد. 

از مقدار سفارشاتی که توسط بانک ها قرار داده میشود و یها مقهدار سهودی کهه آنهها از معهامالت شها  کسهب  اهیگآ

در مارکت هنگام رسید  به میکنند برای ما نامشخص است بخاطر اینکه این آگاهی به ما اجازه میدهد تا احتماالتی که 

 سووینگ ها اتفاق خواهند افتاد و یا خیر را فیلتر کنیم .

مها  ربانک ها شکل گرفته انهد. اگه سفارشات فروش قرار داد نوا  یک مثال فرض کنید در مارکت سه سووینگ بدلیل بع

میدانستیم که در کدام سووینگ سفارشات بیشتری توسط بانک ها قرار داده شده است آ  سووینگ مهم ترین شها  

را   از سفارشات شها ه بخش عظیمین ببرد کخواهد بود. این حقیقت است که بانک ها نمی خواهند کسی پی به ای

قبلی که شکل گرفتهه انهد را بشهکند مها مهی فهمهیم کهه لیرمحتمهل  SHاگر مارکت دو  در کدام سووینگ قرار داده اند.

است که یک حرکت بازگشتی شکل بگیرد زیرا سووینگ هایی که توسط بانک هها بهدلیل قهرار داد  سفارشهات فهروش 

 دیگری قرار داده شده اند.  SHسفارشاتی هستند که در کوچک تر از  شا  شکل گرفته اند خیلی

از بقیه مهم تهر انهد ایهن اسهت کهه کشه  کنهیم چهه مقهدار  SLو  SHحاال اولین قدم برای دانستن این موضو  که کدام 

 سفارشات خرید یا فروش حین شکل گیری یک سووینگ به مارکت تزریق شده اند؟!
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ی توانیم دقیقا مقدار این سفارشات را تشخیص دهیم اما میتوانیم سووینگ ها را نسبت به کامال واض  است که ما نم

هنگام شکل گیری یک سووینگ نسبت به دیگری وارد بهازار خرید یا فروش  مقدار سفارشچه یکدیگر مقایسه کنیم که 

 نحوه ی شکل گیری سووینگ ها (  قضاوت کرد  باشده اند. 

 

 شخص کردم توجه نمایید.که در باال م SLبه دو 

ها بخاطر برداشت سود بانک ها از سفارشات فهروش شها  در رونهد نزولهی شهکل گرفتهه اسهت. تفهاوت  SLهر دو این 

بانک ها در سووینگ اولی نسبت به دومهی بیشهترین مقهدار سهود خودشها  را اصلی این دو سووینگ در این است که 

 .ود  سفارشات فروش وارده به بازار در سووینگ اول استبرداشت کرده اند دلیل آ  هم بسیار زیادتر ب
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در گوشه راست و پایین به چهه شهکلی درآمهده  SHی از این است که مارکت درست قبل از تشکیل اولین تصویردر باال 

 است. چیزی که روشن است این است که مارکت درست قبل از تشکیل سووینگ چقدر نزولی به نظر میرسیده است. 

خرده فروشا  در چارت زیر به طور قطن فکر میکنند که مارکت پایین تر از این حرکت خواههد کهرد. چیهزی  بعضی 

که در گوشه پایین راست چارت شکل گرفته فروشنده  SLکه این چارت به ما میگوید این است که حتما قبل از تشکیل 

 های بسیاری بودند که به مارکت وارد شده اند .

شکل گرفته است اکثهر معهامالتی کهه انجهام شهده  SLنقطه ای که اولین  در این است که تاما معنی این چار 

 فروش بوده اند. به این دلیل که مارکت نزولی است تعداد معدودی از تریدرها سفارش خرید باز میکنند.

نظهر میرسهد و بهه چگونهه دوم  SLکه مارکت قبل از تشکیل  اینکهاما حاال اجازه دهید نگاهی داشته باشیم به  

چقدر سفارشات فروش کمی وجود داشتند کهه شکل گرفته است  SL نسبت به موقعی که اولین مشاهده میکنید که 

 وارد بازار شوند.

 

 درست قبل از تشکیل سووینگ دوم به چه شکلی در آمده است.که چارت باال تصویری ست از مارکت 

اول  SLشکل گرفته است بسیار کمتهر از حرکتهی اسهت کهه در  SLن کامال آشکار است که حرکت رو به باالیی که از ای

 شکل گرفته است. 

حرکت رو به باال بطور اتوماتیک منجر میشود که مردم شرو  به جای گذاری سفارشات خرید شوند چرا که تعداد زیادی 

عکوس شد  کهرده اسهت. ایهن از تریدرها عقیده دارند که حرکت رو به باال نشانه ای از این است که مارکت شرو  به م

http://abcbourse.ir/


ست که به مارکت نسبت به اولی سفارشات فروش خیلی کمتری هدوم  SLبدین معنی است که در نقطه ی تشکیل 

 .وارد شده اند 

مقدار سودی که بانک ها می توانند بطور بالقوه از سفارشات فروش شا  برداشت نمایند بستگی به این دارد  

 د. شا  را دارند وارد بازار شده باشنقطه ای که آنها قصد برداشت سود که چه مقدار سفارشات فروش در

نخست توسط عامه ی تریهدرها بهه مارکهت وارد شهده  SLبخاطر وجود سفارشات فروش بسیار بیشتری که در  

 دوم به مراتب بیشتر می باشد. SLاند ، برای بانک ها پتانسیل برداشت سود در این سووینگ نسبت به 

دوم بسیار بیشتر حائز اهمیت مهی کنهد.دلیلش ههم ایهن اسهت کهه وقتهی  SLاول را نسبت به  SL  این موضو 

بطور معمول سفارشات خرید یا فروشی که در یک قیمهت خهاص بانک ها از سفارشات خودشا  کسب سود می کنند 

قیمهت سفارشهات الزم بهه بهازار د  ست تا زمانی که با باال و پایین کهرمارکت شوند را ندارند. در عوض آنها می بایوارد 

تزریق شوند صبر کنند. نقطه ای که بانک ها سفارشات الزم جهت برداشت مابقی سودشا  را خواهند داشهت بسهیار 

 نزدیک به نقطه ای هست که آنها در آ  ابتدا کسب سود کرده بودند. 

