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Boris Schlossberg 

 
Boris Schlossberg serves as the Senior Currency Strategist at FXCM in New York where 
he shares editorial duties with Kathy Lien for dailyfx.com. Dailyfx is one of the pre-
eminent FX portal websites in the world attracting more than 3 million readers per 
month. The site covers currency trading 24 hours per day 5 days a week with 11 daily 
features 5 weekly pieces and 3 monthly articles. In addition to his daily duties of covering 
the Asian and European sessions of the FX trading day, Mr. Schlossberg also co-edits 
The Money Trader with Ms. Lien – one of the few investment advisory letters focusing 
strictly on the 2 Trillion/day FX market.  
Mr. Schlossberg is also the author of “Technical Analysis of the Currency Market: 
Classic Techniques for Profiting from Market Swings and Trader Sentiment” from John 
Wiley and Sons (2006). He is a regular guest on CNBC World’s “Foreign Exchange” as 
well as CNBC television network and a frequent FX commentator for Bloomberg radio. 
His daily research is quoted by CBS Marketwatch/Dow Jones, Reuters, Bloomberg and 
Wall Street Journal. 
Prior to becoming currency strategist, Mr. Schlossberg traded a variety of financial 
instruments including equities, options and stock index futures. His articles on subjects 
such as risk management, trader psychology and structure of modern electronic financial 
markets have appeared in SFO, Active Trader, Option Trader and Currency Trader 
magazines. Along with Ms. Lien, he is also the primary contributor to the forex section of 
the Investopedia website where his library of articles address a variety of technical and 
fundamental approaches to trade the currency market. 



Kathy Lien 

 
Kathy Lien is Chief Strategist at one of the world’s largest retail forex market makers, 
FXCM in New York and author of the highly acclaimed book, “Day Trading the 
Currency Market: Technical and Fundamental Strategies to Profit form Market Swings 
(2005, Wiley).” As Chief Currency Strategist at FXCM, Kathy is responsible for 
providing research and analysis for DailyFX, one of the most popular currency research 
websites online. She publishes both technical and fundamental research reports, market 
commentaries and trading strategies. A seasoned FX analyst and trader, Kathy has direct 
interbank experience. Prior to joining FXCM, Kathy worked in JPMorgan Chase’s Cross 
Markets and Foreign Exchange Trading groups using both technical and fundamental 
analysis to trade FX spot and options. She also has experience trading a number of 
products outside of FX, including interest rate derivatives, bonds, equities and futures. 
She has taught seminars around the world on day and swing trading the currency market.  
Kathy is also one of the authors of Investopedia’s Forex Education section and has 
written for Tradingmarkets.com, the Asia Times Online, Stocks & Commodities 
Magazine, MarketWatch, ActiveTrader Magazine, Currency Trader, Futures Magazine 
and SFO. She is frequently quoted by Bloomberg, Reuters, the Wall street Journal, and 
the International Herald Tribune and frequently appears on CNBC, CBS and Bloomberg 
Radio. She has also hosted trader chats on EliteTrader, eSignal and FXStreet, sharing her 
expertise in both technical and fundamental analysis.  
Her book “Day Trading the Currency Market: Technical and Fundamental Strategies to 
Profit from Market Swings” is designed for both the advanced and novice trader. Her 
easy to read and easy to apply book is filled with actionable strategies.  



 
 

  تجارت الكترونيك
  پنجره اي به سوي آزادي مالي

www.meta-forex.net 
  متافارکس سايت پيشرو در اطالع رسانی و خدمات معامله در بازار های جهانی

  
  درباره متافاركس

ارائه خدمات الكترونيك به معامله گران بازارهاي الكترونيك جهاني  ماموريت متافاركس
  .ان و الكترونيك است  كليه خدمات متافاركس رايگ. است

  : رايگانخدمات 
  :اين خدمات عبارتند از . اين خدمات رايگان به كليه عالقه مندان ارائه مي شود

  فاركس كه از طريق گروه ياهو متافاركس منتشر و ساير نشريات روزنامه فارسي
  .مي شود

  جزوات فارسي فاركس كه از طريق كتابخانه الكترونيك متافاركس در دسترس
  .ستا
  كتاب و جزوات انگليسي فاركس كه از طريق كتابخانه الكترونيك متافاركس در

  .دسترس است
  :آدرس گروه ياهو متافاركس 
forex-http://groups.yahoo.com/group/meta  

  :با ما تماس بگيريد 
09121342654  

raminforex@yahoo.com   
  
  



  
  
  
  

  مقدمه مترجم 
اسـتراتژي   «يـا   High Probability Trading Setups for the Currency Marketكتـاب  

يكي از جديد ترين و معتبر تـرين كتـب اسـتراتژي هـاي      »ارزهاي موفق معامالتي در بازار 
 تخصصي فاركس است معتبر اين كتاب يكي از معدود كتب .معامالتي بازار فاركس مي باشد

توسط دو نفر از معروفترين استراتژيست هاي بازار فاركس نگاشته شده  2006كه در سال 
داراي تقسيم بندي خاصي است كه مـي توانـد بـه     ،اين كتاب در عين پيوستگي مطالب. است

  .صورت قسمت هاي مجزا نيز مورد استفاده قرار گيرد
، سيسـتم هـا و تكنيـك    نام اين كتاب به ما خاطر نشان مي سازد كه كليه تحليل ها

هاي معامله گري فقط به دنبال احتمال غالـب موفقيـت هسـتند نـه قطعيـت در      
معامله گراني كه در بقا بر معامالت زيان ده روز ها و حتي ماه ها پافشـاري مـي   . موفقيت

كنند تا با يك يا چند معامله زيان ده كل سرمايه خود را از دست بدهند، بهتر اسـت قبـل از   
هيچ سيستم يا تحليل كـامال درسـتي نمـي    . ه نام اين كتاب توجه داشته باشندهر چيز ب

بلكه تنها مي تواند احتمال سـود را   .تواند متضمن موفقيت در يك معامله منفرد باشد
  . از احتمال زيان بيشتر كند تا در بلند مدت و با معامالت متعدد سود دهي آن آشكار شود

گرديـده   ئهارا 2007مه هاي متافاركس طي سال هفته نا ترجمه حاضر براي نخستين بار در
  . عالقه مندان تقديم مي شودو پس از پايان ترجمه به صورت كتاب الكترونيك رايگان به 

 8:30يـا   7:30است كـه   ESTساعات معامالتي ذكر شده در اين كتاب به وقت نيويورك يا 
  .ساعت با ساعت تهران اختالف دارد

شده در اين كتاب، قبل از هر چيـز منطـق طراحـي يـك اسـتراتژي و      استراتژي هاي مطرح 
توجه داشته باشيد كه كاربرد اين استراتژي ها نياز به دانـش و  . شرايط الزم را بيان مي كند

هر يك از اين استراتژي ها ممكن است روي جفـت  . مهارتي فراتر از مطالب اين كتاب دارد
همچنين ممكن است حد زيان يـا سـاير پـارامتر    . ارزهاي خاصي كارآئي بهتري داشته باشند

هاي هر كدام از اين استراتژي ها بر حسب جفت ارز مـورد معاملـه نيـاز بـه تغييـر داشـته       



در بعضي سـاعات روز برخـي الگوهـا و    . زمان ورود به معامله نيز اهميت خاصي دارد. باشد
  .استراتژي ها اعتبار كمتر يا بيشتري پيدا مي كنند

ممكـن اسـت اسـتراتژي اي كـه بـراي      . اني پيشنهاد شده نيز قابل بررسي استچارچوب زم
چارچوب زماني چهار ساعته پيشنهاد شده حتي در چارچوب پنج دقيقه در جفت ارز خـاص و  

  .زمان خاصي سودآوري بهتري داشته باشد
برخي از اين استراتژي ها ممكن است زماني سودآور بوده ولي امروز سـود آور نباشـند و   

  !يا شايد هرگز سودآور نبوده اند
بنابراين به هيچ عنوان توصيه نمي شود كه تنها با خواندن اين كتاب و در حسـاب واقعـي بـه    

بلكـه ضـروري اسـت كـه اسـتراتژي منطبـق بـا        . استفاده از اين استراتژي ها پرداخته شـود 
بـه آزمـون   روي جفت ارز هاي مورد نظر اقدام روحيات خود را يافته و در حساب مجازي 

تـا پـارامتر   . نمـائيم ) فـوروارد تسـت  (و داده هاي جاري ) بك تست(روي داده هاي گذشته 
همچنين ممكن است برقـرار كـردن   . هاي مناسب براي سودآوري استراتژي مشخص شود

مثالً يك انديكاتور يا شرط زمـاني  . شروطي اضافي بتواند به سودآوري استراتژي كمك كند
  .هاي غلط استراتژي را كاهش دهدبتواند تعداد سيگنال 

. بايد توجه نمود كه اين بازار پوياست و روز به روز دستخوش تغيير مي شـود  بطور خالصه
ولـي  . استراتژي هاي سود ده متعددي معرفي شـده و طـي دوره اي سـود آور بـوده انـد     

گـاه  الگوريتمي جادوئي كه بدون نياز به روز آمد كردن بتوانـد همـواره سـود بسـازد، هيچ    
  .كشف نشده و هرگز نخواهد شد

ارسـال ايـن كتـاب    . قرار مـي گيـرد  عالقه مندان رايگان در اختيار عموم به طور اين ترجمه 
  .بدون جرح و تعديل براي سايرين آزاد مي باشد و نقل مطالب با ذكر منبع بال مانع است

  
  محمد رضا آيت اللهي

  1387خرداد 
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  اصل معامله گري موفق ده
  پنجره ای به سوی آزادی مالی

forex.com-www.meta 
  متافارکس سایت پيشرو در اطالع رسانی و خدمات معامله در بازار های جهانی

  استراتژی های موفق معامله گری
  در بازار ارز 

  کتی لين و بوریس شلوسبرگ: نوشته
  
  محمد رضا آیت اللهی: جمهتر

  درباره متافارکس
  :کليه خدمات متافارکس رایگان و الکترونيک است  و در دو گروه ارائه می گردد. ماموریت متافارکس ارائه خدمات الکترونيک به معامله گران بازارهای الکترونيک جهانی است

  : خدمات عمومی
  :این خدمات عبارتند از . شده انداستفاده کنندگان از این خدمات می توانند مشتریان یروکر های مختلف یا دارندگان حساب دمو و افرادی باشند که تازه با این بازار آشنا . شوداین خدمات رایگان به کليه عالقه مندان ارائه می 

 روزنامه فارسی فارکس که از طریق گروه یاهو متافارکس منتشر می شود.  
 طریق گروه یاهو متافارکس منتشر می شود هفته نامه فارسی متافارکس که از.  
 جزوات فارسی فارکس که از طریق کتابخانه الکترونيک متافارکس در دسترس است.  
 کتاب و جزوات انگليسی فارکس که از طریق کتابخانه الکترونيک متافارکس در دسترس است.  

  :آدرس کتابخانه الکترونيک و گروه یاهو متافارکس 
forex.4shared.com-http://meta 

forex-http://groups.yahoo.com/group/meta  
 مطالب سایت و لينک هائی که به سایت های خبری، تحليلی و کتابخانه های الکترونيک وجود دارد.  

  :ی خدمات اختصاص
  .کرده و بدون پرداخت هيچگونه هزینه ای از این خدمات عالوه بر خدمات استاندارد بروکر شان، بهره مند می گردند FxProاین خدمات مخصوص معامله گرانی است که از طریق سایت اقدام به افتتاح حساب واقعی  نزد بروکر 

 د و طی حداکثر یک روز کاری و دور ماندن شما از هزینه باال و مشکالت حواله بانکیارسال و دریافت وجه به قيمت بانک توسعه صادرات بدون کارمز  
  افتتاح آنالین حساب، انتقال وجه و فعال شدن حساب شما طی یک روز  
  دالر  500ارسال هدیه آموزشی برای حساب های بيش از  
 نيکارائه کتب الکترونيکی مورد نياز عالوه بر کتب موجود در کتابخانه الکترو  
  پشتيبانی در کار با نرم افزار، ارتباط با بروکر و.... 

  :با ما تماس بگيرید 
09121342654  

support@meta-forex.com 
raminforex@yahoo.com   

  مقدمه مترجم 
  .که می تواند به صورت قسمت های مجزا نيز مورد استفاده قرار گيرد این کتاب در عين پيوستگی مطالب، دارای تقسيم بندی خاصی است. توسط دو نفر از معروفترین استراتژیست های بازار فارکس نگاشته شده است 2006این کتاب یکی از معدود کتب تخصصی فارکس است که در سال  .ی از جدید ترین و معتبر ترین کتب استراتژی های معامالتی بازار فارکس می باشدیک» استراتژی های موفق معامالتی در بازار ارز« یا  High Probability Trading Setups for the Currency Marketکتاب 

  . د را از احتمال زیان بيشتر کند تا در بلند مدت و با معامالت متعدد سود دهی آن آشکار شودبلکه تنها می تواند احتمال سو .هيچ سيستم یا تحليل کامال درستی نمی تواند متضمن موفقيت در یک معامله منفرد باشد. کتاب توجه داشته باشندو حتی ماه ها پافشاری می کنند تا با یک یا چند معامله زیان ده کل سرمایه خود را از دست بدهند، بهتر است قبل از هر چيز به نام این  معامله گرانی که در بقا بر معامالت زیان ده روز ها. نه قطعيت در موفقيتنام این کتاب به ما خاطر نشان می سازد که کليه تحليل ها، سيستم ها و تکنيک های معامله گری فقط به دنبال احتمال غالب موفقيت هستند 
  . ارائه گردیده و پس از پایان ترجمه به صورت کتاب الکترونيک رایگان به عالقه مندان تقدیم می شود 2007ترجمه حاضر برای نخستين بار در هفته نامه های متافارکس طی سال 

  .ساعت با ساعت تهران اختالف دارد 8:30یا  7:30است که  ESTتی ذکر شده در این کتاب به وقت نيویورک یا ساعات معامال
  .در بعضی ساعات روز برخی الگوها و استراتژی ها اعتبار کمتر یا بيشتری پيدا می کنند. عامله نيز اهميت خاصی داردزمان ورود به م. همچنين ممکن است حد زیان یا سایر پارامتر های هر کدام از این استراتژی ها بر حسب جفت ارز مورد معامله نياز به تغيير داشته باشد. هر یک از این استراتژی ها ممکن است روی جفت ارزهای خاصی کارآئی بهتری داشته باشند. مهارتی فراتر از مطالب این کتاب دارد توجه داشته باشيد که کاربرد این استراتژی ها نياز به دانش و. استراتژی های مطرح شده در این کتاب، قبل از هر چيز منطق طراحی یک استراتژی و شرایط الزم را بيان می کند

  .و زمان خاصی سودآوری بهتری داشته باشدممکن است استراتژی ای که برای چارچوب زمانی چهار ساعته پيشنهاد شده حتی در چارچوب پنج دقيقه در جفت ارز خاص . چارچوب زمانی پيشنهاد شده نيز قابل بررسی است
  !برخی از این استراتژی ها ممکن است زمانی سودآور بوده ولی امروز سود آور نباشند و یا شاید هرگز سودآور نبوده اند
  .مثًال یک اندیکاتور یا شرط زمانی بتواند تعداد سيگنال های غلط استراتژی را کاهش دهد. است برقرار کردن شروطی اضافی بتواند به سودآوری استراتژی کمک کندهمچنين ممکن . تا پارامتر های مناسب برای سودآوری استراتژی مشخص شود. نمائيم) فوروارد تست(و داده های جاری ) بک تست(گذشته بلکه ضروری است که استراتژی منطبق با روحيات خود را یافته و در حساب مجازی روی جفت ارز های مورد نظر اقدام به آزمون روی داده های . پرداخته شودبنابراین به هيچ عنوان توصيه نمی شود که تنها با خواندن این کتاب و در حساب واقعی به استفاده از این استراتژی ها 

  .ولی الگوریتمی جادوئی که بدون نياز به روز آمد کردن بتواند همواره سود بسازد، هيچگاه کشف نشده و هرگز نخواهد شد. فی شده و طی دوره ای سود آور بوده انداستراتژی های سود ده متعددی معر. بطور خالصه باید توجه نمود که این بازار پویاست و روز به روز دستخوش تغيير می شود
  .قل مطالب با ذکر منبع بال مانع استارسال این کتاب بدون جرح و تعدیل برای سایرین آزاد می باشد و ن. این ترجمه به رایگان در اختيار عموم قرار می گيرد

  هرگز اجازه ندهيد یک معامله برنده به بازنده تبدیل شود -1
  .سودت را حفظ کن، سودت را حفظ کن، سودت را حفظ کن: سه بار تکرار کنيد

  . بنابراین برای حفظ سرمایه خود باید به این موضوع توجه اکيد داشته باشيد. دقيقه به زیان تبدیل شوندبازار فارکس دارای حرکات سریعی است و سود ها می توانند در چند . چنين حالتی بسيار بيش از آنچه شما تصور کنيد اتفاق می افتد و نمونه بارزی از مدیریت سرمایه ضعيف است. اگر شما تاکنون چنين چيزی را تجربه نکرده اید بسيار خوش شانس هستيد. پيپی شما را زده است 40حد زیان پيپ سود رفته است ولی بعد از آن برگشته و  30هيچ چيز بدتر از این نيست که ببينيد معامله شما ابتدا در 
  . درست مثل سربازی که در جبهه می جنگد و اولين و مهمترین هدفش زنده ماندن است. شما باید خود را در این بازار حفظ کنيد. که این پول شماست، حتی اگر مقداری باشد که شما به عنوان ریسک منطقی برای از دست دادن تعریف کرده اید باید توجه کنيد. ولی اساس معامله گری هم همين است که شما زیان های خود را به حداقل برسانيد و تا جائی که می شود پول بدست بياورید. این دیدگاه ممکن است شما را به یاد مادر بزرگ خسيسی بيندازد که پنی پنی پول ذخيره می کند. پيپ تبدیل می شود که مقدار قابل توجهی است 150پيپ به  15معامله همين  10پيپ مقدار اندکی است ولی در طی  15ممکن است تصور کنيد که . پيپ باشد 15یکی از قواعد اساسی معامله گری حفظ سود های بدست آمده است، حتی اگر 

  .داشته باشيدنکته کليدی در توقف کششی این است که شما یک هدف قيمتی اوليه  . توقف کششی یکی از بهترین روش های حفظ سود است. یعنی معامالت شما بيش از یکی باشد. دومی مشتقی از اولی است. است (trailing stop)اولين روش توقف کششی . ی شود معامله شما هرگز ار برنده به بازنده تبدیل نشوددو روش ساده برای اینکار وجود دارد که باعث م
  .پيپ دیگر از سود خود را حفظ می کنيد و به تدریج بر سود قطعی خود می افزائيد 5پيپ نزدیک تر می آورید و  5پيپ به سود شما، حد توقف را  5ت کرد، با افزایش هر اگر قيمت در جهت سود شما حرک. اگر قيمت برگشت و شما از معامله خارج شدید، بسيار عالی است و مثل اینکه اصال وارد معامله نشده اید. پيپ سود، حد زیان خود را به نقطه سربه سر منتقل کنيد 15پيپ باشد، با رسيدن معامله شما به  15مثال اگر هدف قيمتی اوليه شما 

  .هرگز اجازه نمی دهيد که یک معامله برنده به بازنده تبدیل شودبنابراین شما . شما رسيد و اولين معامله بسته شد، شما می تواند حد زیان معامله دوم را به نقطه ورود منتقل نمائيدوقتی قيمت به اولين هدف قيمتی . پيپ و هدف قيمتی دوم می تواند دورتر انتخاب شود تا در مجموع شما بتوانيد نسبت ریسک به بازده مناسبی بدست آورید 20یا  15مثال . هدف قيمتی اول می تواند بسيار محافظه کارانه و نزدیک به نقطه ورود تعيين شود. هدف قيمتی متفاوتی تعيين کنيدمثال اگر شما دو معامله مشابه داشته باسيد ، می توانيد برای هر کدام . روش دوم حفظ سود، معامالت چند گانه است
  . پيپ مقدار مناسبی است 15در حالی که برای معامالت کوتاه مدت همان . پيپ را طلب می کنند 100تا  50معامالت بلند مدت هدف اوليه بزرگتری مثل . رچوب زمانی مورد استفاده، مقادیر دیگری انتخاب کنيدپيپ ذکر شده وحی منزل نيست و شما می توانيد بر اساس روش های معامالتی خود و چا 15البته این 

  
شود و  هيجان زده زدگی موجب نابودی -2   منطق پيروز می 

  . ما معموال چشم خود را بر چنين دالیلی می بندیم، چون چيزی جز یک تفکر خيالپردازانه نيست. »است به اندازه کافی پائين آمده است و وقت برگشت آن « : پاسخی که بيش از هر پاسخ دیگر خواهيد شنيد چنين است. از یک معامله گر مبتدی در مورد علت خرید یک جفت ارز سوال کنيد. معامالت ناشی از هيجان زدگی از دست رفته است بيش از زیانهائی است که به دالیل دیگر بوجود آمده است پول هائی که به دليل
  .ساعته ، انتشار مداوم اخبار و ضریب اهرمی بسيار باال، تاثير کامال مشابهی روی معامله گران مبتدی دارد 24کس با فعاليت بازار فار. جو ناشی از هياهو و هيجان جمعيت باعث می شود که این افراد کامال هوشيار و معقول، به قمار بازانی خيره و نا معقول تبدیل شوند. دقيقه روی ميز رولت چيز عجيبی نيست 10دالر در  10000زنانی که تاکنون هيچگاه یک دالر اضافه برای چيزی نپرداخته اند، از دست دادن  برای مردان و. کامال متفاوت عمل می کنندتحير ما هرگز متوقف نمی شود از اینکه ببينيم چگونه افرادی سرسخت، باهوش و جسور در تجارت خود، در قمار خانه های الس وگاس بگونه ای 

  .در معامله گری منطق پيروز می شود و هيجان زدگی زدگی موجب نابودی. این سرگذشت نظير داستانهای متعددی است از قمار بازانی که کارشان با حمله قلبی به پایان رسيده است. یک زیان غير منتظره می تواند کل سود های حاصله و سرمایه معامله گر را به بازار برگرداند چنين معامالتی می تواند ، وقتی معامله گر روی نوار برد است، موجب سود های بزرگی نيز بشود ولی تنها. معامله بر اساس هيجان زدگی به وضوح یک قمار است
  . تا ورشکستگی کامل فاصله نداردچرا که معامله گر منطقی می داند که چگونه زیان های خود را محدود کند در حالی که معامله گر هيجان زده هيچگاه بيش از یکی دو معامله . ولی نتيجه نهائی هميشه معامله گر هيجان زده را مغلوب می کند. ای از باخت اسير شده است یک معامله گر هيجان زده می تواند روی خط برد های متوالی بيفتد در حالی که معامله گر منطقی در زنجيره. در واقع عکس آن در موارد بيشتری مشاهده می شود. ز موارد این پند در کوتاه مدت صحيح نيست چرا که نتایج معامله منطقی همواره مختصرتر از معامله بر اساس هيجان زدگی استدر بسياری ا

او . معامله گر هيجان زده دو دستی بر سر خود می کوبد، وقتی که می بيند قيمت بدون آنکه او توان فروش داشته باشد در حال کاهش یافتن است. به سقف خود می رسد و سقوط می کند EUR/USDچند ساعت بعد . و اجبارا مارجين کال می شودناگهان وحشت زده مشاهده می کند که قيمت بازهم باالتر می رود و حساب ا. بنابراین معامله فروش سومی را به دو معامله قبلی می افزاید. معامله گر هيجان زده حاال بيش از پيش مطمئن شده که قيمت به سقف خود رسيده و به زودی باز می گردد. قيمت متوقف می شود ولی بازگشت نمی کندحرکت . می فروشد و به فروش های قبلی اضافه می کند EUR/USDقيمت بيش از گذشته در حالت خرید هيجانی قرار دارد پس معامله گر مقدار بيشتری . قيمت باز هم باالتر می رود و معامله گر بيش از پيش هيجان  زده می شود. ش از حد باال رفته و تصميم به انجام یک معامله فروش می گيردمی کند که قيمت بي» احساس«معامله گر هيجان زده . به شدت افزایش می یابد EUR/USDحال فرض کنيد که قيمت . می کند و نسبت به آن واکنش نشان می دهد» احساس«او حرکات قيمت را . یک معامله گر هيجان زده است» الف«معمله گر . ر یک از این دو معامله گر چگونه در بازار عمل می کندبيائيد ببينيم ه
  .عجوالنه و با هيجان زدگی تشخيص داده بود نه به روش منطقی تغيير جهت را درست حدث داده بود ولی سقف قيمت را

. بيش از حد افزایش یافته باشد، باز هم امکان دارد که برای مدتی افزایش یابد EUR/USDبنابراین حتی اگر قيمت . نکته مهم این است که روند های بازار فارکس ممکن است مدتی طوالنی به طول بينجامند. در حالی که معامله گر هيجان زده مارجين کال شده و دیگر در بازار حضور ندارد. بنابراین فردا باز هم می تواند در بازار معامله کند. رمایه اش را حفظ خواهد کردحتی اگر او هم مثل معامله گر هيجان زده اشتباه کرده باشد، روش منطقی او س. محدود کند تا در صورت شکست در این معامله، اصل سرمایه خود را به خطر نيندازد% 2در عين حال او به اندازه کافی هوشيار هست که مخاطره معامله خود را به . اده می کند تا مخاطره خود را محدود نمایددر اینجا معامله گر منطقی از سقف قيمت قبلی برای تعيين حد زیان استف. ، و سپس وارد بازار شود70به کمتر از  RSIد باالئی بولينگر یا کاهش جای آنکه یکباره وسط بازار بپرد، صبر می کند تا سيگنال تکنيکی واضحی مبنی بر بازگشت مشاهده کند، مثال یک کندل نزولی در مجاورت بانولی به . بيش از حد باال رفته و بزودی شاهد بازگشت آن خواهيم بود EUR/USDاو هم فکر می کند که قيمت . از تحليل تکنيکی و بنيادی برای تنظيم مخاطره و نقطه ورود به معامله استفاده می کند» ب«در مقابل معامله گر 
  . منطقی تنها چيزی است که می تواند موجودی حساب آنها را رفته رفته افزایش دهد با وجود اینکه معامله گران مبتدی ممکن است معامله بر اساس هيجانات را بسيار جالب تر بيابند، حرفه ای های بازار می دانند که معامله. متی نيز به اندازه کافی مطلوب خواهد بوداز سود یک حرکت قي% 80ممکن است شما نقطه سقف را از دست بدهيد ولی کسب . بنابراین انتظار برای مشاهده یک سيگنال تکنيکی مبنی بر بازگشت قيمت قبل از ورود به بازار، کامًال منطقی خواهد بود

  
  در یک معامله ریسک نکنيد% 2 هرگز بيش از -3

  . »بماند، بسيار بيش از مدتی است که شما بتوانيد در مقابل زیان ها پایداری کنيد مدتی که بازار می تواند غير معقول باقی« اهميتی ندارد که شما چقدر درباره معامله خود مطمئن هستيد، همانطور که جان مينارد کينز می گوید . اینها مهمترین دليلی هستند که هيچگاه نباید قاعده حد زیان دو درصدی زیر پا گذاشته شود. ر فقط یک معامله بسيار بد از دست داده انددر کتب معامله گری مثال های متعددی از معامله گرانی وجود دارد که سود یک، دو یا حتی پنج سال خود را د. به همين دليل است که اکثر معامله گران زیان می کنند. این جمله عمومی ترین قاعده معامله گریست و در عين حال بيش از همه نيز نقض شده است
  . تا چه حد مشکل استجدول زیر نشان می دهد که جبران زیان های بزرگ . واقعيت تلخ این است که اکثر این معامله گران پول خود را در یک یا چند زیان بزرگ از دست می دهند و از بازی خارج می شوند. با فروش پوند توانست تنها در یک روز یک ميليارد دالر بدست آورد؟ ولی واقعيت بازار فارکس این نيست چه کسی می تواند زمان شکست دادن بانک انگلستان توسط جرج سوروس را فراموش کند؟ زمانی که سروس. در بازار فارکس این تخيالت با ادبيات بازار بيشترتقویت شده است. ان معامله ای است که می تواند آنها را ميليونر کند و باعث شود که باقی عمر خود را بدون دغدغه مالی سپری کنندآنها فکر می کنند که این هم. این تصور گاهی خود آگاه و گاه ناخود آگاه است. اکثر معامله گران اولين معامالت خود را با این تصور که این همان بزرگترین معامله زندگيشان است ، آغاز می کنند

  
  . سود ببرد% 400زیان کرده برای همين منظور باید % 75ه گری که سود به نقطه سر به سر رسيد در حالی که معامل% 67با وجودی که این وضعيت برای هيچکس مطلوب نيست ولی هنوز می توان با . در حالی که بيست یا حتی ده  زیان متوالی بسيار نادر است. سرمایه شما هنوز حفظ شده است% 60حتی اگر بيست معامله زیان ده پشت سر هم داشته باسيد . يد بودزیان مواجه خواه% 20در این صورت شما حتی با ده زیان متوالی تنها با حدود . سرمایه خود را به مخاطره نيندازید% 2یهترین راه نجات این است که هرگز بيش از . بوجود آمدن چنين وضعيت هائی یعنی رسيدن به آخر خط و از دست دادن تمام سرمایه. مقداری که تقریبا ناممکن است. داردسود برای جبران نياز % 400درصدی به  75یک زیان . سود% 100دالری فعلی شما این مقدار یعنی  500با سرمایه . دالر سود ببرید 500برای رسيدن به نقطه سر به سر الزم است که . دالر زیان کرده اید 500یا % 50دالر شروع کرده اید و  1000فرض کنيد که شما با 

  .  یکی از مهمترین قواعد معامله در بازار است% 2به همين دليل است که محدود کردن زیان به . ماندید، می توانيد از فرصتهای سود آوری بی انتهای بازار بهره ببریدوقتی در بازار باقی . با کنترل زیان ها می توانيد در بازار باقی بمانيد. هر تجارتی هزینه هائی دارد و این زیان ها هم هزینه های شما هستند. هنر معامله گری آنقدر که زیان نکردن خالصه شده، در سود بردن نيست
  
شوید -4   بنيادی نگاه کنيد ولی تکنيکی به معامله وارد و از آن خارج 

  .انسته کاری انجام دهدویا بالعکس تحليل های تکنيکی توانسته اند بخوبی حرکت قيمت را تحليل کنند در حالی که تحليل بنيادی نتو. بسيار دیده ایم که عوامل بنيادی تحليل تکنيکی را تحت الشعاع قرا داده اند. این سوال که کدام بهتر است بسيار مشکل تر از آن است که پاسخ داده شود. ارز را تعيين کند در مقابل تحليل بنيادی سعی دارد با استفاده از  اخبار سياسی و اقتصادی ارزش آتی یک. تحليل تکنيک سعی می کند قيمت آینده را با استفاده از داده های گذشته پيش بينی کند. ل اساسی است که ده ها سال است معامله گران می پرسند و احتماال برای ده ها سال دیگر هم خواهند پرسيدبنيادی معامله کنم یا تکنيکی؟ این یک سوا
  .تحليل های بنيادین در یک نگاه تغيير نمی کنند و معموال هفته ها، ماه ها و حتی سال ها معتبر باقی می مانند. تحليل بنيادی یک دید کلی از بازار ارائه می کند در حالی که تکنيکال برای شناسائی نقاط خاص ورود و خروج مناسب است. ستفاده نمائيمنکته کليدی این است که مزایای هر کدام را بدانيم و از هر یک بموقع ا. همه ما به خوبی می دانيم که هر دو اینها مهم هستند و هر دو در تغيير قيمت موثرند و در حرکات قيمت دستی دارند. بنابراین پاسخ ما به این سوال این است که از هر دو استفاده کنيد

سپس یک حرکت بازگشتی شکل گرفت و درست در تراز . است 113.70تا  101.70یک نمونه بسيار قابل توجه روند صعودی از . محيط برای دالر بسيار مثبت است بنابراین در تحليل های تکنيکی به دنبال فرصتهای خرید در کف بودیم نه فرصتهای فروش در روند صعودی ما می دانستيم که. دآوری درآميزنداین حرکات بازگشتی فرصت بسيار مناسبی برای معامله گران فراهم نمود تا تحليل بنيادی را با تحليل تکنيکی برای شکار فرصتهای مناسب سو. ولی با این وجود حرکات بازگشتی متعددی نيز شکل گرفت. طی این سال روند صعودی قوی ای را تجربه کرد  USD/JPY. افزایش یافت 2005طی سال % 19در نتيجه دالر در مقابل ین در حدود . در مقابل دالر ین ژاپن بود که بانک مرکزی آن نرخ بهره را در حدود صفر نگاه داشت. ادامه یافت 2005این خط مشی موجب شد که یک خوشبينی شدید نسبت به دالر بوجود آید که طی تمام سال . افزایش دادند% 2 نرخ بهره را 2005آنها به زودی به بازار اجازه دادند که بداند روند افزایش نرخ بهره در پيش خواهد بود و طی سال . افزایش داد و افزایش نرخ بهره را آغاز نمود% 0.25فدرال رزرو نرخ بهره دالر را  2004در اواسط سال . روند افزایشی نرخ بهره دالر بود 2005وضوعات بنيادی سال بعنوان مثال یکی از مهمترین م
  . بجای آنکه بخواهيم بر اساس تحليل تکنيکی با روند بنيادی مخالفت کنيم. ند مدت بنيادی بودروند صعودی قوی ای، بسيار ساده تر و در عين حال معقوالنه تر یافتن نقاط مناسب ورود از نظر تحليل تکنيکی برای همراه شدن با روند بل طی این دوره، بسيار مشکل بود که بتوان نقاط کف و بخصوص سقف قيمت را تشخيص داد ولی در چنين USD/JPYدر معامالت . روج بر اساس تحليل تکنيکیین نقطه یک نقطه ورود بسيار مناسب برای خرید بود و نمونه ای مناسب از معامله بر اساس تحليل بنيادی همراه با  تعيين نقطه ورود یا خا. متوقف شد% 38.2فيبوناچی 

  
  .نيدهميشه یک ارز ضعيف و یک ارز قوی را جفت ک -5

  . وقتی که یک ارتش قوی در مقابل یک ارتش ضعيف صف آرائی می کند، احتمال برد ارتش قوی بسيار بيشتر است. با وجود اینکه این صحبت مربوط به بيس بال بود ولی در مورد هر رقابتی صادق است. در شرط بندی روی تيمش در مقابل ضعيف ترین رقيب پدید می آیداین هوادار به خوبی می داند که بيشترین شانس برد . قرار دارداین هوادار به خوبی می داند که تيمش چه تيم هائی را به راحتی می برد، به چه تيم هائی احتماال می بازد و با چه تيم هائی در یک سطح . هر هوادار ورزش بيس بال یک تيم محبوب دارد که آن را به خوبی می شناسد
  .مله گری استاین دیدگاه ما نسبت به معا

  . بهترین اخبار قدرت اقتصاد یک کشور و ضعيف ترین اخبار ضعف اقتصاد یک کشور را نشان می دهند. ی کارت های امتياز آن ارز هستنداخبار اقتصادی مربوط به هر ارز هر روز اعالم می شوند که به معن. خوشبختانه در بازار فارکس با ارز کشورهائی سر و کار داریم که شرایط اقتصادی شان به یکباره تغيير نمی کند. مله وقتی   با احتمال باالئی از موفقيت همراه است که شامل یک ارز قوی در مقابل یک ارز ضعيف باشداگر قبول کنيم که ساختار بازار فارکس این است، یک معا. بنابراین ما مایل هستيم که یک ارز بتواند  ارز دیگر را مغلوب کند. هر معامله به معنی خرید یک ارز و فروش ارز مقابل آن است. وقتی ما در بازار ارز معامله می کنيم، همواره با جفت ارزها سر و کار داریم
  . چون نرخ بهره قدرت و جذابيت یک ارز را تعيين می کند .روند آتی نرخ بهره یکی از قوی ترین محرک های بازار ارز است. ک مرکزی مجبور خواهد بود که نرخ بهره را کاهش دهددر واقع هر چه اخبار اقتصادی ضعيف تر باشند دست بانک مرکزی برای افزایش نرخ بهره بسته تر است و اگر این اخبار خيلی ضعيف باشند بان. ر ها برای افزایش نرخ بهره می دهد که به نوبه خود موجب قدرتمند شدن ارز مربوطه می شودهر خبر اقتصادی قوی دليل جدیدی به بانک مرکزی کشو. جفت کردن یک ارز قوی با یک ارز ضعيف مفهومی عميق تر از نگاه کردن صرف به اخبار اقتصادی است

  . بر اساس جفت کردن یک ارز قوی با یک ارز ضعيف شکل بگيرد EUR/GBPاین تغيير نرخ بهره باعث شد که یک معامله شفاف روی . ند ماه در روند صعودی قرار گيرددامنه متعارف خود را بشکند و برای چ EUR/GBPاین روند نرخ بهره این دو ارز باعث شد که . کاهش دادند و احتمال ادامه این کاهش نيز به دليل اخبار ضعيف اقتصادی وجود داشت 2005در واقع مقامات بریتانيا نرخ بهره پوند را طی آگوست . و این افزایش به پایان خود نزدیک شده بود افزایش داده بود 2005و اوائل  2004ره خود را طی سال این شکست به سمت باال اتفاق افتاد چون اروپا افزایش نرخ بهره یورو را در پی رشد اقتصادی خود آغاز نمود در حالی که بریتانيا نرخ به. دامنه خود را شکست 2006که معموال در یک دامنه مشخص حرکت می کند، در اولين فصل سال ،  EUR/GBPبعنوان مثال جفت ارز . عالوه بر توجه به اخبار اقتصادی، راه ساده تر جفت کردن یک ارز قوی با یک ارز ضعيف ، توجه به روند نرخ بهره آن دو است
  . رز ضعيف یکی از مناسترین روشهای سود آوری در این بازار می باشداز آنجا که قوت یا ضعف اقتصاد کشور ها بر اساس روند های اقتصادی مدتی به طول می انجامد، جفت کردن یک ارز قوی با یک ا

  
  تحليل صحيح ولی زود هنگام یعنی تحليل غلط -6

  .عود کند، معامله گر اشتباه کرده وباید هرچه زودتر آن را بپذیرد و هر چه زودتر بهتراگر معامله گر اقدام به فروش یک جفت ارز کرده باشد و آن جفت ارز به زیان او شروع به ص. یک معامله گر باید در نظر داشته باشد که چشمانش هرگز دروغ نمی گویند
  . تحليل گران بنيادی نمی توانستند علت این حرکت را درک کنند چرا که برآیند شاخص های بنيادی در جهت تقویت دالر بود. صعود فقط در مدت دو ماه انجام شد این. رسيد 1.3600به  1.2000یک حرکت صعودی قوی داشت و از  EUR/USD 2004بعنوان مثال در سال . در بازار فارکس روند ها می توانند خيلی بيشتر از آنکه موجه به نظر بياید ، به طول بينجامند

  . صادراتی که همواره یک نقطه قوت برای اروپا بوده است. از طرفی یورو قوی صادرات اروپا را تحت فشار قرار می داد. بران می کردفدرال رزرو شروع به افزایش نرخ بهره کرده بود که تفاوت نرخ بهره یورو و دالر را ج. بود% 1رسيده بود در حالی که این شاخص در اروپا حدود % 3.5آمریکا به بيش از  GDPرشد ساالنه  . به عالوه رشد اقتصادی آمریکا بسيار چشمگير تر از منطقه اروپا بود. ه اندازه کافی جذاب بودبا وجود اینکه کسری تراز تجاری به یک رکورد دست یافت ولی اقتصاد آمریکا برای جذب سرمایه های آسيا و جبران این کسری ب
  پيپی را تحمل کند؟ 1100آیا معامله گر می تواند زیان . شدانجام شده با 2004طی پائيز  1.2500بدتر از آن فرض کند که فروش در قيمت . پيپی را تحمل کند 600آیا او می تواند فشار زیان . فروخته باشد 1.3000را در قيمت  EUR/USDحال تصور کنيد که یک معامله گر . کاهش یافت 2005در اواخر  1.1730بدست آورده بود از دست داد بلکه تا  2004برگشت و این جفت ارز نه تنها تمام افزایشی را که طی سال  EUR/USDنهایتًا روند . وجود داشت ولی نرخ این جفت ارز همچنان به رشد خود ادامه می داد EUR/USDبه طور خالصه دالیل متعددی برای تقویت دالر در مقابل یورو و فروش . نرخی که دیگر دو رقمی شده بود. دوم تجربه می کردرسيد در حالی که در همين زمان آلمان بيشترین نرخ بيکاری را از زمان جنگ جهانی % 5.2به % 5.7در نتيجه نرخ بيکاری آمریکا رو به کاهش نهاد و از 

   .در بازار فارکس تحليل درست ولی زودهنگام برابر با تحليل غلط است. مناسبی انتخاب کنيد بنابراین هر گاه قيمت در جهت زیان شما حرکت کرد، حتی اگر دالئل معامله شما هنوز پا برجا باشند، به بازار احترام بگذارید و حد توقف. گری موفق باید به چشمان خود اعتماد کنيدبه همين دليل است که برای معامله . در بازار فارکس درست بودن تحليل به تنهائی کافی نيست بلکه به موقع بودن آن نيز کامال ضروری است. قبل از رسيدن یه سود می شدند% 88و % 46استفاده می کردند، دچار کاهش سرمایه  1:10حتی اگر دو معامله گر فوق از اهرم محافظه کارانه . ست ا 1:100اهرم متداول . بازار فارکس بازاری با اهرم باالست. هر دو آنها درست تحليل کرده بودند ولی خيلی زودتر از موقع مناسب. واقعيت طنزآميز این است که هر دوی این معامله گران می توانستند در نهایت به سود برسند
  
  .زیان نشوید اوت استراتژی ورود تدریجی با افزودن نادرست به معامله در حال زیان را درک کنيد و هرگز دچار اشتباه افزودن نادرست به معامله در حالتف -7

  .ه یا شانسی که معامله گر را از این وضعيت برهاند، باقی مانده استمدتهاست که تغيير یافته و فقط آرزوی معجز در این شرایط بسياری از معامله گران خود را در شرایطی درگير افزودن به معامله در حال زیان می کنند که تحليل و دليل ورود به معامله. معموال در این حالت تحليل اوليه ای که منجر به ورود به معامله شده است، فراموش می شود. ل شودجين کاا زیان بسيار بيشتری ببندد و یا بدتر از آن آنقدر صبر کند که باالجبار معامالت توسط کارگزار به طور اتوماتيک بسته و معامله گر مارل زیان در حالی که قيمت در خالف جهت حرکت می کند، زیان معامله گر چنان افزایش می یابد که معامله گر ناچار می شود معامالت خود را ببا افزودن به معامله در حا. یکی از بزرگترین اشتباهات معامله گران افزودن به یک معامله در حال زیان به اميد برگشت قيمت است
  . دراه دیگر این است که دور بزنيد و مسير اشتباهی را که آمده اید برگردید تا به نقطه ای برسيد که بتوانيد راه خود را پيدا نمائي. اول اینکه کور کورانه به مسير خود ادامه دهيد و اميدوار باشيد که قبل از اینکه سر از جای دیگری درآورید، مسير خود را پيدا کنيد. وجود دارد در چنين حالتی دو انتخاب. در حالی که نمی دانيد راهتان از کدام طرف است و آیا در مسير صحيحی قرار دارید یا خير. ما این شرایط را به حالتی تشبيه می کنيم که شما در نيمه شب در حال راندن اتوموبيل هستيد
  . ش غلط در معامله گری استاضافه کردن به یک معامله در حال زیان در شرایطی که از حدود ریسک قابل قبول شما فراتر رفته باشد، یک رو. ام سرمایه اش را از دست بدهدولی قبل از آن احتمال زیادی وجود دارد که سوخت اتوموبيل تمام شود،  همانطور که ممکن است معامله گر قبل از امکان جبران زیان خود تم. ندهمانطور که یک معامله گر ممکن است بطور اتفاقی با تغيير جهت قيمت ، زیان خود را بازیافت ک. البته ممکن است شما به طور اتفاقی مسير صحيح را بيابيد و به خانه خود بازگردید.  این تفاوت بين ادامه لجوجانه یک مسير غلط یا قطع کردن زیان قبل از اینکه دیر شود، می باشد

شدهنکته کليدی این استراتژی این است که افزایش تدریجی به حجم معامالت در حال زیان از . بدست آوردن ميانگين قيمت مناسب اقدام به شکستن حجم کلی معامله خود برای ورود تدریجی می نمایندبنابراین برای . ی نمی دانند قيمت قبل از ادامه روند خود تا کجا بازگشت خواهد کرداین یک استراتژی متداول برای معامله گرانی است که در یک حرکت بازگشتی قصد ورود به بازار برای بهره گيری از روند اصلی را دارند، ول. این استراتژی ورود تدریجی ناميده می شود. انجام دهيد دالری بشکنيد تا ميانگين قيمت مناسبتری بدست آورید، به جای آنکه کل معامله یک التی را در یک نوبت 10000دالری وارد بازار شوید، این حجم را به ده معامله  100000ورود تدریجی این است که اگر شما قصد دارید با حداکثر یک الت . ين معامله، طرح ورود تدریجی خود را ریخته استورود به اول قبل ازتفاوت ورود تدریجی با افزودن غلط به معامله در حال زیان این است که معامله گر . این استراتژی تحت عنوان ورود تدریجی شناحته می شود. البته شرایطی وجود دارد که افزودن به یک معامله در حال زیان روش صحيحی در معامله گری است شده قصدبنابراین، . نيز برای مجموعه معامالت تعيين شده است حد زیان مشخصیو  قبل طرح ریزی  تفاوت اصلی  از پيش تعيين 
  .افزودن نادرست به معامله در حال زیان با استراتژی ورود تدریجی می باشد

