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 روند دوست شماست

  سالم دوستان
.  بپردازیم توی این تاپیک سعی داریم با کمک هم به موضوع رفتار قیمت و حرکت اون  

(Price Action) 
با بررسی حرکت قیمت امید است پس از پایان مطالب این تاپیک معامله گران بتوانند صرفا 

 سود های مناسبی کسب کنند
سود های مناسبی صرفا با بررسی رفتار قیمت )اگر در پایان مطالب به این نتیجه نرسیدید

( دقت کنید هیچ موضوع)پیشنهاد بنده این است که سراغ هیچ موضوع( بدست نیاوردید
 دیگری نرفته و تاپیک رو از نو مطالعه نمایید

 دوست شما عباس
 

 

 

 

 .خب قبل از شروع بحث یه کمی مقدمه الزمه

 .ممنون.لطفا.خوب این مقدمه ها رو بخونید

 اصال برای چی باید رفتار شناسی از قیمت داشته باشیم؟؟؟

آیا شما به تنهایی قادرید کندلی در جهت دلخواه خودتون در بازار ایجاد کنید؟؟؟مثال یک .سوال

 .جواب مطلقاً خیر هستشکندل صعودی و یا نزولی ایجاد کنید؟؟؟

حتی در این صورت .)برای اینکه کندل ایجاد کنید مجبورید سرمایه هنگفتی رو وارد بازار کنید

هم ایجاد کندل دلخواه به سادگی نخواهد بود و جالبه که بدونید سودده هم نخواهد 

 (چرا؟؟؟.بود

 .از کی؟؟؟؟از دوستاتون.خب برای تامین این سرمایه هنگفت کمک بگیرید
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 .دوستاتون سرمایه الزم رو دارند؟؟خیر

خب باید از همه تریدر ها و یا حداقل از بیشتر تریدر های دنیا کمک بگیرید تا کندل مورد 

 .نظرتون رو ایجاد کنید

حاال اگه بخواید روند ایجاد کنید .این داستان ها همه برای یه کندل هستش

 .نمیشه.چی؟؟؟وامصیبتا

 .بعد از پایان مطالب تاپیک میتونیدحاال من به شما میگم که 

امروز دنیا پیشرفت کرده و میتونید با .روزگار کهن سرخ پوست ها با دود به هم عالمت میدادند

 .با هم در ارتباط باشیم... تلفن و اینترنت و 

وقتی میخواین پوزیشن بگیرید به دو تا از دوستاتون بگید .خب حاال چکار کنیم؟؟؟ساده است

اینطوری همه با .اونا هم به دو تا بگن و این روند ادامه دار باشه.پوزیشن بگیرن در جهت شما

 .هم در یک جهت پوزیشن میگیریم و سود میکنیم

 

 راه حل به این خوبی شنیده بودید؟؟؟

 .یکی از اون ته کالس میگه آقا تا ما خبر بدیم دو روز گذشته

همین یه قرارداد گذاشتن معامله گر ها  واسه.خب این راه رو قبال رفتند و دیدند که نمیشه

 .اسم اون قرار داد تحلیل تکنیکال هستش.بین همدیگه

 .خیلی سریع از طریق چارت به هم خبر میدن... دیگه به جای خبر رسانی از طریق تلفن و 

 .ما میخوایم اینجا این قرار داد ها رو با هم بررسی کنیم

 میتونید چند تا مثال هم شما بزنید؟؟؟.این داستان قرارداد گذاشتن همه جا هست

چون ما توانایی ایجاد روند نداریم به :جواب سوال چرا باید رفتار شناسی کنیم قیمت رو اینه

واسه همین بین همدیگه قرارداد گذاشتیم .اونها هم یه کمک ما نیاز دارن.کمک بقیه نیاز داریم

قع به این قرار داد دسترسی پیدا با رفتار شناسی قیمت در وا.که چجوری به هم کمک کنیم

 .میکنیم

 .دوست شما عباس
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 :یه تعریف ساده

 اینقدر ساده است که کمتر کسی بهش دقت میکنه و ازش استفاده میکنه
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 :یه تعریف ساده

 اینقدر ساده است که کمتر کسی بهش دقت میکنه و ازش استفاده میکنه

 

 

 

 یه تعریف دیگه

 دقت کنید

 

 

 

http://abcbourse.ir/


 

 

 .پراکندگی اشتباه نگیریدبا 

 

 

 

http://abcbourse.ir/


 :خطوط روند

بچه ها مطالب باال در نگاه اول خیلی ساده هستنداما من خیلی ها رو دیدم که ازشون استفاده 

