
  King's Crown پترنهاي
  

    نسبي برسند يا با ايجاد كردن يك پترن برگشتي زماني كه روندها به پايان ميرسند ممكن است قيمتها به ركود
 (Reversal) اما به هر حال چيزي كه مسلم است اين است كه ما معاملـه در   . جهت حركت قيمتها عوض شوند

   !ند دوست ما نيستچون ديگر رو, ميكنيم جهت روند را فراموش
 

ايـن درس   . معكوس جديدي شكل گرفته يا نه نياز به كمي مهـارت دارد  اما شناخت اين موضوع كه اصوال آيا روند
را  معامله در پترنهايي است كه عموما زمان پايان يك روند شكل ميگيرند و جهت معامالت ما آموزش شكل گيري و

اينها مستلزم تسلط كـافي بـر    اما مشاهده و تحليل و معامله, ده استمراحل تشكيل آن خيلي سا. نيز عوض ميكنند
   .آرايش كندلها است پايان روند و, استفاده از ابزار فيبوناچي, روندها: دروس 

 
  . قبلي را مرور كنيد درسهايديگر م قبل از ادامه مطالعه اين درس يكباريبنابراين توصيه ميكن

  
 تاج قابـل تـشخيص اسـت كـه تـاج      3پترنها  در هر دو نوع اين. ساده استبسيار  King's Crown شكل پترنهاي

با توجه به اينكـه ايـن   . راست همواره محل ورود به معامله است تاج سمت. وسط هميشه بلندتر از دو تاج ديگر است
رونـد   نتهايروند ظاهر ميشوند بنابراين فرصتهاي معامالتي در يك تاج شاهي ظاهر شده در ا آرايشها در انتهاي يك

   .است Buy و فرصتهاي معامالتي در انتهاي يك روند نزولي Sell صعودي
 
در ارتفـاع   ايده آل ترين حالت اين اشكال بصورت متقارن ممكن است ظاهر شوند كه تاج سـمت راسـت و چـپ    در

  .اما هميشه تاج وسط بايد بلندتر باشد. برابري ايجاد ميگردند
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را برايتان  King's Crown تا مراحل تشكيل ميفرانك سوئيس انتخاب كرده ا/ دالرنموداري از چارت چهار ساعته
بديهي است كه يك روند صعودي تمام عيار به پايان رسـيده و جهـت   ... كنيد ابتدا به اين نمودار نگاه .ميتوضيح ده

   .شده قيمتها عوض

 
عمـودي كـه در نمـودار دوم     خـط . كـرده انـد  در نمودار دوم بعد از چند روز ميبينيد كه قيمتها صـدها پيـپ نـزول    

  است Sell م محل ورود به معاملهيعالمتگذاري كرده ا
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احتمال ضرر و بيـشترين مقـدار سـود ممكـن      هدف از تحليل و يافتن اين پترنها معامله بعد از پايان روند با كمترين
   . امنزولي را مشخص كرده King's Crown در شكل سوم ميبينيد كه چگونه يك. است

 
  

 اسـت كـه تـاكنون    Reversal ترين و سودآورترين اشكال م اين پترنها يكي از كم ريسكيم بگوييبه جرات ميتوان
تمـرين و    و تحليلهـاي ارزهـا بعـد از مـدتي    مطلبم كه با مطالع دقيق اين يميده  به شما قولام. ميبرخورد كرده ا

  .يتهاي بازار كسب كنيدممارست خواهيد توانست سودهاي بسيار خوبي از اين وضع
 

تايم فريمهـا از هفتگـي و     در تمام بطوريست كهجالب است بدانيد اين پترنها درصد وقوع بااليي دارند و فراواني آنها
  !ميتوان آنها را يافته و معامله كرد  دقيقه و حتي يك دقيقه نيز5 دقيقه و 15روزانه گرفته تا 

  
   :ر استبشرح زي King's Crown مراحل تشكيل يك

 
كنـدل  در شـكل زيـر   در مثال مـا  ). قبال تدريس شده مطابق شرايطي كه( ابتدا خط روند شكسته ميشود  -1

خط روند نفوذ كرده و با بسته شدن قيمتهـا در    در محدودهشده استاولي كه در كادر سبز رنگ مشخص 
   .كندل دوم شكست آن محرز مشود

بهتـرين حالـت    در. مالحظه اي از خط روند فاصله ميگيرنـد قيمتها بعد از شكسته شدن روند تا حد قابل   -2
فيبو را از آخـرين سـيكل ايجـاد     ابزار. پائين آيند) در روند صعودي ( حتي ممكن است تا آخرين ساپورت 

با توجه بـه اينكـه فـرض بـر     . شده است در شكل اين فاصله با خط قرمز رنگ مشخص. شده رسم ميكنند
پايين رسم ميكنيم و در نتيجه سطوح بـالقوه مقاومـت بـه     يبو را از باال بهسطوح ف, شروع روند منفي است

