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  تریگر پرایس اکشن

 

بسیار خوب ، می بینم که شما خیلی باهوش هستید، عاشق سخت کوشی شما هستتم    ععتاتاد دعرک کته شتما     

به عفرعدی نیازمنده که آن رع با ر دعرد   سخت کار می کنند تا مفتاهیم در ن آن رع   RTMهستید    RTMر ح 

 می خوعهید ، باز دعرد.اری که کدرک کنند، با ر دعرک که هیچ کس نمی توعند شما رع عز عنجاک هر 

بنابرعین میخوعهم مطالبی که چند  قت پیش درباره آن صحبت کردیم با شما به عشترعک بگذعرک، عین آن چیتیی  

عست که من در چارت ها زمان عی زیادی دیده عک   لطفاً با عین مطالب رع به عنوعن یک تحایق   بررسی ببینید   

 ا عین ها رع شخصی سازی کنید ...نه یک قاعده   قانون، عمید عرک که شم

 اینگلف ریورسال ) برگشتی( و اینگلف ادامه دهنده

 FL، در بعضی موعقع ما یک  FLچند  قت پیش من درباره عین موضوع فکر می کردک که چرع بعد عز عینگالف یک 

ره   ستسس  دیگر دعریم که عیجاد میشه   در بعضی موعقع یک ریتریس عمیق دعریم که قدرت بیشتتری متی  یت   

قیمت در جهت عینگلف حرکت می کند. ع ر ما بتونیم عین موضوع رع بفهمیم ما قطعاً می تونیم ریترس ها رع هم 

ر جهت مخالف دعریم که عیجاد می شه، ترید کنیم. ما می دعنیم که در مورد د ک ) یعنی ریتریس( ما یک باکس د

ناسیم. در د  دیا رعک زیر من هر د  موردی که پتس عز  می ش محد ده عنتاال جدید سفارشاتکه آن رع به عنوعن 

 عینگلف که در چارت عتفاق می عفتد رع ترسیم کرده عک.

 

 

 

Part1ق مثالً به ی: چرا ما یک ریتریس عمQM اینگلف ما بدون ریتریس عمیق اول زیر نداریم؟ 

FL  جدید ایجاد شد و ماFTB  را ترید می کنیم 

http://abcbourse.ir/
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 .یده باشیدمعمید عرک شما سوعل منو بر عساس عین موضوع فه

 .عکنون من میخوعک مااله عی بنویسم که نتیجه صدها ساعت بررسی  چارت ها می باشد

هنر جننردج  جججیکی دعستان وعک که برعی عثبات عین نتیجه در عین مااله عز د  دعستان عستفاده کنم ، می خمن 

 عست. خاصیتجالکت ومغناطیسج)جآهنج بائیج(ع   د مین موضو ستعجکلج نیا

 علکتر مغنتاییس  در تئتوری  یتک  دعرد عرتبتا   قدرت برق مهندسی با قطب هاست که آهنربایی خاصیت با عبتدع

 همتترعزی  معنتی  بته  عیتن  آنهاستت  دعمنه عز تر قوی مادعری رباها یک آهن عین جذب مییعن  وید می که هست

 .عست آهنربا دری لمولکو مغناییس

با عفیعیش فاصله بطور چشمگیری کاهش پیدع می کند. در دیتا رعک زیتر خت      به عال هجاذبه   دعفعه آهن ربا ها 

آبی مربو  به قدرت جذب آهن ربا ها   خطر صورتی قدرت دعفعه می باشد که در خ  آبی یتک ماتدعر بیشتتر    

 عست.

 

 

شده باا رالای    اراست که انتقال سفارشات مخالف اج جایی FLاین محدوده 

قیمت به سمت اینگلف، اما در این مورد یک ریتریس عمیق وجاود داره تاا   

 بتونه خرید کنه ITبیشتری را جذب کنه تا  فروشسفارشات 

Part2چرا ما ریتریس عمیق بعد از اینگلف داریم؟ : 

 اینگلف و ریتریس عمیق

http://abcbourse.ir/
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          ) جریتان سفارشتات( عستتفاده کتنم. متا       FL   OF  چگونه من میخوعک عز عین مسئله در بازعرهای مالی در مورد 

دیگری عست . یکبار دیگه  FLقیمت عحتماالً به تار ت می رسد، تار ت ما ،  FLلف یک می د نیم که بعد عز عینگ

 تأکید می کنم: FLبر ر ی قاعده تأیید 

1- FL  نوعیFTR     هست که قیمت رع باال یا پایین نگه می دعرد ، عین چییی عست که دربتاره خطتوS/R 

