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 مقدمه:

اتفها  مهی  تثکیهت ر مسیر خودش از حرکت باز ایستد وقتی است کهه ووبکهو وتنها راهی که مارکت میتواند د

 چیست اما به سخی میتوانید تریدری را بیابید که افتد. هر معامله گر فارکسی میتواند به شما بگوید که ووبکو و تثکیت

 به شما بگوید واقعا ووبکو و تثکیت برای تریدرهای مارکت چه معنی ای میدهد ؟

معامله گران یو ووبکو و یا تثکیت را می بینند گمان نمی کنند که تفاوت بسیار زیادی بهی  ایه  دو هنگامی که 

هست ، تنها تفاوتی که انها می بینند ای  است که وقتی ووبکو شکل میگیرد مارکت بهر خه ر رونهد حرکهت میکنهد و 

چیزی ست که آنها می فهمند ، چیزی که افقی حرکت میکند. ای  تنها به صورت  وقتی که یو تثکیت رخ میدهد مارکت

نگرش معامله گران خهرد مارکهت را بهه  هور کلهی در جههت  تریدر ها متوجه آن نمی شوند ای  است که تثکیت و ووبکو

 .مخابف تغییر میدهد

م  به شما نشان خواهم داد که  از ان و بعدخواهیم ورداخت علت رویداد ووبکو و تثکیت  در اینجا به بررسیما 

 .نگرش معامله گران را با توجه به شیوه ای که ساخته میشوند تغییر میدهند ای  دو رویداد،ونه چگ

 علت تشکیل واحد

 .ووبکو و تثکیت هر دو به دبیل برداشت سود بانو ها شکل می گیرد

علت تفاوت های ساختاری بی  ووبکو که در خ ر جهت روند و تثکیهت یهو وری حرکهت میکنهد ایه  اسهت کهه 

 .ها حی  برداشت سود چه کاری انجام میدهند بانو

در یو سناریوی تثکیت بانو ها شروع به برداشت سود از تریدهای شان میکنند که باعث توقهف رونهد جهاری و 

  .حرکت قیمت در خ ر جهت روند میشود

، به عکارت حرکت مربو ه را بصورت یو برگشت کامل روند می بینند  (reversal) معامله گران خ ر جهت روند

دیگر آنها گمان میکرند بجای اینکه فقط یو ووبکو یا تثکیت در حال شهکل گیهری اسهت رونهد بهه تمهامی برگشهت کهرده 

روند ترید هایشان را تحت ای   جهت هرچه قیمت به حرکت در خ ر جهت روند ادامه میدهد معامله گران خ ر .است

 .قرار میدهندحس که آنها بزودی وارد یو برگشت روند میشوند، 

خب حاال ما تریدر های روندی داشتیم که قکل از برداشت سود بانو هها تریدهایشهان را در جههت حرکهت ترنهد 

قرار داده اند. وقتی که مارکت بدبیل برداشت سودبانو ها شروع به حرکت در خ ر جهت روند میکند، تریدر هایی کهه 

ت معامله شان را احتماال از تغییر سود کهم بهه رهرر زیهاد میکیننهد ایه  معام ت شان را در جهت روند باز کرده اند موقعی

 .معامله گران اگر برداشت سود بانو ها مارکت را در خ ر جهت روند به حرکت در بیارد معام ت شان را می بندند

نهه درباره معامله گران در جهت و خ ر جهت روند هسهتید ایه  اسهت کهه چگو آنچیزی که شما نیازمند درک 

آنها ندانسته یو نوع سفارشات )خرید یا فروش( را بدبیل برداشت سود بانو ها در مارکت قرار میدهنهد. بها اینکهه آنهها 

تصمیمات به کلی متفاوتی میگیرند یعنی معامله گران روند معام ت در رهرر را مهی بندنهد و معاملهه گهران خه ر رونهد 

 .اتی که آنها وارد مارکت میکنند دقیقا شکیه هم هستندسفارشات جهت برگشت قیمت قرار میدهند ، سفارش
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 قسمت سکز مربو  به تریدرهای روندی هست که دیر وارد شده اند.

بدبیل کسب سود بانو ها شهکل گرفتهه مارکهت را بهه حرکهت در خه ر  م حظه میکنید که حرکت ابتدایی که

می از معامله گران خرد در ووزیش  فروش هستند ناحیه ی سکزرنگ قسمتی است که بخش اعظ .جهت روند واداشته

به ای  دبیل که گمان میکردند حرکت نزوبی ادامه دار است. حاال اونها بدبیل اینکهه مارکهت شهروع بهه حرکهت در خه ر 

جهت ووزیش  شون کرده شروع به بست  معام ت شون میکنند و ناخواسته سفارشات خرید به مارکت وارد می کنند. 

