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  واقعيت پشت حرکت بازار دنيایی بدون حضور حتی یک ایندیکيتور -

 
 بنام خدا

 هم! دالري در يك روز  40000هم كال مارجين شدن رو ديدم و هم سود . ميكنم و هم تحقيق  چندين سال است كه در زمينه فاركس هم كار

 . ايمان به تحليل بوده ي كه حاصل هماناشتباهات تريد در تحليل را ديده ام و هم ايمان به تحليل و نتيجه ا

 چرا كه نه بدنبال اين بوده ام كه ببينم چه مطالبي وجود دارد و نه خيلي. پست زده ام  قبل از اين پست ، تنها يكبار در فورومهاي ايراني مطلبي را

واالت تريدرهايي كه با روش بنده از بيش از س در حال حاضر نيز حتي وقت كاملي ندارم كه به سايت خودم سرك بكشم و. وقت اجازه ميداد 
كه بدانيد كه  اصال قصد تبليغ سايت خود را ندارم و اگر اين را نيز بيان كردم ، دليل آن اينست (. كشور عضو آن ميباشند را پاسخگو باشم 117

پس خواهش ميكنم . حرفه اي در جهان ميباشد  تريدرهاي آماتور و اگر چيزي را اينجا ابراز ميكنم ، در حال حاضر مورد استفاده بسياري از
يكي از دوستان ، شروع به پيگيري  اما پس از معرفي اين فوروم توسط) . البته جز براي مديران محترم فوروم. اعالم كنم  نخواهيد نام سايت را

 ي از دوستان با بنده تماس داشتند و خواستارپس از آن بسيار. مطلب درج شده بنده بود  حتي يك پست نيز داشتم كه آخرين.مطالب آنها نمودم

ديگر دوستان باعث شود تا در راهي كه در پيش داريم ، با  شايد تضارب آراء بين بنده و. آن شدند كه نظرات خودم را در اين فوروم اعالم نمايم 
 .ديدي باز حركت كنيم

بازار در اين فوروم بنويسم ، چرا كه از همان ابتدا  قعيت پشت پرده حركاتدانم كه كار درستي انجام ميدهم كه ميخواهم مطالبي در مورد وا نمي
دارم و هم اينكه نرم  دوستاني كه در حال فعاليت هستند مخالف هستم و براي تمامي مخالفتهايم نيز هم سند خواهيد دانست كه با تمامي نظرات

سال تحقيق شبانه روزي ميباشد و در حال حاضر هزاران  3افزاري كه حاصل  نرم. افزاري كه ثابت كند كه حركات بازار بر چه اساسي ميباشد 
ارائه مطلب كردم ، افراد بسياري  چرا كه زماني كه در فورومي همچون فاركس فكتوري شروع به. در حال استفاده آن ميباشند تريدر در دنيا

بسياري  ماه ، عالوه بر اينكه 4 ، 3اما پس از گذشت . را هدف قرار داده ام  دين و دنياي آنها شروع به مخالفتهايي كردند كه گويا بنده با ورودم ،
كاري ندارند ، يا فقط ميتوانند  فاركسگفته آنها ، يا ديگر با  از آنان عضو سايت تخصصي بنده شدند ، دوست و عضو ثابت نرم افزار شدند و طبق

ميكنند و بين تعريف و معرفي فاصله  چرا كه ابلهان فقط از خود تعريف. خود ميباشد تعريف از خود نيست ، معرفي . ( كنند با برنامه بنده كار
 دوستان دوباره در يك فوروم داخلي مطرح كنم ؟ واقعيت آن است كه ميبينم بسياري از اما چرا ميخواهم اين مطالب را) بسياري ميباشد 

اگر فردي در راهي . سعي دارند تا به مقصود برسند بوده و با اميد بسياري مشتاقانه در راهي حركت ميكنند كه تونلي تاريك و خاكستري رنگ
زمان  يا اينكه اصال وسايل مورد نظرش اشتباهي است ، هر كه وسايل رسيدن به هدفش كافي نيست و قدم بر ميدارد و هر زمان متوجه شود

ايراني و حس آن را داشته باشم و نه خود را ناجي بنامم كه اگر  م ژستنه ميخواه. برگردد و يا اينكه وسايل و ابزارش را عوض كند ، سود كرده 
هميشه از يك اصل كه به آن اعتقاد . ام  اصال براي اينكارها نيامده!!! بنده چنگ بزنيد ، شما را به آرزو و هدفتتان ميرسانم به ريسمان استراتژي

من  از ديدگاه. يعني معني تجارت يا همان بيزينس .اولين خط آن مطرح كردم دانشگاهي خود در  جمله اي كه در تز. ويژه دارم تبعيت ميكنم
ارزشي را . همه چيز در عالم در حال تجارت است (Business is exchange of Value with Value) .تجارت يعني تبادل ارزش با ارزش

ميگيرد و يا اينكه مادي ميدهد مادي  معنوي ميدهد مادي. يگيرد ارزشي مادي ميدهد و معنوي م. آن ارزشي را دريافت نمايد  ميدهد تا در قبال
 تا چيزي به او ندهي ، چيزي. خدا هميشه در حال تجارت با انسان است . نميگيرد  به قول قديميها كسي براي رضاي خدا موش. ميگيرد 

اين همان تبادل ارزش . گويد بخوان مرا تا اجابت كنم شما رامي نميگويد من شما را اجابت ميكنم و بعد دعا كنيد ،. ادعوني استجب لكم!! نميگيري
). ارزشي براي رفع گرسنگي ارزشي بنام پول در قبال(پول ميدهي تا غذا بخوري ! ميخواهي سرد شوي بايستي گرما بدهي اگر. با ارزش است 

 ! بگذريم. ارزش را بيان خواهد كردپاسخ او نوع جابجايي  !كافي است از مادرتان بپرسيد چرا شما را بدنيا آورده است ؟

 
 :پاسخ به تاپيك زير مراجعه بفرماييد لطفا براي پرسش و

http://iran-egold.com/forum/showthread.php?t=9345 
__________________ 

Market Price Movement are the "Effect" of human's emotion.. "Caused" by net flow of "decisions making" 
from Crowd's fear, greed, hope..Can we measure 'The unit" of emotion mathematically? quantitative 
analyst(Quants)? How "high" or "deep" our "fear" in "Unit"?! Like 1 foot?! 

http://iran-egold.com/forum/showthread.php?t=9345�
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باشد؟ ستراتژی بایستی دارای چه خصوصياتیک ا ترید بدون اندیکاتور - -2   

 
نقد و  اعتقاداتشان در مورد تريد مخالف ديدند ، به جاي آنكه جبهه بگيرند ، حاضر هستم تا با خواهش من از تمام عزيزاني كه نظرات من را با

نه جاي شما را تنگ خواهم كرد و نه ! همه بدرد فاركس نميخورند ميخورد ، امابايستي بدانيم كه فاركس بدرد همه . بررسي راه درست را دريابيم
خواهيد شنيد كه از همين االن  اما بدانيد چيزهايي را در اين تاپيك خواهيد ديد و مطالبي را! خواهم گرفت فاركسدر  اينكه جلوي سود شما را

 سريعا. هر وقت هم ديديد مطلبي تكراري ميگويم كه قبال شنيده ايد . و شنيده ايد  ديده ادعاي آن را ميكنم نه در هيچ كتابي خواهيد خواند و نه

. ( ميكنم و نه از قوانيني كه شما قبال آن ها راشنيده ايد  نه از اينديكتوري استفاده. از اين فوروم خداحافظي كرده و موجب سردرد شما نميشوم 
تحليل گذشته را براي آينده ميكند ولي من از  فيبوناچي با اين تفاوت كه. ط به فيبوناچي هم قوانين طبيعي مربو البته تنها يك قانون و آن

  . )آن به گذشته ربطي ندارد و در آينده اتفاق مي افتد 100و  0 يعني اصال. فيبوناچي آينده صحبت ميكنم 

 : استراتژي درست است كه ميگويم ، در كل

 .ت را مشخص كندميالدي مسير حرك از همان ابتداي ماه -1

 .نقاط مشخصي براي برك اوت را نشان دهد -2

 .نقطه ورود و خروجش معلوم باشد -3

 .قوانين آن پي در پي عوض نشود قانونمند بوده و بر اسا س قوانيني حركت كند كه -4

 . مهمترين نكته ، نقطه استاپالسش معلوم باشد -5

بدست آوريم ، بلكه بايستي نقطه برك اوت مشخص بوده تا  نمايش دوخته تا نقطه ورود رابراي تريد نيازي نباشد كه حتما چشم به صفحه  -6
 .و مقصد حركت را بدانيم TP همچنين.استاپالس بگذاريم  بدانيم در كجا ورود داشته و

همچنين تجربه بنده ، چارت است  قاد وچرا كه به اعت. فاندامنتال نداشته و بدون اطالع از نتايج اخبار بتوان تريد كرد به هيچ عنوان ربطي به -7
 !كه خبر را ميسازد نه خبر چارت را

 .بگذاريم ولي حتي در صورت اشتباه بدانيم كه كجا استاپالس. بار اشتباه كند 1تريد  10در طول  -8

 .كند نقاط تغيير ترند كامال مشخص بوده و در نهايت بتواند هدف را مشخص -9

تكنيكال مبتني بر انديكاتورها را به چالش كشيده و واقعيتهايي در  م ، سعي ميكنم با زبان ساده وضعيت فعلي دانشبا توجه به صحبتهايي كه داشت
 . خدمتتان عرض كنم حركت بازار را

 

  Pivot پيوت -3

 
 Pivot  پيوت

  .يگيردبسياري از مشكالت تريد از همين فرمول اشتباهي صورت م!! بسيار بسيار بزرگ دردي بزرگ و اشتباهي

جز كالس يك . هيچ وقت نشد در كالسي براي آموزش بنشينم با توجه به خلق و خوي خودم ،. سال پيش شروع كردم به يادگيري فاركس  3.5
مغزم فرو نميرفت كه چرا  در كل در. كافناس آمريكايي كه بعدا با ايشان هم خيلي در زمينه ماهيت بازار بحثم شد نفر و آن هم آقاي آبراهام

 .صحبت نميكند همه در آموزش گذشته را تحليل ميكنند و كسي در مورد آينده

مطالب بسيار زيادي را خواندم و مبالغ زيادي را براي خريد مطالب . كشيد ماه طول 6حدود . در همان اوايل در مورد پيوت شروع به تحقيق كردم 
به اين مطلب ميرسيدم كه يك جاي فرمول  اما هر روز كه مي گذشت بيشتر. ندممطالب آنها را تماما خوا. عموما آمريكايي پرداختم از سايتهاي

 ولي من ميگويم كه بزرگترين اشتباه سيستمهاي. ميباشد   Pivot=(High+Low+Close)/3 همه ميدانند فرمول پيوت. پيوت اشكال دارد 

حتي تنها با  توانستم آن را كامل كنم و متوجه شدم ، س از مدتيپ. بعدها مجبور شدم تا فرمول را عوض كنم !! معامالتي همين فرمول ميباشد 
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اما طول  . ماه قبل استفاده ميكردم و تنها از رنج Low و High هر كندل ، ميتوان پيوت را بدست آورد بدون وارد كردن Close وارد كردن
اشتباه  چرا كه وقتي پيوت. چرا كه بسيار گمراهم ميكرد خيلي سختي كشيدم و خيلي وقت مرا گرفت جدا. خط شد  3فرمول رياضي بنده بيش از 

طراحي شده اند ، همه  Pivot تمامي سيستمهايي كه بر مبناي .باشد ، ديگر ساپورتها و رزيستنسهاي بدست آمده نيز همه اشتباه خواهند بود
و با پيگيري از   !!يال قوانينش نقض ميشود ؟چرا در بسياري از موارد كامار. Camarilla سيستمهايي همچون .داراي آن اشكال ميباشند

 .نقد قرار خواهم داد در يك پست جداگانه آنرا مورد! استراتژي كاماريال به هدف نميرسيم ؟

كرده اند چرا نميتوان قبول كرد كه هميشه شكست يك رزيستنس بايستي ما را حتما  والئآيا از خودشان س حال كساني كه با پيوت كار ميكنند ،
ساپورت؟ چرا كه خيلي از اوقات پيوت  به رزيستنس بعدي برساند؟ چرا نشده نتيجه گرفت كه شكست پيوت از باال يعني رسيدن به تماو ح

 . آن در فرمول آن است كه اشتباه است راز . بعدي نميرسد level شكسته ميشود ولي به
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  hadi_91 نوشته اصلی بوسيله
 .شما برین سر اصل مطلب ل ما منتظریم کهبهرحا.اميدوارم هدف شما خير باشد

می  فارکس عزیز خيلی از افراد همه روزه وارد دنيای ولی من می خوام یه چيز مهمی را بهتون بگم ببينيد دوست
پيش روی آنها قرار داده می شود خيلی ها اینجا هستند که در حال آموزش و  شوند راه های زیادی در همان ابتدا

فکر ميکنند که  این ميان افرادی مثل شما پيدا ميشوند ذهن این افراد را پریشان ميکنه و ایناکه در  تالش هستند
اونا برای موفقيت باید پی به اون  هرچی می خونند بيهوده و به هيچ دردی نميخوره و رازی پشت بازار است که

بل در این بازار وجود نداره ما حتی قادر به نام راز و جادو و جم من حتی اگه بشه برای هزارمين بار ميگم چيزی.ببرند
ما به اونما  ثانيه بعد بازار را پيشبينی کنيم در این بازار یه عده کله گنده هایی وجود دارند که 20به این نيستيم که 

که کاری که ما باید بکنيم اینه .تکان می دهند هستند و بازار را فارکس که بازیگران اصلی whales یا big boys ميگيم
 .شيم رو این موجی که اونا ایجاد ميکندد سوار

بود که باعث صرفه جویی در وقت  البته بی ارزش نشان دادن اندیکاتورها کاری واقعا درخور توجه و ستودنی خواهد
 .شد هزاران تریدر خواهد

 

  با احترام

ميتوانيد نقاط حساس چند كندل ديگر را  يد كه عالوه بر اينكهافرادي خواهيد بود كه تا كمتر از يك هفته ، متوجه ميشو شك نكنيد شما يكي از
در پستهاي بعدي در مورد  !!است بازار جبر خالص آنوقت متوجه ميشويد كه. را بررسي نمايييد پيشبيني كنيد ، بلكه از همان اول ماه ، روند

دارد  در ثاني ، اگر به واقع شخصي متوجه شود كه راهي كه. اتفاق بيافتد ، صحبت خواهم كرد اينكه بازار يك حركت جبري است و حتما بايستي
با كال فاركس را رها ميكند و يا ابزارش را عوض ميكند و . بگيرد  ميرود و ابزاري را كه دارد با آن كار ميكند اشكال دارد ، سه تصميم ممكن است

 . در هر سه مورد ، سود ميكند. تغيير ميكند يا حد اقل ديدگاهش

 

  !!!دیکيتورها ، بزرگترین دروغگویان هستنداین  -5

 
  حرف نهايي را همان ابتدا ميزنم

 .آن را بررسي ميكنم حرف آخر را همان اول ميزنم و بعد. من اصال آدم با حوصله اي نيستم كه مطلب را كش دهم واقعيتش اينست كه

 به قول. يرند ، داراي اشكال هستند و به هيچ عنوان قابل اعتماد نيستند نتيجه ميگ اينديكيتورها بدليل آنكه چندين كندل قبل را ميشمرند و بعد

 Moving بطور مثال. اينديكيتورها ، بزرگترين دروغگوها هستند . " Indicators are big liars" دوست انگليسي تبار من كه ميگويد

Average    .فرمولي ، سري از اوريجهاي بدست  شمارش كرده و بر اساس يك اينديكيتور بنابر مقدار دهي شما ، تعداد كندلهاي قبلي را اين
 هر فرمولي كه تعدادي از كندلهاي قبلي را شمرده و بر اساس آن تعداد ، حركتي را نمايش بطور ساده ، Stochastic  يا  آمده را نمايش ميدهد
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و همچنين . دچار اشتباه شده و به شما دروغ خواهد گفت ه و حتمادهد اينديكيتور ناميده شده و بنده اعتقاد راسخ دارم كه آن فرمول اشكال داشت
  . استثنايي نديده ام اعتقاد راسخ نيز دارم كه هيچ

 )ميكني ؟ هر چه كني همانست كه ديدي ابوالعال چه( : دليل ادعاي بنده

 1 اول بر روي. كه دلتان ميخواهد انتخاب كنيد هر اينديكيتوري را . رسيده است 1.3341به  Euro بطور مثال امروز. از خود يك سوال بپرسيد

چرا . ساعت و حتي روزانه تغيير اندازه زماني دهيد   4،  30، 15حال به . هر طريقي كه دلتان ميخواهد آن را تفسير كنيد . دقيقه تنظيمش كنيد
القول بگويند كه قرار  اما آيا آنها توانستند متفق. هر يك از اين سطوح زماني ممكن است ديگري را نقض كند  اين همه سيگنال بوجود ميآيد و

اما تنها يك واقعيت !!! ميكنيم ، بازار جوري ديگر خود را به ما نشان ميدهد ؟ برسد ؟ چرا هر چه اندازه زماني را عوض 1.3341است قيمت به 
در نهايت پس از شكستن آن خود را  ديد و را هم خواهد 3380رسيده و خارج از بحث زماني  3341دارد و آن اينست كه قيمت به  وجود

 )ابوالعال چه ميكني ؟ هر چه كني همانست كه ديدي) . (نميكنيم زمان رسيدن به آن را بحث(نيز خواهد رساند  1.3482

رف بزند و رنگ يعني در تمام بازه هاي زماني فقط يك ح. كند از تايم فريم ، بتواند مسير بازار را پيش بيني غاستراتژي درست است كه فار
كرده و بنا بر زمانه  همچون سياسيوني ميباشند كه هر وقت زمان آنها عوض ميشود ، همچون آقاي ملون رنگ عوض اينديكيتورها. عوض نكند

 !!!منافقيني قهار در تريد هستند با شما صحبت ميكنند كاري كه منافق ميكند و ايديكيتورها
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   rezaesmailiazad نوشته اصلی بوسيله
  سالم

اون نمونه ای که ( سيستم هایی مطرح شدند که از طریق محاسبات جبری  بود اگه اشتباه نکنم که 2010در سال 
آیا این چيزی  . می شد تمام نقاط را برای هدف ها وتارگت ها به دست اورد) طوالنی و گسترده بود  خيلی من دیدم

 که شما می خواهين بگيم همين ها هست ؟؟
 نظر من بهترین ها هستن ، چون هاربيتراژ هم هستن که به واقع بآ اندیکاتور سيستم های دون استفاده ازدر مورد ب

  گذشته ای وجود نداره و حال است
  من به شخصه واقعا مشتاقم بدونم به چی ميرسيم از شما خواهش می کنم سریعتر بحث رو شروع کنيد که

 

 با احترام

جبري است با ارائه  كه اول اشكاالت سيستمهاي موجود را بيان كنم ، سپس ادعاي خود را نسبت به اينكه بازار تقصدم اينس. زياد عجله نكنيد 
كه  در هر تايم فريمي روز آينده خواهد بود ، خواهيد ديد كه 2يا  1تا  آن زمان كه. يك ابزاري كه پديد آورنده آن خودم هستم ، ثابت كنم

بر اساس شمارش كندل نيست و بر مبناي رفتار و حقيقتي كه  ابزاري كه. ها يك حرف را به شما خواهد گفتتن. ، فرقي نميكند  حركت كنيد
 .شده است باعث حركت بازار ميشود طراحي

 

  دليل بعدی اینکه چرا ایندیکيتورها نمی توانند هميشه درست کار کنند  -7

 
توجه شدم كه هر ارزي همچون يك موجود زنده ، داراي يك نژاد و زبان منحصر به م پس از مدتها تحقيق و بررسي حركت كندل به كندل بازار ،

 !به خود يك مبناي رياضي كامال مخصوص. ميباشد و يك حركت كامال مستقل و مخصوص به خود ميباشد  فرد

به همين خاطر . وجود دارد  7مبناي عدد ، هميشه حركتي بر  يورو بطور مثال در. يعني مبناي حركتي هر ارزي كامال با ارز ديگري متفاوت است 
دقت كرده باشيد ، حدود يك  اگر. را در نظر گرفت 7بايستي عدد  SL و هم ورود و TP پوزيشني بگيريم ، هم در تنظيم هر وقت ميخواهيم

حال . ين عمل اتفاق افتاد ميرسد كه در يك كندل ناگهان هم 3380بوده به  امروز High كه 3341ساعت پيش در پستي گفتم كه قيمت بعد از 
اما در هر . مقاومت ميكند  3380 گاهي اوقات هم در همان 3373=7-3380. است  3373قيمت آخرين جايي كه مقاومت كرده ،  اگر ببينيد
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گونه است كه چ. حال سوالي دارم . كار ميكند 26بر مبناي  GBP-JPY و يا اينكه . در فرمول ميباشد 7صورت حركت آن بر مبناي دخالت عدد 
!! ارتباط برقرار كرده و با زبان آن سخن بگويد ؟) ميباشد فرض كنيد يك فرد در مقابل اينديكيتور(اينديكيتور ميخواهد با هر يك از ارزها  يك

  !اين نيافتاده اند كه ايديكيتورها قادر نيستند با يك چوب همه ارزها را بزنند ؟ چرا هنوز تحليلگران به فكر

آن كشور  شما چگونه ميتوانيد به آن كشور سفر كنيد و بخواهيد با افراد. ارز به مثال يك كشور  ما جهانگرد هستيد و فاركس و هرفرض كنيد ش
هر ارزي و يا كال هر نمادي ، زبان مخصوص خود دارد كه به !!! ؟ را نميدانيد) ارز( معامله و دادو ستد كنيد ، در حالي زبان تخصصي آن كشور

ولي ميخواهند هم شكسته  ايديكيتورها ، خود را طبيباني ميبينند كه فقط تخصص عمومي دارند ،. آن برخورد كرد ي بايستي باصورت تخصص
تقصير شماست كه خود ! تقصير اينديكيتور نسيت ) كال مارجين(عمل فوت كرديد  اگر ديديد كه شما زير. بندي انجام دهند ، هم عمل قلب باز 

جراحي سپرده ايد كه فقط ميداند به طور  بدنتان را زير تيغ.ه ايد بدون آنكه آن اينديكيتور تخصص الزمه را داشته باشد او سپرد را زير دست
 .دهد عمومي ، درد عادي شما را تشخيص

شناسايي كنم و به  ار آنراچرا كه هر كاري كردم نتوانستم رفت. معامله كرده باشم طالاندازه نيم الت  من به ياد ندارم زماني شده باشد كه حتي به
  .بفهمم به عبارتي نتوانستم زبان آن را. فرمول تبديل كنم

 

  اصلی ترین راز حرکتی قيمت در فارکس  -8

 
  . حركتهاي ذاتي بازار هستند اين پست بدرد كساني ميخورد كه در حال تحقيق بر روي

 ن است كه بازه زماني همچون تعدادي از كندلها و يا روز قبل و يا تعدادي ازدارند اي اصلي ترين اشتباهي كه بسياري از سيستمهاي معامالتي

 : آن رسيدم اينست در حالي كه آنچه را كه بنده در تحقيقات خود به. روزها را مبناي محاسبات خود ميگيرند

 يطره رنج ماه قبلو كوتاه مدت در تحت س (High,Low,Close) سال قبل حركت بازار در دراز مدت تحت كنترل تنها رنج

(High,Low,Close)  هيچ . ماه قبل بوجود مي آيند  قرار دارد و تمامي كندلها برايندي از حركات مربوط به فركانسهاي تداخلي از سال قبل و
 عداد پيپ حاصله ازت( ابتداي هر سال بدون توجه به گذشته بازار و تنها با توجه به رنج ساپورت و رزيستنسي از گذشته مورد اعتبار نيست و در

High-Low(  ماهه سال ثابت خواهند بود  6رزيستنسهايي بوجود مي آيد كه تا انتهاي)بطور مثال االن قيمت يورو  . )حركات دراز مدت براي
 سال اين تا آخر.  1.3461است كه شكست آن يعني رسيدن به سمت  3418رزيستنسي كه وجود دارد  است و اصلي ترين 3400در محدوده 

به عنوان  3487و ) پيپ  10شكست يعني حد اقل (بشكند  را 3418يعني هر وقت قيمت در اين رنج قرار گرفته باشد و !!! ثابت خواهد بود 
ماهه اول سال ثابت  6جالبي اين تفكر و سيستم اينست كه تا انتهاي . شود  1.3583بتواند عامل رسيدن به  منطقه تغيير ترند مطرح ميباشد تا

ديگر نميتوان  همه ساپورت و رزيستنهايي كه توليد شده بودند غير معتبر شده و )ميالدي(سال  ماهه دوم 6در اولين ثانيه ورود به  بودو خواهد
ي ساپورت و رزيستنسهاي جديد به وجود خواهد آمد و آنها نيز دوباره تا انتها ماهه دوم 6بلكه در همان ثانيه اول ورود به .به آنها اعتماد كرد 

  .خواهند بود ودر ورود به سال جديد آنها نيز غير معتبر خوهند بود سال معتبر

تنها رنج ماه قبل است كه باعث ميشود  براي حركت كردن قيمت به سمت پايين درست نميباشد و سال كنترل كننده قيمت نبوده و اما اين مقوله
بسيار  البته رزيستنسهايي نيز توسط ماه بوجود مي آيد كه. نقاطي وجود دارند پايين در چه كه تعيين كند ساپورتها براي حركت قيمت به سمت

بوده ودر ماه جديد دوباره آنها غير معتبر شده و ساپورت و  براي تريد كوتاه مدت مفيد ميباشند و آنها نيز همچون سال تا انتهاي ماه معتبر
ترند . ميرود  پيش 1.3340رت در اين منطقه بوده و شكست آن به سمت يك ساپو 1.3383بطور مثال . آيد  رزيستنسهاي جديد بوجود مي

و در  1.3168را بشكند ، آنگاه قيمت بسوي  1.3237اصلي يعني  باال رونده زماني عوض شده و تغيير مسير ميدهد كه قيمت ساپورت ماهيانه
 .رفت پيش خواهد 1.3034نهايت 

 
كه آن محدوده براي خود يك ساپورت و رزيستنسي كه حاصل از  ل به محدوده اي وارد ميشودنتيجه نهايي اينكه قيمت در هنگام صعود و نزو

ماه نيز هم براي باال رفتن و  و) درازمدت(بوده و براي حركت به سمت باال ، سال كنترل كننده و تعيين كننده بوده  سال و ماه قبل وجود دارد
 .تا آخر ماه ثابت خواهد بود كه. دپايين رفتن ساپورت و رزيستنسهايي را بوجود ميآور
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  پيپی ثابت یورو 220حرکت   -9

 
 با احترام

گفتم  همان رزيستنسي كه. منطقه رزيستنس است  3418نرسيده بود و بنده اعالم كردم كه  3418 شايد نيم ساعت پيش بود كه قيمت هنوز به
. ماهه اول خواهد بود 6يك رزيستنسي ثابت تا انتهاي  3418 قرار گيرد ، 3370ماه اول ، اگر قيمت در محدوده  6تا آخر . مربوط به سال است 

 واقعيتهاي بازار است؟ نظرتان چيست؟ آيا اين جزو

 
 

  حرکت بر اساس فاز رازی دیگر از حرکت بازار-  -10

 
) قيمتي(ابتداي ماه يك خطي  ني يورو دريع. است  پيپي يورو 220ت موثرترين حركات ، حرك در كنار حركتهايي كه قبال توضيح دادم ، يكي از

 و اين را به) . از خط پايه(پيپي براي خود ايجاد كردن  220) خانه هاي(ميكند فازها  را به عنوان قيمت پايه در نظر ميگيرد و پس از آن شروع

ها فقط و فقط در هر ماه معتبر بوده و ماه بعدي و يا فاز اين خانه ها. چه به سمت باالي خط پايه و چه زير خط پايه. صورت بينهايت تكرار ميكند
اعجازي وصف  يكي از بهترين روشهاي پيش بيني قيمت آينده براي دراز مدت ، همين روش است كه با يك .ديگر اعتباري نخواهند داشت

 .اين روش ميتوان بدست آورد حتي احتمال اينكه قيمت ريورس ميكند را از. ناشدني ، مسير را مشخص مي كند
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 .متاتريدر اين ماه را براتون آپلود كنم Template راستي اصال صبر كنيد
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بر روي  اين تمپليت فقط و فقط روي يورو كار ميكند و به هيچ عنوان . اين فايل ، تمپليت مربوط به متاتريدر است
  . ارزهاي ديگر صادق نيست

  فایل ضميمه

 

euro220pips_feb2012.zip  )1.1نمایش 569, كيلو بایت( 
 

  هدف  -12

 
در خيلي از جاهاي !  شما ثابت شود كه بازار آنگونه اي كه شما فكر ميكنيد نيست ؟ از همان ابتدا عرض كردم كه ميخواهم به هدف من چه بود

چرا كه بر من ثابت شده كه اين گونه چيزها هيچ  اصال اعتقادي ندارم ،!! كه طريقه پوزيشن گيري بر اساس اخبار را آموزش ميدهند ديدم  فوروم
گفته ميشود به  اگر هم سوال شود چرا ،. از اوقات ميبينيد كه بازار بر خالف خبر آمده پيش ميرود  بسياري. جايي مستحكمي در تريد ندارد 

همچنانكه عرض كردم ، اين چارت است كه خبر را توليد ميكند ، . ميشود  ري ديگري برويد تا ببينيد فالن خبر ، باعث جابجايي بازارسايتهاي خب
. ميباشد كه هدف بازار را تعيين ميكند ورودي اطالعاتي دارد 3اثبات صحبتهايم هم پيشبيني هايي كه يك نرم افزاري كه فقط   .نه خبر چارت را

آيا سراغ   !!بتوان مسير را پيدا كرد (Close) نرم افزاري قادر است تنها با وارد كردن يك عدد ن براي اولين بار در دنياي تريد است كهحتي اي
امه برن source اگر سراغ داريد بفرماييد تا بنده ؟ بتوان تريد كرد كندل Close داريد ؟ اصال آيا ميتوانيد باور كنيد كه تنها با وارد كردن يك

 !! دنيا به رايگان بگذارم ام را در همه جاي

بايستي بگويم كه اين قسمت نتيجه هدف من ! حال چه ميشود ؟. آورديم و اثبات شد  خوب ما ايمان! اما سوال بعدي شما ممكن است اين باشد 
و ) كه به صالح خيلي از افراد است(شه ترك ميكنيد همي اگر ايمان آورديد و ثابت شد ، يا از اين كار دست ميكشيد و دنياي فاركس را براي . بود