  .باال به سمت پائين ظاهر ميشوند  از38 و 50 و 62 و 78ترتيب از 
  .سمت بخش بيروني خط روند آغاز ميشود ريتريس به, سپس قبل از ادامه معكوس شدن روند  -3
در ( كه بالقوه مقاومـت محـسوب ميـشوند بـاال رفتـه      سطوح فيبو  قيمتها آخرين رشد خود را تا محلي از  -4

اينجا محلي است كه ما . و از آنجا شروع به برگشت ميكنند) يك روند صعودي  آرايش ظاهر شده در اتمام
. باشـد  اين نقطه دقيقا تاج سمت راست را ميسازد و هيچگاه نبايد باالتر از تاج وسـط . ميشويم وارد معامله

بـه ايـن   . داشـته باشـد   ه اين سطح ورد به معامله همپوشاني خوبي با خط رونـد بهترين حالت زمانيست ك
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اكنـون بـه عنـوان    , )صـعودي   در رونـد ( معني كه خط روندي كه زماني به عنوان ساپورت عمـل ميكـرد   
 .مقاومت عمل كند

  

  
  

   :يباشندميباشند به ترتيب ريسك كمتر بشرح زير م در نتيجه محلهائيكه براي ورود به معامله مناسب

 
   .كنيم pending هاي خود را در آن سطحorder ميتوانيم براحتي كه حتي: فيبو % 78سطح   -1

شـده و در   candlestick منتظر يـك الگـوي برگـشتي    (LTF) يك تايم فريم كوچكتر در: فيبو % 62سطح  -2
   .وارد معامله ميشويم صورت مشاهده

شـده و در   candlestick الگـوي برگـشتي   منتظـر يـك   (LTF) در يك تايم فريم كوچكتر: فيبو % 50سطح -3
   .صورت مشاهده وارد معامله ميشويم

 بـراي سفارشـات  .  ميرسانند162خود را به سرعت به , برگشت كنند% 38اگر قيمتها از سطح  : فيبو% 38سطح -4
sell   ده پيپ پائينتر از آخرين ساپورت و براي سفارشـات buy    خـرين سـاپورت  آ پـانزده پيـپ بـاالتر از order 

  .تنظيم ميكنند

 
بعد از شكسته شـدن خـط رونـد يكـي از     ) لمس آن ( مجدد خط روند  همانطور كه قبال گفته شد تست: نكته مهم 

بـاال   بنابراين همزماني اين پديده با هر يك از سطوح توضيح داده شده در. معامله ميباشد داليل بسيار خوب ورود به
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تـشكيل يـك الگـوي كنـدل برگـشتي       بمنزله تائيد تحليل بوده و نيازي به انتظار كامل براي% 38 سطح يبه استثنا
   .ندارد

   : به مثال زير دقت كنيد
 

ين در تايم فريم چهار ساعته برايتـان  /از جفت ارز دالر King's crown يك شكست روند به همراه تشكيل آرايش
   .ميانتخاب كرده ا

 
بنـابراين منتظـر    .  مثال سطحي است كه قيمتها سطح بيروني خط روند را لمس كـرده انـد  فيبو در اين 50 سطح

  .ميشويم Sell تشكيل يك از آرايشهاي برگشتي كندل نميشويم و بالفاصله وارد معامله
  

  
  
  

 تنهـا  خط روند به سرعت از آن فاصله گرفته و نـه  م قيمتهاي بعد از شكستيدر مثال بعدي كه برايتان آماده كرده ا
فيبو بـصورت تهـاجمي برگـشته و سـريعا     % 38نميگردند بلكه از سطح  براي تست مجدد به سمت خط روند روند بر

   .ميرسانند %162خود را تا سطح 
 

و قبـل از اينكـه   ) خط افقي باالتر (گذاشته   پيپ پائينتر از آخرين ساپورت10را  pending در اين حالت سفارش
  .يماز معامله خارج ميشو) پائيني  خط افقي= ارگت ت( برسند % 162قيمتها به 
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ين در تايم فريم يـك سـاعته برايتـان    /دالر  توجه كنيد كه از چارتصعودي King's Crown به يك مثال از يك

تاج صعودي است با اين تفـاوت كـه همـه چيـز در جهـت عكـس        مراحل تشكيل دقيقا مشابه يك. ميانتخاب كرده ا
   .است

 
 سپس. د و قيمتها در جهت خالف روند از خط روند فاصله ميگيرندروند نزولي شكسته ميشو در اينجا يكبه عبارتي 
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 فـوق در مثـال  . ميـشويم  Buy در آخرين ريتريس به سمت خط روند روي سطوح بالقوه مقاومت فيبو وارد معاملـه 
در واقع اين كار را انجام ميدهيم تا سـطوح  . كرده ايم مالحظه كنيد كه چگونه ابزار فيبو خود را از پائين به باال رسم

