
باسالم خدمت همه دوستان  

ی  و قوانین ورتکس به چبعداز چند ماه مطالعه برروی ساختارستاره داوود و مارپیج فیبونا

معرفی ن این نتیجه رسیدم که یکی از راحترین و ساده ترین راه های ترید رو به شما عزیزا

.  کنم

البته الزم به ذکر است که بنده با استفاده از موارد فوق و قوانین پاسکال درحال بررسی 

می باشد هستم که تا   high , low , open , close مشخصات روزانه کندل ها که شامل 

. حدی هم نه به شکل کامل جواب داده 

یده ریاضی شناخت چیپاز انجایی که امکان دارد بین شما عزیزان ، دوستانی که قوانین 

نداشته باشند سعی می کنم به زبان ساده مطالب فوق را ارائه داده و کاررا برای شما راحت 

. کنم

نوع چرخش  362880همانطور که درپستهای قبلی هم درسایت پرسپولیس کاپیتال ذکرشد ، 

 ا دارندو مارپیچ فیبوناچی تشخیص داده ام که هر یک ساعتهای خاص خود ر در ستاره داود

وبنده برای روز مبادا همه ساعتها را محاسبه نمودم تا درصورت الزم مورد استفاده 

قرارگیرند 

چرخش ساعتهای درحال حاضر  رائه میدهم که او بنده تنها یک مورد را برای شما 

ن متمرکز شده است آبازارفارکس برحول 

: به شکل زیر هست حالتهای مختلف تنها در این ی موردی که خدمت شما عرضه میشود

رخش هست ، چرخش وضعی و قبل از بیان حالتها ی مثال میزنم ، زمین دارای دونوع چ

 تنها چرخش زمین به دورخودش مورد بررسی قرارمی گیرد چرخش انتقالی درحالت اول

چرخش زمین به دورخورشید مورد بررسی قرار  و روز ایجاد میشود و درحالت دوم شب

می گیرد و فصل ها به وجود می ایند و درحالت سوم هر دو چرخش به همراه یکسری 

ین باهم مورد بررسی قرار می گیرند دربازار نیز به همین حالت می باشد نوسانات داخل زم

.  به عنوان مثال

درحالت اول می توانیم فقط رشد بازوهای مارپیچ فیبوناچی را مورد بررسی قرار دهیم که 

که درزیر بیان شده  2مانند قسمت او با چه سرعتی رشد می کند
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رشد کند و ساعتها را  مارپیچ فیبوناچی می تواند با رابطه فی بازوهای درحالت اول1/1

 .وردبه وجود ا

رشد کند و  فی جذر مارپیچ فیبوناچی می تواند با رابطه بازوهای درحالت اول .1/2

 .وردساعتها را به وجود ا

 

مارپیچ قرار بگیریم و از یک بازو به  یمی توانیم روی یکی از بازوها دومدرحالت 

اما ساعتها رشد کنند که  یعنی شاهد رشد بازوی مارپیچ نباشیم بازوی دیگر نرویم

دوحالت دارد 

ا باشیم براساس قوانین ورتکس شاهد رشد ساعته.  2/1

ستاره داوود شاهد رشد ساعتها باشیم چرخش براساس . 2/2

هم شاهد رشد بازوهای مارپیچ فیبوناچی هستیم و هم ساعتها براساس  درحالت سوم

قوانین ورتکس و ستاره داوود رشد می کنند که یک حالت ترکیبی دارد 

تمام حالتهای فوق که بسیار خالصه ذکر شد تنها مربوط به زمانی هستند که ما فیبها را 

زروابط دنباله فیبوناچی استخراج کرده و درحالتهای ساده فرض کنیم یعنی هرفیب را ا

فوق بررسی کنیم  

مراحل پیچیده دیگری نیز وجود دارند که ما فیبها را ترکیبی بررسی کنیم و درحالتهای 

سه گانه فوق موردبررسی قراردهیم 

. رخسته کننده باشد از این حرفها بگذریم زیرابحث می تواند برای شما بسیا

دقیقه پیداکنید  1تایم ها را حتما باید در .فواید استفاده از این ساعتها

پس این روش مستقل . فرقی نمی کند که شما درچه بروکری حساب باز کرده باشید .1

 .از بروکر می باشد

فرقی نمی کند برروی چه چارتی ترید کنید خواه جفت ارزخاصی باشد خواه طال و  .2

 پس از مستقل از چارت است.درهمه موارد قابل کاربردی است....