مثل بسياري از دوستان كه  كه خارج از مبحث اينديكيتور و يا تريد با خبر ميباشد ، يا تحقيق بيشتري ميكنيد و يا اينكه به سراغ ابزاري ميرويد
 . نوين ميكنيد بيشتر بازار با ابزار در اينجا بر روي رفتار بازار تحقيق ميكنند ، روي به بررسي

كنم،  ؟ من براي اينكه نرم افزارم را تهيه را طراحي كنيم ياد نميدهيد چگونه خود ما سيستم خوب چرا. باز ممكن است سوال بعدي اين باشد 
نرم افزاري را كه حال چگونه ميخواهيد ، .  در آن گنجانده ام به همراه معادالت پيچيده رياضي C# بيش از هزاران خط كد برنامه نويسي به زبان

در ثاني از فردا همه براي ! ؟ مگر امكان دارد!! ؟ بار در جهان تهيه شده را ياد بدهم تا براي خود سيستم نويسي كنيد به اين سختي و براي اولين
سيستم را بنام خود  و )باز دليل وجود دارد كه اينچنين نام گذاري كرده ام  نام سيستم من است كه  Abonacci( خواهند شد Abonacci خود

حال حاضر بيش از جندين هزار نفر  ماه ديگر بصورت تجاري در آن سمت مرزها عرضه خواهد شد ، در 4يا  3اين سيستم تا  . ثبت ميكنند
ستم چون نميخوا! نشود و يا ندانند كه من سازنده آن هستم ؟ Abonacci وارد سايت اما چرا من نميخواستم كسي. عضو ثابت سايت هستند 

؟ آيا اگر شما  فكر نميكنيد صادقانه بود حركتم آيا. بشوم كه آمدم اينجا همه را آلوده سيستم خود كردم و سپس آنرا به شما فروختم  متهم
د را و نام خو همان ابتدا نمي آمديد بگوييد كه من فالني هستم ، با انرژي هم به افراد آموزش بدهيد چنين سيستمي را طراحي كرده بوديد ، از

  نيز در پهنه ايران به يك برند دربياوريد ؟

اين بازار ضرر كردند و در  چراكه بسياري در. است  فاركسشد تا در اين فوروم تاپيكي را داشته باشم ، ممنوعيت  دليل ديگري هم كه باعث
ر مالزي قصد دارد كه به صورت علني اعالم سايتي خواندم شوراي فقهاي كشو هفته قبل بود كه در. نتيجه دولت تصميم به ممنوعيت آن گرفت

همين االن !!! همين گونه اعالم شود  فكر ميكنيد دليل آن چيست ؟ واي بروزي كه در ايران هم!!!!!!  و فعاليت در آن حرام است كند كه فاركس
 !!!!يم فاركس كارمبگويم دوره گردي ميكنم و سبزي ميفروشم ، تا بگو وقتي كسي از من ميپرسد شغلت چيست ؟ بهتر است

 كردم تا بتوانم محلي امن براي Register هستم ، سايتي را تنها چند روز قبل Abonacci براي اينكه كسي نداند من همان راستي ، حتي

http://iran-egold.com/forum/attachment.php?attachmentid=22999&d=1330091451�
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Download ديگر مراجعه شود  فايلها باشد تا نيازي نباشد تا به سايتهاي .http://ab4xstrategy.com/   با اينكه فعال . اين نام سايت است
 . پشت بازار صحبت كنم فكر ميكنم اينجوري ثابت ميشد كه من فقط ميخواستم در مورد حقايق. نكرده ام  upload هيچ چيزي درونش

نكرديد كه بخواهيد پوزيشن بگيريد  حد سود رسيدند ؟ ميدانم كه باور  به 3461يعني  3418راستي اونهايي كه چند ساعت پيش گفتم شكست 
  .سال و ماه هستند كه بازار را تكان ميدهند بجاش فهميديم كه

 

13-  Template 4  

 
 هميشه به عنوان بهترين ابزار Abonacci بسيار بسيار باالست بگونه اي كه تمام كاربران دقت آن. اين تمپليت بر اساس رنج ماه قبل كار ميكند 

  . روش كار با آن بسيار ساده است. در درازمدت از آن استفاده مي كنند پيشبيني آينده 

را هم بشكند ، تا % 50+14رسيده و اگر بتواند سطح  %50فيبوناچي را بشكند ، باعث ميشود قيمت به % 23.6اگر قيمت از پايين توانست  -1
  . ميرود% 100

% 50-14و اگر بتواند سطح  رسيده% 50را بشكند باعث ميشود قيمت به ) است%23.6كه معادل % (76.4باال توانست سطح  اگر قيمت از -2
 .پيشروي خواهد كرد% 0پيپ را بشكند تا 

 . وجود دارد Reversal پيپ 14پايين و باال بعالوه  از% 50در سطح  -3

  . روي كندپيش% 50سطوح كه زودتر بشكند ، قيمت بايستي برگشت نموده تا سطح  در ايتداي ماه هر يك از -4

 
 !!اينديكيتورها و يا فاندامنتاليستها را به چالش بكشم حال ميخواهم سيستمهاي مبتني بر تكنيكال سنتي و يا

 
سپس يك ريزش به آن بزرگي كرد و به  و 3319كه تكنيكال كار هستند دليل بياورند چرا قيمت اول خود را كشيد و رسانيد به  حال كساني -1

 بر ميگردد؟ 1.2974اينگونه تحليل كنيد كه حتما تا  بر اساس چه سيستمي ميتونستيد ؟ چرا!! رسيد ؟ 2974

  !!!بر ميگردد؟ 1.2974شويد كه قيمت در  از كجا ميتوانستيد مطمئن -2

 3539 آن بهصعود خواهد كرد؟ و پس از  3380به  2974ماه اعالم كنيد كه قيمت پس از برگشت از  از كجا ميتوانستيد پيشاپيش از ابتداي -3

 !!!؟

 
معلوم شود ، به همين  ادعايي كه كردم همه چيز از ابتداي ماه بايستي!! ميتوانيد به سيستمتان اعتماد كنيد  گر به اين سواالت پاسخ داديد ، آنگاها

 .خاطر بود

ايران هم يورو را دچار مشكل  تحريم نفتيجريان ايران و . از ابتداي ماه جاري بحران يونان مطرح بود  !دهند حال فاندامنتال دوستان گوش فرا
از   ! .پيشاپيش گفته بود چرا كه چارت اينرو!  فهميد كه به يونان كمك مالي خواهد شد و يورو قوي خواهد شد از همان اول ماه اما ميشد. كرد

 New در 3380با توجه به اينكه و  3380يعني رسيدن به  3210گفته بود كه شكست  كه از همان ابتدا Abonacci كجا ؟ از نرم افزار

Bullish Point  باال ميرفت 1.3482قرار داشت ، بنابراين بايستي تا.  

  . كه بايستي به آن توجه كنيد حال باز شگفتي ديگري

عجب آور ت!!  3482-7=3475در !! در همين االن دقت كنيد كه قيمت كجا استپ كرده  .حركت ميكند 7من گفتم كه قيمت يورو بر اساس عدد 
  !!نيست

به عبارتي مقدر شده و به هيچ عنوان عوض نخواهد شد و هنرمند كسي است  . بله راز فاركس در اينست كه همه چيز از پيش تعيين شده است
 .مقدرات را كشف كرده و از آن بهره برد كه بتواند

 . ر دست بسياري از دوستان است كه از سايت دانلود كردندبيني بود ، نرم افزاري است كه د سند اينكه از ابتداي ماه همه چيز قابل پيش

 .ميتوانند آپلود كنند تا بقيه هم استفاده كنند و ببينند

http://ab4xstrategy.com/�
http://abcbourse.ir/


 

 

http://abcbourse.ir/


 

 

15 

 به نام خدا

 ضمن. نمودم كه خواستار بازگشت به فوروم و ادامه بحث خود شده بودند  از ديشب تا كنون ، هم پيغام و هم ايميلهاي زيادي از دوستان دريافت
 .قرار ذيل ميباشد آنچه كه قصد مطرح كردن داشتم از.شما و قبول فرمايشاتتان چند مورد را ياد آوري ميكنم تشكر از تمامي

 . شديدا مخالف اينديكيتورها هستم -1

 1ساعت ،  1ميتوانيم  كه وقتي همچنين. پيش بيني است و در صورت اشتباه ما در پيشبيني اصل موضوع را زير سوال نميبرد بازار كامال قابل -2
 بيني كنيم و در عمل هم اتفاق مي افتد ، مويد اين موضوع است كه بازار قابل پيش بيني ماه ديگر و يا اينكه نقاط دقيق برك اوت را پيش 1روز ، 

 . ميباشد

فاندامنتال تنها . امنتال را پيشبيني ميكندچارت است كه پيشاپيش فاند اعتقادي ندارم كه فاندامنتال است كه چارت را جابجا ميكند ، بلكه اين -3
 .براي يافتن شتاب بازار و نه جهت بازار كاربرد دارد بهترين ابزار

 است كه عامل ايجاد Sentiment كه درنهايت. Demand و Sentiment بيشتر نهفته نيست چيز 2پشت حركت بازار  -4

Demand  نيم بگوييمپس حتي اگر بخواهيم خالصه كنيم ، ميتوا. ميشود Sentiment گردان اصلي است بازار ! 

البته .(قبل است كه با تبعيت از رنج ماه و سال گذشته ، روند را مشخص ميكند روز close اندازه رنج هفته ، تاثير مهمي بر روند ندارد و اين -5
 )Temporary Sentiment قبل ، مهم است براي دريافت رنج روز

. نه ساخته بشر آن احترام ميگذارم و اعتقاد دارم كه صحيح است ، فيبوناچي ميباشد كه كشف شده بشر است حد به تنها ابزاري كه بيش از -6
است كه در اينجا در مورد آن بحث خواهيم  100و  0قرار دادن مرجع  اما مشكل كار با فيبوناچي ،. چرا كه همه اينديكيتورها ساخته بشر است
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 .كرد

 .ميدهد روند بازار را شكل Sentiment چرا كه. بازار است  Sentiment پيدا كردن هنر ما -7

 . اعتقاد بنده براي بررسي يك استراتژي بر دو چيز استوار است -8

چرا كه بر من ثابت . نميدهم و ميگذرم چنين است به آن اهميت نيآن استراتژي بر اساس شمارش كندلهاي قبل كار ميكند؟ كه اگر ا آيا -1
 .قادر نيست كه ثبات پيشبيني دائمي را ايجاد كند كندلهاي قبل اساسا اشتباه بوده وشده شمارش 

كه حتي اگر اشتباه  چرا. آن زمان بسيار بسيار گوش فرا ميدهم به تمامي نكات آن. كرده و رياضي محض است  يا اساسا بر مبناي رنج كار -2
 .بودن و اتكا به رنج ، ميتوان آن را بهينه كرد ضي محضهم بكند ، تعداد اشتباهات آن كم بوده و بدليل بستر ريا

جبري تبديل  اعمال گذشته است كه باعث ميشود براي آينده تقديري رقم زند كه حتمي بوده و به حالت حركت در جهان متاثر از برآيند -9
ملي همچون برك اوت كه اتفاق بيافتد ، هيچ نيرويي محتوم كه عوا با اين اعتقاد ، نظر بنده اينست كه حركت بازار جبري بوده و امري. ميشود 

 )!مكشميرا به چالش  اينجاست كه بنده فاندامنتال. (را نداشته و بايستي به هدفي كه خود تعيين كرده برسد قابليت تغيير مسير آن

 ه در ابتداي اولين روز هر ماه و سال ، نقاطظاهر موجي شكل بازار توليد نميشوند ، بلك نقاط ساپورت و رزيستنس بنا به گذشته كندلها و يا -10

رنج ماه و سال قبل توليد ميشود نه ظاهر موج  بنابراين نقاط ساپورت و رزيستنس بر اساس. ساپورت و رزيستنس براي آينده توليد ميشوند
 .توليد شده

زماني فقط يك حرف بزند و  يعني در تمام بازه هاي. از تايم فريم ، بتواند مسير بازار را پيش بيني كند غفار استراتژي درست است كه -11
 .نكند رنگ عوض

------------------------------------- 
 :اندازي تاپيك هدف از راه

  . مطالب فوق و اثبات ادعاهاي مربوطه ميباشد آنچه كه در اين فوروم سعي بر آن است كه بررسي كنيم ، تمام

صورتي كه اعتقاد دارند ، سيستم آنها جزو صحيح  ديد آورندگان سيستمهاي معامالتي بر آن هستند درتمامي پ :راه اندازي آن سود من براي
به مثال آوردن براي  نيازي. را هم به اثبات رسانده و در اين راستا سيستم خود را به يك برند تبديل كنند  ترين و يا اصال بهترين سيستم ميباشد

  .ديگر كاماريال و خيلي سيستمهايماينر، اليوت ، . اين موضوع نيست 

نه حس وطن پرستي باعث ميشود تا !! فقط خدا داند و با آمدن بر زبان ثابت نميشود پاسخ اين سوال را آيا حس من كمك به ديگران است ؟
شك نكنيد هر وقت كه ) خواندن بحث كنيد با اين پيشفرض اگر دوست داشتيد ادامه به!(و نه حس ديگري) نتيجه اش را ديده ام(كنم  مطرح

قوانين  بگذريم كه تا مشكل!! اينجا صرف كنم ، باالي تمامي سايتهاي فا ركسي تبليغ ميكنم بخواهم كار تجاري كنم به جاي اينكه وقتم را در
 .باشد فاركس هم اصال فعال نميگذارد فرد در اين زمينه فكري داشته

 
خيلي  در صورتي كه به واقع تك تك آموزشها را انجام دهند ، خواهند ديد كه :آورند يبهره اي كه افراد پس از بحث در اين تاپيك بدست م

استراتژي طراحي كنندو از همان ابتداي ماه بدانند كه بازار به چه  اول هر ماه براي خود. ساده تر از گذشته ميتوانند آينده بازار را پيشبيني كنند
نقاط ساپورت و . شروع به تريد ميكنند  ا رها كرده و تنها با استفاده از تمپليت و يك نرم افزارتمامي اينديكيتورها ر. ميكند سمتي سوق پيدا

 همچنين در صورت اثبات مباحث فوق. دقيقترين نقاط برك اوت را به راحتي بدست مي اورند رزيستنس را پيشاپيش خواهند دانست و بهترين و

 . كار ميكنند) ابوناچي( Abonacci يا فقط با نرم افزار ابزار خود را براي تريد عوض ميكنند و ، يا فاركس را براي هميشه ميگذارند كنار ، يا

 
  :معايب كار با نرم افزار و وابستگي به استراتژي اين سيستم

 :بنابراين خطرات ذيل را ميتوان متوجه آن دانست . اين سيستم براي اولين بار در جهان معرفي شده و نمونه مشابهي ندارد

 بود كامال متكي به يك فرد خواهيد -1

و با دريافت آبونمان هر ماه برنامه را آپديت ميكند  در صورتي كه فرد به يك شركت تبديل شود ، شركت داراي تعهدات خود خواهد بود -2
تصادف و يا اتفاقي غير  قهر كردن ، اما اگر اينچنين نشود ، اگر صاحب پديد آورنده به هر دليلي همچون. دارد  چرا كه منافع مالي درآن وجود

چرا كه  . بازنده خواهيد بود شما يا بدتر از هر پيشامد مرگ پديدآورنده رخ دهد ، قابل پيش بيني ، انصراف از ادامه ارائه نرم افزار ، پيري و
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 .هيد بودكرده بوديد، ديگر قادر به ادامه فعاليت نخوا اگر هر روز سود ميكرديد و به استفاده از آن عادت

 
 وجود داشته باشد ؟ پديد آورنده نمي خواهد راز پشت برنامه را بر مال كند تا امكان استفاده هميشگي از آن چرا

 ديكيتورهاي موجود نبوده كهنچرا كه اين استراتژي ، استفاده از اي. براي خود نگه دارد اول آنكه حق پديدآورنده است كه تمامي زحمات خود را

اولين بار در دنيا ميباشد كه نرم افزاري بتواند كل ماه را  ديدگاهي كامال منحصر بفرد و براي خواهد آموزش دهد، بلكه يك نظريه ونحوه كار را ب
خيلي از پديدآورندگاني . باشد  چه چشمداشت و يا برنامه مالي در آينده داشته باشد و يا نداشته. اوت را اعالم كند  پيش بيني كرده و نقاط برك

توليد شده باشند ، توسط آنها به شركتهاي عظيمي فروخته شده  Elliot فرد همچون و يا استراتژي كه انحصارا توسط يك Camarilla چونهم
از طرفي نرم . با آن از رقباي خود پيشي ميگيرند  خريداران فرمول و راز و رمز را براي خود نگه داشته و از فروش نرم افزار و يا تريد است و

پيشبيني كند و نمونه  را معرفي ميكند و قادر است تا روند كل ماه را Close استراتژي تريد تنها با يك براي اولين بار Abonacci افزار
 تنظيمات بسياري را بر روي نرم افزار اعمال ميكند و در نهايت دوباره آنرا كامپايل پديدآورنده در ابتداي هر ماه ميالدي. مشابهي وجود ندارد 

كالس برنامه نويسي در نرم افزار وجو  300همراه بيش از  بيش از هزاران خط كد برنامه نويسي به. ه و براي ماه بعد آماده استفاده ميشودكرد
شد كه چندين هزار خط  پديد آورنده بخواهد بدون هيچ چشمداشتي آنرا به افراد واگذار كند ، چگونه ممكن خواهد ميشود گفت حتي اگر. دارد 

 مه و فرمول را آموزش داد؟برنا

استفاده بوده و امتحان خود  سال است كه توسط هزاران تريدر از اقصي نقاط جهان در حال 2نزديك به  Abonacci از طرفي نرم افزار و سايت
 پديد آورنده به زودي وارد بازديد كننده و يوزر مربوط به آمريكا و انگليس ميباشد و اگر به آمار سايت توجه كنيد ، بيشترين. را پس داده است

 . بازار آنجا خواهد شد

 
 زمينه چيني براي فروش نرم افزار بوده است؟ آيا قصد من از مطرح كردن اين تاپيك

 2چرا كه نزديك به . كنم را در ايران معرفي Abonacci به هيچ عنوان قصد اين نبوده كه سايت. بنده سر بزنيد  كافي است به پستهاي اوليه
مطرح  Abonacci حتي براي اينكه سايت. ميشده ولي در ايران خبري نبوده  ت كه از اين برنامه و سايت توسط ديگر كشورها استفادهسال اس

استفاده شود و نيازي به  براي دانلود فايلهارا ثبت كردم تا از آن   www.AB4xStrategy.com از معرفي اين تاپيك ، سايت نشود ، من قبل
  . ديگر سايتهاي به اشتراك گذاري نباشد

 /http://www.who.is/whois/ab4xstrategy.com با اين تاپيك آن سايت ثبت شده است سند آنكه همزمان

 
چرا پديدآورنده ممكن است قصد فروش و يا دريافت آبونمان  ساختن برنامه ، اگر استراتژي خوب جواب ميدهد و كامل است ،بر فرض بازاري 

  از برنامه را داشته باشد ؟

باعث شده تا نبود يك استراتژي بسيار آسان و مطمئن . بازارها ميباشد  اگر با پتانسيل بازار معامالت فاركس آشنا باشيد ، يكي از پرمخاطبترين
برآورد نمايد و راحت بتوانند با آن تريد  پس اگر نرم افزاري بتواند نياز آنان را. خسته شده و سرمايه خود را از دست بدهند  بسياري از افراد

تا بحال هيچ  اما. نند در حال حاضر شركتهاي زيادي هستند كه نرم افزار براي پيش بيني ارائه ميك . كنند ، حاضر هستند تا هزينه آنرا بپردازند
اگر بوده است بفرماييد . (سيگنال صحيحي براي كل ماه توليد كند كار نميكند تا بتواند HLC با  Abonacci Calculator نرم افزاري همچون
 آيا آنها نميتوانند خود با. دالر شارژ ميكند 250رم افزار خود را ماهيانه است كه ن www.equis.com يكي از اين شركتها )تا ما هم آشنا شويم

. و بتواند تريدرهاي زيادي را به سوي خود جلب كند فرض بگيريد نرم افزار آنها به واقع جواب دهد. نرم افزارشان تريد كنند؟ جواب اينست 
 2500000=250*10000 نفر در كل دنيا در نظر بگيرد ماهيانه 10000دريافت كند ، و بازار هدفش را  دالر 250حال اگر از هر فردي 

نرم افزاري كه خود مجبور به نوشتن آن بوده  سال عايدات حاصل از آبونمان يعني دوميليون و پانصد هزار دالر در هر ماه و سي ميليون دالر در
 .بسياري ، ساليانه سي ميليون درآمد جانبي كسب كنند ده خود ، بدون هزينهحال عالوه بر استفا. بتوانند از آن براي تريد خود استفاده كنند اند تا

نوشتن برنامه ، بيش  من خودم قبل از( شما جاي شركت مورد نظر بوديد ، حاضر به گذشت از يك دهم آن بوديد؟ حال شما پاسخ دهيد ، آيا اگر
سيگنال توليد  4يا  3مشكلش اين بود كه روزانه . ن احساس خوبي داشتم آ از يك سال عضو نرم افزارشون بودم و تنها نرم افزاري است كه به

البته آن !!! ) پيپ استاپالس 90و ناگهان  پيپ تارگت بود 70و بعضي از سيگنالها ) شما قادر به توليد سيگنال نبوديد( اتوماتيك  ميكرد به طور
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 .بدهد شركت فكر نميكنم به ايرانيان سرويسي

ولي قصدي براي بازار ايران . ورود به بازار آنها آماده ميكنيم  ت بسياري از تريدرهاي آمريكايي و انگليسي ، خود را براياز طرفي پس از زضاي
 آيا نيازي بود با. مه ثبت شده بود براي همين منظور و به اشتراك گذاري رايگان برنا www.AB4xStrategy.com نبوده ، چرا كه سايت

 Abonacci خراب كردند و بدون اجازه نام سايت سايت ديگري را دوباره راه اندازي كنيم؟ ولي دوستان همه چيز را Abonacci وجود سايت

 !را افشا كردند

 
 ميباشد ؟ و ديگر نرم افزارهاي موجود در بازار Aoonacci چه فرقي بين نرم افزار

در حال . سيگنال بازار فا ركس را ميشناسم و حتي آنها را خريداري كرده ام  ي شوم كه من اكثر شركتهاي توليد نرم افزار هاي توليدبايستي مدع
تمپليت نيز بايستي عرض شود ، تا بحال تنها يك نفر  در مورد. نرم افزار مشابهي در بازار وجود ندارد تا بتوان با آنها مقايسه شود  حاضر هيچ

شد كه سيستمش در  دادند و باعث با اين تفاوت كه ايشان باز اشتباه شمارش كندلها را انجام. كرده است  ر اين شيوه از كار را بررسيديگ
 . كندل ماه قبل بوده و از ابتداي ماه تا انتهاي ماه ثابت ميباشد بر اساس تنها رنج Abonacci اما تمپليت. زمانهاي خاص اشتباه كند

 
  موزش بوده است ؟نيت بنده آ

كه آينده را بشود  ستي آموزش استفاده از برنامه باشد و هم تمپليتيهم با. كردم را بدون آموزش بيان كرد  مگر ميتوان موارد اصلي كه بيان
وان فقط مدعي بود ولي نميت. فاندامنتالي مگر بدون آموزش نيز ميتواند باشد  در ثاني بحث به چالش كشيدن مفاهيمي تكنيكالي و يا.پيشبيني كرد 

 !!و مثال عملي آنرا ثابت نكرد با آموزش

 
 انتها رسيده و كامل شده است ؟ آيا استراتژي و نرم افزار به

ترين حالت  همه روزه بر روي آن كار ميشود تا به ايده آل. و رفع اشكاالت احتمالي تعطيل شود  خير ، روزي نيست كه تحقيق براي بهينه كردن
در حال حاضر بر روي موضوعي كار ميشود . راحتتر داشته باشيم ليل اينكه از رياضيات محض استفاده ميشود ، كمك ميكند تا تريديو بد. برسد 

ساعت  4ينك در كندلهاي ا هم ولي. دقيقه را به آن داد و جهت بازار به همراه هدف و استاپالس را بدست آورد  5يا  15كندل  close كه بتوان
.  Close آنهم تنها با وارد كردن يك. ماركت سيگنال گرفت  يا موج Swing كاربرد دارد و براحتي ميتوان باو يا روزانه 

 

  آهنگ باال و پایين رفتن قيمت  -16

 
 نند ،دوستاني كه با رياضيات و تكنيكال عالقه مندند ميتونند روي اين موضوع خوب كار ك من رازي را در مورد روش جابجايي قيمت ميگويم كه

 .ميدهم بسيار براي اسكالپرها مناسب است اين چيزي را كه آموزش.. شايد با استراتژي خود تركيب كنند و نتيجه خوبي دريافت كنند

 .ميكند اوقات آنها را كمك البته دقت آن بسيار باال نيست ، اما خيلي

--------------------------------------------------------- 
آهنگ باال و پايين رفتن قيمت با هم  اما ممكن است باورتان نشود كه. عرض كردم ، قيمت هر ارزي آهنگ حركتي مخصوص دارد  همچنان كه

  حركتپيپ  59پيپ  59از  باال رفتن ضريبي برايدالر  يورو -.متفاوت است 

 68به وقت آمريكا  Close باشيد ، همانند شكل زير ، از اينكه درك بيشتري داشته براي مثال براي. پيپ 68پيپ  68براي پايين رفتن ميكند و 
 .پيپ رسم نماييد 59 براي باال رفتن هم. فيبوناچي را رسم نموده و تاثير قيمت و مسيرها را مشاهده كنيد  پيپ

. گيريم بكار رفته ميشوددر نظر ب Close فرض اينكه سطح اوليه و مرجع را البته بايستي بگويم كه اين روش، روشي هميشگي نيست ، بلكه با
 . اشتباه ميشود اما گاهي اوقات هم. تكنيك خود آميخته كنند، ميبينند كه نتايجي زيبا خواهند داشت  اگر دوستان با

) دانستيد؟ مي(خود يك نقطه پيوت است  Close تا يادم نرفته عرض كنم كه
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  .بایستی استفاده شود Abonacci پلتفورمی که برای تحليل

 
بنده به هيچ عنوان . است  FXPROبنده تاكيد ميكنم كه حتما از آن استفاده كنيد ،  بايستي استفاده شود و Abonacci پلتفورمي كه براي تحليل

چنين و هم Quote اما بهترين. تاييد ميكنم و نه رد نه. چرا كه يكبار با بخش پشتيبانيشون مشكل خوردم. تريد آنجا را پيشنهاد نميكنم  براي
در پالتفورم خود  يك حساب دمو در آن باز كرده و در آن تحليل كنيد و. هيچ پالتفورمي اينقدر دقيق نيست  .را ارائه ميكند Close دقيقترين

 .كاري كه من انجام ميدهم. تريد كنيد 

http://abcbourse.ir/


  خبری خوش برای دوستانی که نگران وابستگی کامل بودند  -18

 
را به  كدام قسمت از نرم افزار را ميتوان بدون اينكه نياز به تنظيمات ماهيانه داشته باشد نگاه و بررسي ميكردم كهاالن داشتم سورس برنامه ام را 

 ديدم ميتوانم نرم افزاري مستقل براي پيدا كردن خوشبختانه كدها را كه بررسي كردم ،. عنوان يك برنامه مستقل ، برايتان بنويسم 

Template 4 استفاده كنيد و از  سال تريديتون ازش 100نيازي به آپديت ماهيانه من نداشته باشيد و انشاء اهللا تا  ديگر برايتان بنويسم كه
 . دقتش لذت ببريد

 فقط شرط دارد

 . براي برادرم كه در جنگ شهيد شده اند دعا كنيد هر بار كه سود كرديد -1

 . د تا اين را هم ياد بگيرندهم كه تريد ميكنند ، كمك كني اگر سودي كرديد ، به آنهايي -2

 هميشه به فقرا دهيد كه من از اين قسمت خيلي نتيجه گرفته ام بخشي از سودتان را -3

 
 .تبادل ارزش با ارزشي كه ميگفتم است اين همان

 

  Abonacci_T4_Calculator نرم افزار  -19

 
 با احترام

اين نرم افزار بدون محدوديت قابل اجرا . هر ماه آماده دانلود ميباشد  براي Template 4 محاسبات همچنان كه قول داده بودم ، نرم افزار
حتي ممكن . بسيار دقيقي بدست آوريد  فكر ميكنم اگر روي اين نرم افزار كار كنيد ، نتايج خوب و. ميباشد  Eur-USD مخصوص بوده و تنها

 فقط شرط فراموش نشود. چك نكرده ام استفاده كرده و نتايج خوبي بگيريد  كه خودم هنوز روز 15است براي تايم فريمهاي بيشتر يا كمتر مثل 

 . نشود و يافته هاي خود را با همه به اشتراك بگذاريد و اينكه اگر توانستيد نتيجه مطلوب و جديدي بگيريد ، دينتان براي اين فوروم فراموش

http://www.ab4xstrategy.com/download...Calculator.zip  

 

  نحوه ترسيم  -20

 
 سالم

 .ماه هاي قبل و يا حتي ماه جاري كار كنيد لطفا فعال براي درك اصلي نرم افزار فقط روي

 . را بدست بياوريد% 100است را داده و خط پايه و  June اهماه قبل كه م High,Low,Close مثال براي ماه جاري فوريه ، اعداد

High,Low,Close ماه قبل اينست H=1.3232 , L=1.2623, C=1.3082  

فيبوناچي ، دوباره به % 100بعدي را از خط  فازهاي.آنوقت است كه اولين فاز را ترسيم نموده ايد . فيبوناچي را رسم كنيد  100 تا 0آنوقت از 
 .و براي فازهاي بعدي ، آنرا تكرار كنيد 2و اين ميشود فاز  پ يك فيبوناچي جديد ترسيم كنيدپي 220طول 

 . قبل ادامه دهيد پيپ ، فيبوناچي رسم نموده و مراحل بعدي هم همانند 220پايه هم ، از خط پايه بطول  براي فاز پايين خط

 .قبل مراجعه كنيد و با يافته هاي خودتان مقايسه كنيد يبراي اينكه كامل درك كنيد ، به تمپليتهاي ماه جاري و ماه ها
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  Template 4 نحوه پوزیشن گيری توسط  -22

 
درصد حتما خواهد رفت  50را شكست به ما ميگويد تا % 23.6بطور مثال اگر . ميكند اين تمپليت فقط احساس آينده بازار رو براي شما مشخص

رفت ، وظيفه خود را عمل كرده و ديگر معتبر نخواهد  داي ماه هنوز نرفته باشد معتبر خواهد بود و اگر يكباريكبار معني دارد و اگر از ابت تنها( 
  . پايين خواهد رفت% 50تا  را شكست 76.4و بر عكس ، اگر ) بود