 

تهوانیم ببینهیم کهه مقهداری سفارشهات که مارکت شرو  به ریزش کهرده مهی  به ناحیه ایاگر ما نگاهی داشته باشیم 

 .وارد مارکت شده اند  اول SLنزدیک به نقطه ی تشکیل  خرید

این مقدار کم سفارشات خرید که با ضربدر مشخص شده اند بدلیل برداشهت مهابقی سهود بانهک ههایی بهوده   

شهت تمهامی سودشها  اول بدلیل کم بود  سفارشات فروش در مارکهت قهادر بهه بردا SLاست که در نقطه ی تشکیل 

 نبوده اند. 
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نسبت به دومی انجام میدهند این است کهه سفارشهات فهروش وارده  SLدلیلی که آنها این کار را در نزدیکی نخستین 

 دومی می باشد. SLابتدایی بسیار بیشتر از  SLبه مارکت در حوالی 

ت خریدشا  را با ضرر بسته انهد دوم توسط خرده فروشانی که معامال SLبه سمت  SHبیشتر حرکات نزولی از  

ملهه اسفارشات فروشی که اینجا شهکل گرفتهه بها سفارشهات فروشهی کهه تریهدرها ابتهدا وارد  معشکل گرفته است. 

ند یکی نیست. به همین خاطر است که بانک ها باید تا زما  ورود سفارشهات فهروش بیشهتر بهه مارکهت ی کنفروش م

 نخستین صبر نمایند.  SLجهت شکستن 

 وضوع دیگری که باید مدنظر قرار داد این است که چه چیزی باعث بوجود آمدن سووینگ شده است ؟م

در تصویر ما می دانیم که هر دو سووینگ بدلیل برداشت سود بانک ها از سفارشات فروش شا  شکل گرفتهه  

نیست که بفهمهیم یهک هیچ راهی  تشکیل سووینگ می فهمیم  نه قبل آ ( . فعال برای ما بعد ازاند اما ما فقط این را 

بدلیل برداشت سود بانک ها شکل گرفته است یا بدلیل قرار داد  سفارشات با ههدف معکهوس کهرد  جههت سووینگ 

 حرکت مارکت ؟

مقدار صرف نظر از دلیلی که سووینگ ها بخاطر آ  بوجود آمده اند مفهوم اصلی سووینگ ثابت باقی می ماند.  

ت برداشت سود و یا معکوس کرد  جهت مارکت قهرار مهی دهنهد فقهط و فقهط بواسهطه ی سفارشاتی که بانک ها جه

 جریا  سفارشاتی که به مارکت وارد می شوند ، مشخص می گردد. 

توسط سفارشات خریدی ایجاد شود که توسط بانک ها به منظور معکوس سازی جههت  SLلذا حتی اگر هر دو  

اهمیت بیشتری برخوردار مهی باشهد چهرا کهه مقهدار سفارشهات فهروش  اولی از SL، حرکت مارکت شکل گرفته است 

 موجود در بازار در سووینگ اولی بیشتر از سووینگ دومی می باشد.

  بیابیم. را در مارکت SHخب حاال وقتش رسیده که چگونگی تشخیص درجه اهمیت یک 
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 خریدشا  شکل گرفته اند. مشخص شده در چارت باال بدلیل برداشت سود بانک ها از سفارشات SHدو 

به هنگام . بسیار حائز اهمیت تر از دومی هست بخاطر برداشت سود بیشتر بانک ها اولی SHدرست مثل مثال قبلی 

. ی سفارشات خرید وجود داشته که به مارکت وارد شده اندترمقدار بسیار زیاد نسبت به دومی  اولی SHشکل گیری 

ایهن حرکهت بهه سهمت بهاال سهبب ورود تعهداد  رکت طوالنی شکل گرفته اسهت.یک حوقو  درست بعد از  SHنخستین 

رونهد بسیار زیادی از معامله گرا  به پوزیشن خرید میشود بخاطر این تصور که چهو  حرکهت صهعودی شهدید وجهود دارد 

 ادامه خواهد داشت.

ریدرها کهه فکهر میکننهد ایهن دومی شکل گرفته مارکت شرو  به یک حرکت رو به پایین کرده و بعضی ت SHهنگامی که 

 حرکت رو به پایین مارکت شرو  یک حرکت معکوس است وارد پوزیشن فروش میشوند.

ند آنهها شرو  به صعود می کند و بانک ها شرو  به برداشت سود بیشتری می کنباره دواین یعنی که وقتی که قیمت 

وارد شده باشد و این یعنی اینکه آنها نمیتواننهد مثهل اولی شفارشات خرید زیادی ندارند که به بازار  SHدیگر نسبت به 

 سووینگ اول سود زیادی برداشت کنند.

بهدناا  سهووینگی آسان ترین روش تشخیص اینکه کدام سووینگ از بقیهه مههم تهر اسهت ایهن اسهت کهه 

   باشیم که در ساختار مارکت تغییری اساسی ایجاد کرده است.

شهده  وینگ های اول باعث توق  حرکهت صهعودی مارکهت و تغییهر حرکهت بهه رنه در تصویر باال مشاهده میکنید که سو

 است. 
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، توجه کنیدهایی می گشتیم که بانک ها در آنجا برداشت سود کرده اند  SLاگه به چند صفحه قبل جایی که ما دنبال 

تبهدیل بهه حرکهت  جهایی عالمهت گهذاری شهده کهه در آ  حرکهت نزولهی SLمالحظه خواهید کرد که اولین و مهم تهرین 

 خواهید داد. مهم ترین سووینگ را نسبت به بقیه تشخیص با آ  که شما روشی ستاصالحی شده است ، این 

 ( در مارکت تشکیل میشوند گمراه کننده)  کاذبدلیلی که سووینگ های 

را  LLو  HHنهد کهه پی برده اید این است که اگر از تئوری داو برای تشخیص جههت رو بدا  چیزی که بدو  شک تا بحال

گاهی اوقات در خالف جهت این  LLو  HHبکار میبرد استفاده کرده باشید ، میبینید که مارکت بجای حرکت طبق فرمت 

 ساختار حرکت میکند .

