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  معامله بر اساس پرایس اکشن

  نویسنده: الورنتیو دمیر

  ناشر: نشریه آنالین فارکس یار

هرگونـه تکثیـر   است.  تمامی حقوق براي نشریه الکترونیک فارکس یار محفوظ

یا پخش ایـن کتـاب بـه هرشـکلی یـا هـر وسـیله اي، اعـم از الکترونیکـی یـا           

مکانیکی، مانند کپی کردن، نگارش یـا هـر نـوع ذخیـره اطالعـاتی و سیسـتم       

  بازیابی بدون اجازه کتبی قبلی از ناشر جایز نیست.

  حمایت شما از ناشر مورد تقدیر است

  .ناشربا تشکر از احترام شما به حقوق  
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  معرفی استراتژي

من تا به حال، با موفقیت خوبی به خرید و فروش ارز مشغول بودم و امروز تصمیم گرفتم که 

سیستم معامالتی خودم را با جزئیات کامل به شما ارائه کنم. مخاطب این استراتژی افرادی هستند 

افرادی که تالش فراوانی برای ایجاد یک استراتژی َبرنده اند؛ که هنوز در بازار ارز به موفقیت نرسیده

اند تا  بتوانند در بازار فارکس به سود برسند. از سختی این فرآیند آگاه هستم اّما شما سراغ آدم کرده

کردم حاصلی در بر نداشت، این اید. پس از یک سال و نیم ناکامی، وقتی هرکاری میدرستی آمده

حدوحصر ی بیی مانیتور، مطالعهطراحی کردم. پس از آن همه نگاه به صفحهاستراتژی قدرتمند را 

ها به این نتیجه رسیدم که مفیدترین چیزها شمار، مقاالت و فرومهای بیی کتابنمودارها، مطالعه

  در بازار ارز موارد زیر هستند:

oروندها

o(افقی و قطری) نواحی حمایت و مقاومت

oهای فیبوناچینسبت

o(قیمتی) شمعی. الگوهای

در نهایت با بهره جستن از تمامی موارد فوق، به این استراتژی قیمتی رسیدم و از آن پس، اوضاع بر  

  است.وفق مرادم شده

  

  بدون شاخص

کند. تا ای نمیهای تکنیکال استفادهاز آنجا که این استراتژی بر اساس قیمت استوار است، از شاخص

ها نسب به قیمت، استفاده از اطالعات قیمتی پیشین، تمامی شاخصدانم به دلیل جایی که من می

سازد. خود تغ�رات قیمت خاصیت میها بیبینی قیمتها را در پیشوقفه دارند و همین ایراد، آن

تان کمک کند. شما تواند به شما در کسب سود در معامالتبهترین شاخصی است که در بازار ارز می

سازم. تنها شاخصی شنا شوید و من هم در این استراتژی شما را با آن آشنا میخوانی آباید با قیمت

بود که آن را در نمودار روزانه  200EMAروزه یا  ۲۰۰که به نظر من مفید آمد، میانگین متحرک نمایی 

بینی (که آن هم وقفه کنم. دلیل لحاظ کردن این شاخص نه به خاطر توانایی آن در پیشاستفاده می

کنند و در نتیجه با دنبال کردن گذاران آن را دنبال میی سرمایه) بلکه به این خاطر است که عمدهدارد

بینید همزمان نگاه کنید می 200EMAکنند. اگر به نمودار قیمت و آن احساس رضایت خاطر پیدا می

دهد که خود بدان واکنش نشان می 200EMAکه به همین دلیل بسیاری از مواقع قیمت در نزدیکی 
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دهند. برخی از معامالت خود را انجام می 200EMAگران بر اساس  معناست که بسیاری از معامله

در نمودار روزانه جای  200EMAهمین منطق برای الگوهای شمعی نیز برقرار است. در استراتژی من 

خوانی ما را نیز قیمت 200EMAاست اّما دلیل این کار صرفا برای نشان دادن این است که داده شده

  کند و تصمیمات ما هیچگاه بر اساس میانگین متحرک نخواهند بود.تا�د می

  

  ي زمانیبازه

ای است که تا جای ساعته ۴ی زمانی ی زمانی برای معامله و کسب حداکثر سود، بازهبهترین بازه

مربوط به معامالت بین روز  ساعته ۴تر از ی زمانی کوتاهممکن به سمت بیرون زوم شده باشد. بازه

تر (ناشی از اخبار اقتصادی)، این بازه در های زمانی کوتاهاست که به دلیل حرکات قیمتی رندم در بازه

ای که به سمت بیرون زوم شده است، به شما ساعته ۴ی زمانی بلند مدت کارایی چندانی ندارد. بازه

شما را از روند غالب و چگونگی کسب سود از آن آگاه دهد و گذرد میدیدی کّلی از آنچه در بازار می

کنم. تر بسیار پرخطر بوده و من چنین چیزی را پیشنهاد نمیی زمانی کوتاهسازد. معامله در بازهمی