 د.(تا اینجا هم اوم کردن روی موس ها برای بست  ووزیش  هایشان )صدای کلیو

حرکت رو به باال معامله گرای خ ر روند رو به ای  فکر میندازه کهه رونهد در حهال برگشهته و  کلنجارهادر همی  

  .هد رفتبطور قابل م حظه ای باال و باال تر خوا شروع به باز کردن ووزیش  بای میکنند با ای  انتظار که قیمت

هم معامله گران خ ر روند و هم معامله گران روند در حال قرار دادن مقهادیر بسهیار بهاالیی سهفارش خریهد در 

  .مارکت هستند

خب حاال با توجه به سفارشات خرید زیادی که به مارکت وارد شهدند تریهدر ههای بهانکی میتوانننهد سفارشهات 

بهاالتر میکشه  از  را  نها  خودشهان از یو  رر معامله گهرا ه میشود که . )و اینگوندهند مارکت قرار در فروش شان را

، وقتهی کهه  و فقهط قراعهت فاتحهه نادتهان نهرود( بگذریم ... صندبی رو از زیر وای تریدرها میکش  و   رر دیگه بانو ها

 .ه ریزش میکندسفارشات خرید به مقدار الزم رسید بانو ها سفارشات فروش شان را قرار میدهند و مارکت شروع ب

 و اینگونه:

 .میشود)سقف این حرکت ریزشی باعث ایجاد کران باالیی تثبیت )سووینگ

در ای  نقطه روشی نیست که به ما بگوید آیا یو تثکیت در حال شکل گیری ست یا اینکه حرکت ریزشی ادامه 

رکت رو بهه بهاال شهکل گرفهت برخهورد دهنده ی روند نزوبی است ، وقتی که قیمت با نقطه ای که بار اول از آن ناحیه ح

بانو ها تصمیم میگیرند که از هجوم سفارشات فروش بهرای کسهب سودشهان اسهفاده کننهد کهه ایه  منجهر بهه  میکند

 حرکت رو به باالی دیگر و

 .میشود (کف بوجود آوردن کران پایین تثبیت )سووینگ
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 چه نگرشی در یک پولبک واقعی وجوددارد؟

و تثکیت به ای  برمیگردد که آنها باعث بوجهود آمهدن چهه نگرشهی در تریهدرها دربهاره  تفاوت اساسی بی  ووبکو

و شروع به تثکیت میکند معامله گران هنهوز ههم در  جهت حرکت مارکت میشوند. وقتی که مارکت از حرکت می ایستد

  .هر سووینگ هم جهت روند به دبیل اینکه گمان میکنند روند ادامه دارد معامله فروش میکنند

هنگامی که یو ووبکو تشکیل میشود، معامله گران بر اساس اینکه ووبکهو بها چهه فاصهله ای بهرای حرکهت در 

ع به اوردرگذاری خواهند کرد ، اگر ووبکو یو مسافت زیادی را برگشت کهرده خ ر جهت روند مدیریت شده است شرو

 .باشد معامله گران ترید در خ ر جهت روند را متوقف کرده و شروع به اوردر گذاری در جهت ووبکو میکنند

 

از ده اسهت. مه  در رونهد نزوبهی اتفها  افتها بیایید نگاهی داشته باشیم به ووبکو آزی که بعد از قرار گرفت  مارکت 

نگاهی به سمت راست چارت داشته باشید تا به شما نشهان بهدهم چگونهه نگهرش تریهدرها بها  یوکه  شما میخواهم

بانو ها از معام ت فروش شان درست قکل از شهروع  د.روند تغییر می یاب جهت خ ر در حرکت بیشتر و بیشتر ووبکو

  .ووبکو برداشت کرده اند

ان از تشکیل یو کف وایی  تر شد بانو ها دوباره شروع بهه برداشهت سهود کردنهد کهه ایه  هنگامی که مارکت ناتو 

منجر به یو حرکت رو به باالی دیگر شد. برای شروع یو حرکت صعودی ای  چنینی که بخشی از یو تثکیت بزرگتهر در 

، در ای  نقطه معاملهه حال شکل گیری بود ، ای  ها همه وقتی تغییر کرد که سووینگ های حرکت نزوبی شکسته شد

گران شروع کردند به تغییر نگرش به اینکه مارکت میتواند برگردد چرا که تشکیل سهقف و کهف بهاالتر معمهوال بهه عنهوان 

 .سیگنابی برای تغییر در جهت روند است
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وی وقتی که مارکت ای  همه حرکت کرده مردم به ووبکو به چشم برگشت روند نگاه میکنند، در واقه  ووبکهو ر

نشانه ی دیگری از ای  است که به آنها میگوید یو روند جدید در حال شکل گیری است. ایه  بهار  ووبکو به خودی خود

برداشت سود بانو ها متوقف شده است ، تنها دبیلی که مارکت به ویش روی علیه روند ادامه میدههد ایه  اسهت کهه 

در ایه   سات مابی کوچو در حال برداشت سودهای موجودمعامله گران خرد در حال قرار دادن سفارشات خرید و موس