جدیهد  SHمثال : یورو دالر در یک روند نزولی قرار دارد. یک حرکت باالی قله ی قبلی سهبب شکسهته شهد  آ  توسهط 

پیش فرض مبنایی برای تغییر روند تعری  شده است اما کمهی بعهد میبینهیم کهه مارکهت بهه سهمت  میشود ، این بطور

 .جدید حرکت میکند هایSLایجاد 

به نظر کسی نمیتواند درباره ی چرایی این رویداد توضیحی بدهد. اگر تا بحال هر کتهابی را در مهورد تئهوری داو مطالعهه 

  لالبا توضیحی درباره ی این رویداد در مارکت ندارنهد چهو  کهه یهک اشهتباه کرده باشید مالحظه خواهید کرد که ناشرا

 جهت تشخیص جهت روند بین تریدرها وجود دارد. LLو  HHعمومی درباره ی استفاده از 

 

 قبلی و برگشت سرین قیمت در جهت روند را نمایش میدهد. SHچارت فوق شکست 
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داللت بهر ایهن دارد کهه  LOWیا  HIGHگویند که تغییر روند با شکست یک کتاب های رای  ترید در توضی  این رخداد می 

قبلهی  LOWیها  HIGH. وقتی که تریدرها می بینند کهه یهک دارندتریدرها تمایل به معامله در بازار با قیمت های جدیدی 

رد. در تصهویر مها مهی پیپ شکسته آنها فرض را بر این میگذارند که یک تغییر روند احتمالی وجهود دا 100پیپ چه  1 چه

جدید این ذهنیت را در ما ایجاد میکنهد کهه  SHقبلی خود زده است. این  SHجدید باالی  SHبینیم که چگونه مارکت یک 

جدیهد قیمهت بجهای  SHاز نزولی به صعودی محتمل می باشد. ولی در ادامه می بینید که بعهد از ایجهاد یک تغییر روند 

 لی خود ادامه حرکت داده است. قب SLادامه حرکت صعودی به زیر 

های گمراه کننده هستیم عاملی است که در آنجا ابتدا به ساکن این سووینگ  SL و SHدلیلی که در مارکت ما شاهد 

 ها شکل گرفته اند. 

ابتدای کتاب من به شما توضی  دادم که چگونه سووینگ ها بدلیل برداشت سود بانک ها و یا اوردر گذاری آنها جهت در 

معکوس کرد  حرکت مارکت شکل می گیرند. حاال نکته ی کلیدی این است کهه ههر کجها دیدیهد یهک سهووینگ جعلهی 

این است که بانک ها این سووینگ ها را جهت معکوس سهازی جههت حرکهت بهازار قهرار مهی شکل گرفته است بخاطر 

 دهند نه بخاطر برداشت سود هایشا .

جهت حرکت مارکت و یا بخاطر ادامه داد  حرکت جهاری مارکهت اصهال مههم  اوردر گذاری بانک ها بخاطر معکوس سازی

 نیست. نکته ی مهم این است که شما بدانید که بانک ها چگونه سفارشات شا  را وارد مارکت می کنند.

ندارند  وقتی که بانک ها اوردر گذاری می کنند آنها هرگز همه اوردر های الزم برای قرار داد  در یک قیمت خاص را یکجا

این یعنی اینکه آنها مجبورند بخاطر جذب سفارشات الزم از مارکت قیمت را باال و پایین کنند تا تریهدرها سفارشهات الزم 

بهرای دانسهتن  نکتههمهم ترین . و بانک ها بتوانند بقیه ی اوردر هایشا  را وارد مارکت کنند جدید را به مارکت وارد کنند

 باقیمانده ی بانک ها در قیمت هایی هر چه به هم نزدیک تر قرار داده می شوند. تسفارشااین       این است که 

دلیل اینکه آنها سفارشات شا  را در قیمت های بسیار نزدیک به هم قرار میدهند ایهن اسهت کهه قهرار داد  اوردرههای 

نزدیک به هم هنگامی که حرکت مارکت معکوس میشهود، امکها  محاسهبه ی مقهدار سفارشهات الزم جههت برداشهت 

 سود را راحت تر می کند.

http://abcbourse.ir/


 

یی که با ضربدر مشخص شده اقدام به قهرارداد  سفارشهات فهروش  SHا در مالحظه میکنیم که بانک هدر تصویر فوق 

 می کنند.

ما می دانیم که آنها سفارشات فروش را به این خاطر در این نقطه قرار داده اند کهه بیشهترین حجهم معهامالت خریهد در 

ه بانک ها نمیتوانستند همهه این نقطه بخاطر روند اصالحی وارد مارکت شده اند. چیزی که ما نمی دانستیم این بود ک

ی سفارشات فروش شا  را در طول این حرکت اصالحی قرار بدهنهد مقهداری از سفارشهات فهروش شها  بهاقی مانهده 

مجبورند که  است که بدلیل نبود  مقدار سفارشات خرید الزم در بازار هنوز آنها را وارد بازار نکرده اند. این یعنی بانک ها

بهه  را مابقی سفارشات فهروش شها  وارد مارکت شوند تا باال برگشت دهند تا خریدارا  کافی مارکت را به سمتابتدا 

   باهاس باالخره یکی باشه که جنس بنجول شونو بخره (. کنندمارکت وارد 

به منظور برگشت داد  جهت حرکت بازار رو به باال بانک ها مقداری از سود خودشا  را که حاصل از سفارشات فهروش 

است برداشت می کنند . این کار باعث این میشود که سفارشات فروش دیگهر تریهدرها کهه وارد بهازار شهده  Xطه در نق

 است توسط بانک ها جذب شود که باعث ایجاد حرکت رو به باالی مارکت میشود.
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ده انهد و یی که بانک هها سفارشهات فهروش شها  را قهرار دا SHدر واقن برداشت سود باعث شده که مارکت به سمت 

اولی یک شادو زده است. این ریزش نیز مجهدد  SHموجب ریزش قیمت شده برگردد . و مارکت بار دیگر قبل از ریزش به 

 بخاطر برداشت سود از سفارشات خرید تریدرهایی بوده است که با دید  باال رفتن قیمت اقدام به خرید کرده اند.

تر اسهت. در ایهن نقطهه بیشهتر القبلهی بها HIGHجدیهدی زده کهه از  HIGHمعنی شادو این است که حاال دیگهر مارکهت 

تنها چیزی که بهرای کامهل تریدرها فکر میکنند که مارکت بطور بالقوه در حال تغییر از روند نزولی به روند صعودی است، 

 است. HLشد  تغییر روند باقی می ماند تشکیل یک 

و شرو  به باال آمد  مجدد کرد. این حرکت رو به باال برای شکستن چند ساعت بعد از شادو مارکت از ریزش باز ایستاد 

HIGH  قبلی مدیریت شده است . خب حاال ما یکHH  و یکHL  مارکت معکوس جهت حرکت داریم. طبق فرضیه ی داو

 شده و بجای روند نزولی ما در یک روند صعودی هستیم. 