ساعته  ۴ی زمانی کارانه، من از بازهای محافظهی من، به عنوان استراتژیدر استراتژی مورد استفاده

بلند مدت به سود برسم؛ شما نیز به همین روش اعتماد خواهید کرد. این کنم تا در استفاده می

های فارکس نیست که بخواهد فوراً شما را پولدار کند؛ شما در هر لحظه از استراتژی از آن استراتژی

روز، هر روز هفته معامله نخواهید کرد بلکه تنها با چند معامله در ماه به سودهایی کالن خواهید 

عالوه، حساب الیو کارگزار شما باید نمودارهایی بر اساس زمان بسته شدن نیویورک داشته رسید. به 

که همچین قابلیتی دارند  Fxlite یا  Fxddای مانند  باشد، در غیر این صورت، از حساب دموی کارگزاری

اب الیو برای ها استفاده کنید و از حستوانید از آن حسابسازی میاستفاده کنید. برای کارهای آماده

های استراتژی مورد جو�د. اکنون، با ذکر جزئیات، شما را با بخش وارد کردن معامالت در بازار بهره

  سازم.بحث، آشنا می
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  روند

ی تشخیص روند با نگاه به قیمت (که معتبرترین روش ترین بخش استراتژی روند است. نحوهمهم

آید که قیمت به دانید، هنگامی روند پدید میاحتماالً میاست) را توضیح خواهم داد. همانطور که 

مثالی از روند نزولی در برسد.  (LL)تر یا دّره پا�ن (LH)تر یا قّله پا�ن (HL)) یا درّه باالتر HHقّله باالتر (

زیر آمده است:
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حال بگذارید مثالی از یک روند صعودی را نیز مرور کنیم:

  

کند، باشد، قیمت با قدرت در یک جهت حرکت میبینید، هرگاه روند وجود داشتهمیهمانطور که 

شود و سپس به حرکت پایدار خود در جهت اّولیه سپس کمی خود را تصحیح کرده یا تثبیت می

  یابد.ادامه خواهد داد. با تکرار این چرخه، روند ادامه می

هاست، مانند مثال فوق. مقیاس بودن آنه هم ی حائز اهمیت در تشخیص قّله و درّه توجه بنکته

یعنی:
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قیمت کمی در جهت روند رفت و سپس تصحیح کوچکی (با  HHدر همان مثال، پس از سومین 

نیست بلکه موجی  پیشین HHیی هم اندازه با  HHدایره در تصویر مشخص شده) در پی آمد. این 

ان دادن این مورد:کوچک در بین موج بزرگتر است. مثالی دیگر برای نش
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های بزرگتر هستند. موج های کوچک به همراه موجدر این مثال نیز شرایطی مشابه داریم که موج

تر ی پا�نی زمانی،  برجسته است، آن سه موج کوچک نیز از مرتبهبزرگتر، موجی است در تمام بازه

ی  اید، به نحوهوند آشنا شدهی تشخیص رکنیم. حال که با نحوهها صرف نظر میهستند که از آن

دو تغ�ر  پا�نپردازیم. در نمودار تغ�ر جهت روند و تشخیص آن، در لحظه، از منظر تکنیکال می

ی تغ�ر روند آید. الزمهقیمت پدید می  LLو  LHروند داریم. (از چپ به راست) ابتدا روندی نزولی با 

روند همچنان نزولی است. در خط افقی است اّما پیش از آن، LHشکست آخرین 

  

فراتر رفت و پس از تصحیحی کوتاه، با حرکت  LHکنید، در نهایت قیمت از همانطور که مشاهده می

جدید نساخت، آخرین  LHبه باال، روند را از نزولی به صعودی تغ�ر داد. بنابراین وقتی قیمت دیگر 

LH ای مشخص، ازآخرین قّله پا�ن، فراتر رفت، روند تغ�ر کرد. این نقطه را هم شکست و در نقطه

رسد. سپس تغ�ر روندی از نزولی، به آن می LHیی است که قیمت  پس از تجاوز از آخرین HHاولین 

ثبت سومین  درکند اّما جدید را ثبت می HHکند و سه دهد. قیمت رشد میصعودی به نزولی رخ می

HL و مانند نخستین تغ�ر روند، با تجاوز از آخرین  ماندناکام میHL   ،در دومین خط افقی در نمودار

روند صعودی است. سپس حرکتی تصحیحی را ایجاد  HLتر از آخرین سازد که پا�نکف قیمتی می

کند. به یاد داشته باشید که تغ�ر روند تغ�ر روند را تا�د می LLکند و با حرکت به پا�ن، ثبت می

جدید  LLیا  HHشود و به سمت دهد؛ قیمت تصحیح میرخ می HLیا  LHتنها پس از تجاوز از آخرین  
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توان از میازد. تنها در چنین زمانی است که سرا تا�د می LL یا HHشود و  در نتیجه اعتبار پرتاب می