که پس عز شکست آن عیجاد می شود مهم عست به عنوعن یک ناطته  ر د   FTRهم صحبت می کنیم   

که قیمت رع بتاال یتا پتایین نگته متی دعرد       FTRما عز  S/Rیا تار ت به جای عستفاده عز خطو  بیشمار 

ن کته  می کنیم . عین خیلی رعحت تره که آن رع به عین صورت نشتانه  تذعری کنتیم. هم نتا       عستفاده 

صورت هست که برخی عنتاال سفارشات عنجتاک میشته کته     نسفارشات هم به همی مفاهیم در ن جریان

 قیمت رع باال یا پایین نگه می دعرد   پس عز مصرف عین سفارشات ، جریان دیگری عجرع می  ردد.

2- FL  نوعیFTR لف یک که پس عز عینگFL ن ایت دیگر عیجاد می شود    د باره عین مسأله در عرتبا  با جر

 ندسفارشات جدید عز یریق سفارشات آزعد سفارشات می باشد   جریان

 

ه عنتظار جریان سفارشات آزعد رع دعریم   ر هست   در عین د FLمی د نیم که تنها سطح عرضه   تااضای  عقعی 

ن سفارشات آزعد عجترع متی  تردد علبتته در جهتت      یا، جریان مخالف سفارشات عز یریق جر FLپس عینگلف یک 
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عینگلف عین جریان سفارشات آزعد به  ضعیتی که قیمته به عینگلف می دهد،  عبسته می باشد. منظورک عین عستت  

 عز کجا آمده ) به تار ت رسیده یا نه ( که ما بایستی بدعینم که قیمت 

 

 

 

 

 بنابرعین ما د  نوع تار ت برعی  ر د ها دعریم:

 منشاء حرکت  -1

2- FL 

عست ) کته   FLر عین عست که موعقعی منشاء قیمت خودش یک هستند منظوقع عین د  تار ت یکسان بعضی موع

لف موعقعی که تار ت ما بعد عز عینگ لف کرده(دیگری رع عینگ FLعست که  FTRقیمت رع باال یا پایین نگه دعشته   

هست ( باشد پس ما یک ریتریس د ر ) عمیق ( دعریم تا سفارشات  FLمنشاء حرکت ) که همیمان یک  FLیک 

جریتان سفارشتات   همینطتور علتم علکتتر       بیشتری رع جذب کند عما در  عقع عین موضوع یک دلیل در رعبطه با 

 مغناییس دعرد به عین شرح:

در  DPغلطه به دلیل اینکه یک  QMاین 

سطح باالتر یعنی عرضه واقعی وجود داره 

 که مانند آهنربا قیمت رو جذب می کند
در تایم فریم پایین تر شما می توانید 

QM واقعی را اینجا ببینید 

 S/Rمی دهد و پایین می ورد تا تریدرهای )فروشانده   ساطح   اف ال واکنش  S/R: قیمت به سطح  POINT1در 

 و بفروشان  هستن تقاضا و عرضه تریدرهای که آخری نفرات و ( POINT2)  2برود نقطه  ترالارا تحریک کنند ب

 ۳ نقطاه  در و میساازه  ام کیاو  یک و میکنه سقوط قیمت-بشن خارج معامله از- بخرن فروختن۱ نقطه در که اونایی

 که میدن فشار باال  سمت به رو قیمت میشه،اونها زدن خریدن که اونایی ایتاپ و میفروشن تریدرها از زیادی تعداد

میکناه   ایجاد نقدینگی از استخری و میزنه استاپهارو و میکنه شوکه هارو پا خرده که هستش واقعی عرضه لبه همون

 آزاد سفارشاات  جریاان  امااچرا  میکنن ایجاد آزاد سفارشات جریان با mpl محدوده در رو نقدینگی از اسخری و

 ال اف آن سفارشاات  اونموقا   پاس  شاد  دیاده  تارگات  اگار  و نشاد  دیده قیمت بوسیله تارگت هست ؟ زیرا اینجا

 شکسات  از ساخت،بعد خواهد مخالف جهت در الی اف و کرده اینگولف انرا راحتی به قیمت و میشوند پاکسازی

 شد  خواهند اجرا سفارشات جریان مخالف ال اف mpl ناحیه در فروش برای ال اف آخرین

اول هنوز دیده نشده بنابراین اگر قیمت ریتریس کند ، جریان  QMاین 

 احتمال زیاد دارد که رخ دهد. FLسفارشات آزاد در این 

می تواند  ای جرایان سفارشات آزاد در اینجابنابر این سناریوی احتمالی بر

 بود اتفاق بی افتد.همانند آنچه که در باال ) خطوط بزرگ   
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FL  یک سطح عرضه   تااضای  عقعی عست   عین ناحیه پر عز سفارشات جذب شده می باشد که عین سفارشات به