 .سر سری نخونیدشون و ساده ازشون رد نشید.نمیکنند

جفت برای نمونه .ببینید قبل از شروع خطوط روند نیاز هستش که شما به خوبی این مسایل رو بدونید

 .ارز پوند به فرانک رو امروز ببینید

 

 

 

 

 

به کمک خطوط قرمز برای ما اثبات میشه که روند نزولی است اما کجا وارد معامله بشیم؟؟؟این 

 .چیز در معامله است( دقت کنید مهمترین)موضوع رو بدونید که نقطه ورود شما به معامله مهمترین

زولی ارایه شد میدونیم که بهترین نقطه برای ورود به با کمک تعریف ساده و کاربردی که از روند ن

 .سوینگ قبلی است  Lowپوزیشن فروش همانا

 .با ورود مناسب به معامله بازار هم هم جهت با ما خواهد بود

 .پس لطفا بعد از مرور مطالب باال خودتون به دنبال مثال هایی از این موارد در چارت باشید

 .دوست شما عباس

 

 

 

 

 

 :ودیخط روند صع
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 :خب خط بعدی

همه این خط و خطوط ها ابزار هایی هستند که ما برای شبیه سازی .اما بچه ها دقت کنید

 .بازار هیچ کاری به این خط و خطوط نداره.رفتار قیمت از اونها استفاده میکنیم

 .میدونید این خط ها مثل چی میمونه؟مثل ماشین حساب

اونها استفاده کنه ماشین حساب براش یه ابزار هستش کسی که میتونه از اعداد و روابط 

اما کسی که سواد نداره چی؟؟آیا مشکلش با ماشین حساب .که سرعتش رو باال میبره

 حل میشه؟؟؟

به امید خدا و اگر عمری باقی باشه در این تاپیک با هم تمام الگو های قیمتی رو مفهومی 

اما بدونید که همه .خواهیم پرداخت به قوانین شکست به صورت مفهومی.بررسی میکنیم

این مسایل توی همون دو تا تعریف ساده که از روند نزولی و صعودی داشتیم خالصه شده 

 .و از همون ها استفاده میکنیم.هست

بعد از پایان این تاپیک به سیستم های معامالتی به ویژه ایچی موکو خواهیم پرداخت و 

ه باز هم همین مفهوم ساده است که استفاده اونجا هم شما با تعجب خواهید دید ک

 .میشه

من کارم رو ادامه میدم اما همه نگرانی من این هستش که از این تعاریف ، ساده عبور 

 .بشه و مفهوم مطلب جا نیوفته

 .دوست شما عباس

 

http://abcbourse.ir/


 

 

 اولین تکنیک معامله گری با خطوط

 

 

 

 :تعاریف ساده رو ساده نگیرید
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 خب و اما شکست

ولین موضوع برای بررسی شکت یک خط بررسی سویینگی هستش که داره به خط ما ا

 نزدیک میشه

 .این رو داشته باشید تا مثال های بازار هم براتون بزارم
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 :مثال اول

 یادتون باشه این بحث پیشرفته تر هم خواهد شد و زمینه ای خواهد بود برای مفهوم الگو ها
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 :مثال دوم

 

 

 

 شرط برای شکست رو داشته باشید تا مثال های بازاریش هم آماده شهخب دومین 

 

 .تعاریف ساده رو ساده نگیریم:یادتون هست

 

 

 مثال ها برای شتاب
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 .خب و اما الگو ها و مفاهیم آنها

قبلش بگم که عرض خسته نباشید و دست مریزاد دارم 

 .خدمت دوستانم که میبینم تو کارگاه دارند کار میکنن

شما مدام براش توضیح بدید که .بچه ها یه کودک رو تصور کنید

هزار .اینطوریه و اونطوریه.بگید فالن و بهمان .داغ یعنی چی

اما یه بار .سال هم توضیح بدید متوجه نمیشه داغ یعنی چی

که دست بزنه به جسم داغ تا اخر عمرش میفهمه داغ یعنی 

 .چون حسش میکنه.چی

اما اینکه .و داریم با هم پیش میریم من دارم میگم مفاهیم رو

بهتون میگم که اگر .شما متوجه بشید یا نه دست خودتونه

فعالیتتون تو کارگاه کم باشه نه تنها به خودتون خیانت میکنید 

بلکه در حق سایر دوستاتون هم که همکار شما هستند 

 .اجحاف میکنید

که نشون به این نشون .همه مفاهیم نیاز به چکش زدن دارند

همین تعریف ساده روند نزولی و صعودی رو با اینکه قبال هزار 

اما توی .بار شنیده بودید اما باز هم کمتر استفاده میکردید

و حاال میتونیم ازشون .کارگاه دیدیم که چقدر جالب کار میکنند

 .استفاده بهینه کنیم

موفق .دست همدیگه رو به گرمی میگیریم و با هم پیش میریم

 .باشید

 