  
  .آنچه از نظر ریاضی بهينه است از نظر روانشناسی غير ممکن است -8

  . ی شودچرا اینگونه می شود؟ برای این که معامله گری یک امر منطقی نيست بلکه بيشتر مبتنی بر روانشناسی است و همواره احساسات بر خرد چيره م. دهند این مبتدیان به پشتوانه این استراتژی ها حساب خود را شارژ می کنند و به زودی همه پول خود را از دست می.  1به  3این استراتژی ها معموال نسبت سود به زیان بسيار خوبی دارند مثال . ن استراتژی ها روی داده های گذشته به نظر می آید که می توانند ميليون ها دالر سود بسازندبا تست ای. معامله گران مبتدی معموال استراتژی هائی بسيار سود آور و بسيار جالب توجه طراحی می کنند
  .امله گری واقف خواهند شدهر چه زودتر معامله گران دریابند که باید بر خصوصيات انسانی خود و بازار تکيه کنند ، زودتر به ریزه کاری های مع. ولی معامله گری بيش از آنکه یک علم باشد یک هنر است. بسازند که انبوهی از سود از بازار بدست آورد ماشينیکنند و  مهندسیکر می کنند که می توانند بازار را آنها ف. این موضوع یک کاستی بنيادی برای اکثر معامله گران مبتدی است» . مخلوقاتی که احساسات بی دوام و ناپایداری دارند و اخباری که دائمًا در بازار جاری می شوند. ولی در بازار های مالی شما با مخلوقات خداوند سر و کار دارید. ی که نظرش را به طور مداوم تغيير نمی دهدخداوند. در فيزیک شما با قوانين الهی سر و کار دارید« آقای درمن رئيس استراتژی های مقداری شرکت معظم گلدمن ساکز می گوید 

  . ولی در عمل اجرای چنين ایده ای بسيار مشکل است. معامله زیان کند، هنوز در سود است 6.5معامله خود در  10با این نسبت سود به زیان حتی اگر معامله گر از هر . معامالت خود برنده شود، به سود زیادی دست خواهد یافت% 50بر این اساس اگر معامه گر تنها در . است این ظاهرًا ایده خوبی. معامله کند 2:1یکی از نصایحی که زیاد در بازار شنيده می شود این است که یک معامله گر همواره باید با نسبت سود به زیان . را در ادامه ببينيد» آنچه از نظر ریاضی بهينه است از نظر روانشناسی غير ممکن است«مثالی از اینکه 
کسب سود به . به همين دليل است که معامله گران حرفه ای معموالً اقدام به خروج تدریجی از معامله خود می نمایند. دنيای واقعی معامله گری این است نه آنچه در کتاب های ایدآل گرا به خورد شما داده شده است. پيپ را از دست داده است 280در واقع حساب شما . پيپ زیان عوض کرده اید 100پيپ سود را با  180در اینجا شما با این حقيقت مواجه می شوید که . می زند 1.7600نه تنها به نقطه ورود شما می رسد بلکه از آن هم به راحتی عبور می کند و نهایتاً حد زیان شما را در نقطه . پی در پی صعود می کند  GBP/USDست و ولی متاسفانه روند بازار عوض شده ا. هستيد 2:1افزایش می یابد ولی شما همچنان خونسرد به بازار نگاه می کنيد، چون به دنبال تحقق نسبت سود به زیان  1.7370و حتی  1.7360و سپس  1.7340قيمت به . به کف خود می رسد و شروع به برگشت می کند  GBP/USD 1.7320در نقطه . کت می کندحر 1.7300صعود می کند و مجددًا به سمت هدف قيمتی شما یعنی  1.7460سپس تا . کاهش می یابد 1.7400ابتدا همه چيز خوب پيش می رود و قيمت تا . می کنيد 1.7600و حد زیان  1.7300با حد سود  1.7500در   GBP/USDفرض کنيد که شما اقدام به فروش . هستيد GBP/USDشما در حال معامله  فرض کنيد که

  » آنچه از نظر ریاضی بهينه است از نظر روانشناسی غير ممکن است«واضح است که از نظر ریاضی این استراتژی ضعيف تر است ولی به خاطر داشته باشيد که . و حتی کمتر کاهش یابد 1.5:1به  2:1به زیان این معامله گران از طور تدریجی باعث می شود که  نسبت سود 
  
سود قابل پيش ب -9   ينی نيستریسک باید از قبل مد نظر قرار گيرد ولی 

واسته شما شاید ولی متاسفانه خ. سود برسانددر مقابل وقتی شما یک معامله باز داشته باشيد تمایل دارید که آنقدر انتظار بکشيد تا قيمت در جهت دلخواه شما حرکت کند و شما را به . هنوز فکر شما درگير نشده و تصميمات شما تحت تاثير تعصب ناشی از داشتن معامله ای در جهت خاص قرار نگرفته استدر زمانی که . منطقی ترین زمان تعيين ریسک قبل از ورود به معامله است. تعيين شوداز قبل  بایدریسک . نشان به زیان هائی بزرگ در غلطداین شکست به این دليل پدید می آید که آنان معامالت خود را زودتر از وقت مناسب می بندند و یا اجازه داده اند که معامالت در حال زیا. دنداز حد دستخوش احساسات می گر در اکثر مواقع معامله گران به دليل نادرست بودن تحليلشان متضرر نمی شوند، بلکه به این دليل موفق نمی شوند که در هنگام معامله، بيش. معامله گران ناموفق از معامله گران موفق بسيار بيشترند. معامله گری دشوار است. از حد احساساتی نخواهيد شد این بهترین راه برای تحت کنترل قرار دادن زیان ها و اطمينان از این است که در هنگام معامالت بيش. قبل از ورود به هر معامله شما باید حد تحمل زیان خود را در نظر بگيرید .حد زیان را رها نکنيد: اگر فقط یک مفهوم اساسی در معامله گری وجود داشته باشد، این است 
  . شما باید بدترین سناریوی ممکن را در نظر بگيرید و حد زیان خود را در محلی مبتنی بر تراز های تکنيکی یا پولی قرار دهيد.  هيچگاه اتفاق نيفتد

  . به احساسات خود اجازه ندهيد که شما را وادار به تغيير بيموقع حد زیان کنند. يدبه آن پایبند باشباید قبل از ورود شما به معامله تعيين شده باشد و شما  بایدبار دیگر تاکيد می کنيم که ریسک 
  . بنابراین باید مطمئن باشيد که با قرار دادن حد زیان مناسب خود را در مقابل این احتماالت مصون ساخته اید. ده بانک های مرکزی و غيره موانعی که به دليل معامالت اختيار معامله پدید می آیند، تثبيت نرخ بهره روزانه، معامالت عم: عواملی نظير . در حالی که در مواقع دیگر عوامل غير قابل پيش بينی ای وارد عمل می شوند.  گاهی مواقع شاخص های بنيادی می تواند در بازار تحرک ایجاد کنند. یک ارز را تغيير دهندعوامل برونی زیادی وجود دارند که می توانند حرکت قيمت . هيچ چيز در معامله گری قطعی نيست . هر معامله صرف نظر از اینکه شما تا چه حد به سود آوری آن مطمئن باشيد فقط مبتنی بر یک حدس است

  . بدون اینکه در معرض هيچگونه مخاطره ای قرار داشته باشيد. ان را به نقطه ورود منتقل کنيد و به سود اجازه گسترش بدهيددر این روش شما می توانيد معامله اول را با سود ببندید و در معامله بعدی حد زی. این روش می تواند در چند حساب نيز اجرا شود. ما از معامالت چند گانه حمایت می کنيم» هرگز اجازه ندهيد که سود یک معامله تبدیل به زیان شود« بر اساس قاعده ای که در گذشته بيان کردیم. یابدمدیریت سرمایه در اینجا اهميت ویژه ای می . وقتی یک ارز حرکت می کند، این حرکت ممکن است کوچک یا بزرگ باشد. در مقابل سود نامشخص است
  . م و احتمال اینکه این معامله به سود بزرگی دست یابد قابل توجه خواهد بوددر این حالت اگر روند در جهت معامله ما شکل بگيرد ، ما معامله دوم خود را نگاه داشته ای. می کنيمبنابراین اگر در بازار دامنه ای قرار داشته باشيم، اولين معامله را با سود می بندیم و حد زیان معاماله دوم را به نقطه ورود منتقل . ای عمده هميشه به دنبال روند ها هستندبا اینکه ما معتقدیم که معامالت دامنه ای هم می توانند نتایج مناسب و سود آوری داشته باشند، ولی سرمایه ه.  آنان معتقدند که سود یک روند می تواند بر زیان ناشی از نوسانات در یک بازار دامنه ای بدون روند غالب شود. معامله گران موفق به روند توجه ویژه ای داشته باشند این وضعيت یک دليل اساسی است که که باعث می شود که. این روند ها ممکن است چند روز، هفته یا حتی ماه طول بکشند. بازار فارکس یک بازار دارای روند است

  . هارت شماستبياد داشته باشيد که در معامله گری سود گاهی بدليل خوش شانسی پدید می آید ولی جلوگيری از زیان همواره ناشی از بکار گيری قواعد و م. دالری 100000دالری داشته باشيد چه یک حساب  1000چه یک حساب . ید، درخواهيد یافت که احساسات کمکی به شما نمی کنداگر بر این مفهوم مسلط شو. نکته کليدی این است که مجموعه معامالت شما سود آور باشد، حتی اگر بعضی از معامالت منفرد زیان ده باشند. بنابراین اگر سود حاصل از استراتژی شما به زیان های ناشی از آن غلبه دارد، زیان ها را بپذیرید و ادامه دهيد. سود ده نيست% 100ون خطا و هيچ استراتژی ای بد. حتی اگر معامله ای در حال زیان دارید باید آنرا درک کنيد و از اشتباهتان درس بگيرید. نيمی از معامله گری، استراتژی مناسب است و نيم دیگر همانا مدیریت سرمایه صحيح می باشد
  

  بهانه تراشی نکنيد هرگز -10
  . رئيس ما می دانست که فرض اول جزئی عادی از این کسب و کار است ولی فرض دوم نهایتًا به از بين رفتن سرمایه منجر خواهد شد. امله در حال زیان خود فراتر از حدود تعریف شده ریسک، افزوده استبه معآنچه نابخشودنی است یک زیان ده درصدی در یک معامله است که نشان می دهد معامله گر از قواعد حد زیان عدول کرده است و یا بدتر از آن . درصدی اگر از پنج زیان دو درصدی پياپی در معامالت و  خوردن حد زیان از پيش تعریف شده آنها  پدید آمده باشد، کامًال پذیرفتنی است یک زیان ده. آنچه رئيس ما می خواست از آن اجتناب کند، اشتباهات معامله گران در اثر منحرف شدن از طرح معامالتی بود. زیان ها جزء جدا نشدنی از معامله گری هستند و هر کس که دستی در این بازار داشته باشد این را می داند. ره زیان های از قبل تعریف شده معامالت نگران نبودرئيس ما دربا. و ما به سرعت دریافتيم که منظور او چيست» بی بهانه« و سپس گفت » من فقط یک قاعده دارم« او مستقيم به چشمان ما نگاه کرد و گفت . یک بار رئيس مان ما را به اتاق خود دعوت کرد تا درباره یک برنامه جدید معامالتی و تنظيمات آن گفتگو کنيم

را نياموختند و سرمایه خود را بر سر این » بی بهانه«هرگز قاعده  LTCMمعامله گران . در شرایطی بسيار بسيار غير منتظره حادث شده است که این شرایط هرگز تکرار نخواهند شد LTCMخود را بپذیرند و معتقد بودند ورشکستگی در مصاحبه پس از سقوط این صندوق ، اکثر معامله گران حاضر نبودند اشتباه . عادی این صندوق را برای جلوگری از ادامه خسارات جمع و جور کننديویورک و تعدادی از بانک های سرمایه گذاری عمده مجبور به مداخله برای محدود کردن زیان ها شدند و با زحمات زیادی توانستند سبد غير نهایتًا فدرال رزرو ن. زودی به جهت مورد نظر آنها برخواهد گشتمعامله گران این صندوق حاضر نبودند اشتباه خود را بپذیرند و معامالت اشتباه خود را به طور مداوم افزودند و یقين داشتند که بازار ب. ال رخدادن بود و باعث ميليارد ها دالر زیان طی چند روز برای این صندوق شداین حادثه در زمانی رخ داد که در بازار های مالی جهانی تغييرات قابل توجه و پيچيده ای در نرخ های بهره در ح. ورشکست شد LTCM 1998در سال . زمانی یکی از مطرح ترین صندوق های پوشش خطر در دنيا بود که شرکای آن را عده ای از برندگان جوایز نوبل تشکيل می دادند LTCMیا » هصندوق مدیریت بلند مدت سرمای«. بازار قدرت هر کاری را دارد و آنرا انجام می دهد
  . عقيده از دست دادند

  . اعده ایست که معامله گران حرفه ای با آن زندگی می کننداین ق .هرگز. بهانه تراشی نکنيد. در اینصورت شما بعدًا مجبور نخواهيد بود برای از بين رفتن پولتان بهانه تراشی کنيد. اگر شما نمی توانيد درک کنيد که در بازار چه می گذرد، بهترین کار این است که خارج از گود بایستيد و معامله نکنيد. ا باید به سرعت از بازار خارج شویددر این وضعيت شم. ولی ارز مورد نظر شما بدون توجه به اخبار، حرکتی صعودی را آغاز نموده است. فرض کنيد که شما یک ارز را به خاطر انتظار اخبار بد اقتصادی فروخته اید و اخبار مورد نظر شما هم واقعًا بد اعالم شده اند. واقعی است که معامله گر حرکات بازار را درک نمی کنددر م» بی بهانه « بيشترین کاربرد 
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  هرگز اجازه ندهيد يك معامله برنده به بازنده تبديل شود -1
  .سودت را حفظ كن سودت را حفظ كن، سودت را حفظ كن،: سه بار تكرار كنيد

ولـي بعـد از آن    پيپ سود رفته است 30هيچ چيز بدتر از اين نيست كه ببينيد معامله شما ابتدا در 
اگر شما تـاكنون چنـين چيـزي را تجربـه نكـرده ايـد       . پيپي شما را زده است 40برگشته و حد زيان 

چنين حالتي بسيار بيش از آنچه شما تصور كنيد اتفاق مي افتد و نمونـه  . بسيار خوش شانس هستيد
سـود هـا مـي    بازار فاركس داراي حركات سريعي اسـت و  . از مديريت سرمايه ضعيف است بارزي

بنابراين براي حفظ سرمايه خود بايـد بـه ايـن موضـوع     . توانند در چند دقيقه به زيان تبديل شوند
  . توجه اكيد داشته باشيد

. پيـپ باشـد   15يكي از قواعد اساسي معامله گري حفظ سود هاي بدست آمـده اسـت، حتـي اگـر     
پيـپ بـه    15معاملـه همـين    10پيپ مقدار اندكي است ولي در طي  15ممكن است تصور كنيد كه 

اين ديدگاه ممكن است شما را به يـاد مـادر   . پيپ تبديل مي شود كه مقدار قابل توجهي است 150
ولي اساس معامله گري هـم همـين اسـت    . بزرگ خسيسي بيندازد كه پني پني پول ذخيره مي كند

بايـد توجـه   . بياوريد كه شما زيان هاي خود را به حداقل برسانيد و تا جائي كه مي شود پول بدست
كنيد كه اين پول شماست، حتي اگر مقداري باشد كه شما به عنوان ريسك منطقـي بـراي از دسـت    

درست مثل سربازي كـه در جبهـه   . شما بايد خود را در اين بازار حفظ كنيد. دادن تعريف كرده ايد
  . مي جنگد و اولين و مهمترين هدفش زنده ماندن است

نكار وجود دارد كه باعث مي شود معامله شما هرگـز ار برنـده بـه بازنـده     دو روش ساده براي اي
يعنـي  . دومي مشـتقي از اولـي اسـت   . است (trailing stop)اولين روش توقف كششي . تبديل نشود

نكتـه  . توقف كششي يكي از بهتـرين روش هـاي حفـظ سـود اسـت     . معامالت شما بيش از يكي باشد
  .شما يك هدف قيمتي اوليه  داشته باشيدكليدي در توقف كششي اين است كه 

پيـپ سـود، حـد زيـان      15پيپ باشد، با رسيدن معامله شما بـه   15مثال اگر هدف قيمتي اوليه شما 
اگر قيمت برگشت و شما از معامله خارج شديد، بسيار عالي . خود را به نقطه سربه سر منتقل كنيد

قيمت در جهت سود شما حركت كرد، با افـزايش   اگر. است و مثل اينكه اصال وارد معامله نشده ايد
پيـپ ديگـر از سـود خـود را      5پيپ نزديك تر مي آوريد و  5پيپ به سود شما، حد توقف را  5هر 

  .حفظ مي كنيد و به تدريج بر سود قطعي خود مي افزائيد
مـي   مثال اگر شما دو معامله مشـابه داشـته باسـيد ،   . روش دوم حفظ سود، معامالت چند گانه است

هدف قيمتي اول مي تواند بسـيار محافظـه   . توانيد براي هر كدام هدف قيمتي متفاوتي تعيين كنيد
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پيپ و هدف قيمتي دوم مي تواند دورتـر   20يا  15مثال . كارانه و نزديك به نقطه ورود تعيين شود
قيمـت  وقتـي  . انتخاب شود تا در مجموع شما بتوانيد نسبت ريسك به بازده مناسبي بدست آوريد

به اولين هدف قيمتي شما رسيد و اولين معامله بسته شد، شما مي تواند حـد زيـان معاملـه دوم را    
ز اجازه نمي دهيد كه يك معاملـه برنـده بـه    گهربنابراين شـما  . به نقطه ورود منتقل نمائيد

  .بازنده تبديل شود
وش هاي معامالتي خـود  پيپ ذكر شده وحي منزل نيست و شما مي توانيد بر اساس ر 15البته اين 

معـامالت بلنـد مـدت هـدف اوليـه      . زماني مورد استفاده، مقادير ديگري انتخـاب كنيـد   چارچوبو 
 15در حالي كه براي معامالت كوتاه مـدت همـان   . پيپ را طلب مي كنند 100تا  50بزرگتري مثل 

  . پيپ مقدار مناسبي است
  
  بوديموجب نا منطق پيروز مي شود و  هيجان زده زدگي -2

پول هائي كه به دليل معامالت ناشي از هيجان زدگي از دست رفته است بيش از زيانهائي است كـه  
از يك معامله گر مبتـدي در مـورد علـت خريـد يـك جفـت ارز       . به داليل ديگر بوجود آمده است

بـه انـدازه كـافي پـائين      «: پاسخي كه بيش از هر پاسخ ديگر خواهيد شنيد چنـين اسـت  . سوال كنيد
چـون   ،ما معموال چشم خود را بر چنين داليلـي مـي بنـديم   . » آمده است و وقت برگشت آن است

  . نيست خيالپردازانهجز يك تفكر چيزي 
تحير ما هرگز متوقف نمي شود از اينكـه ببينـيم چگونـه افـرادي سرسـخت، بـاهوش و جسـور در        

بـراي مـردان و   . مل مي كننـد تجارت خود، در قمار خانه هاي الس وگاس بگونه اي كامال متفاوت ع
دالر در  10000زناني كه تاكنون هيچگاه يك دالر اضافه براي چيزي نپرداختـه انـد، از دسـت دادن    

جو ناشي از هياهو و هيجان جمعيت باعـث مـي شـود    . دقيقه روي ميز رولت چيز عجيبي نيست 10
بازار فـاركس بـا   . ول تبديل شوندكه اين افراد كامال هوشيار و معقول، به قمار بازاني خيره و نا معق

تاثير كـامال مشـابهي روي معاملـه     ،ساعته ، انتشار مداوم اخبار و ضريب اهرمي بسيار باال 24فعاليت 
  .گران مبتدي دارد

چنين معامالتي مي تواند ، وقتي معامله گر . معامله بر اساس هيجان زدگي به وضوح يك قمار است
بزرگي نيز بشود ولي تنها يك زيان غير منتظـره مـي توانـد     روي نوار برد است، موجب سود هاي

ايـن سرگذشـت نظيـر داسـتانهاي     . كل سود هاي حاصله و سرمايه معامله گر را به بازار برگرداند
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در معامله گري منطـق  . متعددي است از قمار بازاني كه كارشان با حمله قلبي به پايان رسيده است
  .موجب نابوديپيروز مي شود و هيجان زدگي زدگي 

در بسياري از موارد اين پند در كوتاه مدت صحيح نيست چـرا كـه نتـايج معاملـه منطقـي همـواره       
در واقع عكس آن در مـوارد بيشـتري مشـاهده    . مختصرتر از معامله بر اساس هيجان زدگي است

عاملـه  يك معامله گر هيجان زده مي تواند روي خط برد هاي متوالي بيفتد در حالي كه م. مي شود
ولي نتيجه نهائي هميشه معامله گر هيجان زده . گر منطقي در زنجيره اي از باخت اسير شده است

چرا كه معامله گر منطقي مي داند كه چگونه زيان هاي خود را محدود كنـد در  . را مغلوب مي كند
  . ندارد حالي كه معامله گر هيجان زده هيچگاه بيش از يكي دو معامله تا ورشكستگي كامل فاصله

يك معاملـه   »الف«معمله گر . بيائيد ببينيم هر يك از اين دو معامله گر چگونه در بازار عمل مي كند
. مي كند و نسبت به آن واكنش نشان مي دهـد » احساس«او حركات قيمت را . گر هيجان زده است

» احساس«معامله گر هيجان زده . به شدت افزايش مي يابد EUR/USDحال فرض كنيد كه قيمت 
قيمـت بـاز   . مي كند كه قيمت بيش از حد باال رفته و تصميم به انجام يك معامله فروش مي گيـرد 

قيمت بيش از گذشته در حالـت  . هم باالتر مي رود و معامله گر بيش از پيش هيجان  زده مي شود
مي فروشد و به فروش هـاي   EUR/USDخريد هيجاني قرار دارد پس معامله گر مقدار بيشتري 

معامله گر هيجـان زده  . حركت قيمت متوقف مي شود ولي بازگشت نمي كند. قبلي اضافه مي كند
بنـابراين  . حاال بيش از پيش مطمئن شده كه قيمت به سقف خود رسيده و به زودي باز مـي گـردد  

ناگهان وحشت زده مشـاهده مـي كنـد كـه     . معامله فروش سومي را به دو معامله قبلي مي افزايد
 EUR/USDچند سـاعت بعـد   . م باالتر مي رود و حساب او اجبارا مارجين كال مي شودقيمت بازه

معامله گر هيجان زده دو دستي بر سر خود مـي كوبـد،   . به سقف خود مي رسد و سقوط مي كند
او تغيير . وقتي كه مي بيند قيمت بدون آنكه او توان فروش داشته باشد در حال كاهش يافتن است

داده بود ولي سقف قيمت را عجوالنه و با هيجان زدگي تشـخيص داده بـود    حدثجهت را درست 
  .نه به روش منطقي

از تحليل تكنيكي و بنيادي براي تنظيم مخاطره و نقطـه ورود بـه معاملـه     »ب«در مقابل معامله گر 
بيش از حد باال رفتـه و بـزودي شـاهد     EUR/USDاو هم فكر مي كند كه قيمت . استفاده مي كند

ولي به جاي آنكه يكباره وسط بازار بپرد، صبر مي كند تـا سـيگنال تكنيكـي    . ت آن خواهيم بودبازگش
واضحي مبني بر بازگشت مشاهده كند، مثال يك كندل نزولي در مجـاورت بانـد بـاالئي بـولينگر يـا      

در اينجا معاملـه گـر منطقـي از سـقف قيمـت      . ، و سپس وارد بازار شود70به كمتر از  RSIكاهش 
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در عـين حـال او بـه    . براي تعيين حد زيان استفاده مي كند تا مخاطره خود را محـدود نمايـد   قبلي
محدود كند تا در صورت شكسـت در  % 2اندازه كافي هوشيار هست كه مخاطره معامله خود را به 

حتي اگر او هم مثل معامله گر هيجان زده اشـتباه  . اين معامله، اصل سرمايه خود را به خطر نيندازد
بنابراين فردا باز هـم مـي توانـد در    . رده باشد، روش منطقي او سرمايه اش را حفظ خواهد كردك

در حالي كه معامله گر هيجان زده مـارجين كـال شـده و ديگـر در بـازار حضـور       . بازار معامله كند
. نكته مهم اين است كه روند هاي بازار فاركس ممكن است مدتي طوالني به طول بينجامنـد . ندارد

بيش از حد افزايش يافته باشد، باز هم امكـان دارد كـه بـراي     EUR/USDنابراين حتي اگر قيمت ب
بنابراين انتظار براي مشاهده يك سيگنال تكنيكي مبني بر بازگشت قيمت قبل از . مدتي افزايش يابد
سـب  ممكن است شما نقطه سقف را از دست بدهيد ولي ك. منطقي خواهد بود ورود به بازار، كامالً

با وجود اينكه معاملـه گـران   . از سود يك حركت قيمتي نيز به اندازه كافي مطلوب خواهد بود% 80
مبتدي ممكن است معامله بر اساس هيجانات را بسيار جالب تر بيابند، حرفه اي هاي بازار مي دانند 

  . يش دهدكه معامله منطقي تنها چيزي است كه مي تواند موجودي حساب آنها را رفته رفته افزا
  
  در يك معامله ريسك نكنيد% 2هرگز بيش از  -3

بـه  . اين جمله عمومي ترين قاعده معامله گريست و در عين حال بيش از همه نيز نقض شده است
در كتب معامله گري مثال هـاي متعـددي از   . همين دليل است كه اكثر معامله گران زيان مي كنند

يا حتي پنج سال خود را در فقط يك معامله بسـيار بـد از    معامله گراني وجود دارد كه سود يك، دو
لي هستند كه هيچگاه نبايد قاعده حد زيان دو درصـدي زيـر پـا    ئاينها مهمترين دال. دست داده اند
اهميتي ندارد كه شما چقدر درباره معامله خود مطمئن هستيد، همـانطور كـه جـان    . گذاشته شود

بسيار بيش از مـدتي اسـت    ،ر مي تواند غير معقول باقي بماندمدتي كه بازا« مينارد كينز مي گويد 
  . »كه شما بتوانيد در مقابل زيان ها پايداري كنيد

اكثر معامله گران اولين معامالت خود را با اين تصور كه اين همـان بزرگتـرين معاملـه زندگيشـان     
نها فكر مي كنند كـه ايـن   آ. اين تصور گاهي خود آگاه و گاه ناخود آگاه است. است ، آغاز مي كنند

همان معامله اي است كه مي تواند آنها را ميليونر كند و باعث شود كه بـاقي عمـر خـود را بـدون     
چـه  . در بازار فاركس اين تخيالت با ادبيات بازار بيشترتقويت شده اسـت . دغدغه مالي سپري كنند

فرامـوش كنـد؟ زمـاني    كسي مي تواند زمان شكست دادن بانك انگلستان توسط جرج سوروس را 
كه سروس با فروش پوند توانست تنها در يك روز يك ميليـارد دالر بدسـت آورد؟ ولـي واقعيـت     
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واقعيت تلخ اين است كه اكثر اين معامله گران پول خود را در يك يـا چنـد   . بازار فاركس اين نيست
د كـه جبـران   جدول زير نشـان مـي دهـ   . زيان بزرگ از دست مي دهند و از بازي خارج مي شوند

  . زيان هاي بزرگ تا چه حد مشكل است
  

  درصد زيان  درصد سود الزم برای جبران
33% 25%  

100% 50%  
400% 75%  

1000% 90%  
  

براي رسـيدن  . دالر زيان كرده ايد 500يا % 50دالر شروع كرده ايد و  1000فرض كنيد كه شما با 
دالري فعلي شما اين مقـدار   500با سرمايه . ددالر سود ببري 500به نقطه سر به سر الزم است كه 

مقـداري كـه تقريبـا    . سود براي جبـران نيـاز دارد  % 400درصدي به  75يك زيان . سود% 100يعني 
بوجود آمدن چنين وضعيت هائي يعني رسيدن به آخـر خـط و از دسـت دادن تمـام     . ناممكن است

در . مايه خود را به مخـاطره نيندازيـد  سر% 2يهترين راه نجات اين است كه هرگز بيش از . سرمايه
حتي اگـر بيسـت   . زيان مواجه خواهيد بود% 20اين صورت شما حتي با ده زيان متوالي تنها با حدود 

در حـالي كـه   . سرمايه شما هنوز حفظ شـده اسـت  % 60معامله زيان ده پشت سر هم داشته باسيد 
وضعيت بـراي هـيچكس مطلـوب     كه اين با وجودي. بسيار نادر است بيست يا حتي ده  زيان متوالي
% 75سود به نقطه سر به سر رسيد در حالي كه معامله گري كـه  % 67نيست ولي هنوز مي توان با 

  . سود ببرد% 400زيان كرده براي همين منظور بايد 
هـر تجـارتي هزينـه    . هنر معامله گري آنقدر كه زيان نكردن خالصه شده، در سـود بـردن نيسـت   

با كنترل زيان هـا مـي توانيـد در بـازار بـاقي      . ن زيان ها هم هزينه هاي شما هستندهائي دارد و اي
. وقتي در بازار باقي مانديد، مي توانيد از فرصتهاي سود آوري بي انتهاي بازار بهـره ببريـد  . بمانيد

  .  يكي از مهمترين قواعد معامله در بازار است% 2به همين دليل است كه محدود كردن زيان به 
  
  بنيادي نگاه كنيد ولي تكنيكي به معامله وارد و از آن خارج شويد -4

بنيادي معامله كنم يا تكنيكي؟ اين يك سوال اساسي است كـه ده هـا سـال اسـت معاملـه گـران مـي        
تحليل تكنيك سعي مي كند قيمت آينـده  . پرسند و احتماال براي ده ها سال ديگر هم خواهند پرسيد
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در مقابل تحليل بنيـادي سـعي دارد بـا اسـتفاده از      . اي گذشته پيش بيني كندرا با استفاده از داده ه
ايـن سـوال كـه كـدام بهتـر اسـت بسـيار        . اخبار سياسي و اقتصادي ارزش آتي يك ارز را تعيين كند

بسيار ديده ايم كه عوامل بنيادي تحليـل تكنيكـي را تحـت    . مشكل تر از آن است كه پاسخ داده شود
ويا بالعكس تحليل هاي تكنيكي توانسته اند بخوبي حركت قيمت را تحليـل كننـد   . اندالشعاع قرا داده 

  .در حالي كه تحليل بنيادي نتوانسته كاري انجام دهد
همه ما به خـوبي مـي دانـيم كـه     . بنابراين پاسخ ما به اين سوال اين است كه از هر دو استفاده كنيد

نكتـه  . ت موثرند و در حركات قيمـت دسـتي دارنـد   قيم تغييرهر دو اينها مهم هستند و هر دو در 
تحليل بنيادي يـك  . كليدي اين است كه مزاياي هر كدام را بدانيم و از هر يك بموقع استفاده نمائيم

ورود و خروج مناسب ه تكنيكال براي شناسائي نقاط خاص ديد كلي از بازار ارائه مي كند در حالي ك
تغيير نمي كنند و معموال هفته ها، ماه ها و حتي سال ها معتبر تحليل هاي بنيادين در يك نگاه . است

  .باقي مي مانند
در . روند افزايشي نـرخ بهـره دالر بـود    2005بعنوان مثال يكي از مهمترين موضوعات بنيادي سال 

افزايش داد و افزايش نـرخ بهـره را آغـاز    % 0.25فدرال رزرو نرخ بهره دالر را  2004اواسط سال 
به زودي به بازار اجازه دادند كه بداند روند افزايش نرخ بهره در پـيش خواهـد بـود و     آنها. نمود

اين خط مشي موجب شد كه يـك خوشـبيني شـديد    . افزايش دادند% 2نرخ بهره را  2005طي سال 
در مقابل دالر ين ژاپن بود كه بانـك  . ادامه يافت 2005نسبت به دالر بوجود آيد كه طي تمام سال 

% 19در نتيجـه دالر در مقابـل يـن در حـدود     . نرخ بهره را در حدود صفر نگاه داشتمركزي آن 
ولـي  . طي اين سال روند صعودي قوي اي را تجربه كرد  USD/JPY. افزايش يافت 2005طي سال 

اين حركات بازگشتي فرصت بسيار مناسبي . با اين وجود حركات بازگشتي متعددي نيز شكل گرفت
اهم نمود تا تحليل بنيادي را با تحليل تكنيكـي بـراي شـكار فرصـتهاي مناسـب      براي معامله گران فر
ما مي دانستيم كه محيط براي دالر بسـيار مثبـت اسـت بنـابراين در تحليـل      . سودآوري درآميزند

يـك  . هاي تكنيكي به دنبال فرصتهاي خريد در كف بوديم نه فرصـتهاي فـروش در رونـد صـعودي    
سپس يك حركت بازگشتي شـكل  . است 113.70تا  101.70صعودي از  نمونه بسيار قابل توجه روند

اين نقطـه يـك نقطـه ورود بسـيار مناسـب      . متوقف شد% 38.2ي چگرفت و درست در تراز فيبونا
براي خريد بود و نمونه اي مناسب از معامله بر اساس تحليل بنيادي همراه با  تعيين نقطه ورود يـا  

بسيار مشكل بـود كـه بتـوان     ،طي اين دوره USD/JPYمعامالت در . خروج بر اساس تحليل تكنيكي
نقاط كف و بخصوص سقف قيمت را تشخيص داد ولي در چنين روند صعودي قوي اي، بسيار ساده 
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تر و در عين حال معقوالنه تر يافتن نقاط مناسب ورود از نظر تحليل تكنيكي براي همـراه شـدن بـا    
بخواهيم بر اساس تحليل تكنيكي با رونـد بنيـادي مخالفـت     بجاي آنكه. روند بلند مدت بنيادي بود

  . كنيم
  
  .هميشه يك ارز ضعيف و يك ارز قوي را جفت كنيد -5

ايـن هـوادار بـه    . هر هوادار ورزش بيس بال يك تيم محبوب دارد كه آن را به خوبي مـي شناسـد  
احتماال مي بازد و با چـه   خوبي مي داند كه تيمش چه تيم هائي را به راحتي مي برد، به چه تيم هائي

اين هوادار به خوبي مي داند كه بيشترين شانس بـرد در شـرط   . تيم هائي در يك سطح قرار دارد
با وجود اينكه اين صحبت مربوط بـه  . بندي روي تيمش در مقابل ضعيف ترين رقيب پديد مي آيد

در مقابـل يـك ارتـش    وقتي كه يك ارتش قوي . بيس بال بود ولي در مورد هر رقابتي صادق است
  . ضعيف صف آرائي مي كند، احتمال برد ارتش قوي بسيار بيشتر است

  .اين ديدگاه ما نسبت به معامله گري است
هر معاملـه بـه معنـي    . وقتي ما در بازار ارز معامله مي كنيم، همواره با جفت ارزها سر و كار داريم

ايل هستيم كه يك ارز بتوانـد  ارز ديگـر را   بنابراين ما م. خريد يك ارز و فروش ارز مقابل آن است
اگر قبول كنيم كه ساختار بازار فاركس اين است، يك معامله وقتي   با احتمـال بـاالئي از   . مغلوب كند

خوشـبختانه در بـازار   . موفقيت همراه است كه شامل يك ارز قوي در مقابل يك ارز ضـعيف باشـد  
اخبـار  . رايط اقتصادي شان به يكباره تغيير نمي كنـد فاركس با ارز كشورهائي سر و كار داريم كه ش

. اقتصادي مربوط به هر ارز هر روز اعالم مي شوند كه به معني كارت هـاي امتيـاز آن ارز هسـتند   
بهترين اخبار قدرت اقتصاد يك كشور و ضعيف ترين اخبار ضعف اقتصـاد يـك كشـور را نشـان مـي      

  . دهند
ه اخبار اقتصـادي  بمفهومي عميق تر از نگاه كردن صرف  جفت كردن يك ارز قوي با يك ارز ضعيف

هر خبر اقتصادي قوي دليل جديدي به بانك مركزي كشور ها براي افزايش نـرخ بهـره مـي    . است
در واقع هر چه اخبـار اقتصـادي   . دهد كه به نوبه خود موجب قدرتمند شدن ارز مربوطه مي شود

رخ بهره بسته تر است و اگـر ايـن اخبـار خيلـي     ضعيف تر باشند دست بانك مركزي براي افزايش ن
روند آتي نرخ بهـره  . ضعيف باشند بانك مركزي مجبور خواهد بود كه نرخ بهره را كاهش دهد

ابيت يـك ارز را  ذچـون نـرخ بهـره قـدرت و جـ      .يكي از قوي ترين محرك هاي بازار ارز است
  . تعيين مي كند
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ر جفت كردن يك ارز قوي با يك ارز ضعيف ، توجـه بـه   عالوه بر توجه به اخبار اقتصادي، راه ساده ت
، كه معموال در يك دامنه مشـخص   EUR/GBPبعنوان مثال جفت ارز . روند نرخ بهره آن دو است

اين شكست بـه سـمت بـاال اتفـاق     . دامنه خود را شكست 2006حركت مي كند، در اولين فصل سال 
رشـد اقتصـادي خـود آغـاز نمـود در حـالي كـه        افتاد چون اروپا افزايش نرخ بهره يورو را در پـي  

يـان  بـود و ايـن افـزايش بـه پا     افزايش داده 2005و اوائل  2004بريتانيا نرخ بهره خود را طي سال 
كاهش دادند  2005ند را طي آگوست واقع مقامات بريتانيا نرخ بهره پودر . خود نزديك شده بود

اين روند نرخ بهـره ايـن   . اقتصادي وجود داشت و احتمال ادامه اين كاهش نيز به دليل اخبار ضعيف
دامنه متعارف خود را بشكند و براي چند ماه در رونـد صـعودي    EUR/GBPدو ارز باعث شد كه 

بـر اسـاس جفـت     EUR/GBPاين تغيير نرخ بهره باعث شد كه يك معامله شفاف روي . قرار گيرد
  . كردن يك ارز قوي با يك ارز ضعيف شكل بگيرد

قوت يا ضعف اقتصاد كشور ها بر اساس روند هاي اقتصادي مدتي به طول مي انجامـد،   از آنجا كه
جفت كردن يك ارز قوي با يك ارز ضعيف يكي از مناسترين روشهاي سود آوري در اين بـازار مـي   

  . باشد
  
  تحليل صحيح ولي زود هنگام يعني تحليل غلط -6

اگر معامله گر اقدام . رگز دروغ نمي گوينديك معامله گر بايد در نظر داشته باشد كه چشمانش ه
به فروش يك جفت ارز كرده باشد و آن جفت ارز به زيان او شروع بـه صـعود كنـد، معاملـه گـر      

  .اشتباه كرده وبايد هرچه زودتر آن را بپذيرد و هر چه زودتر بهتر
ـ    . ه طـول بينجامنـد  در بازار فاركس روند ها مي توانند خيلي بيشتر از آنكه موجه به نظـر بيايـد ، ب

 1.3600بـه   1.2000يك حركت صعودي قوي داشـت و از   EUR/USD 2004بعنوان مثال در سال 
تحليـل گـران بنيـادي نمـي توانسـتند علـت ايـن        . اين صعود فقط در مدت دو ماه انجام شد. رسيد

  . حركت را درك كنند چرا كه برآيند شاخص هاي بنيادي در جهت تقويت دالر بود
نكه كسري تراز تجاري به يك ركورد دست يافت ولي اقتصاد آمريكا براي جذب سـرمايه  با وجود اي

بـه عـالوه رشـد اقتصـادي آمريكـا بسـيار       . هاي آسيا و جبران اين كسري به اندازه كافي جذاب بود
رسيده بود در حالي كه % 3.5آمريكا به بيش از  GDPرشد ساالنه  . چشمگير تر از منطقه اروپا بود

فدرال رزرو شروع به افزايش نرخ بهره كرده بود كـه تفـاوت   . بود% 1ص در اروپا حدود اين شاخ
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از طرفي يورو قوي صادرات اروپا را تحت فشار قرار مـي  . نرخ بهره يورو و دالر را جبران مي كرد
  . صادراتي كه همواره يك نقطه قوت براي اروپا بوده است. داد

رسـيد در حـالي كـه در همـين     % 5.2بـه  % 5.7اهش نهاد و از در نتيجه نرخ بيكاري آمريكا رو به ك
نرخـي كـه ديگـر دو    . زمان آلمان بيشترين نرخ بيكاري را از زمان جنگ جهاني دوم تجربه مي كرد

بـه طـور خالصـه داليـل متعـددي بـراي تقويـت دالر در مقابـل يـورو و فـروش           . رقمي شده بود
EUR/USD رونـد   نهايتـاً . ن به رشد خود ادامه مي دادوجود داشت ولي نرخ اين جفت ارز همچنا
EUR/USD  بدست آورده بود  2004برگشت و اين جفت ارز نه تنها تمام افزايشي را كه طي سال

حـال تصـور كنيـد كـه يـك معاملـه گـر        . كاهش يافت 2005در اواخر  1.1730از دست داد بلكه تا 
EUR/USD  ـ . فروخته باشد 1.3000را در قيمت پيپـي را تحمـل    600د فشـار زيـان   آيا او مي توان

آيـا  . انجـام شـده باشـد    2004طي پـائيز   1.2500بدتر از آن فرض كند كه فروش در قيمت . كند
  پيپي را تحمل كند؟ 1100معامله گر مي تواند زيان 

. واقعيت طنزآميز اين است كه هر دوي اين معامله گران مي توانستند در نهايت بـه سـود برسـند   
بازار فـاركس بـازاري بـا    . تحليل كرده بودند ولي خيلي زودتر از موقع مناسب هر دو آنها درست

حتي اگر دو معاملـه گـر فـوق از اهـرم محافظـه كارانـه       . است  1:100اهرم متداول . اهرم باالست
در . قبل از رسيدن يه سود مـي شـدند  % 88و % 46استفاده مي كردند، دچار كاهش سرمايه  1:10

ن تحليل به تنهائي كافي نيست بلكه به موقع بودن آن نيز كـامال ضـروري   بازار فاركس درست بود
بنـابراين  . به همين دليل است كه براي معامله گري موفق بايد به چشمان خود اعتمـاد كنيـد  . است

هر گاه قيمت در جهت زيان شما حركت كرد، حتي اگر دالئل معامله شما هنوز پا برجـا باشـند، بـه    
در بازار فـاركس تحليـل درسـت ولـي     . د و حد توقف مناسبي انتخاب كنيدبازار احترام بگذاري

   .زودهنگام برابر با تحليل غلط است
  
تفاوت استراتژي ورود تدريجي با افزودن نادرست به معامله در حال زيان  -7

را درك كنيد و هرگز دچار اشتباه افزودن نادرست به معامله در حـال زيـان   
  .نشويد

اشتباهات معامله گران افزودن به يك معامله در حال زيان به اميد برگشت قيمت يكي از بزرگترين 
با افزودن به معامله در حال زيان در حالي كه قيمت در خالف جهت حركـت مـي كنـد، زيـان     . است
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معامله گر چنان افزايش مي يابد كه معامله گر ناچـار مـي شـود معـامالت خـود را بـا زيـان بسـيار         
ا بدتر از آن آنقدر صـبر كنـد كـه باالجبـار معـامالت توسـط كـارگزار بـه طـور          بيشتري ببندد و ي

معموال در اين حالت تحليـل اوليـه اي كـه منجـر بـه      . اتوماتيك بسته و معامله گر مارجين كال شود
در اين شرايط بسياري از معامله گـران خـود را در   . فراموش مي شود ،ورود به معامله شده است

ن به معامله در حـال زيـان مـي كننـد كـه تحليـل و دليـل ورود بـه معاملـه          شرايطي درگير افزود
مدتهاست كه تغيير يافته و فقط آرزوي معجزه يا شانسي كه معامله گر را از اين وضـعيت برهانـد،   

  .باقي مانده است
در . ما اين شرايط را به حالتي تشبيه مي كنيم كه شما در نيمه شب در حال راندن اتوموبيل هسـتيد 

در چنـين  . الي كه نمي دانيد راهتان از كدام طرف است و آيا در مسير صحيحي قرار داريد يا خيرح
اول اينكه كور كورانه به مسير خود ادامه دهيد و اميـدوار باشـيد كـه    . حالتي دو انتخاب وجود دارد

ه دور بزنيـد  راه ديگر اين است ك. قبل از اينكه سر از جاي ديگري درآوريد، مسير خود را پيدا كنيد
  . و مسير اشتباهي را كه آمده ايد برگرديد تا به نقطه اي برسيد كه بتوانيد راه خود را پيدا نمائيد

.  اين تفاوت بين ادامه لجوجانه يك مسير غلط يا قطع كردن زيان قبل از اينكه دير شـود، مـي باشـد   
همـانطور كـه   . ه خود بازگرديـد البته ممكن است شما به طور اتفاقي مسير صحيح را بيابيد و به خان

ولي قبـل از  . يك معامله گر ممكن است بطور اتفاقي با تغيير جهت قيمت ، زيان خود را بازيافت كند
آن احتمال زيادي وجود دارد كه سوخت اتوموبيل تمام شود،  همانطور كه ممكن است معامله گـر  

اضافه كردن به يـك معاملـه   . هدقبل از امكان جبران زيان خود تمام سرمايه اش را از دست بد
در حال زيان در شرايطي كه از حدود ريسك قابل قبول شما فراتر رفته باشد، يـك روش  

  . غلط در معامله گري است
البته شرايطي وجود دارد كه افزودن به يك معامله در حال زيان روش صـحيحي در معاملـه گـري    

تفاوت ورود تدريجي بـا افـزودن   . مي شود اين استراتژي تحت عنوان ورود تدريجي شناحته. است
ورود بـه اولـين معاملـه، طـرح ورود      قبـل از غلط به معامله در حال زيان اين است كه معامله گر 

ورود تدريجي اين است كه اگر شما قصد داريد بـا حـداكثر يـك الت    . تدريجي خود را ريخته است
دالري بشكنيد تا ميانگين قيمـت   10000له دالري وارد بازار شويد، اين حجم را به ده معام 100000