ود:شتغ�ر روند مطمئن شد. در اینجا مثالی دیگر حول اهمیت این موضوع ارایه می

  

 HLاز اخرین  دیداریم که برای شکستن آن، قیمت باروند بلندمدت آشکاری  AUD/USDدر مثال فوق در 

جدید و تغ�ر روند، از  LL گیریِ نشینی یا تصحیح کند و سپس به منظور تا�د شکلتجاوز کند، عقب

رفت و فوراً  HLبینید که این اتفاق نیفتاد و تنها یک لحظه به زیر آخرین تر رود. میآن نقطه پا�ن

دی هنوز روندی صعو AUD/USDو تغ�ر روند، بازنگشت. بنابراین  LLبرگشت و هیچگاه برای تا�د 

ی دیگر برای تع�ن روند باید توجه کنید. گفتم که قّله یا درّه جدید با حرکت قیمت دارد. به یک نکته

 یا زیر آن، باید تا�د شود. برای توضیح بیشتر به همین نمودار توجه کنید:به باال
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رد. وقتی قیمت به باالی را تا�د ک HHقیمت در باالی آن باقی ماند و   HHبینید که پس از دومین می

HH کند که روند صعودی را ادامه دهد و کند و سعی مینشینی میرسد، عقببالقوه (دایره دار) می

HH  درصد به باالی آن برود و سپس به شدت عقب نشست. چنین  ۵۰را تا�د کند اّما تنها توانست

  دایره دار در باالی نمودار تا�د نشد. HHحرکتی اصالً قوی نبود و 

افتد. پس از بالقوه نیز همان اتفاق می HLرفت اّما، برای باید قیمت با قدرت باال می HLبرای تا�د 

مشخص گردیده است و  NEW HHکه معتبر است با  HHبالقوه،  HLو  HHاین شکست در تا�د یک 

  در نمودار باال است.  HLآخرین درّه هنوز همان دومین 

توانید با کمی تمرین بر روی نمودارها، روند را تشخیص دهید حال که با تع�ن روند آشنا شدید، می

  پردازیم.ود بگیرید. حال به بخش دیگری از استراتژی میو سعی کنید که از آن س
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  حمایت و مقاومت 

ای هستند که ها نواحیدانید که آناید و میاحتماالً تاکنون با نواحی حمایتی و مقاومتی آشنا شده

ها، در نمودارهای باال، ها و درّهاست. برای مثال، تمامی قّلهها قبالً تغ�ر جهت دادهقیمت در آن

ای هستند که حمایت و مقاومت نواحی سطوح ماژورحمایت و مقاومت هستند.  سطوح مینور

است. هرچه دفعات تغ�ر قیمت بیشتر باشد آن حمایت یا ها به کّرات تغ�ر جهت دادهقیمت در آن

- نند  حمایتمقاومت قطری نیز هما- تر خواهد بود. خطوط روندی یا حمایتمقاومت نیز قوی

کنند. باید توجه داشت که هنگامی که روندی وجود دارد، یک مقاومت مقاومت افقی عمل می

شود. برای فهم بهتر به چند نمودار شکسته یه حمایت و یک حمایت شکسته به مقاومت تبدیل می

نگاه کنید:

  

هستند که قیمت با هدف تر های پا�ندر اینجا روند نزولی است و در واقع تمامی آن خطوط، درّه

هایی جزئی بودند که پس از ها حمایتاست؛ یعنی آنها عبور کردههای بعدی از آنرسیدن به درّه

بینید پس از شکست هر ناحیه، قیمت اند. همانطور که میشکست، به مقاومت جزئی تبدیل شده

است.کمانه کردهی آن بازگشته و هربار نیز دوباره به سمت پا�ن برای آزمودن دوباره
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است. محوری، به یک مقاومت و سپس دوباره به حمایت تبدیل شده حمایت ماژوردر اینجا یک 

است. مثالی دیگر از چنین سطحی:قیمت در مواجهه با آن از هر طرف، چندین بار تغ�ر جهت داده
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یز بیشتر و زودتر به تر باشند، قیمت نباید به خاطر داشته باشید که هرچه این خطوط محوری قوی

ی ارز فارکس نگاه کنید. شود. به این سطوح به دیِد قیمت منصفانه یا ارزش منصافنهها جذب میآن

وقتی خریداران یا فروشندگان قدرت کافی برای تغ�ر قیمت را ندارند و روندی وجود ندارد، قیمت به 

  د) حرکت خواهد کرد.ربای قیمتی هستنسمت این نواحی محوری بازار (که مانند آهن

  

ی سطوح افقی مهم بوده اّما زودتر از آناینجا یک حمایت قطری (خط روند) وجود دارد که به اندازه

بینید که قیمت سه مرتبه این خط روند را لمس کرده است. در اکثر شکند. در این مثال، میها می

شود و قیمت آن را قطع شکسته می موارد هنگامی که برای چهارمین بار چنین اتفاقی میفتد، روند