 معامله گران بانو ها و موسسات کوچو انتظارات و اهدار به کلی متفاوت تری نسکت بهه .سووینگ باالتر می باشند

 .بزرگ دارند بانو های معامله گران

باشهد و کهی وایهان یابهد به  ور کلی در حابیکه بانو ها تصمیم میگیرند کهی مارکهت رونهد باشهد ، کهی تثکیهت 

یه چهی تهو . )،تریدرهای بانو های کوچو در صحنه حارر میشوند تا از حرکات خیلی کوچو مارکت کسب سود نمایند

 (مایه های کم بخور همیشه بخور

ای  تریدرها در دوره های زمانی بسیار کوچکتری به مارکت داخل و از آن خارج میشوند، آنها سفارشات شان را در تهایم 

ای وایی  تر مثل یو ساعته و وایی  تر قرار میدهند تا از خرده فروش هایی که در حرکت کوچو مخابف ووبکهو فهروش ه

داشته اند کسب سود کنند. بنابرای  اگرچه ووبکهو مخهابف جههت رونهد اصهلی اسهت هنهوز معاملهه گهران بانهو ههایی 

 هستند که از خود ووبکو هم وول در بیارن. اینا دیگه کیان؟!!!!
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هر چه که ووبکو ادامه ویدا میکند اکثریت معامله گران مارکت حاال دیگهر فکهر میکننهد کهه ووبکهو برگشهت رونهد 

مارکت در جهت خ ر روند حرکت کرده است به همراه مسافتی که مارکت جههت حرکهت  مدت زمانی که است ، حاال

ه حرکت صعودی ادامه خواهد داشت. از آنجا کهه حهاال خ ر روند مدیریت شده معامله گران را به ای  فکر وادار میکند ک

دیگر معامله گران خرد باور میکنند که ووبکو یو برگشت روند است تا اینکه یو ووبکو بهه رونهد باشهد تفهاوت اساسهی 

 .بی  ووبکو و تثکیت نمایان میشود

ا میهدارد کهه رونهد معکهوس اگر ووبکو به اندازه ی کافی خ ر روند حرکت کند خرده فروشان را به ایه  گمهان و

شده است. وقتی که روند به تثکیت تغییر میکند معامله گران هم در جهت روند و هم در خ ر جههت رونهد سفارشهات 

اینطور به نظر میرسد که مارکت میخواهد باال بهرود و بهرای برخهی ههم  شان را قرار میدهند چون برای برخی از تریدرها

 .ی  بیایدوای اینطور که مارکت میخواهد

 

ووبکو وقتی وایان می یابد که بانو ها سفارشات خرید کهافی بهرای قهرار دادن سفارشهات فهروش خودشهان را 

داشته باشند ، وقتی که ترید هاشان قرار داده میشود سفارشات خرید خرده فروشان مصرر شده و مارکت شروع بهه 

ند شهروع بهه رهرر دادن میکننهد و مجکورنهد کهه ووزیشه  ریزش میکند. حاال همه خرده فروشانی که ووزیش  بای داشت

به شرح زیر است که بهدبیل معاملهه گرانهی کهه در خریهد  های در رررشان را کم کنند ، بخش عمده ی حرکت ریزشی

 .وا میدارد هستند ایجاد میشود ، ای  سفارشات آنهاست که مارکت را به ریزش

رای انتظارات معامله گران از جایی کهه آنهها فکهر میکننهد مارکهت در ابتدایی تری  سطوح ووبکو و تثکیت هر دو ب

  .میخواهد حرکت کند استفاده میشود

همهه ی معاملهه گهران  تنها تفاوت وقتی است که یو ووبکو شکل میگیرد ، اگر به اندازه ی کافی بهزرگ باشهد

ن میشهود ووبکهو یهو برگشهت رونهد د چهرا کهه باورشهانمیدار را به قرار دادن سفارشات خ ر جهت روند اصلی وا خرد

است. یو تثکیت به نوعه نمی تواند ای  کار را انجام دهد چرا که معامله گران نه تنها معام ت در جهت رونهد قهرار قهرار 

 میدهند بلکه بدبیل شیوه ای که تثکیت از چند سووینگ های و بو شکل میگیرد معام تی در خه ر جههت رونهد بابهب

  .قرار میدهند

یعنی در یو سناریوی ووبکو بانو ها قادر خواهند بود که معام ت بزرگ تری در جهت روند قهرار دهنهد چهرا ای  

که اکثریت خرده فروشان معام تی در جهت ووبکو قرار میدهنهد. اگهر بانهو هها بخواهنهد مقهادیر سفارشهات بزرگهی در 
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 نگه دارند مارکت را برای مدت زمانی  والنی در تثکیتجهت روند قرار بدهند وقتی مارکت در تثکیت بسر میکرد انها باید 

  .به عکارت دیگر برای آنها سفارشات الزم برای قرار دادن معام ت خودشان وجود نخواهد داشت
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