 HLت بخهاطر نقطهه ای کهه مارکهت بهرای شکسهتن هستیم که این چیزی معمهولی اسه سپس ما شاهد ریزش قیمت

توسط بانک ها مدیریت شده بود تا از سفارشات فروش شا  کسب سود نمایند، این جایی است که  تئوری داو نقه  

 میشود.

HIGH   تغییر روند صورت بپذیرد. که  تفکرتریدرها  درجدید به این منظور زده شد تاHL  تشکیل شده مهر تاییدی بهر ایهن

 بود. قضیه
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قبلی عبور می کند بدین معنی است که مارکت دوباره شرو  به حرکهت  HLوقتی که مارکت پایین حرکت می کند و از 

در واقن بهه عنهوا   HLو  HHجدید نشانه ای از حرکت رو به پایین می باشد ، بنابراین  LOWمعکوس کرده زیرا  تشکیل 

 ولی بالفاصله بعد از آ  ها شکل گرفته است. نشانه ای از تغییر روند نمی باشند چو  حرکت نز

دومی توسط بانک ها بخاطر قرار داد  مابقی سفارشهات  SHشرو  به ریزش کرد این است که  HLعلتی که مارکت از 

فروش شا  در مارکت  و نه بخاطر تمایل عامه ی تریدر ها برای خرید در قیمت های باالتر  طبق آنچه تئوری داو میگوید 

 سیگنال حرکت صعودی در مارکت می باشد( شکل گرفته است. HHک تشکیل ی

 

که در آ  ها پتانسیل قهرار داد  سفارشهات فهروش  ذاری نکرده ام و فقط مناطقیها را نام گ SLو  SHدر این تصویر من 

 توسط بانک ها وجود دارد را با ضربدر مشخص کرده ام.

یی  SHنزدیک بهم تشکیل شده اند. فاصله ی باالترین و پایین ترین به وضوح مالحظه میکنید که چقدر این سووینگ ها 

پیپ است. این محدوده وقتهی  28دهند تنها از سفارشات فروش خودشا  را قرار که بانک در آ  می توانستند مقداری 

ونی که که شما متوجه میشوید بانک ها سفارشات فروش شا  را در حال قرار داد  در آ  هستند نسبت به حجم میلی

 آنها وارد مارکت میکنند بسیار محدوده ی ناچیزی است.

بخاطر تمایل عامه تریدرها برای خریهد در قیمهت ههای  HHتشکیل این تصویر فقط نشا  دهنده ی این مطلب است که 

و   HHباالتر نیست بلکه تنها بخاطر قرار داد  سفارشات فروش بانک ها در مارکت می باشد. دلیلهی کهه تشهکیل ایهن 

HL  ناتوا  از توضی  نحوه ی مبهادالت بانهک ههای مرکهزی  ها نشا  دهنده ی تغییر روند نیست این است که تئوری داو

 می باشد.
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جعلی در مارکت بایهد باینهیم صاههله ی ایهن هها از سهووینگ قالهی شهان  LL  و HHحاال ما جهت تشخیص 

 چقدر است.

در  دانهیم اگهر قهرار اسهت بانهک هها سفارشهات شها  را قهرار دهنهد  دلیلی که ما این کار را می کنیم این است که می

نقاطی نزدیک بهم قرار میدهند. آنها میخواهند فاصله بین نقاطی که سفارشات شا  را در مارکت قرار میدهنهد تها حهد 

جعلهی  ممکن بسیار نزدیک بهم باشند. علم به این موضو  به این معنی است که ما بطور ساده مهی تهوانیم معتبهر یها

که سهووینگ مهدیریت شهده بهرای شکسهت سهویینگ ههای قبلهی تشخیص دهیم بود  یک سووینگ را بر این  اساس 

 چقدر از آنها فاصله دارد.

 

پایین بها سهووینگی کهه بها  SHو یکی هم با         فاصله ی بین  Xرا مشخص کرده ام دوتا با  SHدر تصویر باال من سه 

پیپ برای بانک ها فاصله ی زیادی برای قرار داد  سفارشات فروش  100یپ هست. پ 100فلش مشخص کرده بیش از 

یی SHیی که با ضربدر مشخص شده اند توسط بانک ها جهت برداشت سود و SHشا  است. عقالنی تر است که دو 

 که با فلش مشخص شده جهت قرار داد  سفارشات فروش ایجاد شده اند.

اینکه با چه فاصله ای از سووینگ هها بانهک هها سفارشهاتی جههت معکهوس سهازی کوچکی انجام دادم از  آزمایشمن 

 . این ها نتایجی است که من بدست آورده ام. دهندمی حرکت قیمت قرار 

EUS/USD  پیپ بعد از  35در چارت یک ساعتهHIGH و LOW قبلی 

AUD/USD  پیپ بعد از  40در چارت یک ساعتهHIGH و LOW قبلی 

USD/JPY  پیپ بعد از  50یک ساعته در چارتHIGH  وLOW قبلی 
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را با فاصله ای بیش از آنچه در باال گفتم شکست احتماال بانک ها دیگهر سهفارش  SHو یا  SLاگر میبینید که مارکت یک 

 باقی مانده از قبلی ندارند که وارد مارکت کنند.

اری فراریهت در مارکهت بدسهت آمهده انهد. بها جهوضهعیت چیزی که شما بایستی درباره این اعداد بدانید آنها بهر اسهاس 

 گذشت زما  این مقادیر تغییر میکنند چرا که فراریت مارکت با گذر زما  تغییر میکند. 

این اعداد را دوباره بر اساس فاصله ی سووینگ هها از اتفاق می افتد شما بایستی  توقتی که تغییری در فراریت مارک

برنامه ریزی شده است محاسبه نمایید. همچنین شما می توانید از ایهن تکنیهک همدیگر که برای عبور از یک سووینگ 

 جهت اندازه گیری فاصله ی سووینگ ها از هم در تایم فریم های دیگر استفاده کنید.