کند. مانند حمایت و سطوح مقاومت افقی، این سطوح نیز به عنوان سطوح محوری عمل میمی

بینید:کنند. همانطور که در زیر می
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  ایم. بگذارید به موضوع بعدی بپردازیم.ی کافی به حمایت و مقاومت پرداختهفکر کنم که به اندازه
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  ١فیبوناچی بازگشتی

گران از آن  کند. غالب معاملهفیبوناچی بازگشتی ابزاری است که در بازار فارکس به خوبی عمل می

کنند. در واقع فیبوناچی بازگشتی شکل دیگری از برای یافتن زمان ورود به معامله استفاده می

های زیر را بررسی ها مثالی عملکرد آنمقاومت و حمایت هستند. بگذارید برای پی بردن به نحوه

کنیم:

  

% خود را ۷۲بینید که روند از نزولی به صعودی تغ�ر یافته و قیمت پیش از ادامه، دقیقاً در سطح می

کند.تصحیح می

                                                            
1 Fibonacci retracements 
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ی حرکت رو به پا�ن.% و سپس ادامه۵۰روند نزولی، تصحیح در 
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ی حرکت. بر اساس تجربهمهدهد و سپس ادا% تصحیح رخ می۸/۶۱روند صعودی است و در سطح 

  ترین سطوح هستند.% مطمئن۲/۷۸% و ۸/۶۱% مورد و پس از آن ۵۰ی من، سطح 

دانم و از آن استفاده نمی% نیز مطرح است اّما من آن را تصحیح کاملی نمی۲/۳۸همچنین سطح 

رد و نباید % نیز وجود دا۱۰۰% یا بیشتر تصحیح شود. البته امکان تصحیح ۵۰کنم چرا که قیمت باید 

ی مهم رسم سطوح فیبوناچی % است. همچنین، جنبه۵۰ترین سطح همان از آن غافل شد، اما قوی

بر روی نمودار، بررسی اثرهمزمان سطوح فیبوناچی و نواحی حمایت و مقاومت پیشین است؛ مانند 

زیر:

  

رود، به سمت پا�ن میدهد و که قیمت در آن تغ�ر جهت می ۸/۶۱بینید که سطح در نمودار باال می

ی نزول، چرا تر و حاکی است از ادامهشود. این سیگنالی قویآخر) همراه می LL(دو  مینوربا مقاومت 

است. ی مقاومت یکی شدهاست و در عین حال آن سطح با ناحیه% رسیده۸/۶۱که قیمت به سطح 

ی این عوامل است. اگر هر سه همزمانی سطوح فیبوناچی و خط روندی حتی از این مورد نیز قوی تر

آید.ی روند پدید میترین سیگنال ممکن برای ادامههمزمان رخ دهند نیز قوی
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آید و در سطح به نمودار باال و روند صعودی قوی آن نگاه کنید، در کنار روند قوی، قیمت پا�ن می

  شود.شود که با خط روند مطابق می% تصحیح می۸/۶۱

گردد که دوباره با خط روند مطابق % بازمی۵۰ست. همچنین، پس از آن به سطح این سیگنالی قوی ا

) نیز در آنجا قرار دارد بنابراین این سیگنال بسیار قوی  HH(آخرین   مینوراست و همچنین حمایت 

ی روند نیز است. در نتیجه هرچه همزمانی رویدادها بیشتر باشد، قدرت شواهد موجود مبنی بر ادامه

دانیم، از نواحی حمایت و مقاومت، خواهد بود. حال که تشخیص روند را با جزئیات می ترقوی

است تا به آخرین بخش ها بایکدیگر آگاه هستیم وقت آن فرا رسیدهسطوح فیبوناچی و همزمانی آن

  استراتژی بپردازیم.
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  الگوهاي شمعی 

تغ�رات قیمتی، بیشتر به عنوان تا�دی دانی این الگوها در هنگام تشخیص همانطور که احتماالً می

ی خودم، ارائه میهایی قوی از الگوی شمعی را بر اساس تجربهشوند. مثالبرای ورود استفاده می

  کنم.

: ٢چکش

  

دهد (مانند نمودار فوق) احتماالً قیمت یک روند رخ می یهاست. وقتی در باالتریِن آناین، قوی

بود، این اتفاق افتاد و  ٣اد. و علیرغم اینکه دومین چکش گاویبرای مدتی تغ�ر جهت خواهد د

افزایش داد که با توجه به روند نزولی در آن هنگام، عددی قابل توجه  پیپ ۱۵۰قیمت را بیش از 

است.