 اعتها راسفرقی نمی کند چه های و چه لویی را از چه تایمی لحاظ کنید و اختالف  .3

 .ایم استپیداکنید پس مستقل از ت
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خب سئوالی که برای شما پیش میاد این است که بعد از اینکه یک های و یک لو را 

معلوم کردیم و این اختالف ساعت توی جدول پیداکردیم و اختالف ساعت این دو را 

ساعتی که به شما داده شده بود چه کنیم 

، روند قبلی هرچی بود شما باید خالف آن عمل کنیم ، یعنی اگر روند قبلی دراینصورت

سل بود شما باید بای کنید و بالعکس 

و سل رو تا کجا نگهداریم؟  سئوال بای

  usdchfش روی پییل ساعت بعدی نگهدارید مثل مثالی که چندروز ممی تونید تا تک

د که االن عکسش رو براتون می ذارم ودیدی زدم 

قسمت تحلیل های  broker-fa.com/forumو پست   از سایت  335مطالب پست 

شخصی امیرحسام میری  

شد و اعالم  5:25اختالف ساعت های و لو بزرگ بازار معادل   usdchfابتدا روی 

کردیم بای می ده که دیدید بای هم داد و درست های و لوی بعدی دارای اختالف ساعت 

م کردم شاهد ی ریزش هستیم و شد که همون جا هم روی عکس اعال 1:54معادل 

بود که اعالم کردم ساعتها درهم گیرکرده اند و  3:30اختالف این دوساعت هم معادل 

همین مسئله می تونه باعث منظقه رنج بشه که این اتفاق هم افتاد بعد از ریزش دوباره 

ل و شاهد بای از کف بازار بودیم در این موارد شما می تونید با توجه به مارجین لو

میزان باالنستون بای و سل باهم بزنید و به نوعی وارد هج مثبت میشید و سل رو در 

رو ساخته بود ببندید و بای رو ازاد کنید و اگر  5:40انتهای کف بازار که ساعت 

که اون بای اصلی رو تایید می کنه  کنید  addخواستید ی بای اضافه از کف 

. یدارم برای داشتن متن ها باید به ادرس سایت که دادم برذ میمن عکس ها رو 
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ر دقت کرده باشید سرعت و رشد کندل ها دریک زمان کوتاهی دریک ترند اگ: نکته 

ویا  ناگهان شدید می شود و این جایی است که اکثرافراد به اشتباه وارد پوزیشن میشوند 

و بای می  عجله کردهازار به سرعت و تیز بای می دهد و اکثرا مثال بهج می کنند 

 گیرید و بازار برمی گردد و روند عوض می شود دراین مرحله نباید عجله کنید سریع 

مربوطه داخل های و لو را محاسبه کنیدو درصورتی که ساعت بین ساعت اختالف 

  .جدول بود وارد پوزیشن برعکس حرکت بازارشوید 

می بینید که بازار بعداز  .به چند تا عکس از واکنش های بازار به این ساعتها دقت کنید

. تکمیل این ساعات ، چرخش کرده و روند عوض شده

دقت نمایید تایم ها در یک دقیقه حساب شود و اختالف ساعتها دراین تایم محاسبه 

اگر یادتان باشد همیشه می گفتند دریک دقیقه ترید نکنید زیرا نکته درهمین تایم یک .شود