برگشته و  هفته 2فوذ كند ، اما بعد از بود به شما نشان دهد و ممكن است قيمت به آن نقاط ن اما زمان رسيدن و يا رنج شدن بازار را قادر نخواهد
 ميشود تنها بر اساس اين تمپليت پوزيشن گرفت؟ آيا پس. مسيري كه وظيفه كامل كردن را دارد ، كامل شود

 .كاربرد داشته باشد  ميتواند) يا اضافه كردن پوزيشن جديد ( Position Adding و بروش. زياد خواهد بود  بله ميشود ، اما استاپالس آن
زماني كه قيمت به نقطه اي نفوذ كرده و پس از نفوذ مسير خود را . كارآمد ميباشد  همچنين اين تمپليت براي پيدا كردن مسير آينده بازار بسيار

مسيرهايي كه قيمت قبال نفوذ كرده بود ولي كامل  كرده و خالف جهت پيموده ، اين تمپليت براحتي اعالم ميكند كه قيمت بازگشته و عوض
  .كرده بود را كامل ميكندن

فوريه توانست  7فاز باالتر و در % 23.6باالي  افتاد، اما باز برگشت% 76.4روز اول و ششم ماه دوبار زير  (February) در ماه جاري : مثال
 پس بهترين . ريورس ميكند رفته و% 100-30يا % 0+-3البته گاهي اوقات تا (را داريم % 100رسيدن به  پس انتظار. فاز بااليي را بشكند % 50

TP 50بيافتد ، اما تا % 76.4ماه و ششم ماه توانسته بود زير  اما چون قيمت اول) . تنظيم شود% 100يا  0پيپ نرسيده به  30آن است كه %
فاز % 23الس باالي استاپ بدليل شكست آن سل ميزديم ، بايستي% 76.4بازگشت خواهيم داشت ، اگر اول ماه زير  نرفته بود ، پس ما انتظار

  .بااليي قرار ميگرفت

هردو باالي  اضافه ميكنيم و استاپالس% 100وارد سل شده و سل ديگري را در % 50خورده ايد ، حال در  چارت نشان ميدهد كه شما استاپالس
 پيپ و 240پوزيشن يكي  2ني يع.اما مسير كامل نشده بود را شكسته بود% 76.4فاز اولي كه كه % 50هم  TP فاز بعدي ميگذاريم و% 23

فازي كه قيمت درنهايت آمد و % 50دليل بازگشت به  بنده هيچ سيستم و يا نرم افزاري را سراغ ندارم كه!! پيپ سود خواهيم برد  340ديگري 
نتوانستم آن روش  شايد من. ماگر شما دليلي و روشي را داريد بفرماييد تا بنده نيز با آن روش آشنا شو . آن را ديد و ريورس كرد را بيان كند

 .را پيدا كنم

براي شكار لحظه اي و استاپالس خيلي كم  و اين روش براي بلند مدت مناسب ميباشد و دريافت احساس آينده قيمت همچنان كه قبال هم گفتم ،
 .از نرم افزار اصلي بايستي استفاده شود
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  نرم افزار ویروسی است؟  -23

 
همين امر باعث ميشود تا . تخريب شود  EXE شده كه باعث ميشود بخش مهمي از شيوه اي از كدينگ بر روي آن اعمال .فايل ويروسي نيست 

نرم افزار را چك ميكند و  PE ويروس كش بخش .ميتوانند با ريورس اينجنيرينگ سورس اصلي نرم افزار را برگردانند ، ناكام بمانند آنهايي كه
 .اين را هم فقط بعضي از ويروسكش ها با آن به مشكل ميخورند. همين دليل پيغام ميدهد ويروسي است ، بهبدليل تخريب فكر ميكند كه 

 

  بوجود آمد؟ Template 4 چرا  -25

 
 آمد؟ بوجود Template 4 چرا

يست را براي خود روشن كنم چارت خالي خالي است و هيچ چيز معلوم ن هميشه در فكر آن بودم كه چگونه ميشود آينده بازار ، زماني كه جلوي
هست ، پس چه نيازي است  Abonacci Calculator ممكن است سوال شود كه!! بتوانم مسير جلوي راه را روشن كنم ؟ و همچون يك چراغ

وقات قادر نيست كه برك اوتها و تيپي ها را بروشني بيان كند ، اما خيلي از ا براي اينست Calculator تا تمپليت داشته باشم؟ جواب اينست كه
 .ميكند به ما كمك Template 4 پس اينجاست كه!! بازگشت وجود دارد  TP كند پس از رسيدن به كه اعالم

 استفاده كنند؟ Template 4 عنوان ايزار كمكي از آيا كساني كه متد خاص خود و استراتژي خاص خود را دارند ميتوانند به -

 متوجه ميشويد كه هر چه بيشتر كار كنيد ، بيشتر. براي شناسايي مسير استفاده كنند  Template 4 از به شدت تاكيد ميكنم كه دوستان

Template 4 مخصوصا اگر با استراتژي خود ادغام كنيد ، نتيجه اي بسيار عالي  همچون يك چراغي پر نور ميتواند مسير شما را روشن كند و
 . انيد مسير را متوجه شويدبا آن پوزيشن نگيريد ، ميتو حتي اگر. خواهيد گرفت

بايستي  1.3320كه قيمت از  ميتوانستيد متوجه شويد.. استراتژي هايي همچون اليوت ، فيبوناچي گذشته ، واليوم ،  بطور مثال با كدام يك از
 !!!پيپ مسير را طي كند؟ 341ريخته شود و 

 !كنم يد تا در مورد آن تحقيقميتوانست بگويد ، بسيار خوشحال خواهم شد كه مرا اطالع ده اگر روشي
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شكسته شده بوده ، اما  76.4حتما بايستي ريزش كند چرا كه  شما ميتوانستيد متوجه شويد كه قيمت Template 4 اما تنها با يك قانون ساده
  .نرسيده بود% 50به 

پيپ بيشتر  1اين قانون احترام گذاشته و حتي  توجه كنيد كه قيمت چگونه به% 50-14براي اطمينان از دقت آن ميتوانيد به قانون شكست  حتي
فاندامنتالي  اينجاست كه من هميشه از دوستان. از چند پيپ عبور ميكرد تا موج به ريزش ادامه دهد كافي بود بيشتر. از آن عبور نكرده بود 

آنهم از نقطه . د كه يورو بايستي صعود كند تكنيكال ميتوانست بگوي درخواست ميكنم تا دليلي براي اين حركت قيمت بياورند و چطور است كه
 .احترام گذاشته شده است Template 4 اي كه به قوانين

 ؟ است 4چرا اسم اين تمپليت -

طراحي شده است كه راحتترين و دقيقترين آن براي تريد دراز مدت  رفتار مختلف قيمت يورو تا االن 8تمپليت از  8دليل آن اين است كه حدود 
 .مباحث اين فوروم است پيپ طول دارد كه براي زمانهاي طوالني است و خارج از 467مثال تمپليتي وجود دارد كه  بطور. است  آن 4شماره 

 

 

  هيچ چيز اتفاقی نيست -26

 
 

  ozan_javad نوشته اصلی بوسيله
  با سالم

 .نشه اوقاتون یرم زیاد مسدسوالی از محضرتون داشتم که اميدوا 4xtraderجناب از زحمات  ضمن تشکر و قدردانی
 کنيم فرض بفرمایيد قصد داریم یک نمودار دوبعدی برای تغييرات قيمت یک ارز رسم

اومد  "رو" و اگر) رندم(می اندازیم روال رسم نمودار به این صورت است که برای هر پيپ تغيير در قيمت یک بار سکه
 .ش می یابداومد قيمت یک پيپ کاه "پشت" اگر قيمت یک پيپ افزایش و

چارت های قيمت در  این کار رو مثال ده ميليون بار انجام بدید، نهایتا به چارتی می رسيد که دقيقا شبيه اگر شما
یعنی شما می توانيد انواع پترنهای هارمونيک، امواج اليوت، نسبتهای  .هست )همون اسمشو نبر( مارکت مورد بحث

 .ارت حاصل ببينيدحمایت و مقاومت رو روی چ فيبو و حتی خطوط
این  چرخش این کار شبيه سازی شده است و با هر بار کليک روی باتوم در فایل ضميمه پست ، در یک فایل اکسل

 یکی از چارتهای حاصل رو بعنوان نمونه در .به عينه ببينيد کار یک بار ازنو شبيه سازی ميشه که ميتونيد نتایج رو
 .اینجا قرار ميدهم

 نتيجه حاصل در پرتاب سکه به نفسه رندم نيست یم متوجه ميشيم کهاگه دقيق بررسی کن
شده به سکه، جهت نيروی وارد شده، ارتفاعی که سکه از اونجا پرتاب ميشه،  یعنی عواملی چون ميزان نيروی وارد

 .نتيجه رو رقم ميزنند... گيری سکه ،زاویه برخورد با کف دست و و و  ميزان اوج
چنين به  عمل در ی نفسه رندم نيست، ولی عوامل مؤثر در پرتاب سکه اینقدر زیاده کهنتيجه حاصل ف درسته که

 نظر مياد که نتيجه حاصله به صورت اتفاقی نمایان ميشه
کامل بگيم که  که چارت قيمت در مارکت نيز کامال شبيه چارت مورد بحث هست، پس ميتونيم با اطمينان از اونجایی

اینقدر  تحت تأثير عوامل مؤثر روی قيمت هست ، منها این عوامل کامال )مشو نبرهمون اس(حرکت قيمت در مارکت
که کامال بصورت رندم توليد شده  در عمل نتيجه حاصل با یک چارتی )تئوری آشوب و حرکت بال پروانه(زیاد هستند ک

 . هيچ فرقی نداره
پيشگویی قيمت در مارکت خودبه خود  داشته باشيد، پس در این صورت موضوع اگر شما مطالب عرض شده رو قبول

 بود، چرا که ذات حرکت رندم همانطور که از اسمش مشخصه غير قایل پيش گویی هست، ولی منتفی خواهد
سيستم ما پيش بينی کرده که قيمت در " مثال ميشه گفت که. ميشه در مورد اون پيش بينی های تقریبی انجام داد

رو تاچ  X قيمت حتما عدد" ی با توجه به رندم بودن حرکت نميتوانيد بگيد کهول "رسيد خواهد X این هفته به قيمت
و  "رو" برامدها% 50بار پرتاپ سکه حدود  100پيش بينی کنيد که بعد از  به طریق مشابه شما ميتوانيد ."ميکنه

 . خواهيم داشت ولی نمی توانيد دقيقا بگيد که مثال در پرتاب بيستم چه برآمدی خواهند بود، "پشت" دیگر% 50
  قرار داره، موضوع کامال بر خالف سيستم جنابعالی که بر پایه پيش گویی قيمت در ماه آینده هست، این

 . خواهش ميکنم ، در صورت امکان نظر خودتون رو در این باره بفرمایيد
 با تشکر
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 احترام با

 .بار ديگر از سوال زيبايتان تشكر ميكنم

مي اندازيم اما  درست است كه ما سكه را باال. جديدا متوجه شده اند كه هيچ چيز در جهان اتفاقي نيست  شمندانبايستي عرض كنم كه دان
اين شعور و آگاهي كه به . شير يا خط بيايد  X باعث ميشود تا در لحظه اتفاقاتي متفاوت ، كه از شعوري و آگاهي كمتري در آن دخيل هستند ،

او كه ايجاد سرعت در گردش سكه  خيل هستند ميتوانند جاذبه ، قد فردي كه آنرا پرت ميكند ، حس و اشتياقسرنوشت سكه د همراه زمان در
 آن دخيل است و دانشمندان در حال بررسي اثر آن ميباشند فكر ، شخصيت و جايگاه فرد اما مهمترين چيزي كه در. باشند .... ميكند ، باد و 

توسط انسان داشته باشيد ، مثال آن را رها كنيد تا در  شما براي پرتاب آن از روشي غير از روش پرتاب اگر. پرتاب كننده در طبيعت ميباشد 
شما داشته ايد ، نخواهيم  در آن دخيل نباشد ، ديگر چنين چارتي كه اختيار كل روشي كه يك نيروي ناشي از موج آب براي خود بچرخد و بطور

  . داشت

براي  ميكنند كه انقالبها در كشورها در چه تاريخي و يا در چه شرايطي ممكن است رخ دهد و ان بر روي اين كاردر حال حاضر خيلي از دانشمند
 .آن فقط و فقط از رياضي محض استفاده ميكنند

م و همين امر مرا بياور اين كار كردم كه چطور رفتار انساني را به رياضي تبديل كنم تا بتوانم بر روي چارت خود بنده بيش از شش ماه بر روي
 و از آنجايي كه به جبر و اجبار براي رويدادها. يا پيروزي آنان را بدست بياورم  كمك كند تا بتوانم مراحل سقوط مادي و معنوي افراد ، شكست و

 .بيني خواهد بود بسيار اعتقاد دارم ، در صورتي كه بتوانم به چارت در بياورم ، سرنوشت افراد قابل پيش

شده و براي تصميم گيري وقايع آينده از آن استفاده ميكنند نيز با پرتاب  گ چيني ، همان روشي كه هزاران سال قبل در چين ابداعحتي ايچين
 !!ميكند سكه كار

 .مثالي مياورم براي اينكه درك كنيد چه ميگويم

ميشوند نمره دهيم و با انجام كارهاي منفي ،  ا مثبت انجامكارهاي مثبت افراد را عدد بدهيم و در بازه زماني در صورتي كه آن كاره اگر بتوانيم
 باشد ميتوانيم اولين كار Open,High,Low,Close كنيم و براي اينكه همچون يك كندل داراي نمره كمتر بدهيم و از نمره مثبت آنان كم

و كمترين آن را كه منفي شده بوده را هم ثبت كنيم ،  مثبت او را در روز ايكس ثبت كنيم ، بيشترين نمره مثبت او را در همان بازه زماني ثبت
كمترين  (High) باالترين امتياز (Open) بدينگونه اولين نمره. اتفاق بيافتد تا آخرين امتياز را نيز به او بدهيم  منتظر ميمانيم تا آخرين عمل او

 . ند در بازه يك روز ، يك هفته ، يك ماه يا هر پريودي ثبت شوداين عمل ميتوا. ايم  را بدست آورده (Close) و آخرين امتياز (Low) امتياز

حتي فيوناچي آنرا رسم كنيد و بدانيد كه آينده فرد  آنگاه خواهيد ديد كه داراي چه نظمي خواهد بود و شما قادر خواهيد بود كه برك اوتها و
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. نمايان ميشود اگر مادي باشد ، آينده مادي او. او ظاهر ميشود  او را ثبت كنيد وضعيت معنوي سال بعد اگر نمرات معنوي.چگونه خواهد بود 
كنيد ، خواهيد ديد كه بدون ديدن آن كارگر ميشود فهميد آينده  فرض كنيد ميزان تعهدات كاري و يا توليدات يك كارگر را اينگونه بررسي

 .چگونه خواهد بود كاري او براي كارخانه

از روحانيون ديني خود بپرسيد بدينگونه كه بنده توضيح ميدهم ، آنان بيان  يتان عجيب باشد و يا حتي اگريك مثالي ديگر مي آورم كه شايد برا
 !!!چرا شب قدر ، مقدرات سال آينده ما معين ميشود براي ما شفاف شود كه نكنند تا

هر روز ) البته به عدد(خود را مشخص نموده ايد معنوي  شروع ميشود ، شما هم قبال معيارهاي امتياز دهي مادي و سال جديدي كنيد امروز فرض
در طول سال با  اين عمل. را ثبت ميكنند  (Close) و آخرين امتياز (Low) كمترين امتياز (High) امتياز بيشترين (Open) ، اولين امتياز

بسته خواهد شد و از روي آن كندل امتيازات آخرين شبي است كه ماركت  توجه به كارهاي خوب و بد ما باال و پايين ميشود و در نهايت شب قدر
اگر مورد قبول قرار گيرد ،  در آن شب اگر امتيازمان كم باشد ، بايستي آنقدر دعا كنيم كه همان دعا. مشخص ميشود  معنوي و عملكرد ما

براين آن آخرين نمره كاري ما در آن بنا) . زده شود Gap حتي ممكن است(داشت  ناگهان با يك كندل روزانه شتاب امتيازي بسوي باال خواهيم
را رسم كنيم خواهيد ديد كه قضا و قدر  آينده و فيبوي آن Template حاال اگر چارت آنرا رسم كنيم و بتوانيم. سال خواهد بود  Close شب

 !!! اتفاق بيافتد سال آينده ما برنامه ريزي شده و اجبارا بايستي

 . هيچ چيز اتفاقي نخواهد بود در واقعه اي دخيل باشد ، بنابراين اگر عاملي كه داراي هوش است

 

  مناسب اسکالپرها  -27

 
 دوستاني كه با رياضيات و تكنيكال عالقه مندند ميتونند روي اين موضوع خوب كار كنند ، من رازي را در مورد روش جابجايي قيمت ميگويم كه

 .ميدهم بسيار براي اسكالپرها مناسب است اين چيزي را كه آموزش.. كنند شايد با استراتژي خود تركيب كنند و نتيجه خوبي دريافت

 .ميكند اوقات آنها را كمك البته دقت آن بسيار باال نيست ، اما خيلي

--------------------------------------------------------- 
آهنگ باال و پايين رفتن قيمت با هم  است باورتان نشود كه اما ممكن. عرض كردم ، قيمت هر ارزي آهنگ حركتي مخصوص دارد  همچنان كه

  پيپ حركت 59پيپ  59از  دالر براي باال رفتن ضريبي يورو -.متفاوت است 

 68به وقت آمريكا  Close اينكه درك بيشتري داشته باشيد ، همانند شكل زير ، از براي مثال براي. پيپ 68پيپ  68ميكند و براي پايين رفتن 
 .پيپ رسم نماييد 59 براي باال رفتن هم. يبوناچي را رسم نموده و تاثير قيمت و مسيرها را مشاهده كنيد ف پيپ

. در نظر بگيريم بكار رفته ميشود Close فرض اينكه سطح اوليه و مرجع را البته بايستي بگويم كه اين روش، روشي هميشگي نيست ، بلكه با
 . اشتباه ميشود اما گاهي اوقات هم. د، ميبينند كه نتايجي زيبا خواهند داشت تكنيك خود آميخته كنن اگر دوستان با

) دانستيد؟ مي(خود يك نقطه پيوت است  Close تا يادم نرفته عرض كنم كه

http://abcbourse.ir/


 

 
 

 

http://abcbourse.ir/


  Abonacci Calculator Ver 6.1 نرم افزار محاسباتی  -28

 
 با سالم

 لطفا از آدرس. آماده دانلود ميباشد  Hint ه همراه توضيحات بصورتب Abonacci Calculator Ver 6.1 نرم افزار محاسباتي

http://ab4xstrategy.com/download/Abo...02012_Iran.zip  دانود كنيد آنرا 

 سورس اصلي برنامه است كه بعضي از ويروس كشها بدليل تخريب اليه كه اين نرمافزار از اليه اي امنيتي براي عدم دستيابي بهقابل ذكر است 

PE مربوط به EXE  اجرا كنيد در اين صورت ويروس كش را غير فعال كرده و آنرا. برنامه ، آنرا ويروسي تشخيص ميدهند. 

 .ميشود ه داريد ، توضيحات ظاهردر صورتي كه موس را روي نوشته ها نگ

بدين . كار كند Close اين نرم افزار ميتواند تنها با يك. كرد  فكر ميكنم از حاال ميتوان آماده اين شد تا مفاهيمي از حركت ماركت را درك
سبه كنيد ، هر سه ورودي را را محا ماركت Close بطور مثال اگر ميخواهيد. را براي برابر هم وارد كنيد  High,Low,Close منظور ، شما

 . فشار دهيد تا محاسبه انجام شود را Calculate وارد كنيد و سپس دكمه Close برابر

 

  آموزش  -29

 
  سالم بر همه دوستان

 عالقمندان ميتوانند به آدرس. آموزش مستقيم از طريق چت خواهيم داشت  Abonaccisystem امشب در سايت 12ساعت 

http://www.abonaccisystem.com/ChatRoom.aspx بصورت زنده با هم در زمينه آموزش چت داشته باشيم مراجعه كنند و. 

 .شد اهدشب فعال شده و پس از آموزش دوباره غير فعال خو 12فعال نميباشد و ساعت  البته در حال حاضر آدرس فوق

دار خدا نگه

 

  !!!این هم دليل که چارت خبر را ميسازد نه خبر چارت را  -30

 
 با سالم

پاسخي  داشتيم ، فردي از من پرسيد ، فردا را چگونه پيشبيني ميكنيد ، Voice Chat بودند و Raidcall دوستان عزيز ، ديشب كساني كه در
  . وزه را بزنداين چند ر High كه دادم اين بود كه فكر نميكنم

چارت است كه خبر را ميساز نه خبر چارت را ،  اين همه تاكيد دارم كه وقت خود را براي تكنيكال بگذاريد و نه فاندامنتال و اينكه دليل اينكه
  . امروز گواهي آمد

 !؟ 3465 ممكن است بگوييد چرا تا.  3465بود نزول كرد تا  3478فوريه از باالترين قيمت كه  27قيمت روز 

كافي است كه بك . آمده همه داراي حكمت و دليلي ميباشد  Calculator ديشب در هنگام چت هم گفتم كه تمامي لولها و سطوحي كه در برنامه
  .با موج و سواري روي آن است ديشب هم خدمتتان گفتم كه اين برنامه بهترين ابزار براي بازي.همه چيز دستتان بيايد  تست ميكرديد تا

Close  بوده  را نيز كه باالترين قيمت موج 1.3485بگذريم كه ميتوانستيد (نماييد و محاسبه كنيد  كه كلوز ديشب بود در برنامه وارد 3457را
 و توانست تا زير) در حالي كه وظيفه رزيستنس را داشت ( كه به عنوان يك ساپورت بود 3418فوريه ، قيمت به زير  27در ) را وارد نماييد 

Alteration Entry Point=1.3383  پيپ مانده به آن10تا  7يا حداقل (ميرسيد  1.3340برود و چون آن سطح را شكسته بود بايستي تا ( ،
 .را در شكل توضيح داده ام دليل توقف. متوقف شد  1.3365در حالي كه در سر راه خود در 

 :: پايين بيان كنم تا آن را خوب متوجه شويدو سطح  بگذاريد اين بخش از آموزش را با ادبياتي خيلي خودماني

اما با پر رويي تمام و  فوريه ريخت 27اما قيمت در روز . قسمتي كه وارد ميشود ، بايستي آن قسمت را كامل كند  گفته بودم كه قيمت به هر

http://ab4xstrategy.com/download/AbonacciCalculator_Ver%206.1_Feb%202012_Iran.zip�
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يفي برنامه احترام بگذارد و فكر كرد هر خجالت هم نكشيد تا به سطوح تعر حتي. بدون اينكه وظيفه محوله خودش رو انجام بده برگشت باال 
انجام بدي ، باز هم الكي بدو بدو در رفت باال ،  بار گفته بودم كه تو بايستي وظيفه ات را 100با توجه به اينكه . ميتونه رفتار كنه  جور دلش بخواد
بخواي بدون  ي باال و گروه فشار اومد كه اگرفرمان از بچه ها!! . همينجوري و بي اجازه بشكونه را Triggered=3487 فكر كرد ميتونه

با اينكه خيلي !! بشكوني ، ميدم حالتو انديكاتورها بگيرن رو 3487تموم كردن وظيفت كه همون كامل كردن مسير كاريت هست بخواي سطح 
ناگهان قبل از اينكه اصال خبري  اه بود ،فوريه ، اخبار زيادي توي ر 29اما امروز . رو بشكونه  3487سعي كرد تا  روز تمام هم 2پررويي كرد ، 

 برو پايين كارتو انجام بده و تا كارتو تموم نكردي اينورا ،"دادي سرش كشيدن و گفتن  بخواد خودشو نشون بده ، به بچه هاي باال گفتيم يك

 Alteration زير Confirmed( بود 3340بيچاره هم بدو بدو اومد پاييين تا وظيفه اش كه ديدن  پيدات نشه ، اون 3487سمت 

Entry Point ( دليل و الكي ترند رو بهم نريزه را تموم كنه تا ديگه اون باشه كه بي( !!!  

بياوريد كه چرا  كل مطلب بدستتان آمده باشد و كمي و تنها كمي به فكر فرو برويد و داليلي براي خود اميدوارم با اين متن سخيف و سطح پايين
دالري بصورت دمو  1000روز بود كه منتظر اين ريزش بودم ، يك اكانت  2حتي براي ايمان بيشتر شما كه بنده !!. ميكند؟ماركت اينگونه رفتار 

بود اگر االن اين متن را مي نوشتم و  ممكن.گرفتم به همراه تيپي و استاپالس تا با چگوني فكر كردن بنده و تريد آشنا بشيد  باز كردم و پوزيشن
ميآورند  دليل براي آن 1000بسياري از سايتهاي ارائه تكنيكال كه بعد از اتفاق مي آيند و  همچون داليلي كه در(ل مي آوردم تا دلي 1000حتي 

بازار بايستي ميريخت ، شما شك ميكرديد و ميگفتيد چرا زودتر  كه چرا) ، در حالي كه هر تازه واردي به فا ركس ميتواند گذشته را تحليل كند
 !!!نگفتي؟

كه چرا بايستي بازار ميريخت؟ و آنجايي كه من  دوستان فاندامنتالي و همچنين انديكاتور دوست سوالي كه دارم اينست كه ، دليل بياوريد ل ازحا
روز  2كه  ميگويد كه خبري در راه است ، همين بوده و هر حركتي از ماركت قابل پيشبيني است ، چرا ميگفتم كه چارت جلو جلو و پيشاپيش

آيا نميپذيريد كه حركت در اين ! ماركت قابل پيشبيني است ؟ آيا هنوز قبول نداريد كه! ريزش كند 3440پيشبيني شد كه بايستي تا سطح پيش 
 !حركت تعيين شده است؟ بازار محتوم بوده و از قبل

 هيج حركتي از ماركت نبايستي از زير. تست كنند كار كنند و يكماه قبل را كامال بك  بار ديگر به همه دوستان تاكيد ميكنم كه بيشتر با برنامه

تعجب برا انگيز نيست كه ساپورت و رزيستنسي !! ديگري كار ميكند و نه چيز Close آنهم برنامه اي كه فقط با يك!!! چشمان برنامه بدور بماند 
بگوييم كه فالن قيمت يعني  ت كه ما فقط از ابتداي ماهو همه آن نيز از قبل معلوم باشد ؟ تعجب بر انگيز نيس ثابت تا انتهاي ماه بوجود بيايد

حركت ماركت بصورت جبري و محتوم نيست؟ باز هم افرادي هستند كه بگويند  رزيستنس و فالن قيمت يعني ساپورت ؟ آيا اينها نشان از
بازاري به اين بزرگي هستيم كه آنها  ابلبازي بزرگان ؟ بازي بزرگان با كي؟ چرا فكر ميكنيد كه ما آماتوركارها عددي در مق ماركت يعني

  بخواهند با ما بازي كنند ؟

 
  را برايتان به نمايش گذاشته ام دو نوع تريد

چگونه است ؟ آيا سودي  نظر شما نسبت به ريسك به ريوارد سود داده %40 خورده و TP كه هر دو به Abonacci بر اساس استراتژي -1
 !!!كم است آنهم در يك روز ؟% 40

 !!!!!!!!!!!!!!!! S.L يا و TP بدون هيچ!! شايد به سود برسه و شايد كال مارجين كنه ... اميد و آرزو و شايد و بر اساس استراتژي -2

 
 و FXPRO پالتفورم من از قبل پيش بيني كرده بودم كه بازار ميريزد و ماركت قابل پيش بيني است ، با براي اينكه خيالتان راحت باشد كه

ID=3734362 , Password=aaaa1 كنيد الگين كنيد و خود مشاهده!! 
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  ماه مارس Abonacci Calculator Ver 6.1 نرم افزار محاسباتی  -31

 
 مارس آماده دانلود ميباشد ماه Abonacci Calculator Ver 6.1 نرم افزار محاسباتي

 .كنيد لطفا با كليك بر روي لينك ذيل آن را دانلود

http://www.ab4xstrategy.com/download...02012_Iran.zip 
يري براي پوزيشن گ دوستان عزيز تاكيد ميكنم تا فراگيري كامل آموزش ، تحت هيچ شرايطي از اين نرم افزار به

ماه گذشته را بررسي نموده و سپس  4حداقل براي  لطفا. سال اطالعات گذشته در سايت ميباشد  2مدت !!! استفاده نكنيد
اولين بار در دنيا معرفي ميشود و شايسته اينست كه اول آنرا بررسي نموده و پس  اين سيستم براي. بر روي دمو كاركنيد

 .شويد ار كنيد ، وارد مرحله تريد اليواطمينان از اينكه ميتوانيد با آن ك از

  .سپاسگذارم

 

  2012مارس  1تحليل روز   -32

 
 

  fx 2011 نوشته اصلی بوسيله
روزه دنبال یه موقعيت هستم تا  3مثال االن من .اعالم می کنه نرم افزار اصلی فقط کمی دیر موقعيت 4xtraderجناب 

 .هست و در این مسير رنج. تایيد شده و لی تریگر ندادهه صعودی و چه نزولی  تریگر بده و لی حتی نقاط
دوست دارم روزانه حداقل یه  نيستم دم صصبوریآ من که اصال. به نظرم این سيستم برای افراد صبور مناسبه

 مثال از نقطه تایيد ترند تا.(از معایبش اینه که خيلی از حرکت ها را از دست می دهيم و یکی دیگه. چند پيپی بگيرم
 .لطفا اگر راهگشایی دارید بفرمایيد)ریگر ورودت

 
بازار قابل  ما این راه را شروع کردیم یا باید بهمون ثابت بشه که.راهنمایی بدید ممنون ميشم لطفا اگر به ما بيشتر

 .پيش بينی هست و یا اینکه خداحافطی کنيم
 

 .سونیبر و تریدرها را به نون و نوایی.راهنمایی کنيد اميدوارم شما ما را

 

 با سالم

بعد از . ها وارد بشيد Alteration Point چرا كه كافي است تحليل درست كنيد و در. حتما منتظر تريگر باشيد  دوست عزيز ، نيازي نيست
همچنان كه امروز آنگاه چه ؟ . روز رنج شود  4يا  3بين دو تريگر بوليش و بريش ،  گاهي اوقات ممكن است بازار در. تريگر ميتوانيد ادامه بديد 

پس به جاي آنكه نقش . قرار داشت  باشد ، زير آن) 1.3330(مربوط به داون ترند  Alteration Entry Point بجاي آنكه باالي قيمت
مربوط به آپترند  Alteration Entry Point شكستن آن يعني رسيدن به پس. ساپورت را بازي كند ، نقش رزيستنش را بازي كرد 