ايـن  . به جاي آنكه كـل معاملـه يـك التـي را در يـك نوبـت انجـام دهيـد         ،مناسبتري بدست آوريد
اين يك استراتژي متداول براي معامله گرانـي اسـت كـه    . استراتژي ورود تدريجي ناميده مي شود

ولـي نمـي    ،ز رونـد اصـلي را دارنـد   در يك حركت بازگشتي قصد ورود به بازار براي بهره گيري ا
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بنـابراين بـراي بدسـت آوردن    . دانند قيمت قبل از ادامه روند خود تا كجا بازگشـت خواهـد كـرد   
نكتـه  . ميانگين قيمت مناسب اقدام به شكستن حجم كلي معامله خود براي ورود تدريجي مي نمايند

قبـل طـرح   ت در حال زيـان از  كليدي اين استراتژي اين است كه افزايش تدريجي به حجم معامال
قصد از بنابراين، . نيز براي مجموعه معامالت تعيين شده است حد زيان مشخصيو  ريزي شده

تفاوت اصلي افـزودن نادرسـت بـه معاملـه در حـال زيـان بـا اسـتراتژي ورود          پيش تعيين شده
  .تدريجي مي باشد

  
  .ن استآنچه از نظر رياضي بهينه است از نظر روانشناسي غير ممك -8

با . معامله گران مبتدي معموال استراتژي هائي بسيار سود آور و بسيار جالب توجه طراحي مي كنند
تست اين استراتژي ها روي داده هاي گذشته به نظر مي آيد كه مي توانند ميليون هـا دالر سـود   

اين مبتديان به .  1به  3اين استراتژي ها معموال نسبت سود به زيان بسيار خوبي دارند مثال . بسازند
پشتوانه اين استراتژي ها حساب خود را شارژ مي كنند و به زودي همه پول خـود را از دسـت مـي    

چرا اينگونه مي شود؟ براي اين كه معامله گري يك امر منطقي نيست بلكه بيشتر مبتنـي بـر   . دهند
  . روانشناسي است و همواره احساسات بر خرد چيره مي شود

در فيزيك شـما  « استراتژي هاي مقداري شركت معظم گلدمن ساكز مي گويد  آقاي درمن رئيس
ولـي در  . خداوندي كه نظرش را به طور مـداوم تغييـر نمـي دهـد    . با قوانين الهي سر و كار داريد

مخلوقـاتي كـه احساسـات بـي دوام و     . بازار هاي مالي شما با مخلوقات خداونـد سـر و كـار داريـد    
اين موضوع يك كاستي بنيادي بـراي  » . در بازار جاري مي شوند ي كه دائماًناپايداري دارند و اخبار

 ماشـيني كنند و  مهندسيآنها فكر مي كنند كه مي توانند بازار را . اكثر معامله گران مبتدي است
ولي معامله گري بيش از آنكه يك علـم باشـد يـك    . بسازند كه انبوهي از سود از بازار بدست آورد

زودتر معامله گران دريابند كه بايد بر خصوصيات انساني خود و بازار تكيه كنند ،  هر چه. هنر است
  .زودتر به ريزه كاري هاي معامله گري واقف خواهند شد

را در ادامـه  » آنچه از نظر رياضي بهينه است از نظر روانشناسـي غيـر ممكـن اسـت    «مثالي از اينكه 
ده مي شود اين است كه يك معامله گر همواره بايد بـا  يكي از نصايحي كه زياد در بازار شني. ببينيد

بر اين اساس اگر معامـه گـر تنهـا    . ايده خوبي است اين ظاهراً. معامله كند 2:1نسبت سود به زيان 
با اين نسبت سـود بـه زيـان    . معامالت خود برنده شود، به سود زيادي دست خواهد يافت% 50در 
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ولـي در  . معامله زيان كند، هنوز در سـود اسـت   6.5ود در معامله خ 10حتي اگر معامله گر از هر 
  . عمل اجراي چنين ايده اي بسيار مشكل است

فـرض كنيـد كـه شـما اقـدام بـه فـروش        . هستيد GBP/USDفرض كنيد كه شما در حال معامله 
GBP/USD   ابتدا همـه چيـز خـوب    . مي كنيد 1.7600و حد زيان  1.7300با حد سود  1.7500در
بـه   صـعود مـي كنـد و مجـدداً     1.7460سپس تا . كاهش مي يابد 1.7400و قيمت تا  پيش مي رود

به كف خود   GBP/USD 1.7320در نقطه . حركت مي كند 1.7300سمت هدف قيمتي شما يعني 
 افـزايش  1.7370و حتي  1.7360و سپس  1.7340قيمت به . مي رسد و شروع به برگشت مي كند

چون به دنبال تحقق نسبت سود به زيـان   به بازار نگاه مي كنيد،مي يابد ولي شما همچنان خونسرد 
نه . پي در پي صعود مي كند  GBP/USDولي متاسفانه روند بازار عوض شده است و . هستيد 2:1

حد زيان شـما را در   تنها به نقطه ورود شما مي رسد بلكه از آن هم به راحتي عبور مي كند و نهايتاً
 100پيـپ سـود را بـا     180اينجا شما با اين حقيقت مواجه مي شويد كه در . مي زند 1.7600نقطه 

دنيـاي واقعـي   . پيـپ را از دسـت داده اسـت    280در واقع حسـاب شـما   . پيپ زيان عوض كرده ايد
بـه همـين   . معامله گري اين است نه آنچه در كتاب هاي ايدآل گرا به خورد شما داده شـده اسـت  

. اقدام به خروج تـدريجي از معاملـه خـود مـي نماينـد      معموالً دليل است كه معامله گران حرفه اي
بـه   2:1كسب سود به طور تدريجي باعث مي شود كه  نسبت سود به زيان ايـن معاملـه گـران از    

واضح است كه از نظر رياضي اين استراتژي ضعيف تر است ولي بـه  . و حتي كمتر كاهش يابد 1.5:1
  » اضي بهينه است از نظر روانشناسي غير ممكن استآنچه از نظر ري«خاطر داشته باشيد كه 

  
  ريسك بايد از قبل مد نظر قرار گيرد ولي سود قابل پيش بيني نيست -9

 .حد زيان را رها نكنيـد : اگر فقط يك مفهوم اساسي در معامله گري وجود داشته باشد، اين است 
ايـن بهتـرين راه بـراي    . ر بگيريدقبل از ورود به هر معامله شما بايد حد تحمل زيان خود را در نظ

تحت كنترل قرار دادن زيان ها و اطمينان از اين است كه در هنگام معامالت بيش از حد احساسـاتي  
. معامله گران ناموفق از معامله گران موفق بسيار بيشترند. معامله گري دشوار است. نخواهيد شد

بلكه به ايـن دليـل    ،لشان متضرر نمي شونددر اكثر مواقع معامله گران به دليل نادرست بودن تحلي
اين شكست بـه  . بيش از حد دستخوش احساسات مي گردند ،موفق نمي شوند كه در هنگام معامله

اين دليل پديد مي آيد كه آنان معامالت خود را زودتر از وقت مناسب مي بندند و يـا اجـازه داده   
. تعيـين شـود  از قبـل   بايدريسـك  . ر غلطداند كه معامالت در حال زيانشان به زيان هائي بزرگ د
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در زماني كه هنوز فكر شـما درگيـر   . منطقي ترين زمان تعيين ريسك قبل از ورود به معامله است
نشده و تصميمات شما تحت تاثير تعصب ناشي از داشتن معامله اي در جهـت خـاص قـرار نگرفتـه     

داريد كه آنقدر انتظار بكشيد تا قيمت  در مقابل وقتي شما يك معامله باز داشته باشيد تمايل. است
ولـي متاسـفانه خواسـته شـما شـايد      . در جهت دلخواه شما حركت كند و شما را بـه سـود برسـاند   

شما بايد بدترين سناريوي ممكـن را در نظـر بگيريـد و حـد زيـان خـود را در       .  هيچگاه اتفاق نيفتد
  . محلي مبتني بر تراز هاي تكنيكي يا پولي قرار دهيد

به بايد قبل از ورود شما به معامله تعيين شده باشد و شما  بايدر ديگر تاكيد مي كنيم كه ريسك با
  . به احساسات خود اجازه ندهيد كه شما را وادار به تغيير بيموقع حد زيان كنند. آن پايبند باشيد

بـر يـك    هر معامله صرف نظر از اينكه شما تا چه حد به سود آوري آن مطمئن باشيد فقـط مبتنـي  
عوامل بروني زيـادي وجـود دارنـد كـه مـي      . هيچ چيز در معامله گري قطعي نيست . حدس است

اهي مواقع شاخص هـاي بنيـادي مـي توانـد در بـازار      گ. توانند حركت قيمت يك ارز را تغيير دهند
 .در حالي كه در مواقع ديگر عوامل غير قابل پيش بيني اي وارد عمل مي شوند.  تحرك ايجاد كنند

موانعي كه به دليل معامالت اختيار معامله پديد مي آيند، تثبيت نـرخ بهـره روزانـه،    : عواملي نظير 
بنابراين بايد مطمئن باشيد كه با قـرار دادن حـد زيـان    . معامالت عمده بانك هاي مركزي و غيره 

  . مناسب خود را در مقابل اين احتماالت مصون ساخته ايد
وقتي يك ارز حركت مي كند، اين حركـت ممكـن اسـت كوچـك يـا      . در مقابل سود نامشخص است

بر اساس قاعده اي كه در گذشته . مديريت سرمايه در اينجا اهميت ويژه اي مي يابد. بزرگ باشد
ما از معامالت چنـد گانـه   » هرگز اجازه ندهيد كه سود يك معامله تبديل به زيان شود« بيان كرديم

در ايـن روش شـما مـي توانيـد     . در چند حساب نيز اجرا شود اين روش مي تواند. حمايت مي كنيم
معامله اول را با سود ببنديد و در معامله بعدي حد زيان را به نقطه ورود منتقل كنيـد و بـه سـود    

  . بدون اينكه در معرض هيچگونه مخاطره اي قرار داشته باشيد. اجازه گسترش بدهيد
روند ها ممكن است چند روز، هفته يا حتي مـاه طـول    اين. بازار فاركس يك بازار داراي روند است

اين وضعيت يك دليل اساسي است كه كه باعث مي شود كه معامله گـران موفـق بـه رونـد     . بكشند
آنان معتقدند كه سود يك روند مي تواند بر زيـان ناشـي از نوسـانات    . توجه ويژه اي داشته باشند

با اينكه ما معتقديم كـه معـامالت دامنـه اي هـم مـي       . در يك بازار دامنه اي بدون روند غالب شود
توانند نتايج مناسب و سود آوري داشته باشند، ولي سرمايه هاي عمده هميشه به دنبال رونـد هـا   

بنابراين اگر در بازار دامنه اي قرار داشته باشيم، اولين معامله را با سود مـي بنـديم و حـد    . هستند
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در اين حالت اگـر رونـد در جهـت معاملـه مـا      . ود منتقل مي كنيمزيان معاماله دوم را به نقطه ور
شكل بگيرد ، ما معامله دوم خود را نگاه داشته ايم و احتمال اينكه اين معامله به سود بزرگـي دسـت   

  . يابد قابل توجه خواهد بود
. مديريت سرمايه صحيح مـي باشـد   همانااستراتژي مناسب است و نيم ديگر  ،نيمي از معامله گري

هـيچ  . حتي اگر معامله اي در حال زيان داريد بايـد آنـرا درك كنيـد و از اشـتباهتان درس بگيريـد     
بنابراين اگر سود حاصل از استراتژي شما به زيـان  . سود ده نيست% 100استراتژي اي بدون خطا و 

مجموعـه  نكته كليدي اين اسـت كـه   . هاي ناشي از آن غلبه دارد، زيان ها را بپذيريد و ادامه دهيد
اگر بر ايـن مفهـوم   . معامالت شما سود آور باشد، حتي اگر بعضي از معامالت منفرد زيان ده باشند

دالري  1000چـه يـك حسـاب    . مسلط شويد، درخواهيد يافت كه احساسات كمكي به شما نمي كنـد 
بياد داشـته باشـيد كـه در معاملـه گـري سـود گـاهي        . دالري 100000داشته باشيد چه يك حساب 

ليل خوش شانسي پديد مي آيد ولي جلوگيري از زيـان همـواره ناشـي از بكـار گيـري قواعـد و       بد
  . مهارت شماست

  
  هرگز بهانه تراشي نكنيد -10

ما را به اتاق خود دعوت كرد تا درباره يك برنامـه جديـد معـامالتي و تنظيمـات     يك بار رئيس مان 
و سپس گفت » من فقط يك قاعده دارم« گفت او مستقيم به چشمان ما نگاه كرد و . آن گفتگو كنيم

رئيس ما درباره زيان هاي از قبل تعريـف  . و ما به سرعت دريافتيم كه منظور او چيست» بي بهانه« 
زيان ها جزء جدا نشدني از معامله گري هستند و هر كس كه دستي در . شده معامالت نگران نبود

يس مـا مـي خواسـت از آن اجتنـاب كنـد، اشـتباهات       آنچه رئ. اين بازار داشته باشد اين را مي داند
يك زيان ده درصدي اگر از پنج زيـان دو  . معامله گران در اثر منحرف شدن از طرح معامالتي بود

 درصدي پياپي در معامالت و  خوردن حد زيان از پيش تعريف شده آنها  پديد آمـده باشـد، كـامالً   
ه درصدي در يك معاملـه اسـت كـه نشـان مـي      آنچه نابخشودني است يك زيان د. پذيرفتني است

دهد معامله گر از قواعد حد زيان عدول كرده است و يا بدتر از آن به معامله در حال زيـان خـود   
رئيس ما مي دانست كه فرض اول جزئـي عـادي   . فراتر از حدود تعريف شده ريسك، افزوده است

  . تن سرمايه منجر خواهد شدبه از بين رف از اين كسب و كار است ولي فرض دوم نهايتاً
يـا  » صـندوق مـديريت بلنـد مـدت سـرمايه     «. بازار قدرت هر كاري را دارد و آنرا انجام مي دهد

LTCM    زماني يكي از مطرح ترين صندوق هاي پوشش خطر در دنيا بود كه شـركاي آن را عـده
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يـن حادثـه در   ا. ورشكست شد LTCM 1998در سال . اي از برندگان جوايز نوبل تشكيل مي دادند
زماني رخ داد كه در بازار هاي مالي جهاني تغييرات قابل توجه و پيچيده اي در نرخ هـاي بهـره در   

معاملـه گـران   . حال رخدادن بود و باعث ميليارد ها دالر زيان طي چند روز براي اين صندوق شـد 
طور مداوم افزودنـد   اين صندوق حاضر نبودند اشتباه خود را بپذيرند و معامالت اشتباه خود را به

فـدرال رزرو   نهايتـاً . و يقين داشتند كه بازار بزودي بـه جهـت مـورد نظـر آنهـا برخواهـد گشـت       
نيويورك و تعدادي از بانك هاي سرمايه گذاري عمده مجبور به مداخله براي محدود كردن زيان 

از ادامـه   ها شدند و با زحمات زيادي توانستند سـبد غيـر عـادي ايـن صـندوق را بـراي جلـوگري       
در مصاحبه پس از سقوط اين صندوق ، اكثر معامله گران حاضر نبودنـد  . خسارات جمع و جور كنند

در شرايطي بسيار بسـيار غيـر منتظـره     LTCMاشتباه خود را بپذيرند و معتقد بودند ورشكستگي 
بي « ههرگز قاعد LTCMمعامله گران . حادث شده است كه اين شرايط هرگز تكرار نخواهند شد

  . را نياموختند و سرمايه خود را بر سر اين عقيده از دست دادند» بهانه
فـرض  . در مواقعي است كه معامله گر حركات بازار را درك نمي كند» بي بهانه « بيشترين كاربرد 

كنيد كه شما يك ارز را به خاطر انتظار اخبار بد اقتصادي فروخته ايد و اخبار مـورد نظـر شـما هـم     
حركتـي صـعودي را آغـاز     ،ولي ارز مورد نظر شما بـدون توجـه بـه اخبـار    . اعالم شده اندبد  واقعاً

اگـر شـما نمـي توانيـد درك     . در اين وضعيت شما بايد به سرعت از بازار خارج شويد. نموده است
در . كنيد كه در بازار چه مي گذرد، بهترين كار اين است كه خارج از گود بايسـتيد و معاملـه نكنيـد   

بهانه تراشـي  . ت شما بعداً مجبور نخواهيد بود براي از بين رفتن پولتان بهانه تراشي كنيـد اينصور
  . اين قاعده ايست كه معامله گران حرفه اي با آن زندگي مي كنند .هرگز. نكنيد
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  : فصل دوم 
  
  
  

  استراتژي هاي معامالتي
  استراتژی های معامالتی

  قيقه ایدر چارچوب پنج د Momoاستراتژی  -1
  . ز سود خود محافظت کند و در عين حال بتواند تا آنجا که ممکن است بر حرکت قيمت سوار شده و حداکثر سود را بدست آوردچون یک استراتژی صحيح بر اساس مومنتوم نيازمند قواعد محکمی برای خروج به موقع از بازار است تا بتواند ا. در عين حال هر گاه قدرت قيمت کاهش یابد، معامله گر کم حوصله ما اولين کسی است که از بازار بيرون می پرد. این مومنتوم بتواند قيمت را در همان جهت بخوبی حرکت دهد در اینحالت این معامله گران سوار بر مومنتوم شده و اميدوارند که. چرا که این معامله گران صبر می کنند تا بازار قدرت کافی برای حرکت یک جفت ارز در جهتی خاص را بدست آورد . این معامله گران کم حوصله می توانند به معامله گران قدرتمندی بر اساس مومنتوم تبدیل شوند. کنندمله در بازار پيدا در مقابل معامله گران دیگری وجود دارند که کم حوصله اند و مایلند طی چند دقيقه تا حداکثر چند ساعت یک حرکت مناسب برای ورود به معا. بعضی از معامله گران بسيار پر حوصله هستند و مدت زیادی صبر می کنند تا یک موقعيت معامله بسيار مناسب بيابند

  .است 12,26,9تنظيمات این اندیکاتور هم همان تنظيمات پيش گزیده یا . است MACDواگرا یا -اندیکاتور بعدی ميانگين متحرک همگرا. این ميانگين متحرک به ما کمک می کند که روند را تشخيص دهيم. قيمت های اخير می دهد و این همان چيزی است که برای تشخيص حرکت های سریع به آن نياز داریم به این دليل از ميانگين متحرک نمائی به جای ساده استفاده کرده ایم که ميانگين متحرک نمائی وزن بيشتری به. است EMA20اولين اندیکاتور ميانگين متحرک نمائی بيست دوره ای یا . ما از دو اندیکاتور استفاده می کنيم. انفجاری در چارچوب زمانی بسيار کوتاه پنج دقيقه ای هستيم زیرا در این روش به دنبال یک مومنتوم. نام نهاده ایم» در چارچوب پنج دقيقه ای Momoاستراتژی « ما استراتژی درخشانی بر پایه مومنتوم توسعه داده و آنرا  
  . در شرایطی که حد زیان را به نقطه ورود منتقل کرده ایم و در معرض هيچگونه مخاطره ای نخواهيم بود. ولی در بخش دوم به سود اجازه رشد می دهيم و سعی می کنيم از حداکثر حرکت قيمت بهره برداری کنيم. داریم که نگذاریم معامله برنده مان به معامله بازنده تبدیل شود در بخش اول ما به دنبال تضمين سود هستيم و سعی. همچنين هر معامله را به دو بخش محافظه کارانه و تهاجمی تقسيم می کنيم. ولی فقط در مواقعی که مومنتوم آنقدر قوی باشد که بتواند یک حرکت انفجاری قوی را سبب شود. این استراتژی یک استراتژی مبتنی بر برگشت قيمت است

  
  معامله خریدقواعد 

  . منفی باشد MACDمعامله شود و در عين حال  EMA20به دنبال شرایطی هستيم که جفت ارز مورد نظر ما کمتر از  )1
 . در حال مثبت شدن باشد و یا طی حداکثر پنج ميله مثبت شود MACDرا به سمت باال قطع کند و در عين حال  EMA20صبر می کنيم تا قيمت  )2
 . وارد معامله خرید می شویم EMA20پيپ باالتر از  10 )3
 .تنظيم می نمائيم) پيپ کمتر از نقطه ورود 30( EMA20پيپ کمتر از  20 در معامله تهاجمی حد زیان را در حوالی یک کف قيمتی در نمودار پنج دقيقه ای قرار می دهيم و در معامله محافظه کارانه حد زیان را روی )4
 . د زیان می بندیم و حد زیان معامله تهاجمی را به نقطه ورود منتقل می کنيممعامله محافظه کارانه در سودی معادل ح )5
 . منتقل می کنيم EMA20پيپ کمتر از  15با افزایش قيمت، حد توقف کششی را به  )6
 )مترجم. با افزایش قيمت به سمت باال افزایش می یابد ولی با کاهش قيمت تغييری نمی کند Trailing Stopحد توقف کششی یا (

  
  قواعد معامله فروش

  . مثبت باشد MACDمعامله شود و در عين حال  EMA20به دنبال شرایطی هستيم که جفت ارز مورد نظر ما بيشتر از  )1
 . در حال منفی شدن باشد و یا طی حداکثر پنج ميله منفی شود MACDرا به سمت پائين قطع کند و در عين حال  EMA20صبر می کنيم تا قيمت  )2
 . وارد معامله فروش می شویم EMA20ن تر از پيپ پائي 10 )3
 .تنظيم می نمائيم) پيپ بيشتر از نقطه ورود 30( EMA20پيپ بيشتر از  20ی در معامله تهاجمی حد زیان را در حوالی یک سقف قيمتی در نمودار پنج دقيقه ای قرار می دهيم و در معامله محافظه کارانه حد زیان را رو )4
 . در سودی معادل حد زیان می بندیم و حد زیان معامله تهاجمی را به نقطه ورود منتقل می کنيممعامله محافظه کارانه  )5
 . منتقل می کنيم EMA20پيپ بيش از  15با کاهش قيمت، حد توقف کششی را به  )6
 

  :به مثال های بعدی توجه فرمائيد
 
 

  .هنوز کمتر از صفر بوده است MACDچرا که . بوده است ولی هنوز سيگنال خرید صادر نشده است EMA20قيمت بيش از  02:00و  00:30با وجود اینکه بين ساعات . را به سمت باال قطع کرده است EMA20در حال مثبت شدن است و قيمت نيز منحنی  MACDن زمان مشاهده شد که در ای. است 17/03/2006در تاریخ  EUR/USDاولين مثال مربوط به جفت ارز 
  .پيپ در این دو معامله حاصل گردید 65.5با برخورد قيمت به حد توقف کششی بسته شد و سود ميانگينی برابر  1.2157در قيمت  21:35نيمه دوم این معامله در ساعت . منتقل کردیم EMA20پيپ کمتر از  15امله را در این قيمت بستيم و برای نيم دیگر حد توقف کششی را به ما نيمی از مع. این هدف حدود دو ساعت و نيم بعد محقق شد. 1.2086=1.2056+30هدف اول ما عبارت بود از  1.2026=1.2046-20حد زیان عبارت بود از . وارد معامله خرید شدیم 1.2056=10+1.2046سيگنال خرید صادر گردید و ما در قيمت  1.2044در قيمت . خط صفر را قطع کند و مثبت شود MACDما صبر کردیم تا 

  
  . مثبت نشده است ما به بازار وارد نمی شویم MACDبه سمت باال است ولی چون هنوز نمودار  EMA20نظير مثال قبل ، مشاهده می کنيم که قيمت در حال عبور از . است که در نمودار فوق مشاهده می شود 22/03/2006در تاریخ  USD/JPYبوط به معامله جفت ارز دومين مثال مر

  . با اینکه این معامله به اندازه معامله قبلی پر سود نبود، نمودار نشان می دهد که قيمت به خوبی در جهت معامله ما حرکت کرده است. پيپ است 35ميانگين سود این دو معامله . بسته می شود 18:00و در ساعت  117.07معامله دوم در قيمت . منتقل می کنيم EMA20پيپ کمتر از  15پس از بسته شدن معامله اول ما حد توقف کششی را به . پنج دقيقه بعد این معامله به حد سود خود برخورد می کند. 116.97در نقطه . پيپ باالتر از قيمت ورود است 30و حد سود معامله اول، برابر مقدار زیان پذیرفته شده یعنی  116.37=116.57-20تعيين می شود یعنی  EMA20پيپ زیر  20حد زیان . در این مثال موضوع کمی پيچيده تر است. می باشد 116.57برابر  EMA20است، در حالی که  116.67قيمت ورود به بازار . فاصله بگيرد و در این حالت وارد معامله خرید می شویم EMA20پيپ با  10بر می کنيم تا قيمت در مسير صعود خود مثبت می شود و ما ص MACDسپس 
  

  . در حالی که در مثال اول این دو همزمان انجام شده بودند. انجام نشده است EMA20با عبور قيمت از  MACDوضعيت کمی پيچيده است چون منفی شدن  USD/JPYنظير مثال . انجام می شود 0.6294ورود به معامله فروش در قيمت . دقيقه بعد خط صفر را قطع کرده و منفی شود 25هم  MACDبنابراین صبر می کنيم تا . مثبت است MACDرا به سمت پائين قطع می کند ولی هنوز هيستوگرام  EMA20مشاهده می کنيم که قيمت . ارائه می شود 20/03/2006در تاریخ  NZD/USDق روی جفت ارز اولين مثال ما از معامله فروش در مثال فو
    . پيپ در این دو معامله حاصل می گردد 29.5در اثر برخورد با حد زیان کششی بسته می شود و ميانگين سودی برابر   07:00و در ساعت  0.6262بخش دوم معامله نيز در قيمت . تنظيم می گردد EMA20پيپ بيش از  15ا فاصله حد زیان کششی نيز ب. این حد سود دو ساعت بعد حاصل می شود و حد توقف بخش دوم معامله به نقطه ورود منتقل می شود). پيپ اسپرد 3با در نظر گرفتن (  0.6261یعنی در نقطه . حد سود بخش اول معامله نيز با فاصله ای برابر با حد زیان تعریف می شود.  0.6301=0.6301+20یعنی  EMA20پيپ بيش از  20حد زیان . است 0.6301برابر  EMA20در این نقطه . وارد شدیم  0.6294پس ما در قيمت 

  
  . نيز از منطقه منفی خارج شده است MACDجالب اینجاست که به سود رسيدن معامله دوم دقيقا در جائی انجام شده است که . پيپ محاسبه می شود 68.5ود حاصل از این دو معامله بسته شده است و ميانگين س 14:35در ساعت  1.7268بخش دوم معامله عمال در قيمت . منتقل می شود EMA20پيپ بيش از  15با رسيدن بخش اول معامله به هدف قيمتی خود، حد توقف کششی بخش دوم به نقطه ورود و سپس به .  1.7345=1.7375-30یعنی . معامله برابر با مخاطره پذیرفته شده استهدف بخش اول  1.7405=1.7385+20یعنی  . قرار داده شده است EMA20پيپ بيشتر از  20حد زیان . پدید آمده است 1.7375بنابراین نقطه ورود . نيز خط صفر را قطع کرده است MACDدقيقه بعد  10را قطع کرده و  EMA20در این نمودار قيمت . بوجود آمده است 10/03/2006می دهد که در تاریخ را نشان  GBP/USDنمودار فوق فرصت معامالتی پدید آمده روی 

  . ولی این استراتژی هميشه موفق نيست و ضروری است که مثالی از ناموفق بودن آن را بررسی کنيم تا علت آنرا در یابيم. توم برای حرکات برگشتی استدر چارچوب پنج دقيقه ای یک استراتژی بسيار قدرتمند بر اساس مومن Momoبطوریکه مشاهده می کنيد استراتژی 
  

  . پيپی روی کل معامله ما می شود 30ر به زیان سپس قيمت برگشت می کند، به حد زیان برخورد می نماید و منج. می رسد ولی این کاهش هنوز برای رسيدن به هدف قيمتی ما کافی نيست 1.5696قيمت کاهش می یابد و به .  1.5681=1.5721-30 یعنی . پيپ کمتر از نقطه ورود است 30اولين بخش از معامله برابر با مخاطره پذیرفته شده یعنی هدف . 1.5741=1.5721+20قرار داده می شود یعنی  EMAپيپ بيشتر از  20حد زیان . گردیده است1.5711با قطع خط صفر از منطقه مثبت به منفی وارد شده و منجر به سيگنال ورود در نقطه  MACDدقيقه بعد نيز  20را به سمت پائين قطع کرده است و  EMA20در این نمودار قيمت . پيوسته است بوقوع 21/03/2006فوق مشاهده می کنيد که در تاریخ  EUR/CHFدر چارچوب پنج دقيقه ای را در نمودار  Momoآخرین مثال از استراتژی 
  . رخورد نمایددر مقابل اگر این استراتژی روی جفت ارزی با دامنه نوسان بسيار زیاد به کار گرفته شود، ممکن است قبل از برخورد به هدف به حد زیان ب. نيز مداوما خط صفر را قطع کند و تعداد زیادی سيگنال نادرست توليد نماید MACDحرکت کند و در عين حال  EMA20به دو طرف در مواقعی که بازار بسيار آرام باشد، ممکن است قيمت دائمًا . دامنه نوسان نباید خيلی کم و یا خيلی زیاد باشد. در چارچوب پنج دقيقه ای باید مورد توجه قرار گيرد، دامنه نوسان قيمت است Momoمهمترین مسئله ای که در استراتژی 

 
 CCIبر اساس " کار صحيح را انجام بده" استراتژی  -2

  . نموده انداز معامله گران به معامله بر اساس شکست بی ميل هستند و بيم دارند که آخرین کسانی باشند که در انتهای یک روند صعودی اقدام به خرید  هنوز بسياری. بعضی مواقع بسيار ساده تر و سودآورتر این است که با جریان قيمت همراه شویم. ولی در مواقعی که روندی قوی وجود داشته باشد، می تواند بسيار بی رحمانه عمل کند و معامله گر را با برخورد به حد زیان مواجه نماید) تژی های متعددی در این رابطه معرفی خواهيم کردو ما در آینده استرا( معامله گری بر اساس برگشت می تواند بسيار سودآور باشد . با وجود اینکه اکثر معامله گران ادعای همنوائی با روند را دارند، ولی در واقع به دنبال این هستند که ارزان بخرند و گران بفروشند. ای ارزان باشيم و ارزان بخریم و در موقع فروش گران بفروشيماز گذشته ما عادت داشته ایم که به دنبال قيمت ه. برای بسياری از معامله گران خرید در قيمت های باال  یا فروش در قيمت های پائين دشوار است. در معامله گری نيز همينطور است. تصميم گيری صحيح کار بسيار دشواری در زندگی است
  . طی مدت کوتاهی پس از ورود به معامله  با سود از آن خارج شویدن ضد روند در برابر مومنتوم قوی روند موجب سود آوری معامالت حاصل از این استراتژی در مدتی کوتاه می شود و شما را قادر می سازد که تسليم شدن معامله گرا. در واقع این استراتژی معامله گر را در موقعی که بسياری از معامله گران از ادامه روند مایوس هستند، در جهت روند قرار می دهد. این استراتژی زمانی به خرید یا فروش فرمان می دهد که بسياری از معامله گران از آن دوری می جویند. ن سوال طراحی شده استبرای پاسخگوئی به ای» کار صحيح را انجام بده«چگونه می توانيم با اطمينان به معامله موفق بر اساس شکست دست بزنيم؟ استراتژی 

  . د حاصل نمائيمیک اندیکاتور بسيار مناسب و حساس برای اندازه گيری مومنتوم است و به ما کمک می کند که باالترین احتمال موفقيت را برای استراتژی خو CCIبه همين دليل . قرار دارد بر اندازه گيری انحراف قيمت یک جفت ارز از ميانگين آماری آن CCIتمرکز . معرفی شد و برای حل مشکالت مربوط به سيگنال ها طراحی شده بود 1980نام دارد که ابتدا توسط دونالد المبرت در سال  CCIیا » شاخص کانال کاال«این اندیکاتور . معامالت فارکس مورد استفاده قرار می گيرداز اندیکاتوری بهره می برد که کمتر در » کار صحيح را انجام بده«استراتژی 
  . بخوبی می تواند قيمت را در جهت خود به جلو براند، قبل از اینکه قيمت متوقف شود با برگردد CCIیک حداکثر یا حداقل جدید در . فرضيه پشتيبان این استراتژی مشابه اصل بقاء اندازه حرکت در فيزیک است. ل بيش از پيش قيمت شودما به دنبال یک حرکت جدید در مومنتوم هستيم که بتواند موجب صعود یا نزو» کار صحيح را انجام بده«در استراتژی . وارد معامله فروش خواهيم شد -100تشکيل دهد و به همين ترتيب با تشکيل یک حداقل جدید کمتر از  100یک حداکثر جدید بيش از  CCIمعامله خرید در شرایطی هستيم که  ما به دنبال ورود به. استفاده می کنيم CCIولی ما از این مقادیر به عنوان نقاط ماشه ورود به معامله به صورت کاربردی متفاوت از کاربرد متعارف . حاکی از اشباع از خرید بودن قيمت است -100حاکی از اشباع از فروش بودن و مقادیر کمتر از + 100حد است و معموال مقادیر بيش از یک اندیکاتور بدون  CCIبدون درگير شدن در فرمول ریاضی این اندیکاتور توجه داشته باشيد که 

  
  قواعد معامله خرید

  .دوره ای نصب کنيد 20را با تنظيم  CCIندیکاتور در نمودار روزانه یا ساعتی ا )1
 .کاهش یافته بيابيد 100رسيده و پس از آن به کمتر از  100در نوبت قبلی به بيش از  CCIحداکثر مقداری را که  )2
 .این مقدار حداکثر را بيابيد و ثبت کنيد  )3
 . کندل وارد معامله خرید شویدو نيز حداکثر قبلی رسيد، با بسته شدن  100به بيش از  CCIاگر بار دیگر   )4
 . از حداقل کندل ذکر شده به عنوان حد زیان استفاده نمائيد )5
 . هر گاه سود شما برابر با حد زیان شد نيمی از معامله را ببندید و حد توقف نيم دیگر را به نقطه ورود منتقل نمائيد )6
 .را هم ببندید هر گاه سود معامله دوم به دو برابر حد زیان شما رسيد معامله دوم )7

  
  قواعد معامله فروش

  .دوره ای نصب کنيد 20را با تنظيم  CCIدر نمودار روزانه یا ساعتی اندیکاتور  )1
 .کاهش یافته بيابيد  -100رسيده و پس از آن به بيش از  -100در نوبت قبلی به کمتر از  CCIحداکثر مقداری را که  )2
 .این مقدار حداقل را بيابيد و ثبت کنيد  )3
 . و نيز حداقل قبلی رسيد، با بسته شدن کندل وارد معامله فروش شوید -100به کمتر از  CCIبار دیگر اگر   )4
 . از حداکثر کندل ذکر شده به عنوان حد زیان استفاده نمائيد )5
 . دهر گاه سود شما برابر با حد زیان شد نيمی از معامله را ببندید و حد توقف نيم دیگر را به نقطه ورود منتقل نمائي )6
 .هر گاه سود معامله دوم به دو برابر حد زیان شما رسيد معامله دوم را هم ببندید )7

  :به مثال های بعدی توجه فرمائيد
  

ساعت اتفاق افتاده است که به دليل  24همچنين توجه کنيد که کسب سود در این معامله به سرعت و در کمتر از . بود مواقع معامله به سود برسد، این استراتژی داری سود آوری مناسبی خواهد% 50است یعنی اگر در  1:1.5نسبت سود به مخاطره این معامله . بسته شده است 1.2035بسته شده و نيم دیگر معامله با هدف سود دو برابر این مقدار به راه خود ادامه داده و در قيمت  1.1985ین هدف قيمتی یعنی نيمی از معامله در ا. پيپ باالتر بوده است 40هدف اول معامله برابر با مخاطره پذیرفته شده یعنی حدود . به عنوان حد زیان استفاده شده است 1.1906قيمت حداقل این کندل یعنی . کرده ایم 1.1945رسيده و ما با بسته شدن کندل روزانه اقدام به خرید در قيمت  162.61به  CCI،  2005دسامبر  13ولی در تاریخ . مشاهده می کنيد که طی این مدت روند نزولی بوده و تالش قيمت برای شکست روند نزولی بارها ناکام مانده است. مجددا به همين مقدار برسد 2005دسامبر  13بتواند مجددا صعود کرده و در تاریخ  CCIبيش از سه ماه طول کشيده تا . بوده است CCI 130.00در  بوجود آمده و این مقدار حداکثری 2005سپتامبر  5در تاریخ  CCIدر مقدار  100مشاهده می کنيد که یک سقف بيش از . است EUR/USDاولين مثال مربوط به جفت ارز 
  . مومنتوم باالی قيمت در حرکت صعودی خود می باشد

  
حد توقف معامله دوم را به نقطه ورود منتقل کردیم تا از ورود معامله خود به زیان . بسته شد 2006ام مارس  28صبح  8حرکت کرد و نيمه اول معامله در ساعت  1.2103ی قيمت برای چند ساعت فشرده شد ولی پس از آن به سوی هدف قيمتی اول ما یعن. قرار دادیم 1.2027ما وارد معامله خرید شدیم و حد زیان را در حداقل کندل یعنی  1.2063با بسته شدن کندل در نقطه . تشکيل داده است184.72ام مارس یک نقطه حداکثری بيشتر در  28صبح روز  4هش، در ساعت ثبت کرده است و پس از کا 142.96یک نقطه حداکثر در  CCIام مارس اندیکاتور  24بعد از ظهر روز  1در ساعت . مشاهده می کنيد 2006ام مارس  28ام تا  24را بين  EUR/USDدر شکل فوق نمودار قيمت . هر صورت در چارچوب یک ساعته تعدد معامالت بسيار بيش از چارچوب روزانه خواهد بود ولی به. تعداد معامالت  کمتر یعنی معامله بهتر: چرا که یک پند معروف معامالتی می گوید. حتی در این چارچوب زمانی نيز تعداد معامالت متعدد نيستند و این خود یکی از دالئل موفق بودن این استراتژی است. ه نيز مقدور است که فرصتهای معامالتی بسيار بيشتری را ارائه می نمایدبرای معامله گرانی که مایل نيستند حدود سه ماه برای ورود به یک معامله صبر کنند، استفاده از نمودار یک ساعت

  . اگر از فرصتهائی که بازار در اختيار ما می گذارد به خوبی استفاده کنيم، این نيمه های نان می تواند به تمام یک نانوائی تبدیل شود. ولی به یاد داشته باشيد نيمی از نان بهتر از هيچ است. باقی ماندپيپ سود معامله اول برای ما  40این نيمه معامله چند ساعت بعد در نقطه سر به سر بسته شد و فقط . جلوگيری کنيم
  

  
  . به شما ارزانی می دارد» کار درست را انجام بده « این چيزی است که ما احتمال قوی در موفقيت می ناميم و همان چيزی است که استراتژی . م قوی نزولی، قيمت را همچنان به پائين رانده استدر روزهای بعد نيز برگشت قيمتی مشاهده نمی شود چرا که مومنتو. پيپ بوده است 200درحالی که ریسک پذیرفته شده . پيپ سود بدست آمد 300یعنی در این معامله در مجموع . بسته شد 1.2245پيپ سود در قيمت + 200اکتبر یعنی پنج روز پس از ورود به معامله با  19ه دوم معامله در روز نيم. حد توقف نيمه دوم معامله به نقطه ورود منتقل و اجازه داده شد که باز هم قيمت در جهت افزایش سود ما کاهش یابد. پيپ سود بستيم+ 100فقط دو روز بعد حاصل شد و نيمی از معامله را در این قيمت با  1.2345اولين هدف قيمتی ما یعنی . به عنوان حد زیان استفاده می نمائيم 1.2545وارد معامله فروش می شویم و از مقدار حداکثر کندل یعنی  1.2445در اینجا با بسته شدن کندل روزانه و در نقطه . می رسد -133.68از این کف عبور رده و به مقدار  CCIچند روز بعد . تشکيل شده است -131.5در مقدار  CCIیک کف قيمتی در اندیکاتور  2004اکتبر  11در . انه استدر چارچوب زمانی روز USD/CHFمثال سوم مربوط به معامله فروش جفت ارز 

  
این جفت ارز به کف خود رسيد و صعود کرد و در نتيجه نيمه . بار دیگر حد توقف را به نقطه ورود منتقل نمودیم. پيپی مورد نظر حاصل شد 74به اولين هدف قيمتی ما رسيد و سود قابل توجه  2006مارس  27بعد از ظهر  1ساعت بعد یعنی در ساعت  24قيمت ابتدا کمی فشرده شد ولی پس از آن کاهش یافت و کمتر از . ولی ما به استراتژی خود اعتقاد داشتيم و آنرا دنبال نمودیم. له گران از ورود به معامله فروش در این مقطع هراس داشتند و فکر می کردند که ادامه نزول چندان محتمل نيستاکثر معام. قرار داده شد 141.51و حد زیان در نقطه  140.79ورود به معامله فروش در قيمت . پيپ باشيم 74این کندل یک کندل بسيار بزرگ در چارچوب یک ساعته بود و باعت شد که ما مجبور به پذیرش مخاطره ای به ميزان . کاهش یافته و با بسته شدن کندل وارد معامله فروش شدیم -1.3368به مقدار  CCIدر ایجا . امکان ورود به یک معامله بر اساس قواعد استراتژی کار درست را انجام بده حاصل شده است 2006مارس  26بعد از ظهر روز  8تقریبا پنج روز بعد یعنی در ساعت . را ثبت نموده است -115.19، نمودار قيمت این جفت ارز یک نقطه کف در  2006مارس  21از ظهر  بعد 9در ساعت . نمایش می دهد EUR/JPYمثال چهارم معامله کوتاه مدت دیگری را در فروش 

  . پيپی نصيب ما کرد بدون اینکه به مقدار قابل توجهی در زیان فرو رفته باشد 74ولی این معامله سود مناسب  با وجود اینکه قيمت به هدف دوم ما نرسيد. دوم معامله ما در نقطه ورود بسته شد
  

  . وجود دارد نيز امکان معامله زیان ده و برخورد به حد زیان» کار درست را انجام بده«بنابراین توجه داشته باشيد که در استراتژی . پيپی منطبق با استراتژی را تحمل کند مجبور به پذیرش این زیان سنگين سه برابری می شد 12رسيده و اگر معامله گر حاضر نيود حد زیان  0.7675در این سقوط به قيمت . توجه کنيد که قيمت به جای باال رفتن یکباره سقوط کرده است. بوده است 0.7709و حد زیان  0.7721نقطه ورود . رسيده  و یک سيگنال ورود به معامله خرید صادر نموده است 1.4944به مقدار  CCIاندیکاتور  2006می  4صبح  11چند روز بعد در . تشکيل داده است 2006می  2تاریخ  در 132.58یک نقطه حداکثر در مقدار  CCIمشاهده می کنيد که ابتدا . را در چارچوب زمانی یک ساعته مشاهده می کنيد AUD/USDدر مثال فوق نمودار . وقتی که مومنتوم نتواند قيمت را به حرکت در آورد نشانه این است که شاید برگشت قيمت در راه باشد. ول سود بر مومنتوم تکيه می کندبرای حص» کار درست را انجام بده« استراتژی . آخرین مثال ما نشان می دهد که چگونه این استراتژی می تواند منجر به زیان شود و استفاده از حد زیان تا چه حد مهم است
  
  MACDترکيبی ميانگين متحرک و   استراتژی -3

  :وقتی به دنيال یک فرصت معامالتی برای معامله بر اساس روند هستيد، ممکن است این سواالت به ذهن شما خطور کند. نين معامالتی بسيار مشکل  استولی در عمل چ. » وقتی قيمت در حال صعود است معامله خرید داشته باشيد و وقتی قيمت در حال نزول است معامله فروش« . تنها کاری که باید انجام دهيد این است. در تئوری، معامله گری بر اساس تعقيب روند بسيار ساده است
  جهت روند چيست؟

  آیا االن باید با روند همراه شوم و یا منتظر یک حرکت بازگشتی بمانم؟
  چه موقع این روند تمام می شود؟

  . تواند برای ساعت ها، روزها و حتی ماه ها ادامه داشته باشدچرا که وقتی یک روند کوتاه مدت یا بلند مدت شکل می گيرد، می . با وجود این مشکالت معامله گری بر اساس روند یکی از مورد توجه ترین سبک های معامالتی است. یعنی در نقطه ای که روند رو به افول است. همه یک معامله گر بر اساس روند، این است که بسيار دیر با روند همراه شودبزرگترین وا
  .  ود های بلند مدت تر بهره می گيردبهره می برد ولی بسيار هوشيارانه تر از آن است و از ميانگين متحرک های بلند مدت تری در چارچوب زمانی یک ساعته و روزانه برای کسب س Momoد اینکه این استراتژی از منطقی مشابه استراتژی با وجو. در این استراتژی ما فقط وقتی وارد معامله خرید یا فروش می شویم که قيمت ميانگين های متحرک را در جهت روند قطع کند. به ما جهت صحيح روند را نمایش می دهد SMA100در حالی که . به عنوان ماشه برای تعيين نقاط ورود به کار می رود SMA50.  ه و روزانه طراحی کرده ایمما این استراتژی را برای چارچوب های زمانی یک ساعت. عمال دوره مناسب برای ميانگين متحرک بستگی تام به چارچوب زمانی مورد استفاده دارد. SMA100دوره ای یا  100و ميانگين متحرک ساده  SMA50دوره ای یا  50ميانگين متحرک ساده : ن متحرک را در استراتژی خود به کار گرفته ایمما دو ميانگي. نام دارد MACDاین استراتژی استراتژی ترکيبی ميانگين متحرک و . ما برای این منظور استراتژی ای طراحی کرده ایم که ضمن پاسخگوئی به سواالت فوق می تواند نقاط ورود و خروج را نيز دقيقا مشخص نماید

  :قوائد ورود به معامله خرید
 دوره ای است، بازار را زیر نظر بگيرید 100و  50تر از هر دو ميانگين متحرک در موقعی که قيمت کم . 
  پبپ فاصله گرفت، به اندیکاتور  10هر گاه قيمت یکی از ميانگين متحرک ها را به سمت باال قطع کرده و از آنMACD ت ، وارد معامله خرید شویدميله اخير از منفی به مثبت تغيير جهت داده اس 5اگر این اندیکاتور طی . نگاه کنيد . 
 حد زیان را در نقطه حداقل پنج ميله قبلی قيمت قرار دهيد . 
 نيمی از معامله را با سود دو برابر مخاطره ای که پذیرفته اید، ببندید و در نيم دیگر حد توقف را به نقطه ورود منتقل فرمائيد . 
  نيمه دوم معامله را وقتی ببندید که قيمتSMA50  پيپ با آن فاصله گرفته باشد 10سمت پائين شکسته و را به . 