 

 :اما الگو هاو 
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 :اولین الگو
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 :کنج پایین رونده

هم تو روند صعودی اتفاق میوفته .این الگو صعودی هستش

 .هم تو نزولی

به تناسب .من بیشتر دوست دارم شما مفهوم کار رو بگیرید

و از تکنیک های معامله گری با .های های و لو دقت کنید

 .خطوط استفاده کنید

 .صعودیشمثال های بازاری از 
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توضیحش با همونی .توی روند نزولی هم این شکلی در میاد

عدم تناسب های و لو .که توی روند صعودی به وجود میاد یکیه

 .و ورود بر اساس تکنیک های معامله با خطوط

 

 

 

 (2) الگو ها
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و سر و کانال مونده .بچه ها از الگو ها یکی دو تا دیگه مونده

 .شانه و سقف ها و کف های دوگانه و سه گانه

خب چون میخوام زود تر به سطح بندی قیمت برسم این الگو 

ها میمونه برای کار گاه و شما باید اونجا یه کمی زحمت 

 .بکشید راجع بهشون
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راجع به سطح بندی باید بگم که یکی از مهمترین و اساسی 

 .ترین کار توی روش ماست

 .ندی به تایم هفتگی یا نهایتا روزانه میریمبرای سطح ب

تابلو ترین خط های افقی ممکن رو برای خودمون مشخص 

فقط یادتون باشه خط ها .اصال نمیخواد خیلی ریز بشید.میکنیم

 .هر چی تابلو تر باشند بهترن

 

 .در ادامه چند تا سطح بندی با هم انجام میدیم

ایده برای معامله یادتون باشه که ما سطح بندی میکنیم تا 

داشته باشیم و در بین این سطوح با خطوط روند وارد معامله 

 .میشیم

یادتون باشه کمینه یا بیشینه هایی که برای مدت زیادی زده 

 .نشده اند هم خیلی مهم هستند

 

روش تمرینی هم اینه که برید در گذشته خیلی دور نمودار رو 

قبلی خیلی دور )سطح بندی کنید و بعد ببینی در گذشته دور

 .ببنید سطوحتون چطور عمل کردن( بود

 

 

 .بچه ها برای سطح بندی قیمت میتونید گاهی اوقات از چارت خطی برای دید بهتر استفاده کنید
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یه فوت کوزه گری بهتون بدم چون دیدم تو کارگاه دو تا از بچه ها سریعا سطح بندی رو شروع 

 .کردن و این منو خوشحال میکنه

اول به .بچه ها همیشه خیلی خوب به فلسفه هر کاری که دارید انجام میدید فکر بکنید

 .بعدش کار ها خیلی آسون میشه.فلسفه وجودی و چرایی یک امر مسلط بشید

خب حاال فلسفه تحلیل تکنیکال چیه؟؟خیلی سریع ممکنه بگید که گذشته در آینده تکرار 

تا تعریف  4بلدند ولی استفاده نمیکنندوحکایت همون اما من خیلی ها رو دیدم که اینو .میشه

 .ساده است که همه بلدند اما استفاده نمیکنند

 .مثال یک طوطی که همه چیز بلده بگه اما هیچ چیز بلد نیست

 چجوری ازش استفاده کنیم؟؟؟.خب ما میگیم که گذشته در آینده تکرار میشه

یدا کنیم که قیمت بعد از عبور از یکیش اال تو سطح بندی قیمت ما میخواهیم سطوحی رو پ

خب اینو بزارید کنار فلسفه تحلیل تکنیکال و ازش استفاده کنید .نهایتا میره به بعدیش میرسه

البته دو تا .یعنی سویینگ های اصلی تایم رو پیدا کنید و ابتدا و انتهاشون رو سطح بندی کنید.