قصدي براي پايين آمدن  كه همين نشان داد كه) 1.3330(مربوط به داون ترند  Alteration Entry Point افتاد زير دوبارهو ) 1.3350(
 Sell و آمدن باالي دوباره آن ، وارد 1.3330كافي بود پس از افتادن زير  . پيپ 10چند پيپ بود؟  Alteration Entry قانون شكستن. دارد 

پيپ يعني  10كه ما گفتيم  براي همين بود . نرفت 1.3355ديديد كه باالتر از . ميگذاشتيد  1.3350پيپ باالي  10را استاپالس آن  ميشديد و
 ورود قيمت. بايستي باالي فالن سطح باشد  Close معني دارد نه قانوني مربوط به اينكه برايمان Shadow در اين سيستم نه. شكسته شدن 

اعتقادي به شكل كندل و از آن حرفهايي مثل دوجي ،  من اصال(افه و ياشكل كندلي كه وارد شد ، كار تمام است يعني كار تمام شد ، با هر قي
  )تمام. وارد شد ، ديگر وارد شد قيمت به جايي. ندارم.. حرامي ، 

 . وارد شدپس با ريسكي معين ميشد .افتاد  76.4چرا كه به زير  . را تاييد كرده بود Sell نيز 4از طرفي تمپليت 

براي امروز مهمترين نقطه  بطور مثال. اسامي مشخصي دارند كه حكمت وجودي آنها نيز در اسمشان قرار داده شده است تمامي سطوح برنامه

http://www.ab4xstrategy.com/download/AbonacciCalculator_Ver%206.1_Mar%202012_Iran.zip�
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 اين نقطه.  1.3362است كه برابر  Rising Point پيدا كنيد و آن عدد Swing Trading Signal براي باال رفتن را باز ميتوانستيد در صفحه
-7=1.3355. نقش بسزايي دارد  7هميشه در مورد گامهاي زيربنايي يورو صحبت كرده ام و گفته ام كه عدد . صعودي ماركت  يعني نقطه
 .گذاشته و باالتر نرفت و نقش نزولي خود را در پيش گرفت اينجا بود كه ماركت به اين نقطه احترام!!!!  1.3362

پس بجاي آنكه  . بود كه بجاي آنكه باالي كلوز روز باشد ، زير كلوز قرار گرفته است 1.3302صعودي قيمت  همچنين گذرگاه يا معبر
 .آن ، تاييديه اي براي ريزش امروز قيمت ميباشد رزيستنس باشد ، نقش ساپورت را برعهده گرفته است و رفتن قيمت به زير

 .را پيشبيني كنيد كات يورو كامال انس گرفته و حتي بتوانيد كندلهاي بعديبراي اين است كه بتوانيد با حر زماني كه تاكيد به بك تست ميكنم ،

 

  شود یکی از نکات بسيار مهمی که در ابتدای هر ماه بایستی به آن توجه  -33

 
 . است Whole month interpretation آن توجه شود ، بخش يكي از نكات بسيار مهمي كه در ابتداي هر ماه بايستي به

چرا كه در . نخواهد شد  اين صفحه با ورود كلوز جديد عوض. خواهيد بود حركت ماركت را در كل ماه پيشبيني كنيد  حه شما قادردر اين صف
 . درون خود فقط محاسبات كل ماه را انجام ميدهد

ود تا حركتهاي آينده ماركت را با سطوحي قادر خواهيد ب شما براحتي. ابتداي ماه ، اولين صفحه اي كه به آن نگاه ميكنم ، اين صفحه ميباشد  بنده
 .قرار داده و پيشبيني درستي داشته باشيد كه تعريف شده اند ، مورد بررسي

 .بررسي قرار دهيد با استفاده از نرم افزار مربوط به ماههاي قبل ، اين بخش را بيشتر مورد. مشاهده كنيد يكي از پيشبيني ها را در عكس ميتوانيد
به  بار هم اشتباه نكرده و مورد اعتمادترين پيشبينيهايي است كه دوستداران ابوناچي سيستم 1ه اين بخش تا بحال حتي براي سال گذشت 2در  

 . كار ميبرند
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  FX_Maniac نوشته اصلی بوسيله
 .ممنون از پاسخ شما

 :مطرحه باز این سوال برام
 .صرفا داره خط پایه رو مشخص می کنه 4نرم افزار تمپلت 

 من ازش چطوری می تونه باشه؟ استفاده ی دائمی
 )جا به جا بشه چون ممکنه در ماه آینده یورو با گام حرکتی دیگه یی(

 آیا قابل اعتماد هستش؟
 

 :آقای خاکستر پاسخ بدید ضمنا ممنون ميشم اگه به این پست
http://iran-egold.com/forum/showpost.php?p=133362&postcount=555 

 

  گرامي دوست

پيپ  220چرا كه پس از آن . تمامي تريدرها دوست دارند تا بتوانند اين خط را پيدا كنند  چرا كه. خط پايه ، مهمترين بحث در تمپليتها ميباشد 
البته . پيپي يورو تا آخر زندگي اين ارز ثابت خواهد بود 220 رفتار. رسم كرده و داخل آنرا با فيبوناچي رسم ميكنندبسمت باال و پايين گپ را 

. رفتار ثابت ميباشد  وجود دارد و هميشه اين Abonacci System كه اين خاصيت تمامي تمپليتهايي است كه در بطور كلي بايستي عرض كنم
  .ميباشد ه از برآيند همه رفتارهاي تمپليتهافقط رفتار كلي ماركت برگرفت
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  سعيد خاکستر نوشته اصلی بوسيله
 .همراه با عرض ارادت

 
مذکور  اتفاقی وارد این تاپيک شدم و نوشته های پست اول باعث شد تا تمام پست های تاپيک امروز صبح به صورت

 .رو مطالعه کنم
 

اسيالتور های متا تریدر این هستش که این ایندیکاتور ها  یکاتور ها وبرای مقدمه عرض کنم که نظر من در مورد ایند
 .آشغال هستند

 ..........)دکنن کسانی که به علم و تجهيزات بازیافت مجهز باشند می توانند از این آشغالها استفاده و تنها(
 

ال کار ها پوزیش می خواهم پيشاپش از همه فاندامنت ببخشيد که کمی رعایت ادب رو در این پاراگراف نمی کنم و
محض هستش و چرا ..... این اخباری که در این سایت های خبری اعالم ميشود  که باید بگویم فاندامنتال و مخصوصا

زمانی رخ می  فاندامتالييست ها نمی توانند جواب این سوال رو بدهند که چرا هميشه اتفاق های بزرگ کسی از
مارکت به سطح مهم تکنيکالی چرا  سطح تکنيکالی مهم هستش و قبل از رسيدن دهد که بازار دقيقا روی یک لول و

مورد بحث کنيد تا مسير تاپيک روال خودش را داشته  لطفا در این. (هيچ وقت هيچ اتفاق مهمی رخ نمی دهد 
 ).دباش
 

 اپيک رو ازرو عرض کردم که خدمت شما بگویم شاید عاملی که باعث شد تا تمام پست های ت خوب مقدمه باال
 .هستش مطالعه کنم این دیدگاه مشترک بود 10صبح تا االن که ساعت  7ساعت 

 
برای  دارم و حاال سال هستش که به صورت تخصصی روی رفتار یورو به دالر تمرکز 4عامل اصلی اینکه حدودا  و

ل  :شروع چند سوا
 

ط ميانگين ح ATR ایا شما به ظر شما در مورد متوس و ن رید؟   چيست؟ رکتیاعتقاد دا
 

=== 
 چيست؟ 78.6نظر شما در مورد لول . رو مشاهده کردم 76.4لول  در لول های فيبو ناچی شما

http://iran-egold.com/forum/showpost.php?p=133258&postcount=469�
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===== 

برای تحليل  Close خواهيد این موضوع را القا کنيد که در پيش بين های خود فقط از شما در نوشته های خودتان می
 .پيش بينی استفاده می کنيد و

ها نيز به مراتب صحبت شده و در سيستم  High,Low,Close شما از لول های فيبو و در حالی که در محاسبات
 .ميشود استفاده

 .کندل ها نيز بهره گرفته شده از نفوذ و شکست هم استفاده شده و یعنی از علم
 

 .کنيد برای تحليل و پيش بينن استفاده می Close که تاکيد می کنيد فقط از ایا دليل خاصی دارد
 

========== 
 

 :که اینکه گفتم سالهاست روی رفتار یورو تمرکز داشتم باید خدمت شما عرض کنم و برای این که دليلی برای
 

قيقا عدد ورو د  ميباشد 221.464 برای ماه جاری گام ترید برای ی
 

 .بشوم دعدد نيز یکی از عوامل مشترکی بود که باعث شد تا من به تاپيک شما عالقمن و چگونگی بدست اوردن این
 

========== 
 

بتوانيم بحث های علمی خوبی در زمينه رفتار یورو به دالر را داشته  رزوی موفقعيت داشته و اميدوارم کهآ برای شما
 باشيم

 با احترام
 خاکستر سعيد

 

  با سالم و احترام

 .ديگر از اينكه هم نظري را پيدا ميكنم ، خوشحالي خود را ابراز ميدارم بار

بوده و  Volatility ابزاري براي پيدا كردن يك ATRاعتقاد داريد؟ و نظر شما در مورد متوسط ميانگين حركتي چيست؟ ATR هشما ب ياآ-
يكي از بهترين  زماني كه اين اينديكيتور را دولپ كرد ، سريعا به عنوان Welles Wilder آقاي. ميباشد  شايد بهترين اينديكيتور براي اين كار

ابزاري . در كاماديتي بيشتر است تا در استاك ماركت volatility چرا كه . در كاماديتي بكار گرفته شد volatility كردن ميزان ابزار براي پيدا
تصميم بگيرم كه از اينديكيتوري  اگر من زماني. بيشترين و يا كمترين رنج را براي يك پريود يا سشن خاص بدست آورد  است كه بتواند

 .بودخواهد تنها اينديكيتوري را كه براي آن وقت ميگذاشتم همين ) ديوار دا اون روز رو نياره و روم بهكه خ( استفاده كنم 

 چيست؟ 78.6نظر شما در مورد لول . رو مشاهده كردم 76.4فيبو ناچي شما لول  در لول هاي

 .براي لولهاي تمپليت تابحال كاربردي نداشته و يا من پيدا نكردم خير

براي تحليل و پيش بيني استفاده مي  Close اي خودتان مي خواهيد اين موضوع را القا كنيد كه در پيش بين هاي خود فقط ازه شما در نوشته
 .كنيد

 .ها نيز به مراتب صحبت شده و در سيستم استفاده ميشود High,Low,Close فيبو و در حالي كه در محاسبات شما از لول هاي

 .و يعني از علم كندل ها نيز بهره گرفته شده نفوذ و شكست هم استفاده شده از

 .كنيد براي تحليل و پيش بينن استفاده مي Close خاصي دارد كه تاكيد مي كنيد فقط از ايا دليل

حساس و همچنين جهت احساسي روزانه ماركت را پيدا كنيم تا  براي اينكه نقاطي. استفاده شده  High,Low,Close براي طراحي سيستم ، از
كلوز ميشود ، نيازي به هيچ  اما وقتي صحبت از استفاده از. روزانه و ماهانه است ، از رنج روز قبل استفاده ميشود  ول جديد كه محصول تداخلل 4

 لول روزانه صرف نظر كرده و به 4پس اينجا تنها از همان . برايمان توليد شود  رنجي نيست و كافي است كلوز كندل خاص را بدهيم تا سيگنال
 .يا ساليانه را تحت تغيير قرار نميدهد قابل توجه است كه رنج روز قبل به هيچ عنوان سطوح ماهيانه و. بقيه نقاط توجه ميكنيم ديگر

كه  هيچ شرايطي به اندازه يك لول هم از فيبوناچي استفاده نشده و تنها براي تمپليتها است تحت Abonacci Calculator همچنين در برنامه
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نفوذ و يا . شده شما تفاوت دارد و اصال منظور آنها نميباشد  ويا اينكه شكست ، با مفاهيمي كه در علوم ياد Penetration نفوذ يا. اردكاربرد د
چندين صفحه يا اصال كتاب  در حالي كه در همان علوم. قيمت با هر شكل و قيافه اي و يا در هر كندلي صادق ميباشد  شكست تنها معني آن عبور

 .صحبت ميشود..... در چه سطحي قرار گرفته و يا مورد شكل كندلها و زمان نفوذ و اينكه پس از نفوذ كلوزدر 

 :گفتم سالهاست روي رفتار يورو تمركز داشتم بايد خدمت شما عرض كنم كه و براي اين كه دليلي براي اينكه

 ميباشد 221.464جاري گام تريد براي يورو دقيقا عدد  براي ماه

 .بشوم نيز يكي از عوامل مشتركي بود كه باعث شد تا من به تاپيك شما عالقمند نگي بدست اوردن اين عددو چگو

 220چرا كه . ميشود ، استفاده كرده ايد كه خود جاي اشكال دارد  استفاده ATR كه شما فرموديد ، شايد از روشي كه از 221.464در مورد 
، براي ماههاي متفاوت ، در  بوده و هيچوقت تغيير نميكندو فقط مرجع آن كه همان خط پايه است زندگي ارز يورو ثابت پيپ در تمام دوران

بطور كلي يكي از  .اين نحوه منحصر بفرد بوده و براي اولين بار در دنيا مطرح ميشود اين نگرش ابوناچي سيستم در. سطوح متفاوتي قرار ميگيرد
 . دوران حيات ارز مورد نظر ميباشد وح و رفتار در كل زندگي وبازرترين خصوصيات اين سيستم ثابت بودن سط

 
 .رفتار ارزها و يا كال ماركت از روشهايي غير معمول هستيد ، جاي بسي خوشحالي ميباشد در كل از اينكه در حال تحقيق در

 

36 

  AR.dadkhah نوشته اصلی بوسيله
 با سالم

اه معامالتی خودتان عرض کنم که در جایی از فرمایشات شما و دیدگ ضمن تشکر از شما بابت مطرح کرردن سيستم
شده  ماه اینده معتبر دانستيد در همين حال در پست باال برای این ماه پيشبينی 6را برای  1.3487دیدم که سطح 

 .باشد صعود داشته 1.3621برسد ميتواند تا  1.3478و سپس به  1.3461که اگر قيمت به 
 :ود امددر اینجا دو سوال به وج

 ؟ ماه اینده معتبر است چگونه از همين ماه احتمال گذر از این سطح داده شده 6 برای 1.3487اگر سطح  -1
و  1.3478( پيپی  26تا  9قيمت با رسيدن به فاصله  ماه اینده هست چگونه 6معتبر برای  1.3487اگر سطح  -2

 .نتفی ميکندماهه را م 6و پيشبينی  این سطح را به چالش ميکشد) 1.3461
 .تناقض توضيح بدید لطفا درباره این

 .احترام با تشکر و

 

 با سالم

  حضرتعالي ، ضمن تشكر از انتقاد

از زيبايي هاي اين سيستم است كه بتواند در شرايطي خاص با اطمينان  از طرفي اين. خوب توجه كرديد اما به پستهاي قبلي بنده توجه نكرديد 
  . خاطر صحبت نمايد

با نگاهي و زاويه اي  3478و  3461اما سطحوح  . ماه آينده معتبر خواهد بود 6يك رزيستنس ساليانه است و براي همين تا  1.3487سطح 
نفوذ ساليانه  قرار گرفتن رنج ماهيانه به زير لولهايي خاص از سطوح ساليانه ، باعث ميشود تا ضريب مخصوصا. ديگر به بازار نگاه كرده است 

چيز سيستم است و بر اساس قرار گرفتن كلوز در سطوحي خاص ،  همچنين كه عرض كردم ، در اين سيستم كلوز همه. تغيير كند براي يورو 
قيمت به يك سطح  براي حمله. و فاكتور در فرمول عوض شود كه يكي از مهمترين آنها ، ضريب نفوذ است  باعث ميشود تا چندين ضريب
كه يك سطح ماهيانه است بشكند ،  3453در حال حاضر چون سطح . ميدهد بوده و ضريب نفوذ را تحت تاثير قرار ساليانه ، رنج ماه تعيين كننده

 . ميرسد 3621شكسته و به  3487سطح مهم ماهيانه % 1000و يا بهتر بگويم % 100يا احساس تريدرها شده و  Sentiment باعث تغيير در

 ه به ما اطمينان رسيدن به نقاط را هديه ميدهد؟سيستم ك آيا اينها تناقض است يا از اعجاز

آيا اين از زيبايي هاي يك استراتژي نيست . است ميرسد  1.3259 كه 4تمپليت % 50بطور مثال ، همه دوستان متفق القول گفتند كه قيمت به 
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حاضر كه اين نوشته را مينوسيم  در حال تريدرها يك نظر واحد و يك مسير واحد و يك تارگت واحد داشته باشند؟؟ كه باعث ميشود تا اكثر
. قيمت سطح مورد نظر دوستان را ديد
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  ALBERTINI نوشته اصلی بوسيله
ر 4xtrader جناب فزا ز نرم ا ضييحی که ا و و ابهاماتی وجود دارد در شکل ت ضات  ق  .گذاشته اید تنا

 
طيل  -1 ق مست قيمت  ميشود نتيجه گرفت 1طب  ميباشد 1.3511را بشکند هدف  1.3478اگر 

 
طيل  -2 ق مست قيمت  ميشود نتيجه 2طب  ميباشد 1.3621را بشکند هدف  1.3478گرفت اگر 

 
طيل  -3 ق مست قيمت  ميشود 3طب  ميباشد 1.3660را بشکند هدف  1.3478نتيجه گرفت اگر 

 
طيل  -4 ق مست ر  1.3453را رد کند تا  1.3357قيمت  اگر 1طب فزا ز نرم ا ق قسمت دیگری ا ميرود ولی طب
ز  ایستی تاب ز  1.3385رد شدن ا ز دو ترا طقا یکی ا  تریدر برای 1.3357یا  1.3385صبر کرد که من

و بال استفاده است  .بی مفهوم 
 
طيل شماره  -5 ق مست قيمت  3طب ضييحات  1.3754را بشکند هدف  1.3660اگر  و ق ت ود ولی طب خواهد ب

ود خواهد 1.3747قسمت دیگر هدف   ب

 

 با عرض احترام

زوايايي همچون ضريب . مختلفي نگاه ميشود  در پست قبلي عرض كردم ، در سيستم ابوناچي ، به هر ارز يا كال ماركت از زواياي همچنان كه
 باعث ميشود تا نتايجي متفاوت اما در راستاي هم و تقويت كننده اطمينان... و  Tendency Factor نفوذ ،ضريب احساس ، ضريب تمايل يا

پس با اطمينان . بيشتر ميباشد  Tendency Factor ه فاصله آنها از همديگر بيشتر باشد ، نشان از ضريب نفوذ بيشتر وهرچ. براي تريد است 
اطمينان و  ببينيد صحبت از. ميرسد  3621ي ميگوييم كه به % 100كه اگر بشكند ، ما با يك اطمينان  3453همانند . بيشتري ميتوان تريد كرد
 !! محتوم بودن و اجبار است

 اما با اين حال. راز بزرگ عددي ارز يورو است كه در پستهاي اوليه توضيح داده شده است كه همان 7=3747-3754نيز  5در مورد شماره 

يك از مربع هايي كه شما نام برديد ، از نگاهي متفاوت  چرا كه هر. براي اطمينان بيشتر به هنگام تارگت گذاري ، عدد كمتر را در نظر ميگيريم
  .به بازار نگاه ميكند

 

  دليل تاکيد زیاد برای فهم واقعيت بازار  -39

 
 با سالم

و واقعيت  تاكيد ميكنم كه بايستي واقعيت بازار را درك كرد؟ اصال آيا تريدر نياز دارد كه ماهيت شايد برايتان عجيب آيد كه چرا من اين همه
 بازار را درك كند؟

 از عباراتي همچون بازي بزرگان . مورد اينكه چرا چارت جابجا ميشود صحبت شده است ارجي و ايراني درببينيد در بسياري از فوروم هاي خ

بوجود مي آيد ، با احساسي  (Shadow) اين مورد كه چرا شدو گرفته ، تا اينكه بازار و قيمت را بانكها جابجا ميكنند و حتي بسياري از افراد در
 "و يا اينكه . "!!!خود ادامه ميدهند  ازار اول ميروند و استاپالس ما را ميزنند و سپس تغيير جهت داده و به راهبزرگان ب" مظلومانه ، ميگويند كه

 .... و "سود ما ، آنها ضرر ميكنند  بانكها دوست ندارند ما سود كنيم ، چرا كه از
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تريدرهاي عالم كه در مقابل  عالم دست به دست هم داده اند تا آيا همه ؟آيا چارت بازي بزرگان است ؟ اما آيا به واقع اينها مورد قبول هستند
كوركورانه  اين نوع تفكر از تقليد!!!!!!!!!!!!! به نظر نميرسند را قرباني حركات خود كنند؟ بيليون دالر جابجايي روزانه بازار هيچ و به واقع هيچ 3

افرادي كه به دليل نداشتن دليل ، به هر چيزي اسم . داخل منتقل شد خارج بهافرادي كه براي اولين بار و يا بعد از همه گير شدن فا ركس از 
هم آن را به چالش كشيده و رد  Abonacci Community اين ادبيات را حتي در بسياري از فوروم هاي خارجي ديده ام و در بنده. ميگذارند 

 براي اين منظور بنده تعريف و ماهيت وجودي چارت را كمي باز ميكنم. د چارت نداشته ان به نظر اينجانب ، تريدرها تعريفي درست از. كرده ام

 .، شايد موجب تغيير در نگرش شود

چارت  يك. بعضي مواقع و سيستمها چند بعدي كه گوياي تغييرات قيمت در زمانهاي خاص ميباشد  چارت ابزاري است دو بعدي و در : چارت
اما به واقع چارت چه چيزي . آن را در زمانهاي مختلف ببينيد  ي قادر باشيد تا قيمت و افت و خيز هايبه شما كمك ميكند تا بتوانيد از لحاظ بصر

  را به ما نشان ميدهد؟

شما نشان ميدهد كه بازار داراي احساس بوده و براي نشان دادن ميزان  چارت به. نسبت به قيمت است ) تريدرها(چارت نمايشگر احساس تجار 
اين . بازار در حال تغيير است  زماني كه قيمت جابجا ميشود ، يعني احساسات! بهترين ابزار عددي است كه بكار مي آيد  احساسات ، قيمت

رياضي  پس خود قيمت به تنهايي ميتواند نماد. ميباشد  همچون ، ترس ، اميد ، طمع و آز تصميم گيري جمعي به داليلي احساسات نيز برگرفته از
تومان ميرسد ، نشانه طمع  2300اگر دالر در ايران به  . پس خود چارت تصوير كشيده شده همان احساسات ميباشد. شد از همين احساسات با

زماني كه بانك مركزي ايجاد امنيت  تهييج افكار عمومي و ايجاد ترس و خاكستري نشان دادن آينده بازار ميباشد و در مقابل گروهي از افراد و
 ،حال اگر همين اميد بيشتر شود. احساسات به رياضي نشان داده شده جامعه ميباشد  ومان ريزش ميكند و اين ريزشت 500ميكند ، در يك شب 

 2300كه در اول صبح روز بعد از دالر  اين ريزش و گپ. آينده از خاكستري به روشن تبديل شده و قيمت كاهش بيشتري خواهد داشت 
رياضي  اما همين اميد ، در چند روز بعد باز به ترس و طمع باخته و نماد.نفوذ ناميده ميشود  و ضريبتوماني بوجود مي آيد ، همان شدت و قدرت 

  !! خود را به صورت قيمت باالتر به نمايش ميگذارد

خارج از هستي است كه  اين مقوله واقعيتهايي از. سال آنرا تدريس ميكردم  4نيازمند تدريس مقوله اي هستم كه  براي توضيح بيشتر چارت
همان مسائل بود كه مرا كمك كرد تا كامال ديدگاهي متفاوت . تحليل كرد  مباحثي كه با دانستن آن هر چيزي را ميتوان. بحث اين تاپيك است 

  . تريدرها پيدا كنم و نرم افزارم را به وجود آورم با تمامي

، در اين نرم افزار حكمت  ي را ديديد shadow چرا كه بعدا زماني كه،  تكانه هاي آن هيچ وقت ضد شما نيستند اما دركل بدانيد كه چارت و
نه ) ميدهد بايستي اول آن قيمت مشاهده ميشده و بعد بازار تصميم به حركت بگيرد منظور دليل تكنيكالي است كه نشان. ( آن را خواهيد ديد 

اين را شنيده ام كه در دادگاه ايران اين مطرح !!!( رفت  ن بيچاره را زد وبه دادگاه رفته و ضد بازار شكايت كنيد كه آمد و تنها استاپالس م آنكه
برده و اين را بازي  و همچنين چون از ناداني شكست خورده است ، اصل و اساس فاركس را زير سوال) ميخواهد  شده و حاال فرد پول خود را

 . ا دانسته و وارد شدن به آن را يك حماقت بدانندآماتوره بزرگاني براي جمع كردن و كالهبرداري افرادي مظللللوووم و

  افراد بازنده اين بازار هستند ؟ 90%چرا پس  حال ممكن است بگوييد ،

، با يك تحليل  ممكن است خيلي سايتها صحبت از خريد داده باشند ، اما بسياري از شما دوستان. باشيد  شايد همين امروز پاسخ خود را گرفته
اما چه كساني بازنده اند ؟ كساني كه نميدانند بازار به كدامين سو  ! بازار ريزش دارد و تا كجا خواهد رفت ؟ پس سود كرديدساده دانستيد كه 

افرادي كه فكر ميكنند ! استراتژي درستي ندارند  افرادي كه! عبارتي ديگر ، افرادي كه نمي دانند احساس آينده بازار به كجا ميباشد  به. ميرود 
بازار بازي بزرگان است  كه من ميگويم شما احمقترين آدمها هستيد كه اعتقاد داريد( اينكه وارد آن ميشوند  ابل پيش بيني نيست و جالبتربازار ق

 ).و غير قابل پيشبيني و دانسته وارد آن بازي ميشويد

  !!ميتواند شما را اذيت كند ، اما هيچ وقت شكستتان را گردن چارت نيندازيد بروكر
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  lucifer_quest نوشته اصلی بوسيله
 : جناب ابوناچی عزیز

 می باشد ؟ Behavioral Finance ذکر شده همان دانش آیا منظورتان از مقوله های
 . در این زمينه ارائه کنيد ممنون می شوم اگر توضيح کوتاهی

 . با احترام

 

 با احترام

ايشان جريان تاثير  . توسط كاهمن مطرح شد ، خير 1979ر يادم باشه در سال كه اگ Behavioral Finance نظريات اگر منظورتان از
اما آن مقوله كه . پايان نامه خود كمي نظريات ايشان رو هم به چالش كشيده بودم  اتفاقا در. مطرح كردند ... روانشناسي را در اقتصاد و بازار و 

عنصر ،  4در صورت عدم حضور هر يك از  قابل اعمال است و  entity ع پديده ياكه در تمام هستي براي هر نواست بردم قوانيني ثابت  نام
اصلي  تئوري ها بر روي بازار بسيار بسيار قابل اجرا بوده و به دليل بهره گيري از قوانين آن. وجود خارجي نخواهد داشت entity ديگر آن

 . خارج از حوصله تاپيك است البته اين مسائل. حاكم بر جهان ، راهگشايي بيشتري از نظريات آقاي كاهمن دارد 
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 net را ميدهد ویندوز من ایکس پی هست و انتی ویروس را حذف کردم برنامه وقتی نرم افزار را اجرا ميکنم پيغام زیر
framework باتشکر لطفا راهنمایی کنيد. نصب کردم اما درست نشد هم 

 

دليل ايجاد اليه  تنها مسئله اينست كه به. و باالتر  XP مايكروسافت بوده و ويندوز net framework 3.5 برنامه نياز به اجراي آن داردآنچه 
 د ،شديدا نسبت به نرم افزارهايي كه احتمال رسوخ به حافظه آن را داشته باشن امنيتي ، نرم افزار خود را در محيطي كامال ايزوله اجرا مينمايد و

بهتر است آنها را . ويروس كش از اجرا جلوگيري ميشود گاهي نيز توسط فايروالهاي نرم افزارهاي. هوشمندانه عمل كرده و حتي اجرا نميشود 
 Administrator اجرا كنيد كه C اجرا ميكند در درايو ي غير از درايو Sand Box محيط ايزوله شده چك كرده و بدليل آنكه خود را در

Privilege به آن داده شده است. 
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. رسيد و متوقف شد 3192 قيمت در آخرین ساعت های بازار به   .پيپ رد شود 6فقط توانست که  
 واقعا. خواهد رسيد 3159به عنون یک نقطه کليدی یاد شده و در صورت شکسته شدن آن به  قيمتی که در برنامه

  .لب بودجا
 4xtrader  جناب حقيتا باید احسنت گفت به
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مباحثي از خود درآوردي را مثل خيلي  زماني كه بنده در مورد راز نهان بازار صحبت را شروع كردم ، خيلي ها فكر كردند كه من دوست عزيز ،
صحيح  فركانس ذاتي ارز و گامهاي آن از بزرگترين يافته ها و به واقع حقيقتي مثل. ارائه كنم ها كه شايد اصال حقيقت نداشته باشد را قصد دارم

هميشه از خدا خواسته ام كه همچنان . به نمايش درآورد  ترين كشفياتي است كه باعث شده است تا اين برنامه حقيقت اصلي حركت در بازار را
كند تا بدون هيچ  رحمانيتش ، باقي آن را نيز به من عطااين كشفيات همه از رحيم بودن او بوده و نه از  كه بر من لطف و مرحمت داشته و

 . كار ميكند 7بنده عرض كرده بودم كه يورو بر پايه عدد فركانسي  براي آنكه بيشتر متوجه شويد،! اشتباهي بتوان آينده را پيش بيني كرد

اگر خيلي خوب دقت كنيد ،  3185 برابر است بابازار  low در روز دوم مارس. بازار را نگاه كنيد  Low كافي است . 1.3185=1.3192-7
تريدرهاي عالم ، در آخرين روز  تمام. وجود دارد  3192يا نقطه كليدي در  Key point برنامه اعالم كرده بود كه يك ميبينيد كه از ابتداي ماه

 اگر بصورت ادبي بخواهيم يك متن اقتصادي احترام گذاشتن يك عبارت اقتصادي است كه كلمه( هفته به اين منطقه كليدي احترام گذاشتند 

كالس نميگذارم و اينجوري بخواهم به قول  و بنده براي خود All traders respected the key pointat 1.3192 بنويسيم ميگوييم
عرض كردم  در آن زمان كه خيلي افراد مرا شياد ناميدند ، بنده) . برم عبارت اقتصادي را بكار مي بلكه يك. دوستان باالشهري ، نوشابه باز كنم 