  
  :قوائد ورود به معامله فروش

  دوره ای است، بازار را زیر نظر بگيرید 100و  50در موقعی که قيمت بيش از هر دو ميانگين متحرک . 
  گرفته است ، به اندیکاتور  پبپ فاصله گرفته 10هر گاه قيمت یکی از ميانگين متحرک ها را به سمت باال قطع کرده و از آنMACD ميله اخير از مثبت به منفی تغيير جهت داده است ، وارد معامله فروش شوید 5اگر این اندیکاتور طی . نگاه کنيد . 
 حد زیان را در نقطه حداکثر پنج ميله قبلی قيمت قرار دهيد . 
 دید و در نيم دیگر حد توقف را به نقطه ورود منتقل فرمائيدنيمی از معامله را با سود دو برابر مخاطره ای که پذیرفته اید، ببن . 
  نيمه دوم معامله را وقتی ببندید که قيمتSMA50  پيپ با آن فاصله گرفته باشد 10را به سمت باال شکسته و . 

  .دوره ای است وارد معامله نشوید 100و  50اگر قيمت بين دو ميانگين متحرک 
  : به مثال های بعدی توجه نمائيد

  
  

  . با دیگر از منفی به مثبت تغيير جهت دهد تا آن موقع وارد بازار شویم MACDبنابراین صبر کردیم تا . قبلی از منفی به مثبت تغيير جهت داده بود ميله 5بيش از  MACDالبته ما فورا به معامله خرید وارد نشدیم چون . دوره ای را به سمت باال شکسته ، شکل گرفته است 100و  50در زمانی که قيمت هر دو ميانگين متحرک  2006مارس  13معامله خرید در . را در چارچوب زمانی یک ساعته نمایش می دهد EUR/USDاولين نمودار، قيمت 
  . پيپ خارج شدیم 138با ميانگين سود  1.2165ه در قيمت صبح پدید آمد و ما از نيمه دوم معامل 10در ساعت  2006مارس  20این شرایط در . پيپ از آن فاصله بگيرد 10را به سمت پائين قطع کرده و  SMA50حد توقف نيمه دوم معامله به نقطه ورود منتقل شد و برای بستن معامله دوم صبر کردیم تا قيمت . يمه اول معامله با این سود خاتمه یافتصبح روز بعد محقق شد و ن 11این هدف در ساعت . بوده است 1.2001پيپ سود در قيمت  56پيپی یعنی  28اولين هدف قيمتی ما دو برابر ریسک . قرار داده شد 1.1917ميله قبلی یعنی  5حد زیان در نقطه حداقل . از منفی به مثبت چکانده شد و ما در این قيمت به معامله خرید وارد شدیم MACDبا تغيير جهت  1.1945ماشه ورود به معامله خرید چندی بعد و در قيمت . نيز خط صفر را به سمت باال بشکند MACDما صبر کردیم تا 

  .  ان برخورد می کرده اندت به منفی و نيز تعدادی از تغيير جهت ها از منفی به مثبت سيگنال هائی نادرست بوده اند که بدون وارد شدن به سود قابل توجه به حد زیچند بار به وقوع پيوسته است و اکثر تغيير جهت ها از مثب 2006مارس  15تا  13برای ورود استفاده نکنيم ؟ در نمودار قبل می توانيد مشاهده کنيد که تغيير جهت این اندیکاتور طی  MACDچرا فقط از تغيير جهت : شاید بپرسيد 
  . از منفی به مثبت همزمان بوده است و به همين دليل یک سيگنال نادرست برای فروش تلقی می گردد MACDوارد نشویم ؟ در این شکل مشاهده می کنيد که سيگنال فروش حاصل از تقاطع ميانگين متحرک ها با تغيير جهت  به بازار MACDچرا فقط با تقاطع ميانگين متحرک ها و بدون استفاده از : در مقابل شاید عده ای دیگر سوال کنند که 

  
  . پيپ بوده است 521پدید آمد و ميانگين سود حاصل از مجموع این دو معامله 117.43در قيمت  2005دسامبر  14این شرایط در روز . پيپ نيز از آن فاصله گرفت 10روزه را به سمت پائين قطع کرده و  50خروج از معامله دوم در شرایطی انجام شد که قيمت ميانگين متحرک . یمحاصل شد و ما ضمن بستن نيمه اول معامله، حد توقف نيمه دوم را به نقطه ورود منتقل نمود 2005اکتبر  13این هدف قيمتی چند هفته بعد در تاریخ . بوده است 114.89قرار داده شده و اولين هدف قيمتی دو برابر مخاطره پذیرفته شده، یعنی  109.98ميله گذشته در  5حد زیان در حداقل  .ميله قبلی از منفی به مثبت تغيير جهت داده و این سيگنال را تایيد نموده است 5طی کمتر از  MACDدر همين زمان اندیکاتور . صادر شده است 110.95پيپ فاصله در قيمت  10روزه توسط قيمت با  100و  50با شکست ميانگين های متحرک  2006سپتامبر  16سيگنال ورود به معامله خرید در  .را در چارچوب زمانی روزانه نشان می دهد USD/JPYنمودار فوق قيمت 

  . معامله بر اساس نمودار روزانه نياز به حوصله بسيار بيشتری دارد، چرا که معامله ما می تواند حتی برای چند ماه باز بماندهمچنين . برابر حد زیان ما بود 2پيپی دست پيدا کنيم که بيش از  521پيپ حد زیان را بپذیریم و در عين حال توانستيم به سود ميانگين  200در این معامله ما مجبور شدیم که . اشيد که با استفاده از نمودار روزانه، همانگونه که سود ها زیاد می شوند حد زیان نيز افزایش می یابدتوجه داشته ب
  

مخاطره را در این معامله پذیرفتيم ، این سود  27با  توجه به اینکه ما تنها . پيپ سود را برای ما حاصل نمود 105قرار داشت و ميانگين  0.7193در  حاصل شد که قيمت 2006مارس  22این شرایط در . پيپ فاصله از آن از معامله دوم خارج شویم 10دوره ای به سمت باال و  50ساعت بعد حاصل گردید و حد توقف معامله دوم روی نقطه ورود تنظيم شد و به انتظار ماندیم تا با شکست ميانگين متحرک  7این هدف قيمتی . قرار داده شد0.7295ر اولين هدف قيمتی ما با دو برابر ميزان این مخاطره یعنی د. پيپ مخاطره را پذیرفتيم 27یعنی ما . قرار داده شد 0.7376انجام شد و حد زیان در نقطه حداکثر پنج ميله قبلی یعنی  0.7349ورود به معامله فروش در قيمت . فاصله گرفت وارد معامله فروش شدیم)   SMA100در اینجا (حرک پيپ از نزدیکترین ميانگين مت 10این شزایط بوجود آمد و ما وقتی که ميانگين متحرک به اندازه . طی پنج ميله اخير از مثبت به منفی تغيير جهت داده باشد MACDما صبر کردیم تا قيمت هر دو این ميانگين متحرک ها  را بشکند و در عين حال . دوره ای نوسان داشته است 100و  50تحرک قيمت برای مدتی در دامنه بين ميانگين های م. نشان می دهد 2006مارس  16از تاریخ  AUD/USDنمودار فوق مثالی از معامله فروش را در نمودار یک ساعته 
  . مقدار بسيار قابل توجهی است

  
ژوئن حاصل شد و در قيمت  30این شرایط در . روزه بسته شود 50پيپی قيمت از ميانگين متحرک  10تاریخ پس از بسته شدن نيمه اول معامله، حد توقف نيمه دوم به نقطه ورود منتقل گردید تا با عبور  در این. حاصل شد 2005ژوئن  2این هدف قيمتی حدود یک ماه بعد در تاریخ . است) پيپ سود 542(  132.34اولين هدف قيمتی . پيپ مخاطره را پذیرفتيم 271این به این معنی است که ما . قرار دادیم 140.47روز اخير یعنی  5وارد معامله فروش شدیم و حد زیان خود را حداکثر قيمت 137.76 روزه یعنی 100پيپ کمتر از ميانگين متحرک  10ما در قيمت . نيز منفی شده که موید ورود به یک معامله فروش طبق این استراتژی می باشد MACDدر همين زمان اندیکاتور . روزه را شکسته و به پائين نزول کرده است 100و  50هر دو ميانگين متحرک  EUR/JPYمشاهده می شود که قيمت  2005 آوریل 25در تاریخ . در غير این صورت قيمت می تواند وارد یک دامنه شود و بين دو ميانگين متحرک نوسان نماید. مدتی طوالنی به طول بينجامد که می بينيد، مثال های چارچوب زمانی روزانه بازده باالئی دارند چون وقتی یک روند در این چارچوب زمانی بوجود می آید، می تواند برای همانطور. توجه فرمائيد EUR/JPYبه مثالی دیگر از معامله فروش در چارچوب زمانی روزانه جفت ارز 

  . اصل گردیدپيپ ح 448در مجموعه این دو معامله ميانگين سود . از این معامله خارج شدیم 134.21
  

  . برخورد نمود 0.6820پيپی در قيمت  20بود و پس از آن قيمت افزایش یافت و به حد زیان  0.6839حداقل قيمت قبل از برگشت به سمت باال . به اندازه ای که بتواند به هدف قيمتی مورد نظر ما برخورد کندکاهش یافت ولی نه   EUR/GBP.  0.6800یعنی قيمت . پيپی در نيمه اول معامله است 40پيپی و هدف قيمتی  20این به معنی پذیرش مخاطره . قرار داده می شود 0.6860ميله قبلی یعنی  5حد زیان این معامله در حداکثر . شکل می گيرد 0.6840معامله فروش تایيد می شود و معامله فروش در  نيز منفی شده و سيگنال ورود به MACDدر همين زمان . پيپ فاصله گرفته است 10ساعته را در نمودار فوق شکسته و از آنها  100و  50قيمت هر دو ميانگين متحرک  2006مارس  7در . نمودار فوق نمونه ای از شکست این استراتژی را نشان می دهد. امنه ای مشخص حرکت می کنند کاربرد نداردکه معموال در د EUR/GBPبنابراین استفاده از این استراتژی در معامله جفت ارزهائی مانند . دار دارای سود دهی مناسب می باشد این استراتژی یک استراتژی بدون خطا نيست و نظير سایر استراتژی های معامله بر اساس روند، در مورد جفت ارز ها و دوره های زمانی روند 
  . دک آن نشان دهنده ضعيف بودن روند و نبود مومنتوم کافی برای ادامه  حرکت نزولی می بودتوجه کرده بودیم ، مقدار ان ADXدر مثال فوق اگر ما به اندیکاتور . از طرفی بررسی قدرت شکست ميانگين های متحرک نيز هوشمندانه است. این استراتژی در معامالت جفت ارزهای اصلی به خوبی مورد استفاده است. باید به روند دار بودن جفت ارز مورد معامله، توجه اکيد داشته باشند MACDبنابراین معامله گران در استفاده از استراتژی ترکيبی ميانگين متحرک و 

  
   RSI Rollercoaster  استراتژی -4

سود بردن از نوسانات جفت ارزهائی است که در یک دامنه نوسان می کنند. برای بهره برداری از برگشت قيمت در این شرایط طراحی شده است RSI Rollercoasterاستراتژی . شرایط فروش هيجانی را نشان می دهد 30ور شرایط خرید هيجانی و مقادیر کمتر از این اندیکات 70مقادیر بيش از . استتوانائی این اندیکاتور برای تعيين احتمال برگشت روند بر اساس ضعيف شدن مومنتوم تقریبا در بين اندیکاتور های تحليل تکنيکی بی نظير . بدون شک یکی از آنها خواهد بود RSIاگر بخواهيم پنج اندیکاتور معروف تحليل تکنيکی را انتخاب کنيم، . توسط والس ویلدر معرفی شد و یکی از قدیمی ترین و معروف ترین ابزار های تحليل تکنيکی است RSIشاخص قدرت نسبی یا . بعضی اوقات ساده ترین بهترین است   . هدف این استراتژی 
  . ل مدیریت تر هستندبا اینکه دفعات ناموفق بودن این استراتژی در چارچوب های زمانی کوتاه تر بيشتر از روزانه است، مقادیر زیان نيز بسيار کوچک تر و قاب. ود در این استراتژی باعث می شود که در چارچوب های زمانی کوتاه تر هم قابل توجه باشدولی ساختار نامتقارن نسبت مخاطره به س. بنابراین کاهش در مومنتوم در چارچوب زمانی روزانه با معنی تر است. دليل این امر این است که در نمودار روزانه داده های قيمتی بسيار بيشتری نهفته است تا در چارچوب های زمانی کوتاه تر. تا چارچوب های زمانی کوتاه تر مثل یک ساعته این استراتژی نيز نظير سایر استراتژی های مطرح شده در این فصل بيشتر برای چارچوب زمانی روزانه مناسب است . تواند منجر به برگشت قيمت شودی فقط برای بازار هائی مناسب است که قيمت در دامنه مشخصی نوسان کند و در چنين شرایطی است که شرایط خرید هيجانی یا فروش هيجانی می این استراتژ

  
  :شرایط ورود به معامله خرید

  .باشد 30کمتر از  RSIبل از ورود باید ق -1
 .افزایش یافته باشد 30به بيش از  RSIصبر کنيد تا یک کندل صعودی تشکيل شود و موقع بسته شدن آن  -2
 .با شروع کندل بعد وارد معامله خرید شوید -3
 . حد زیان خود را در یک نقطه کف مناسب قرار دهيد -4
 . ره پذیرفته شده ببندید و حد توقف نيمه دیگر را به نقطه ورود منتقل نمائيدمخاط%  50نيمی از معامله را با سودی برابر  -5
 :نيم دیگر معامله در یکی از شرایط زیر بسته می شود -6

a. با برخورد به حد زیان در نقطه سر به سر 
b.  با ورود قيمت به محدوده خرید هيجانی یعنیRSI   و سپس کاهش  70بيش ازRSI ورت همراه با خروج از این معامله می توان معامله بعدی فروش را آغاز نمودکه در این ص. از این محدوده . 

  
  :شرایط ورود به معامله فروش

  .باشد 70بيش  از  RSIقبل از ورود باید  -1
 .کاهش یافته باشد 70به کمتر از  RSIصبر کنيد تا یک کندل نزولی تشکيل شود و موقع بسته شدن آن  -2
 .فروش شوید با شروع کندل بعد وارد معامله -3
 . حد زیان خود را در یک نقطه سقف مناسب قرار دهيد -4
 . مخاطره پذیرفته شده ببندید و حد توقف نيمه دیگر را به نقطه ورود منتقل نمائيد%  50نيمی از معامله را با سودی برابر  -5
 :نيم دیگر معامله در یکی از شرایط زیر بسته می شود -6

c. ه سربا برخورد به حد زیان در نقطه سر ب 
d.  با ورود قيمت به محدوده فروش هيجانی یعنیRSI   و سپس افزایش  30کمتر ازRSI که در این صورت همراه با خروج از این معامله می توان معامله بعدی خرید را آغاز نمود. از این محدوده . 

  . این رویه باعث می شود که ما از گرفتار شدن در دام سقف یا کف های نا درست، در امان باشيم. فقط به خرید یا فروش هيجانی و حرکت اندیکاتور توجه می کردند RSIم در حالی که استراتژی های قدیمی مبتنی بر این است که ما ابتدا در انتظار یک کندل برگشتی می ماني RSIنکته کليدی این استراتژی 
  . د زیان اوليه، معامله گر خارج از بازار خواهد بودفقط در صورت برخورد به حد توقف در نقطه سر به سر یا ح. س توجه کنيد که معامله گر این استراتژی تقریبا هميشه در بازار است و با بسته شدن یک معامله خرید یک معامله فروش آغاز می شود و بالعک. این استراتژی بر آن است که از این حرکت ها هم سود کسب کند. جانی قرار می گيردچند بار به طور متوالی در حالت خرید هي RSIگاهی در یک حرکت صعودی قوی . برگشت قيمت مشاهده شود این استراتژی به جای توجه صرف به حالت خرید یا فروش هيجانی در بازار، معامله گر را آنقدر در بازار نگاه می دارد تا عالمت روشنی از. ممکن را از یک معامله برگشتی کسب نماید توجه داشته باشيد که این استراتژی طوری طراحی شده است که حداکثر سود

  :به مثال های بعدی توجه فرمائيد
  
  

در اینجا ما حد . حاصل شد 85.26این هدف روز بعد با افزایش قيمت به . پيپ 25و هدف اوليه ای با فاصله  پيپ 50یعنی مخاطره اندکی در حد . قرار گرفت 84.51در اینجا بالفاصله یک سيگنال خرید بر اساس این استراتژی پدیدار شد و حد زیان این معامله خرید در نقطه حداقلی . پيپ سود حاصل گردید 356بسته شد و  85.01در نتيجه نيمه دوم معامله نيز در قيمت . ک کندل صعودی مشاهده گردیدرسيد و در عين حال ی 30.7 0به مقدار 30از مقادیر کمتر از   RSIاین شرایط بوجود آمد و  2007دسامبر  27در . در این جا ما حد توقف نيمه دوم معامله را به نقطه سر به سر منتقل کردیم و صبر نمودیم تا قيمت در شرایط فروش هيجانی قرار گيرد. کرد و اولين هدف قيمتی ما محقق شدروز بعد این جفت ارز باز هم سقوط . پيپ است 138اولين هدف قيمتی، نيمی از این مخاطره یعنی . پيپ قرار داده شده است 276یعنی  93.11حد زیان ما در سقف ميان مدت . وارد معامله فروش می شویم 88.57بنابراین ما در قيمت . سقوط کرده است 48.13نزولی روز بعد این اندیکاتور به  رسيده ولی در پایان کندل 73.84این جفت ارز به حداکثر خود یعنی RSIدسامبر  12در . را مالحظه می نمائيد 2006آوریل  1تا  2005دسامبر  12در دوره  AUD/JPYدر اولين مثال نمودار جفت ارز 
  .پيپ  بدست آمد 660از این استراتژی طی چهار ماه سود بسيار قابل توجه . پيپ سود حاصل نمود 422در نتيجه نيمه دوم معامله . از محدوده فروش هيجانی خود خارج شد RSIوقتی که  .خارج شدیم 84.01از نيمه دوم معامله نيز در نقطه . پيپ سود به دست آمد 55روز بعد حاصل شد و  87.68هدف اول در . به عنوان حد زیان تعيين شد 89.34در این نقطه ما بالفاصله وارد یک معامله فروش شدیم و نقطه سقف . پيپ سود بستيم 322با  88.23رد و ما معامله خود را در قيمت محدوده خرید هيجانی را ترک ک RSIدر این روز . 2006توقف نيمه دوم معامله را به نقطه ورود منتقل کردیم و برای حدود یک ماه در این معامله باقی ماندیم تا روز ششم فوریه 

  . به این منظور مثال بعدی در چارچوب زمانی چهار ساعته ارائه گردیده است. اشندبعضی از معامله گران ممکن است حوصله استفاده از این استراتژی در چارچوب زمانی روزانه را نداشته ب
  

ولی احتمال . جود اینکه در اینجا نسبت سود به مخاطره اندکی کمتر از یک استبا و. پيپ بدست آمد 260پيپ سود با پذیرش مخاطره  203در این مثال . ما آنقدر در معامله باقی ماندیم تا نيمه دوم معامله در نقطه سر به سر بسته شد. پيپ سود بدست آمد 50با  1.2085قيمت افزایش یافت و هدف اول به سادگی در قيمت . بود 1.1935پيپ چون کف حرکت نزولی  100يزان با مخاطره بزرگتری به م. دراینجا ما بی درنگ به معامله خرید وارد شدیم. پيپی ببندیم 138کاهش یافت و ما توانستيم نيمه دوم معامله را با سود  1.2035این جفت ارز قبل از مشاهده یک مومنتوم صعودی به . بدست آمد و ما حد توقف نيمه دوم معامله را به نقطه ورود منتقل نمودیم روز بعد 1.2163هدف اوليه قيمتی در . پيپ، می گردد 30در فاصله ای نزدیک قرا داده می شود که منجربه پذیرش مخاطره ای فقط در حد  1.2208حد زیان در نقطه سقف . می شود 1.2187کاهش می یابد و مشاهده کندل نزولی منجر به صدور سيگنال فروش بر اساس این استراتژی در قيمت  70از  به کمتر 2006مارس  21قرا داشته است، در تاریخ  70برای مدتی در محدوده خرید هيجانی بيش از  RSIپس از اینکه . نيز این استراتژی مجددا موفق ظاهر می شود EUR/USDدر نمودار چهار ساعته جفت ارز 
  . باالی موفقيت باعث می شود که در مجموع این استراتژی سود آور باشد

  
  . بود و استراتژی ما هيچ سيگنال ورودی صادر نمی کرد 30بيش از  RSIمشکل از اینجا بود که وقتی حرکت صعودی آغاز می شد که . پيپ زیان پدید آمد 8روش قبلی را بلعيد و نهایتًا این زیان های پياپی تمام سود معامله ف. پيپ زیان در هر دو نيمه معامله متحمل شدیم 48و  36، 28بنابراین ما . پيپ سود و ورود به یک معامله خرید جدید صادر گردید این سيگنال ها تا سه بار تکرار و هر بار با حد زیان بسته شد 197کاهش یافت و سيگنال خروج از معامله با  1.2902حد توقف نيمه دوم معامله به نقطه ورود منتقل شد و قيمت تا . پيپ سود پيش رفت 17معامله به سرعت در جهت سود و بسته شدن نيمه اول معامله با .  صادر می کند 1.3125پيپی در نقطه  35را با حد زیان  1.3090شروع    می کنيم که استراتژی سيگنال فروش در قيمت  2006آوریل  3از . در این چارچوب زمانی چندان موفق نيست RSI Rollercoasterحال به چارچوب زمانی یک ساعته می رویم تا مشاهده کنيم که استراتژی 

ولی سه یا حتی چهار زیان متوالی کوچک لطمه .  البته این تغيير باعث می شود که معامله گر با حد زیان های بيشتری برخورد کند و حتی در مواردی با زیان های متوالی مواجه شود. دپيپ باش 15در چارچوب زمانی یک ساعته نباید بيش از  RSI Rollercoasterدر حالت ایده آل، مخاطره . پبپ قرار داده نشود 35تا  30در چارچوب های زمانی پائين، این است که هرگز حد زیان بيش از  RSI Rollercoasterنکته کليدی موفقيت . ی یک ساعته و حتی پائين تر هم استفاده نمودالبته می توان با اصالحاتی از این استراتژی در چارچوب زمان. از حالت خرید هيجانی یا فروش هيجانی خارج شود بدون اینکه واقعًا تغيير جهتی در کار باشد RSIدر چارچوب زمانی یک ساعته بسيار پيش می آید که . اندیکاتور حساس است و باعث توليد سيگنال های نادرست زیادی می شود چارچوب زمانی یک ساعته بيش از حد برای این. ور مدام از حالت فروش هيجانی به خرید هيجانی تغيير جهت می دهداین استراتژی برای بهره گيری از تغيير جهت های اصلی در قيمت طراحی شده و بهترین عملکرد آن در بازار های دامنه داری است که قيمت بط. ساعته استفاده نکنيم 4متر از در چارچوب های زمانی ک RSI Rollercoasterچه باید کرد؟ ساده ترین راه حل این است که از استراتژی 
  . ئی این استراتژی گردددر چارچوب زمانی یک ساعته و پائين تر نویز های قيمت زیاد هستند و محدود کردن دامنه زیان ها، می تواند منجر به مثبت شدن عملکرد نها. حساب گرددپيپ یا بيشتر می تواند موجب مثبت شدن  100زیادی به حساب وارد نمی کند و یک معامله موفق با سود 

  
در مجموع این معامالت چند روزه . پيپ سود حاصل نمود 189پائين آمد و  1.7315سپس قيمت کاهش قابل توجهی داشت و تا . پيپ سود بستيم و حد توقف را به نقطه ورود منتقل نمودیم 16با  1.7488ما نيمی از این معامله را در قيمت . پيپی ما قرار داشت 35پيپ صادر گردید که در محدوده  32با مخاطره قابل توجه تر  1.7504مارس سومين سيگنال فروش در قيمت  28نهایتاً در نيمه روز . هم قيمت در جهت زیان ما حرکت کرد ولی توانستيم در قيمت ورود از معامله خارج شویم باز. بسته و حد توقف به نقطه ورود منتقل گردید 1.7472این مخاطره در قيمت % 50نيمی از معامله با سود . پيپ پذیرفته شد 10در این مرتبه مخاطره اندکی برابر . صادر شد 1.7477در همين روز سيگنال فروش دیگری در قيمت . معامله در جهت زیان ما پيش رفت و با حد زیان بسته شد. دپيپ  صادر شد و اجرا گردی 24با مخاطره  1.7438صبح یک سيگنال فروش در قيمت  1:00مارس ساعت  27در تاریخ . پيپ محاسبه شد، اصال به آن معامله وارد نمی شویم 35اگر حد زیان بيش از : ما دقيقا همان قواعد قبلی را فقط با یک اصالح به کار خواهيم برد. را مالحظه فرمائيد 2006 مارس 29مارس تا  27از  GBP/USDدر نمودار یک ساعته  RSI Rollercoasterدر آخرین مثال کاربرد استراتژی 

  . نيمی از ارزش استراتژی به قواعد معامله بر می گردد و نيم با اهميت دیگر ارزش آن، از مدیریت سرمایه هوشمندانه ناشی می شود RSI Rollercoasterراتژی در است. مخاطره پذیرفته شده در هر معامله بسيار محدود و تعریف شده است و در عوض در انتظار معامالت پر سود در بين معامالت خود هستيم) 2. باید معامالت متعددی با کنترل ریسک صورت گيرد تا یکی از آنها بتواند به معامله ای پر سود تبدیل شود) 1. کته کليدی توجه داشته باشدیک استراتژی با احتمال پائين سود ده بودن یک معامله ولی سود زیاد در معامالت سود ده، می باشد و معامله گر باید به دو ن RSI Rollercoasterدر چارچوب های زمانی کوتاه مدت استراتژی . د و در بقيه معامالت سود یا زیان های کوچک یا بسته شدن در نقطه سر به سر را شاهد بودیمتوجه داشته باشيد که عمده این سود فقط از نيمه دوم معامله سوم بدست آم. پيپ سود حاصل شد 162
  
  افول خالص   استراتژی -5

  . است استراتژی افول خالص یک استراتژی کوتاه مدت برای تشخيص نقاط سقف و کف قيمت برای استفاده از حرکت اصالحی پس از یک حرکت جهت دار مفرط. واع دیگری از تایيد تکنيکی استیکی از بزرگترین اشتباهات معامله گران مبتدی گرفتن کف ها و سقف های قيمت بطور احساسی و بدون تائيد اندیکاتور ها یا ان. است" خير" جواب  ظر از گزافه گوئی، آیا فروش مکرر در یک سقف جدید به اميد اینکه این سقف آخرین سقف در یک روند صعودی باشد، کار جالبی است؟ به تحقيقصرف ن. همه دوست دارند قهرمانی باشند که دقيقًا نقاط کف و سقف قيمت یک جفت ارز را گرفته است
  .  وجود دارد، اندازه گيری نماینداستفاده از باند های بالينجر بدین منظور است که این باند ها می توانند نهایت حرکت قيمت را که پس از آن احتمال حرکت اصالحی . بلکه با اضافه کردن یک دسته سه تائی از باند های بالينجر سعی می کنيم نقطه خستگی روند و در نتيجه حرکت اصالحی را بيابيم. به معامله نمی کنيم و به اميد حرکت اصالحی اقدام RSIولی ما فقط با تکيه بر . قرار داشته باشد، هشداری است که احتمال حرکت اصالحی را گوشزد می کند) 30کمتر از (و یا فروش هيجانی ) 70بيش از ( در حالت خرید هيجانی  RSIوقتی اندیکاتور . در چارچوب زمانی یک ساعته است RSIينجر و یک اندیکاتور این استراتژی در پی تشخيص حرکات اصالحی کوتاه مدت بر اساس یک دسته سه تائی از اندیکاتور باند بال

  . این استراتژی یک استراتژی کم ریسک و کم سود است و برای معامله گرانی مناسب است که به دنبال سود های اندک ولی مطمئن هستند. این حالت به ما اطمينان می دهد که روند قوی به انتهای خود رسيده و انرژی آن تخليه شده است. ن دو باند یک برابر و دو برابر بسته شوددر نهایت بدنبال آن هستيم که یک کندل قيمت بي. برابر انحراف معيار باز می گردد، در می یابيم که حرکت قيمت حالت مفرط خود را از دست داده و در حال ورود به فاز اصالحی است 2تا  1وقتی که قيمت به محدوده مابين . بنابراین آنرا یک حرکت مفرط تلقی می کنيم. ت های اقليت استحرک% 5وقتی قيمت به باند سوم در هر طرف برخورد کند، در می یابيم که این حرکت جزء . در استراتژی افول خالص ما سه برابر انحراف معيار را هم به نمودار افزوده ایم. موارد قيمت تمایل دارد که به درون باند برگردد% 95چون در . م به معامله در جهت منحنی ميانگين متحرک می شددر استراتژی اوليه استفاده از این باند ها، با برخورد به باند ها و برگشت اقدا. دو برابر است SDدوره ای و انحراف معيار یا  20تنظيمات استاندارد این اندیکاتور ميانگين متحرک . معرفی شد 1980باند های بالينجر توسط جان بالينجر در دهه 
  :ه از این استراتژی را  فقط برای چارچوب زمانی یک ساعته و با قواعد زیر توصيه می نمائيمما استفاد

  :قواعد ورود به معامله خرید
  . شود 30کمتر از  RSIصبر کنيد تا  )1
 .قيمت را تعقيب کنيد تا به باند بالينجر سه برابر یا پائين ترین باند برخورد کند )2
 . د های سه برابر و دو برابر انحراف معيار به دامنه بين باند های دو برابر و یک برابر وارد شودصبر کنيد تا قيمت از دامنه بين بان )3
 .با بسته شدن یک کندل در دامنه بين باند های یک برابر و دو برابر انحراف معيار، به معامله خرید وارد شوید )4
 . باشد، قرار دهيدپيپ فاصله نداشته  10حد زیان را در یک نقطه کف مناسب که کمتر از  )5
 . نمائيد هدف قيمت نيمه اول معامله را برابر مخاطره پذیرفته شده قرار دهيد و با برخورد به این هدف، حد توقف نيمه دوم را به نقطه ورود منتقل )6
 .با برخورد قيمت به باند دو برابرانحراف معيار باالئی از نيمه دوم معامله نيز خارج شوید )7

  :له فروشقواعد ورود به معام
  . شود 70بيش از  RSIصبر کنيد تا  )1
 .قيمت را تعقيب کنيد تا به باند بالينجر سه برابر یا باالترین باند برخورد کند )2
 . صبر کنيد تا قيمت از دامنه بين باند های سه برابر و دو برابر انحراف معيار به دامنه بين باند های دو برابر و یک برابر وارد شود )3
 .کندل در دامنه بين باند های یک برابر و دو برابر انحراف معيار، به معامله فروش وارد شوید با بسته شدن یک )4
 . پيپ فاصله نداشته باشد، قرار دهيد 10حد زیان را در یک نقطه سقف مناسب که کمتر از  )5
 . حد توقف نيمه دوم را به نقطه ورود منتقل نمائيدهدف قيمت نيمه اول معامله را برابر مخاطره پذیرفته شده قرار دهيد و با برخورد به این هدف،  )6
 .با برخورد قيمت به باند دو برابرانحراف معيار پائينی از نيمه دوم معامله نيز خارج شوید )7

  
  

  . پيپ در نتيجه این دو معامله بدست آمد 38حاصل شد و با بسته شدن نيمه دوم معامله، سود نهائی  1.1939شرایط در قيمت این . برای بستن نيمه دوم معامله به انتظار ماندیم تا قيمت دومين باند بالينجر را در طرف مقابل قطع نماید. بعد از ظهر این هدف قيمتی بدست آمد و حد توقف نيمه دوم معامله را به نقطه ورود منتقل کردیم 1چهار ساعت بعد یعنی در ساعت . در نظر گرفته شد 1.1906مت ورود یعنی پيپ بيش از قي 22قرار داده شد و هدف قيمتی نيمه اول معامله  1.1862حد زیان در نقطه کف . به معامله خرید وارد شدیم 1.1894صبح حاصل شد و ما در قيمت  9شرایط ورود به معامله خرید در ساعت . دو برابر و سه برابر انحراف معيار ماندیم تا با مشاهده آن وارد معامله خرید شویمدر اینجا به دقت در انتظار بسته شدن یک کندل بين . ابر و سه برابر انحراف معيار استباند های بالينجر را کنترل کردیم و دریافتيم که قيمت به باند سه برابر انحراف معيار برخورد نموده و در حال حرکت بين دو باند دو بر. کاهش یافته است 30به کمتر از  RSIصبح اندیکاتور 6ت این جفت ارز پس از آغاز بازار لندن شروع به کاهش کرده و در حدود ساع. است 2006فوریه  22از تاریخ  EUR/USDاولين مثال مربوط به 
  

  . پيپ بوده است 18.5سود نهائی حاصل از این معامله . ا آن صورت گرفت و نيمه دوم معامله نيز بسته شدبرخورد ب 0.6605هدف دوم قيمتی باند دوم باالئی بود که در قيمت . صبح روز بعد بدست آمد و ما ضمن بستن نيمی از معامله ، حد توقف نيمه دیگر معامله را به نقطه ورود منتقل نمودیم 8این هدف قيمتی در ساعت .  قرار داده شود 0.6598که هدف اول قيمت در قيمت کامًال قابل دسترس این مخاطره بسيار اندک بود و باعث شد . پيپ قرار دادیم 15با پذیرش مخاطره  0.6568حد زیان معامله را در یک کف مناسب یعنی . وارد معامله خرید شدیم 0.6583بنابراین ما با شروع کندل بعدی در قيمت . بعد از ظهر پدید آمد 9این شرایط در ساعت . کندل بين این دو باند بسته شودسپس در انتظار می مانيم تا قيمت بين باند های دوم و اول حرکت نموده و یک . بعد از ظهرآغاز می گرددکه در عين حال قيمت به سومين باند بالينجر برخورد نموده است 6در ساعت  30به کمتر از  RSIکاربرد استراتژی افول خالص با سقوط . صادی مربوطه در یک دامنه معامله می شده استنظير مثال قبلی، این جفت ارز تا قبل از باز شدن بازار نيوزلند و انتشار اخبار اقت. نشان می دهد 2006فوریه  26را در تاریخ  NZD/USDدومين مثال جفت ارز 
  

پيپ از این معامله حاصل گردید، قبل از اینکه قيمت  16.5حاصل شد و در نهایت سود  118.80در قيمت  صبح روز بعد 4این شرایط ساعت . برای بستن نيمه دوم معامله منتظر می مانيم تا قيمت به باند بالينجر دوم در سمت پائين برخورد نماید. بعد از ظهر حاصل گردید و با بسته شدن نيمه اول معامله، حد توقف نيمه دوم به قيمت ورود منتقل گردید 3این هدف قيمتی در ساعت .تنظيم شد 118.07پيپ مخاطره برای ما به همراه داشت و در نتيجه هدف اول قيمتی در قيمت  10قرار داده شد که تنها  119.13حد زیان در یک سقف مناسب یعنی . شدیم119.03سه ساعت بعد یک کندل قيمت بين دو باند اول و دوم بسته شد و ما با شروع کندل بعدی وارد معامله فروش در قيمت . اول هستيمدر همان زمان قيمت با سومين باند بالينجر نيز برخورد می کند و اکنون ما در انتظار حرکت قيمت به محدوده بين باند دوم و . وارد شد که نشانه ای از وضعيت خرید هيجانی است 70به محدوده بيش از  RSIصبح قيمت صعود نمود و  8:30مدت کوتاهی پس از ساعت . ار محدود معامله می شوددر آستانه گشایش بازار های مالی آمریکا، مشاهده کردیم که این جفت ارز در یک دامنه بسي. مشاهده می کنيم 2006مارس  10را از تاریخ  USD/JPYبعنوان مثالی از فروش نمودار  
  . وند پس از برخورد به دومين باند بالينجر در جهت مقابل، به حرکت خود در جهت اوليه ادامه می دهدتوجه داشته باشيد که در بسياری از موارد ر. همانطور که مشاهده می کنيد، استراتژی افول خالص سود های کوچکی پس از تخليه انرژی روند بدست می آورد. بخواهد مجددًا افزایش یابد

  
زمانی که . صبخ بوده است 3اوه بستن نيمه دوم در ساعت " شاید بگوئيد که . پ از کل معامله حاصل گردیدپي 33.5بدست آمد و  1.7525این شرایط روز بعد و در قيمت .  سپس ضمن انتقال حد توقف به نقطه ورود، به انتظار ماندیم تا نيمه دوم معامله با برخورد به باند دوم پائينی بسته شود. بعد از ظهر بدست آمد 10محاسبه گردید که در ساعت  1.7544پيپ پائين تر از نقطه ورود یعنی  25 هدف اول قيمتی نيز. پيپی به همراه داشت 25قرار داده شد که مخاطره ای  1.7594معامله فروش انجام و حد زیان در قيمت  1.7569با آغار کندل بعدی یعنی در قيمت . بعد از ظهر قيمت بين باند های دوم و اول بسته شد و سيگنال فروش صادر گردید 4در ساعت . ه شرایط معامله فروش شدیمدر همين زمان قيمت نيز به سومين باند بالينجر باالئی برخورد نمود و پس از آن ما منتظر مشاهد. وارد گردید 70به محدوده بيش از  RSIساعت بعدی صعود کرد و اندیکاتور  7صبح ، قيمت طی  8:30در پی انتشار ضعيف تر از حد انتظار این شاخص در ساعت . ک دامنه محدود معامله می شود، مشاهده کردیم که قيمت در آستانه اعالم شاخص قيمت مصرف کننده آمریکا، در ی 2006مارس  16در . فوق مثال دیگری از استراتژی افول خالص را نشان می دهد GBP/USDنمودار قيمت  

  . بوده است 1.7519دو برابر مقدار مخاطره پذیرفته شده مقدار مناسبی برای این منظور است که در این مثال برابر . شتبنابراین نياز به یک هدف قيمتی ثابت خواهيد دا. کامال قابل درک است که شما نتوانيد ساعت ها پشت مانيتور به انتظار حصول شرایط بستن معامله خود بمانيد!" من خواب بوده ام
  

  . زیاد نبود که بتواند یک حساب معامالتی را با تهدید مواجه نماید ولی این زیان چندان. نتوانست افزایش یابد و به روند کاهشی خود ادامه داد و قيمت دو ساعت بعد به حد زیان برخورد نمود GBP/JPYولی قيمت . قرار دادیم 204.70بر اساس قواعد هدف اول قيمتی را در فاصله ای برابر با مخاطره پذیرفته شده یعنی . پيپی بود 18دهنده پذیرش مخاطره  قرا دادیم که نشان 204.34حد زیان را در یک کف  مناسب یعنی . بود 204.56قيمت ورود ما . ما چهار ساعت صبر کردیم تا یک کندل بين باند های دوم و اول بسته شود تا با باز شدن کندل بعدی وارد معامله خرید شویم. س از آن ما در انتظار مشاهده شرایط ورود به معامله خرید ماندیمپ. وارد شد و به سومين باند پائينی نيز برخورد کرد 30کمتر از  RSIقيمت به محدوده فروش هيجانی با . یعد از ظهر یعنی در ساعت شروع به کار بازار آسيا، قيمت شکست محدوده فشرده ساعات قبل خود را  آغاز نمود 7در ساعت . نشان می دهد 2006فوریه  14را از تاریخ  GBP/JPYقيمت  نمودار فوق. بنابراین آخرین مثال را به معامله ای اختصاص داده ایم که با سود ختم نشده است. بدیهی است که هيچ استراتژی ای نمی تواند صد در صد موفق باشد 
  
  حافظه قيمت   استراتژی -6

  . در این استراتژی برای استفاده از این حرکات برگشتی، بطور حساب شده ای به حجم معامله افزوده می شود. ما این استراتژی را برای استفاده از اینگونه حرکات گوه ای قيمت، طراحی کرده ایم. ارز این احساس ناگوار را حداقل چند بار تجربه کرده اند همه معامله گران. ر سود آن معامله حرکت کندهيچ چيز ناگوار تر از این نيست که حد زیان یک معامله دقيقًا در یک نقطه سقف یا کف قيمت بخورد و پس از آن قيمت برگردد و حتی در مسي
  . چرا که در صورت برخورد به یک حرکت قوی در جهت مخالف معامله، ممکن است زیان ها تا آنجا بزرگ شود که کل حساب را به مخاطره افکند. بنابراین احترام به حد زیان در این استراتژی بسيار مهم است. ولی مقدار حد زیان ممکن است بسيار زیاد باشد استفاده کننده از این استراتژی باید توجه داشته باشد که هر چند تعدد برخورد به حد زیان در این استراتژی بسيار کمتر است،. دست پيدا کنند عامله گرانی مناسب است که از برخورد به حد زیان بيزارند و عالقه مند هستند که با افزودن پله ای به معامله خود به سودی هر چند اندکاستراتژی حافظه قيمت برای م
  . ين حالتی وجود ندارداین اتفاق در زمانی روی می دهد که عمده انرژی قيمت برای غلبه بر سقف دو قلو صرف شده است، در حالی که در برخورد قيمت با سقف اول چن. بعدی نيز به بازار تزریق کنند ضافی برای حرکت صعودیشکست یک سقف دوگانه به این معنی است که نه تنها خریداران باید آنقدر قوی باشند که بر مقاومت آن غلبه کنند، بلکه بتوانند مومنتوم ا. تشکيل سقف یا کف دوگانه پتانسيل معامالتی قوی ای وجود دارد که حتی پس از شکسته شدن نيز قيمت را به سوی خود می کشداین استراتژی بر این فرض استوار است که در تراز های . در واقع این تراز ها مثل مغناطيسی عمل می کنند که قيمت را پس از زدن حد زیان ها به سمت خود می کشد. است که نقاط حمایت و مقاومت کف یا سقف دو گانه حتی پس از شکسته شدن نيز تاثير خاصی بر حرکات قيمت اعمال می کنند این استراتژی براین فرض استوار

  .این مفهوم دقيقا توضيح داده شده است 1در شکل . دامنه برگشت از یک سقف دوگانه را تعيين می کنيم و آنرا به نقطه سقف می افزائيم تا محدوده مقاومت به دست آید. نمائيمچگون در این استراتژی ریسک را تعيين می کنيم؟ ما از یک دیدگاه متقارن استفاده می 
  

  . این موارد باید در مدیریت ریسک مورد توجه قرار گيرد. کست کم تعداد تری دارد ولی در عين حال به دليل بزرگتر بودن حرکات قيمت ، مقدار هر زیان بسيار بيشتر استدر نمودار روزانه این استراتژی ش. این شرایط در نمودار روزانه و ساعتی مکرر دیده می شود. منطقه مقاومت نام دارد و در این شکل مشاهده می شود که قيمت نتوانسته از این منطقه عبور نماید1.2344=1.2060+0.0284تا  1.2060در حرکت صعودی بعدی قيمت . پيپ پائين آمده است 284نی یع 1.1776کاهش یافته و تا  1.2060پس از برخورد به سقف قيمتی  EUR/USDدر شکل فوق مشاهده کنيد که قيمت 
  

  :قواعد ورود به معامله فروش 
  .یک روند صعودی که در آن هر حداقل بيش از حداقل قبلی باشد، بيابيد )1
 .روزانه یا ساعتی بدنبال یک حرکت بازگشتی باشيددر نمودار  )2
 .حرکت اصلی را شامل شود% 38.2مطمئن شوید که این بازگشت حداقل  )3
 .وقتی قيمت صعود کرد و به قيمت سقف قبلی رسيد یک نيمه از معامله فروش را انجام دهيد )4
 .مقدار بازگشت را اندازه بگيرید )5
 .زگشت قرار دهيدحد زیان خود را در فاصله برابر مقدار با )6
 . مقدار بازگشت اندازه گيری شده قرار دهيد% 50حد سود این نيمه معامله را  )7
 .اگر قيمت در جهت زیان شما حرکت کرد، با طی شدن نيمی از حد زیان وارد نيمه دوم معامله فروش شوید )8
 .حد زیان معامله دوم را در همان مقدار حد زیان معامله اول قرار دهيد )9

 .و به انتظار رسيدن به هدف قيمتی معامله اول بمانيد مله اول به نقطه سر به سر رسيد، معامله دوم را با سود ببندید، حد زیان معامله اول را به نقطه سر به سر مجموع دو معامله منتقل کنيدهر گاه معا )10
  :قواعد ورود به معامله خرید 