I'll show you how to do this yourself in a later article or book, for now the 

distances listed above will do you fine for the current level of volatility in the 

market. 

اال  فواصهلی را  بهرایمن در کتاب یا مقاله ای دیگر به شما نشا  خواهم داد که چگونه خودتا  این کار را انجام دهید. 

 که در باال لیست کردم برای وضعیت جاری فراریت در مارکت خوب کار میکند.
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 از این روش در تریدهایتاننحوه ی استفاده 

میشود  SL  و SHتا کنو  به شما نشا  دادم که چیزی باعث بوجود آمد  حاال ما به قسمت پایانی این کتاب رسیدیم. 

چیهزی کهه  خهورد. شکست می جاریمسیر  دامه داد ازد و در اجدیدی میس SH  و SLدر کنار اینکه چرا مارکت گاهی 

و به  است که با دو مسیر طببیعی که شما در هنگام ترید با او  مواجه میشوید جلو برومدارم این  من قصد انجام آ  را

به منظور درک بهتر آنچه که در مارکهت اتفهاق مهی  را شما نشا  دهم که میتوانید آگاهی جدید نسبت به سووینگ ها

 بگیرید.افتد بکار 

 

 .خب بیایید با این حرکت رو به پایین دالر ین شرو  کنیم

. حاال فرض می باشد LHو  LLانطور که مشاهده میکنید دالر ین در حال ریزش است و قیمت بوضوح در حال ساخت هم

 کنید شما تریدری هستید که می خواهید وضعیت کنونی دالر ین را ترید کنید!

نتوم رو بهه پهایین قبلی پایین تر است بنابراین می دانید که جهت موم SLساخته که از  SLشما فقط دیده اید که قیمت 

بخاطر برداشت سود بانک ها شکل گرفته یا اینکه آنها برای  SLآیا چیزی که در اینجا نمی دانستید این است که است. 

اللب مواقن بعید بنظر میرسد کهه نزدیک سووینگ قرار داده اند. را ت مارکت سفارشات خرید کمعکوس سازی جهت حر

احتمهال  در حقیقهت مها نمهی تهوانیم  زرگ دیر به دیر در مارکت اتفاق می افتند.مورد دومی باشد زیرا حرکات معکوس ب

سفارشات خرید بانک ها شکل گرفته چو  اگر این گونه بهود یهک فرصهت بهی نظیهر بخاطر  SLاین تعیین کنیم که  این را

 داشتیم. را پیش روی ما   مارکتفراوا  از  کسب سود
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در واقن قبلی حرکت اصالحی میزند.  SLنیم مشاهده کنیم که به سمت تشکیل شده است ما می توا SLوقتی که 

 ( شرو  به ریزش میکند.SHحرکت اصالحی به پایا  میرسد و مارکت با بر جای گذاشتن یک قله 

 

قهرارداده انهد  SLاز سفارشات خریهدی کهه میهدانیم آ  هها را در  برداشت سود بانک هابخاطر یا  SHاین  SLدرست مثل 

گرفته است.  شکل به منظور ادامه داد  روند نزولی شا  در مارکتفروش اد  سفارشات قرار دبخاطر ا یو  تهشکل گرف

زیهرا اگهر ایهن یهک نگهاهی بینهدازیم  SHباز هم ما نمیدانیم اما نکته ی مهم این است که به حرکت برگشتی به سمت 

یک احتمال خیلی قوی مبنی بر ایهن وجهود دارد سووینگ بدلیل قرار داد  سفارشات فروش بانک ها شکل گرفته باشد 

که بانک ها نتوانسته اند تمامی سفارشات فروش شا  را در این ناحیه قرار دهند که این یعنی یهک حرکهت بهه سهمت 

 باالی دیگری جهت اینکه بانک ها بقیه ی سفارشات فروش شا  را در این نواحی قرار دهند محتمل است.
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 SLجدید بخاطر شکسهت   SLقبلی که در آ  شکل گرفته ریزش میکند تا آ  را بشکند زیرا  SLدر واقن مارکت به سمت 

جدید توسط بانک ها با قهرار داد  سفارشهات خریهد  SLقبلی با چند پیپ پایین تر برنامه ریزی شده است که این یعنی 

 جهت معکوس سازی حرکت مارکت ایجاد شده است. 

بخاطر این بوجهود آمهده کهه  SLتایید کننده ی این است که پیپ بشکند  50با بیش تر از سووینگ لو قبلی را  SLاگر این 

زیهرا آنهها سفارشهات بانک ها از سفارشات فروش شا  کسب سود کرده اند تا اینکه سفارشات خرید قرار داده باشهند 

 شا  را در نقاطی نزدیک به هم قرار میدهند.

قبلهی را  SHی تمرکزتا  بر این موضو  باشهد کهه آیها مارکهت قصهد شکسهتن وقتی که قیمت مجددا باال می رود بایست

 ؟دارد

قهرار داد  سفارشهات فهروش و یها کسهب سهود از سفارشهات بخهاطر یها  توسط بانک هها ما می دانیم که این سووینگ

 های قبلی قرار داده شده است، شکل گرفته اند. SL در خریدی که ممکن است و یا ممکن نیست که

بخاطر برداشت سود بانهک هها از سفارشهات خریدشها  شهکل  SHپیپ به ما گوشزد میکند که  50یشتر از شکستی ب

قبلی بدلیل قرار داد  سفارشات خرید بانک ها به منظهور معکهوس سهازی جههت حرکهت  SLکه این یعنی دو گرفته اند 

 مارکت شکل گرفته اند.

 

از نیمه ی راه حرکت نزولی قبلی می کند. حاال تمرکهز بهر  خودش را نمی شکند و در عوض شرو  به ریزش SHمارکت 

 قبلی خودش را می شکند یا خیر ؟ SLآیا قیمت روی این خواهد بود که 
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جههت  خریهد بانهک هها بهه منظهور معکهوس کهرد ها ممکن است به دلیل قرار داد  سفارشهات SLما می دانیم که این 

پیهپ  50را بهیش از  اول SLشد آنهها اجهازه نخواهنهد داد کهه قیمهت اگر این درست باحرکت مارکت شکل گرفته باشند. 

مقداری از سفارشهات خریدشها  را وارد مارکهت بانک ها بطور بالقوه می توانند زیرا این اولین مکانی است که ، بشکند

  کنند.