آيا به واقع به اين ايمان . ، اما بنده عرض كردم كه آينده ثابت ميكند  خيلي ها باورشان نميشد. كه بازار قابل پيش بيني است ، آنهم از ابتداي ماه 
 High Low هاي ورودي همچون ك ميشويم ؟البته دقت كنيد ما باكمترين دادهپيش بيني و محتوم است آهسته آهسته نزدي كه بازار قابل

Close در حال پيشبيني بازار هستيم. 
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  ! داده است و نمی دانم این دو به هم ربطی دارند با خير تشابهه اسمی عجيبی رخ

  2002به همراه ورنون اسميت در سال !!! ) ما فرمودید کاهمن بود ش اسمی که( دانيل کانمن 
 روانشناسی نوبل اقتصاد را دریافت کردند و این جایزه به خاطر وارد کردن بينش های مشترکا جایزه ی

ق به علوم اقتصادی به این دو دانشمند تعل ) به ویژه توجه به قضاوت و تصميم گيری افراد در شرایط عدم اطمينان (
 .گرفته است

 تاثير روانشناسی در: ست که فرمودید یعنی ابحث دقيقا همانی  همانطور که مشاهده می کنيد
 ست در این زمينه مشغول به تحقيق هستم گفتم شاید وجه مشترکی باشد دراآنجا که مدتی  اقتصاد و بازار ، از

 . دیدگاهمان به بازار
 
 احترام با

 

در آن سال ارائه  را Prospect theory ايشان.نظرياتشان را ارائه دادند  1979كه در سال  Tversky و Kahneman بله منظور آقاي
 . كردند را رائه The Theory of Moral Sentiments اما آقاي اسميت. دادند 

 
د ؟ همچنانكه در همان پست نيز دستجمعي بر بازار تاثير گذار نباش مگر ميشود تاثيري نداشته باشد ؟ مگر ميشود منكر اين شد كه احساسات

فرو  Sentimental احساسي يا تقاضا و نياز به يك حالت Demand بازار به دليل.  Sentiment يعني احساس يا همان عرض كردم ، بازار
ر نوع اعتقادي است كه اما تفاوت فكري بنده و شما د. اميد و آزي كه عرض كردم  همان ترس و. امضاي بنده را دقت كنيد . رفته و تغيير ميكند

. نظر گرفتن فاندامنتال قابل پيش بيني است ما معتقد به اين هستيم كه بازار را مستقال بدون در. پيش بيني بازار و حركت آن است  نسبت به
در آمده  ت رياضياست و روانشناسي اعمال شده بر بازار قبال تاثير آن بصور Demand و Sentiment چرا كه فاندامنتال كه ريشه آن همان(

بازار را بصورت عددي نمايش ميدهد ، بنابراين ميتوان  چون قيمت كه يك نمادي است كه) و بصورت نمادين قيمت نمايش داده شده است 
نكر آن اصوال بيسوادان م پيش بيني كرد و هر آنچه نتيجه گرفته شود ، منكر تاثير فاندامنتالي نخواهد بود و بصورت عددي و رياضي هم آن را

 من فكر ميكنم ،! توليد ميكند نه فاندامنتال و اخبار چارت را  اخبار فاندامنتالي را اما باز ما بر اين اعتقاديم كه چارت پيشاپيش ،. خواهند بود 

اگر اين گونه . آن مخالفم بنده اصوال با فاندامنتال و تاثيرات آنچه كه شما احتماال سوء تعبير از سخنان بنده داشته ايد آن است كه فكر ميكنيد ،
سنتي رايج را از بيخ و ريشه كنار  عرض كنم كه خير ، خود بنده هم فاندامنتال و هم تكنيكال را مطالعه كرده و تكنيكال باشد بايستي خدمتتان

رسيدم كه  هم چون به اين نتيجه نقاط بنده ، رد پايي از آن نميبينيد و در مورد فاندامنتال گذاشته و اصال به آن توجه ندارم و در هيچ يك از
اما براي تصميم گيري هاي تجاري ، بيش از حد از آن استفاده  . چارت جلو جلو آن را نشان ميدهد ، براي تريد خود از آن استفاده نميكنم

در ساعات آمدن خبر  Volatility براي يك ثانيه هم به آنها توجه نميكنم جز ساعت آمدن خبر كه بدليل احتمال وجود اما در تريد حتي .ميكنم
 .وجود دارد ، با احتياط بيشتري پوزيشن ميگيرم
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 .عرض سالم و احترام
  .سوال رو قبال مطرح کردم که احتماال در هياهوی تاپيک گم شد این چند

  .رهمبسوط به اونا وقت شما رو هم خيلی می گی می دونم که پاسخ
 .بگيرم اميدوارم پاسخ مکفی
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تاپيک جلو رفتم و نظرات دیگران و شما رو  ایده ی این سيستم منو به شدت مجذوب کرده و از ابتدای این بحث همراه

 .کامل خوندم
 .بزنم یی در سر داشتم که متاسفانه به دالیلی هنوز فراغ خاطر پيدا نکردم که استارت من این ایده رو به شکل دیگه

  ن کوتاهسخ
 
ز جبر گفتيد.1 طرح کردید ا ش ) اجبار) شما در ایده ای که م ولين نکته ای که ذهن من رو درگير خود و ا

 .کرده همينه
و مکتوب پيروی می کنه؟ آیا شما بر این وم  ز جبری محت قيمت ذاتا ا ورید که   با

 )قيمت را برآیند عوامل موثر در تغييرات اون بدونيم البته اگر رفتار(
  ی شما این یک جبر ناگزیر هستش که قيمت رو به سمتی می بره م اینه که آیا به عقيدهمنظور

 زنه؟ گذشته است که سرنوشتی محتوم و قابل پيش بينی رو در آینده براش رقم می یا رفتار این قيمت در
 
ضی هر.2 و ميشه با زبان ریا ضی زبان زندگيه  وجيه  گزاره ی عقلی رو تفسير من هم معتقدم زبان ریا و ت

طرحه اینه. کرد ط سوالی که این جا برای من م رزها با داده های گسسته  ما در: فق و ا قيمت ها  دنيای 
وع ق حاکم بر این ن ط و من ریم  و کار دا ضيات گسسته تفسير ميشه، در حالی که  سر  ر ریا داده، با ابزا

ل ز انتگرا ط کشی شما در محاسبات ا طبع پای محاسباتی وس و بال ده ميشه که در گستره صحبت کردید 
و داده های ضيات    .پيوسته است ی ریا

ضيح بدید و ر راجع به این ت  .اگه ممکنه یه مقدا
 
ورو 7در محاسباتی به عدد  شما.3 ور شما اینه که اگر من. رسيدید در ی ل من اینه که آیا با نوعی به  سوا

و بپردازم آیا ور فتار شناسی ی و با الگوریتمی متفاوت به ر می رسم؟ در  7به عدد  باز هم شکلی دیگه 
ش و نتایج هست قع بحثم روی نسبيت تحليل   .وا

و  آیا به عقيده ی ور ط یک راه برای رسيدن به شناخت ی فق ض مثال(شما  فر  وجود داره؟) بر 
وژی شما یکسان خواهد و اگر نه، ول ود؟ آیا نتایج این راه های متفاوت در ایدئ  ب

 
وژی .4 ول و در این ایدئ رزجایگاه زمان ر ونه در طی یک پروسه ی زمانی  کجا می دونيد؟ آیا یک ا نمی ت

طور که هيچ پدیده یی بی غيير ماهيت بده؟ همون  ش ادامه نميده ت ش به راه ز زمان وقوع اگر . تاثير ا
طف ضيح بدید که آیا زمان، تکه ی آخر این پازل هست یا نيست؟ جایگاه زمان رو مهم می دونيد ل و  کنيد ت

 
 .همينا به اندازه ی زیادی وقت شما رو بگيره می کنم فعال فکر

 .کنم پيشاپيش ممنونم و عذرخواهی می

 

 . عذرخواهي ميكنم نخست از اينكه دير پست شما را ديدم ،

اولين نکته ای که ذهن من رو درگير خودش  و) اجبار(شما در ایده ای که مطرح کردید از جبر گفتيد .1
 .کرده همينه

 قيمت ذاتا از جبری محتوم و مکتوب پيروی می کنه؟ د کهآیا شما بر این باوری
ميپذيرد ، آينده آن را براي  كه با توجه به آهنگ تغييراتي كه قيمت از خود نشان ميدهد و نوع تغييراتي كه صورت ببينيد ، بنده بر اين باورم

ر عاملي جديد رخ دهد ، اول قيمت آن مقصد محتوم حال اگر ه. جبري ميكند  يك عمل خاصي همچون برك اوت و رسيدن به مقصد آن حتمي و
 . ميبيند و بعد اثر آن واقعه جديد را به نمايش در مي آورد و جبري را

 زبان ریاضی زبان زندگيه و ميشه با زبان ریاضی هر گزاره ی عقلی رو تفسير و توجيه من هم معتقدم.2
های گسسته  یای قيمت ها و ارزها با دادهما در دن: فقط سوالی که این جا برای من مطرحه اینه. کرد

تفسير ميشه، در حالی که  سر و کار داریم و منطق حاکم بر این نوع داده، با ابزار ریاضيات گسسته
محاسباتی وسط کشيده ميشه که در گستره  شما در محاسبات از انتگرال صحبت کردید و بالطبع پای

  .ی ریاضيات و داده های پيوسته است
 .ه یه مقدار راجع به این توضيح بدیدممکن اگه
 

فرمولها عاري  پس از آن تمامي. كشيدن قسمتي از حركت بازار است كه مشتق شده از ذات اصلي بازار است  آن انتگرال گيري فقط براي بيرون
 . از انتگرال ميباشد
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نه که اگر من نوعی به سوال من اینه که آیا باور شما ای. یورو رسيدید در 7شما در محاسباتی به عدد .3

می رسم؟ در  7الگوریتمی متفاوت به رفتار شناسی یورو بپردازم آیا باز هم به عدد  شکلی دیگه و با
 .بحثم روی نسبيت تحليل و نتایج هستش واقع

 وجود داره؟) بر فرض مثال(به شناخت یورو  آیا به عقيده ی شما فقط یک راه برای رسيدن
 در ایدئولوژی شما یکسان خواهد بود؟ راه های متفاوتو اگر نه، آیا نتایج این 

 

!!!! لذت بردم. اين عدد تا به االن از كسي يا فورومي شنيده ام ، همين سوال بوده  قسم ميخورم زيباترين سوالي كه از كشف ببينيد  ( 
فوروم بر اساس اعتقاداتي است اما جاي داشت تا براي  وبالگ يا تمامي حركاتم حتي در. من تا االن به هيچ عنوان از شكلكي استفاده نكرده بودم 

. ميباشد  7و ذات واقعي عددي يورو  ، تمامي فرمولها را به هم ريخته 7به جرات ميتوانم ادعا كنم هر عددي غير از ). كنم  اين سوال شما استفاده
ارتباط آن  در خيلي از رفتارهاي ديگر بازار و. را ببينيد  7-3192براي اطمينان ، عدد . شود  ختم 7پس از هر الگوريتمي جلو ميرويد بايستي به 

 .است نمايان 7با نرم افزار و كندلهاي بعد از اعداد ، رد پاي عدد 

 
تونه در طی یک پروسه ی زمانی  جایگاه زمان رو در این ایدئولوژی کجا می دونيد؟ آیا یک ارز نمی.4

اگر . از زمان وقوعش به راهش ادامه نميده ی بی تاثيرتغيير ماهيت بده؟ همون طور که هيچ پدیده ی
 توضيح بدید که آیا زمان، تکه ی آخر این پازل هست یا نيست؟ جایگاه زمان رو مهم می دونيد لطف کنيد

 
ه نميدانم چه آوردن آن كالفه ميشوم ك آنچه كه مرا ناك اوت كرده همين مسئله است كه گاه آنقدر در بدست!!! من گذاشتيد  دست بر روي دل

پوزيشنهايي كه خيلي هم  واقعا بازار در اين زمينه مرا به عجز آورده و حتي باعث ميشود تا بسياري از !!بايد بكنم تا خدا اين را به من ارائه كند
ا زمان رسيدن به آن ميدارم براي رسيدن به تارگت ايكس ، غافل از اينكه ظاهر چرا كه پوزيشن را باز نگه. سود كرده ام ، سود آن كم شود 

 !!هنوز نبوده و من الكي منتظر آن روز بوده ام تارگت
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  FX_Maniac نوشته اصلی بوسيله
 .عرض سالم مجدد

 .سپاس گزارم بابت پاسخ دقيق شما بی نهایت
 ...ضمن این که چوب کاری کردید

 .شما بدهکارم عذرخواهی رو هم فکر می کنم من به
 

 :لی درگير کرده اینهسوالی دیگه که ذهن منو خی
 .142857بر هفت تقسيم کنيم به عددی می رسيم اعشاری و متناوب با دوره ی تناوب  رو 1اگر عدد 

 .از این عدد یا بهتره بگم از این نسبت در محاسبات خودتون خيلی بهره بردید شما
 :می زنم مثال

تقسيم کنيم  7کم کنيم و حاصل رو بر عدد  دد قبلیدر صفحه ی بریک اوت نرم افزار اگر هر تارگت یا تریگر رو از از ع
 .می رسيم 142857باز هم به همون 

 .تخارق العاده ای گویا در این عدد نهفته اس یک نسبت
 4ميشه، ضرب در  428571ضرب کنيم حاصل  3ميشه، اگه در  285714حاصل  ضرب کنيم 2مثال اگه این عدد رو در 

 .ميشه 571428 که می کنيم حاصل
  .ميشه 857142حاصل  6ضرب در . ميشه 714285حاصل  5در  ضرب

 !!ميشه 999999ضرب کنيم حاصل  7عدد  اگه در
 !ميشه 999حاصل  جمع کنيم 857رو با  142جالب اینه که اگه 

 !!!!ميشه 99کنيم حاصل  57+ 28+  14همين طور اگه 
 .یدهترتيب این عدد به شکل معجزه آسایی خودشو به ما نشون م و به همين

 .نبردم دنباله ی فيبوناچی در این وسط مشاهده ميشه که فعال هنوز پی به ماهيتش یک نسبت خاصی شبيه
و هم کامال بهشون پی نبردم ولی  البته هنوز هم روابط دیگه یی وجود داره که هم خسته ميشم از تایپ کردنشون
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 .می فهمم که وجود دارن
 

 .ردن به فرمول شما نيستاز این سوال پی ب توضيح این که قصد من
چرا که معتقدم . سبستم نهایت استفاده رو بکنم باید ابتدا خوب بشناسمش من معتقدم برای این که بتونم از این

سازنده  رفتاری اون می تونه منجر به استفاده ی صحيح من بشه و دید من نسبت به بازار به دید شناخت ماهيت
 .داره در این مورد توضيح بدید ممنون ميشم در صورتی که امکان. باال برهنزدیک بشه تا کارایی سيستم برای من 

 
 

که کارگردانش یکی از بهترین کارگردان  (PI) پيش دیدم به اسم پی یادم مياد یک فيلمی رو خيلی وقت: ویرایش
 )آرنوفسکی( های دنياس

 .ن تاپيک عالقه دارن این فيلم رو ببيننای پيشنهادم به همه ی دوستان اینه اگه عالقه به فيلم هم ندارن ولی به
 .خالی از لطف نيست

 : IMDB سایت اینم لينکش در
 )فيلم هستش نه جهت دانلود البته همون طور که می دونيد این لينک فقط حاوی اطالعاتی در مورد(

http://www.imdb.com/title/tt0138704/ 
 

 احترام با تشکر و

 

 آنها كه به واقع به دنبال درك !!!!!!!!!!!!موضوع خدايا ، چقدر اختالف است بين افراد در انتقاد و ريشه يابي يك

  !!!موضوعي هستند بيغرض ، خود راهنماي خود خواهند شد

نمي دانم چگونه احساس خود . ميكنيد  وز بكارگرفته شده و ريشه اي كشفنفري هستيد كه اين ارتباط را در بين اعداد و رم شما دومين. آفرين 
براي  اولين قدم را! گوشه اي از كشفيات بنده در مورد گامهاي بازار و روابط رياضي آن است  بله اين!!آفرين ! ?را نسبت به عملتان بيان كنم 
آنجا كه گفتم پيوت ، فرمولش . برنامه و فرمول بنده است  ا بسيار مهم ازضرايبي كه شما ديديد ، بخشي كوچك ام! كشف به درستي برداشته ايد

و با يك ديدگاه تمامي ارزها را  نشات ميگيرد كه تمامي فرمولها ، عاري از اعداد ريشه اي و ذاتي ارز مورد نظر ميباشند اشكال دارد ، از همين جا
 ميرويد ، با دنياي جديد تري كه آن هم منحصر بخود آن ارز است ، GBP-USD ثلديگري م حال زماني كه از ارز يورو به ارز. نگاه ميكنند 

 !!.روبه رو ميشويد

 ريشه يابي است نوشته ام ، استفاده ميكنم براي آناليز بازار و سپس آن را در نرم براي آنكه بدانيد بيشتر بدانيد ، من نرم افزار ديگري كه براي

فقط براي آناليز و تحقيق بكار برده ميشود و بنده آن را  اين نرم افزار. از آن را بصورت تصوير نشان ميدهم  افزار محاسباتي مي آورم ، گوشه اي
  !!. نوشته ام براي ريشه يابي رفتار بازار

 رزي رفتاريآيا قبول ميكنيد كه هر ا چنين نظم ريشه اي ديده باشيد ؟ نظر شما چيست ؟ آيا تا كنون شده بود سيستمي با. باز هم آفرين 

 !اختصاصي دارد و بايد با ديدي جداگانه به آن نگاه كرد؟

 . نظم عجيبتري خواهيد شد نگاه كنيد ، متوجه يك) نه آني كه فارسي شده (ديگري از برنامه اصلي كه توي سايت است  اگر به قسمتهاي

http://www.imdb.com/title/tt0138704/�
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  FX_Maniac نوشته اصلی بوسيله
 جناب ابوناچی

 .عرض سالم و ادب
 

 .بسيار خرسندم که سوال من مورد توجه شما قرار گرفت از این
معنا خواهد بود که این حقير گامی اندک در جهت تفکر شما  چرا که شما خالق اثر هستيد و خرسندی شما به این

 .است برداشته
 

ات ها کامال خام است و همه برای من در حد احتمال هستند و ممکن است اشتباه قابل ذکر است که این بررسی
  .آن ها وجود داشته باشد بسياری در

مطرح می کنم تا از پاسخ شما بتوانيم به افق های  منتها جهت پویا شدن مبحث رفتارشناسی ارزها آن ها را
 .جدیدی برسيم

 .خرج می دهيد کمال تشکر و قدردانی را دارم پيشاپيش از این که حوصله به
صورت  در. ه کرده ام چرا که واژه ای مناسب تر از آن ها در ذهن نيافتمو ریز قدم استفاد در توضيحات از واژه ی قدم(

 )کنيد امکان تعریف دقيق تر یا واژه ای علمی تر در این رابطه پيشنهاد
 

  .درگير شدم و به دریچه هایی رسيدم باید به عرض شما برسانم که مجددا با مساله
  .باشد و هوای تازه جریان یابددیوار ن می گشایم به این اميد که پشت این دریچه ها

  .جایز نيست اگر پشت این پنجره دیوار بود هم نااميدی
 ...این اول راه پيچاپيچی است که تازه قدم نهاده ایم

 
  بررسی رفتار جفت ارزهای اصلی وجود دارد طبق بررسی من تا این جا، دو عدد پایه برای

  .می باشد 13و دیگری ) ختيمآن پردا که تا حدودی در پست قبلی به( 7که یکی 
  .باشد... و  17و  11و  5و  3اول قبل و بعد مانند  حتا اگر بدین گونه نباشد، باید بر اساس اعداد

 
  باید نسبت اعشاری متناوبی داشته باشد تا بتواند نظم حاکم یعنی پایه ی حرکتی ارزها

  .خود را تکرار کنددر غير این صورت نمی تواند . تبيين کند بر رفتار ارزها را
  یک عدد اول می باشد، 17حرکت کند، چون  17ارز بر پایه ی عدد  به طور مثال اگر یک

  :خواهد بود و می شود گفت 5و  4محاسبه کنيم حاصل بين  را 17اگر رادیکال 
  .باشد 5باید  ماکزیمم عدد مورد استفاده

  نسبت در ارز مربوطه برسيم به یک 5بر عدد  4تا  1در نتيجه باید از تقسيم اعداد 
  ...رخ داده است و در صورتی که چنين نباشد احتماال جایی اشتباهی

 )شما باز هم خدا داند و(
 

که ارتباط آن را با  26یا  13حرکت می کند و پوند بر پایه ی  7بر پایه ی  نتيجه این که در واقع می توان گفت که یورو
 .توضيح خواهم داد بعدا 13عدد 
یورو نهفته است که باعث می شود پوند تبدیل به ارزی با دامنه ی  برای 7و تفاوت آن با عدد  26و  13د رازی در شای

  .به یورو شود تغييرات بيش تر نسبت
 .شود ین به عنوان جفت ارز وحشی شناخته/تا جایی که کراس پوند

 
 :نظر گرفت ین در/حال دو حالت را می توان برای پوند

که باعث می شود در تقابل با پوند که ) 3مثال (حرکتی کوچکی دارد  فرض بر این است که ین، پایه ی در حالت اول
  .دارد، تبدیل به یک کراس وحشی شود دامنه ی گسترده یی

  حرکت کند) می باشد 13و  7و غير  3بزرگ تر از  که(و حالت دوم این که بر پایه ی عددی اول 
  .یا عدد اول بزرگ تری پرداخت 17یا عدد  11یا  5 ی عددکه در این صورت باید به بررس

 )پوند در ادامه توضيح خواهم داد/دور بودنش را در بررسی یورو البته این احتمال، دورتر به نظر می رسد، دليل(
 

 :رسيدم که عرض کردم به این نتایج 13در مورد عدد 
 :باشد به صورت زیر می 13بر عدد  12تا  1تقسيم اعداد 
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1/13 = /076923  
2/13 = /153846  
3/13 = /230769  
4/13 = /307692  
5/13 = /384615  
6/13 = /461538  
7/13 = /538461  
8/13= /615384  
9/13= /692307  

10/13 = /769230  
11/13 = /846153  
12/13 = /923076  

  .کنند خود را مدام تکرار می حاصل این تقسيم ها همه اعدادی متناوب هستد و
  !!راز حرکتی پوند باشد عددی که با رنگ قرمز نشان داده ام به نظر می رسد

  .تقسيم کنيم 26را بر  10 تقسيم کنيم و چه 13را بر  5چون به لحاظ نسبت ها چه عدد 
و در این دوره ی تناوب مدام خود را به ما نشان می دهد  .باز هم می بينيم که نظم خاصی در این اعداد وجود دارد

  پيدا می کند که باعث می شود بعضی موارد شيفتی به راست
  .بنشيند و به همين ترتيب برای ارقام بعدی آخرین رقم از سمت راست شيفت کند و به جای اولين رقم

  این اعداد و جادوی عدد اول است شاید به نوعی بتوان گفت منطق حاکم بر
  )و ما هم بر این باوریم که دارند(داشته باشند  تیکه باعث می شود اگر ارزها رفتار های متفاو

 !کند ، نه این که این ارز، ظرفی را برای خودش اختيارظرف چنين اعدادی قرار بگيرند اجبارا باید در
 

اعشاری  تعریف شما از بازار و نظم حاکم بر رفتار ارز را با هم اجتماع کنيم باید به عددی یعنی اگر ما جبر حاکم بر
 !!ب ساده یا مرکب برسيم نه به یک عدد گنگمتناو

 
  اصلی باید حتما در این دو ظرف بگنجد ارز 8گمان من این است که فرکانس حرکتی 
  .دو با هم شکل بگيرد و رفتار بقيه ی ارزها از رفتار متقابل این

می گيرند کم ترین نوسانات را وقتی مقابل همدیگر قرار  26مثال یورو با پایه ی حرکتی هفت و پوند با پایه ی حرکتی 
  26و  7می رسيم که وقتی  از این فرض به این جا. دارند

  .نوسانات این کراس باید بسيار کم باشد در مقابل هم قرار می گيرند) 13یا به عبارتی (
  قرار می گيرد و شاید این دو عدد، یعنی ظرف این کراس در حالت اشباع جهش

  !!ما باشنداعداد نهایی بازه ی معمای 
  11و  5و  3راز بقيه ی ارز ها در همين دو عدد یا اعداد اول قبل از این دو عدد یعنی  یعنی

 )باز هم خدا داند و شما... (نهفته است
 

در این اعداد در نظر بگيریم از طرفی می شود گفت جرقه ی محاسبه  به این ترتيب اگر همپوشانی شرایط یکسان را
 ارز به 19رز و از طرفی با کمی تخفيف در تشابهات عددی می توان گفت پایه ی حرکتی ا 15ی پایه ی حرکتی 
 .دست خواهد آمد

است که پایه ی حرکتی ارزها، راز اصلی فرکانس آن ها را مشخص می  و نتيجه یی که تا این جا می توانم بگيرم این
 .کند ها و رزیستنس ها ایفا می و ضرایب آن نقش بسزایی در محاسبه ی ساپورت )پایه(کند و این عدد 

هایی که می تواند به نسبت پایه ی حرکتی خود بردارد، خود به  در واقع چنين به نظر می رسد که هر ارز، با قدم
دایناميکی در حال تغييرند به  و این نقاط درنگ، به صورت .قدم برداشتن باید درنگ کند خود در استراحت ميان دو

 !اعتبار خود را از دست می دهند ی زمانی مربوط به سفر آن ارز، همين دليل بعد از بازه
کوتاه (یورو بعد از درنگ  بر همين اساس پایه ریزی شده است که اگر پيپ 10قانون شکست  و دقيقا می توان گفت

ا برداشته و نفوذ کرد، در نتيجه خيز خود ر) مثال ایکس پيپ( پيپ 7در نقطه ی استراحت به اندازه ی بيش از ) یا بلند
 .بعدی را دارد عزم رسيدن به نقطه ی درنگ

 سفر عزم پس!! است 10می تواند حامل این پيام باشد  7بعد از  می توان با محاسبه نشان داد که اولين عددی که
 ...به سطح بعدی تایيد شده است

 
و این ارز بر اساس قدم های مجاز . باشد 480تا حدود  1این ارز از عدد  در مورد یورو به نظر می رسد دامنه ی جهش

  ماه، شروع به گام برداشتن در حاالتی می کند که خود از ابتدای
  .حرکتی شود رفتار 75می تواند منجر به حدود 
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، 31، صفر تا 18و معموال در قدم های صفر تا  دامنه ی خود استفاده نمی کند از تمام هم چنين به نظر می رسد یورو

 !!انجام می دهد پيپی 7و این حرکت ها را با ریز قدم های . حرکت می کند 75اهی صفر تا و یا گ 59تا  صفر
 

چرا که خط پایه را نمی دانم بر چه اساسی . به نظر می رسد بسيار مشکل) گام کلی حرکت(و تشخيص این امر 
مورد گام حرکتی یورو سال قبل تعيين می شود تا بتوان به نتيجه ی مشخص تری در  نسبت به رنج ماه قبل و یا

 :حتا با این وجود می توان بررسی در این زمينه داشت .رسيد
اگر یورو مصمم باشد که تمام مسيرهای حرکتی خود را کامل . باشد می 1.3369به عنوان مثال، خط پایه در این ماه 

  اش استفاده کند کند و از تمام دامنه
حرکت ادامه می دهد تا شاید هميشه تعادل برادر  از گام های خود به که ظاهرا این طور نخواهد بود و در ميانگينی(

  )دوشادوش نظم باشد
پایين آن ضریبی از  باال بردارد و یا محتمل است که اختالف جبری قدم های رو به باال و قدم های رو به قدم به 75باید 
ماکزیمم دامنه ی خود، حرکت کند یعنی عددی و  و اگر این گونه هم نباشد باید با آهنگی ميان تعادل! باشد 75عدد 
  !!پيپ است 68که همان  59و  75بين 

 )همان طور که شما فرموده اید رفتار ارز در صعود و نزول متفاوت است(
  این فرض و مستندات می توان نتيجه گرفت یورو در صورتی به سمت نزول که طبق

 )بالعکس یا( !بخورد تعادل گام هایش در صعود به هم دارد که گام بر می
 

که بسيار به  31زیر ذره بين ببریم فرض این می شود که یورو با ضریبی از  اگر بخواهيم حالت نرمال تر حرکت یورو را
تعادل حرکت  پيپی حرکت کند تا بتواند 31پس منطقی می نماید که با قدم های . تر است حرکت کند تعادل نزدیک

برای ریز قدم های یورو باشد چرا  می تواند یک مقصد طالیی و قطعی 220ان که همچن. پيپی خود را حفظ کند 220
 31.428571: می رسيم 31همچنين عدد  را بر هفت تقسيم کنيم به نسبت طالیی و 220اگر : که 
 

تار اگر یک ارز از تعادل خارج شود همه ی ارزها در مقابله با آن رف نکته ی دیگر این که حدس بنده بر این است که
 مثل عمل و عکس العمل. نشان داده و نمی توانند حرکت متعادل و منطقی از خود نشان دهند احساسی از خود

 !نيوتن است
 .باشد می 2010مثال واضح آن ماه می سال 

که هنوز اطالعاتی کمی از آن (العمل خارق العاده ی دیگر ارزها  و عکس) بر مبنای پایه ی حرکتی یورو(رفتار عجيب 
  .فرض است مصداق این) دارمها 

  )اطالعات کم است فقط به این دليل پایه را یورو گرفته ام که در مورد ارز های دیگر(
  دامنه اگر در آن ماه به رفتار شناسی یورو بپردازیم متوجه افزایش

  )پتانسيلی که یورو دارد ولی هرگز از تمام آن استفاده نمی کند(
  !به ما نشان می دهند شکست تعادل می شویم و اعدادی که مثال زدم به وضوح خود رانواسان تعادل و در نهایت  و

 
 .فعال تمام

 
 .کرده و در صورت امکان، پاسخ مشروح دهيد تقاضا دارم ایرادهای تحليل بنده را گوشزد

 فراوان با احترام و سپاس

 
  . سالم

بيشتر هم جلو ميرويد ، لذت بيشتري هم  فكر ميكنم ، هرچه. يد بسيار خرسندمميبينم ، سخت در حال رمز گشايي حركات بازار هست از اينكه
. ايد  را خوب بدست آورده 75اما عدد . بعدي اعداد و ارتباط آن با ديگر ارزها اشتباه است  بخش زيادي از حدسيات شما در مورد نظم. ميبريد 

حدس شما به عنوان يك . فركانس عددي وجود دارد  كات مشتق شده ازقبال هم عرض كرده بودم كه انتگرال گيري براي بدست آوردن حر
همه ارزها بدون  !!اما هيچ رابطه اي نديدم.اوايلي انداخت كه بر روي ارزها شروع به فعاليت كرده بودم  عدد پايه بسيار جالب بود كه مرا ياد