  .ی باشد، بيابيدیک روند نزولی که در آن هر حداکثر کمتر  از حداکثر قبل )1
 .در نمودار روزانه یا ساعتی بدنبال یک حرکت بازگشتی باشيد )2
 .حرکت اصلی را شامل شود% 38.2مطمئن شوید که این بازگشت حداقل  )3
 .وقتی قيمت نزول کرد و به قيمت کف قبلی رسيد یک نيمه از معامله خرید را انجام دهيد )4
 .مقدار بازگشت را اندازه بگيرید )5
 .ا در فاصله برابر مقدار بازگشت قرار دهيدحد زیان خود ر )6
 . مقدار بازگشت اندازه گيری شده قرار دهيد% 50حد سود این نيمه معامله را  )7
 .اگر قيمت در جهت زیان شما حرکت کرد، با طی شدن نيمی از حد زیان وارد نيمه دوم معامله خرید شوید )8
 .اول قرار دهيدحد زیان معامله دوم را در همان مقدار حد زیان معامله  )9

  .منتقل کنيد و به انتظار رسيدن به هدف قيمتی معامله اول بمانيدهر گاه معامله اول به نقطه سر به سر رسيد، معامله دوم را با سود ببندید، حد زیان معامله اول را به نقطه سر به سر مجموع دو معامله  )10
  .حال ببينيم که این استراتژی چگونه عمل می کند

  
، این تراز حمایت شکسته شد و قيمت باز هم  1.7386با ورود ما به معامله خرید در قيمت . مينی الت است 2دالر یا  20000دالری برابر  10000برابر در معامالت استفاده نمود که در یک حساب  2به هر صورت در نمودار روزانه با چنين شرایطی هرگز نباید از اهرم بيش از . يمولی احتمال باالی موفقيت در این استراتژی به ما اجازه می دهد که در مورد ریسک کمتر سخت گيری کن. می رسد% 7.5در هر معامله که پيشتر بيان کردیم، بيشتر خواهد بود و در مجموع دو معامله به بيش از  % 2حتی در این صورت نيز ميزان ریسک از حد مجاز . ی به این روش معامله شوددالر 10000دالری هرگز نباید بيش از دو مينی الت  10000در یک حساب فرضی . بزودی مشخص می شود که چرا چنين حد زیان بزرگی مورد نياز است). پيپ 521دقيقا ( پيپ بوده است  500بدليل روزانه بودن نمودار حد زیان این معامله مقداری به بزرگی بيش از . مه از معامله خرید شده ایموارد یک ني 1.7386بر اساس قواعد گفته شده ، با تشکيل کف دوگانه در قيمت . توجه داشته باشيد که قيمت قبل از این نمودار وضعيت صعودی داشته و سپس شروع به کاهش نموده است. بررسی می کنيم 2005نوامبر  12را در چارچوب زمانی روزانه از تاریخ  GBP/USDول معامله خرید جفت ارز در مثال ا
  . ، در این استراتژی منجر به سودی قابل توجه گردید)یت بدليل شکسته شدن حما(بنابراین حرکتی که در اکثر استراتژی های معامالتی منجر به زیان می شود . پيپ سود حاصل گردید 521برخورد کرد و در مجموع  1.7646نيمه اول معامله به حد سود خود در قيمت  2005نوامبر  23به هر حال در . ئن شویم که مجموع دو معامله به زیان وارد نمی شودمنتقل کردیم تا مطم 1.7126در اینجا حد زیان نيمه اول معامله را به . پيپ سود حاصل گردید 260از این نيمه معامله . بستيم یعنی همان نقطه ای که معامله اول را باز کرده بودیم 1.7386باز کرده بودیم در قيمت  1.7126ان ما حرکت کند و در نتيجه ما معامله دوم را که در قيمت  پس از نوساناتی متعدد نهایتاً قيمت نتوانست به سمت حد زی. حال دو نيمه معامله ما کامل شده است و در انتظار ادامه حرکت قيمت می مانيم. 1.6865یعنی در نيمه راه حد زیان در قيمت  . به معامله اولی افزودیم 1.7126بنابراین ما بر اساس قواعد، معامله خرید دیگری در قيمت . تکاهش یاف

  
  . پيپ بوده است 521پيپ بوده در حالی که در مثال قبلی  177حد زیان در این مثال . نيد که مخاطره استفاده از این استراتژی در چارچوب های زمانی کوتاه تر، بسيار کمتر از چارچوب زمانی روزانه استهمچنان توجه ک. بدون اینکه به مقدار قابل توجهی در زیان فرو رود و سود قابل اطمينانی از آن حاصل گردید. این معامله چهار روز بطول انجاميد. محقق شد 1.7402در قيمت  2006بعد از ظهر روز سوم آوریل  8مخاطره پذیرفته شده تعيين گردید که ساعت % 50حد سود این معامله برابر  .بنابراین کار به نيمه دوم معامله نکشيد. قيمت از این حدود کاهش قابل توجهی نيافت و صعود کرد. پيپ انجام دادیم 177ما یک معامله خرید با حد زیان  1.7313با رسيدن قيمت به . بعد از ظهر روز بعد ادامه یافته است 2شروع شده و تا ساعت  2006مارس  29صبح  9ن حرکت تقریبا از ای. 1.7313تا  1.7490یعنی از . پيپی در جهت خالف روند صعودی خود انجام داده است 177یک حرکت  GBP/USDدر این مثال جفت ارز . در مثال بعدی کاربرد این استراتژی در چارچوب زمانی کوتاه تر یک ساعته را مشاهده می کنيم

  
  .با سود مورد نظر خود خارج شویم 1.2092فت و ما توانستيم از نيمه اول معامله نيز در قيمت قيمت بازهم کاهش یا.  نيمه دوم معامله را بستيم و حد زیان نيمه دیگر را به نقطه سر به سر مجموع دو معامله منتقل نمودیم 1.2181با برگشت قيمت به . پس از آن قيمت باز هم باالتر رفت ولی نتوانست به حد زیان ما برخورد نماید و کاهش پيدا کرد. انجام شد 1.2278فروش در قيمت قيمت باز هم باالتر رفت و نيمه دوم معامله . ، انجام دادیم1.2358دست یافت و ما نيمی از معامله فروش خود را در این قيمت با حد زیان  1.2181به تراز  2006ژانویه  23سپس قيمت مجدداً در تاریخ . انجام شده است 1.2004تا  1.2181از  2006مثال یک حرکت بازگشتی طی اوائل سال  در این. بررسی می کنيم EUR/USDمثالی از معامله فروش را در نمودار یک ساعته 

  
  . نيمه اول معامله را نيز با سود مورد نظر پایان دادیم 8ساعت بعد در ساعت  10ببندیم و حدود  118.22صبح روز بعد در قيمت 10صعود قيمت چندان ادامه نيافت و ما توانستيم نيمه دوم معامله فروش را ساعت . منيم دوم معامله فروش خود را با همان حد زیان انجام دادی 118.78شدیم و با افزایش مجدد قيمت در نقطه  119.36وارد معامله فروشی با حد زیان در قيمت  2006آوریل  3در تاریخ  118.22با صعود مجدد قيمت و رسيدن به قيمت . پيپ بوده است 116یعنی  117.08تا  118.22ه این حرکت از دامن. انجام داده است 2006مارس  30صبح  8تا  2006مارس  29صبح  8قيمت یک حرکت بازگشتی را از ساعت . در چارچوب زمانی ساعتی را مشاهده می کنيم USD/JPYمثالی دیگر از فروش جفت ارز 

  . شرایطی که اغلب در بازار فارکس وجود دارد. واضح است که این استراتژی در بازار های دامنه ای دارای بهترین کاربرد است. توجه کنيد که چگونه یک معامله گر چاالک می تواند با مخاطره نه چندان زیاد در چارچوب های زمانی کوتاه از حرکات بازار سود ببرد. تر نشان داداین مثال بار دیگر قدرت این استراتژی را در چارچوب های زمانی کوتاه
  . مثالی از شکست این استراتژی می پردازیمحال به 

  
  .ه بار آوردپيپ زیان ب 465خورد و مجموعا  114.88و قيمت  2005اکتبر  14متاسفانه قيمت در روند صعودی خود هيچ توقفی نداشت و حد زیان هر دو نيمه معامله در تاریخ . انجام شد 113.33نيمه دوم معامله فروش در قيمت   2005سپتامبر  27هفت روز بعد در . نمودیم 111.78مه اول معامله در قيمت با تشکيل یک سقف دو قلو اقدام به انجام ني 2005سپتامبر  20در . ، چنان مومنتوم قوی ای داشت که فروشندگان هيچگاه نمی توانستند زیان های خود را جبران نمایند 2005در ربع چهارم سال  USD/JPYاین مثال نشان می دهد که روند صعودی جفت ارز . کل حساب معامالتی را از ميان ببردچرا که فقط یک روند قوی بدون بازگشت می تواند . به همين دليل است که قرار دادن حد زیان بر اساس قواعد در این استراتژی بسيار مهم است. بزرگترین خطر برای این استراتژی، بازار یک طرفه ای است که بازگشتی در آن وجود نداشته باشد

  
  روایتی دیگر از استراتژی حافظه قيمت

  . مواقع موفق عمل کرده است% 70این استراتژی در . استراتزی حافظه قيمت سود آور است چون احتمال موفقيت در آن بسيار باالتر از شکست است. پيپ سود حاصل می شد 310پيپ زیان پدید آمد در حالی که اگر هر دو نيمه معامله با سود بسته می شدند، تنها  465ثال قبلی با خوردن حد زیان بعنوان نمونه در همين م. واحد مخاطره ایجاد می نماید 1.5محاسبه می شود که در بهترین حالت این استراتژی یک واحد سود در برابر . یکی  از انتقاداتی که منتقدات این استراتژی مطرح می کنند نسبت مخاطره به سود پائين آن است
  . در یک مرحله انجام می شود ولی نسبت مخاطره به سود آن مناسبتر است و ورود به معامله فقط. این روایت موقعيت های معامالتی کمتری پدید می آورد و ممکن است صحت کمتری داشته باشد. ولی معامله گرانی که از این نسبت مخاطره به سود ناراضی اند می تواند از روایت دیگری از این استراتژی استفاده نمایند

  :قواعد این روایت از حافظه قيمت به شرح زیر هستند
  

  قواعد ورود به معامله خرید
  .در نمودار روزانه یا ساعتی یک بازگشت قيمت در حرکت نزولی بيابيد )1
 .از حرکت اصلی باشد% 38.2این دامنه نباید کمتر از . دامنه این بازگشت را بيابيد )2
 .این دامنه را از نقطه کف کم کنيد و از آن به عنوان حد زیان استفاده نمائيد )3
 )استفاده کنند% 38.2عالقه مندان فيبوناچی می توانند از نسبت . (وقتی قيمت مجددًا نزول کرد و تا حد یک سوم این دامنه از نقطه کف گذشت وارد هر دو نيمه معامله خرید شوید )4
 .ه را به عنوان حد سود تعيين کنيد دامن% 50برای نيمه اول  )5
 . با بسته شدن معامله اول با سود، حد توقف معامله دوم را به نقطه ورود منتقل نمائيد )6
  .دامنه تنظيم نمائيد% 100حد سود نيمه دوم معامله را برابر  )7

  
  

  قواعد ورود به معامله فروش
  .يابيددر نمودار روزانه یا ساعتی یک بازگشت قيمت در حرکت صعودی ب )1
 .از حرکت اصلی باشد% 38.2این دامنه نباید کمتر از . دامنه این بازگشت را بيابيد )2
 .این دامنه را از نقطه سقف کم کنيد و از آن به عنوان حد زیان استفاده نمائيد )3
 )استفاده کنند% 38.2عالقه مندان فيبوناچی می توانند از نسبت . (یدوقتی قيمت مجددًا صعود کرد و تا حد یک سوم این دامنه از نقطه سقف گذشت وارد هر دو نيمه معامله فروش شو )4
 .دامنه را به عنوان حد سود تعيين کنيد % 50برای نيمه اول  )5
 . با بسته شدن معامله اول با سود، حد توقف معامله دوم را به نقطه ورود منتقل نمائيد )6
  .دامنه تنظيم نمائيد% 100حد سود نيمه دوم معامله را برابر  )7

  .موارد موفق باشد، سود آور خواهد بود% 50یعنی اگر این استراتژی در . را به دست می دهد 1.15:1پيپ است که نسبت مخاطره به سود  134پيپ و مخاطره پذیرفته شده  150یعنی سود هر دو نيمه معامله . پيپ است 100م پيپ و حد سود نيمه دو 50حدسود نيمه اول معامله . پيپ  67پيپ باالتر از یک نقطه سقف انجام می شود با حد زیان  33ورود در قيمت . پيپ استفاده نمائيد 100برای سهولت محاسبات می توانيد از مثالی با حد زیان . آن است 1.15:1مزیت این روایت از استراتژی نسبت مخاطره به سود 
  :مثالی از این روایت را در ادامه پی می گيریم

  
  

  . جازه نمی دهيم یک معامله سود آور به معامله ای زیان ده تبدیل شوداین وضعيت کامًال منطبق با استراتژی ما است که هرگز ا. نيمه دوم معامله با برخورد به حد توقف در نقطه ورود بسته شد. در اینجا با بسته شدن نيمه اول معامله، حد توقف نيمه دوم معامله را به قيمت ورود منتقل کردیم. حاصل گردید 1.2086اولين هدف قيمتی ما در  2006آوریل  3 صبح 1قيمت کمی در جهت زیان ما حرکت کرد ولی نهایتًا کاهش یافت و در ساعت . اقدام به فروش نمودیم 2006مارس  30صبح  10در  1.2148با صعود مجدد بر اساس قواعد، ما در قيمت . پيپ 126یعنی . را شاهد بودیم 1.1979تا  1.2105از قيمت  EUR/USDیک حرکت بازگشتی در قيمت جفت ارز  2006مارس  29در 
  

  
  

  .پيپ سود بدست آمد 252به حد سود برخورد کرد و  1.7426نيمه دوم معامله نيز بعدا در . ورد کرد و بسته شدبه حد سود خود خود برخ 2006آوریل  3در تاریخ  1.7342نيمه اول معامله در قيمت . قيمت قدری پائين تر رفت ولی مجددا صعود خود را آغاز نمود. پيپ پائين تر از کف دو گانه قرار داده شد 165یعنی  1.7145حد زیان در قيمت . اقدام به خرید نمودیم 1.7258زیان تعيين شده، در قيمت بنابراین با کاهش مجدد و در یک سوم مسير به سمت حد . را شاهد بودیم 1.7482تا  1.7314از  GBP/USDیک حرکت بازگشتی قوی در  2006مارس  3در . آخرین مثال معامله خرید بر اساس این روایت را نشان می دهد 
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  در چارچوب پنج دقيقه اي Momoاستراتژي  -1
بعضي از معامله گران بسيار پر حوصله هستند و مدت زيادي صبر مي كنند تا يك موقعيت معاملـه  

ل معامله گران ديگري وجود دارند كه كم حوصـله انـد و مايلنـد طـي     در مقاب. بسيار مناسب بيابند
ايـن  . چند دقيقه تا حداكثر چند ساعت يك حركت مناسب براي ورود به معامله در بازار پيدا كننـد 

. معامله گران كم حوصله مي توانند به معامله گران قدرتمندي بر اسـاس مومنتـوم تبـديل شـوند    
مي كنند تا بازار قدرت كافي بـراي حركـت يـك جفـت ارز در جهتـي      چرا كه اين معامله گران صبر 

در اينحالت اين معامله گران سوار بر مومنتوم شـده و اميدوارنـد كـه ايـن     . خاص را بدست آورد 
در عين حال هـر گـاه قـدرت قيمـت     . مومنتوم بتواند قيمت را در همان جهت بخوبي حركت دهد

چـون يـك   . ين كسـي اسـت كـه از بـازار بيـرون مـي پـرد       كاهش يابد، معامله گر كم حوصله ما اول
استراتژي صحيح بر اساس مومنتوم نيازمند قواعد محكمي براي خروج به موقـع از بـازار اسـت تـا     
بتواند از سود خود محافظت كند و در عين حال بتواند تا آنجا كه ممكن اسـت بـر حركـت قيمـت     

  . سوار شده و حداكثر سود را بدست آورد
در چارچوب پـنج   Momoاستراتژي «  ژي درخشاني بر پايه مومنتوم توسعه داده و آنرا ما استرات
زيرا در اين روش به دنبال يك مومنتوم انفجاري در چارچوب زماني بسيار . نام نهاده ايم »دقيقه اي

رك اولـين انـديكاتور ميـانگين متحـ    . ما از دو انديكاتور استفاده مي كنيم. كوتاه پنج دقيقه اي هستيم
به ايـن دليـل از ميـانگين متحـرك نمـائي بـه جـاي سـاده         . است EMA20نمائي بيست دوره اي يا 

استفاده كرده ايم كه ميانگين متحرك نمائي وزن بيشتري به قيمت هاي اخير مي دهد و اين همان 
اين ميانگين متحرك به ما كمـك  . چيزي است كه براي تشخيص حركت هاي سريع به آن نياز داريم

 MACDواگـرا يـا   -انديكاتور بعـدي ميـانگين متحـرك همگـرا    . ند كه روند را تشخيص دهيممي ك
  .است 12,26,9تنظيمات اين انديكاتور هم همان تنظيمات پيش گزيده يا . است

ولـي فقـط در مـواقعي كـه مومنتـوم      . اين استراتژي يك استراتژي مبتني بر برگشت قيمـت اسـت  
همچنين هـر معاملـه را بـه دو    . انفجاري قوي را سبب شودآنقدر قوي باشد كه بتواند يك حركت 

در بخش اول ما به دنبـال تضـمين سـود هسـتيم و     . بخش محافظه كارانه و تهاجمي تقسيم مي كنيم
ولي در بخش دوم به سود . سعي داريم كه نگذاريم معامله برنده مان به معامله بازنده تبديل شود

در شرايطي كـه  . حداكثر حركت قيمت بهره برداري كنيماجازه رشد مي دهيم و سعي مي كنيم از 
  . حد زيان را به نقطه ورود منتقل كرده ايم و در معرض هيچگونه مخاطره اي نخواهيم بود
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  قواعد معامله خريد
معاملـه شـود و در    EMA20به دنبال شرايطي هستيم كه جفت ارز مورد نظر ما كمتـر از   )1

  . منفي باشد MACDعين حال 
در حـال   MACDرا به سمت باال قطع كند و در عين حـال   EMA20نيم تا قيمت صبر مي ك )2

 . شودمثبت شدن باشد و يا طي حداكثر پنج ميله مثبت 

 . وارد معامله خريد مي شويم EMA20پيپ باالتر از  10 )3

در معامله تهاجمي حد زيان را در حوالي يك كف قيمتي در نمودار پنج دقيقه اي قـرار مـي    )4
پيـپ   EMA20 )30پيـپ كمتـر از    20عامله محافظه كارانه حد زيـان را روي  دهيم و در م

 .تنظيم مي نمائيم) كمتر از نقطه ورود

معامله محافظه كارانه در سودي معادل حد زيان مي بنديم و حد زيان معامله تهاجمي را به  )5
 . نقطه ورود منتقل مي كنيم

 . منتقل مي كنيم EMA20ز پيپ كمتر ا 15كششي را به  توقفبا افزايش قيمت، حد  )6

با افزايش قيمت به سمت بـاال افـزايش مـي يابـد ولـي بـا        Trailing Stopكششي يا  توقفحد (
 )مترجم. كاهش قيمت تغييري نمي كند

  
  فروشقواعد معامله 

معاملـه شـود و در    EMA20به دنبال شرايطي هستيم كه جفت ارز مورد نظر ما بيشتر از  )1
  . مثبت باشد MACDعين حال 

در  MACDرا به سمت پائين قطـع كنـد و در عـين حـال      EMA20صبر مي كنيم تا قيمت  )2
 . شودحال منفي شدن باشد و يا طي حداكثر پنج ميله منفي 

 . وارد معامله فروش مي شويم EMA20پيپ پائين تر از  10 )3

ي در معامله تهاجمي حد زيان را در حوالي يك سقف قيمتي در نمودار پنج دقيقه اي قرار مـ  )4
پيـپ   EMA20 )30پيـپ بيشـتر از    20دهيم و در معامله محافظه كارانه حد زيـان را روي  

 .تنظيم مي نمائيم) بيشتر از نقطه ورود

معامله محافظه كارانه در سودي معادل حد زيان مي بنديم و حد زيان معامله تهاجمي را به  )5
 . نقطه ورود منتقل مي كنيم

 . منتقل مي كنيم EMA20پيپ بيش از  15كششي را به  توقفبا كاهش قيمت، حد  )6
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  :به مثال هاي بعدي توجه فرمائيد

 
 

در اين زمـان مشـاهده   . است 17/03/2006در تاريخ  EUR/USDاولين مثال مربوط به جفت ارز 
را به سمت باال قطع كرده  EMA20در حال مثبت شدن است و قيمت نيز منحني  MACDشد كه 
بـوده اسـت ولـي هنـوز      EMA20قيمت بـيش از   02:00و  00:30ت با وجود اينكه بين ساعا. است

  .هنوز كمتر از صفر بوده است MACDچرا كه . سيگنال خريد صادر نشده است
سـيگنال خريـد    1.2044در قيمـت  . خط صفر را قطع كند و مثبـت شـود   MACDما صبر كرديم تا 

حد زيان عبـارت بـود   . يموارد معامله خريد شد 1.2056=10+1.2046صادر گرديد و ما در قيمت 
ايـن هـدف حـدود دو    . 1.2086=1.2056+30هدف اول ما عبارت بـود از   1.2026=1.2046-20از 

توقـف  ما نيمي از معامله را در اين قيمت بستيم و براي نيم ديگر حـد  . ساعت و نيم بعد محقق شد
در  21:35اعت نيمه دوم ايـن معاملـه در سـ   . منتقل كرديم EMA20پيپ كمتر از  15كششي را به 
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پيپ در  65.5كششي بسته شد و سود ميانگيني برابر توقف با برخورد قيمت به حد  1.2157قيمت 
  .اين دو معامله حاصل گرديد

  
اسـت كـه در نمـودار     22/03/2006در تاريخ  USD/JPYدومين مثال مربوط به معامله جفت ارز 

بـه   EMA20ه قيمت در حال عبـور از  نظير مثال قبل ، مشاهده مي كنيم ك. فوق مشاهده مي شود
  . مثبت نشده است ما به بازار وارد نمي شويم MACDسمت باال است ولي چون هنوز نمودار 

پيـپ بـا    10مثبت مي شود و ما صبر مـي كنـيم تـا قيمـت در مسـير صـعود خـود         MACDسپس 
EMA20 ـ  . فاصله بگيرد و در اين حالت وارد معامله خريد مي شويم  116.67ازار قيمت ورود بـه ب

. در اين مثال موضوع كمي پيچيـده تـر اسـت   . مي باشد 116.57برابر  EMA20است، در حالي كه 
 ،و حد سود معاملـه اول  116.37=116.57-20تعيين مي شود يعني  EMA20پيپ زير  20حد زيان 

پـنج  . 116.97در نقطـه  . پيپ باالتر از قيمـت ورود اسـت   30برابر مقدار زيان پذيرفته شده يعني 
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پـس از بسـته شـدن معاملـه اول مـا حـد       . دقيقه بعد اين معامله به حد سود خود برخورد مي كند
و در  117.07معامله دوم در قيمت . منتقل مي كنيم EMA20پيپ كمتر از  15كششي را به توقف 

بـا اينكـه ايـن معاملـه بـه      . پيپ اسـت  35ميانگين سود اين دو معامله . بسته مي شود 18:00ساعت 
دازه معامله قبلي پر سود نبود، نمودار نشان مي دهد كه قيمت بـه خـوبي در جهـت معاملـه مـا      ان

  . حركت كرده است

  
 20/03/2006در تـاريخ   NZD/USDاولين مثال ما از معامله فروش در مثال فوق روي جفـت ارز  

نـوز  را به سمت پائين قطـع مـي كنـد ولـي ه     EMA20مشاهده مي كنيم كه قيمت . ارائه مي شود
دقيقه بعد خط صـفر را   25هم  MACDبنابراين صبر مي كنيم تا . مثبت است MACDهيستوگرام 

نظيـر مثـال   . انجـام مـي شـود    0.6294ورود به معامله فروش در قيمت . قطع كرده و منفي شود
USD/JPY  وضعيت كمي پيچيده است چون منفي شدنMACD  با عبور قيمت ازEMA20  انجام
  . كه در مثال اول اين دو همزمان انجام شده بودند در حالي. نشده است
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 20حـد زيـان   . اسـت  0.6301برابر  EMA20در اين نقطه . وارد شديم  0.6294پس ما در قيمت 
حد سود بخـش اول معاملـه نيـز بـا فاصـله اي      .  0.6301=0.6301+20يعني  EMA20پيپ بيش از 

ايـن  ). پيـپ اسـپرد   3با در نظر گـرفتن  (  0.6261يعني در نقطه . برابر با حد زيان تعريف مي شود
بخش دوم معامله به نقطـه ورود منتقـل مـي     توقفحد سود دو ساعت بعد حاصل مي شود و حد 

بخـش دوم معاملـه   . تنظيم مي گردد EMA20پيپ بيش از  15حد زيان كششي نيز با فاصله . شود
كششـي بسـته مـي شـود و      در اثر برخورد با حـد زيـان   07:00و در ساعت  0.6262نيز در قيمت 

    . پيپ در اين دو معامله حاصل مي گردد 29.5ميانگين سودي برابر  

  
را نشـان مـي دهـد كـه در تـاريخ       GBP/USDنمودار فوق فرصـت معـامالتي پديـد آمـده روي     

دقيقـه بعـد    10را قطع كـرده و   EMA20در اين نمودار قيمت . بوجود آمده است 10/03/2006
MACD حد زيان . پديد آمده است 1.7375بنابراين نقطه ورود . قطع كرده است نيز خط صفر را

هـدف بخـش اول    1.7405=1.7385+20يعنـي   . قرار داده شـده اسـت   EMA20پيپ بيشتر از  20
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بـا رسـيدن بخـش اول    .  1.7345=1.7375-30يعنـي  . معامله برابر با مخاطره پذيرفته شده اسـت 
پيـپ بـيش    15شي بخش دوم به نقطه ورود و سپس به كشتوقف معامله به هدف قيمتي خود، حد 

بسـته   14:35در سـاعت   1.7268بخش دوم معامله عمـال در قيمـت   . منتقل مي شود EMA20از 
جالب اينجاست كـه  . پيپ محاسبه مي شود 68.5شده است و ميانگين سود حاصل از اين دو معامله 

نيز از منطقه منفي خـارج   MACDكه  به سود رسيدن معامله دوم دقيقا در جائي انجام شده است
  . شده است

در چـارچوب پـنج دقيقـه اي يـك اسـتراتژي بسـيار        Momoبطوريكه مشاهده مي كنيد اسـتراتژي  
ولي اين استراتژي هميشه موفق نيسـت و  . قدرتمند بر اساس مومنتوم براي حركات برگشتي است

  . علت آنرا در يابيمضروري است كه مثالي از ناموفق بودن آن را بررسي كنيم تا 

  
فـوق   EUR/CHFدر چـارچوب پـنج دقيقـه اي را در نمـودار      Momoآخرين مثـال از اسـتراتژي   

 EMA20در اين نمودار قيمـت  . بوقوع پيوسته است 21/03/2006مشاهده مي كنيد كه در تاريخ 
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ثبـت  با قطع خط صـفر از منطقـه م   MACDدقيقه بعد نيز  20را به سمت پائين قطع كرده است و 
پيـپ   20حـد زيـان   . گرديـده اسـت  1.5711به منفي وارد شده و منجر به سيگنال ورود در نقطـه  

هدف اولين بخش از معامله برابـر  . 1.5741=1.5721+20قرار داده مي شود يعني  EMAبيشتر از 
.  1.5681=1.5721-30 يعنـي  . پيـپ كمتـر از نقطـه ورود اسـت     30با مخاطره پذيرفته شده يعني 

مي رسد ولي اين كاهش هنوز براي رسيدن بـه هـدف قيمتـي     1.5696هش مي يابد و به قيمت كا
 30سپس قيمت برگشت مي كند، به حد زيان برخورد مي نمايد و منجـر بـه زيـان    . ما كافي نيست

  . پيپي روي كل معامله ما مي شود
وجـه قـرار   در چارچوب پـنج دقيقـه اي بايـد مـورد ت     Momoمهمترين مسئله اي كه در استراتژي 

در مـواقعي كـه   . دامنه نوسان نبايد خيلي كم و يا خيلي زيـاد باشـد  . گيرد، دامنه نوسان قيمت است
حركت كنـد و در عـين حـال     EMA20به دو طرف  بازار بسيار آرام باشد، ممكن است قيمت دائماً

MACD   مقابـل   در. نيز مداوما خط صفر را قطع كند و تعداد زيادي سيگنال نادرست توليـد نمايـد
اگر اين استراتژي روي جفت ارزي با دامنه نوسان بسيار زياد به كار گرفته شود، ممكن اسـت قبـل   

  . از برخورد به هدف به حد زيان برخورد نمايد
 

 CCIبر اساس  » كار صحيح را انجام بده «استراتژي  -2
براي . نطور استدر معامله گري نيز همي. تصميم گيري صحيح كار بسيار دشواري در زندگي است

از . بسياري از معامله گران خريد در قيمت هاي باال  يا فروش در قيمت هـاي پـائين دشـوار اسـت    
گذشته ما عادت داشته ايم كه به دنبال قيمت هاي ارزان باشيم و ارزان بخريم و در موقـع فـروش   

ولـي در واقـع بـه     ،دارندهمنوائي با روند را  يبا وجود اينكه اكثر معامله گران ادعا. گران بفروشيم
معامله گري بر اساس برگشت مي تواند بسيار . دنبال اين هستند كه ارزان بخرند و گران بفروشند

ولي در ) و ما در آينده استراتژي هاي متعددي در اين رابطه معرفي خواهيم كرد( سودآور باشد 
عمل كند و معامله گر را بـا   مواقعي كه روندي قوي وجود داشته باشد، مي تواند بسيار بي رحمانه

بعضي مواقع بسيار ساده تر و سودآورتر اين است كه بـا جريـان   . برخورد به حد زيان مواجه نمايد
هنوز بسياري از معامله گران به معامله بر اساس شكست بي ميل هستند و بيم . قيمت همراه شويم

  . دام به خريد نموده انددارند كه آخرين كساني باشند كه در انتهاي يك روند صعودي اق
كار صـحيح  «چگونه مي توانيم با اطمينان به معامله موفق بر اساس شكست دست بزنيم؟ استراتژي 

اين اسـتراتژي زمـاني بـه خريـد يـا      . براي پاسخگوئي به اين سوال طراحي شده است »را انجام بده
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در واقع اين اسـتراتژي  . فروش فرمان مي دهد كه بسياري از معامله گران از آن دوري مي جويند
معامله گر را در موقعي كه بسياري از معامله گران از ادامه روند مايوس هسـتند، در جهـت رونـد    

تسليم شدن معامله گران ضد روند در برابـر مومنتـوم قـوي رونـد موجـب سـود       . قرار مي دهد
مي سـازد كـه طـي    آوري معامالت حاصل از اين استراتژي در مدتي كوتاه مي شود و شما را قادر 

  . مدت كوتاهي پس از ورود به معامله  با سود از آن خارج شويد
كـه كمتـر در معـامالت فـاركس      بـرد از انديكاتوري بهره مـي   »كار صحيح را انجام بده«استراتژي 

نـام دارد كـه ابتـدا توسـط      CCIيـا   »شاخص كانال كاال«اين انديكاتور . مورد استفاده قرار مي گيرد
معرفي شد و براي حل مشكالت مربوط به سيگنال ها طراحـي شـده    1980رت در سال دونالد المب

بـه  . بر اندازه گيري انحراف قيمت يك جفت ارز از ميانگين آماري آن قـرار دارد  CCIتمركز . بود
يك انديكاتور بسيار مناسب و حساس براي اندازه گيري مومنتـوم اسـت و بـه مـا      CCIهمين دليل 

  . الترين احتمال موفقيت را براي استراتژي خود حاصل نمائيمكمك مي كند كه با
يك انديكاتور بدون  CCIبدون درگير شدن در فرمول رياضي اين انديكاتور توجه داشته باشيد كه 

 -100حاكي از اشباع از فـروش بـودن و مقـادير كمتـر از     + 100حد است و معموال مقادير بيش از 
ولي ما از ايـن مقـادير بـه عنـوان نقـاط ماشـه ورود بـه        . ت استحاكي از اشباع از خريد بودن قيم

ما به دنبال ورود بـه  . استفاده مي كنيم CCIمعامله به صورت كاربردي متفاوت از كاربرد متعارف 
تشكيل دهد و بـه همـين    100يك حداكثر جديد بيش از  CCIمعامله خريد در شرايطي هستيم كه 
در اسـتراتژي  . وارد معامله فـروش خـواهيم شـد    -100ر از ترتيب با تشكيل يك حداقل جديد كمت

ما به دنبال يك حركت جديد در مومنتوم هستيم كه بتواند موجب صعود  »كار صحيح را انجام بده«
فرضيه پشتيبان اين استراتژي مشابه اصل بقاء انـدازه حركـت در   . يا نزول بيش از پيش قيمت شود

بخوبي مي تواند قيمت را در جهت خود به جلـو   CCIدر  يك حداكثر يا حداقل جديد. فيزيك است
  . براند، قبل از اينكه قيمت متوقف شود با برگردد

  
  قواعد معامله خريد

  .دوره اي نصب كنيد 20را با تنظيم  CCIدر نمودار روزانه يا ساعتي انديكاتور  )1
به كمتـر از  رسيده و پس از آن  100در نوبت قبلي به بيش از  CCIحداكثر مقداري را كه  )2

 .كاهش يافته بيابيد 100

 .اين مقدار حداكثر را بيابيد و ثبت كنيد  )3
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و نيز حداكثر قبلـي رسـيد، بـا بسـته شـدن كنـدل وارد        100به بيش از  CCIاگر بار ديگر   )4
 . معامله خريد شويد

 . از حداقل كندل ذكر شده به عنوان حد زيان استفاده نمائيد )5

نيم ديگر را بـه   توقفان شد نيمي از معامله را ببنديد و حد هر گاه سود شما برابر با حد زي )6
 . نقطه ورود منتقل نمائيد

 .هر گاه سود معامله دوم به دو برابر حد زيان شما رسيد معامله دوم را هم ببنديد )7

  
  فروشقواعد معامله 

  .دوره اي نصب كنيد 20را با تنظيم  CCIدر نمودار روزانه يا ساعتي انديكاتور  )1
رسيده و پس از آن به بيش از  -100در نوبت قبلي به كمتر از  CCIمقداري را كه حداكثر  )2

 .كاهش يافته بيابيد  -100

 .اين مقدار حداقل را بيابيد و ثبت كنيد  )3

و نيز حداقل قبلي رسـيد، بـا بسـته شـدن كنـدل وارد       -100به كمتر از  CCIاگر بار ديگر   )4
 . معامله فروش شويد

 . ه به عنوان حد زيان استفاده نمائيداز حداكثر كندل ذكر شد )5

نيم ديگر را بـه   توقفهر گاه سود شما برابر با حد زيان شد نيمي از معامله را ببنديد و حد  )6
 . نقطه ورود منتقل نمائيد

 .هر گاه سود معامله دوم به دو برابر حد زيان شما رسيد معامله دوم را هم ببنديد )7

  :به مثال هاي بعدي توجه فرمائيد
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در  100مشاهده مي كنيد كه يك سقف بيش از . است EUR/USDولين مثال مربوط به جفت ارز ا

بـوده   CCI 130.00بوجود آمده و اين مقدار حداكثري در  2005سپتامبر  5در تاريخ  CCIمقدار 
 2005دسامبر  13بتواند مجددا صعود كرده و در تاريخ  CCIبيش از سه ماه طول كشيده تا . است

مشاهده مي كنيد كه طـي ايـن مـدت رونـد نزولـي بـوده و تـالش        . همين مقدار برسد مجددا به
بـه   CCI،  2005دسامبر  13ولي در تاريخ . قيمت براي شكست روند نزولي بارها ناكام مانده است

قيمت . كرده ايم 1.1945رسيده و ما با بسته شدن كندل روزانه اقدام به خريد در قيمت  162.61
هـدف اول معاملـه برابـر بـا     . به عنوان حد زيان استفاده شده است 1.1906يعني  حداقل اين كندل

نيمي از معامله در ايـن هـدف قيمتـي    . پيپ باالتر بوده است 40مخاطره پذيرفته شده يعني حدود 
بسته شده و نيم ديگر معامله با هدف سود دو برابر ايـن مقـدار بـه راه خـود ادامـه       1.1985يعني 

اسـت يعنـي    1:1.5نسبت سود به مخاطره اين معاملـه  . بسته شده است 1.2035 داده و در قيمت
. مواقع معامله به سود برسد، ايـن اسـتراتژي داري سـود آوري مناسـبي خواهـد بـود      % 50اگر در 
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ساعت اتفـاق افتـاده    24همچنين توجه كنيد كه كسب سود در اين معامله به سرعت و در كمتر از 
  . باالي قيمت در حركت صعودي خود مي باشداست كه به دليل مومنتوم 

  
براي معامله گراني كه مايل نيستند حدود سه ماه براي ورود به يك معامله صبر كننـد، اسـتفاده از   

حتـي در  . نمودار يك ساعته نيز مقدور است كه فرصتهاي معامالتي بسيار بيشتري را ارائه مي نمايد
ايـن   نعدد نيستند و اين خـود يكـي از دالئـل موفـق بـود     اين چارچوب زماني نيز تعداد معامالت مت

. تعداد معامالت  كمتر يعني معامله بهتر: چرا كه يك پند معروف معامالتي مي گويد. استراتژي است
ولي به هر صورت در چارچوب يك ساعته تعدد معامالت بسـيار بـيش از چـارچوب روزانـه خواهـد      

مشـاهده مـي    2006ام مـارس   28ام تـا   24بـين   را EUR/USDدر شكل فوق نمودار قيمت . بود
ثبـت   142.96يك نقطه حداكثر در  CCIام مارس انديكاتور  24بعد از ظهر روز  1در ساعت . كنيد

ام مـارس يـك نقطـه حـداكثري بيشـتر در       28صبح روز  4در ساعت  ،كرده است و پس از كاهش
ما وارد معامله خريد شديم و حـد   1.2063با بسته شدن كندل در نقطه . تشكيل داده است184.72

قيمت براي چند ساعت فشرده شد ولي پـس از  . قرار داديم 1.2027زيان را در حداقل كندل يعني 
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 28صبح  8حركت كرد و نيمه اول معامله در ساعت  1.2103آن به سوي هدف قيمتي اول ما يعني 
تقل كرديم تا از ورود معاملـه  معامله دوم را به نقطه ورود من توقفحد . بسته شد 2006ام مارس 

اين نيمه معامله چند ساعت بعد در نقطه سر به سر بسته شد و فقـط  . خود به زيان جلوگيري كنيم
. ولي به ياد داشته باشيد نيمي از نان بهتر از هيچ اسـت . پيپ سود معامله اول براي ما باقي ماند 40

خوبي استفاده كنـيم، ايـن نيمـه هـاي نـان مـي        اگر از فرصتهائي كه بازار در اختيار ما مي گذارد به
  . تواند به تمام يك نانوائي تبديل شود

  

  
 11در . در چارچوب زماني روزانه است USD/CHFمثال سوم مربوط به معامله فروش جفت ارز 

چنـد روز بعـد   . تشكيل شده است -131.5در مقدار  CCIيك كف قيمتي در انديكاتور  2004اكتبر 
CCI در اينجا با بسته شـدن كنـدل روزانـه و    . مي رسد -133.68عبور رده و به مقدار  از اين كف

بـه عنـوان    1.2545وارد معامله فروش مي شويم و از مقدار حداكثر كندل يعني  1.2445در نقطه 
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فقـط دو روز بعـد حاصـل شـد و      1.2345اولين هدف قيمتي ما يعنـي  . حد زيان استفاده مي نمائيم
نيمـه دوم معاملـه بـه نقطـه      توقـف حـد  . پيپ سود بستيم+ 100در اين قيمت با  نيمي از معامله را

نيمـه دوم  . ورود منتقل و اجازه داده شد كه باز هم قيمت در جهت افزايش سود مـا كـاهش يابـد   
 1.2245پيپ سود در قيمت + 200اكتبر يعني پنج روز پس از ورود به معامله با  19معامله در روز 

درحالي كه ريسـك پذيرفتـه    .پيپ سود بدست آمد 300اين معامله در مجموع يعني در . بسته شد
در روزهاي بعد نيز برگشت قيمتي مشاهده نمي شود چرا كه مومنتوم . پيپ بوده است 200شده 

اين چيزي است كه ما احتمال قوي در موفقيـت  . قوي نزولي، قيمت را همچنان به پائين رانده است
  . به شما ارزاني مي دارد »كار درست را انجام بده  «ت كه استراتژي مي ناميم و همان چيزي اس

  
بعد  9در ساعت . نمايش مي دهد EUR/JPYمثال چهارم معامله كوتاه مدت ديگري را در فروش 

را ثبـت نمـوده    -115.19، نمودار قيمت اين جفت ارز يك نقطه كـف در   2006مارس  21از ظهر 
امكـان ورود بـه يـك     2006مارس  26بعد از ظهر روز  8در ساعت  تقريبا پنج روز بعد يعني. است
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بـه   CCIدر ايجـا  . معامله بر اساس قواعد استراتژي كار درست را انجـام بـده حاصـل شـده اسـت     
اين كندل يك كنـدل  . كاهش يافته و با بسته شدن كندل وارد معامله فروش شديم -1.3368مقدار 

باعت شد كـه مـا مجبـور بـه پـذيرش مخـاطره اي بـه         بسيار بزرگ در چارچوب يك ساعته بود و
قرار  141.51و حد زيان در نقطه  140.79ورود به معامله فروش در قيمت . پيپ باشيم 74ميزان 

وش در ايـن مقطـع هـراس داشـتند و فكـر مـي       راكثر معامله گران از ورود به معامله ف. داده شد
ه استراتژي خود اعتقاد داشـتيم و آنـرا دنبـال    ولي ما ب. كردند كه ادامه نزول چندان محتمل نيست

سـاعت بعـد يعنـي     24قيمت ابتدا كمي فشرده شد ولي پس از آن كاهش يافت و كمتر از . نموديم
 74به اولين هدف قيمتي مـا رسـيد و سـود قابـل توجـه       2006مارس  27بعد از ظهر  1در ساعت 

ايـن جفـت ارز بـه    . رود منتقل نمـوديم را به نقطه و توقفبار ديگر حد . پيپي مورد نظر حاصل شد
بـا وجـود   . كف خود رسيد و صعود كرد و در نتيجه نيمه دوم معامله ما در نقطه ورود بسـته شـد  

پيپـي نصـيب مـا كـرد بـدون       74اينكه قيمت به هدف دوم ما نرسيد ولي اين معامله سود مناسب 
  . اينكه به مقدار قابل توجهي در زيان فرو رفته باشد
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ثال ما نشان مي دهد كه چگونه اين استراتژي مي تواند منجر به زيان شـود و اسـتفاده از   آخرين م
بـر مومنتـوم   براي حصول سود  »كار درست را انجام بده «استراتژي . حد زيان تا چه حد مهم است

وقتي كه مومنتوم نتواند قيمـت را بـه حركـت در آورد نشـانه ايـن اسـت كـه شـايد         . تكيه مي كند
را در چارچوب زمـاني يـك سـاعته     AUD/USDدر مثال فوق نمودار . ت در راه باشدبرگشت قيم

 2در تاريخ  132.58يك نقطه حداكثر در مقدار  CCIمشاهده مي كنيد كه ابتدا . مشاهده مي كنيد
بـه مقـدار    CCIانـديكاتور   2006مـي   4صـبح   11چنـد روز بعـد در   . تشكيل داده است 2006مي 

و حد  0.7721نقطه ورود . گنال ورود به معامله خريد صادر نموده استرسيده  و يك سي 1.4944
قيمـت  . توجه كنيد كه قيمت به جاي باال رفتن يكباره سقوط كـرده اسـت  . بوده است 0.7709زيان 

پيپي منطبق با استراتژي  12رسيده و اگر معامله گر حاضر نيود حد زيان  0.7675در اين سقوط به 
بنابراين توجـه داشـته باشـيد    . پذيرش اين زيان سنگين سه برابري مي شدرا تحمل كند مجبور به 

نيز امكان معامله زيان ده و برخورد به حد زيان وجـود   »كار درست را انجام بده«كه در استراتژي 
  . دارد

  
  MACDتركيبي ميانگين متحرك و   استراتژي -3

تنها كاري كه بايد انجام دهيد ايـن  . در تئوري، معامله گري بر اساس تعقيب روند بسيار ساده است
وقتي قيمت در حال صعود است معامله خريد داشته باشيد و وقتـي قيمـت در حـال نـزول      «. است

وقتي به دنيال يـك فرصـت   . است  ولي در عمل چنين معامالتي بسيار مشكل.  »است معامله فروش
  :الت به ذهن شما خطور كندممكن است اين سوا ،معامالتي براي معامله بر اساس روند هستيد

  جهت روند چيست؟
  آيا االن بايد با روند همراه شوم و يا منتظر يك حركت بازگشتي بمانم؟

  چه موقع اين روند تمام مي شود؟
يعنـي  . اين است كه بسيار دير با روند همراه شـود  ،بزرگترين واهمه يك معامله گر بر اساس روند

با وجود اين مشكالت معامله گري بـر اسـاس رونـد يكـي از     . در نقطه اي كه روند رو به افول است
چرا كه وقتي يك روند كوتاه مدت يا بلند مـدت شـكل   . مورد توجه ترين سبك هاي معامالتي است

  . مي گيرد، مي تواند براي ساعت ها، روزها و حتي ماه ها ادامه داشته باشد
پاسخگوئي به سواالت فـوق مـي توانـد     ما براي اين منظور استراتژي اي طراحي كرده ايم كه ضمن

اين استراتژي استراتژي تركيبي ميانگين متحـرك و  . نقاط ورود و خروج را نيز دقيقا مشخص نمايد
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MACD ميـانگين متحـرك   : ما دو ميانگين متحرك را در استراتژي خود به كار گرفته ايم. نام دارد
عمـال دوره  . SMA100دوره اي يـا   100و ميانگين متحـرك سـاده    SMA50دوره اي يا  50ساده 