                                                            
2

hammer
3 bulls
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  ٤الگوی پوششی

بینید می در اینجا الگویی قوی است و به معنای این است که باور بازار تغ�ر کرده است. همانطور که

به دنبال چنین چیزی  شمعیدهد. در این استراتژی در الگوهای رخ می حرکت قوی قیمتیدر یک 

گر در حالت می   کند.رخ دهد، سیگنالی بسیار قوی ایجاد میحرکت قوی قیمتی گردیم. ا

  

  

                                                            
4 Engulfing
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  ٦ی شب/ ستاره٥ی صبحستاره

دهد و به این شکل رخ مییک حرکت پرقدرت قیمتی بینید در الگویی قوی است و همانطور که می

معنی و سپس شمعی قوی در های کوچک بیاست: شمع قوی در یک جهت، و در پی آن شمع

  شود.ی شمع اول بسته میجهت مخالف که حداقل در نیمه

  

                                                            
5

Morning Star
6 Evening Star
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  ٨الگوی نفوذی/٧ابرسیاه

است که باالتر یا زیر اولین شمع قرار ی شمعی قوی در یک جهت و در پی آن شمعی دیگر دربرگیرنده

  شود.یابد و در جهت دیگر بسته میگیرد اّما دیگر ادامه نمیمی

کنند:، به خوبی عمل میالگوهای دیگر که در حالت حرکت قدرتمند قیمتی
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Dark cloud
8 Piercing pattern
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شمع نخست را می ١٠ییا درّه ٩قّلهپیپ  ۲- ۱جهت دارد و دومین،  بین  چپ، شمعی در یکاولین در 

شود. دومین الگو در سمت راست ی زیاد زیر یا باالی اولین شمع بسته میو سپس با فاصله آزماید

شمع است. شمع وسطی همیشه باالترین قّله را دارد، اولین و سومین، با فاصله، زیر  ۳نمودار شامل 

شوند.ی شمع وسطی بسته میدرّه
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High
10 Low
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ای شوند، نشانهیک سطح قیمتی نمایان می ای تقریباً یکسان درهنگامی که دو شمع پیاپی با اندازه

های استراتژی قوی قیمتی آگاهی واضح از تغ�ر قیمت خواهند بود. حال راجع به تمامی بخش

را، برای  حد زیانها را در کنار هم بگذاریم تا قواعد ورود و خروج و توانیم این بخشداریم و می

  کسب سود، تنظیم کنیم.
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  قدم به قدمِ استراتژي 

را نیز به نمودار  200EMAی خود را تا جای ممکن به سمت بیرون زوم کنید و ساعته ۴نمودارهای 

  اضافه کنید. هرچیز دیگری را از نمودار حذف نما�د.

  ساعته، شناسایی کنید.  ۴روند را مطابق آنچه گفته شد، در نمودار 

کند نیز روند شما را تا�د می 200EMAبروید و ببینید که آیا  اگر روندی موجود است به نمودار روزانه

روزانه  200EMAیا خیر؛ یعنی اگر روندی صعودی را شناسایی کردید، قیمت باید در نمودار روزانه باالی 

  خواهد بود. 200EMAباشد و اگر روند نزولی باشد، قیمت زیر 

ساعته بازگردید و منتظر  ۴د شده بود، به نمودار اگر همه چیز در نمودار روزانه، مطابق انتظار و تا�

  یک تصحیح قیمتی در خالف جهت موجود بنشینید.

گیرد، سطوح فیبوناچی خود را بر روی نمودار قرار ی شروع قرار میهنگامی که تصحیح در آستانه

توضیح ها ی آن(که قبًال درباره شمعی% بمانید. اگر یکی از الگوهای ۵۰دهید و منتظر تصحیح 

کنیم. اگر هیچ الگویی رخ ای در جهت روند، را ثبت میملهابگیرد، مع لدادیم) در این سطح شک

% نیز ۲/۷۸نشینیم. برای سطح % و ایجاد یک الگو، می۸/۶۱ندهد، منتظر حرکت قیمت به سطح 

  همین کار را خواهیم کرد.

دهند.و سطوح کسب سود را نشان می حد زیانهایی از ورود / نمودارها نمونه
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کند. در نمودار فوق روند صعودی آشکاری وجود دارد و نمودار روزانه نیز چنین چیزی را تا�د می

% ۸/۶۱بینیم که قیمت به سطح کنیم، میپس از اینکه سطوح فیبوناچی را بر روی نمودار رسم می

ی روند را محتمل تکمیل الگو، از آنجا که ادامه شود. پس ازی صبح ایجاد میرسد و الگوی ستارهمی

کنیم. (ورود) ثبت می ١١خرید محدوددانیم، همانطور که در نمودار مشخص است، یک سفارش می

) شمعیایجاد شده توسط الگوی  مینورتوّجه کنید که ما سطح منطقی برای ورود به معامله (حمایت 

ی الگو و سطح کسب سود همواره در اوج قیمت  (پیش از همواره در انتها حد زیانایم. را پیدا کرده

شروع حرکت تصحیحی) قرار دارد. تمامی معامالت براساس این سیستم مانند این مورد کم ریسک 

  است.  پیپ ۱۰۰و پاداش بیش از  پیپ ۳۰مله ریسک او  پرسود خواهند بود. در این مع

                                                            
11 Buy limit
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که در آن ریسک بزرگتر از پاداش بود، فارغ از اگر موقعیتی را یافتید  ت مالی:یی مهم مدیرتوصیه