 .قانون که برای اعتبار خطوط گفتیم فراموش نشه ها

یه جورایی با دونستن فلسفه تحلیل .تو آینده هم از این تفسیر ها استفاده خواهیم کرد

 .تکنیکال ما میتونیم سیستم ها و تعاریف رو مهندسی معکوس کنیم

 دوست شما عباس

 

 

 تناسب قله ها و حفره ها و کانال قیمتی

مطرح میشه خب یکی از موضوعاتی که توی کارگاه هم مطرح شد و تو بازار هم خیلی 
 تناسب هستش

فهمیدن .ببینید دوستان همه حرف ما توی این تاپیک دقت به قله ها و حفره های قیمتی بود
تا  4تا تعریف اصلی شروع کردیم و گفتیم که اگه خوب به این  4با .چرایی حرکت بازار بود

 تعریف مسلط بشید همه حرکت های بازار رو خواهید فهمید
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مین داستان هستشدر الگوی کانال هم ه  
در روند صعودی از حفره ها میکشیدیم )گاهی اوقات پیش میاد که ما با کشیدن خط روند 

موازی با خط )متوجه میشیم که قله ها هم با همون آهنک حرکتی حفره ها( درسته؟؟؟.دیگه
شکل میگیرند( روند ما  

 

 

 

 .به خط ممتد خط روند میگیم و به خط چین میگیم خط کانال

 .با چشم.درجه اول ما باید کانال قیمتی رو پیدا کنیم در 

در مرحله دوم به قله ها و حفره های روند در داخل کانال توجه 

 .میکنیم

کانال صعودی رو .)حاال فرض کنیم که کانال ما صعودی هستش

 (کانال نزولی عکس این داستان هستش.بررسی میکنیم 

شه روند نخواهد اگر آخرین حفره بر خط روند ما مماس با- 1

 .توانست سقف کانال رو بشکافد
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چون حفره سوینگ بر روی خط روند هستش پس  2در نقطه 

این سویینگ نمیتونه از سقف رد بشه و بنابر این در سقف 

 .میتونیم وارد معامله فروش بشیم

 .هم همین داستان هستش 4و  3نقطه 

 

م این گر حفره سویینگ بر روی خط روند نباشد میتونیا-2

مثل .احتمال رو بدیم که روند سقف کانال رو خواهد شکافت

 5نقطه شماره

 

اگر قله سویینگ بر روی خط کانال باشد انتظار نداریم که -3

که قله اون  3مثل نقطه شماره .روند کف کانال رو بشکونه

 .روی خط کانال هستش 2سوییگ در نقطه شماره 

 

انتظار داریم که روند اگر قله سویینگ در خط کانال نباشد -4

 .کف کانال رو بشکنه

http://abcbourse.ir/


 

ان شااله توی .یه عکس برای نمونه از بازار زنده براتون میزارم

 .کارگاه با کمک شما حسابی چکش کاری خواهیم کرد

 

راستی ببینم کسی میتونه ارتباطی بین این مطلب و الگوی 

 .ها کنج پیدا کنه؟؟؟هم کنج پایین رونده هم کنج باال رونده

 

 

 

 

 

 یه چند خط خاطره

 یادمه سالها پیش میرفتم باشگاه پرورش اندام
عرف .ما یه مربی داشتیم که از جای دیگه میومد و هفته ای دو روز به ما سر میزد تو باشگاه

.بود که افراد ماهی یک بار از مربی برنامه تمرینی میگرفتن برنامه تمرینی نگو مدال افتخار  
داشتیم که ماه جدید بشه و برنامه تمرینی جدید بگیریم که نگو و ما ها اینقدر عطش .بگو

 نپرس
گاهی اوقات که چه عرض کنم بیشتر اوقات پیش میومد که ما یک ماه به هر دلیلی برنامه 
تمرینی اون ماه رو اصال خوب کار نمیکردیم اما باز سر ماه بدو بدو میرفتیم که مربی برنامه 

 جدید بده
م که اون برنامه است که باعث پیشرفت ما میشه اما غافل از اینکه این اره ما فکر میکردی

 همت و اراده ما در انجام اون برنامه بود که باعث پیشرفت ما میشد
اون مربی بنده خدا هم حاال نمیدونم میفهمید یا نه که ما خوب تمرین نمیکنیم و بازم برنامه 

 تمرینی میخوایم
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از شما منتظرید تا مطلب جدید اینجا زده بشه و بخونید و حاال هم بچه ها شاید بعضی 
اما اصال منتظر نباشید چون نه دیگه من مطلب زیادی مونده که بگم نه اینکه .پیشرفت کنید

همت و تالش شما هستش که میتونه کمکتون کنه.گفتن مطالب جدید تر کمک کننده هست  
 

وری و مسابقه هم میزارم تا شما دلتون من پا به پای شما تحلیل میزارم،استیت منت و هیست
 قرص باشه