ما اين استراتژي را . مناسب براي ميانگين متحرك بستگي تام به چارچوب زماني مورد استفاده دارد
به عنـوان ماشـه بـراي     SMA50.  براي چارچوب هاي زماني يك ساعته و روزانه طراحي كرده ايم

هت صـحيح رونـد را نمـايش مـي     به ما ج SMA100در حالي كه  .تعيين نقاط ورود به كار مي رود
در اين استراتژي ما فقط وقتي وارد معامله خريد يا فروش مي شويم كه قيمت ميانگين هاي . دهد

بـا وجـود اينكـه ايـن اسـتراتژي از منطقـي مشـابه اسـتراتژي         . متحرك را در جهت روند قطع كنـد 
Momo تحرك هـاي بلنـد مـدت    بهره مي برد ولي بسيار هوشيارانه تر از آن است و از ميانگين م

  .  تري در چارچوب زماني يك ساعته و روزانه براي كسب سود هاي بلند مدت تر بهره مي گيرد
  :قوائد ورود به معامله خريد

را  ، بـازار دوره اي است 100و  50از هر دو ميانگين متحرك  كمتردر موقعي كه قيمت  )1
 . زير نظر بگيريد

پبـپ   10كـرده و از آن   را به سمت بـاال قطـع   هر گاه قيمت يكي از ميانگين متحرك ها )2
ميلـه اخيـر از    5اگر ايـن انـديكاتور طـي    . نگاه كنيد MACD، به انديكاتور فاصله گرفت

 . منفي به مثبت تغيير جهت داده است ، وارد معامله خريد شويد

 . حد زيان را در نقطه حداقل پنج ميله قبلي قيمت قرار دهيد )3

دو برابر مخاطره اي كه پذيرفته ايد، ببنديـد و در نـيم ديگـر    نيمي از معامله را با سود  )4
 . را به نقطه ورود منتقل فرمائيد توقفحد 

 10را بـه سـمت پـائين شكسـته و      SMA50نيمه دوم معامله را وقتي ببنديد كه قيمت  )5
 . پيپ با آن فاصله گرفته باشد

  
  :فروشقوائد ورود به معامله 

را  ، بـازار دوره اي است 100و  50يانگين متحرك از هر دو م بيشدر موقعي كه قيمت  )1
 . زير نظر بگيريد

پبـپ   10هر گاه قيمت يكي از ميانگين متحرك ها را به سمت بـاال قطـع كـرده و از آن     )2
 5اگـر ايـن انـديكاتور طـي     . نگاه كنيـد  MACDفاصله گرفته گرفته است ، به انديكاتور 

 . ، وارد معامله فروش شويد ميله اخير از مثبت به منفي تغيير جهت داده است
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 . حد زيان را در نقطه حداكثر پنج ميله قبلي قيمت قرار دهيد )3

نيمي از معامله را با سود دو برابر مخاطره اي كه پذيرفته ايد، ببنديـد و در نـيم ديگـر     )4
 . را به نقطه ورود منتقل فرمائيد توقفحد 

پيـپ   10سمت باال شكسـته و  را به  SMA50نيمه دوم معامله را وقتي ببنديد كه قيمت  )5
 . با آن فاصله گرفته باشد

  .دوره اي است وارد معامله نشويد 100و  50اگر قيمت بين دو ميانگين متحرك 
  : عدي توجه نمائيدببه مثال هاي 

  
  

معاملـه خريـد   . را در چارچوب زماني يك ساعته نمايش مي دهد EUR/USDقيمت  ،اولين نمودار
دوره اي را بـه سـمت    100و  50ني كه قيمت هر دو ميانگين متحرك در زما 2006مارس  13در 
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 5بـيش از   MACDالبته ما فورا به معامله خريد وارد نشـديم چـون   . باال شكسته ، شكل گرفته است
با ديگـر از منفـي    MACDبنابراين صبر كرديم تا . ميله قبلي از منفي به مثبت تغيير جهت داده بود

  . ا آن موقع وارد بازار شويمبه مثبت تغيير جهت دهد ت
ماشه ورود به معامله خريـد چنـدي   . نيز خط صفر را به سمت باال بشكند MACDما صبر كرديم تا 
از منفي به مثبت چكانده شد و ما در اين قيمت به  MACDبا تغيير جهت  1.1945بعد و در قيمت 

اولين . قرار داده شد 1.1917ني ميله قبلي يع 5در نقطه حداقل  نحد زيا. معامله خريد وارد شديم
ايـن  . بـوده اسـت   1.2001پيپ سـود در قيمـت    56پيپي يعني  28هدف قيمتي ما دو برابر ريسك 

 توقـف حد . صبح روز بعد محقق شد و نيمه اول معامله با اين سود خاتمه يافت 11هدف در ساعت 
بر كـرديم تـا قيمـت    نيمه دوم معامله به نقطـه ورود منتقـل شـد و بـراي بسـتن معاملـه دوم صـ       

SMA50  مـارس   20ايـن شـرايط در   . پيپ از آن فاصـله بگيـرد   10را به سمت پائين قطع كرده و
بـا ميـانگين سـود     1.2165صبح پديد آمد و ما از نيمه دوم معامله در قيمـت   10در ساعت  2006

  . پيپ خارج شديم 138
مـي   قبـل ه نكنـيم ؟ در نمـودار   براي ورود اسـتفاد  MACDچرا فقط از تغيير جهت : شايد بپرسيد 

چنـد بـار بـه وقـوع      2006مـارس   15تـا   13توانيد مشاهده كنيد كه تغيير جهت اين انديكاتور طي 
پيوسته است و اكثر تغيير جهت ها از مثبت به منفي و نيز تعـدادي از تغييـر جهـت هـا از منفـي بـه       

ابل توجه به حد زيان برخـورد  مثبت سيگنال هائي نادرست بوده اند كه بدون وارد شدن به سود ق
  .  مي كرده اند

چرا فقط با تقاطع ميانگين متحرك ها و بدون استفاده : در مقابل شايد عده اي ديگر سوال كنند كه 
به بازار وارد نشويم ؟ در اين شكل مشاهده مـي كنيـد كـه سـيگنال فـروش حاصـل از        MACDاز 

نفي به مثبت همزمان بوده است و به همـين  از م MACDتقاطع ميانگين متحرك ها با تغيير جهت 
  . دليل يك سيگنال نادرست براي فروش تلقي مي گردد
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سـيگنال ورود بـه   . را در چارچوب زمـاني روزانـه نشـان مـي دهـد      USD/JPYنمودار فوق قيمت 

روزه توسط قيمـت   100و  50با شكست ميانگين هاي متحرك  2006سپتامبر  16معامله خريد در 
طي كمتر  MACDدر همين زمان انديكاتور . صادر شده است 110.95پ فاصله در قيمت پي 10با 
حـد زيـان در   . ميله قبلي از منفي به مثبت تغيير جهت داده و اين سيگنال را تاييد نمـوده اسـت   5از 

قرار داده شده و اولين هدف قيمتي دو برابر مخاطره پذيرفتـه   109.98ميله گذشته در  5حداقل 
حاصل شد  2005اكتبر  13اين هدف قيمتي چند هفته بعد در تاريخ . بوده است 114.89ي يعن ،شده

خـروج از  . نيمه دوم را به نقطه ورود منتقـل نمـوديم   توقفو ما ضمن بستن نيمه اول معامله، حد 
روزه را بـه سـمت پـائين قطـع      50معامله دوم در شرايطي انجام شد كه قيمت ميـانگين متحـرك   

در قيمــت  2005دســامبر  14ايــن شــرايط در روز . نيــز از آن فاصــله گرفــت پيــپ 10كــرده و 
  . پيپ بوده است 521پديد آمد و ميانگين سود حاصل از مجموع اين دو معامله 117.43
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همانگونه كه سود ها زياد مـي شـوند حـد زيـان      ،توجه داشته باشيد كه با استفاده از نمودار روزانه
پيپ حد زيـان را بپـذيريم و در عـين     200عامله ما مجبور شديم كه در اين م. نيز افزايش مي يابد

. برابـر حـد زيـان مـا بـود      2پيپي دست پيدا كنـيم كـه بـيش از     521حال توانستيم به سود ميانگين 
چرا كه معامله مـا مـي    ،همچنين معامله بر اساس نمودار روزانه نياز به حوصله بسيار بيشتري دارد

  . باز بماندتواند حتي براي چند ماه 

  
مـارس   16از تـاريخ   AUD/USDنمودار فوق مثالي از معامله فـروش را در نمـودار يـك سـاعته     

دوره اي  100و  50قيمت براي مدتي در دامنه بين ميـانگين هـاي متحـرك    . نشان مي دهد 2006
ن حال ما صبر كرديم تا قيمت هر دو اين ميانگين متحرك ها  را بشكند و در عي. نوسان داشته است

MACD اين شزايط بوجـود آمـد و مـا    . طي پنج ميله اخير از مثبت به منفي تغيير جهت داده باشد
)   SMA100در اينجـا  (پيپ از نزديكترين ميانگين متحـرك   10وقتي كه ميانگين متحرك به اندازه 

انجـام شـد و    0.7349ورود به معامله فروش در قيمـت  . فاصله گرفت وارد معامله فروش شديم
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پيـپ مخـاطره را    27يعني ما . قرار داده شد 0.7376حد زيان در نقطه حداكثر پنج ميله قبلي يعني 
اين . قرار داده شد0.7295اولين هدف قيمتي ما با دو برابر ميزان اين مخاطره يعني در . پذيرفتيم

بـه  معامله دوم روي نقطه ورود تنظيم شد و توقف ساعت بعد حاصل گرديد و حد  7هدف قيمتي 
پيـپ فاصـله از آن از    10دوره اي بـه سـمت بـاال و     50انتظار مانديم تا با شكست ميانگين متحرك 

قـرار   0.7193حاصل شـد كـه قيمـت در     2006مارس  22اين شرايط در . معامله دوم خارج شويم
در مخـاطره را   27با  توجه به اينكه ما تنهـا  . پيپ سود را براي ما حاصل نمود 105داشت و ميانگين 

  . اين معامله پذيرفتيم ، اين سود مقدار بسيار قابل توجهي است

  
. توجـه فرمائيـد   EUR/JPYبه مثالي ديگر از معامله فروش در چارچوب زماني روزانـه جفـت ارز   

همانطور كه مي بينيد، مثال هاي چارچوب زماني روزانه بازده باالئي دارند چون وقتـي يـك رونـد    
در غير ايـن  . د مي آيد، مي تواند براي مدتي طوالني به طول بينجامددر اين چارچوب زماني بوجو

 25در تـاريخ  . صورت قيمت مي تواند وارد يك دامنه شود و بين دو ميانگين متحرك نوسان نمايد
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روزه را  100و  50هر دو ميانگين متحـرك   EUR/JPYمشاهده مي شود كه قيمت  2005آوريل 
نيز منفـي شـده كـه مويـد      MACDدر همين زمان انديكاتور . شكسته و به پائين نزول كرده است

پيـپ كمتـر از ميـانگين     10مـا در قيمـت   . ورود به يك معامله فروش طبق اين استراتژي مي باشد
 5وارد معامله فروش شديم و حد زيـان خـود را حـداكثر قيمـت     137.76روزه يعني  100متحرك 

. پيـپ مخـاطره را پـذيرفتيم    271معني است كه مـا   اين به اين. قرار داديم 140.47روز اخير يعني 
 2اين هدف قيمتي حدود يك ماه بعد در تاريخ . است) پيپ سود 542(  132.34اولين هدف قيمتي 

نيمـه دوم بـه   توقـف  در اين تاريخ پس از بسته شدن نيمه اول معامله، حد . حاصل شد 2005ژوئن 
ايـن  . روزه بسـته شـود   50ت از ميانگين متحـرك  پيپي قيم 10نقطه ورود منتقل گرديد تا با عبور 

در مجموعـه ايـن   . از اين معامله خارج شـديم  134.21ژوئن حاصل شد و در قيمت  30شرايط در 
  . پيپ حاصل گرديد 448دو معامله ميانگين سود 
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اين استراتژي يك استراتژي بدون خطا نيست و نظير ساير استراتژي هاي معامله بر اساس رونـد،   
بنـابراين  . مورد جفت ارز ها و دوره هاي زماني روند دار داراي سود دهي مناسـب مـي باشـد   در 

كـه معمـوال در دامنـه اي     EUR/GBPاستفاده از اين استراتژي در معاملـه جفـت ارزهـائي ماننـد     
نمودار فوق نمونه اي از شكست اين استراتژي را نشان مي . مشخص حركت مي كنند كاربرد ندارد

سـاعته را در نمـودار فـوق     100و  50قيمـت هـر دو ميـانگين متحـرك      2006مـارس   7در . دهد
نيـز منفـي شـده و سـيگنال      MACDدر همين زمـان  . پيپ فاصله گرفته است 10شكسته و از آنها 

حـد زيـان ايـن    . شكل مي گيرد 0.6840ورود به معامله فروش تاييد مي شود و معامله فروش در 
 20اين به معني پذيرش مخاطره . قرار داده مي شود 0.6860ي يعني ميله قبل 5معامله در حداكثر 

كـاهش    EUR/GBP.  0.6800يعني قيمـت  . پيپي در نيمه اول معامله است 40پيپي و هدف قيمتي 
حداقل قيمـت قبـل   . يافت ولي نه به اندازه اي كه بتواند به هدف قيمتي مورد نظر ما برخورد كند

پيپـي در   20بود و پس از آن قيمت افزايش يافت و به حـد زيـان    0.6839از برگشت به سمت باال 
  . برخورد نمود 0.6820قيمت 

بايد به روند دار  MACDبنابراين معامله گران در استفاده از استراتژي تركيبي ميانگين متحرك و 
ايـن اسـتراتژي در معـامالت جفـت ارزهـاي      . بودن جفت ارز مورد معامله، توجه اكيد داشته باشند

از طرفي بررسي قـدرت شكسـت ميـانگين هـاي متحـرك نيـز       . اصلي به خوبي مورد استفاده است
توجـه كـرده بـوديم ، مقـدار انـدك آن       ADXدر مثال فوق اگر ما به انديكاتور . هوشمندانه است

  . نشان دهنده ضعيف بودن روند و نبود مومنتوم كافي براي ادامه  حركت نزولي مي بود
  
   RSI Rollercoaster  استراتژي -4

توسط والس ويلدر معرفي شـد   RSIشاخص قدرت نسبي يا . بعضي اوقات ساده ترين بهترين است
اگـر بخـواهيم پـنج انـديكاتور     . و يكي از قديمي ترين و معروف ترين ابزار هاي تحليل تكنيكي اسـت 

ائي اين انـديكاتور  توان. بدون شك يكي از آنها خواهد بود RSIمعروف تحليل تكنيكي را انتخاب كنيم، 
براي تعيين احتمال برگشت روند بر اساس ضعيف شـدن مومنتـوم تقريبـا در بـين انـديكاتور هـاي       

اين انديكاتور شرايط خريد هيجاني و مقادير كمتـر   70مقادير بيش از . تحليل تكنيكي بي نظير است
براي بهره بـرداري   RSI Rollercoasterاستراتژي . شرايط فروش هيجاني را نشان مي دهد 30از 

هـدف ايـن اسـتراتژي سـود بـردن از      . از برگشت قيمت در اين شرايط طراحي شـده اسـت  
  . نوسانات جفت ارزهائي است كه در يك دامنه نوسان مي كنند
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اين استراتژي فقط براي بازار هائي مناسب است كه قيمت در دامنـه مشخصـي نوسـان كنـد و در     
جاني يا فروش هيجاني مي تواند منجر به برگشـت قيمـت   چنين شرايطي است كه شرايط خريد هي

اين استراتژي نيز نظير ساير استراتژي هاي مطرح شده در اين فصل بيشتر بـراي چـارچوب   . شود
دليل اين امر اين است . زماني روزانه مناسب است تا چارچوب هاي زماني كوتاه تر مثل يك ساعته 

يار بيشتري نهفته است تا در چارچوب هاي زمـاني كوتـاه   كه در نمودار روزانه داده هاي قيمتي بس
ولـي سـاختار نامتقـارن    . بنابراين كاهش در مومنتوم در چارچوب زماني روزانه با معني تر است. تر

نسبت مخاطره به سود در اين استراتژي باعث مي شود كه در چارچوب هاي زماني كوتاه تـر هـم   
ق بودن اين استراتژي در چارچوب هاي زماني كوتاه تر بيشتر با اينكه دفعات ناموف. قابل توجه باشد

  . از روزانه است، مقادير زيان نيز بسيار كوچك تر و قابل مديريت تر هستند
  

  :شرايط ورود به معامله خريد
  .باشد 30كمتر از  RSIقبل از ورود بايد  )1
 30از  بـه بـيش   RSIصبر كنيد تا يك كندل صعودي تشكيل شود و موقع بسته شدن آن  )2

 .افزايش يافته باشد

 .با شروع كندل بعد وارد معامله خريد شويد )3

 . حد زيان خود را در يك نقطه كف مناسب قرار دهيد )4

نيمـه  توقف مخاطره پذيرفته شده ببنديد و حد %  50نيمي از معامله را با سودي برابر  )5
 . ديگر را به نقطه ورود منتقل نمائيد

 :يط زير بسته مي شودنيم ديگر معامله در يكي از شرا )6

e. با برخورد به حد زيان در نقطه سر به سر 

f.   با ورود قيمت به محدوده خريد هيجاني يعنـيRSI    و سـپس كـاهش    70بـيش از
RSI كه در اين صورت همراه با خـروج از ايـن معاملـه مـي تـوان      . از اين محدوده

 . معامله بعدي فروش را آغاز نمود

  
  :فروششرايط ورود به معامله 

  .باشد 70بيش  از  RSIل از ورود بايد قب )1



 

 متافاركس سايت پيشرو در اطالع رساني و خدمات معامله در بازار هاي جهاني
www.meta-forex.net     09121342654 

 70بـه كمتـر از    RSIصبر كنيد تا يك كندل نزولي تشكيل شود و موقع بسته شـدن آن   )2
 .كاهش يافته باشد

 .با شروع كندل بعد وارد معامله فروش شويد )3

 . حد زيان خود را در يك نقطه سقف مناسب قرار دهيد )4

نيمـه  توقف ه پذيرفته شده ببنديد و حد مخاطر%  50نيمي از معامله را با سودي برابر  )5
 . ديگر را به نقطه ورود منتقل نمائيد

 :نيم ديگر معامله در يكي از شرايط زير بسته مي شود )6

 با برخورد به حد زيان در نقطه سر به سر )7

 RSIو سپس افزايش  30كمتر از   RSIبا ورود قيمت به محدوده فروش هيجاني يعني  )8
صورت همراه با خروج از اين معامله مي توان معامله بعـدي   كه در اين. از اين محدوده

 . خريد را آغاز نمود

اين است كه ما ابتدا در انتظار يك كندل برگشتي مي مانيم در حالي  RSIنكته كليدي اين استراتژي 
فقط به خريد يا فروش هيجاني و حركت انـديكاتور توجـه    RSIكه استراتژي هاي قديمي مبتني بر 

در  ،اين رويه باعث مي شود كه ما از گرفتار شدن در دام سقف يا كف هاي نـا درسـت  . مي كردند
  . امان باشيم

توجه داشته باشيد كه اين استراتژي طوري طراحي شده است كـه حـداكثر سـود ممكـن را از يـك      
اين استراتژي به جاي توجه صرف به حالت خريد يـا فـروش هيجـاني    . معامله برگشتي كسب نمايد

آنقدر در بازار نگاه مي دارد تا عالمت روشني از برگشـت قيمـت مشـاهده     رازار، معامله گر در با
چند بار به طور متوالي در حالت خريد هيجاني قـرار   RSIگاهي در يك حركت صعودي قوي . شود

توجه كنيد كه معامله . اين استراتژي بر آن است كه از اين حركت ها هم سود كسب كند. مي گيرد
استراتژي تقريبا هميشه در بازار است و با بسته شدن يك معامله خريد يك معامله فـروش   گر اين

فقط در صورت برخورد به حد توقف در نقطه سر به سـر يـا حـد زيـان     . آغاز مي شود و بالعكس 
  . اوليه، معامله گر خارج از بازار خواهد بود

  :به مثال هاي بعدي توجه فرمائيد
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را  2006آوريـل   1تـا   2005دسـامبر   12در دوره  AUD/JPYار جفـت ارز  در اولين مثـال نمـود  
رسـيده ولـي در    73.84اين جفت ارز به حداكثر خود يعني RSIدسامبر  12در . مالحظه مي نمائيد

 88.57بنابراين ما در قيمت . سقوط كرده است 48.13پايان كندل نزولي روز بعد اين انديكاتور به 
پيـپ قـرار داده    276يعني  93.11حد زيان ما در سقف ميان مدت . يموارد معامله فروش مي شو

روز بعد اين جفت ارز باز . پيپ است 138نيمي از اين مخاطره يعني  ،اولين هدف قيمتي. شده است
در اين جا ما حد توقف نيمه دوم معاملـه را بـه   . هم سقوط كرد و اولين هدف قيمتي ما محقق شد

در . م و صبر نموديم تا قيمت در شرايط فروش هيجـاني قـرار گيـرد   نقطه سر به سر منتقل كردي
رسـيد و   30.7 0به مقـدار  30از مقادير كمتر از   RSIاين شرايط بوجود آمد و  2007دسامبر  27

 85.01در نتيجه نيمه دوم معاملـه نيـز در قيمـت    . در عين حال يك كندل صعودي مشاهده گرديد
ـ   356بسته شد و  در اينجـا بالفاصـله يـك سـيگنال خريـد بـر اسـاس ايـن         . دپيپ سود حاصـل گردي
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يعنـي   .قـرار گرفـت   84.51خريـد در نقطـه حـداقلي     هاستراتژي پديدار شد و حد زيان اين معامل
اين هـدف روز بعـد بـا افـزايش     . پيپ 25پيپ و هدف اوليه اي با فاصله  50مخاطره اندكي در حد 

نيمه دوم معامله را به نقطه ورود منتقل كـرديم   در اينجا ما حد توقف. حاصل شد 85.26قيمت به 
 RSIدر ايـن روز  . 2006اي حدود يك ماه در اين معامله بـاقي مانـديم تـا روز ششـم فوريـه      رو ب

. پيپ سود بسـتيم  322با  88.23محدوده خريد هيجاني را ترك كرد و ما معامله خود را در قيمت 
ـ  89.34شديم و نقطه سقف  در اين نقطه ما بالفاصله وارد يك معامله فروش عنـوان حـد زيـان     هب

از نيمـه دوم  . پيپ سود بـه دسـت آمـد    55روز بعد حاصل شد و  87.68هدف اول در . تعيين شد
. از محدوده فروش هيجاني خود خارج شد RSIوقتي كه . خارج شديم 84.01معامله نيز در نقطه 

ن استراتژي طي چهار مـاه سـود بسـيار    از اي. پيپ سود حاصل نمود 422در نتيجه نيمه دوم معامله 
  .پيپ  بدست آمد 660قابل توجه 

بعضي از معامله گران ممكن است حوصله استفاده از اين استراتژي در چـارچوب زمـاني روزانـه را    
  . به اين منظور مثال بعدي در چارچوب زماني چهار ساعته ارائه گرديده است. نداشته باشند
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پـس  . نيز اين استراتژي مجددا موفق ظاهر مي شود EUR/USDارز  در نمودار چهار ساعته جفت

 21قـرا داشـته اسـت، در تـاريخ      70براي مدتي در محدوده خريد هيجـاني بـيش از    RSIاز اينكه 
كاهش مي يابـد و مشـاهده كنـدل نزولـي منجـر بـه صـدور سـيگنال          70به كمتر از  2006مارس 

در  1.2208حد زيان در نقطـه سـقف   . مي شود 1.2187فروش بر اساس اين استراتژي در قيمت 
مـي   ،پيـپ  30فاصله اي نزديك قرا داده مي شود كه منجربه پـذيرش مخـاطره اي فقـط در حـد     

نيمه دوم معاملـه را بـه   توقف روز بعد بدست آمد و ما حد  1.2163هدف اوليه قيمتي در . گردد
كـاهش   1.2035منتوم صعودي بـه  اين جفت ارز قبل از مشاهده يك مو. نقطه ورود منتقل نموديم

دراينجا ما بـي درنـگ بـه معاملـه     . پيپي ببنديم 138يافت و ما توانستيم نيمه دوم معامله را با سود 
. بـود  1.1935پيپ چون كف حركت نزولـي   100با مخاطره بزرگتري به ميزان . خريد وارد شديم

مـا  . پيـپ سـود بدسـت آمـد     50با  1.2085ف اول به سادگي در قيمت دقيمت افزايش يافت و ه
 203در ايـن مثـال   . آنقدر در معامله باقي مانديم تا نيمه دوم معامله در نقطه سر به سر بسته شد
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با وجود اينكه در اينجا نسبت سود به مخاطره . پيپ بدست آمد 260پيپ سود با پذيرش مخاطره 
ر مجمـوع ايـن اسـتراتژي    ولي احتمال باالي موفقيت باعث مي شود كـه د . اندكي كمتر از يك است

  . سود آور باشد

  
در  RSI Rollercoasterحال به چارچوب زماني يك ساعته مي رويم تا مشاهده كنيم كه استراتژي 

شروع    مي كنيم كه استراتژي سـيگنال   2006آوريل  3از . اين چارچوب زماني چندان موفق نيست
معاملـه بـه   .  صـادر مـي كنـد    1.3125ه پيپـي در نقطـ   35را با حد زيان  1.3090فروش در قيمت 

حـد توقـف نيمـه    . پيپ سود پيش رفـت  17سرعت در جهت سود و بسته شدن نيمه اول معامله با 
كاهش يافت و سيگنال خروج از معامله بـا   1.2902دوم معامله به نقطه ورود منتقل شد و قيمت تا 

سيگنال ها تا سه بار تكرار و هر پيپ سود و ورود به يك معامله خريد جديد صادر گرديد اين  197
. پيپ زيان در هر دو نيمه معامله متحمـل شـديم   48و  36، 28بنابراين ما . بار با حد زيان بسته شد

مشكل از . پيپ زيان پديد آمد 8 اين زيان هاي پياپي تمام سود معامله فروش قبلي را بلعيد و نهايتاً
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بـود و اسـتراتژي مـا هـيچ      30بـيش از   RSI اينجا بود كه وقتي حركت صعودي آغاز مي شـد كـه  
  . سيگنال ورودي صادر نمي كرد

در چارچوب هـاي   RSI Rollercoasterچه بايد كرد؟ ساده ترين راه حل اين است كه از استراتژي 
اين استراتژي براي بهره گيري از تغيير جهت هـاي اصـلي در   . ساعته استفاده نكنيم 4زماني كمتر از 

از  بطـور مـدام  بهترين عملكرد آن در بازار هاي دامنه داري است كه قيمت  قيمت طراحي شده و
چارچوب زماني يك ساعته بيش از حد . حالت فروش هيجاني به خريد هيجاني تغيير جهت مي دهد

در چـارچوب  . براي اين انديكاتور حساس است و باعث توليد سيگنال هاي نادرست زيادي مي شـود 
از حالت خريد هيجاني يا فروش هيجاني خارج شـود   RSIمي آيد كه  زماني يك ساعته بسيار پيش

البته مي توان با اصالحاتي از ايـن اسـتراتژي در چـارچوب    . بدون اينكه واقعاً تغيير جهتي در كار باشد
در  RSI Rollercoasterنكته كليـدي موفقيـت   . زماني يك ساعته و حتي پائين تر هم استفاده نمود

در . پبپ قرار داده نشـود  35تا  30اين است كه هرگز حد زيان بيش از  ،پائينچارچوب هاي زماني 
پيـپ   15در چارچوب زماني يك ساعته نبايد بيش از  RSI Rollercoasterحالت ايده آل، مخاطره 

البته اين تغيير باعث مي شود كه معامله گر با حد زيان هاي بيشتري برخورد كند و حتـي در  . باشد
ولي سه يا حتي چهار زيان متوالي كوچك لطمه زيادي بـه  .  ن هاي متوالي مواجه شودمواردي با زيا

پيپ يا بيشتر مي تواند موجـب مثبـت شـدن     100حساب وارد نمي كند و يك معامله موفق با سود 
در چارچوب زماني يك ساعته و پائين تر نويز هـاي قيمـت زيـاد هسـتند و محـدود      . حساب گردد

  . مي تواند منجر به مثبت شدن عملكرد نهائي اين استراتژي گردد ،كردن دامنه زيان ها
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 27از  GBP/USDدر نمودار يـك سـاعته    RSI Rollercoasterدر آخرين مثال كاربرد استراتژي 

ما دقيقا همان قواعد قبلي را فقط بـا يـك اصـالح بـه     . را مالحظه فرمائيد 2006مارس  29مارس تا 
در . اصال به آن معامله وارد نمي شـويم  محاسبه شد،پيپ  35ن بيش از اگر حد زيا :كار خواهيم برد

صادر   پيپ 24با مخاطره  1.7438صبح يك سيگنال فروش در قيمت  1:00مارس ساعت  27تاريخ 
در همـين روز  . معامله در جهت زيان ما پيش رفـت و بـا حـد زيـان بسـته شـد      . شد و اجرا گرديد

پيـپ   10در اين مرتبه مخاطره انـدكي برابـر   . صادر شد 1.7477سيگنال فروش ديگري در قيمت 
بـه  توقـف  بسـته و حـد    1.7472اين مخـاطره در قيمـت   % 50نيمي از معامله با سود . پذيرفته شد

باز هم قيمت در جهت زيان مـا حركـت كـرد ولـي توانسـتيم در قيمـت       . نقطه ورود منتقل گرديد
مـارس سـومين سـيگنال فـروش در قيمـت       28ز در نيمـه رو  نهايتـاً . ورود از معامله خارج شـويم 

ما . پيپي ما قرار داشت 35پيپ صادر گرديد كه در محدوده  32با مخاطره قابل توجه تر  1.7504
پيپ سود بستيم و حد توقف را به نقطه ورود منتقل  16با  1.7488نيمي از اين معامله را در قيمت 
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پيـپ سـود حاصـل     189پائين آمـد و   1.7315سپس قيمت كاهش قابل توجهي داشت و تا . نموديم
توجه داشته باشـيد كـه عمـده    . پيپ سود حاصل شد 162در مجموع اين معامالت چند روزه . نمود

اين سود فقط از نيمه دوم معامله سوم بدست آمد و در بقيه معامالت سود يا زيان هاي كوچك يـا  
زمـاني كوتـاه مـدت اسـتراتژي      در چارچوب هـاي . بسته شدن در نقطه سر به سر را شاهد بوديم

RSI Rollercoaster      يك استراتژي با احتمال پائين سود ده بودن يك معاملـه ولـي سـود زيـاد در
بايد معـامالت  ) 1. معامالت سود ده، مي باشد و معامله گر بايد به دو نكته كليدي توجه داشته باشد

) 2. معامله اي پـر سـود تبـديل شـود     متعددي با كنترل ريسك صورت گيرد تا يكي از آنها بتواند به
مخاطره پذيرفته شده در هر معامله بسيار محدود و تعريـف شـده اسـت و در عـوض در انتظـار      

نيمـي از ارزش   RSI Rollercoasterدر اسـتراتژي  . معامالت پر سود در بين معامالت خود هستيم
آن، از مـديريت سـرمايه   استراتژي به قواعد معامله بر مي گـردد و نـيم بـا اهميـت ديگـر ارزش      

  . هوشمندانه ناشي مي شود
  
  افول خالص   استراتژي -5

. همه دوست دارند قهرماني باشند كه دقيقاً نقاط كف و سقف قيمت يك جفت ارز را گرفتـه اسـت  
صرف نظر از گزافه گوئي، آيا فروش مكرر در يك سقف جديد به اميـد اينكـه ايـن سـقف آخـرين      

يكي از بزرگتـرين  . است "خير "شد، كار جالبي است؟ به تحقيق جواب سقف در يك روند صعودي با
اشتباهات معامله گران مبتدي گرفتن كف ها و سقف هـاي قيمـت بطـور احساسـي و بـدون تائيـد       

استراتژي افول خالص يك اسـتراتژي كوتـاه مـدت    . انديكاتور ها يا انواع ديگري از تاييد تكنيكي است
يمت براي استفاده از حركت اصالحي پس از يك حركت جهت دار براي تشخيص نقاط سقف و كف ق

  . مفرط است
اين استراتژي در پي تشخيص حركات اصالحي كوتاه مدت بر اساس يك دسته سه تائي از انـديكاتور  

در  RSIوقتـي انـديكاتور   . در چارچوب زمـاني يـك سـاعته اسـت     RSIباند بالينجر و يك انديكاتور 
قـرار داشـته باشـد، هشـداري     ) 30كمتر از (و يا فروش هيجاني ) 70از  بيش( حالت خريد هيجاني 

و بـه اميـد حركـت     RSIولي ما فقط با تكيه بر . است كه احتمال حركت اصالحي را گوشزد مي كند
بلكه با اضافه كردن يك دسته سه تائي از باند هاي بالينجر سـعي  . اصالحي اقدام به معامله نمي كنيم

استفاده از باند هاي بالينجر بـدين  . روند و در نتيجه حركت اصالحي را بيابيم مي كنيم نقطه خستگي
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منظور است كه اين باند ها مي توانند نهايت حركت قيمت را كه پس از آن احتمال حركت اصـالحي  
  .  وجود دارد، اندازه گيري نمايند

ستاندارد ايـن انـديكاتور   تنظيمات ا. معرفي شد 1980باند هاي بالينجر توسط جان بالينجر در دهه 
در استراتژي اوليـه اسـتفاده از   . دو برابر است SDدوره اي و انحراف معيار يا  20ميانگين متحرك 

اين باند ها، با برخورد به باند ها و برگشت اقدام به معامله در جهت منحني ميانگين متحـرك مـي   
در استراتژي افول خالص مـا  . رددموارد قيمت تمايل دارد كه به درون باند برگ% 95چون در . شد

وقتـي قيمـت بـه بانـد سـوم در هـر طـرف        . سه برابر انحراف معيار را هم به نمودار افـزوده ايـم  
بنابراين آنرا يك حركت . حركت هاي اقليت است% 5برخورد كند، در مي يابيم كه اين حركت جزء 

ر انحراف معيار بـاز مـي گـردد،    براب 2تا  1وقتي كه قيمت به محدوده مابين . مفرط تلقي مي كنيم
در مي يابيم كه حركت قيمت حالت مفرط خود را از دست داده و در حـال ورود بـه فـاز اصـالحي     

. در نهايت بدنبال آن هستيم كه يك كندل قيمت بين دو باند يك برابر و دو برابر بسته شـود . است
يده و انـرژي آن تخليـه شـده    اين حالت به ما اطمينان مي دهد كه روند قوي به انتهـاي خـود رسـ   

اين استراتژي يك استراتژي كم ريسك و كم سود است و براي معامله گرانـي مناسـب اسـت    . است
  . كه به دنبال سود هاي اندك ولي مطمئن هستند

ما استفاده از اين استراتژي را  فقط براي چارچوب زماني يك سـاعته و بـا قواعـد زيـر توصـيه مـي       
  :نمائيم

  :معامله خريد قواعد ورود به
  . شود 30كمتر از  RSIصبر كنيد تا  )1
 .قيمت را تعقيب كنيد تا به باند بالينجر سه برابر يا پائين ترين باند برخورد كند )2

صبر كنيد تا قيمت از دامنه بين باند هاي سه برابر و دو برابر انحراف معيـار بـه دامنـه     )3
 . بين باند هاي دو برابر و يك برابر وارد شود

ه شدن يك كندل در دامنه بين باند هاي يك برابر و دو برابر انحـراف معيـار، بـه    با بست )4
 .معامله خريد وارد شويد

پيـپ فاصـله نداشـته باشـد، قـرار       10حد زيان را در يك نقطه كف مناسب كه كمتر از  )5
 . دهيد

هدف قيمت نيمه اول معامله را برابر مخاطره پذيرفته شده قرار دهيد و با برخورد به  )6
 . ن هدف، حد توقف نيمه دوم را به نقطه ورود منتقل نمائيداي
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با برخورد قيمت به باند دو برابرانحراف معيار بـاالئي از نيمـه دوم معاملـه نيـز خـارج       )7
 .شويد

  :قواعد ورود به معامله فروش
  . شود 70بيش از  RSIصبر كنيد تا  )1
 .ن باند برخورد كندقيمت را تعقيب كنيد تا به باند بالينجر سه برابر يا باالتري )2

صبر كنيد تا قيمت از دامنه بين باند هاي سه برابر و دو برابر انحراف معيـار بـه دامنـه     )3
 . بين باند هاي دو برابر و يك برابر وارد شود

با بسته شدن يك كندل در دامنه بين باند هاي يك برابر و دو برابر انحـراف معيـار، بـه     )4
 .معامله فروش وارد شويد

پيپ فاصـله نداشـته باشـد، قـرار      10در يك نقطه سقف مناسب كه كمتر از  حد زيان را )5
 . دهيد

و با برخورد به  هدف قيمت نيمه اول معامله را برابر مخاطره پذيرفته شده قرار دهيد )6
 . اين هدف، حد توقف نيمه دوم را به نقطه ورود منتقل نمائيد

از نيمـه دوم معاملـه نيـز خـارج      با برخورد قيمت به باند دو برابرانحراف معيار پـائيني  )7
 .شويد
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اين جفت ارز پس از آغـاز بـازار   . است 2006فوريه  22از تاريخ  EUR/USDاولين مثال مربوط به 
كـاهش يافتـه    30به كمتر از  RSIصبح انديكاتور 6لندن شروع به كاهش كرده و در حدود ساعت 

قيمـت بـه بانـد سـه برابـر انحـراف معيـار        باند هاي بالينجر را كنترل كرديم و دريافتيم كـه  . است
در اينجـا بـه   . برخورد نموده و در حال حركت بين دو باند دو برابر و سه برابر انحراف معيار است

دقت در انتظار بسته شدن يك كندل بين دو برابر و سه برابر انحراف معيار مانديم تا بـا مشـاهده   
صبح حاصـل شـد و مـا در     9له خريد در ساعت شرايط ورود به معام. آن وارد معامله خريد شويم

قرار داده شد و هدف  1.1862حد زيان در نقطه كف . به معامله خريد وارد شديم 1.1894قيمت 
چهار سـاعت  . در نظر گرفته شد 1.1906پيپ بيش از قيمت ورود يعني  22قيمتي نيمه اول معامله 

مد و حد توقف نيمه دوم معامله را به بعد از ظهر اين هدف قيمتي بدست آ 1بعد يعني در ساعت 
براي بستن نيمه دوم معامله بـه انتظـار مانـديم تـا قيمـت دومـين بانـد        . نقطه ورود منتقل كرديم
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حاصـل شـد و بـا بسـته شـدن       1.1939اين شرايط در قيمت . بالينجر را در طرف مقابل قطع نمايد
  . له بدست آمدپيپ در نتيجه اين دو معام 38نيمه دوم معامله، سود نهائي 

  
نظير مثـال قبلـي،   . نشان مي دهد 2006فوريه  26را در تاريخ  NZD/USDدومين مثال جفت ارز 

اين جفت ارز تا قبل از باز شدن بازار نيوزلند و انتشار اخبار اقتصادي مربوطه در يك دامنه معاملـه  
بعـد از   6ر سـاعت  د 30بـه كمتـر از    RSIكاربرد استراتژي افول خالص بـا سـقوط   . مي شده است

سـپس در  . ظهرآغاز مي گرددكه در عين حال قيمت به سومين باند بالينجر برخورد نموده اسـت 
انتظار مي مانيم تا قيمت بين باند هاي دوم و اول حركت نموده و يك كندل بين اين دو باند بسـته  

بعـدي در قيمـت    بنابراين ما با شـروع كنـدل  . بعد از ظهر پديد آمد 9اين شرايط در ساعت . شود
با پـذيرش   0.6568حد زيان معامله را در يك كف مناسب يعني . وارد معامله خريد شديم 0.6583

اين مخاطره بسيار اندك بود و باعث شـد كـه هـدف اول قيمـت در     . پيپ قرار داديم 15مخاطره 
بعـد   صـبح روز  8اين هدف قيمتي در سـاعت  .  قرار داده شود 0.6598قابل دسترس  قيمت كامالً
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بدست آمد و ما ضمن بستن نيمي از معامله ، حد توقف نيمه ديگر معامله را به نقطه ورود منتقـل  
برخورد با آن صورت گرفـت   0.6605هدف دوم قيمتي باند دوم باالئي بود كه در قيمت . نموديم

  . پيپ بوده است 18.5سود نهائي حاصل از اين معامله . و نيمه دوم معامله نيز بسته شد

  
در . مشـاهده مـي كنـيم    2006مـارس   10را از تـاريخ   USD/JPYبعنوان مثالي از فروش نمودار  

آستانه گشايش بازار هاي مالي آمريكا، مشـاهده كـرديم كـه ايـن جفـت ارز در يـك دامنـه بسـيار         
بـه   RSIصـبح قيمـت صـعود نمـود و      8:30مدت كوتاهي پس از ساعت . محدود معامله مي شود

در همـان زمـان قيمـت    . وارد شد كه نشانه اي از وضعيت خريد هيجاني است 70محدوده بيش از 
ن ما در انتظار حركت قيمـت بـه محـدوده بـين     وبا سومين باند بالينجر نيز برخورد مي كند و اكن

سه ساعت بعد يك كندل قيمت بين دو باند اول و دوم بسـته شـد و مـا بـا     . باند دوم و اول هستيم
حد زيـان در يـك سـقف مناسـب     . شديم119.03عامله فروش در قيمت شروع كندل بعدي وارد م

پيپ مخاطره براي ما به همراه داشـت و در نتيجـه هـدف     10قرار داده شد كه تنها  119.13يعني 



 

 متافاركس سايت پيشرو در اطالع رساني و خدمات معامله در بازار هاي جهاني
www.meta-forex.net     09121342654 

بعد از ظهر حاصل گرديـد و   3اين هدف قيمتي در ساعت .تنظيم شد 118.07اول قيمتي در قيمت 
براي بسـتن نيمـه   . ف نيمه دوم به قيمت ورود منتقل گرديدبا بسته شدن نيمه اول معامله، حد توق

ايـن  . دوم معامله منتظر مي مانيم تا قيمت به بانـد بـالينجر دوم در سـمت پـائين برخـورد نمايـد      
پيـپ از ايـن    16.5حاصل شد و در نهايـت سـود    118.80صبح روز بعد در قيمت  4شرايط ساعت 

همـانطور كـه مشـاهده مـي     . اهد مجدداً افزايش يابدمعامله حاصل گرديد، قبل از اينكه قيمت بخو
توجـه  . كنيد، استراتژي افول خالص سود هاي كوچكي پس از تخليه انرژي رونـد بدسـت مـي آورد   

داشته باشيد كه در بسياري از موارد روند پس از برخورد به دومين باند بالينجر در جهـت مقابـل،   
  . به حركت خود در جهت اوليه ادامه مي دهد

  
 16در . فوق مثال ديگري از استراتژي افول خـالص را نشـان مـي دهـد     GBP/USDنمودار قيمت  

، مشاهده كرديم كه قيمت در آستانه اعالم شاخص قيمت مصرف كننده آمريكـا، در   2006مارس 
در سـاعت   در پي انتشار ضعيف تر از حـد انتظـار ايـن شـاخص    . يك دامنه محدود معامله مي شود



 

 متافاركس سايت پيشرو در اطالع رساني و خدمات معامله در بازار هاي جهاني
www.meta-forex.net     09121342654 

وارد  70بـه محـدوده بـيش از     RSIساعت بعدي صعود كرد و انديكاتور  7ت طي صبح ، قيم 8:30
در همين زمان قيمت نيز به سومين باند بـالينجر بـاالئي برخـورد نمـود و پـس از آن مـا       . گرديد

بعد از ظهر قيمت بين باند هـاي دوم و   4در ساعت . منتظر مشاهده شرايط معامله فروش شديم
معاملـه   1.7569با آغار كندل بعدي يعنـي در قيمـت   . وش صادر گرديداول بسته شد و سيگنال فر

پيپـي بـه همـراه     25قـرار داده شـد كـه مخـاطره اي      1.7594فروش انجام و حد زيان در قيمت 
محاسـبه گرديـد كـه در     1.7544پيپ پائين تر از نقطه ورود يعني  25هدف اول قيمتي نيز . داشت

ضمن انتقال حد توقف به نقطه ورود، به انتظار مانديم تا سپس . بعد از ظهر بدست آمد 10ساعت 
ايـن شـرايط روز بعـد و در قيمـت     .  نيمه دوم معامله با برخورد بـه بانـد دوم پـائيني بسـته شـود     

اوه بسـتن نيمـه    "شايد بگوئيـد كـه   . پيپ از كل معامله حاصل گرديد 33.5بدست آمد و  1.7525
كامال قابـل درك اسـت كـه شـما      "!من خواب بوده ام زماني كه. صبخ بوده است 3دوم در ساعت 

بنـابراين نيـاز بـه    . نتوانيد ساعت ها پشت مانيتور به انتظار حصول شرايط بستن معامله خود بمانيد
دو برابر مقدار مخاطره پذيرفته شده مقدار مناسـبي بـراي   . يك هدف قيمتي ثابت خواهيد داشت

  . بوده است 1.7519اين منظور است كه در اين مثال برابر 
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بنابراين آخـرين مثـال را بـه    . بديهي است كه هيچ استراتژي اي نمي تواند صد در صد موفق باشد 

را از تـاريخ   GBP/JPYنمودار فوق قيمت . معامله اي اختصاص داده ايم كه با سود ختم نشده است
ه كار بـازار آسـيا،   يعد از ظهر يعني در ساعت شروع ب 7در ساعت . نشان مي دهد 2006فوريه  14