توان زیر دّرهرا می حدضرررسید، وارد معامله نشوید. همچنین اینکه چقدر قیمت خوب به نظر می

سازد است) میکه قیمت (در حرکت رو به قّله، مانند آنچه در نمودار نشان داده شده ١٢های باالتری

ن روش برقرار است.تع�ن ساخت. برای سایر الگوها نیز ای

  

% رخ  ۵۰است و تصحیح رویم، روند نزولی توسط نمودار روزانه تا�د شدهراغ مثالی دیگر میبه س

شویم، باالی چکش است. پس از پایان چکش وارد میداده و در همان سطح نیز چکش شکل گرفته

% با ۵۰ینجا سطح بینید که اکنیم. میو در جایی که تصحیح شروع شده، سود کسب می حدزیان

، همزمان شده است. در این حالت شاهد ریسک ١٣ایجاد شده در آخرین درّه پا�ن مینورمقاومت 

هستیم. پیپ ۲۶۵و پاداش  پیپ ۷۵
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در نمودار روزانه است و  200EMAبینیم؛ قیمت زیر را در روندی نزولی می EUR/USD جفت ارزدر اینجا 

جا قیمت الگوی بازگشتی گردد که در آن% باز می۸/۶۱سطح کند و سپس به ارز به قدرت نزول می

  سازد.ای را ایجاد میقوی شمعی

بینیم که به دلیل اینکه این سطح، تر. میقو ١٥در پی آن یک شمع خرسیقوی و  ١٤یک  شمع گاوی

هها بترین درّه) در آنجا رخ داد، در این سطح همزمانی سیگنالجایی بود که آخرین تصحیح (پا�ن

است.وجود آمده

  شود؟کنیم. بعد چه میرا همانند نمودار تع�ن می حدزیانشویم و وارد معامله می
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بینیم که در نهایت قیمت به سطح کسب سود ما رسیده است اّما مستقیم به آن نرسیده است. می

سطوح را  قّلهن گفتیم؟ در این حالت، آن ی سخدر سطوح منطق حدزیانی آید که دربارهیادتان می

دادند. ایجاد شده توسط قیمت (در سقوط به سمت سطح کسب سود) تشکیل میترِ های پا�ن

ای تر نرسید و پیش از نزول شدید به سمت کسب سود، تنها مدتی در بازهقیمت به قّله پا�ن

با  معتبری نیست، چراکه LHاست  معامله شد. آن سطح که با دایره بر روی نمودار مشخص شده

حرکات بعدی قیمت تا�د نشد. به یاد داشته باشید که در هنگام تشخیص روند، توضیح دادیم که 

بالقوه، قیمت  LHای باید توسط قیمت تا�د شود در حالی که در این حالت پس از هر قّله یا درّه

نبود.  LHد فراتر از حمایت جزیی (خط قرمز) نرفت و در نتیجه این حرکت، حرکتی پایدار برای تا�

واقعی (تا�د شده توسط نزول  LLقیمت فقط در یک بازه معامله شد و پس از آن باال رفت و یک 

باید در این سطح اولیه باقی بماند و  حدزیانشدید قیمت به سمت کسب سود) ساخت. در نتیجه 

  بود. یپپ ۹۰در حالی که ریسک فقط  پیپ ۴۴۰بینید بسیار بزرگ شد: نیز همانطور که میپاداش 
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بینیم که به با روند نزولی قوی (تا�د شده در نمودار روزانه) را می EUR/USDدر این مثال همان زوج 

باشد. بنابراین نیز می LLشود که همچنین آخرین مقاومت ایجاد شده توسط % تصحیح می۵۰سطح 

سازد، ما وارد ای میویآید. قیمت در آنجا الگوی بازگشتی قای پیش میدر این سطح، همزمانی قوی

 ۱۱۰و ریسک پیپ  ۴۲۰مانیم. پاداش کنیم و منتظر میو کسب سود را تع�ن می حدزیانشویم، می

  .پیپ
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EUR/CHF  شود و قیمت الگویی بازگشتی می% تصحیح می۵۰نیز روندی نزولی و قوی دارد، در سطح

 پیپ ۱۳۰پاداش و  پیپ ۳۶۵) تع�ن کرده و SL2( کوچک  LHرا با  حدزیانشویم سازد. وارد می

تر است اّما همچنان قابل بریم. نسبت به سایر معامالت فوق، نسبت ریسک به پاداش کمریسک می

  قبول است.
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نیز بسیار جالب است و اهمیت احترام به قوانین سیستم (انتظار برای شکل گیری  GBP/JPYاین مثال 

% تصحیح شد ۵۰بود، قیمت  یدهد. روند صعودخوبی نشان می ، پیش از ورود) را بهشمعیالگوی 

شویم و منتظر و سپس به شدت به زیر آن سطح رفت. از آنجا که هیچ الگویی وجود ندارد، وارد نمی