 :مثالي ميزنم شايد بهتر مطلب را دريابيد ! آنكه به هم ربط موضوعي داشته باشند ، يك عدد ماهيتي براي خود دارند

 Eur/USD=7گام بر مبناي

 EUR/GBP=10 مبناي گام بر

 GBP/USD=25 گام بر مبناي
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 GBP/JPY=26 گام بر مبناي

 Aud/JPY=28 مبناي گام بر

 EUR/JPY=40 گام بر مبناي

 USD/JPY=23 گام بر مبناي

 . حال فقط اين نيست!! است 23در مقابل ين  در مقابل ، دالر! 40ت اما در مقابل ين اس 7يورو در مقابل دالر !! اعداد توجه كنيد  خوب به

  . فاش ميكنم رازي ديگر را برايتان

پيپي يا  59به طور مثال يورو در مقابل كلوز ، يك گپي ! عجيبي از خود نشان ميدهد  در مقابل هر رنج و كلوز مربوطه به آن ، ارز مورد نظر رفتار
پيپ يك ساپورت به صورت دايناميك توليد  68پيپ به  68و در مقابل هر . ليد ميكند كه از يك نقطه شروع به شمارش ميكند پيپي تو 68

 ! ميشود

 كه نيازمند Current Support و Current Gate .كامال مشخص است Market Trend Pointer در نرم افزار غير فارسي در بخش(

بلكه . اين تنها نيست !) بنابراين سوالي نكنيد . است  دوستان اين مطلب فقط براي جلب توجه به مطلب اعداد. م روز قبل ميباشي HLC دادن دقيق
! روي اسم آن معلوم است  دليل نام گذاري هم از. ناميده ام  Swirl يك نقطه اي توليد ميكند كه بنده نام آن را پيپ 59پيپ به  59در قبال هر 

متوجه شده بودم كه در قبال حركتهاي  ".خواب بقيه موي بدن رشد كند  روي بدن يك حيوان كه در جهت خالف موي":اينست  Swirl معني
روز قبل ،  HLC و فقط بر اساس حد دقيق به وجود مي آورد كه باز در طول ماه براي رنجي كه كلوز قرار گرفته ثابت است خود نقاطي بيش از

 استراتژي. قابل مشاهده است  Market Trend Pointer غير فارسي در بخش ر همان نرم افزارباز د. (فاصله آن با كلوز عوض ميشود 

Swirl  نظم خارق العاده آن باعث شد  عجيبترين استراتژي هايي است كه دوستان در خارج از كشور بيش از حد آن راپسنديدند و يكي از
 !كنند بعضي افراد به طور كل فقط و فقط با همين يك بخش كار

مطمئن هستم كه از برنامه  ،نتوانيد راز حركتي آن را كشف كنيد با روندي كه پيش ميرويد ، احتمال بسيار قوي ، اگر. در هر صورت خسته نشويد 
از ايراني كه استراتژي سوپريم را  همانند همان دوست .كشف ميكنيد ، قادر خواهيد بود يك استراتژي جديدي توليد كنيد و ارتباطات عددي كه

 .بنده هم روشي از استفاده از برنامه را از او ياد گرفتم دل خود برنامه بيرون كشيد و به نام او ثبت شد و

. دهيد و يافته هايتان را نيز با ما به اشتراك بگذاريد خسته نباشيد و ادامه
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  خسته نباشيد با سالم و

حرکتی و فرکانس حرکتی رو بدست بياوریم یا  بنظر شما اگه تقریبا بشه گام های اقای ابوناچی سوال داشتم ازتون
رو ميتوانيم برای ارز های دیگر با 4زد؟و سوال دیگری ایا تمپلت  بشه حدس زد حرکت در روز بعد رو ميشود حدس

 بيشترین استفادهاز خطوط فيبو ناچی استفاده کنيم؟با داشتن گام های حرکتی روز قبل  دانستن گام های حرکتی
 رو چطور ميتوانيم داشته باشيم؟

 تشکر ممنون و

 

 با سالم

در مقابل رفتار ماهيانه بدست  روزانه رفتار ديگري HLC از. پس روزانه نيست . ثابت ارز از ابتداي ماه توليد ميشود  گامهاي. سوال خوبي بود 
ستم بدليل نگاههاي متفاوت ، بايستي آهسته و آهسته آموزش داده شود تا اصل اين سي . ميآيد كه در آينده در مورد آن بيشتر توضيح ميدهيم

يكماه تا يكماه و نيم بيشتر  Template برنامه و به نظر من كل آموزش. را بگيريد و پس از آن مطالب تكميلي خدمتتان معرفي ميشود  مطلب
  .آن خواهد بود طول نكشد و الباقي تجربه استفاده از
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  FX_Maniac صلی بوسيلهنوشته ا
 .عرض ادب

 .ممنون از پاسخ شما
  که اشتباه کردم بسيار خوشحالم

 .طور که عرض کردم تازه اول راهه چرا که همون. انتظار هم نداشتم که ارقام دقيق باشند
  در ذهنم کليد خورد که به اميد خدا نکات بسيار جالبی رو اشاره کردید و فرضيات جدیدی

 .پردازم دیک بهشون میدر آینده ی نز
 

 .نکردید منتها چند سوال در متن من بود که شما به اون ها اشاره یی
 برم دوباره اون قسمت ها رو مطرح می کنم که نشاید در جهل بسيط به سر می

  و چون قصدم این نيست که یک روزه به ماهيت رفتار ارزها. و خشت اول رو کج گذاشتم
 .رمارتباط بين حرکت اونا پی بب

 .فرض اوله در واقع مهمترین مساله در حال حاضر برای من
اشتباه هم چزای زیادی برای یادگيری  اگر فرض اول اشتباه باشه که تکليف معلومه، اگر چه این مسير با فرضيات

 .داره
 .رو در این موارد بدونم ممنون ميشم اگه در صورت امکان نظرتون

 :و اما سواالت
 

  باشد تا بتواند نظم حاکم ا باید نسبت اعشاری متناوبی داشتهپایه ی حرکتی ارزه.1
 .تواند خود را تکرار کند در غير این صورت نمی. بر رفتار ارزها را تبيين کند

 
که در این (اومده ارتباطی به عدد اولی که بر اون بخش پذیر هست داره یا نه؟  به دست 40ین که /آیا مثال گام یورو

 )هستش 5جا 
 مردوده؟  فرضيه ی نقش اعداد اول و نسبت های خاصی که ایجاد می کننآیا اصال

 
که هر ارز، با قدم هایی که می تواند به نسبت پایه ی حرکتی خود بردارد، خود به  در واقع چنين به نظر می رسد.2

حال تغييرند به  دایناميکی در و این نقاط درنگ، به صورت. در استراحت ميان دو قدم برداشتن باید درنگ کند خود
 !اعتبار خود را از دست می دهند همين دليل بعد از بازه ی زمانی مربوط به سفر آن ارز،

 
 .می کنه در این مورد بله یا خير کفایت

 
 تمام دامنه ی خود استفاده نمی کند هم چنين به نظر می رسد یورو از

 
 درسته؟

 
  یورو در صورتی به سمت نزول می توان نتيجه گرفت.3

 )یا بالعکس! (بخورد گام بر می دارد که تعادل گام هایش در صعود به هم
 

 درسته؟
 

 حرکت می کند 75و یا گاهی صفر تا  59، صفر تا 31، صفر تا 18تا  معموال در قدم های صفر.4
ش(.دادم محاسبات زیادی انجام mql در این مورد توسط رنه به رو مد نظر داشتم وگ 7البته در محاسباتم عدد  :ویرای

 )نمی رسيدم این جا
  سال قبل تا به االن بيرون بکشم 4چيزی که بسيار برام جالب بود این بود که من این اعداد رو تونستم از 

 .اونا با اعداد شما بود و نکته ی خيلی جالبی که بهش برخوردم مقایسه ی
 :ببينيد

18*7 = 126  
31*7 = 217 

59 *7 = 413 
75*7 = 525 
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 :کردم بيایم از سمت محاسبات شما به سمت اعدادی که من ذکرحاال بياید 

 
127/7 = 18.142857 
220/7 = 31.428571 
417/7 = 59.571428 
529/7 = 75.571428 

 .دست اومد رو یادم نيست از شما شنيده باشم ولی به هر حال به 529که البته 
  تقصير من نبود

 نظرتون در این باره چيه؟
 

  می داد اتی انتگرالی هم انجام دادم که با مقداری خطا نشونضمن این که محاسب
نزدیکه و همچنين در حرکت های  در حرکت های صعودی یورو بسيار به هم) قيمت و زمان(که سطح زیر نمودار 

 !نزولی، و جالب تر این که هر دو به هم شبيهن
 .بيه به هم هستنمواردی که دو فاز بزرگ صعودی طی ميشه این دو فاز بسيار ش حتا در

 .جاهایی به اعدادی رسيدم که هيچ جوری نتونستم به هم ربطشون بدم ولی یه
 

 احترام با تشکر و

 

  .متوجه آن شديد خيلي خوب-1

 Saturation اي كه اختيار ميكند ، خود را به سر ريز ميرساند كه همان اشباع يا يورو از تمام دامنه استفاده ميكند ، اما در قبال هر دامنه. خير-2

Level  يا همچون شلنگ آبي كه شما با دست خود  حال يا بايستي برگردد و. سر ريز خود به يك رزيستنس بسيار قوي تبديل ميكند . ميباشد
همانند  .كند Reset بايستي جهشي كرده و با بيرون ريزي پتانسيل اشباع خود را دوباره اصطالحا جلوي آن را گرفته ايد و ناگهان رها ميكنيد ،

 .پيپي ميكرد 48كه اگر ميخواست برود بايستي جهشي حد اقل  1.3487

 .دادم توضيح-3

 .را انجام دهيد 68براي بهتر دانستن آن تحليل فيبوناچي -4

  . در آن رنجها ، به بيراهه ميرويد 7 در مورد ضرب-5

  در آخر

شبيه به هم بوده با تفاوت عدد  رقمي دارند ، رفتارشان 4ارزهايي كه اعشار . رد كامال با رفتار آن در نزول فرق دا اتفاقا رفتار ارزها در صعود
رفتاري كامال متفاوت و منحصر بفردي دارند كه باعث نميشود شباهتي در رفتار  USD/JPY اعشار دارند مانند 2فركانسي آن و ارزهايي كه 

 .نيست USD-JPY اصال شبيه به EUR-JPY اما.  است EUR-USD خيلي شبيه به GBP-USD مثال. پيدا شود  همجنس خود

تجارت ، تبادل (با افتخار  .هاي شما نيز به يك نرم افزار جهاني تبديل شود با قوت ادامه بده و دوستان رو هم مطلع كن به اميد روزي كه يافته
 ).ارزش است ارزش با
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  hadi_91 نوشته اصلی بوسيله
 به نظرم این نقاط فقط سه چيزو نشون ميدن.کردم بی شماری که برنامه ميداد توجه می کال به نقاط

 
 .بعدی برسد بی برو برگشت به نقطه باید نقطه ای که در صورت شکست قيمت:ورود نقطه-1

 
نقطه ای است که جبر بازار تا قيمت به ان سمت نرود دست بردار نيست و قيمت  این نقطه همان:نقطه خروج-2
 .که آن سطح را تاچ کند توم استحم

 
 بوليش یا(گوید نه نقطه ورود است نه نقطه خروج فقط حالت ترید رو به ما می گوید چيز خاصی نمی:نقطه هشدار-3

 .و هشدار تغيير ترند یا آغاز روند جدیدی رو می دهد)بيریش
 
 

 م ميگویند یا نه؟اعداد به غير از یکی از این سه مورد چيز دیگری ه،  افزار آیا در نرم-1
 

حال سوال  Bullish Barish Indicator و یا Bullish Bearish Point نرم افزار بخش های مختلفی وجود دارد مثال در-2
 کار برد یا نه؟ من این است آیا این بخش هارو کامال مجزا از هم باید به

ق ندارم گهدی استفاده کردم Bullish Bearish Point مثال اینکه وقتی من از قسمت  Bullish Bearish از بخش ح
Indicator  استفاده کنم؟  

یا تمامی آنها به عنوان ساپورت رزیستنس  آیا می توانيم از بعضی نقاط داده شده .....Whole Month در بخش-3
در  و حال ؟ ساپورت رزیستنس هایی که این نقاط می سازند چقدر است اگر جواب بله است اعتبار ؟ استفاده کنيم

 است؟ و اعتبار اینها چقدر ؟ ایا از ساپت به رزیستنس و بلعکس تبدیل می شوند یا نه صورت شکست این نقاط
ط آیا نباید در این قسمت نه؟ به درد می خورد یا Swing Trading Signals آیا کلوز کندل ماهانه برای قسمت-4  فق

 ؟م پایين تریبرد یا کلوز تا کلوز روزانه رو به کار
 تشکربا 

 

 سالم با

اين دارد تا نقاطي را براي شما مشخص كند كه احساس ماركت  نرم افزار سعي بر! خوب دوست عزيز ، نسبتا همين چيزهايي كه شما گفتيد است 
پورت ، رزيستنس يا سا يا بريش ، يا تغيير ترند ميدهد و يا اينكه بطور موقت احساسش عوض شده و بر روي يك به حالت بوليش ميرود ، يا

 .يعني گذر كامل و عدم بازگشت واكنش ميدهد و در نهايت نقاطي را نشان ميدهد كه عبور از آن

 نوعي از آناليز و نگاه خاص به ماركت را به نمايش ميگذارد ، بنابراين ميتوان گفت كه با توجه به اينكه هر يك از آنها. سوال خوبي است -2

  . گرفتبرآيندي از آناليز را بايستي در نظر 

 : مثالي مي آورم تا بهتر متوجه شويد

 
 Alteration از طرفي . Bullish Trigger=1.3249 و Rising point=3226 پس از محاسبات. است  1.3197بطور مثال ، كلوز ديشب 

Entry Point =1.3212  حال ( 1.3249و در بازار را به سمت بوليش ميبرد  1.3212و ميبينيم كه شكست  تحليل ميكنيم خوب تنها يك
دليل ريورس را در پست . ابتدا ريخت و سپس ريورس كرد  واكنش نشان داد و 3212حال ببينيد كه بازار چطور به . متوقف ميكند ) 7يا - 7+

 .بعدي خواهم گفت

 .بودصورت خواهد  تحليل ميتوانيم متوجه شويم ، از مناظر مختلفي كه برنامه دارد ، آينده بازار به چه پس با يك

چرا كه بازار از همان ابتداي ماه وضعيت بلند مدتش . نيز بيشتر است  اعتبار طوالني مدت آن. ميدهد  Whole Month دقيق ترين نقاط را-3
 . معلوم ميشود

رديد ، آنگاه را داخل برنامه مي انداختيد و محاسبه ميك ماه Close كافي بود كه. به جاي مطرح كردن اين سوال ،كنجكاوي به خرج دهيد -4
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انجام داده ام تا  به عبارتي بنده در داخل برنامه همين كار را. با هم برابر خواهند بود  Swing Trading و Whole Month ميديد كه صفحه
 . شما پشت سر هم نيازي به اينكار نداشته باشيد
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  ghatre_baranam نوشته اصلی بوسيله
 سالم

 خوب هستيد؟
 .چند بار در فروم پست زدم ولی فکر کنم مشاهده نکردید پاسخ دهيد؟ را هم امکان داره این پست

 ممنونم
http://iran-egold.com/forum/showpost...&postcount=655 

 

  ghatre_baranam نوشته اصلی بوسيله
  ابوناچی با سالم و تبریک به شما آقای

ل و بایت کمک به خيلی خوشحا،ایرانی اميدوارم که هم روز موفق تر از هميشه باشيد و از حضور شما در یک فروم
 .قدردان شما هستم ،تریدرهای ایرانی

 
مشابه با شما  یچند روز بنده تمامی پست های شما را با دقت زیاد مطالعه کردم و از اینکه دیدگاه در این

قابل پيش بينی است و فقط باید نظم و  %100بسيار خوشحال هستم و به این اصل اعتقاد دارم که این مارکت ،دارم
اساتيد دیگری بودند که چنين اعتقادی داشتند اما متآسفانه شرایط م،البته قبل از شما ه.را درک کنيم هارمونی آن

بيشتری  اميدوارم روزی همگی به اعتقادهای همدیگر احترام.به آنها نداد این اجازه را،  بيشتر مناسبی برای بحث
فقط دوست ,بر عکس،  ترید ندارم حضور بنده دليل بر این نيست که سيستم و یا استراتژی دقيقی برای. بگذاریم

صرف کرده  عمر و هزینه بسيار وقت و هستم برای آنها دارم علمم را بيشتر کنم و از شما هم چيزهایی که مطمئن
  .یاد بگيرم اید

بيشتر صحبت  شود خواهم که با هم کمی بحث را بازتر کنيم و در مورد نظمی که در این مارک دیده می اجازه می
 .کنيم

در واقع هدف هایی را مشخص می ایجاد می کند و  مارکت تغييراتی را،ورد اینکه ماهيانه و حتی ساليانهدر م*
 : می کنم که صورت بيانبنده این نظریه را بدین ،کند

ر د ،باال و یا پایين رود که این ارزشقيمت  که باعث می شود ارزشی برای خریداران و فروشندگان خود دارد،هر ارزی
می شود که با توجه به نظرات  تغيير است که ارزش ذاتی آن ارز ناميده قابل،طول زمان بسته به بسياری شرایط

 .اسی در این رابطه داردمعامله گران نقش اس احساسات،شما
 

 $ 35-30هيچ وقت پایين تر از ) که ماده ای با ارزش تر از آن در دنيا یافت نشود تا زمانی(ارزش نفت:مثالی می زنم
 برای فروشندگان نفت باعث می شود که... حمل و نقل و حتی دستمزد کارگران و ،نخواهد آمد چون هزینه استخراج

خرید  بسته به شرایط اقتصادی کشورها$  80-50حدود  نفت باال می رود و در بنابراین.زیر این مبلغ صرف نکند فروش
نرود و $ 200-180ممکن است ارزش نفت هيچ وقت باالی  شرایط اقتصادی همچنين باز بسته به.و فروش می شود

ارزش ذاتی  پس. خریداری در این قيمت تمایل به خرید نباشد و باعث می شود قيمت سقوط کند  معروف به قول
شما تقریبآ می  Template 4 البته از باال و پایين رود که حول یک محور افقینفت باعث می شود که هميشه قيمت 

البته این مبحث توضيحات .(نقش اساسی را بازی می کند  توانيم این اصل را مشاهده کنيم که خط پایه بسيار
  )واهم گفتمناسب خدمت شما خ بيشتری دارد که در زمان و جای

 
نوعی دارای ارزش ذاتی هستند و باید ساليانه و حتی ماهيانه این  تمام ارزها هم از این قانون پيروی می کنند و به

  .باالیی حفظ شود نسبت به دقت بسيار
در  بهتر مشاهده کرد که را می توان در زمان خاص ... اضافه نمایم که رسيدن قيمت به ارزش ذاتی آن ارز و یا کاال و

 ساليانه اعتقاد دارید و به نظر من در طول روز و حتی ساعت هم این قضيه قابل اجرا شما به ماهيانه و،این مورد
موج ها هستند که همگی از  ریز،تایم های کوچک,زرگ در نظر بگيریماگر تایم باال را موج های ب،به بيان دیکر.است

 .هارمونی دقيق پيروی می کنند
 

به  سپس با اجازه شما بيشتر با هم بحث و گفتگو می کنيم تا بتوانيم.در این رابطه بدانم  را دوست دارم نظر شما

http://iran-egold.com/forum/showpost.php?p=133664&postcount=655�
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  .کمک شما ذات این مارکت رابيشتر درک کنيم انشاءاهللا
 .ارزو دارم بهترین ها را برایتان

 
 یا حق

 

 .نديدم ببخشيد اگر

 با سالم

 ممنون. بحث زيبايي است 

بر اساس ميزان  تعيين كننده ارزش است و همه چيز عالم Demand چرا كه نياز و تقاضا يا همان!! ندارد  قيمت ذاتي براي هيچ چيزي وجود
 .عالم خوب دقت كنيد ، همه چيز در. ارزشي كه دارد مورد توجه قرار ميگيرد 

هاي قديمي هم اگر ببينيد ، متوجه ميشويد كه در فيلم. پيكان به بازار آمد  سال پيش ماشين 50يا  40. مثالي زيبا ميزنم تا مطلب بهتر باز شود 
اگر كسي هم خود به ذاته . و ارزش قرار ميگرفت  در آن زمان هر كسي پيكاني ميخريد ، توي در و همسايه مورد احترام!! داشت كالس چقدر

 .او منتقل ميشد ارزش به به نام پيكان ،يك خط هم بنويسد ، باز بدليل قرار گرفتن كنار ارزشي ديگر  ارزش و مقامي نداشت و حتي نمي توانست
ديگر به نام پول و دارايي براي خريد پيكان باعث شده بود تا آن ماشين مدل  نياز به داشتن يك اتومبيل و همچنين شرط داشتن ميزاني از ارزشي

يگر رنگ نيازها عوض شد ، بنابراين شكل و زمان ، د اما با گذشت . به هر كسي اگر بچسبد ، او را با ارزش ميكند حامل ارزش شود كه ، 1340
فرد حتي با آخرين  بيايند و آن 2012اگر با چند نفر از دوستان در باغي جمع شوند ، و همه با بنز مدل  حاال. شمايل ارزشها نيز عوض شدند 

پس نياز عامل ) . ين كار اخالقي است يا خيرصرفنظر از اينكه ا.(خواهد شد  مدل پيكان هم بيايد ، ديگران او را طرد كرده و موجب خجالت آنها
دوستانم به من ميگفت ، چرا با ماشين خودت  يكي از. بود كه يك خط موبايل خريده بودم  76سال . شده و ارزش هم عامل تجارت  توليد ارزش

!!!!!!!!!! داره  اينجوري خيلي لذت. ميزنند  تاكسي بگيري ، موبايلت را نشان بده ، همه جلوي پايت ترمز شركت مي آيي ؟ با تاكسي بيا ، خواستي
چرا كه فروشندگان به . ولي االن ديگر ارزشي ندارد !!!!. بود از ديد آنها  چرا كه درصد كمي بودند كه موبايل داشتند و داشتن موبايل يك ارزش

 . نياز است كه عامل توليد ارزش شده اين همان. عددخط آنهم رايگان به شما بدهند  2به دنبال اين هستند كه به جاي يك عدد  هر ترفندي

ماه و سال است و  جابجايي ارزش ذاتي ارز باشد ، بنده در تحقيقاتم به اين رسيده ام كه روز تحت تاثير در مورد اينكه روزانه ميتواند عاملي براي
 . ارزش آن توسط ارزش ساليانه و ماهيانه توليد ميشود
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  ehsan90 نوشته اصلی بوسيله
 نباشی با سالم خدمت ابوناچی محترم و عرض خسته

ابوناچی بهره برده ام نقاط محاسباتی نرم  تا اینجا که آموزشها را دنبال کرده ام و از سوال دوستان و جوابهای آقای
یدوارم کرده ام با گذاشتن وقت بيشتر ارتباط دقيقتری با این روش بگيرم ام افزار و تمپلت ها را دقيق دیده ام و سعی

ایمان کامل داری نه  ابوناچی از انتقاد های بيمورد بعضی دلگير نشوند عارفی ميگفت اگر به کاری که ميکنی که آقای
. خودت ادامه بده تا به هدفت برسی به راه نه از عيبجوئيشان دلگير و ناراحت تو از تشویق دیگران خوشحال شو و

تن هستند این روش را پذیرفته و قبول دارند و دنبال ميکنند تا گرف مهم اینست کسانی که در حال آموزش و تست
 به نتيجه مطلوب برسند خوب اگر کسی هم نتونست نتيجه بگيرد مجبور به ادامه نيست بی اشتباهاتشان را رفع

نرم افزار را بصورت  که دندون اسب پيش کشی را نميشمارند اميدوارم اگر روزی این دادبی نباشه ولی گفته ان
 .دند هوای هموطنان ایرانی را داشته باشنرکتی عرضه کنش

برادر عزیزتان را  از شما آقای ابوناچی تشکر ميکنم و برای شما آرزوی سالمتی و موفقيت دارم خداوند روح بازهم
 .گرداند غریق رحمت و مغفرت واسعه خود

 

ماه  1فكر ميكنم تا  . راي آموزش شده اند ، اجبارا بايستي ادامه دهماينكه دوستاني هستند كه درگير ماج كار از كار گذشته و بدليل. ممنون
 .خواهند بود تا با توجه به نرم افزار ، استراتژي را براي خود ترسيم كنند نهايتا يك ماه و نيم ديگر ، كار آموزش تمام ميشود و دوستان قادر
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  ؟ آيا شما و يا من متضرر ميشويم ؟ ي كنم ، چه چيزي رخ خواهد داداگر در همين لحظه به هر دليلي ، بنده با شما قطع همكار : سوال

همچنين  تا كنون درج شده است نگاهي بياندازيد ، خواهيد ديد كه هيچ يك از ديدگاههاي بنده و اگر به مطالبي كه: پاسخ از ديدگاه خود بنده 
در همين يك هفته گذشته تا كنون ، . جديد را بنا نهاده ام تمي كامالاستراتژي بنده ، وابسته به شخصي و يا استراتژي ديگري نميباشد و سيس

يكماه و نيم ديگر قطع  در صورتي كه چه امروز و چه! اند ، متوجه شده اند كه سيستم داراي ارزشي است يا خير ؟ آنهايي هم كه دنبال كرده
 .را برايتان شرح داده ام كه ديگر هيچ وابستگي به من نخواهيد داشتكاري  روش 2 همكاري شود و يا كال كسي نخواهد ديگر با برنامه كار كند،

 .براي توليد نگاه به آينده مفيد خواهد بود را براي هر ماهي كه شما بخواهيد توليد خواهد كرد كه بسيار Template 4 نرم افزاري كه -1

  پيپ و رسم فيبوناچي آن 68و  59روش حركتي يورو بر اساس  -2

 گروهي به اين باور رسيدند كه بازار حركتش كامال محتوم. جابجايي قيمت و عوامل آن  ايي از حركت بازار و مباحثي مربوط بههمچنين رازه

و به دنبال ايجاد يك استراتژي مخصوص به خود  آنها كه قبول كردند ، به دنبال اينديكيتورها نخواهند رفت! است و گروهي قبول نكردند 
اينجا و در  سال است با استراتژي خودشان كار ميكنند و هنوز در 7،8آنها كه . صحبتي نخواهم كرد  ... د گروه دومخواهند بود و در مور

نياز و ارزشي كه در پست قبلي صحبت شد ، عاملي است كه باعث  فورومهاي ديگر پرسه ميزنند و به دنبال يك استراتژي هستند ، خوب همان
آيند و موضوع جديدي را دنبال  اگر هم سود ميكرده اند و خيلي زندگي خوبي داشته اند و اينجا مي. يت نرسند به رضا شده تا از استراتژي خود

  !!گناه كارند و شايد هم دروغگو ميكنند تا معلومات جديدي بدست آورند ، در هر صورتي

حاضر  ه ديگران از آنها تقاضاي خروج از تاپيك ميكنند ،بدون رعايت ادب به هم ميزنند و هر چ گناه كارند كه مي آيند و جو يك تاپيك را -1
  !!! بگيرند به خروج نبوده و به جاي ديگران فكر كرده و حق آنان را مي خواهند از صاحب تاپيك

د تا ديگران هم آنها سود ميرسانده ولي در اين فوروم نخواسته اند مطرح شو گناه كارند ، چرا كه اگر سيستمي دارند كه در اين چند ساله به -2
وجود ندارد و شما در هر دو صورت تقصير  اگر دليلي براي آموزش نميبينيد ، پس دليلي هم براي برهم زدن تاپيك! بهره ببرند  از آن سود و

 . كاريد

 
ار بردن صحيح آموزش حال بك از افرادي كه در% 60ارزش ميكند ، يعني اگر سيستمي بتواند سود ده باشد ، و به باالي  يك سيستم خود توليد

شركت بنز داراي ارزشي است . همانند شركت بنز  . كه خودش توليد ارزش ميكند هستند سود برساند ، ديگر سيستم نيازي به دفاع ندارد ، چرا
 ه چرا بعد از اين همهآيا از خود پرسيده ايد ك . داشتن يك ارزش جوابگو بوده متقاضي براي نياز به دليل آنكه به. عامل توليد آن بوده كه خود

عمومي شده  فاركسدهه كه  2هستند ؟ چرا پس از گذشت  آموزشهايي كه در اين فوروم و فورومهاي ديگر بوده ، باز افراد به دنبال چيز جديدي
هر روز و هر روز  اگر جمع بندي استراتژي ها باعث سود بوده ، چرا همچنان!! براي اين بازار عرضه ميشود؟ ، باز هر روز استراتژِي جديدي

هايي كه تا به حال آمده اند هيچ كدامشان نياز تريدرها را مرتفع نكرده  جز اين است كه استراتژِي! شاهد ظهور يك استراتژِي جديدي هستيم؟
  ! ارزشي كند كه همه به دنبال آن باشند كه توليد

آن بوده  نفر به طور مداوم در حال بازديد 300موزش بوده و بيش از كنون در اين فورومها درحال آ فرض بگيريد ، صاحب يك استراتژِي كه تا
آن چيزي كه داراي ارزش بوده و نياز فرد را : چيزي قابل فروش است ؟ جواب اينست  ميدانيد از منظر بنده چه . اند ، شروع به فروش آن كند

  !!ارزشي را بپردازد راي دستيابي به آنكرده و در صورت عدم ارائه رايگان آن چيز ، فرد حاضر خواهد بود ب مرتفع

 كسي كه همسر دارد و شبانه روز ميتواند از او كاميابي داشته و لذت ببرد ، بدون . بگذاريد خيلي دريده صحبت كنم تا مطلب خوب جاي بيافتد

گويد ، چرا حاضر ميشود تا بي آبرويي را به خود پاسخ ب آنكه بخواهد هزينه اي بكند و هر موقع هم اراده كند ، ميتواند به نياز عاطفي و جنسي
خواهرت را ديدم كه  بپردازد تا به كاميابي برسد ، آنهم توسط يك زن خياباني؟ اگر كسي به آن فرد بگويد كه جان بخرد و همچنين هزينه اي را

اي رفع نياز خود خود به يك فرد خياباني مراجعه اما حاضر ميشود بر! خود را  چنين عملي را با فردي انجام ميدهد ، يا فرد را ميكشد يا خواهر
هر شب و روز آن را بدست مي آورد با  چرا كه. آن ارزش ارتباط جنسي نيست . براي آن ارزشي بپردازد كه آن زن را راضي كند  كرده و

شده و براي  رد ، اما وارد بازار زنان خيابانيارتباط جنسي با همسر خود نيازي به بازار سازي ندا فرد براي!! آن ارزش پول است و توجه . ديگران 
چرا كه فقط ته مانده هاي !!!!! منت آن را هم بكشد و هزينه هم بدهد  رسيدن به آن عالوه بر اينكه بايستي داراي ماشيني زيبا و مدل باال باشد ،

باالتري دارند ، نيازشان بيشتر بوده و  ها كه ماشين مدلچرا ؟ چون ميدانند آن. حاضر به سوار شدن ماشينهاي مدل پايين ميشوند  زنان خياباني
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 شرايط و آن زن هم چون ميداند ماركت او داراي چه ارزشي است ، بنابراين بنا به!!!!!ميپردازند  بيشتر هم براي رسيدن به كاميابي ارزش

Demand  انع ديگر ، هنوز باعث نشده تا ماركت زنان خياباني هزاران م وجود دين ، پليس ، زشت بودن عمل ، و. بازار قيمت را تعيين ميكند
 !!بيشتر جلوگيري شود ، قيمت ماركت آن نيز باالتر ميرود و هرچه!!! تعطيل شود

چون تقاضايي براي آن نيست  . استراتژي هايي كه از ياد برده ميشوند و يا ديگر كسي سراغ آن نميرود ، بي ارزشي است بنابراين اساس تمامي
 . ه نياز متقاضي را برطرف نكردهچرا ك!! 