قيمت به محدوده فروش هيجاني . قيمت شكست محدوده فشرده ساعات قبل خود را  آغاز نمود
پـس از آن مـا در انتظـار    . وارد شد و به سومين باند پائيني نيـز برخـورد كـرد    30كمتر از  RSIبا 

ـ  . مشاهده شرايط ورود به معامله خريد مانديم دل بـين بانـد   ما چهار ساعت صبر كرديم تا يـك كن
قيمـت ورود مـا   . هاي دوم و اول بسته شود تا با باز شدن كندل بعـدي وارد معاملـه خريـد شـويم    

قرا داديم كـه نشـان دهنـده پـذيرش      204.34حد زيان را در يك كف  مناسب يعني . بود 204.56
ذيرفتـه  بر اساس قواعد هدف اول قيمتي را در فاصله اي برابر با مخـاطره پ . پيپي بود 18مخاطره 

نتوانست افزايش يابـد و بـه رونـد كاهشـي      GBP/JPYولي قيمت . قرار داديم 204.70شده يعني 
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ولي اين زيان چندان زياد نبود كه . خود ادامه داد و قيمت دو ساعت بعد به حد زيان برخورد نمود
  . بتواند يك حساب معامالتي را با تهديد مواجه نمايد

  
  حافظه قيمت   استراتژي -6

چيز ناگوار تر از اين نيست كه حد زيان يك معامله دقيقاً در يـك نقطـه سـقف يـا كـف قيمـت        هيچ
همـه معاملـه   . بخورد و پس از آن قيمت برگردد و حتي در مسير سـود آن معاملـه حركـت كنـد    

ما اين استراتژي را براي استفاده از . گران ارز اين احساس ناگوار را حداقل چند بار تجربه كرده اند
در ايـن اسـتراتژي بـراي اسـتفاده از ايـن حركـات       . طراحي كرده ايم ،گونه حركات گوه اي قيمتاين

  . برگشتي، بطور حساب شده اي به حجم معامله افزوده مي شود
استراتژي حافظه قيمت براي معامله گراني مناسب است كه از برخورد به حد زيان بيزارند و عالقه 

اسـتفاده  . ه معامله خود به سودي هر چند اندك دست پيدا كننـد مند هستند كه با افزودن پله اي ب
كننده از اين استراتژي بايد توجه داشته باشد كـه هـر چنـد تعـدد برخـورد بـه حـد زيـان در ايـن          

بنـابراين احتـرام بـه    . استراتژي بسيار كمتر است، ولي مقدار حد زيان ممكن است بسيار زياد باشـد 
چرا كه در صـورت برخـورد بـه يـك حركـت قـوي در       . مهم است حد زيان در اين استراتژي بسيار

  . جهت مخالف معامله، ممكن است زيان ها تا آنجا بزرگ شود كه كل حساب را به مخاطره افكند
اين استراتژي براين فرض استوار است كه نقاط حمايت و مقاومت كف يا سقف دو گانه حتـي پـس   

در واقـع ايـن تـراز هـا مثـل      . ت اعمـال مـي كننـد   از شكسته شدن نيز تاثير خاصي بر حركـات قيمـ  
ايـن  . مغناطيسي عمل مي كنند كه قيمت را پس از زدن حـد زيـان هـا بـه سـمت خـود مـي كشـد        

استراتژي بر اين فرض استوار است كه در تراز هاي تشكيل سقف يا كف دوگانه پتانسـيل معـامالتي   
شكسـت يـك   . ه سوي خود مي كشدقوي اي وجود دارد كه حتي پس از شكسته شدن نيز قيمت را ب

سقف دوگانه به اين معني است كه نه تنها خريداران بايد آنقدر قـوي باشـند كـه بـر مقاومـت آن      
ايـن  . غلبه كنند، بلكه بتوانند مومنتوم اضافي براي حركت صعودي بعدي نيز به بـازار تزريـق كننـد   

 ،سقف دو قلو صرف شده استاتفاق در زماني روي مي دهد كه عمده انرژي قيمت براي غلبه بر 
  . در حالي كه در برخورد قيمت با سقف اول چنين حالتي وجود ندارد

. چگون در اين استراتژي ريسك را تعيين مي كنيم؟ ما از يـك ديـدگاه متقـارن اسـتفاده مـي نمـائيم      
 دامنه برگشت از يك سقف دوگانه را تعيين مي كنيم و آنرا به نقطه سقف مي افزائيم تـا محـدوده  

  .اين مفهوم دقيقا توضيح داده شده است 1در شكل . مقاومت به دست آيد
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كاهش  1.2060پس از برخورد به سقف قيمتي  EUR/USDدر شكل فوق مشاهده كنيد كه قيمت 

تـا   1.2060در حركـت صـعودي بعـدي قيمـت     . پيپ پائين آمده است 284يعني  1.1776يافته و تا 
ت نام دارد و در اين شكل مشاهده مـي شـود كـه قيمـت     منطقه مقاوم1.2344=0.0284+1.2060

در . اين شرايط در نمودار روزانه و ساعتي مكرر ديده مي شـود . نتوانسته از اين منطقه عبور نمايد
نمودار روزانه اين استراتژي شكست كم تعداد تري دارد ولي در عين حال به دليـل بزرگتـر بـودن    

اين موارد بايد در مديريت ريسك مـورد توجـه   . شتر استحركات قيمت ، مقدار هر زيان بسيار بي
  . قرار گيرد

  
  :قواعد ورود به معامله فروش 

  .يك روند صعودي كه در آن هر حداقل بيش از حداقل قبلي باشد، بيابيد )1
 .در نمودار روزانه يا ساعتي بدنبال يك حركت بازگشتي باشيد )2
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 .را شامل شود حركت اصلي% 38.2مطمئن شويد كه اين بازگشت حداقل  )3

وقتي قيمت صعود كرد و به قيمت سقف قبلي رسيد يك نيمه از معامله فروش را انجام  )4
 .دهيد

 .مقدار بازگشت را اندازه بگيريد )5

 .حد زيان خود را در فاصله برابر مقدار بازگشت قرار دهيد )6

 . مقدار بازگشت اندازه گيري شده قرار دهيد% 50حد سود اين نيمه معامله را  )7

يمت در جهت زيان شما حركت كرد، با طي شدن نيمي از حد زيان وارد نيمه دوم اگر ق )8
 .معامله فروش شويد

 .حد زيان معامله دوم را در همان مقدار حد زيان معامله اول قرار دهيد )9

هر گاه معامله اول به نقطه سر به سر رسيد، معامله دوم را با سود ببنديـد، حـد زيـان    )10
منتقل كنيد و به انتظار رسيدن بـه  مجموع دو معامله به سر  را به نقطه سرمعامله اول 

 .هدف قيمتي معامله اول بمانيد

  : خريدقواعد ورود به معامله 
  .يك روند نزولي كه در آن هر حداكثر كمتر  از حداكثر قبلي باشد، بيابيد )1
 .در نمودار روزانه يا ساعتي بدنبال يك حركت بازگشتي باشيد )2

 .حركت اصلي را شامل شود% 38.2زگشت حداقل مطمئن شويد كه اين با )3

وقتي قيمت نزول كرد و به قيمت كف قبلي رسيد يك نيمـه از معاملـه خريـد را انجـام      )4
 .دهيد

 .مقدار بازگشت را اندازه بگيريد )5

 .حد زيان خود را در فاصله برابر مقدار بازگشت قرار دهيد )6

 . يري شده قرار دهيدمقدار بازگشت اندازه گ% 50حد سود اين نيمه معامله را  )7

اگر قيمت در جهت زيان شما حركت كرد، با طي شدن نيمي از حد زيان وارد نيمه دوم  )8
 .معامله خريد شويد

 .حد زيان معامله دوم را در همان مقدار حد زيان معامله اول قرار دهيد )9

 هر گاه معامله اول به نقطه سر به سر رسيد، معامله دوم را با سود ببنديـد، حـد زيـان   )10
منتقل كنيد و به انتظار رسيدن بـه  مجموع دو معامله را به نقطه سر به سر معامله اول 

  .هدف قيمتي معامله اول بمانيد
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  .حال ببينيم كه اين استراتژي چگونه عمل مي كند

  
نـوامبر   12را در چارچوب زماني روزانه از تـاريخ   GBP/USDدر مثال اول معامله خريد جفت ارز 

توجه داشته باشيد كه قيمت قبل از اين نمودار وضعيت صـعودي داشـته و   . نيمبررسي مي ك 2005
بر اساس قواعد گفته شده ، با تشكيل كـف دوگانـه در قيمـت    . سپس شروع به كاهش نموده است

بدليل روزانه بودن نمودار حد زيـان ايـن معاملـه    . وارد يك نيمه از معامله خريد شده ايم 1.7386
دي مشـخص مـي شـود كـه     وبز). پيپ 521دقيقا ( پيپ بوده است  500از مقداري به بزرگي بيش 

دالري هرگز نبايـد بـيش    10000رضي فدر يك حساب . چرا چنين حد زيان بزرگي مورد نياز است
حتي در اين صورت نيز ميـزان ريسـك از   . دالري به اين روش معامله شود 10000از دو ميني الت 

بيان كرديم، بيشتر خواهد بـود و در مجمـوع دو معاملـه بـه      در هر معامله كه پيشتر% 2حد مجاز 
ولي احتمال باالي موفقيت در اين استراتژي به ما اجـازه مـي دهـد كـه در     . مي رسد% 7.5بيش از  
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به هر صورت در نمودار روزانـه بـا چنـين شـرايطي هرگـز      . مورد ريسك كمتر سخت گيري كنيم
دالري برابـر   10000اسـتفاده نمـود كـه در يـك حسـاب       برابر در معامالت 2نبايد از اهرم بيش از 

، ايـن تـراز حمايـت     1.7386با ورود ما به معامله خريد در قيمت . ميني الت است 2دالر يا  20000
بنابراين ما بـر اسـاس قواعـد، معاملـه خريـد ديگـري در       . شكسته شد و قيمت باز هم كاهش يافت

حـال دو  . 1.6865در نيمـه راه حـد زيـان در قيمـت       يعني. به معامله اولي افزوديم 1.7126قيمت 
پس از نوساناتي متعـدد  . نيمه معامله ما كامل شده است و در انتظار ادامه حركت قيمت مي مانيم

قيمت نتوانست به سمت حد زيان ما حركت كند و در نتيجه ما معامله دوم را كـه در قيمـت     نهايتاً
بستيم يعني همان نقطه اي كه معامله اول را بـاز كـرده    1.7386باز كرده بوديم در قيمت  1.7126
در اينجا حد زيـان نيمـه اول معاملـه را بـه     . پيپ سود حاصل گرديد 260از اين نيمه معامله . بوديم

بـه هـر حـال    . منتقل كرديم تا مطمئن شويم كه مجموع دو معامله به زيان وارد نمي شود 1.7126
برخـورد كـرد و در    1.7646ه بـه حـد سـود خـود در قيمـت      نيمه اول معامل 2005نوامبر  23در 

بنابراين حركتي كه در اكثر استراتژي هاي معامالتي منجر به . پيپ سود حاصل گرديد 521مجموع 
  . ، در اين استراتژي منجر به سودي قابل توجه گرديد)بدليل شكسته شدن حمايت (زيان مي شود 
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. چارچوب زماني كوتاه تر يك ساعته را مشاهده مـي كنـيم  در مثال بعدي كاربرد اين استراتژي در 

پيپي در جهت خالف روند صعودي خـود انجـام    177يك حركت  GBP/USDدر اين مثال جفت ارز 
شروع شـده و   2006مارس  29صبح  9اين حركت تقريبا از . 1.7313تا  1.7490يعني از . داده است
ما يك معامله خريـد   1.7313با رسيدن قيمت به . تبعد از ظهر روز بعد ادامه يافته اس 2تا ساعت 

. قيمت از اين حدود كـاهش قابـل تـوجهي نيافـت و صـعود كـرد      . پيپ انجام داديم 177با حد زيان 
مخـاطره پذيرفتـه شـده    % 50حد سود اين معاملـه برابـر   . بنابراين كار به نيمه دوم معامله نكشيد

ايـن  . محقـق شـد   1.7402در قيمت  2006وريل بعد از ظهر روز سوم آ 8تعيين گرديد كه ساعت 
بدون اينكه به مقدار قابل توجهي در زيان فـرو رود و سـود قابـل    . معامله چهار روز بطول انجاميد
همچنـان توجـه كنيـد كـه مخـاطره اسـتفاده از ايـن اسـتراتژي در         . اطميناني از آن حاصل گرديـد 
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حـد زيـان در ايـن مثـال     . ماني روزانه استچارچوب هاي زماني كوتاه تر، بسيار كمتر از چارچوب ز
  . پيپ بوده است 521پيپ بوده در حالي كه در مثال قبلي  177

  
در ايـن مثـال يـك    . بررسي مي كنـيم  EUR/USDمثالي از معامله فروش را در نمودار يك ساعته 

 سپس قيمت مجـدداً . انجام شده است 1.2004تا  1.2181از  2006حركت بازگشتي طي اوائل سال 
دست يافت و ما نيمي از معامله فروش خود را در ايـن   1.2181به تراز  2006ژانويه  23در تاريخ 

قيمت باز هم باالتر رفـت و نيمـه دوم معاملـه فـروش در     . ، انجام داديم1.2358قيمت با حد زيان 
رخورد فت ولي نتوانست به حد زيان ما برپس از آن قيمت باز هم باالتر . انجام شد 1.2278قيمت 

ه يمـ نيمه دوم معامله را بستيم و حـد زيـان ن   1.2181با برگشت قيمت به . نمايد و كاهش پيدا كرد
قيمـت بـازهم كـاهش يافـت و مـا      .  ديگر را به نقطه سر به سر مجموع دو معامله منتقل نمـوديم 

  .با سود مورد نظر خود خارج شويم 1.2092توانستيم از نيمه اول معامله نيز در قيمت 
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قيمـت  . در چارچوب زماني ساعتي را مشاهده مي كنيم USD/JPYثالي ديگر از فروش جفت ارز م

انجـام داده   2006مـارس   30صـبح   8تـا   2006مارس  29صبح  8يك حركت بازگشتي را از ساعت 
با صعود مجـدد قيمـت و   . پيپ بوده است 116يعني  117.08تا  118.22دامنه اين حركت از . است

وارد معامله فروشـي بـا حـد زيـان در قيمـت       2006آوريل  3در تاريخ  118.22رسيدن به قيمت 
نيم دوم معامله فروش خود را با همان  118.78شديم و با افزايش مجدد قيمت در نقطه  119.36

صعود قيمت چندان ادامه نيافت و ما توانسـتيم نيمـه دوم معاملـه فـروش را     . حد زيان انجام داديم
نيمـه اول   8ساعت بعـد در سـاعت    10ببنديم و حدود  118.22در قيمت صبح روز بعد 10ساعت 

  . معامله را نيز با سود مورد نظر پايان داديم
توجه كنيد كه . اين مثال بار ديگر قدرت اين استراتژي را در چارچوب هاي زماني كوتاهتر نشان داد

ارچوب هاي زمـاني كوتـاه از   چگونه يك معامله گر چاالك مي تواند با مخاطره نه چندان زياد در چ
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داراي بهتـرين   ايواضح است كه اين استراتژي در بازار هاي دامنه . حركات بازار سود ببـرد 
  . شرايطي كه اغلب در بازار فاركس وجود دارد. كاربرد است

  . حال به مثالي از شكست اين استراتژي مي پردازيم

  
اي اسـت كـه بازگشـتي در آن وجـود نداشـته      بازار يك طرفه  ،بزرگترين خطر براي اين استراتژي

اسـتراتژي بسـيار مهـم     ايـن به همين دليل است كه قرار دادن حد زيان بر اساس قواعـد در  . باشد
اين . چرا كه فقط يك روند قوي بدون بازگشت مي تواند كل حساب معامالتي را از ميان ببرد. است

چنـان  ،  2005ربـع چهـارم سـال     در USD/JPYمثال نشان مي دهد كه رونـد صـعودي جفـت ارز    
در . مومنتوم قوي اي داشت كه فروشندگان هيچگاه نمي توانستند زيان هاي خود را جبران نماينـد 

 111.78با تشكيل يك سقف دو قلو اقدام به انجـام نيمـه اول معاملـه در قيمـت      2005سپتامبر  20
انجـام   113.33وش در قيمـت  نيمه دوم معامله فـر   2005سپتامبر  27هفت روز بعد در . نموديم
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انه قيمت در روند صعودي خود هيچ توقفي نداشت و حد زيان هر دو نيمـه معاملـه در   فمتاس. شد
  .پيپ زيان به بار آورد 465خورد و مجموعا  114.88و قيمت  2005اكتبر  14تاريخ 

  
  روايتي ديگر از استراتژي حافظه قيمت

. ژي مطرح مي كنند نسبت مخاطره به سود پائين آن استيكي  از انتقاداتي كه منتقدات اين استرات
واحـد مخـاطره    1.5محاسبه مي شود كه در بهترين حالت اين استراتژي يك واحد سـود در برابـر   

پيپ زيان پديد آمد در  465بعنوان نمونه در همين مثال قبلي با خوردن حد زيان . ايجاد مي نمايد
. پيـپ سـود حاصـل مـي شـد      310بسته مـي شـدند، تنهـا     حالي كه اگر هر دو نيمه معامله با سود

. استراتزي حافظه قيمت سود آور است چون احتمال موفقيت در آن بسيار بـاالتر از شكسـت اسـت   
  . مواقع موفق عمل كرده است% 70اين استراتژي در 

ايـن  ولي معامله گراني كه از اين نسبت مخاطره به سود ناراضي اند مي تواند از روايت ديگـري از  
اين روايت موقعيت هاي معامالتي كمتري پديد مي آورد و ممكـن اسـت   . استراتژي استفاده نمايند

ولي نسبت مخاطره به سود آن مناسبتر است و ورود به معاملـه فقـط   . صحت كمتري داشته باشد
  . در يك مرحله انجام مي شود

  :قواعد اين روايت از حافظه قيمت به شرح زير هستند
  
  به معامله خريد واعد ورودق

  .در نمودار روزانه يا ساعتي يك بازگشت قيمت در حركت نزولي بيابيد )1
 .از حركت اصلي باشد% 38.2اين دامنه نبايد كمتر از . دامنه اين بازگشت را بيابيد )2

 .اين دامنه را از نقطه كف كم كنيد و از آن به عنوان حد زيان استفاده نمائيد )3

تا حد يك سوم اين دامنـه از نقطـه كـف گذشـت وارد      وقتي قيمت مجدداً نزول كرد و )4
% 38.2عالقه منـدان فيبونـاچي مـي تواننـد از نسـبت      . (هر دو نيمه معامله خريد شويد

 )استفاده كنند

 .دامنه را به عنوان حد سود تعيين كنيد % 50براي نيمه اول  )5

 . منتقل نمائيدمعامله دوم را به نقطه ورود  توقفبا بسته شدن معامله اول با سود، حد  )6

  .دامنه تنظيم نمائيد% 100حد سود نيمه دوم معامله را برابر  )7
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  فروشواعد ورود به معامله ق

  .در نمودار روزانه يا ساعتي يك بازگشت قيمت در حركت صعودي بيابيد )1
 .از حركت اصلي باشد% 38.2اين دامنه نبايد كمتر از . دامنه اين بازگشت را بيابيد )2

 .نقطه سقف كم كنيد و از آن به عنوان حد زيان استفاده نمائيداين دامنه را از  )3

وقتي قيمت مجدداً صعود كرد و تا حد يك سوم اين دامنه از نقطه سقف گذشـت وارد   )4
% 38.2عالقه مندان فيبوناچي مـي تواننـد از نسـبت    ( .هر دو نيمه معامله فروش شويد

 )استفاده كنند

 .حد سود تعيين كنيد دامنه را به عنوان % 50براي نيمه اول  )5

 . معامله دوم را به نقطه ورود منتقل نمائيد توقفبا بسته شدن معامله اول با سود، حد  )6

  .دامنه تنظيم نمائيد% 100حد سود نيمه دوم معامله را برابر  )7
بـراي سـهولت محاسـبات    . آن است 1.15:1مزيت اين روايت از استراتژي نسبت مخاطره به سود 

پيپ باالتر از يك نقطـه   33ورود در قيمت . پيپ استفاده نمائيد 100با حد زيان  مي توانيد از مثالي
پيپ و حد سـود نيمـه دوم    50حدسود نيمه اول معامله . پيپ  67سقف انجام مي شود با حد زيان 

پيـپ اسـت    134پيپ و مخاطره پذيرفته شده  150يعني سود هر دو نيمه معامله . پيپ است 100
مـوارد  % 50يعني اگـر ايـن اسـتراتژي در    . را به دست مي دهد 1.15:1سود  كه نسبت مخاطره به

  .موفق باشد، سود آور خواهد بود
  :مثالي از اين روايت را در ادامه پي مي گيريم

  



 

 متافاركس سايت پيشرو در اطالع رساني و خدمات معامله در بازار هاي جهاني
www.meta-forex.net     09121342654 

  
تـا   1.2105از قيمـت   EUR/USDيك حركت بازگشـتي در قيمـت جفـت ارز     2006مارس  29در 

در  1.2148ما در قيمـت   ،د بر اساس قواعددعود مجبا ص. پيپ 126يعني . را شاهد بوديم 1.1979
قيمت كمي در جهت زيان ما حركت كـرد ولـي   . اقدام به فروش نموديم 2006مارس  30صبح  10

حاصـل   1.2086اولين هـدف قيمتـي مـا در     2006آوريل  3صبح  1كاهش يافت و در ساعت  نهايتاً
نيمـه دوم معاملـه را بـه قيمـت ورود      فتوقـ حـد   ،در اينجا با بسته شدن نيمه اول معاملـه . گرديد

 اين وضعيت كامالً. نيمه دوم معامله با برخورد به حد توقف در نقطه ورود بسته شد. منتقل كرديم
منطبق با استراتژي ما است كه هرگز اجازه نمي دهيم يك معامله سود آور به معامله اي زيـان ده  

  . تبديل شود
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يـك حركـت    2006مارس  3در . س اين روايت را نشان مي دهدآخرين مثال معامله خريد بر اسا 

بنابراين بـا كـاهش مجـدد و    . را شاهد بوديم 1.7482تا  1.7314از  GBP/USDبازگشتي قوي در 
حـد  . اقدام به خريـد نمـوديم   1.7258در يك سوم مسير به سمت حد زيان تعيين شده، در قيمت 

قيمت قـدري پـائين   . از كف دو گانه قرار داده شدپيپ پائين تر  165يعني  1.7145زيان در قيمت 
 3در تـاريخ   1.7342نيمـه اول معاملـه در قيمـت    . تر رفت ولي مجددا صعود خود را آغـاز نمـود  

نيمـه دوم معاملـه نيـز بعـدا در     . به حد سود خود خـود برخـورد كـرد و بسـته شـد      2006آوريل 
  .پيپ سود بدست آمد 252به حد سود برخورد كرد و  1.7426
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  افول پس از هفت روز   استراتژي -7
اگر ناشناسـي  . به عنوان يك نيويوركي، عادت داريم كه نسبت به همه چيز كنجكاو و پرسشگر باشيم

كه در مسير مترو پشت سر ما حركت مي كند سالم بگويد، مبهوت مي شويم و اگر توريست باشد 
. شهرك هاي كوچك متداول تـر اسـت   اگر چه خوشامد گوئي به غريبه ها در. متعجب خواهيم شد

. شخصيت شكاك در بسياري از معامله گران وجود دارد، بدون توجه به اينكه در كجا زنـدگي كننـد  
همانطور كه در استراتژي افول خالص گفته شد، تالش براي گـرفتن سـقف و كـف قيمـت در بـين      

بـدون تاييـد تكنيكـي يكـي از     همانطور كه گفتيم اين تالش . معامله گران منفرد بسيار متداول است
با اين حال براي پاسخگوئي به طبيعت ناسازگار آدمي، در اينجا يك . بدترين روش هاي معامله است

  .استراتژي براي گرفتن كف و سقف قيمت بدون تاييد تكنيكي و انديكاتور ها را معرفي مي كنيم
يـدگاه هـا و فرمـول هـاي مختلفـي      ميدانيم كه انديكاتور ها توابعي رياضي از قيمت هستند كه با د

پس چرا به خود قيمت توجه نكنيم؟ استراتژي افول پـس از هفـت روز بـر ايـن     . محاسبه مي شوند
چـرا  . اصل استوار است كه قيمت پس از طي يك روند قوي طي هفت روز، به بازگشت تمايـل دارد 

اغلب مواقـع  . ده استپس از هفت روز؟ اين عدد از مشاهدات ما در حركات روزانه قيمت منتج ش
روند هاي قوي در اوائل هفته شكل مي گيرند و اگر به اندازه كافي قوي باشند مـي تواننـد هفـت    

  . روز بدون حركت بازگشتي ادامه يابند
) كه تقريبـا يـك هفتـه و نـيم را در بـر مـي گيـرد       ( به هر حال، پس از يك حركت قوي هفت روزه 

بطور كلي افراد مايل اند كه در گروه هاي هفت نفره به تفكر . قيمت نياز به استراحت پيدا مي كند
بر اساس مستندات روانشناسان معتقدند انسان تمايل دارد چيز ها يا مفاهيم  را در گروه . بپردازند

به همين دليل است كه شماره هاي تلفـن در آمريكـا   . هاي هفت تائي يا كمتر نگهداري يا حفظ كند
اگر چه ممكن است روند هاي قـوي پـس از   . بدون در نظر گرفتن كد البته. فقط هفت رقمي است

پنج يا شش روز بازگشت كنند، ولي بازگشت قيمت پس از هفت روز حركت بي وقفه داراي صحت 
در . گاه و بي گاه روند هاي هشت روزه هم ديده مي شود ولي بسيار نادر است. بيشتري مي باشد

اگر قيمت پس از پنج يا شش روز به يك تراز تكنيكي مهم . وداينجاست كه احتياط اثر بخش خواهد ب
از آنجـا كـه رويـه مـا ورود بـه معـامالتي بـا        . برخورد كند ، ايست قيمت بسيار محتمل خواهد بود

هـر چنـد   . احتمال موفقيت باال مي باشد، ترجيح مي دهيم كه از دوره هاي هفت روزه استفاده كنيم
ما سـعي كـرديم از ايـن    . د، ولي نتايج آن بسيار قابل توجه استچنين موقعيت هائي كم پيش مي آي

روش در نمودار يك ساعته هم استفاده كنيم ولي نتيجه مناسبي بـه دسـت نيامـد و در بسـياري از     
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ولـي در نمـودار روزانـه يـك رونـد بـدون       . موارد روند براي ساعت هشتم هم به طـول انجاميـد  
يك شرط بسـيار مهـم در   . شد، به ندرت ديده مي شودبازگشت كه هشت روز به طول انجاميده با

حتي اگر يكـي از كنـدل   . اين استراتژي اين است كه هر هفت كندل روزانه صعودي باشند يا بالعكس
  . ها خنثي باشد بايد شمارش را از ابتدا شروع كرد

كنـدل هفـتم    اگر. از آنجا كه اين استراتژي فقط بر قيمت استوار است ، قواعد بسيار ساده اي دارد
  .بر يك تراز تكنيكي مهم نيز منطبق شود اعتبار اين روش افزايش مي يابد

  :در نمودار روزانه 
  :قواعد ورود به معامله خريد

در هر كندل قيمت بسته شدن ( به دنبال هفت كندل نرولي پشت سر هم در قيمت باشيد  )1
  ).بايد كمتر از قيمت باز شدن باشد

 .نيدبا شروع كندل بعدي خريد ك )2

 . پيپ كمتر از آخرين كندل نزولي قرار دهيد 10حد زيان را  )3

اولين هدف قيمتي را برابر با مخاطره پذيرفته شـده قـرار دهيـد و نيمـي از معاملـه را بـا        )4
نيمـه دوم را بـه نقطـه سـر بـه سـر منتقـل        توقف سپس حد . برخورد به اين هدف ببنديد

 .نمائيد

 . ه پذيرفته شده قرا دهيدحد سود معامله دوم را سه برابر مخاطر )5

  
  :فروشقواعد ورود به معامله 

در هـر كنـدل قيمـت بسـته     ( به دنبال هفت كندل صعودي پشت سر هم در قيمت باشـيد   )1
  ).شدن بايد بيش از قيمت باز شدن باشد

 .با شروع كندل بعدي وارد معامله فروش شويد )2

 . پيپ بيشتر از آخرين كندل صعودي قرار دهيد 10حد زيان را  )3

اولين هدف قيمتي را برابر با مخاطره پذيرفته شـده قـرار دهيـد و نيمـي از معاملـه را بـا        )4
نيمـه دوم را بـه نقطـه سـر بـه سـر منتقـل        توقف سپس حد . برخورد به اين هدف ببنديد

 .نمائيد

 . حد سود معامله دوم را سه برابر مخاطره پذيرفته شده قرا دهيد )5

  :به چند مثال توجه فرمائيد



 

 متافاركس سايت پيشرو در اطالع رساني و خدمات معامله در بازار هاي جهاني
www.meta-forex.net     09121342654 

  
 15ايـن جفـت ارز روز   . مشـاهده نمائيـد   NZD/USDمثال را در نمـودار قيمـت جفـت ارز    اولين 

ما با باز شدن . هفت روز به طول انجاميد حركت نزولي خود را آغاز نمود كه دقيقاً 2005دسامبر 
حـد زيـان ايـن معاملـه در قيمـت      . شـديم  0.6723كندل روز هشتم وارد معامله خريد در قيمـت  

ايـن  . پيپ پائين تر از حداقل قيمت كندل روز هفتم نزول بوده است 10شد كه  قرار داده 0.6690
بـيش از   33هـدف اول خـود را   . پيپ مخاطره در اين معاملـه اسـت   33حد زيان به معني پذيرش 

در دومين روز بازگشت قيمت شروع شـد و هـدف اول مـا    . قرار داديم 0.6756قيمت ورود يعني 
حد زيان نيمه دوم معامله به نقطه سـر  . پيپ سود بسته شد 33له با محقق گرديد و نيمه اول معام

در نظـر گرفتـه    0.6822پيپي يعني در  33به سر منتقل شد و هدف دوم قيمت سه برابر مخاطره 
پيپ سود حاصـل   66اين هدف قيمتي نيز در روز پنجم حاصل گرديد و مجموعا از اين معامله . شد

  . 2:1د يعني نسبت مخاطره به سو. گرديد
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در چارچوب زماني كوتاه تـر نشـان    EUR/USDدومين مثال كاربرد اين استراتژي را در جفت ارز 

آغاز شد يعني همزمـان   2006روند نزولي در ساعت هفت بعد از ظهر روز دوم آوريل . مي دهد
مالتي اين روند نزولي طي هفت ساعت متوالي، يعني تقريبـا تمـام زمـان معـا    . با آغاز معامالت آسيا
با بسته شدن هفتمين كندل متوالي نزولي و باز شدن كنـدل هشـتم، مـا در     .آسيا، به طول انجاميد

پيـپ كمتـر    10يعني  1.2022وارد معامله خريد شديم و حد زيان معامله در قيمت  1.2047قيمت 
پيـپ بـيش از نقطـه ورود در قيمـت      25اولين هـدف قيمتـي   . از حداقل كندل قبلي قرار داده شد

هـر دو  . قرار داده شد   1.2122پيپ باالتر از نقطه ورود يعني  75و دومين هدف قيمتي  1.2072
پيپ سـود روي كـل    50هدف طي چند ساعت بعدي در زمان معامالت اروپا و آمريكا حاصل شد و 

  . اين معامله نصيب ما كرد
خصوص در چارچوب هـاي  يافتن مثالهائي از ورود به معامله فروش آسانتر از معامله خريد است ب

ايـن  . اكثر روند هاي نزولي به جاي هفت روز پنج يا شش روز به طول مي انجامند. زماني كوتاه تر
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امر شايد به اين دليل باشد كه اكثر معامله گران از بورس سهام به اين بازار آمده اند و بر اسـاس  
به معامالت دو طرفه فـاركس   فقط پس از خريد به فروش مي پردازند و ،روال قديمي بازار سهام

  . عادت ندارند

  
مـي  . مشـاهده مـي نمائيـد    USD/CHFاولين مثال معامله فروش را در نمودار روزانه جفـت ارز  

ايـن رونـد   . اين جفت ارز يك روند صعودي را آغاز نمـوده اسـت   2005ژانويه  28بينيم كه از روز 
وارد معاملـه   1.2243دن روز هشتم يعنـي  هفت روز مستمراً به طول انجاميد و ما در قيمت باز ش

قـرار داده   1.2272پيپ بيش از حداكثر كنـدل هفـتم يعنـي     10حد زيان اين معامله . فروش شديم
قـرار   1.2214پيپ سـود در قيمـت    29بنابراين اولين هدف قيمت با . پيپ  29 به فاصله يعني. شد

نيمه اول معامله، حد زيان نيمـه دوم   اين هدف در همان روز تحقق يافت و با بسته شدن. داده شد
اين حـد سـود سـه برابـر     . منتقل نموديم1.2156معامله را به نقطه سر به سر و حد سود آن را به 
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اصـل شـد و در   حهـدف دوم نيـز روز بعـد    . پيـپ اسـت   87يعني  ،پيپي پذيرفته شده 29مخاطره 
  .پيپ سود بدست آمد 58مجموع 

  
ايـن نمـودار قيمـت سـاعتي     . يك مثـال دوگانـه اسـت    ،هفت روز مثال بعدي استراتژي افول پس از

GBP/USD  اولين قسمت اين مثال در سمت چپ . نشان مي دهد 2006مارس  3مارس  تا  2را از
با باز شدن بازار آمريكا اين جفت ارز شروع به صـعود نمـوده و بـه مـدت     . نمودار ديده مي شود

بعد از ظهـر   5در ساعت . ريكا به طول انجاميده استهفت ساعت يعني تا پايان ساعات معامالتي آم
 10حد زيان اين معاملـه  . وارد معامله فروش شديم 1.7547يعني در شروع كندل هفتم در قيمت 

 اين مخـاطره مقـدار نسـبتاً   . قرار داده شد 1.7557پيپ بيش از حداكثر كندل قبلي يعني در قيمت 
و دومـين هـدف قيمتـي در     1.7537در قيمت نزديك بنابراين اولين هدف قيمتي نيز . اندكي است

هدف اول در همان ساعت و هدف دوم سه ساعت بعد بدست آمد و از كـل  . قرار گرفت 1.7517
  .پيپ سود حاصل شد 20معامله 
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قيمت پس از اعالم خبر بهتر از حـد انتظـار   . دومين مثال در سمت راست نمودار مشاهده مي شود
PMI  سـاعت   7صبح يعنـي بـه مـدت     10اين روند تا . به صعود نموده استخدمات بريتانيا، شروع

مصـرف كننـده    طمينـان صبح بازار آمريكا در انتظار اخبـار شـاخص ا   10ساعت . متوالي ادامه يافت
ما بدون توجه به اين اخبـار و بـر اسـاس ايـن اسـتراتژي      . غير توليدي بود ISMدانشگاه ميشيگان و 

خوشـبختانه اخبـار نيـز    . 1.7594يم با حد زيان ده پيپي در قيمت نمود 1.7584اقدام به فروش در 
به سرعت حاصل شد و هدف  1.7574در جهت تقويت دالر اعالم شد و اولين هدف قيمتي ما يعني 

در هر دو اين مثال ها بـه دليـل نزديـك    . در همان ساعت بدست آمد 1.7454دوم نيز در قيمت 
كت بازگشتي استفاده كنيم و اين حركت در همـان سـاعت   بودن هدف قيمتي نتوانستيم از تمام حر

  . ادامه داشته است ولي در ساعات بعدي معكوس شده است
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. در نمودار بعدي نمونه اي از شكست اين استراتژي در نمودار يك سـاعته را مشـاهده مـي نمـائيم    
يط معاملـه بـر اسـاس    همانطور كه گفتيم اكثر معامله گران اينقدر حوصله ندارند كه به انتظار شرا

استراتژي افـول پـس از هفـت روز در نمـودار روزانـه بنشـينند و در نمـودار سـاعتي هـم از ايـن           
مثـال فـوق كـاربرد ايـن اسـتراتژي در نمـودار سـاعتي جفـت ارز         . استراتژي استفاده مـي نماينـد  

USD/CHF ر مشاهده كـرديم كـه بـا بـاز شـدن بـازا       2006مارس  2در تاريخ . را نشان مي دهد
ايـن نـزول هفـت سـاعت بـه طـول       . به سرعت شروع به كاهش نموده اسـت  USD/CHFآمريكا 

با حد زيان ده پيپ كمتر از حداقل كنـدل قبلـي    1.2991انجاميد و با شروع كندل هشتم در قيمت 
پيـپ زيـان از    17متاسفانه نزول باز هم ادامه يافت و ما با . وارد معامله خريد شديم 1.2974يعني 

هر چند كه اين زيان قابل مديريت بوده است، نشان مي دهـد كـه چگونـه    . مله خارج شديماين معا
بنـابراين برخـي از معاملـه گـران     . ممكن است روند قيمت براي كندل هشتم نيز ادامه داشته باشد

  . محتاط شروع كندل نهم را براي ورود به معامله در نمودار ساعتي انتخاب مي كنند
  

پس از شمارش هفت كنـدل،  . است AUD/USDه نمودار يك ساعته جفت ارز مثال بعدي مربوط ب
مترصد ورود به معامله خريد در ابتدا كندل هشتم بوديم ولي با آغاز اين كنـدل مشـاهده كـرديم    
كه قيمت باز هم در حال پائين رفتن است و مي خواهد يك كندل ديگر نيز بـه كـاهش حـود ادامـه     

اگر در اين حالت قيمت بتواند پنج پيپ از حـداقل كنـدل قبلـي    . نشديم بنابراين به بازار وارد. دهد
  . عالمتي از قدرت قيمت براي بازگشت خواهد بود ،فاصله داشته باشد

موضوع جالب در اين استراتژي اين است كه در بسياري از مـوارد سـود هـائي بـيش از سـه برابـر       
ي توان در مورد حد توقـف كششـي نيـز    بنابراين م. مخاطره پذيرفته شده نيز قابل دسترس است

براي بهره برداري بيشتر از بازگشت قيمت مي توان حد توقـف كششـي را در حـداكثر    . بحث نمود
. دو كندل قبلي قرار داد و حد سود را برداشت تا از بخش بيشتري از حركت صعودي استفاده شود

مـي توانيـد از نمـودار     ،كرديـد  همچنين اگر از اين استراتژي در چارچوب زماني روزانـه اسـتفاده  
اين استراتژي بر اين اسـاس اسـتوار اسـت كـه     . ساعتي براي تعيين حد توقف كششي استفاده نمائيد

ژي قيمت ناشي از كسب سود معاملـه گـران   رما در انتظار تخليه ان. »هر فرازي، فرودي هم دارد«
ولـي بـه    .ندل هفتم اتفاق مي افتـد مي مانيم كه گاهي در پايان كندل پنجم و بيش از آن در پايان ك

در واقع سوال اين نيست كه آيا اين حالت اتفاق مي . ندرت بيش از هشت كندل به طول مي انجامد
   .كه چه موقع اتفاق خواهد افتاد تافتد يا خير بلكه اين اس
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  بازگشت به روند   استراتژي -8
جلب است كه بدانيم اكثـر معاملـه   . روند ها سپري مي كننددر اكثر معامله گران لحظات سختي را 

ولي با بررسي معامالت تعـداد  . گران ديدگاه اصلي معامله گري خود را تعقيب روند اعالم مي كنند
با وجود اينكـه  .  زيادي از معامله گران خرده پا مشاهده مي كنيم كه عكس اين موضوع صحت دارد

ران جاري است، اكثر معامله گران بـه  بر زبان اكثر معامله گ »روند دوست شماست«جمله معروف 
دنبال يافتن نقاط كف و سقف قيمت و معامله به اميد بازگشت هستند تا اينكه واقعاً به دنبال تعقيـب  

  . روند باشند
يعنـي  . اين استراتژي پاسخگوي خواسته اكثر معامله گران براي يافتن نقاط تغيير جهـت رونـد اسـت   

ر اين استراتژي از چارچوب كاري معامله بـر اسـاس رونـد    ولي د. خريد در كف و فروش در سقف
اين استراتژي از چارچوب هاي زماني چند گانه، ميانگين متحرك و بانـد هـاي   . بهره گيري مي شود

ابتدا براي تشخيص روند دار بودن جفت ارز مـورد  . بالينجر براي تعيين نقطه ورود بهره مي گيرد
براي تشخص روند در نمودار روزانه از يك ميانگين متحـرك  . منظر، به نمودار روزانه نگاه مي كني

يك ماه شامل بيست روز معامالتي است و به همين دليل ميـانگين  . روزه استفاده مي كنيم 20ساده 
اگـر قيمـت بـاالي ميـانگين متحـرك      . متحرك بيست روزه معيار مناسبي براي تشخيص روند است

ن ميانگين متحرك حركت نمايـد، داراي رونـد منفـي مـي     حركت كند، داراي روند مثبت و اگرپائي
  .باشد

در اسـتراتژي  . سپس براي تعيين نقاط ورود و خروج بـه چـارچوب زمـاني يـك سـاعته مـي رويـم       
قيمـت در   ،اگـر در رونـد مثبـت   . بازگشت به روند ما فقط در جهت روند اصلي معامله مـي كنـيم  

و اگـر در رونـد نزولـي قيمـت در حالـت      . محالت فروش هيجاني قرار داشته باشد خريد مي كنـي 
ريـد يـا فـروش هيجـاني را     خچگونه شـرايط  . خريد هيجاني قرار گيرد ، اقدام به فروش مي نمائيم

اين باند ها ما را قادر مي سازند تا حركـت  . اسخ استفاده از باند هاي بالينجر استپتشخيص دهيم؟ 
ت هـاي افراطـي را بـا اسـتفاده از انحـراف معيـار       باند هاي بالينجر قيم. قيمت را اندازه گيري كنيم

در نمـودار سـاعتي مـا بـا قـرار      . روزه اندازه گيري مي نمايد 20قيمت نسبت به ميانگين متحرك 
عيار روي نمـودار يـك   مدادن باندهاي بالينجر دو برابر انحراف معيار و باند هاي سه برابر انحراف 

ين دو باند يك برابر و دو برابر انحراف معيـار حركـت   در اكثر مواقع قيمت ب. كانال خواهيم داشت
  . مي كند
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 در حـالي كـه قيمـت معمـوالً    ( چرا از تنظيم دو برابر و سه برابر باند هاي بالينجر استفاده مي كنيم
؟  چون مقادير پيش گزيده بانـد هـاي بـالينجر    )بين باند هاي يك برابر و دو برابر حركت مي كند

در چارچوب زماني يك ساعته تحركـات  . زماني روزانه طراحي شده است براي كاربرد در چارچوب
قيمت بيشتر است و ما ناچار هستيم براي تشخيص مناسبتر نقاط افراطي از باند هاي عـريض تـري   

 ،وب زماني مـورد بررسـي  چارچدر واقع با كاهش . استفاده نمائيم تا سيگنال هاي صحيح تري بگيريم
 ،وب زماني پنج دقيقه ايچبراي مثال معامله گر بايد در چار. لينجر افزودبايد به ضريب باند هاي با

برابر انحراف معيار براي تنظيمات باند هاي بالينجر استفاده نمايد تا بتواند نقاط خريد يا  4تا  3.5از 
  . فروش هيجاني را به خوبي تشخيص دهد

بـراي   ،رچوب زمـاني روزانـه  پس از تشخيص جهـت رونـد در چـا   . به استراتژي خود بر مي گرديم
اگر رونـد قيمـت در نمـودار    . مشاهده حركات قيمت به چارچوب زماني يك ساعته باز مي گرديم

روزانه صعودي باشد، ما در نمودار يك ساعته به دنبال تغيير جهـت قيمـت از نزولـي بـه صـعودي      
عيار حركت مـي كنـد مـا    تا وقتي كه قيمت بين دو باند دو برابر و سه برابر انحراف م. خواهيم بود

زيبـائي ايـن اسـتراتژي    .  چون هنوز مومنتوم قوي در جهت نزول وجود دارد ،كنار خواهيم نشست
در اين است كه ما را از حدث زدن تغيير جهت قيمت برحذر مي دارد و ترغيـب مـي كنـد كـه بـه      

مت بـاالتر از بانـد   هر گاه يك كندل قي. دنبال يك تاييد تكنيكي براي تشكيل نقطه سقف يا كف باشيم
پيپ پائين تر از يـك   5دو برابر انحراف معيار بسته شود، ما وارد بازار مي شويم و حد زيان خود را 

براي نيمه اول معامله حد سود خود را برابر با نيمـي از مخـاطره   . نقطه كف نزديك قرار مي دهيم
يمه دوم معامله را به نقطه سـر  پذيرفته شده قرار مي دهيم و با بسته شدن آن با سود، حد زيان ن

سپس منتظر حركت قيمت به سمت باند هاي مقابل مـي مـانيم و بـا بسـته     . به سر منتقل مي كنيم
دوده بين  باند هاي دو برابر و سه برابر، نيمه دوم معامله را نيـز مـي   حشدن يك كندل حارج از م

  . اين شرايط نشان دهنده تمام شدن حركت صعودي است. بنديم
  :عد معامله خريدقوا

در نمودار روزانه يك ميانگين متحرك بيست روزه قرار مي دهيم و مطمئن مي شويم كـه   )1
  . بسته شدن قيمت روز باالتر از اين نمودار انجام شده باشد

 . در اين شرايط فقط به دنبال سيگنال هاي خريد هستيم )2

ار هاي دو برابر و سـه برابـر   به نمودار يك ساعته مي رويم و دو باند بالينجر با انحراف معي )3
 . روي نمودار قيمت قرار مي دهيم
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هر گاه قيمت از سمت پائين به بيشتر از محـدوده بـين بانـدهاي بـالينجر دو برابـر و سـه        )4
برابر انحراف معيار حركت كرد و در همين محدوده بسـته شـد، وارد معاملـه خريـد مـي      