 

م می دهد و بیانگر این پیپ انجا 50 بیش از ها برنامه ریزی شده است و این کار را با SLدر واقن مارکت جهت شکستن 

وارونهه سهازی جههت حرکهت مارکهت شهکل  به منظوربا سفارشات خرید بانک ها  SLبسیار بعید است دو که می باشد

 گرفته باشند.

مرجهن جدیهد مها جههت  SHایهن جدیهد در مارکهت خهواهیم داشهت.  SHبه معنی این است که ما یهک  SLحاال شکست 

بهدلیل سفارشهات  HIGHمها مهی دانهیم کهه ایهن  ت خواهد کرد می باشد.تشخیص اینکه قیمت به کدامین سمت حرک

اگهر قیمهت  ههای پهیش رو شهد. SLفروش بانک ها شکل گرفته است چرا که باعث ریزش قیمت از این قله و شکستن 

 ناحیهه بهدنبال تریگهر برسد یک فرصت خوب است که با رصد حرکات قیمهت در ایهن SHبتواند به ناحیه ای نزدیک به این 

مقهداری از ایهن بهدلیل سفارشهات فهروش بانهک هها شهکل گرفتهه اسهت.  SHفروش باشیم چو  که دیگر ما می دانیم 

و این یعنی سفارشات ممکن است که قرار داده نشوند بدین خاطر که سفارشات خرید الزمه در ماکت موجود نبوده اند 

 راشات فروش شا  را وارد مارکت کنند.اما بقی سفکه بانک ها بار دیگر قیمت را به این ناحیه باز میگردانند تا 

چرا  را بشکند می دانیم که شانس باالیی برای وقو  یک حرکت معکوس در مارکت وجود دارد SHبعالوه اگر مارکت این 

شهده انهد اال  دیگهر بسهته  SHکه شکست به ما میگوید سفارش های فروشی که توسط بانک ها سبب بوجود آورد  

 شده اند.
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SL   باید مورد توجه قرار گیرد چرا که ممکهن اسهت مثهل بقیهه بهدلیل جدید که به هنگام توق  قیمت شکل گرفته است

جدید بدلیل برداشت سهود بانهک هها از حرکهت  SLدر این مثال  برداشت سود یا اوردرگذاری بانک ها شکل گرفته باشد.

حرکت نزولهی و توقه  قیمهت بازگشهت کهوچکی از  دلیل ساده ی آ  هم این است که بعد از نزولی شکل گرفته است

 قیمت را شاهد بوده ایم.

فت بیشهتری بهرای اصهالح پیمهوده جدیهد مسها SLقبلی توجه کرده باشید می بینید که قیمت نسهبت بهه  SLاگر به دو 

است. در واقن خیلی لیرممکن است وقتی قیمت مسافت کمی را برای اصالح می پیماید بانک ها سفارشاتی جههت 

 داده باشند. قرارمعکوس کرد  جهت حرکت مارکت 

است که بانک ها برای معکوس سهازی جههت حرکهت مارکهت نیهاز بهه ورود سفارشهات خریهد یها حقیقت این بخاطر این 

مقهدار سفارشهات خریهد و فروشهی ههم کهه وارد  فروش زیادی می باشند تا سفارشات خودشا  را وارد مارکهت کننهد.

 ظر تریدرها درباره ی جهت آتی حرکت قیمت دارد.مارکت میشود بستگی به ن

مهردم بطهور طبیعهی وارد که در سمت چپ چارت مالحظهه میکنیهد شهرو  بهه اصهالح میکنهد  SLوقتی که مارکت بعد از 

حاال هر چهه کهه قیمهت بهاال و پوزیشن خرید میشوند چو  که فکر میکنند بازگشت قیمت شرو  حرکت معکوس است. 

چرا که این افزایش قیمت بر افزایش عقیده ی آنهها مبنهی ای بیشتری وارد پوزیشن خرید می شوند باالتر میرود تریدره

 بر معکوس شد  جهت مارکت می افزاید.

همه ی تریدر هایی که وارد پوزیشن خرید شده بودند با وارد شد  به ضرر اقدام به   وقتی قیمت شرو  به ریزش میکند

مل باعث ورود اوردرهای فروشی بهه بهازار میشهود کهه حرکهت ریزشهی قیمهت را . این عبستن پوزیشن هاشا  میکنند

احسهاس میکننهد ایهن حرکهت نزولهی ادامهه  تشدید میکنند و از طرفی تریدرهای روند نیز با دید  حرکهت شهدید نزولهی

 وارد پوزیشن فروش می شوند. دهنده ی روند نزولی کلی مارکت می باشد لذا

ست که بانک ها از آنهها جههت وارد کهرد  سفارشهات خریهد و معکهوس سهازی جههت این سفارش های فروش چیزی ا

مقهدار کهه  اسهتحاال دلیل اینکه چرا سفارشات فروش بسیاری وارد مارکت شهدند ایهن حرکت مارکت استفاده میکنند.

 شده بودند. مارکتبا دید  حرکت اصالحی وارد  زیادی سفارشات خرید

موقعی ، مانند موقعی که حرکت اصالحی کوچک داشتیم ، پوزیشن خرید می داشتند اگر فقط مقدار کمی از تریدر ها 

چو   کنند جذبتا بانک ها آنها را  که حرکت اصالحی پایا  می یافت سفارشات فروش زیادی در مارکت موجود نمی بود

 ای خرید زیادی وجود نداشت  که بسته شوند.سفارش ه
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بها عقیهده ی معکهوس زیهادی نبودنهد کهه  خریدارا الح کوچکی رخ داد چرا که اصجدید که شکل گرفت  SL در مثال فوق

و قیمهت شهرو  بهه ریهزش مهی کنهد این یعنی اینکه وقتی اصالح پایا  مهی یابهد .وارد شوندشد  جهت حرکت مارکت 

 نند.مقدار سفارشات خرید زیادی برای بانک ها در مارکت وجود نداشتند تا آنها سفارشات فروش شا  را وارد ک

تشهخیص  رابهه منظهور ایهن مفههوم جدیهد سهووینگ ههاچگونهه میتهوا  به شما نشا  دهم که حاال قصد دارم با مثالی 

 .کردمعکوس سازی جهت بازار استفاده 

 

 چارت فوق حرکت معکوسی است که روی یورو ین تایم یک ساعته اتفاق افتاده است.