چرا كه يك . ميشود ، عامل آن به هم ريختن تاپيك نيست  پست آموزشي ثبت كرده ، ولي به باد فراموشي سپرده 1500استراتژِي كه بيش از 
  . ماه آموزش طول بكشد ، در غير اينصورت فقط مبحث توجيه به ميان خواهد آمد 2نهايتا  استراتِژي نبايستي بيش از

، خود تشخيص خواهند داد كه نيازشان چگونه برطرف  پس دوستان سينه چاكي كه به دنبال احقاق حق ديگران هستيد ، آنها كه هوشمند هستند
 . زمان الزم است تا تست خود را انجام داده و ارزش خود را توليد كند ماه براي اين استراتژي 2. خواهد شد 

 د ؟چطوربو. پست آموزشي  اين هم يك
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  FX_Maniac نوشته اصلی بوسيله
 این جا منظورتون همون ميزان تقاضاست؟

 بعد این که آیا به نظر شما ميزان عرضه بی تاثير بر ارزشه؟ مساله ی
 
 احترام با

 

 . بله دوست عزيز همان تقاضا است

 . ز تقاضا باشد ، عاملي براي ريزش ارزش ميباشدبيشتر ا ميزان عرضه در صورتي كه آيا به نظر شما ميزان عرضه بي تاثير بر ارزشه؟

 :مثال

نفر باشد ، شركت  100000 اگر تقاضاي افراد براي خريد ماشين بنز آخرين سيستم. نفر جمعيت دارد  100000داراي  فرض كنيد ، شهري
بلكه ماركت ديگري هم . اي راحتي در سفر نيست خريد ماشين بنز آخرين مدل تنها بر اما. توليد كننده لذت خواهد برد ؟؟؟؟ در ابتداي امر بله 

به دليل برخورداري همه  "كالس"دارد به نام  به عبارتي ديگر ، ماركت فكري ديگري وجود! يا همان پز خودمان  posture دارد به نام وجود
بنز از بين  پس بعد از مدتي ارزش. ز كند داشتن آن هيچ كالسي نداشته تا فرد را از ديگران متماي نفر از ماشين آخرين بنز ، ديگر 100000

 . نمي تواند عامل ارزش براي آن شود چون تقاضا برايش از بين رفته و عرضه بيشتر هم. رفته و پايين خواهد آمد 

ارزش نفت باال  مانايران فقط تهديد كرد كه جلوي عبور كشتي ها را از تنگه هرمز ميگيرد ، بها يا ه زماني كه. يا همين نفت را در نظر بگيريد 
. بيشتر و جوابگوي نياز بازار بودن آنها نتوانست جلوي افزايش را بگيرد  حتي ادعاي احمقانه عربستان كثيف و امارات خبيث مبني بر توليد. رفت 

عرضه بر تقاضا ارتباط مستقيمي  !!باال ميرفت ؟ آنها موفق ميشدند و يا اينكه به نحوي نياز بازار جوابگو ميشد ، آيا باز ارزش نفت اما فرض كنيم
 .دارد
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  morteza66 نوشته اصلی بوسيله
 با عرض سالم وخسته نباشيد

 ؟ را فهميد Trend ميان ما ، سئوالی که من دارم اینست که چطور ميتوان حالت و حضور شما در
 : مثال شخصی بنا بر استراتژی که دارد با تغيير تایم فریم ها آنرا مقایسه می کند هر

M1 - M5  
M5 - M15  
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M15 - H1  
M30 - H1 -H4  

H1- H4  
H4 - Daily  

Daily - Weekly 
 Price Action وجود دارد یا اینکه همان بحث Trend یا اینکه آیا و اینکه آیا به نظر شما این مقایسه صحيح است ،

 . وجود دارد
 سپاس فراوان با

 

 : ا براي توضيح اوليه بايستي عرض كنمام. خواهيم داد  تغيير ترند در آينده توضيح

محاسبه كنيم  انداخته و Close كه زده شده را در Low يا همان آخرين Lowest Low راهها اينست كه چندين راه وجود دارد يكي از
  .اين يكي از بهترين راه ها است . )Highest High  همچنين(

در ،  FXPRO مربوط به 11:45ساعت  Close يعني. ، محاسبه نيم روز ميباشد  خيلي از اوقات ميتواند كمك حال تريدر شود ديگري كه
 . تصوير آن را مشاهده ميكنيد

 . است H4 تاييديه گرفتن حركات بازار و مسير آن بهترين تايم فريم همچنين براي
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  و شگفتی آن Whole Month باری دیگر صفحه  -54

 
 با سالم

ماه  است را بسيار جدي بگيريد ، چرا كه روند تمام "كل ماه"كه همان به معناي  Whole Month بودم كه صفحهبا آنكه چندين بار تاكيد كرده 
. ميگذارم بار ديگر همان صفحه و نحوه كاركرد آنرا برايتان. در آن گنجانده شده است 
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http://abcbourse.ir/


 
 

 

طاليي يورو  رسيده و باز عدد 1.3109يعني  Alteration از 1در هنگام زدن اين پست ، قيمت به تارگت  حتي اگر االن هم دقت كنيد ،
 !! ميباشد 1.3102 كه ساخته Low قيمت كمترين!!!!  1.3109-7=1.3102يعني . خودنمايي ميكند

 !!ميشود نسبت به اينكه حركت قيمت محتوم بوده و از ابتداي ماه خودنمايي ميكند ، ظاهر هر روز كه ميگذرد ، دليل و برهاني محكمتر
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  4xtrader نوشته اصلی بوسيله
  .سالم

 این تاپيک آموزشی است. مورد نقاط شرمنده  اما در. چشم ، آموزش را هم خواهيم داشت 
ميباشد  1.3212یک از آن استاپس باالی . من هنوز باز است  Sell پوزیشن 2با این حال پوزیشن خودم را ميگویم که 

خواهد رفت تا  نسبت به اینکه آیا بازار پایين. ميباشد  3350و دیگری  3323یکی  نقطه ورود . 1.3236 و دیگری باالی
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اما اگر با استاپالس بيرون آمدم ،  . ميباشد 1.3008و دیگری  1.3106یکی از آنها  TP نيز مطمئن هستم و 1.3149
 .شوم می ایستم تا دوباره تحليل کرده و وارد

شده ام و با سود خارج  Sell آن باال وارد فا با آن پوزیشن نگيرید ، چرا که مندوستان این تنها ترید من بود ، لط ***
پس ریسک . باال رود  1.3350خواهد شد تا قيمت بتواند دوباره تا  باعث 1.3282شکست قيمت باالی . خواهم شد 
 نيز مهم است 3215.نمایيد خود را کنترل

 

. پيپ سود بسته شد 244پوزيشنها با  يكي از! روز از آن اتفاق افتاد  2ا زدم و امروز پس از اين پست ر 01:35, 90اسفند  15در تاريخ دوشنبه 

 !سيگنالي بود كه خواستيد بنده هم اول وقت بازار اين هفته پست كردم اين همان!! نمي دانم چطور به اين دقت نكرديد 

 

56-  !!!!!  

 
 

  smmfx نوشته اصلی بوسيله
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 یجناب ابوناچی گرام
 ادب سالم وعرض

صعود وپيش نياز 150تا100 یعنی حداقل 1.3885شما نوشته اید شکست.قسمت آموزش است 33این تصویر پست 
  exterimly bullishیاهمان 1.3807آن نفوذ به

 بررسی کنيم bearish بخواهيم همين حالت رو در مورد حال اگر
 جدول یعنی exterimly bearish عدتا ميشود نفوذ درنزول وپيش نياز ان قا 150تا100 یعنی 1.2825ميشود شکست

 1.2825است وقاعدتا  1.2600 پيپ باالتر از 225 1.2825و من نميفهمم چطور امکان پذیر است چرا که  1.2600عدد
 شکسته خيلی قبل تر

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------- 

 
 :قول نقل

  AR.dadkhah نوشته اصلی بوسيله
 با سالم

فرمایشات شما  از شما بابت مطرح کرردن سيستم و دیدگاه معامالتی خودتان عرض کنم که در جایی از ضمن تشکر
پست باال برای این ماه پيشبينی شده  همين حال در ماه اینده معتبر دانستيد در 6را برای  1.3487دیدم که سطح 

 .صعود داشته باشد 1.3621ميتواند تا  برسد 1.3478و سپس به  1.3461که اگر قيمت به 
 :امد در اینجا دو سوال به وجود

 چگونه از همين ماه احتمال گذر از این سطح داده شده ؟ ماه اینده معتبر است 6برای  1.3487اگر سطح  -1
و  1.3478( پيپی  26تا  9فاصله  ماه اینده هست چگونه قيمت با رسيدن به 6معتبر برای  1.3487ر سطح اگ -2

 .را منتفی ميکند ماهه 6این سطح را به چالش ميکشد و پيشبينی ) 1.3461
 .بدید لطفا درباره این تناقض توضيح

 .با تشکر و احترام
 

 با سالم
  انتقاد حضرتعالی ، ضمن تشکر از

طرفی این از زیبایی های این سيستم است که بتواند  از. وجه کردید اما به پستهای قبلی بنده توجه نکردید خوب ت
  . صحبت نماید در شرایطی خاص با اطمينان خاطر

و  3461اما سطحوح . معتبر خواهد بود  ماه آینده 6یک رزیستنس ساليانه است و برای همين تا  1.3487سطح 
مخصوصا قرار گرفتن رنج ماهيانه به زیر لولهایی خاص از . کرده است  ویه ای دیگر به بازار نگاهبا نگاهی و زا 3478

این سيستم  همچنين که عرض کردم ، در. باعث ميشود تا ضریب نفوذ ساليانه برای یورو تغيير کند  سطوح ساليانه ،
ميشود تا چندین ضریب و فاکتور  باعثکلوز همه چيز سيستم است و بر اساس قرار گرفتن کلوز در سطوحی خاص ، 

طح ساليانه ،  . است در فرمول عوض شود که یکی از مهمترین آنها ، ضریب نفوذ قيمت به یک س برای حمله 
ر ميدهد رنج ماه تعيين کننده قرا ضریب نفوذ را تحت تاثير  و  وده  طح . ب ضر چون س که یک  3453در حال حا

طح غيير د س و  Sentiment رماهيانه است بشکند ، باعث ت س تریدرها شده  بهتر  و یا% 100یا احسا
طح مهم ماهيانه % 1000بگویم  و به  3487س  . ميرسد 3621شکسته 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------- 
ماهيانه است  که سطح 1.3453آموزش است ودر قسمت قرمز رنگ فرمودید شکست  36قسمت نقل از پست  این

%1000 با اگه من درست فهميده باشم شرط . ميشه 3621ونهایتا رسيدن به  1.3487اطمينان باعث شکست  
 نشکسته 3478ميفهمم چرا که این اتفاق دوبار در روزهای پایان ماه قبل رخ داده و ن پيپ است 14تا 10شکست گذر 

 ومسير نزولی شده؟
 

 لطفا راهنمایی بفرمایين تا کامل درک کنبم
 تشکر با

 

 ....جز آه كشيدن ،  اين پست از آن پستهايي است كه خواندن آن

باالي صفحه برنامه در حتي . مربوط به اين ماه بوده و براي محاسبات ماه مارس  آن پست!! دوست عزيز لطف كرده و تاريخ آن پست را بخوانيد 
باور كنيد همه مشكالت از بي !!! باالتر هم برود؟ برود كه حاال بخواهد 1.3355آيا اين ماه قيمت توانست باالي !!! هم نوشته شده است  تصوير
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اگر اين !! ميكند  شما صحبت باور كنيد برنامه با!! شديد كه نكند پاسخ شما جا بماند و آن را پست زديد  حتي دوباره خواستار اين!! دقتي است 
  ! هم ميرفت 1.3808يد به نقاط ديگر برنامه ، تا دحتي باز دقت ميكر ، اما 3621ماه باالي آن اعداد كه قيد شده ميرفت ، من گفته بودم 

اما ! ي ها نيز هست از كشور همين برنامه كه براي شما است ، براي خارج. گويا است و هدف در داخل نامش گذاشته شده  تمامي اسامي آن
 !!سواالت اين ور آب كجا و آنور آبي ها كجا

 

  توجه  -57

 
  : خواهشمندم از تمامي دوستان محترم

 اگر دوست داريد با هم پيشرفت كنيم،

 اطالعات كنيم، اگر دوست داريد تا تبادل

 اگر دوست داريد كه هر يك از ما باعث تكامل تريد ديگري شويم ،

 انرژي كمتري مصرف كنيم و سريعتر پاسخ بگيريم ، اگر دوست داريد و

  ندهيد مگر شرايط ذيل را داشته باشد هيچ سيگنالي قرار

  .استاپالس داشته باشد سيگنال شما بايستي نقطه ورود ، خروج و -1

بوده و از سيستم  4افزار و يا تمپليت  داليل ورود و خروج و استاپالس بايستي منحصر به نرم -2
  .تفاده نشده باشدديگري اس

از شكل استفاده شده ، و همچنين در صورت امكان بر روي تصوير هم توضيح باشد  در حد امكان -3
 . )اشكالي كه بنده براي آموزش ميگذارم همانند(

براي محكم شدن اعتقاد شما به نوع پوزيشنتان به همراه  سعي كنيد ، اگر دليلي در گذشته يافته ايد -4
 . يددليل ذكر نماي

 
  .هاي پيشنهادي افراد ندارند به هيچ عنوان نترسيد ، هيچ كس هم حق تمسخر نسبت به پوزيشن

 . تا اشكال همديگر را رفع كنيم اصال هم نترسيد كه اشتباه باشد ، اينجا جمع شده ايم

انواع و  اگر تريد روم زنده با. د به ماركت باشيم نيست كه منتظر پيشنهادات افراد براي ورو بايستي اين را نيز اضافه كنم كه ، اينجا تريد روم
 اقسام پيشنهادات را مي خواهيد ، خوب اصال خودتان را اذيت نكنيد ، برويد

http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=10372&page=40376   .راحت بدون دغدغه ! 

 !در خدمت شما بدون منت و افتخار باشم در اين صورت بنده نيز حاضر خواهم بود اشكاالت شما را بگيرم و

 
  .مطرح كنيد http://iran-egold.com/forum/showthread.php?t=9345 سيگنالها و تحليلهاي خود را در

. پيروز باشيد

 

http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=10372&page=40376�
http://iran-egold.com/forum/showthread.php?t=9345�
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  metaFX نوشته اصلی بوسيله
بطوریکه فکر .برای بيریش به زیبایی روی عکس توضيح دادید  را هم برای بوليش و هم Wole Month استاد قسمت

 .برای کسی مانده باشد نکنم مطلب مبهمی از آن قسمت
 

بوليش و (هم به همان صورت توضيح بدهيد Breakout Trading و Swing Trading Signals اگر لطف کنيد و برای تب
 ..دی افی بهتر مطلب را ميرساند و بسياری از سئوال های ما پاسخ داده خواهد شد به نظر من از هر پی) بيریش

 . پيشاپيش از شما سپاسگزاری مينمایم

 

 ميكنم دوست عزيز خواهش

از طريق كلوز ماهيانه بدست مي آيد  Whole month . فقط در كلوز است Whole Month و Swing Trading Signal واقعيت فرق
 Swing براي تست كافي است كه. با هر كلوزي در صورت صالحديد برنامه عوض ميشود  Swing Trading و) است  1.3323اين ماه (

Trading  و محاسبه آن ، با 1.3323را با وارد كردن Whole Month  پس من با تشريح. خواهيد ديد كه فرقي ندارند  . كنيدمقايسه 

Whole Month قسمت ، Swing Trading نيز آموزش داده ام را . 

 حتما. هم به روي چشم Breakout Trading در مورد

 

  2012مارس  8تحليل روز   -60

 
 

  amya نوشته اصلی بوسيله
  سوال 2ضمن تشکر مجدد از شما 

وکنفرا -1 س  صوتی بعدی کی است چون تاریخ کال س  قانه 10ن   روز گذشت ومشتا
ظر صدای گرم شما هستيم منت   .شنيدن 

قبلی شما در کندل های ماهيانه -2 طالعات  وجه به ا  چقدر احتمال می دهيد که با ت
طح  قيمت پایين تر هم برود 13010س و   .ممنون ، شکسته 

 

 . يروقت هم دوستان نمي توانندچون د. ميكنم سريعتر باشد  سعي. كمي درگيري كاري دارم

 باشد و نه سيگنال ميشكند يا خير ، از چند زاويه پاسخ شما را ميدهم تا اين سوال شما آموزشي 3010سطح  در مورد اينكه آيا -2

 Template 4 از منظر-

% 50پس شكسته شدن  . 1.2959=30+1.2929و شكسته شدن آن يعني رسيدن به  1.3039% =50يعني رسيدن به  %76.4 شكسته شدن
  نيز حتما شكسته ميشود 1.3010يعني 

 Calculator از منظر-

Calculator   در(ميگويد Whole Month( اگر بتواند Signal to New Bearish =1.3157  ميرود و تاييديه آن  1.2995را بشكند تا
 . ميباشيم 1.3020دن به پس منتظر رسي. شكسته شده است  3157در حال حاضر  . ميباشد 1.3020نيز شكست 

شكسته شدن آن يعني  . است Signal To get Very Bearish=1.3106 گفته شده است كه Bearish Indicators درقسمت از طرفي
آمده پايين ، پس تاييديه اي براي اينكه  1.3095، قيمت تا  3092=14-3106 در حال حاضر. 1.3008رسيدن به )  14تا  10به اندازه (

  . فعال وجود ندارد شود ،شكسته 

 1.3178برابر است با  sell تريگر. نگاه ميكنيم  Long Term Alteration Points كه ابتداي ماه است ، در بخش 1.3323با ورود كلوز 
،  7از ضريبي ( 21تا  14به اندازه  Target1=1.3109 شكست. كه اين عمل ديروز محقق شده است . روي خواهد كرد  پيش 1.3109كه تا 
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 1.3095با تعجب ميبينيم كه ، قيمت دقيقا در  !!! 3095=14-1.3109 ميبينم كه . Target 2 پيپ يعني رسيدن به) عدد طاليي يورو 
قيمت بخواهد همچنان پايين برود  را درون كلوز گذاشته و دوباره محاسبه ميكنيم و ميبينيم كه اگر 1.3095كرده ، حال  متوقف شده و ريورس

را خواهيم داشت كه باز ديشب اين عمل را انجام داده است  1.3158انتظار رسيدن به  پس! برود كه ديشب رفته است  1.3114ستي باالي ، نباي
صورت موقت مسير خود را عوض كند ، پس  محلي است كه باعث ميشود قيمت به 1.3216نگاهي كه به تريگر مي اندازيم ، ميبينيم كه  با. 

 Lowest low 3095دادم اين بود كه  3095دليلي هم كه بنده كلوز را . نقطه توجه كنند  فروش هستند ، بايستي به اين افرادي كه در حال

 .موجود در اين چند روزه است Low يا آخرين و كمترين

 

 
 

حتي اگر دقت . كردم  يدن را نيز اعالمو شرايط رسيدن و احتمال نرس. را دارم 1.3010رسيدن قيمت به زير  با جمع بندي اين موارد ، بنده انتظار
جايي كه . گذاشته ام 1.3216و االن استاپالس آن را جابجا كرده و باالي . ميباشد  1.3008ها  TP كرده باشيد ، سيگنال اول هفته بنده ، يكي از

 . به صورت موقت تغيير مسير ميدهد قيمت
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  amya نوشته اصلی بوسيله
ز جواب کامل شم   اضمن تشکر ا

ودید که  فرموده ب ش  وایل اموز س ساليانه ومهم است 13418در ا   یک رزیستان
 

ورت ساليانه را هم نام ببرید ممنون   اگر ممکنه یک یا دو ساپ

 

 . هستند ، همه مربوط به ساليانه ميباشند UP Trend Alteration Points تمامي نقاطي كه در

. د ، كامال ماهيانه هستندهستن Down Trend Alteration ولي نقاطي كه در

 

  Template 4 آموزش قوانين  -62

 
را دانلود نموده و  PDF فایل. توضيحات و مثال مشاهده کنيد  را با Template 4 در پيوست این پست ، ميتوانيد قوانين

  . آن توجه ویژه داشته باشيد به قوانين و همچنين اشکال
  فایل ضميمه

 

Template 4.pdf  )662.7 نمایش 874, كيلو بایت( 
 

  Breakout مربوط به Tab آموزش  -63

 
 .طراحی شده است از نرم افزار بر اساس نگاهی خاص به مارکت TAB این

حرکتهای مارکت بر اساس یک نظم خاص و قاعده وار  شتم ، دریافتم کهپس از تحقيقاتی که بر روند تغييرات ارزها دا
تک تک حرکت . ، فقط رنج ماه قبل و کلوز روز قبل مورد استفاده قرار ميگرفت  تا آن زمان از تحقيقات. تغيير ميکند 

با تعجب . وشتممين پس از آن فرمول و معادالت حرکتی آنها را. بررسی ميشد تا دليل حرکت را بدست آورم کندلها
بسيار خوشحال شروع به ! بود  Down Trend روز دقيق کار ميکند ، مخصوصا زمانی که حرکت مارکت 4ميدیدم که 

اما ناگهان با تغيير ترند به سمت باال ، همه چيز به هم ! آوردم  ترید ميکردم ، سودهای بسيار خوبی بدست می
سفت و ! اما هيچ وقت موجب شکستم نشد !! ز بين ميرفتبدست آمده یکی پس از دیگری ا ميریخت و سودهای

تغيير ترند چرا دیگر  ایستادم وبه خود گفتم با توجه به اینکه نظم را بدست آورده ام ، بایستی بفهمم در محکم
د تا اینکه با تالش زیاد و یاری خداون! بدست آورم ؟ چرانمی توانم نقطه تغيير ترند را! معادالت من کار نميکنند ؟

خود تبعيت  قيمت برای حرکت به سمت پایين ، از رنج و قوانين ماه قبل بوده که متوجه شدم که اساس اشکال اینجا
تغيير کرد و درنهایت توانستم فرمول و معادله  همه چيز . ميکند ، ولی برای صعود ، از رنج سال قبل و قوانين آن

در کجا شروع به تغيير ترند ميدهد و در نهایت پس از تغيير ميدهد که مارکت  کاملی را بدست آورم که به ما نشان
 .کردم را ایجاد  Breakout و Swing Trading مربوط به TAB این بود که! هدفش کجا ميباشد ؟ ترند ،
گرفته و یا در نقطه ای  Sell احساس بر این است که ، مارکت در صورت نفوذ به نقطه ای ثابت ، Breakout مبنای

  بنابراین با ورود هر کلوزی ما دو منطقه خواهيم داشت ،. ميگيرد  به خود Buy ن نيز ثابت ميباشد احساسدیگر که آ
 )بوليش نقاط تغيير ترند به سوی باال رونده و یا( Uptrend Alteration Point منطقه.1
 )شو یا بری نقاط تغيير ترند به سوی پایين رونده( Downtrend Alteration Point منطقه.2

 ميدهيم را مورد بررسی قرار UP Trend Alteration Points خوب اول
 .دارد در دومنطقه آلتریشن آپترند و داونترند ، سه نقطه کليدی وجود

Alteration Entry Point.1  :ميباشد که همان نقطه ورودی برای تغيير در روند و ترند.  
پيپی آن  10در صورت شکست  وان رزیستنس عمل کرده وزمانی که کلوز زیر این نقطه باشد ، این سطح به عن

باالی این نقطه قرار دارد ، این نقطه به عنوان نقطه  اما زمانی که قيمت. قيمت به سطحی باالتر آن صعود ميکند
 در. برای آنکه روند رو به باالی خود را داشته باشد ، نبایستی به زیر آن نفوذ کند  کليدی ساپورت ،عمل کرده و قيمت

سطح ورودی بر اساس رنج  این. ميباشد ميشود  Down Trend غير این صورت ، وارد منطقه زیرین خود که مربوط به
 .خواهد بود ماه بعدی ثابت بوده و معتبر 6ماه سال بوجود می آید و تا  6

Confirmed.2  :ميکند و در صورت  تغيير ترند را تایيد که به معنای تایيد ميباشد ، نقطه ای است که ورود برای
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شکست این نقطه ما را متوجه این نکته ميکند که قيمت . ميدهد  شکست ، باز قيمت را به سطح دیگر خود انتقال
این سطح همچون یک سطح اصطحکاکی عمل ميکند که . دیگر خود ، قصد ریزش را ندارد  فعال تا رسيدن به سطح

این سطح . را آماده ميکند ک تنفس کوتاه مدت و یا تغيير ترند ، مارکترو به پایين ترند را کند کرده و یا برای ی آهنگ
 .رزیستنس را بازی ميکند نيز همانند سطح قبلی خود ، در مقابل کلوز حالت ساپورت یا

Triggered.3  :پيپ از این  10گذشت . را تایيد کرده و حتمی ميکند  همچون یک ماشه تفنگ عمل کرده و تغيير ترند
همچنان احساس بازار به حالت بوليش  Target 1 باال رونده شده و تا رسيدن به واهد شد تا ترند کامالسطح باعث خ

کامال عوض کرده و به  یعنی اینکه اگر نقطه تریگر شليک شد، تا رسيدن به نقطه تارگت ، نمی تواند ترند را . ميرسد
 Alteration پيپ زیر 10کرد ، بهترین نقطه استاپ الس ،  در مواقعی که قيمت از تریگر عبور. داونترند تغيير داده شود 

Entry Point مربوط به Down Trend  اما گاهی اوقات هم دیده شده که مارکت نزول کرده و زیر. ميباشد Alteration 
Entry point هم رفته ولی هيچ وقت به زیر Triggered مربوط به نقطه Down Trend رود و بایستی حتما به  نمی

 . تارگت خود برسد
 2و  1گاهی اوقات هم دیده شده که فاصله تارگت . ميرساند  2به تارگت  ، قيمت را 1پيپ از نقطه تارگت  21گذشت 

بهترین  پيپ ميرسد ، در این شرایط است که بایستی گفت ، این به معنای 7و یا اصال کمتر از  21 حتی به کمتر از
ميباشد را در کلوز  1.3095مارس  7مربوط به تاریخ  Lowest Low ترین نقطهبرای نمونه کم. رزیستنس خواهد بود 

پيپ  6و قيمت در نهایت توانست . پيپ ميباشد  4فقط  2و  1 ميبينيد که فاصله بين تارگت. گذاشته و محاسبه کنيد 
صورت عبور  در. ی وجود دارد از قبل به ما نشان ميداد که آن باال یک رزیستنس بسيار قو. کرد  باالتر از آن رود و ریزش

 . از آن ، مارکت کامال آپترند ميشد
 Down Trend همان مفاهيم را ميتوانيد به. داده شد  Up trend Alteration Points با توضيحات باال که در مورد

Alteration Points مارکت بود و در چراکه آن موارد مربوط به باال روندگی. تعميم داده ولی برعکس Down Trend 
 . مربوط به پایين روندگی مارکت ميباشد
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  2012مارس  12تحليل روز دوشنبه 

 
 

  ghaffar نوشته اصلی بوسيله
 

 
 

دو شکل باال قيمت فعلی  با گذاشتن کلوز رو جمعه و لو روز جمعه، نتایج مختلفی بدست مياد یعنی در هر کدوم از
  .گيرهیکی در صعودی و دیگری در نزولی قرار می

 .که در هر دو حالت مقاومت هستند 3258 و 3257این نقطه مشترک  هر دو با
 چيه؟ در این مورد نظرتون

 کدوم عدد بهتره وارد بشه؟

 

 با احترام

. ميباشد نظمي بزرگ در بازار و برخورداري نرم افزار از همان نظم  هر دو تصوير گوياي. كافي است نگاهي كوتاه به هر دوي آنها داشته باشيد 
 .كجا خواهد شكست براي نزول و يا صعود عدد را دريافت كرده ، اما توانسته به راحتي به شما اعالم نمايد كه دقيقا قيمت در سيستم از شما دو

يك  1.3114موج نيز ميباشد ، به ما هشدار ميدهد كه  Lowest Low روز جمعه كه اگر خوب دقت داشته باشيد ، پايين ترين قيمت
كافي است آخرين نقطه  . 1.3158يعني صعود قيمت به سمت ) 10+1.3114(1.3124ميباشد ، و شكستن  1.3096براي كلوز  تنسرزيس

 . در مقابل صعود بازار مقاومت نشان داده است 1.3124با تعجب نشان ميدهد كه  ! مقاومتي كه قبل از بسته شدن بازار وجوداشته را نگاه كنيد

قرار گرفته و به ما هشدار ميدهد كه در  Downtrend Alteration Points ميباشد ، قيمت در قسمت 1.3122ه كه حالت كلوز روز جمع در
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 ورود قيمت به باالي. ميباشد  1.3212و سپس ) محاسبه لوي روز جمعه وجود دارد كه همين نقطه هم در( 1.3157مقابل حركت بازار 

كامال  1.3290=10+1.3283پس از عبور  ير خود را از نزول به صعود تغيير داده وهم نشان دهنده آن است كه قيمت مس 1.3214+10
 . خواهد رسيد 1.3456به % 100توجه به ديگر نقاط برنامه هدف بعدي  و با 1.3379تغيير ترن صورت گرفته و قيمت به 

پيپ زير لوي ماه  1كه  1.2973را به  كست آن قيمتساپورتي براي تغيير ترند ميباشد و ش 1.3042محاسبات به ما نشان ميدهد كه  اما همين
 . قبل است ميرساند