مانیم. پس از رود اّما همچنان خبری از الگو نیست. منتظر می% می۸/۶۱مانیم. سپس قیمت به می

گیرند و ما وارد میگردد و باالخره، الگوهای بازگشتی شکل میمی % بر۸/۶۱جهشی کوتاه قیمت به 

ریسک به  پیپ ۱۵۰پاداش را در مقابل  پیپ ۱۴۰۰کنیم و تع�ن می SL2را زیر  حدزیانشویم. سطوح 

باید منتظر بمانیم تا قیمت به کسب سود برسد.  پیپ ۱۴۰۰آوریم. اّما برای کسب آن دست می

رسد، در هرجایی نزدیک به قیمت فعلی را نباید با خیال اینکه قیمت به آن سطح نمی حدزیان

  برهم نزنید؛ به قواعد احترام بگذارید. پیپ ۷۰۰بگذاریم. معامله را با رضایت به 

  ی راه، معامله را رها کنیم.کنیم تا برنده شویم نه اینکه در نیمهآوریم؛ صبر میاینجوری پول درمی

ترین چیز این است که وقتی قیمت به شروع ی سطوح کسب سود باید گفت که مطمئنرهحال، دربا

رسد، سود را بگیرید و معامله را مانند تمام نمودارهای باال ببندید. معموالً این حرکت تصحیحی می

تدای معامله انتظار داشتید ی که در ابشود و شما به راحتی به مقادیرسطح در اکثر موارد دیده می
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کارانه است که پتانسیل سود بیشتری در هر معامله ی دیگری که کمتر محافظهخواهید رسید. شیوه

کارانه سود کمتری را به شما بدهد به این دارد و البته این ریسک را نیز دارد که از روش محافظه

  شکل است:

ر حالت نزولی قبلی و د HHخط روندی رسم کنید که شروع حرکت تصحیحی را در روند صعودی به  

کند؛ پس از رسم این خط روند، آن را در روند صعودی به باال و در روند پیشین متصل می LLبه 

دهید؛ سپس سطح کسب سود (جایی که قیمت آینده در آن نقطه نزولی به سمت پا�ن، ادامه می

  دهم:رسد) خود را در نظر بگیرید. بگذارید به شما این نمودار را نشان  به خط روند می

  

  

ای نیز در آن انجام است، هیچ معاملهشکل نگرفته شمعیدر مثال فوق به دلیل اینکه هیچ الگوی 

ی کارانهمحافظه TPتوانستید به بازار ورود کنید و سطح گیرد؛ اّما اگر یک الگو موجود بود مینمی

بینید آنچه در مثال میخود را در شروع حرکت تصحیحی، معّین سازید. اگر خط روند قرمزی را مانند 

توانستید به سطح کسب سود دقیق و مطلوبی برای سطوح کسب سود توانستید رسم کنید، میمی

کند. معموالً وقتی روندی قوی وجود خود برسید؛ چراکه خط روند به عنوان حمایت قیمتی عمل می

http://abcbourse.ir/


معامله بر اساس پرایس اکشن

٣٥صفحه                                         

رسد؛ با این د میی آغازین حرکت تصحیحی خواهد رفت و به خط روندارد، قیمت فراتر از نقطه

یابد یا از آن کارانه/اصالحی پایان میمحافظه TPحال، مواردی نیز وجود دارد که روند در شروع سطح 

دهد. یابد و قیمت بدون لمس خط روند، جهت خود را تغ�ر میگذرد و سپس پایان مینقطه می

ی خط روند بروید چراکه در زینهاین کامًال به شما بستگی دارد، اگر به ریسک عالقه دارید به سراغ گ

  آن حالت اگر قیمت، خط روندی را لمس هم نکند باز چیز زیادی از دست نخواهید داد.

  چاره، صبر است

اگر این استراتژی را دنبال کنید فوراً متوجه خواهید شد که بسیار قوی و سودده است و شما فقط 

ک دستورالعمل جدید برای معامالت خود مواجه باید قواعد را دنبال کنید و صبر کنید. هر روز با ی

شوید بلکه باید صبر کنید تا اتفاقات مطلوب بیفتند. معامالت را پیگیری نکنید، وارد معامالتی که نمی

شرایط الزم سیستم را ندارند، نشوید. صبر کنید تا الگوها تکمیل شوند و سپس وارد معامله شوید. 

  در طی زمان در معامالت فارکس به سود باال برسید.واو سیستم عمل کنید تا  - به واو 

  و تمام.
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خواهم. انگلیسی زبان اصلی من های تایپی عذر میدر پایان از سخت بودن توضیحات و غلط

  کنم.ی تالش خودم را مینیست اّما من همه

  با تشکّر از شما، به شادی معامله کنید.