 ميبينيد كه چگونه زيردر يك تايم فريم كوچكتر در شكل . مجدد قيمتها را بيابيم مخفي و بالقوه ساپورت براي رشد
   .ميشويم بنابراين در همان سطح وارد معامله خريد. تشكيل شده% 62كندل در سطح  Engulfing آرايش يك

   .است و سطح سبز رنگ باال محل تارگت ز رنگ پائين محل استاپسطح سبدر شكل باال  

  
  
 همـانطور كـه  . الت سـودده خـارج شـويد   بيـشتري از معـام   در مباحث ديگر مي آموزيد كه چگونه با سود: توضيح  

در !  پيپ ديگر در جهت سود بيشتر ما حركـت كـرده انـد   200قيمتها حدود , ما مالحظه ميكنيد بعد از تارگت مثال
  ...بمانيم ميتوانيم در معامله باقي Stochastics يك تايم فريم باالتر تا سيگنال خروج ل سوم و درشك
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. هستند كه در تمام تايم فريمها ديـده ميـشوند   ها از جمله پترنهاي برگشتيKing's Crown  چه باور كنيد يا نه
اي مختلف دايما تغيير جهت ميدهند و از يـك  كه قيمتها در تايم فريمه دليل اين موضوع اين است! حتي يك دقيقه

 حتي يك روند صعودي در تايم چهار ساعته ممكن است خود شامل دههـا مـورد معاملـه   . ميروند سو به سوي ديگر
   . دقيقه باشد15در تايم  King's Crown سودده

 
 

  : توجه كنيد m1 در تايم mini king's crown به مثال زير از يك
  
  

  
  

   ! دقت
 

بنابراين بعد از شكسته . منتهي نميشوند King's Crown شكست روندها به تشكيل آرايشهايهمه 
   .آرايشها را دنبال كنيد شدن خط روند بايد بدقت مراحل ايجاد شدن اين

 
مالحظه ميكنيد كه خـط رونـد مثبـت    , ميبرايتان انتخاب كرده ا دالر/در مثالي كه در شكل زير و از جفت ارز فرانك

 اما قيمتها نتوانسته اند تا آخرين ساپورت خود در سيكل مثبت پائين. نيز تشكيل شده  كندل كامل نزوليشكسته و
  .در نتيجه به معكوس شدن روند نميتوان معتقد بود. بيايند
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در . نميشود King's Crown به پديدار شدن آرايشهاي هاي روند منجر همانطور كه مشاهده كرديد همه شكست
   .مراحل تشكيل اين پترن احراز نشده و بنابراين "قيمتها فاصله كافي با آن نگرفته اند"  بعد از شكست روندمثال باال
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 شيب خط روند ,اين پترنها را مخدوش كند و در شناسايي آنها سيگنال خطا دهد يكي ديگر از مواردي كه ميتواند
دهنده هيجـان و بـاور شـعور     نشان, انيكه شدت صعود يا نزول بيشتر استو زم روندها تمايل دارند ادامه يابند. است

قبل از اينكـه   ممكن است, زمانيكه قيمتها در اينگونه روندها استراحت ميكنند. براي تداوم حركت است جمعي بازار
   .قبلي ادامه پيدا كند فشار بازار مجددا حالت هيجاني يافته و روند, تمام شود Retrace سيكل

 
هيجان ناشي از روند شديد پيشين ممكن است باعـث   , ي درصورتيكه قيمتها مايل به ايجاد روند جديدي باشندحت

خصوصا اين اتفاق . را فتح كرده و استاپهاي چند ده پيپي ما را بزنند S يا R شود قيمتها مجددا سطوح جديدتري از
   GBP/USD ندمان. ارزهايي كه سرعت بااليي دارند بيشتر صدق ميكند در جفت

 
بنابراين هرچقـدر   . تكنيكال روندهاي تهاجمي و هيجاني را با ميزان شيب آنها ميتوان تا حدودي سنجيد در تحليل

  .شناسايي آنها دقت بيشتري بخرج دهيم ميبايست در,  شيب خط روند تشكيل دهنده اين پترنها تندتر باشد
 
 

    :به مثال زير دقت فرمائيد
  ...بازار به شدت نزوليست اما شرايط.  و قيمتها تا مقاومت پيشين نيز باال رفته اندخط روند شكسته شده
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هيجـان بـازار باعـث عبـور قيمتهـا از تمـامي        Retrace مالحظه كنيد كه بعد از اتمام استراحت قيمتها در سيكل

  ...شده سطوح فيبو و شكسته شدن آخرين ساپورت

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
 

www.parsfx.net 
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