متوجه این مسائل نشیم دقیقه بود و می خواستند ما 

 0.9تایم های و لو را نوشتم و از هم کم کردم معادل  روی سهام کاترپیالی درشکل زیر

 0.4باالتر بود باید  5شده در پستها هم اشاره کردم هر زمان رقم بعد از اعشار از عدد 

به طور ثابت از این اعداد کم شود تا ساعت درست دربیاید وگرنه شما ساعت را که 

دقیقه فرض کردید و درسیستم دهدهی محاسبه کردید واین  100دقیقه هست  60معادل 

دقیقه شده  50معادل  0.4دراین عکس ساعت پس از کسر  شما را به اشتباه می اندازد

که درجدول موجود بود و شما می توانید بعد از بایی که بازار داده وارد سل شوید و 
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جمع  17:14را با  00.50د پوزیشن درست بگیرید  اگر بخواهید امتحان کنید می توانی

خب اینجا . دقیقه  17:64به دست میاید یانه که جمع این دو می شود 18:04بزنید ببینید 

 1دقیقه معادل  60دقیقه از ان برمیدارید و این  60دقیقه که  64درقسمت دقیقه داریم 

ت  و دقیقه اس 4و باقی مانده معادل  18اضافه می کنید میشود  17ساعت می شود که به 

که ساعت به دست امده درست استو همانطور که درشکل هم می بینید  18:04میشود 

من کاررابرای شما اسان کردم اگر . شاهد ریزش و چرخش بازار از بای به سل بودیم

می  17:14تا  18:04دستی مینشستید و از  گفتم باید میاین فرمول ساده را به شما ن

به دست بیارید و یا وقت زیادی از شما بگیره و پوزیشن  شمردید و ممکن بود که اشتباه

  رو از دست بدید

 

 

 

: بعدی  های  عکس
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یقه با ساعتهایی که تو جدول به شما دادم اختالف داشته دق 1بعضی از تایم ها می تونه 

مثال شما . باشه که این هم همانطور که گفتم برمی گرده به گردکردن اعداد درریاضی 

اون زمان به ما یاد نداده  به دست اوردید 0.6178رو از گردکردن فیب  0.618فیب  

قدراهمیت داشته باشه و برای راحتی بودند که همین گردکردن درریاضی می تونه چ

رو تو جدول ساعات  5:24ا ساعت مثال عکس بعدی م می کردند اعداد رو گرد، کار

 5:23داریم و اینجا دراومده 
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رو تو اون جدول هایی که بهتون دادم رو نمی بینید زیرا این  3:42در عکس بعدی ساعت 

قوانین س ساعت از چرخش ساعت برروی بازوی ثابت و بدون رشد مارپیچ فیبوناچی براسا

. 1ورتکس به دست امده یعنی حالت دوم قسمت 

. بهتون می دمتو پی دی اف بعدی  این ساعتها رو هم 
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ساعتهایی که اینجا به شما ارائه میشه و قبال هم درسایت ارائه شد براساس رشد مارپیچ 

م دراون فیبوناچی با رابطه فی و یا جذرفی هستش که قوانین ورتکس و ستاره داوود ه

رعایت شده 

شده  ارائههم برای شما ساعت  12وباالی  ساعت  1دراین جدول های جدید تایم های زیر 
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از چرخش ساعت برروی بازوی ثابت و بدون رشد مارپیچ فیبوناچی هایی که ساعت 

ان دیگری به شما ارائه درپی دی اف بعدی زم را  قوانین ورتکس به دست امدهس براسا

میشه 

درترید هم استفاده کنید  و دانسته های قبلتون از قوانین قبلی

 5:20 وارد بای یا سل شدید و بازار رفت  و روی 5:18ساعت اختالف اگر فرضا روی 

هم بازار وارد واکنش میشه و پوزیشن شما به  5:18واکنش نشان داد نگران نباشید به خاطر 

سود می شینه 

الت مناسب رعایت بشه 

Amir Hesam Miri 

Golden.signal@yahoo.com 

goldenbourse.blogfa.com 
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