در کند لطفا در سایت فارکس یار معامالت شما کمک می کنید که این کتاب بهاگر احساس می

برای این کتاب نظر بنویسید. الزم نیست طوالنی باشد، چند کلمه برای ذیل صفحه محصول، 

ای که در این کتاب شرح داده شده است، با هدف کمک  ی سیستم معامالتی بیان نظراتتان درباره

  کافی است.به دیگران برای گرفتن تصمیماتی آگاهانه 

های قوی فارکس (با هدف کسب آسان خواهید که استراتژی را با سایر استراتژیهمچنین اگر می

توانید این را با را مطالعه کنید یا می Trade the Momentumپیپ در هر هفته) ترکیب کنید  ۲۰۰

کند ترکیب کنید تا هزاران تغ�ر ساعته معامله می ۱ی قیمتی دیگری که در نمودارهای استراتژ

سیستم "یا   Follow Price Actionها ایجاد کنید. عنوان آن استراتژی  رونداندک را با سوار شدن بر 

در  پیپ ۱۰۰۰مدت، بیش از توان در آن، با معامالت الگوهای کوتاهاست که می "ی روزانه معامله

  بزودی این کتاب توسط نشریه فارکس یار ترجمه و منتشر خواهد شد. ماه ساخت.

  لینک کتابهای دیگر این نویسنده که توسط نشریه فارکس یار ترجمه و منتشر شده/ خواهد شد:

o (موجود است)معامله بر اساس مومنتوم

o (بزودی)روندهای پرایس اکشن را دنبال کنید

o(موجود است)قیمتی  معامله روزانه با الگوهای

o (بزودی)معامله روزانه با نواحی حمایت و مقاومت

o (بزودی)پیپ  ۵۰استراتژی فارکس روزانه

o (بزودی)معامله رنج در فارکس با پرایس اکشن  
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  درباره فارکس یار

.است رسیترش دانش به زبان فاگس هدف فارکس یار به طور خالصه

اطالعات مفید و کتابهاي ” بازار جهانی فارکس“تاجایی که امکان دارد، در زمینه تخصص خود گردانندگان این سایت برآنند 

ارزشمند را گردآوري نموده و در اختیار عالقه مندان قرار دهند. تیم ما شبانه روز تالش میکند تا این منابع ارزشمند را شناسایی، 

طالب به زبان فارسی است. اما بعضا امکان ترجمه میسر نمی شود، لذا تهیه و در سایت نشریه ارائه نماید. هدف ما ترجمه این م

  .منابع جمع آوري شده را به زبان اصلی در سایت قرار خواهیم داد

ما اعتقاد داریم که هیچ چیز به اندازه دانش نمی تواند به انسان در راه افزایش کیفیت زندگی کمک کند و فارکس یار به نوعی یک 

.فعه در جهت پیشرفت جامعه ایست که همه در آن زندگی می کنیمفعالیت عام المن

فارکس یار قصد دارد تا به زودي به یک بانک اطالعاتی عظیم در زمینه بازارهاي مالی با گرایش فارکس تبدیل شود. تیم ما به 

تبدیل شدن به یک بانک  صورت شبانه روز مشغول جمع آوري مطالب مفید می باشند. اما قطعا رسیدن به سرعت دلخواه براي

.اطالعاتی عظیم آن هم در زمان کوتاه، بدون کمک شما همراهان عزیز میسر نخواهد بود

من چطور می توانم به فارکس یار کمک کنم؟

 از طریق اطالع رسانی براي این وب سایت شما بزرگترین کمک را به ما خواهید کرد. این اطالع رسانی کمک میکند افراد

امکان استفاده از مطالب را داشته باشند و انگیزه ما را براي گسترش سریع مطالب افزایش خواهد داد. این اطالع بیشتري 

:رسانی می تواند شامل

لینک کردن به صفحات فارکس یار در وب سایت شما.

از طریق ابزارهاي الزمی که در سایت قرار گرفته است فقط و فقط اشتراك گذاشتن مطالب در شبکه هاي اجتماعی.

 مالی بازارهاي تخصصی زمینه در مطالعه به مند عالقه میکنید فکر که کسانی – یا مطلع کردن دوستان تان و 

.سایت این وجود از –  هستند

 صحیح حرکت شرکت در نظرسنجی هاي سایت. این نظرسنجی ها بسیار به ما کمک خواهد کرد تا در جهت روند

.کنیم

عدم انتشار محتواي سایت بدون مجوز فارکس یار
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فارکس یار تمامی محتواي خود را با زحمت فراوان جمع آوري و با هزینه هاي گزاف ترجمه کرده و در اختیار عالقه مندان قرار می دهد. 

زیادي به ما کرده تا در این مسیر با قدرت پیش  لذا عدم کپی مطالب در سایت سایتها و منابع دیگر بدون مجوز این نشریه کمک بسیار

رویم. لذا خواهشمند است تا محتواي این سایت رو تحت هیچ شرایطی بدون اجازه فارکس یار در جایی کپی نکنید

ا فارکس یار پویا است و مرتب در حال رصد کردن خواسته هاي مشتریان می باشد. بنابراین ما همواره در حال تحول می باشیم. م

.را دنبال نمایید
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