توی تاپیک تحلیل های روزانه هم تحلیل های زیادی قرار گرفته تا با چشم باز ببینید و بررسی 
 کنید

 
شما قهرمان زندگی .منتظر قهرمان نباشید.بچه ها همت و تالش راز اصلی موفقیت شماست

د بسازیدخودتون همونطوری که دوستش داری.خودتون هستید  
 

: تقدیم به شما  
 

نه بدان ساز که سازند و پذیری بی حرف/زندگی را تو بساز  
تو بدان عشق بورز/زندگی یعنی عشق/تو بجنگ/زندگی یعنی جنگ  
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  Bump and runبچه ها به این میگن

 

 

 

بعد میره یه اوج .قیمت روی خط روند آروم حرکت میکنه

میگره و اون خط روند رو بعد شتاب ( رفتار هیجانی)میگیره

 .میشکنه

 

عرفش اینه که با دو تا خط روند میکشن و خط روند پر شتاب 

 .رو میشکنه و برمیگرده روی خط روند کند ترش
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اما همونطور که .بچه ها یکی از شایع ترین ابزار ها بین تریدر ها ابزار فیبو ناچی هستش

بعضی ها با کمک اسالتور ها میکشن و .همیدونید سلیقه در کشیدن این ابزار خیلی دخیل

  ...بعضی ها

 

اما چجوری .اینه که نسبت های فیبو ناچی برای تصحیح رونده!!! نکته ای که همه میدونند باز

به !!!استفاده کنیم؟؟؟وقتی خط روند میکشید میتونید روی همون خط روند فیبو ناچی بندازید

 .هطوری که خط مورب وسط ابزار خط روند شما بش

 !!!درصد یکی از مهمترین اصالح هاست 87راستی میدونید که !!!تست کنید ببینید چجوریه

 

 

http://abcbourse.ir/


 

 

 

 Wedge- Ascending & Descending Patern اصول استفاده ازالگوی گوه

 
اگرچه . الگوی گوه کاهشی یا افزایشی جزو الگوهایی می باشد که حتما باید در امتداد روند تشکیل شود

گوه کاهشی یا افزایشی می تواند هم راستا با روند قبل از خود نباشد اما اگر هم راستا باشد جهت تشکیل 
  درجه اطمینان و اهمیت

 
در الگوی گوه افزایشی شیب خط امتداد باالیی نقاطی که به هم متصل می شوند . بیشتری الگو پیدا می کند

شیب خط امتداد پایینی نقاطی که به هم متصل  باید حتما کمتر از شیب خط پایینی باشد و در گوه کاهشی،
در دو حالت گوه کاهشی و افزایشی باید امتداد دو خط . می شوند باید حتما کمتر از شیب خط باالیی باشد

در این الگو دو حد سود تعریف می . باالیی و پایینی در نهایت به یکدیگر برسند و حالت واگرایی نداشته باشند
 شود

 
د سود اول به اندازه برابر با اولین حرکت تصحیح قیمت در داخل الگو می باشد که با شکسته هدف قیمتی ح

هدف قیمتی حد سود دوم نیز به اندازه برابر فاصله آغاز روند قبلی تا نقطه . شدن یک امتداد انتظار داریم
 تشکیل الگو با شکسته شدن یکی از امتدادها را می توان انتظار داشت

 

 

 

 

استفاده از الگوی لوزیاصول   Diamond Patern 

 
بعد از یک روند صعودی یا نزولی در ابتدا شاهد سقف و کف های . الگو لوزی نیز در انتهای روند به وجود می آید

به مرور دامنه حرکت سقف و کف ها بزرگتر می شود دوباره در اواخر الگوی اندازه سقف و کف . کوچک هستیم
 ها بزرگتر می شود

 
حد ضرر معامله ورودی از طریق این الگو با لحاظ . شکسته شدن سقف یا کف الگو وارد معامله می شویم با

مقداری فاصله از باالترین سقف در حالت صعودی و با لحاظ مقداری از پایین ترین کف در حالت نزولی قرار می 
اشد و حد سود دوم محدوده آغاز روند حد سود اول به اندازه فاصله بزرگترین سقف و کف داخل الگو می ب. گیرد

 است
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 Head and shoulders Patern اصول استفاده ازالگوی سر و شانه
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 Double Top and Bottom اصول استفاده ازالگوی
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 Triple Top and Bottom اصول استفاده ازالگوی
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3,2,1اصول استفاده ازالگوی   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://abcbourse.ir/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سال ها دل طلب جام جم از ما میکرد 

 

 وآنچه خود داشت زبیگانه تمنا میکرد                            
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