دارم تا شما عزيزان به آن  آنچه كه من سعي. را در دو محاسبه متفاوت از يك روز را مشاهده ميكنيد  7رد پاي عدد  اگر به دقت نگاه كنيد ،
 گر بازار داراي نظمي براي پيشبيني نبود ، دو كلوز متفاوت نميتوانستبازار است و ا توجه داشته باشيد اينست كه ، كلوز تعيين كننده احساس

 .قرار دهد اينچنين سوار بر موج قيمت ، با دو ديدگاه متفاوت ولي منسجم ، بازار را مورد ارزيابي
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  mahan77 نوشته اصلی بوسيله
 : با سالم

 : از خدمتتان دارم جناب ابوناچی با تشکر فراوان سوالی
بوجود اورده است که اگر این عدد را به نرم افزار  را 1.3096به شکل قيمت در دو مرحله پائينترین نقطه  با توجه

  اعجاب برانگيز است 1ميرسيم که واقعا برای مسير  1.3284نهایت ...... و 1.3114بدهيم مطابق شکل به اعداد 
بنظر ميرسد برای  در واقع.اط را خواهيم داشت مجددا همين نقطه را به نرم افزار بدهيم مسلما همين نق حال اگر

 . نقاط یکسان اعداد یکسان داریم
 مارکت و وارد کردن اعداد جدید همراه نرم افزار پيش برویم نظر حضرتعالی را در مورد البته ميدانم ميتوانيم با حرکت

ممکن است دیگر بمانند حالت اول  برودحرکتهای اینچنينی بفرمائيد که مثال ایا بمانند تمپليت اگر قيمت این مسير را 
 .رفتار ننماید

 بفرمایند اگر سوال تکراری است دوستان
 متشکرم

 

 ! كرديد سوالي بسيار زيبا را مطرح

اما . خود را مقيد براي رعايت تك تك نظم و قوانين خود نميكند  بطور كلي قيمت در صورتي كه مسيري را يكبار حركت كند ، براي دفعه بعد ،
كه معرفي ميكند ، براي بار  جدي نميگيرد و نقاطي) تاكيد ميكند خيلي (افزار طوري طراحي شده كه آن قانون را خيلي  خالف تمپليت ، نرم بر

 بنابراين ، شما دو نقطه برابر از دو موج مختلف را كه وارد ميكنيد ، هر دوي محاسبات . پيپ براي رسيدن به مقصد ، معتبر ميداند 14دوم تا 

  . ميباشد معتبر ميباشند و اين از محاسن خوب برنامه نسبت به تمپليت و ميزان اعتماد به آن

 

  ! بک تست ، راز تسلط بر این سيستم  -68

 
 

  mahan77 نوشته اصلی بوسيله
 : با سالم

 : نيداگر به تصویری که گذاشتم دقت ک)بسياری این کار را کرده اند  البته ميدانم(بنده یک بررسی کردم 
  فرمودند برنامه تریدتان را از اول ماه بریزید جناب ابوناچی

 ميشود B: تارگت دوم نقطه را به نرم افزار بدهيم A اگر لوی
  ميشود C را بدهيم تارگت اول نقطه B اگر
 . بدست مياید E بدست مياید و اگر کلوز همان روز را بدهيم تارگت اول D بدهيم تاگی دوم را C اگر
 . داشت را خواهيم F نقطه 2تارگت  1.2975را بعنوان هایست به نرم افزار بدهيم  E اگر

برگشت کند ولی نتایج حتمی  در واقع با دقت از روز اول مسير حرکت کامال مشخص است ممکن است قيمت رفت و
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 . هستند
ميرسيم که تاگت دوم هر  1.2975به عدد  1.3355 -1.3281بدهيم  حال اگر دو هایست های این ماه را به نرم افزار

 .است دو محاسبه
 متشکرم

 

يك استراتژي دقيق ،  اين گونه بك تست ها شما را براي ايجاد يك سيستم پويا و همچنين. بسيار تشكر ميكنم  از توجه شما كه دقيق نيز بوده
 .كمك شاياني خواهد كرد
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  amiraliforex نوشته اصلی بوسيله
  .گذاشتم بود 1.3121وز آخر را که من در نرم افزار کلوز ر

حدودی هماهنگی دارد و برنامه من به این شکل  به این نتایج رسيدم که با تمپلت هم تا Tab Treakout Trading در
 : خواهد بود

 
 1.3293 ميتوان در 1.3257و تایيد ) تمپلت  key point bearish و خط(  1.3214پس از شکستن  برای بای نمودن

(  1.3456و تارگت دوم آن ) خواهد بود  که بر روی تمپلت حوالی خط پایه( 1.3379بای نمود که تارگت اول آن  اقدام به
 .بود خواهد) تمپلت  key point bulish حوالی

 
% 50حوالی سطح ( اقدام به سل نمود  1.3032 ميتوان در 1.3157و تایيد  1.3212با شکستن  برای سل نمودن

 .خواهد بود 1.2839دوم ان  و تارگت 1.2973ل آن و تارگت او) تمپلت 
 

 .کنيد اگه اشتباهی دارم ممنون ميشم که راهنمایی ام

 

  ) مارس 8و  7.(داشته باشيد  دوست عزيز ، به چند روز گذشته دقت

يز بعد از عبور بگذاريد استاپالس ن 1.3280صورت ميگيرد و تيپي خود را  باي 10+1.3216بر خالف شما برنامه ميگويد بر روي 
 كه 1.3096، كافي است تا  براي اينكه خوب متوجه شويد. بگذاريد كه ريسك به ريوارد خيلي خوبي ميباشد  10-1.3212 زير 1.3216+10

Lowest Low  پس دليلي براي صبر تا آن نقطه نهايي نيست. ميباشد  محل تغيير ترند 1.3216. است را وارد كنيد. 

. بيشتر یاری دهد  PIP COLLECTION برای ورود هرچه سریعتر برای ترید و ا رااین سيستم آمده تا شم
شما  از آن بهره بگيرید و برای درک آن بهترین کار بک تست ، و بکار بردن موارد یادگيری پس تا ميتوانيد

 . در روز بعد در دمو ميباشد تا بتوانيد بر روی سيستم مسلط شوید
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  hadi_91 نوشته اصلی بوسيله

  4خيلی ممنون از جناب ابوناچی بابت آموزش تمپليت 
 می پرسم از شما اميدوارم از این سوال من کالفه نشوید فقط بابت اینکه می خوام مطمئن بشم دوباره سوالم رو

 در شکل زیر

 
 

ن سطح رو تاچ کرده و داره اینه که قيمت از باال اومده ای را دیده است ولی یک فرقی که 23درست قيمت قبال سطح 
 .نيفتاده شکستی اتفاق

برای دومين  23پس رد شدن از .(بود رو شکسته 23درست برخالف شکل زیر که قيمت از زیر حمله کرده بود و خط 
 )بار منطقی است که شکست محسوب نشود

 
 

همانی که با فلش در (کند نميشود شکست محسوب شود؟ حمله 23پس آیا دوباره اگر قيمت اینبار از فاز زیرین به 
 (شکل اول نشان داده شده است

فاز یکی از  آخر می خوام بگم حرف من اینه که اگه این شکست محسوب نشه اونوقت باید گفت که در هر در
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 )در شکل زیر ببينيد(چرا؟.بدون استفاده خواهند بود) 76یا  23(خطوط

 
 

 سالم

 . داشته باشيم 4يت جمع بندي كلي براي هميشه براي تمپل بگذاريد يك

است كه قيمت باالي خط پايه باشد و در حال  فقط زماني كارآمد% 23.6خوب به قوانين دقت كنيد ، در خواهيد يافت كه قوانين شكست  گرا
ندارد در هيچ  ديدر زماني كه قيمت باالي خط پايه قرار دارد ، ديگر كاربر% 76.4ميباشد و قوانين  صعود باشد و براي هر فاز نيز يكبار معتبر

 . يك از لولها

يكبار معتبر ميباشد و  كاربردي است كه قيمت در حال نزول بوده و زير خط پايه قرار دارد و براي هر فاز نيز زماني% 76.4وبر عكس قوانين 

 .كاربردي ندارد ، تا زماني كه قيمت زير خط پايه است ، ديگر% 23.6قوانين شكست 

 

  مارس 12نتيجه پيش بينی روز  -73

 
 

  4xtrader نوشته اصلی بوسيله
  .گذاشته ام 1.3137باالی  گرفته ام را 1.3273من استاپالس سلهایی که در 

 .چون روز مهمی است اميدوارم که همه امروز خيلی چيزهای جدیدی کشف کنند ،
 . Many Pips to all of you خدا حافظ شما و

 

  rend72 نوشته اصلی بوسيله
اين هفته رو  بدست بياريم و معماي روند بازار امروز و 1.3137 فكري كنيد، تا بتونيم روش محاسبهدوستان هم
 .كشف كنيم

 متشكرم
 

 رو جمع كردم و تقسيم بر دو UP Altratraion entry و UP Confirmed به نرم افزار دادم و اعداد 1.3096من عدد 
 .كردم
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 سالم بر دوستان

تحليلهاي خوبي در ابتدا داشتيد ،  خوب حدودا سومين روز تمركز دوستان بر مسئله است و خيلي از شما. رانده باشيد را گذ اميدوارم روز خوبي
 .كردم من روز جمعه ، تحليل امروز را با شما تمرين. پستهايتان اين قضاوت را داشتم  البته بنده از روي متن. اما به آن عمل نكرديد 

 

  4xtraderنوشته اصلی بوسيله 
 با احترام

 هر دو تصویر گویای نظمی بزرگ در بازار و برخورداری نرم. هر دوی آنها داشته باشيد  کافی است نگاهی کوتاه به
راحتی به شما اعالم نماید که  سيستم از شما دو عدد را دریافت کرده ، اما توانسته به. افزار از همان نظم ميباشد 

 .صعود نزول و یا دقيقا قيمت در کجا خواهد شکست برای
نيز ميباشد ، به ما هشدار ميدهد که  موج Lowest Low اگر خوب دقت داشته باشيد ، پایين ترین قيمت روز جمعه که

یعنی صعود قيمت به سمت ) 10+1.3114(1.3124شکستن  ميباشد ، و 1.3096یک رزیستنس برای کلوز  1.3114
با تعجب نشان ! از بسته شدن بازار وجوداشته را نگاه کنيد مقاومتی که قبل  کافی است آخرین نقطه.  1.3158

 . در مقابل صعود بازار مقاومت نشان داده است 1.3124 ميدهد که
 قرار گرفته و به ما Downtrend Alteration Points ميباشد ، قيمت در قسمت 1.3122 در حالت کلوز روز جمعه که

و سپس ) جمعه وجود دارد که همين نقطه هم در محاسبه لوی روز( 1.3157هشدار ميدهد که در مقابل حرکت بازار 
آن است که قيمت مسير خود را از نزول به  هم نشان دهنده 10+1.3214ورود قيمت به باالی . ميباشد  1.3212

ه و با توجه ب 1.3379کامال تغيير ترن صورت گرفته و قيمت به  1.3290=10+1.3283 صعود تغيير داده و پس از عبور
 . خواهد رسيد 1.3456به % 100نقاط برنامه هدف بعدی  دیگر

ساپورتی برای تغيير ترند ميباشد و شکست آن قيمت را به  1.3042ميدهد که  اما همين محاسبات به ما نشان
 . پيپ زیر لوی ماه قبل است ميرساند 1که  1.2973

آنچه که من سعی . از یک روز را مشاهده ميکنيد  دو محاسبه متفاوت را در 7اگر به دقت نگاه کنيد ، رد پای عدد 
دارای  به آن توجه داشته باشيد اینست که ، کلوز تعيين کننده احساس بازار است و اگر بازار دارم تا شما عزیزان

، با دو دیدگاه متفاوت ولی  نظمی برای پيشبينی نبود ، دو کلوز متفاوت نميتوانست اینچنين سوار بر موج قيمت
  .، بازار را مورد ارزیابی قرار دهدمنسجم 

 

، آن سطح  FXPRO دقيقه 11:45چرا كه ساعت . در نظر ميگرفتيد  "خريد"بايستي  اگر به همين تحليل توجه ميكرديد ، حركت امروز را
 .را متصور ميبوديم Buy پس بايستي . شكسته شد

 1.3137یل ، پس چرا من باالی با توجه به این تحل حال ممکن است سوالی برای شما پيش بياید ،
  !استاپالس را گذاشتم ؟

اولين تكنيك استفاده از همين تب را آموزش دهم ، متوجه  اگر امشب. درحال كار ميباشيم  TAB واقعيت اينست كه ما فعال فقط بر روي يك
يك عددي بر روي . بشكند  1.3124ه صبر كنيم تا و اصال نيازي نبود ك.بازار خيلي راحتتر قابل پيشبيني است  خواهيد شد كه به واقع حركات

 . بود كه ميگفت نيازي به صبر نيست Breakout عددي ديگر در همان صفحه نرم افزار داد ميزد كه من باالخره بايستي برسم آن باال و

پايين ميآمد و  1.3080زش ميكرد و تا اول ري ، حتما بايستي 1.3124استاپالس را گذاشتم ، چرا كه ميدانستم كه بازار قبل از شكستن  من آن
 Pending اما يك. پيپ بيشتر سود ذخيره كردم 44پس بدين طريق من چيزي در حدود . ميرفت  1.3137براي اين منظور نبايستي باالي 

Order  شده ، همچنان نگه  نگهداشته 1.3273كه سل من از  )امشب ياد ميگيريم چرا بايستي اينجا ميگذاشتيم(گذاشتم  1.3081باي بر روي
 آقایان و خانمهایی که ميخواهند حمله).گذاشتم 1.3180تي پي باي را هم روي . گذاشتم 1.3065داشته شود ، و استاپ آنرا 

بدهم ، آنوقت  کنند و بگویند که حاال چون بازار ریخته است ميگویی ؟ صبر کنند تا امشب آن آموزش را
بازار را تحليل ميکنم و با  ود صاحبان تاپيکی هستم که پيشاپيشفکر ميکنم بنده جزو معد. قضاوت کنند 

 )گذشته هم کار ندارم
، براحتي هم باي را  صورتي كه قيمت باال رفت ، از سود من كاسته نشده و با توجه به اينكه پاي سيستم نيستم بدين طريق آن سل هج شد و در

صبح هم قبل از  10:30صبح ساعت . ميگرفت ، سل همچنان پايين ميرفت  س باي راو اگر هم استاپال. ميشد بگيرم و هم سل را محافظت كنم
 . استاپالس سل را برداشتم ، چرا كه باي براي هج فعال شده بود خروج از منزل ،

. له را جدي نگرفت خيلي اين جم كه كسي شايد. توجه ميكرديد ، مالحظه مي كرديد كه ، ابراز داشتم امروز روز مهمي است  اگر هم به نوشته من
 !مهم تلقي كردم ؟ چرا كه من كه با فاندامنتال كاري ندارم ، پس چرا روز
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 آلتریشن مربوط به Trigger و Confirm تکنيکی برای یافتن ساپورت زمانی که قيمت بين  -74

Down trend ميباشد  

 
 : از آلتريشن را آموزش ميدهيمتكنيك استفاده  خوب پس از تسلط نسبي شما بر روي قسمت آلتريشن ، اولين

 قرار گرفته  Down Trend Alteration مربوط به Trigger و Confirmed ميشود كه قيمت بين اين تكنيك فقط براي زماني استفاده

نيك پيداكردن هدف از اين تك. قابل استفاده ميباشد  مارس اتفاق افتاده است و براي روز دوشنبه 9اين مسئله براي كلوز روز جمعه . باشد 
  . ساپورت و رزيستنس اصلي روز ميباشد

 : مراحل اجرايي تكنيك

 . محاسبه كنيد وارد كرده و Calculator قيمت كلوز روز جمعه در -1

 . داخل كلوز انداخته و دوباره محاسبه كنيد در قسمت داون آلتريشن را Trigger پس از محاسبه ، قيمت مربوط به -2

مراجعه  به شكل مرحله دوم. (مربوط به آپترند آلتريشن ، ساپورت حساب ميشود  Alteration Entry Point وط بهپس از محاسبه مرب -3
 ) كنيد

با تعجب خواهيد . ، را پيدا كنيد  2و كانفرم حاصل شده از مرحله  براي بدست آوردن رزيستنس عبوري ، ميانگين حاصل جمع دوعدد تريگر -4
ادامه  1.3157رسيدن به  عدد ساپورت و رزيستنس رنج شده و در نهايت با شكست رزيستنس ، به راه خود براي در دو ديد كه ماركت چگونه

 . قيمت در همين قسمت متوقف شده است حتي در همين لحظه كه اين آموزش در حال تهيه ميباشد ،. ميدهد 

 
ميباشد ) يورو(االسرار حركت ماركت  ري كه در اختيار دارديد ، مخزنميتوانم با اطمينان و قدرت عرض كنم كه نرم افزا دوستان گرامي ، بنده

اين  آوردن تكنيكهاي معامالتي از آن ميباشم و معتقدم كه تمامي حركات بازار را ميتوان در كه خود بنده پس از نوشتن ، هنوز در حال بدست
است كه همچون يك كتاب آن را باز كنيم و شروع به  كافي.باشدبرنامه بدست آورد و هيچ حركتي مهم و حساس از چشم اين برنامه بدور نمي

  . تفسير اعداد آن كنيم

را رسم كنيم تا بتوانيم آينده حركت ماركت را با قدرتي بيشتر  در تكنيك بعد ، به شما خواهم آموخت كه چگونه فيبوناچي دو عدد از برنامه
  . ن ميباشدادامه تكنيكها ، تمرين شما عزيزا فقط الزمه. بشناسيم

  .مارس را پيشبيني كنيد و دليل حركتهاي آن را بيابيد 8، با همين روش ، روز  براي تمرين
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  یک ساپورت خوبی است ؟ 1.3143چگونه ميشد فهميد که   -75

 
 !!! ه هر طور كه بخواهد رفتار كندكه بازار بي دليل جابجا نميشود و اينطور نيست ك تمام سعي و كوشش من اين است كه شما به اين باور برسيد

 . چيزي كه خيلي افراد به دليل عدم توانايي خود در تحليل بازار ، آن را منكر ميشوند

ساعت گذشته زير اين عدد وارد  4تريدري حاضر نشد در  يك ساپورت خوبي است ؟ و چرا هيچ 1.3143بطور مثال ، چگونه ميشد فهميد كه 
 شود ؟

 !!! در تكنيك قبل جويا شويد مامجواب را با شگفتي ت
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  FX_Maniac نوشته اصلی بوسيله
 .عرض سالم ادب

 جناب ابوناچی
 

 باشد؟ ی پيشنهادی شما برای این سيستم به چه صورت می مدیریت سرمایه.1
 صرفا درصد ریسک را مدنظر قرار می دهيد یا خير؟

 
 )TP  و SL به لحاظ(پوزیشن هایی نمی شوید؟  اصوال وارد چه.2

 شود از نرم افزار گرفت قابل پوزیشن گيری اند؟ یا معتقدید همه ی سيگنال هایی که می
 

 ابوناچی برآورد کلی خود را از انجام معامالت مستمر و منظم توسط سيستم امکان در صورت.3
  خود را با دید شما در واقع هدف از طرح این درخواست این است که بک تست. مختصری توضيح دهيد

 .نهيم مقایسه کنم و در صورتی که مایل به پاسخ گویی نيستيد گردن می
 

 با تشکر و احترام
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در بعضی مواقع  الت و یا 0.1دالر ،  1000در قبال هر . است که قوانين سختی برای خودم وضع کرده ام  من مدتی-1
  .الت 0.2

حتی اگر اظهر من الشمس هم باشد که . شود  کال قوانينی را برای خودم وضع کرده ام که نبایستی شکسته
اگر انجام دهم ، تنبيهاتی نيز .کسب کنم ، اینکار را انجام نميدهم  بایستی الت باالتر وارد شوم که سود بيشتری

. محروم از ترید  بار انجام شود ، یک هفته 2مثال تغيير استاپالس به اميد بازگشت اگر . گرفته ام  برای خودم در نظر
و اگر . روز روزه بایستی بگيرم 3 که قوانين دیگر شکسته شود ، در قبال هر قانون شکسته شده ، در صورتی

 .که به واقع کمکم کرده که منظم شوم. قبيل  روز روزه سکوت و از این 2بار برسد ،  3اشتباهات به 
 گر محتوم به تيپی خوردنحتی ا. پيپ باشد ، وارد نميشوم  30استاپالس بيش از  اگر وسط بازار وارد شوم که-2

 .باشد
 منظور از برآورد کلی چيست ؟ ميزان سود؟-3
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  metaFX نوشته اصلی بوسيله
 Down Trend آیا ميشه با همون فرمولی که برای قسمت اگر قيمت در قسمت های دیگری از برنامه بود.. استاد
 ممنون فرق خواهد کرد؟ صورت انجام بشه؟ یا طریق محاسبه باز هم محاسبه به همون.گفتيد 

 

كامال اتفاقي  اين شيوه از تكنيك را هم بنده به صورت. خواهيد كرد و من از شما استفاده خواهم كرد  يكسري چيزها را در آينده خود شما كشف
ساختار منظمي كه در برنامه  و با توجه به. كه متوجه اين تكنيك شدم  پس از اينكه برنامه را نوشته بودم ، در حال بك تست بودم. متوجه شدم 
 .امكان توليد تكنيكهاي مختلف نيز وجود دارد وجود دارد ،

داخل كلوز انداخته و محاسبه  خوب همين را.  1.2973چند است ؟ !!! را نگاه كنيد  1.3042پس از ريزش به زير  1تارگت  بطور مثال ، شما
آور نيست  تعجب ! كه مسير بعد از آن نيز خود گويا ميباشد !!!Trigger يعني!!! دخواهد بو 1.3079ميبينيد كه ساپورت اصلي امروز ! كنيد 

 !!!براي شما؟

 

  ، و تکميل آن 1ادامه تکنيک شماره   -79

 
 . با سالم و احترام

حساسيت بازار  د وزيبا بتوانند سطوح ساپورت و رزيستنس بازار را به صورت لحظه اي و دقيق بدست آورن تكنيك قبلي باعث شد دوستان خيلي
را زماني كه از تريگر عبور ميكند را نمايش  Buy بتواند تارگت تكنيك قبلي يك چيزي ناقص داشت تا. نسبت به آن سطوح را نظاره گر باشند 

 . دهد

 . يدهيممد نظر قرار م را دوباره 2012) دوشنبه(مارس  12بهتر ، مثال روز جمعه و بدست آوردن تحليل براي روز  باز براي درك

آن لول ترگير سبز % 100كه . فيبوناچي را همانند شكل رسم ميكنيم  پس از طي مراحل قبلي و بدست آوردن سطوح ساپورت و رزيستنس ،
  . قرار ميدهيم Alteration Entry نيز% 0رنگ و سطح 

% 1.618و نهايتا به  رسانده% 100قيمت را به  ميباشد كه در صورت شكسته شدن از پايين به سمت باال ، %61.8 اصلي ترين نقاط اين سطوح-
% 1.618از نفوذ قيمت به باال نشده و ميتوان مطمئن بود كه قيمت تا  قادر به جلوگيري% 100درصد از مواقع ، سطح  90در . خواهد رساند 
  . خواهد رسيد

بيافتد تا قدر باشد % 61.8يرود ، ديگر نبايستي زير م %100زماني كه قيمت به باالي . به عنوان يك ريورسال مطرح ميباشد % 61.8نقطه -
 . مسير خود را كامل كند
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 . ريزش خواهد كرد% 0از باال ، قيمت تا % 61.8صورت شكست سطح  در-

 . صعود كند% 61.8بيافتد ، براي ادامه رود نزولي نبايستي به باالي % 0زير  در صورتي كه قيمت-

خيلي از اوقات ممكن است از خود سوال كنيد ، چرا قيمت تا . را شناسايي كنيد  مسيرهاي جا مانده قيمت اين تكنيك باعث ميشود تا بسياري از
 . جواب سواالت شما را ميدهد اين تكنيك بينظير ،. صعود كرده و براي روز بعد همچنان باال رفته و سپس نزول ميكند  نقطه اي
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  11امشب ساعت  Raidcall جلسه  -80

 
 مبا سال

باشيم  داشته Raidcall امشب گردهم آيي 23سرعت آن مشكلي پيش نيايد ، قصد دارم تا ساعت  دوستان اگر خدا ياري كند و براي اينترنت و
براي حصول به يك جلسه مفيد ، سواالت خود را آماده كنيد  بنابراين. و به سواالت شما در مورد تكنيك هاي آموزش داده شده پاسخ داده شود 

 . امشب در مورد آن بحث شودتا 

امشب جلوه اي تكنيكال . جابجا نميشود ، نزديك ميشويم  فكر ميكنم آرام آرام به ايمان الزم براي رسيدن به اين نتيجه كه بازار سر خود
چيزي كه خيلي از .بدست آوريم  در خواهم آورد تا ببينيد كه آينده را چگونه بدون نياز به دانستن گذشته ميتوانيم آناليزيز را برايتان به نمايش

به  قابل پيشبيني است و امروز ديديد كه بازار بر اساس اصول و قوانين عمل ميكند و حتما شما فكرش را نميكرديد كه محتوم بودن بازار به واقع
تم كه تا بحال هيچ وقت قوانينش هم ادعاي آن را داش پيپي كه من در ابتداي آموزش 220قوانيني همچون حركت . قوانين خود احترام ميگذارد 

 .گذاشت ، احترام به مسير از پيش تعيين شده خود بازار نقض نشده و امروز ديديد كه چگونه

  23ديدار ما ساعت 

 

  2012مارس  14تحليل روز  -81

 
 با سالم

 .وبينار شركت كنيدتحليل امروز را برايتان گذاشتم تا با ديد كامل در  قبل از آنكه امشب وبينار داشته باشيم ،

 .داخل تصوير به طور كامل آمده است توضيحات در
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  ابوناچی تمپلت  -83

 
 است این پست با اجازه ی ابوناچی نوشته شده

 
 .با عرض سالم خدمت همه ی بزرگواران

 
می  تان قرارپيپی یورو نوشته ام که در اختيار دوس 68و  59و نيز برای حرکت  4و  3تمپلت  بنده اندیکاتوری برای

 .اميدوارم مفيد فایده واقع گردد. دهم
که  AbonacciScalper-v2 نام دارد و اندیکاتور اسکلپ AbonacciTemplate-v2 اندیکاتوری که تمپلت را رسم می کند

 .تایيد توسط ابوناچی در اختيار شما قرار گرفته است بعد از
 

 .رددتوضيحات آن ها ضميمه می گ فایل اندیکاتورها، عکس و
 .پرسش و پاسخ، مطرح کنيد لطفا سواالت یا پيشنهادات احتمالی خود را در تاپيک

  با احترام و آرزوی بهترین ها برای شما
  فایل ضميمه

 

Abonacci indicators.rar  )190.5نمایش 359, بایت كيلو( 

http://iran-egold.com/forum/attachment.php?attachmentid=23736&d=1331814351�
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  6.2نسخه  Abonacci Calculator نرم افزار  -84

 
  سالم دوستان

جديد  همچنان كه قول داده بودم ، در نسخه. شب شروع به نوشتن نسخه جديد كردم 8حدود ساعت  دقيق صبح است و از ديشب 4:45ساعت 
. اتوماتيك براي شما انجام داده و در اختيارتان قرار ميدهد  يستم به صورتچرا كه س. را دستي انجام دهيد  2و  1، نيازي نيست تا تكنيكهاي 

به آن اضافه شد كه اين امر نيز  مخصوص باال رفتن قيمت بود ، اما در نسخه جديد ، قسمت پايين رونده نيز 2و1تكنيكهاي  همانطور كه ميدانيد ،
 انشاءاهللا تا. وش رسم فيبوناچي آينده روند رو به پايين را هم خواهيم داشت جديد ، ر بنابراين در نسخه. بصورت اتوماتيك صورت ميپذيرد 

 . فردا كامپايل شده و محافظت شده آن را تقديم خواهم كرد

 موفق و پيروز باشيد
 

85 
 با سالم

 . ، آماده دانلود است Abonacci Calculator 6.2نرم افزار ورژن 
http://ab4xstrategy.com/download/Abo...02012_Iran.zip 
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  FX_Maniac نوشته اصلی بوسيله
 .خواهش می کنم

 .استفاده کنيد 4بودید فقط می خواهيد از تمپلت  پست شما را به خاطر دارم که گفته
 .دادم ینه در پست قبلی توضيحاتیدر آن زم

 .به نظر من بله، ممکن است هنوز فيل نشده باشد
 .یک استراتژی شخصی هم استفاده کرده ام و نتایج آن حيرت انگيز است با 4من از ترکيب تمپلت 

 .هم خيلی کار کرده ام روی این موضوع
 :مثال

 .دارد ماه قبل High خط پایه هميشه تمایل به.1
اميدوارم جناب ابوناچی در این مورد توضيحی  دليل این را نمی دانم و(پيپ باشد  301حتما باید بيش از رنج ماه .2

 )بدهند
 اگر دو ماه پيش با آن آشنا شده بودم. می دهد دید بلند مدت فوق العاده ای.3
 )ی دهدهر چند ماه یک بار یک سيگنال ماهانه ی فوق العاده م با توجه به این که سيستم شخصی ام(

 .پوزیشن شکار می کردم 5پيپ فقط با  3000از  در کمتر از دو ماه بيش
 

 .دارد فيل شدن بستگی به تعریف
ندارد که در آن پوزیشنی استاپ  اگر فيل شدن را استاپ خوردن در نظر بگيریم به نظر من هيچ سيستمی وجود

 .نخورد
 .ود بحث جدا و مفصلی استاوليه نقض ش ولی اگر فيل شدن به این معنا باشد که شروط

 .کار بسيار راحتی است حتا اگر کسی مخالف این دیدگاه باشد، سفسطه
 .کرد فکر می کنم نياز نيست مثال بزنم که چطور می توان سفسطه

 
 :اگر خاطرتان باشد در سوالی از ابوناچی پرسيدم

احتمال  به نظر می رسد(برابر است؟  100ه و رسيدن ب 50با احتمال گذر از  50و رسيدن به  23.6 آیا احتمال گذر از
 )اولی بيش تر است

 :و ایشان پاسخ دادند
 ".بيش تر است 100احتمال رسيدن به  از 50خير، احتمال رسيدن به "

 
است و محاسباتی که عرض کردم هم بر این اساس بوده  50نرسيدن به  و 23.6بهترین حالت هم برای من شکست 

 .است
 .اسخ جناب ابوناچی خواهم ماندمنتظر پ در هر صورت

 احترام با

http://ab4xstrategy.com/download/AbonacciCalculator_Ver%206.2_Mar%202012_Iran.zip�
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دهيم و حتي  اي كاش همه ميتوانستيم موارد را اينچنين ريز كنار هم قرار. توضيحات شما صحيح است  تمامي موارد مطرحه شما و. خيلي ممنون 
  .برداريم از سوال و جوابهاي داده شده ، آنها كه خيلي مهم هستند را ياد داشت
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