 .در تایم فریم باالتر شکل گرفته است حرکت نزولی  مله فروشد بانک ها از معااین حرکت معکوس بدلیل برداشت سو

ی معاملهه گهرا  بهانکی شکل گرفته است هنوز هم تعداد زیادمعکوس بدلیل برداشت سود بانک ها حاال اگرچه حرکت 

 از سووینگ باالتر سفارشات خرید جهت کسب سود باز کرده باشند.وجود دارند که در تایم پایین تر 

، امها مها حرکت معکوس روند گرچه لزوما بواسطه ی سفارشات خریهد بانهک هها بوجهود نیامهده وجود اینکه این یعنی با 

میتوانیم این گونه تحلیل کنیم که سفارشات خرید در تایم های پایین تر بوسیله ی دیگهر بانهک هها بهه هنگهام برداشهت 

 سود معامله گرا  بانکی وارد مارکت شده اند.
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قیمت تا نقطه ای ریزش کرده که  مارکت داریم. جهت روند نزولیدر سووینگ رو به پایین و  ما یک بسیار خب. برای شر

وقتی که برداشت سود .داشتند  که جلوتر باز کرده اند شا  راسفارشات فروش  بانک ها قصد برداشت مقداری از سود

د مصهرف میشهوند و قیمهت بها صهعود وارد مارکهت شهده انه میکنند سفارشات خریدی که بوسیله ی معامله گهرا  خهرد

یا بهدلیل برداشهت سهود  SLدر این نقطه میدانیم که  که در تصویر مشخص کرده ام. میکند SLخودش شرو  به ساخت 

  بوجود آمده است.بانک ها یا بدلیل وارد کرد  سفارشات خرید برای معکوس سازی جهت حرکت مارکت 

وقتی ایجهاد شهد   SHرا ؟  SHرا می شکند یا  SL تما باید ببینیم که مارکاده برای پیدا کرد  اینکه کدام مورد اتفاق افت

، یهک شکسهت بهاالی ایهن محهدوده بیهانگر ایهن که بانک ها سفارشات فروش جهت ریزش بیشتر مارکت وارد کرده انهد 

 هر چقدر سفارش فروش که بانک ها باز کرده بودند حاال بسته شده اند.است که 
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یی را که ما میدانیم بخهاطر  SHا مشکوک به ادامه ی برداشت سود می باشیم ، مارکت تا هنگامی که به دلیل آنکه م

 قرار داد  سفارشات فروش بانک ها شکل گرفته نشکند به صعود خود ادامه میدهد. 

 بانهک هها هرچهه سهفارش فهروشدر این ناحیه ما باید قویا مشکوک به شکل گیری یک حرکت معکوس باشیم چرا کهه 

 د.ببندنقرار داده بودند باید بسته  SHبرای برگشت قیمت از 

درصهد  100هرگز نمیتوانیم بگهوییم کهه ایهن اتفهاق با اینکه ما قویا حدس میزنیم مارکت در حال معکوس شد  است اما 

سهت کهه خواهد افتاد چو  هر اتفاقی در هر زما  و مکانی در مارکهت امکها  روی داد  دارد. پهس بهه ایهن دلیهل بهتهر ا

همیشه قبل از پیش بینی حرکت مارکت منتظر رفتار قیمت برای معکوس شهد  بمانیهد چهرا کهه در ایهن صهورت بخهاطر 

 حرکت مارکت در جهتی که قبال انتظار آ  را داشتید میتوانید خیلی بهتر سود کسب کنید.

ت قهرار میدهنهد آنهها هرگهز وقتی که بانک ها میخواهند سفارشات شا  را به منظور معکوس سازی جهت حرکت مارکه

همه ی سفارشات الزم در یک قیمت خاص در مارکت را موجود ندارند. این یعنی آنها مجبورند مارکت را به سمت بهاال و 

 جمن آوری کنند. مورد نظر تا بقیه ی مردم را وارد مارکت کنند و سفارشات الزم را در جهت پایین حرکت دهند 

 رای معکوس شد  حرکت مارکت شما بدا  نیازمندید.این نکته ای است که گهگاهی ب

ور معکوس کهرد  جههت حرکهت مارکهت بها سفارشهات نظداریم که معتقدیم توسط بانک ها به م SLما در مثال ما  یک 

خریدشا  شکل گرفته است. ما از قبل طبق نکات تا بدین جا میدانیم که چگونه بانک ها سفارشات شها  را قهرار مهی 

وس کهرد  جههت حرکهت مارکهت وارد جا نتوانسته اند تمامی سفارشات خرید خودشا  را به منظور معک دهند و در این

این یعنهی مها یهک  د چو  همه ی سفارشات فروش الزم جهت این کار را در مارکت در این لحظه موجود نداشته اند.کنن

 خواهیم بود. SLشاهد تشکیل یک و داریم شانس واقعا بزرگ و ما قبل از برگشت مارکت و حرکت به سطوح باالتر 
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بوجود آورده و بهه مها  SLریزش کرده و متعاقبا باال می آید که یک دومی  SHطولی نمی کشد که مارکت بعد از تشکیل 

جدیهد شهرو  بهه ریهزش  SHشواهدی برای معکوس شد  جهت حرکت مارکت میدهد. وقتی که مارکت بعد از تشکیل 

پیپ طی مسهافت  50با بیش از  SLکه در زیر تصویر میبینیم باشد. یک شکست به زیر این  SLمی کند باید توجه ما به 

توسط قیمت نشا  میدهد که بانک ها سفارشات خریدی به منظور معکوس سازی جهت حرکت مارکت قرار نداده اند و 

 سفارشات فروشی جهت کسب سود از ادامه روند قرار داده اند. SHبر عکس در 

 SLجدید برنامه ریزی نشهده و از میانهه ی راه سهووینگ بهاالیی برگشهت کهرده و یهک  SLبه منظور تشکیل البته مارکت 

  ر تصویر مشخص کرده ام.دجدید میسازد که 

قبلهی بها سفارشهات  SLتوسهط معاملهه گهرا  بانهک هها هماننهد  sLجدید نقطه ی مورد توجه ماسهت. اگهر ایهن  SLاین 

 پیپ به زیر آ  ریزش کند.  50م که دیگر نباید مارکت بیش از خریدشا  شکل گرفته باشد می دانی

مهم است چرا که ما نمی دانیم بخاطر قرار داد  سفارشات فروش بانک ها جهت کسب سود از یک  SHبه عبارت دیگر 

 تصویر ؟ پایین SLحرکت نزولی شکل گرفته یا از برداشت سود سفارشات خرید موجود در 

آ  است که این  سووینگ بخاطر برداشت سود بانک ها از سفارشهات خریهد شهکل گرفتهه  بطور کلی شواهد حاکی از

 است. 