 ما چرع؟عال ه دعرعی دعفعه علکتر مغناییسی می باشد ع

 عکنون زمان آن عست که به عین سؤعل به د  دلیل پاسخ دعده شود؛

بین آمریکا   عرعق ، ع ر آمریکا میخوعست که کنتترل   2002جنگ بین د  کشور رع تصور کنید مثالً جنگ سال 

ت هتم  کت رعرعق رع بدست بگیرد بایستی پرچم عین کشور رع پایین می کشید   پرچم خود رع باال می برد ، عیتن ما 

ست ، در عین جنگ برعی رسیدن به عهدعف مهم ) منشاء حرکت که همیمان  بای هاج  سل هاجنگ بین د   ر ه 

FL       هم می باشد( نیاز به یک تجدید قوع توس  حمله کنند ان هست ) ریتریس( متن معتاتدک تمتاک جنتگ هتا

کات فات  بتازی تترس   عمیتد     درعی ناشه های سری   عختصاصی می باشند که عهدعف مهمی دعرند   بایه تحر

حمله کنند ان می باشد   در عین جا هم همان دعستان رع دعریم، زمانی که تار ت شما منشاء حرکت باشتد کته   

هم می باشد پس قیمت نیاز به قدرت بیشتری دعرد تا بر نیر ی دعفعه علکتر مغناییسی تار تت   FLهمیمان یک 

    اییس رع ریتریس می  تذرعک کته  عکتنش تار تت هتای عختصاصتی       ه کند ، من عسم عین دعفعه علکتر مغنبها غل

یتک ز ن  عقعتی    عز ی جاذبه علکتر مغناییس عز نیر ی دعفعه بیشتر عست ، ع تر قیمتت  ر می باشد عما همیشه نی

 .بیاید

نیست پس قیمت نیر ی کتافی پتس عز عینگلتف     FLعما زمانی که تار ت ما فا  منشاء حرکت باشد که همیمان 

به جذب سفارشات بیشتتر ندعرنتد   عیتن نیتر ی جاذبته       نیاز دیگر برعی رسیدن به تار ت رع دعرد   آنها FLیک 

هست که نیر ی کافی برعی رسیدن به تار ت رع فرعهم می  FTBدیگر عز یریق  FLعلکتر مغناییسی   عیجاد یک 

هتا نماینتده قتدرت     FLها   عینگلف آنها قتاللیم.   FLما  زن   ععتبار بیشتری برعی کند، به همین دلیل عست که 

 قیمت   قدرت یک ملت هستند.

تاچ نمی  ردد ) قیمت به حد  MPLها هستند   زمانی که  MPLعین تار ت ها در بسیاری موعقع در بر  یرنده 

 MPLها برسد زیرع عین سطوح )  MPLه درد تار ت نمی رسد( عین خود نشانه دیگری عست که قیمت بایستی ب

ها ( در عبتدع ) قبل عز عینکه قیمت به آنها برسد ( همانند یک دعفعه علکتر مغناییسی عمل می کنند عما زمانی که 

رع تاچ  MPLقیمت به عنها رسید دیگر به عنوعن جاذبه علکتر مغنایسی عمل می کنند ) یعنی تا زمانی که قیمت 

کند قیمت رع عز خود د ر کند عما  قتی تاچ شدند دیگتر قیمتت رع جتذب کترده   بنتابرعین      می     سعی  (نکرده

 قیمت آنها رع عینگلف می کند.
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 ها FLچند نکته عضافی در باره 

عی عست که قیمت رع باال یا پایین نگه می دعرد در بسیاری عز موعقع  FLزمانی که منشاء حرکت همیمان  -1

در جهت مخالف عیجاد می کند که در آینده برعی ما یک تار تت   FLپس عز عینگلف آن بیس قیمت یک 

   در بسیاری عز موعقع یک ناطه  ر د هم محسوب می  ردد.

 عکنش می دهد که عین خود  FLعین  S/Rها عیجاد شد قیمت در بسیاری موعقع به سطح  FLزمانی که  -2

هست   سسس یک شکست جعلی به همان ناحیته زده متی    FLتأیید کننده سطح عرضه / تااضا در دل 

 شود که تریدر های خرده پا رع تحریک کند.

 عف  به رسیدن برعی بیشتر  ریتریس ، میدهد تشکیل پرچم یک قیمت  قتی بدعنیم که عست مهم خیلی -2

  .کند  آ ری جمع رع بیشتری بتوعندسفارشات که عست خایر عین به بعدی عل
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