ده که بانک ها وارد مارکت شده و وقبلی که این سووینگ آ  را شکسته آخرین نقطه ای ب SHاین بدین خاطر است که 

به این معنی می باشد پ شکسته پی 50سفارشات فروش شا  را قرار داده اند. چو  مارکت این سووینگ را با بیش از 

 که به احتمال زیاد سفارشات فروشی که بانک ها در این نقطه قرار داده اند بسته شده اند.
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باشهیم کهه آیها بهه  SLپیپ باالتر میشکند. حاال بایهد نظهاره گهر  5قبلی را با اختالف  SHمارکت باال میرود و قبل از ریزش 

 ها با سفارشات خریدشا  وارد مارکت میشوند؟سمت پایین می شکند یا اینکه بانک

 نکته ی مهم :

اطراف هر سهووینگ را  در وقتی که حدس میزنید یک حرکت معکوس در مارکت در حال شکل گیری است باید ناحیه ای

چو  که این ها نقاطی هستند که در صورت شکل گیری واقعهی مارک کنید که فکر میکنید توسط بانک ها شکل گرفته 

 کت معکوس بانک ها تمایل دارند سفارشات بیشتری را در آنها قرار دهند. یک حر

رشات خرید بانک ها به مارکت فاو ما معتقدیم که به دلیل ورود س رسم شده است  SLقیمت به درو  ناحیه ای که در 

رکت به خارج از این شکل گرفته سقوط میکند. خب اینجا شما بایستی منتظر بمانید تا مارکت تاییدیه هایی مبنی بر ح

 ناحیه به سمت باال به شما بدهد.

 

ساعت بعد از سقوط به داخل ناحیه یک بولیش اینگولفینهگ شهکل مهی گیهرد و موجهب حرکهت  4مالحظه می کنید که 

 مارکت به سمت باال می شود. این اینگول  میتواند به عنوا  یک سیگنال برای ورود به معامله خرید باشد اما همچنین

 قرار داد.  SLوارد خرید شد و استاپ را زیر  بعد از این اینگول هر وقت ست که امکا  ه این

هها را بشهکند چهو   SHوقتی که ما وارد پوزیشن شدیم و مارکت باال و باالتر میرود باید چک کنیم که آیا مارکت میتواند 

 گ ها وجود دارد. که هنوز هم احتمالی مبنی بر وجود سفارشات فروش بانک ها در این سووین
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قبلی بوده مارک کنیم چو  که این ناحیه  SLجدید را که مارکت در حین خروج از  SLو نیز اینکه ما باید نواحی ای اطراف 

 نیز مکا  دیگری است که بانک ها سفارشات خریدشا  را در آ  قرار میدهند.

 ا رسم خط سیاه مشخص کرده ام.در تصویر صفحه ی بعد مالحظه میکنید که من چگونه این نواحی را ب

 

نقطه ی مورد توجه ما خواهد بود زیهرا آخهرین ناتوا  باشد و شرو  به ریزش کند ، این ناحیه  SHاگر مارکت از شکستن 

 می شناسیم.ای که بانک ها سفارشات فروش شا  را قرار داده اند  ایست که ما آ  را به عنوا  ناحیه ناحیه

شهکل گرفتهه شهده بهدلیل  SHلی مدیریت میشهود امها ایهن بهدین معنها نیسهت کهه سهه قب SH ارکت برای شکستن م

اولهی کهه در سهمت چهپ  SHپیپ باالتر از  17جدید تنها  SHبرداشت سود بانک ها شکل گرفته باشند. بدین خاطر که 

 تصویر مالحظه می کنید پایا  یافته است.

 ها شکل نگرفته است ، نیاز به این داریم که ببینیم آیاجدید به منظور برداشت سود بانک  SHتایید اینکه  برای

SH  پیپ باالتر از  50جدیدsH گرفته است یا خیر ؟ لاولی شک 

شکسته شد ما شاهد یک کندل بیریش اینگولفینگ بودیم. این کندل فقط موفق به یک ریزش کوچک قبل  SHوقتی که 

پیپ شکسته می شود که  50با اختالف بیش از  SHاولین د. میشو های باالترHIGH مارکت به  از ادامه ی صعود حرکت

قبلی توسط بانک ها با قرار داد  سفارشات خرید بهه منظهور معکهوس کهرد  جههت حرکهت مارکهت  SLتایید میکند سه 

قبلهی بهه منظهور وارد  SLها بخاطر برداشت سود بانک ها به منظور ریهزش قیمهت تها نهواحی  SHو  شکل گرفته است.

 شات خرید بیشتر به مارکت شکل گرفته اند. کرد  سفار
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 خالصه

   یا بخاطر برداشت سود بانک هها از معهامالت شها  و یها بخهاطر قهرار داد  سفارشهات آنهها تمامی سووینگ ها

 جهت ادامه و یا معکوس سازی جهت حرکت مارکت شکل میگیرند.

 

  اهمیتSH  یاSL ی در سهاختار مارکهت ایجهاد مهی کننهد میتواند بوسیله ی سووینگ هایی که تغییهرات اساسه

 SLشناسایی شود. اگر مارکت ریزش داشت اما بعد از آ  برگشهت و شهرو  بهه حرکهت در جههت مخهال  کهرد 

شهکل به دلیل چرخش قیمت  مارکتدیگری که حین حرکت به سمت باالی  SLایجاد شده توسط مارکت از هر 

 می گیرد با اهمیت تر است.

 

  در بعهد از یهک نگاه کرد  به اینکه مارکت چقبا  شود می های یا لوو شکل گرفته استدلیل اینکه یک سووینگ

HIGH  یاLOW  مشخص شود.حرکت کرده 

 

 محمدابراهیم اکارنژاد

 95دی ماه 

 

 

 

 

 

 ارائه شده در:

 کانال تریدرها

https://telegram.me/TRIGGER_Ha 

http://abcbourse.ir/