 . شويم

نزديك قرار مي دهيم و ميزان مخـاطره خـود    پيپ پائين تر از يك نقطه كف 5حد زيان را  )5
 )پيپ پائين تر از نقطه كف نيز مورد قبول است 10استفاده از . ( را محاسبه مي كنيم

 .مخاطره پذيرفته شده قرار مي دهيم% 50براي نيمه اول معامله حد سود را برابر  )6

 .منتقل مي نمائيم با حصول هدف نيمه اول معامله، حد زيان نيمه دوم را به نقطه سر به سر )7

نيمه دوم معامله را با كاهش قيمت از محدوده بين باند هاي دو برابر و سه برابر انحـراف   )8
 .معيار و بسته شدن قيمت در محدوده كمتر از باند دو برابر، مي بنديم

  :فروشقواعد معامله 
كـه   در نمودار روزانه يك ميانگين متحرك بيست روزه قرار مي دهيم و مطمئن مي شويم )1

  . بسته شدن قيمت روز پاين تر از اين نمودار انجام شده باشد
 . در اين شرايط فقط به دنبال سيگنال هاي فروش هستيم )2

به نمودار يك ساعته مي رويم و دو باند بالينجر با انحراف معيار هاي دو برابر و سـه برابـر    )3
 . روي نمودار قيمت قرار مي دهيم

متر از محدوده بين باندهاي بالينجر دو برابر و سـه برابـر   هر گاه قيمت از سمت باال  به ك )4
 . انحراف معيار حركت كرد و در همين محدوده بسته شد، وارد معامله فروش مي شويم

پيپ باالتر از يك نقطه سقف نزديك قرار مي دهيم و ميزان مخاطره خـود را   5حد زيان را  )5
 )نقطه سقف نيز مورد قبول استپيپ باال تر از  10استفاده از . ( محاسبه مي كنيم

 .مخاطره پذيرفته شده قرار مي دهيم% 50براي نيمه اول معامله حد سود را برابر  )6

 .با حصول هدف نيمه اول معامله، حد زيان نيمه دوم را به نقطه سر به سر منتقل مي نمائيم )7

برابر انحراف نيمه دوم معامله را با افزايش قيمت از محدوده بين باند هاي دو برابر و سه  )8
 .معيار و بسته شدن قيمت در محدوده كمتر از باند دو برابر، مي بنديم

  
   :فرمائيدبه چند مثال توجه 

  :حال به مثال هائي از اين استراتژي مي پردازيم
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مشاهده مـي شـود كـه قيمـت از نيمـه مـارس       . نگاه كنيد EUR/CHFبه نمودار روزانه جفت ارز 

روزه حركت مي كرده است كه نشان دهنده رونـد   20ين متحرك ساده  به بعد باالي ميانگ 2006
  .شفاف صعودي است
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صبر مي كنيم تا قيمت از سمت پائين محدوده بين دو بانـد  . به نمودار يك ساعته مراجعه مي كنيم

مـارس   15بعـد از ظهـر    6در ايـن شـرايط در سـاعت    . برابر انحراف معيار را بشكند 3و  2بالينجر 
قرار مي گيرد و مخـاطره  1.6523حد زيان در . وارد معامله خريد شديم 1.5635قيمت  در 2006

توجه داشته باشيد كه اين جفت ارز كم تحرك است و به همـين  . ( پيپ است 12پذيرفته شده تنها 
گفته شده، از حـد  % 50بنابراين به جاي حد سود . دليل ما قادر شديم حد زيان كوچكي داشته باشيم

مـارس سـود    16صـبح   3خوشبختانه در ساعت . پيپ استفاده كرديم 12مخاطره يعني  %100سود 
سـپس حـد   . پيپ بسته شـد  16با سود  1.5651مورد نظر بدست آمد و نيمي از معامله در قيمت 

زيان باقيمانده معامله را به نقطه سر به سر منتقل كرديم و به انتظار حركت قيمت به سـمت بانـد   
برابـر بـالينجر بـاالئي     3و  2سپس منتظر مانديم تا قيمت بـين دو بانـد   . ر مانديمهاي باالئي بالينج

ايـن  . برابر به سمت پائين، نيمه دوم معامله خود را نيز ببنديم 2حركت كند تا با شكسته شدن باند 



 

 متافاركس سايت پيشرو در اطالع رساني و خدمات معامله در بازار هاي جهاني
www.meta-forex.net     09121342654 

. پيـپ سـود بدسـت آمـد     57بـا   1.5692مارس در قيمت  16بعد از ظهر روز  1شرايط در تاريخ 
  !پيپ مخاطره چندان هم بد نيست  12اي با تنها براي معامله 

  
با يك رونـد   USD/CADمثال دوم كاربرد كالسيكي از استراتژي بازگشت به روند را در جفت ارز 

  . نشان مي دهد 2006مارس  7صعودي در 
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بـه   از نمودار روزانه به نمودار ساعتي مي رويم و صبر مي كنيم تا قيمت از باند هاي بالينجر باالئي

وارد معاملـه   1.1524در قيمـت   2006مـارس   16صـبح روز   11در ساعت . سمت باال حركت كند
يعني پـذيرش  . قرار داده شد 1.1505پيپ پائين تر از يك قيمت كف يعني  5حد زيان . خريد شديم

مارس قيمت به روند صعودي خود بازگشت و مـا   16بعد از ظهر  10در ساعت . پيپي 19مخاطره 
سپس حـد زيـان نيمـه دوم معاملـه بـه      . ببنديم 1.1540نيمي از معامله خود را در قيمت  توانستيم

قيمت بار ديگر صعود كرد و مـا  . پيپي قبلي تثبيت گرديد 16نقطه سر به سر منتقل گرديد و سود 
مترصد بوديم تا با مشاهده عالئم تضعيف قدرت صعود يعني بسته شرن يك كندل پـائين تـر از دو   

روز  11اين وضعيت در سـاعت  . برابر انحراف معيار، از نيمه دوم معامله نيز خارج شويم 3و  2باند 
  . پيپ سود خارج شديم 63از نيمه دوم معامله با  1.1587مارس پديد آمد و ما در قيمت  17



 

 متافاركس سايت پيشرو در اطالع رساني و خدمات معامله در بازار هاي جهاني
www.meta-forex.net     09121342654 

  
 GBP/USDدر نمـودار روزانـه    2006فوريـه   15در . مثال بعدي مثـالي از معاملـه فـروش اسـت    

  . روزه قرار دارد و نزولي مي باشد 20كه قيمت زير ميانگين متحرك مشاهده كرديم 
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بنابراين توجه خود را به نمودار ساعتي معطوف نموديم و به انتظار فرصت هاي فروش در شرايط 

برابـر   3و  2صبر كرديم تا قيمت از نزول كرده و زيـر بانـد هـاي بـالينجر     . خريد هيجاني نشستيم
 60پديد آمد و حد زيـان در فاصـله    1.7440اين شرايط در قيمت . بسته شودانحراف معيار باالئي 

در سـاعت   1.7410بر اساس قواعد نيمي از معامله را در قيمت . قرار داده شد 1.7500پيپي يعني 
مخاطره،  بستيم و حد زيان نيمه ديگر را به نقطه سر به سـر  % 50پيپ يا  30بعد از ظهر، با سود  1

روند نزولي ادامـه  . برابر انحراف معيار برخورد كند 3قيمت به باند بالينجر پائيني  منتقل كرديم تا
قميـت از   2006فوريـه   16صـبح   6در سـاعت  . يافت و قيمت به محدوده مورد نظر ما وارد شـد 

پيـپ   102بـا   1.7338برابر انحراف معيار را شكست و بقيه معامله را در قيمت  2پائين باند بالينجر 
  . يمسود بست
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 15در روز  USD/CHFجفت ارز .  مثال بعدي مزاياي خروج مرحله اي از معامله را نشان مي دهد

در يك روند نزولي قرار دارد ولي چند روز بعد روند بر مي گـردد و صـعودي مـي     2006مارس 
ما هيچوقت نمي توانيم مطمئن باشيم كه چنين حركاتي اصالحي و موقت هستند يا يك تغييـر  . شود

  . بنابراين به قواعد استراتژي خو وفادار مي مانيم تا مخاطره خود را كنترل نمائيم. واقعي در روند
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قيمـت از بـاال    2006مارس  21بعد از ظهر روز  1در نمودار روزانه مشاهده كرديم كه در ساعت 

 1.3021قيمـت  برابر انحراف معيار نزول كرده است بنابراين در  3و2به كمتر از باند هاي بالينجر 
قرار داده  1.3042پيپ بيش از يك نقطه سقف نزديك يعني  5حد زيان . وارد معامله فروش شديم

قيمـت بـه اولـين     2006مـارس   21بعد از ظهـر   6در ساعت . پيپي 21يعني پذيرش مخاطره . شد
پيپ، يعني حدود نصف مخاطره پذيرفته شده  12سود  و برخورد كرد 1.3008هدف قيمتي ما در 

از . در همين زمان حد زيان نيمه دوم معامله را به نقطه سر به سر منتقـل كـرديم  . ، حاصل گرديد
آن به بعد قيمت در جهت زيان ما حركت كرد ولي قرار دادن حد زيان در نقطه سر به سر باعـث  

  .پيپي را حفظ كنيم 12شد كه ما با زيان مواجه نشويم و بتوانيم سود اوليه 
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جفـت ارز   2006مـارس   3در تـاريخ  . از شكست اين استراتژي را بررسي مـي كنـيم   در پايان مثالي

EUR/GBP   روزه وارد مرحلـه صـعودي  در نمـودار     20با شكست منحني ميانگين متحرك سـاده
  . روزانه شد
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برابـر   3و2بر اساس استراتژي بازگشت به روند، ما صبر كرديم تا قيمت از پائين دو بانـد بـالينجر   

وارد معاملـه   0.6881در قيمـت   2006مـارس   11صـبح   10معيار را بشـكند و در سـاعت   انحراف 
. تشـكيل شـده بـود    0.6878صـبح همـان روز در    7يك نقطه كف نزديك در سـاعت  . خريد شديم

توجـه  . پيـپ حـد زيـان    8يعنـي  . قـرار داديـم   0.6873پيپ پائين تر يعني در  5بنابراين حد زيان را 
هـر پيـپ ايـن جفـت ارز     . ت ارز كم تحرك و داراي ارزش پيپ باالئي استداشته باشيد كه اين جف

پيپ مخاطره در اين جفت ارز با بـيش   8بنابراين . ارزش دارد EUR/USDيك پيپ % 175بيش از 
  . برابري مي كند EUR/USDپيپ مخاطره در  14از 

هش يافـت و معاملـه   يعني حد زيان ما كا 0.6873ابتدا قيمت كمي افزايش يافت ولي پس از آن به 
از نظر بسـياري از معاملـه گـران    . اين قيمت دقيقاً يك قيمت حداقل بود. خريد ما با زيان بسته شد

بسيار نا اميد كننده است كه قيمت قبل از اينكه فرصت حركت در جهت سود را بيابد بـا حـد زيـان    
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حـداقل هـم بخشـي از     خوردن حد زيان در يـك نقطـه  . ولي ما اينطور فكر نمي كنيم. برخورد كند
ولي درك كردن اهميت مديريت سرمايه و پايبنـدي بـه   . معامله گري است و گاهي اتفاق مي افتد

آن بسيار مهم تر است كه به ما امكان مي دهد سرمايه خود را حفظ كنيم و به دنبـال كسـب سـود    
ا بـاز مـي   به جاي خوردن حد زيـان فـرض كنيـد كـه مـا ايـن معاملـه ر       . در فرصتهاي بعدي باشيم

گذاشتيم و فرض كنيد كه ممكن بود صدها پيپ كاهش يابد كه جبران آن بسيار مشـكل تـر از يـك    
  . پيپي است 8زيان 

  

  بازگشت انتقالي -روايت ديگري از استراتژي بازگشت به روند
بازگشت انتقالي روايت ديگري از استراتژي بازگشت به روند اسـت كـه ديـدگاه بلنـد مـدت تـري       

خريد ارزهاي پر بهـره در  (اوت نرخ بهره جهت معامالت انتقالي فبهره برداري از ت دددارد و درص
اين روايت داراي تغييراتي است كه آنـرا  . است) برابر ارز كم بهره براي بهره برداري از بهره شبانه

 .ولي ايده كلي آن از اصولي مشابه پيروي مي كنـد . از استراتژي بازگشت به روند متمايز مي سازد
براي كساني كه حوصله كافي براي معامالت بلند مدت دارند، اين استراتژي سيگنال هـاي معـامالتي   

  . كمتر ولي قوي تري توليد مي كند
مثال در جفـت  . توجه كنيد كه معامالت اين استراتژي فقط در جهت بهره شبانه مثبت انجام مي شود

 EUR/GBPدر حالي كه در جفـت ارز  . معامله فقط در جهت خريد انجام مي شود AUD/JPYارز 
سـال  (توجه داشته باشيد كه زمان نگارش اين كتاب . معامله فقط در جهت فروش صورت مي گيرد

شرايط به اين صورت بوده است و ممكن است در زمان ديگري نرخ بهره ين ژاپن بيش از )  2006
صورت جهت معامالت معكـوس   اين دالر استراليا باشد يا يورو بهره اي بيش از پوند پيدا كند كه در

به هر صورت قاعده ثابت اين است كه معامله بايد همواره در جهت خريد ارزي باشـد  . خواهد شد
  . كه داراي بهره بيشتري است

 3و2برابر انحراف معيار به جـاي   2و1بازگشت انتقالي از باند بالينجر در نمودار روزانه با تنظيمات 
استفاده از چارچوب زماني طوالني تر به اين منظور در نظـر  . ده مي نمايدبرابر انحراف معيار استفا
ولي از آنجا كه . امله گر در جهت بهره برداري از بهره شبانه ياري نمايدعگرفته شده است كه به م

 3و2برابر انحراف معيـار بـه جـاي     2و1تغيير جهت عميقتري مد نظر ماست، از شكست منطقه بين 
  :قواعد معامله به اين روش را در ادامه مالحظه فرمائيد. ر استفاده شده استبابر انحراف معيا
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  قواعد معامله خريد
  )همواره بايد ارز پايه يا سمت چپ بهره باالتري داشته باشد(

 .برابر انحراف معيار روي نمودار روزانه قرار دهيد 2و1دو باند بالينجر با  )1

 ،برابر را شكست و بيرون آن بسته شـد  2و1هاي هر گاه قيمت از پائين محدوده بين باند   )2
  .وارد معامله خريد شويد

پيپ پائين تر از يك نقطه كف نزديك قرار دهيـد و مقـدار مخـاطره خـود را      5حد زيان را  )3
 . محاسبه نمائيد

 .مخاطره پذيرفته شده قرار دهيد% 50حد سود نيمه اول معامله خود را  )4

 .ه سر به سر منتقل نمائيدبا حصول هدف اول حد توقف را به نقط )5

برابر باالئي ببنديد ويا صبر كنيد تا در نقطه  2نيمه دوم معامله را با برخورد به باند بالينجر  )6
 .سر به سر بسته شود

  فروشقواعد معامله 
  )همواره بايد ارز مقابل يا سمت راست بهره باالتري داشته باشد(

 .وي نمودار روزانه قرار دهيدبرابر انحراف معيار ر 2و1دو باند بالينجر با  )1

 ،برابر را شكست و بيـرون آن بسـته شـد    2و1هر گاه قيمت از باال محدوده بين باند هاي   )2
  .وارد معامله فروش شويد

پيپ باالتراز يك نقطه سقف نزديـك قـرار دهيـد و مقـدار مخـاطره خـود را        5حد زيان را  )3
 . محاسبه نمائيد

 .مخاطره پذيرفته شده قرار دهيد% 50حد سود نيمه اول معامله خود را  )4

 .حد توقف را به نقطه سر به سر منتقل نمائيد ،با حصول هدف اول )5

برابر پـائيني ببنديـد ويـا صـبر كنيـد تـا در        2نيمه دوم معامله را با برخورد به باند بالينجر  )6
 .نقطه سر به سر بسته شود
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در ايـن  . نمايش مي دهد 2005وئن را طي ماه مه تا ژ AUD/JPYاولين نمودار مثالي از جفت ارز 

شكل استراتژي بازگشت انتقالي دو سيگنال خريد صادر كرده كه يكي موفق و ديگري ناموفق بـوده  
بر را شكسته و باالتر از مت از پائين باند بالينجر يك برادر اوسط ماه ما مشاهده كرديم كه قي. است

روز بعـد قيمـت بـاالتر    . معامله خريد شديموارد  81.92بنابراين ما در قيمت . آن بسته شده است
 طي سه روز بعدي كاهش ادامه يافت و نهايتاً. رفت ولي به هدف قيمت اول ما نرسيد و نزول كرد

شايد بعضي از معامله گران تعجب . پيپ زيان پديد آورد 97قيمت با خد زيان ما برخورد نموده و 
اسخ اين است كه معامله گر بايد از سوئي زيان خـود  پ. كننده كه چرا ما زودتر اين معامله را نبستيم

. را محدود كند و از سوي ديگر به معامله اجازه دهد تا طي زمان كافي در جهت سود حركت كنـد 
معيار مناسبي براي حد زيان معامالت خريد است و شكسته شـدن   ،استفاده از يك نقطه كف نزديك

اين شرايط نشان مـي دهـد كـه سـيگنال ورود     . اردآن نشان مي دهد كه هنوز روند نزولي ادامه د
البتـه ممكـن   . صحيح نبوده و از نظر اكثر معامله گران هنوز كاهش قيمت هـا ادامـه خواهـد يافـت    



 

 متافاركس سايت پيشرو در اطالع رساني و خدمات معامله در بازار هاي جهاني
www.meta-forex.net     09121342654 

است كه اينطور نشود و قيمت مجدداً صعود كند ولي توجه كنيد كه بازار فاركس بازاري بـا اهـرم   
بنابراين مهـم نيسـت   . ن كل سرمايه منجر شودباالست و يك تصميم غلط ممكن است به از بين رقت

معاملـه گـران بـا تجربـه     . كه چقدر برگشت قيمت پس از برخورد به حد زيان ناراحت كننده است
هيچگاه اجازه نمي دهند كه چنين وقايعي باعث غلبه احساسات آنان شده و انضباط معامالتي شان را 

  . از ميان ببرد
برابر انحراف معيـار   1سيگنال قيمت مجدداً از پائين باند بالينجردو روز پس از خوردن حد زيان ما 

اين بار مخاطره معاملـه كمـي كمتـر    . صادر شد 81.34را شكست و مجددا سيگنال خريد در قيمت 
طي سه روز بعدي قيمت در جهت سود ما حركت كـرد و نيمـه اول معاملـه در    . پيپ 70بود، يعني 

خيـره ايـن سـود، حـد توقـف نيمـه دوم       ذبا . حاصل گرديد پيپ سود 35بسته شد و  81.70قيمت 
معامله به نقطه سر به سر منتقل شد و قيمت چند روز ديگر هم در جهت سود ما حركـت كـرد و   

 2005ام ماه مـه   26نهايتاً در روز . ما همچنين منتظر مانديم و بهره هاي شبانه را دريافت نموديم
AUD/JPY  انحراف معيار باالئي برخورد نمود و نيمـه دوم پوزيشـن    برابر 2قيمت به باند بالينجر

بـا وجـود اينكـه در    . پيپ نيز از اختالف نرخ بهره حاصـل شـد   22حدود . پيپ سود بسته شد 141با 
مجموع اين دو معامله ما با اندكي زيان مواجه شديم، اين استراتژي قدرت ديـدگاه انضـباط گـرا را    

با پايبندي به قواعد محدود كردن مخـاطره توانسـتيم عمـده     .در معامالت واقعي به نمايش گذارد
  . زيان خود را جبران نموده و سرمايه خود را براي فرصتهاي معامالتي آتي حفظ كنيم

رخ داد كـه در مثـال آتـي     2005فرصت معامالتي ديگـري در همـين جفـت ارز در مـاه آگوسـت      
  . بررسي مي شود

  



 

 متافاركس سايت پيشرو در اطالع رساني و خدمات معامله در بازار هاي جهاني
www.meta-forex.net     09121342654 

  
برابـر انحـراف    2و1كانال بين باند هاي بـالينجر   AUD/JPY، جفت ارز 2005آگوست  25در روز 

بنابراين با بار شـدن كنـدل بعـدي    . بسته شد 83.55معيار را شكست و باالتر از اين كانال در قيمت  
توجه كنيـد كـه طـي چنـد روز     . قرار داديم 82.60وارد معامله خريد شديم و حد زيان را در نقطه 

د ولي به حد زيان برخورد ننمود و ما همچنـان بهـره هـاي    بعد قيمت در جهت زيان ما حركت كر
قيمت به اولـين هـدف    2005سپتامبر  2تقريباً يك هفته بعد در تاريخ . شيانه را جمع آوري نموديم

پيپ سـود،   45برخورد كرد ما با كسب ) مخاطره پذيرفته شده% 50معادل ( 84.00قيمتي ما يعني 
روز بعد قيمت كاهش يافـت  . ه ورود سر به سر منتقل كرديمحد توقف نيمه دوم معامله را به نقط

اين معامله سـه روز  . و نيمه دوم معامله به سمت حد توقف حركت كرد ولي به آن برخورد ننمود
برابـر انحـراف معيـار بـاالئي      2سپتامبر با بانـد بـالينجر    8ديگر باز ماند تا قيمت صعود و در تاريخ 

پيپ سود  25پيپ سود حاصل كرد و نگهداري اين معامله نيز  181 نيمه دوم معامله. برخورد كرد 
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پيپ بود كه بـه ازاء هـر    251در مجموع سود حاصله . اضافي ناشي از اختالف نرخ بهره پديد آورد
  . پيپ حاصل گرديد 125نيمه از معامله 

شـخص،  اين معامله نشان مي دهد كه چگونه معامالت بلند مدت انضباط گـراي  مبتنـي بـر روش م   
پيپ زيـان پديـد آورد ولـي     190مشاهد كرديد با وجود اينكه معامله اول حدود . سود آور هستند

پيـپ   25پيـپ سـود و    226پيپ بهره پديد آورد و معامله سـوم   20پيپ سود و  141معامله دوم 
نشـان   ايـن مثالهـا  . پيپ سود ميدان معامالت را ترك كرديم 222بنابراين نهايتاً با . بهره حاصل نمود

  . مي دهد كه معامالت بازار فاركس به دو ماراتن بيشتر شبيه است تا دو سرعت
  

  روندبه سخن پاياني درباره بازگشت 
مـثال معاملـه   . در نهايت روايت هاي ديگري از بازگشت به روند نيز مي تواند وجـود داشـته باشـد   

استفاده كننده مي تواننـد   گران محتاطي كه نمي خواهند از يك كف يا سقف نزديك براي حد زيان
از حداقل يا حداكثر كندلي كه منجر به ورود به معامله شده بـراي تعيـين حـد زيـاني محـدود تـر       

در اين حالت مخاطره اين استراتژي بسيار كمتر است ولي احتمال برخـورد بـه حـد    . استفاده نمايند
. كمتر از نصف كاهش مـي يافـت   پيپ يعني 40مثال در در اولين مثال حد زيان به . زيان بيشتر است

ولي همين ديدگاه در مثال دوم مي توانست به جاي سود منجر به برخورد غيـر ضـروري بـه حـد     
پيپـي   97پيپـي هنـوز كمتـر از زيـان      43پيپي و  40ولي حتي مجموع دو زيان . پيپي گردد 43زيان 

واهند اگر معاملـه شـان كـامال    بنابراين معامله گراني كه مي خ. معامله اول با قواعد استاندارد است
  . صحيح نبود يه سرعت از آن خارج شوند، مي توانند از اين روايت استفاده نمايند

در پايان توجه كنيد كه استراتژي بازگشت انتقالي براي معامالت بلند مدت طراحـي شـده بنـابراين    
مي تواند منجـر بـه    ولي نمودار هفتگي. حتي مي تواند در چارچوب زماني هفتگي نيز مناسب باشد

بنـابراين انتخـاب   . حد زيان هاي بسيار بزرگي شود كه نسبت مخاطره به سـود را نامناسـب نمايـد   
  . رواينت مناسب از استراتژي بازگشت به روند براي موفقيت بسيار اساسي است
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  :فصل سوم 
  
  
  

مهمترين عوامل : اخبار بنيادين 
  مخاطره در معامله گري

  
  
  افول پس از هفت روز   استراتژی -7

  .ها را معرفی می کنيمبا این حال برای پاسخگوئی به طبيعت ناسازگار آدمی، در اینجا یک استراتژی برای گرفتن کف و سقف قيمت بدون تایيد تکنيکی و اندیکاتور . یکی از بدترین روش های معامله است همانطور که گفتيم این تالش بدون تایيد تکنيکی. همانطور که در استراتژی افول خالص گفته شد، تالش برای گرفتن سقف و کف قيمت در بين معامله گران منفرد بسيار متداول است. شخصيت شکاک در بسياری از معامله گران وجود دارد، بدون توجه به اینکه در کجا زندگی کنند. داول تر استاگر چه خوشامد گوئی به غریبه ها در شهرک های کوچک مت. اگر ناشناسی که در مسير مترو پشت سر ما حرکت می کند سالم بگوید، مبهوت می شویم و اگر توریست باشد متعجب خواهيم شد. به عنوان یک نيویورکی، عادت داریم که نسبت به همه چيز کنجکاو و پرسشگر باشيم
  . ع روند های قوی در اوائل هفته شکل می گيرند و اگر به اندازه کافی قوی باشند می توانند هفت روز بدون حرکت بازگشتی ادامه یابنداغلب مواق. چرا پس از هفت روز؟ این عدد از مشاهدات ما در حرکات روزانه قيمت منتج شده است. بازگشت تمایل داردپس چرا به خود قيمت توجه نکنيم؟ استراتژی افول پس از هفت روز بر این اصل استوار است که قيمت پس از طی یک روند قوی طی هفت روز، به . های مختلفی محاسبه می شوندميدانيم که اندیکاتور ها توابعی ریاضی از قيمت هستند که با دیدگاه ها و فرمول 

ما سعی کردیم از این روش در نمودار یک ساعته هم استفاده کنيم ولی نتيجه مناسبی به دست نيامد و در بسياری . سيار قابل توجه استهر چند چنين موقعيت هائی کم پيش می آید، ولی نتایج آن ب. از آنجا که رویه ما ورود به معامالتی با احتمال موفقيت باال می باشد، ترجيح می دهيم که از دوره های هفت روزه استفاده کنيم. ز پنج یا شش روز به یک تراز تکنيکی مهم برخورد کند ، ایست قيمت بسيار محتمل خواهد بوداگر قيمت پس ا. در اینجاست که احتياط اثر بخش خواهد بود. گاه و بی گاه روند های هشت روزه هم دیده می شود ولی بسيار نادر است. باشداگر چه ممکن است روند های قوی پس از پنج یا شش روز بازگشت کنند، ولی بازگشت قيمت پس از هفت روز حرکت بی وقفه دارای صحت بيشتری می . ن کدالبته بدون در نظر گرفت. به همين دليل است که شماره های تلفن در آمریکا فقط هفت رقمی است. بر اساس مستندات روانشناسان معتقدند انسان تمایل دارد چيز ها یا مفاهيم  را در گروه های هفت تائی یا کمتر نگهداری یا حفظ کند. یل اند که در گروه های هفت نفره به تفکر بپردازندبطور کلی افراد ما. قيمت نياز به استراحت پيدا می کند) که تقریبا یک هفته و نيم را در بر می گيرد( به هر حال، پس از یک حرکت قوی هفت روزه 
  . حتی اگر یکی از کندل ها خنثی باشد باید شمارش را از ابتدا شروع کرد. یک شرط بسيار مهم در این استراتژی این است که هر هفت کندل روزانه صعودی باشند یا بالعکس. می شودولی در نمودار روزانه یک روند بدون بازگشت که هشت روز به طول انجاميده باشد، به ندرت دیده . از موارد روند برای ساعت هشتم هم به طول انجاميد

  .تراز تکنيکی مهم نيز منطبق شود اعتبار این روش افزایش می یابداگر کندل هفتم بر یک . از آنجا که این استراتژی فقط بر قيمت استوار است ، قواعد بسيار ساده ای دارد
  :در نمودار روزانه 

  :قواعد ورود به معامله خرید
  ).در هر کندل قيمت بسته شدن باید کمتر از قيمت باز شدن باشد( به دنبال هفت کندل نرولی پشت سر هم در قيمت باشيد  )6
 .با شروع کندل بعدی خرید کنيد )7
 . پيپ کمتر از آخرین کندل نزولی قرار دهيد 10حد زیان را  )8
 .سپس حد توقف نيمه دوم را به نقطه سر به سر منتقل نمائيد. اولين هدف قيمتی را برابر با مخاطره پذیرفته شده قرار دهيد و نيمی از معامله را با برخورد به این هدف ببندید )9

 . دهيد حد سود معامله دوم را سه برابر مخاطره پذیرفته شده قرا )10
  

  :قواعد ورود به معامله فروش
  ).در هر کندل قيمت بسته شدن باید بيش از قيمت باز شدن باشد( به دنبال هفت کندل صعودی پشت سر هم در قيمت باشيد  )6
 .با شروع کندل بعدی وارد معامله فروش شوید )7
 . پيپ بيشتر از آخرین کندل صعودی قرار دهيد 10حد زیان را  )8
 .سپس حد توقف نيمه دوم را به نقطه سر به سر منتقل نمائيد. را برابر با مخاطره پذیرفته شده قرار دهيد و نيمی از معامله را با برخورد به این هدف ببندیداولين هدف قيمتی  )9

 . حد سود معامله دوم را سه برابر مخاطره پذیرفته شده قرا دهيد )10
  :به چند مثال توجه فرمائيد

  
  . 2:1یعنی نسبت مخاطره به سود . پيپ سود حاصل گردید 66این هدف قيمتی نيز در روز پنجم حاصل گردید و مجموعا از این معامله . در نظر گرفته شد 0.6822پيپی یعنی در  33حد زیان نيمه دوم معامله به نقطه سر به سر منتقل شد و هدف دوم قيمت سه برابر مخاطره . سته شدپيپ سود ب 33در دومين روز بازگشت قيمت شروع شد و هدف اول ما محقق گردید و نيمه اول معامله با . قرار دادیم 0.6756بيش از قيمت ورود یعنی  33هدف اول خود را . پيپ مخاطره در این معامله است 33این حد زیان به معنی پذیرش . ن تر از حداقل قيمت کندل روز هفتم نزول بوده استپيپ پائي 10قرار داده شد که  0.6690حد زیان این معامله در قيمت . شدیم 0.6723ما با باز شدن کندل روز هشتم وارد معامله خرید در قيمت . حرکت نزولی خود را آغاز نمود که دقيقًا هفت روز به طول انجاميد 2005دسامبر  15این جفت ارز روز . مشاهده نمائيد NZD/USDقيمت جفت ارز اولين مثال را در نمودار 

  
  . پيپ سود روی کل این معامله نصيب ما کرد 50هر دو هدف طی چند ساعت بعدی در زمان معامالت اروپا و آمریکا حاصل شد و . قرار داده شد   1.2122پيپ باالتر از نقطه ورود یعنی  75قيمتی و دومين هدف  1.2072پيپ بيش از نقطه ورود در قيمت  25اولين هدف قيمتی . پيپ کمتر از حداقل کندل قبلی قرار داده شد 10یعنی  1.2022وارد معامله خرید شدیم و حد زیان معامله در قيمت  1.2047با بسته شدن هفتمين کندل متوالی نزولی و باز شدن کندل هشتم، ما در قيمت . انجاميداین روند نزولی طی هفت ساعت متوالی، یعنی تقریبا تمام زمان معامالتی آسيا، به طول . آغاز شد یعنی همزمان با آغاز معامالت آسيا 2006روند نزولی در ساعت هفت بعد از ظهر روز دوم آوریل . در چارچوب زمانی کوتاه تر نشان می دهد EUR/USDل کاربرد این استراتژی را در جفت ارز دومين مثا

  . فارکس عادت ندارند از خرید به فروش می پردازند و به معامالت دو طرفهاین امر شاید به این دليل باشد که اکثر معامله گران از بورس سهام به این بازار آمده اند و بر اساس روال قدیمی بازار سهام، فقط پس . اکثر روند های نزولی به جای هفت روز پنج یا شش روز به طول می انجامند. زمانی کوتاه تریافتن مثالهائی از ورود به معامله فروش آسانتر از معامله خرید است بخصوص در چارچوب های 
  

  .پيپ سود بدست آمد 58هدف دوم نيز روز بعد حاصل شد و در مجموع . پيپ است 87پيپی پذیرفته شده، یعنی  29این حد سود سه برابر مخاطره . منتقل نمودیم1.2156زیان نيمه دوم معامله را به نقطه سر به سر و حد سود آن را به  این هدف در همان روز تحقق یافت و با بسته شدن نيمه اول معامله، حد. قرار داده شد 1.2214پيپ سود در قيمت  29بنابراین اولين هدف قيمت با . پيپ  29یعنی به فاصله . قرار داده شد 1.2272پيپ بيش از حداکثر کندل هفتم یعنی  10حد زیان این معامله . وارد معامله فروش شدیم 1.2243این روند هفت روز مستمراً به طول انجاميد و ما در قيمت باز شدن روز هشتم یعنی . این جفت ارز یک روند صعودی را آغاز نموده است 2005ژانویه  28می بينيم که از روز . مشاهده می نمائيد USD/CHFاولين مثال معامله فروش را در نمودار روزانه جفت ارز 
  

  .پيپ سود حاصل شد 20هدف اول در همان ساعت و هدف دوم سه ساعت بعد بدست آمد و از کل معامله . قرار گرفت 1.7517و دومين هدف قيمتی در  1.7537بنابراین اولين هدف قيمتی نيز در قيمت نزدیک . این مخاطره مقدار نسبتًا اندکی است. قرار داده شد 1.7557پيپ بيش از حداکثر کندل قبلی یعنی در قيمت  10حد زیان این معامله . وارد معامله فروش شدیم 1.7547بعد از ظهر یعنی در شروع کندل هفتم در قيمت  5در ساعت . استبا باز شدن بازار آمریکا این جفت ارز شروع به صعود نموده و به مدت هفت ساعت یعنی تا پایان ساعات معامالتی آمریکا به طول انجاميده . اولين قسمت این مثال در سمت چپ نمودار دیده می شود. نشان می دهد 2006مارس  3مارس  تا  2را از  GBP/USDاین نمودار قيمت ساعتی . انه استمثال بعدی استراتژی افول پس از هفت روز، یک مثال دوگ
  . يم و این حرکت در همان ساعت ادامه داشته است ولی در ساعات بعدی معکوس شده استدر هر دو این مثال ها به دليل نزدیک بودن هدف قيمتی نتوانستيم از تمام حرکت بازگشتی استفاده کن. در همان ساعت بدست آمد 1.7454به سرعت حاصل شد و هدف دوم نيز در قيمت  1.7574خوشبختانه اخبار نيز در جهت تقویت دالر اعالم شد و اولين هدف قيمتی ما یعنی . 1.7594در قيمت  نمودیم با حد زیان ده پيپی 1.7584ما بدون توجه به این اخبار و بر اساس این استراتژی اقدام به فروش در . غير توليدی بود ISMصبح بازار آمریکا در انتظار اخبار شاخص اطمينان مصرف کننده دانشگاه ميشيگان و  10ساعت . ساعت متوالی ادامه یافت 7صبح یعنی به مدت  10ن روند تا ای. خدمات بریتانيا، شروع به صعود نموده است PMIقيمت پس از اعالم خبر بهتر از حد انتظار . دومين مثال در سمت راست نمودار مشاهده می شود

  
  

  . بنابراین برخی از معامله گران محتاط شروع کندل نهم را برای ورود به معامله در نمودار ساعتی انتخاب می کنند. که این زیان قابل مدیریت بوده است، نشان می دهد که چگونه ممکن است روند قيمت برای کندل هشتم نيز ادامه داشته باشدهر چند . پيپ زیان از این معامله خارج شدیم 17متاسفانه نزول باز هم ادامه یافت و ما با . وارد معامله خرید شدیم 1.2974با حد زیان ده پيپ کمتر از حداقل کندل قبلی یعنی  1.2991این نزول هفت ساعت به طول انجاميد و با شروع کندل هشتم در قيمت . عت شروع به کاهش نموده استبه سر USD/CHFمشاهده کردیم که با باز شدن بازار آمریکا  2006مارس  2در تاریخ . را نشان می دهد USD/CHFمثال فوق کاربرد این استراتژی در نمودار ساعتی جفت ارز . اتژی افول پس از هفت روز در نمودار روزانه بنشينند و در نمودار ساعتی هم از این استراتژی استفاده می نمایندهمانطور که گفتيم اکثر معامله گران اینقدر حوصله ندارند که به انتظار شرایط معامله بر اساس استر. در نمودار بعدی نمونه ای از شکست این استراتژی در نمودار یک ساعته را مشاهده می نمائيم
  

  . ت قيمت بتواند پنج پيپ از حداقل کندل قبلی فاصله داشته باشد، عالمتی از قدرت قيمت برای بازگشت خواهد بوداگر در این حال. بنابراین به بازار وارد نشدیم. حال پائين رفتن است و می خواهد یک کندل دیگر نيز به کاهش حود ادامه دهدپس از شمارش هفت کندل، مترصد ورود به معامله خرید در ابتدا کندل هشتم بودیم ولی با آغاز این کندل مشاهده کردیم که قيمت باز هم در . است AUD/USDارز مثال بعدی مربوط به نمودار یک ساعته جفت 
  . در واقع سوال این نيست که آیا این حالت اتفاق می افتد یا خير بلکه این است که چه موقع اتفاق خواهد افتاد. ولی به ندرت بيش از هشت کندل به طول می انجامد. اتفاق می افتدما در انتظار تخليه انرژی قيمت ناشی از کسب سود معامله گران می مانيم که گاهی در پایان کندل پنجم و بيش از آن در پایان کندل هفتم . »هر فرازی، فرودی هم دارد«این استراتژی بر این اساس استوار است که . مودار ساعتی برای تعيين حد توقف کششی استفاده نمائيدهمچنين اگر از این استراتژی در چارچوب زمانی روزانه استفاده کردید، می توانيد از ن. شتری از حرکت صعودی استفاده شودبرای بهره برداری بيشتر از بازگشت قيمت می توان حد توقف کششی را در حداکثر دو کندل قبلی قرار داد و حد سود را برداشت تا از بخش بي. کششی نيز بحث نمود بنابراین می توان در مورد حد توقف. موضوع جالب در این استراتژی این است که در بسياری از موارد سود هائی بيش از سه برابر مخاطره پذیرفته شده نيز قابل دسترس است

  بازگشت به روند   استراتژی -8
  . مله گران به دنبال یافتن نقاط کف و سقف قيمت و معامله به اميد بازگشت هستند تا اینکه واقعًا به دنبال تعقيب روند باشندبر زبان اکثر معامله گران جاری است، اکثر معا» روند دوست شماست«با وجود اینکه جمله معروف .  ولی با بررسی معامالت تعداد زیادی از معامله گران خرده پا مشاهده می کنيم که عکس این موضوع صحت دارد. ثر معامله گران دیدگاه اصلی معامله گری خود را تعقيب روند اعالم می کنندجلب است که بدانيم اک. اکثر معامله گران لحظات سختی را در روند ها سپری می کنند

  .ماید، دارای روند منفی می باشداگر قيمت باالی ميانگين متحرک حرکت کند، دارای روند مثبت و اگرپائين ميانگين متحرک حرکت ن. یک ماه شامل بيست روز معامالتی است و به همين دليل ميانگين متحرک بيست روزه معيار مناسبی برای تشخيص روند است. روزه استفاده می کنيم 20مودار روزانه از یک ميانگين متحرک ساده برای تشخص روند در ن. ابتدا برای تشخيص روند دار بودن جفت ارز مورد نظر، به نمودار روزانه نگاه می کنيم. این استراتژی از چارچوب های زمانی چند گانه، ميانگين متحرک و باند های بالينجر برای تعيين نقطه ورود بهره می گيرد. وب کاری معامله بر اساس روند بهره گيری می شودولی در این استراتژی از چارچ. یعنی خرید در کف و فروش در سقف. این استراتژی پاسخگوی خواسته اکثر معامله گران برای یافتن نقاط تغيير جهت روند است
  . دو برابر انحراف معيار حرکت می کنددر اکثر مواقع قيمت بين دو باند یک برابر و . اهيم داشتدر نمودار ساعتی ما با قرار دادن باندهای بالينجر دو برابر انحراف معيار و باند های سه برابر انحراف معيار روی نمودار یک کانال خو. روزه اندازه گيری می نماید 20فاده از انحراف معيار قيمت نسبت به ميانگين متحرک باند های بالينجر قيمت های افراطی را با است. این باند ها ما را قادر می سازند تا حرکت قيمت را اندازه گيری کنيم. چگونه شرایط خرید یا فروش هيجانی را تشخيص دهيم؟ پاسخ استفاده از باند های بالينجر است. قيمت در حالت خرید هيجانی قرار گيرد ، اقدام به فروش می نمائيم و اگر در روند نزولی. اگر در روند مثبت، قيمت در حالت فروش هيجانی قرار داشته باشد خرید می کنيم. در استراتژی بازگشت به روند ما فقط در جهت روند اصلی معامله می کنيم. سپس برای تعيين نقاط ورود و خروج به چارچوب زمانی یک ساعته می رویم

  . برابر انحراف معيار برای تنظيمات باند های بالينجر استفاده نماید تا بتواند نقاط خرید یا فروش هيجانی را به خوبی تشخيص دهد 4تا  3.5معامله گر باید در چارچوب زمانی پنج دقيقه ای، از  برای مثال. در واقع با کاهش چارچوب زمانی مورد بررسی، باید به ضریب باند های بالينجر افزود. مائيم تا سيگنال های صحيح تری بگيریمدر چارچوب زمانی یک ساعته تحرکات قيمت بيشتر است و ما ناچار هستيم برای تشخيص مناسبتر نقاط افراطی از باند های عریض تری استفاده ن. ه است؟  چون مقادیر پيش گزیده باند های بالينجر برای کاربرد در چارچوب زمانی روزانه طراحی شد)در حالی که قيمت معموًال بين باند های یک برابر و دو برابر حرکت می کند( چرا از تنظيم دو برابر و سه برابر باند های بالينجر استفاده می کنيم
این شرایط نشان . مه دوم معامله را نيز می بندیمسپس منتظر حرکت قيمت به سمت باند های مقابل می مانيم و با بسته شدن یک کندل حارج از محدوده بين  باند های دو برابر و سه برابر، ني. قطه سر به سر منتقل می کنيممعامله را به ن برای نيمه اول معامله حد سود خود را برابر با نيمی از مخاطره پذیرفته شده قرار می دهيم و با بسته شدن آن با سود، حد زیان نيمه دوم. پيپ پائين تر از یک نقطه کف نزدیک قرار می دهيم 5رابر انحراف معيار بسته شود، ما وارد بازار می شویم و حد زیان خود را هر گاه یک کندل قيمت باالتر از باند دو ب. ای تشکيل نقطه سقف یا کف باشيمزیبائی این استراتژی در این است که ما را از حدث زدن تغيير جهت قيمت برحذر می دارد و ترغيب می کند که به دنبال یک تایيد تکنيکی بر.  ار خواهيم نشست، چون هنوز مومنتوم قوی در جهت نزول وجود داردتا وقتی که قيمت بين دو باند دو برابر و سه برابر انحراف معيار حرکت می کند ما کن. اگر روند قيمت در نمودار روزانه صعودی باشد، ما در نمودار یک ساعته به دنبال تغيير جهت قيمت از نزولی به صعودی خواهيم بود. ی مشاهده حرکات قيمت به چارچوب زمانی یک ساعته باز می گردیمپس از تشخيص جهت روند در چارچوب زمانی روزانه، برا. به استراتژی خود بر می گردیم

  . دهنده تمام شدن حرکت صعودی است
  :قواعد معامله خرید

  . دار روزانه یک ميانگين متحرک بيست روزه قرار می دهيم و مطمئن می شویم که بسته شدن قيمت روز باالتر از این نمودار انجام شده باشددر نمو )9
 . در این شرایط فقط به دنبال سيگنال های خرید هستيم )10
 . رابر روی نمودار قيمت قرار می دهيمبه نمودار یک ساعته می رویم و دو باند بالينجر با انحراف معيار های دو برابر و سه ب )11
 . ته شد، وارد معامله خرید می شویمهر گاه قيمت از سمت پائين به بيشتر از محدوده بين باندهای بالينجر دو برابر و سه برابر انحراف معيار حرکت کرد و در همين محدوده بس )12
 )پيپ پائين تر از نقطه کف نيز مورد قبول است 10استفاده از . ( ميزان مخاطره خود را محاسبه می کنيمپيپ پائين تر از یک نقطه کف نزدیک قرار می دهيم و  5حد زیان را  )13
 .مخاطره پذیرفته شده قرار می دهيم% 50برای نيمه اول معامله حد سود را برابر  )14
 .با حصول هدف نيمه اول معامله، حد زیان نيمه دوم را به نقطه سر به سر منتقل می نمائيم )15
 .برابر، می بندیمدوم معامله را با کاهش قيمت از محدوده بين باند های دو برابر و سه برابر انحراف معيار و بسته شدن قيمت در محدوده کمتر از باند دو  نيمه )16

  :قواعد معامله فروش
  . پاین تر از این نمودار انجام شده باشددر نمودار روزانه یک ميانگين متحرک بيست روزه قرار می دهيم و مطمئن می شویم که بسته شدن قيمت روز  )9

 . در این شرایط فقط به دنبال سيگنال های فروش هستيم )10
 . به نمودار یک ساعته می رویم و دو باند بالينجر با انحراف معيار های دو برابر و سه برابر روی نمودار قيمت قرار می دهيم )11
 . های بالينجر دو برابر و سه برابر انحراف معيار حرکت کرد و در همين محدوده بسته شد، وارد معامله فروش می شویمهر گاه قيمت از سمت باال  به کمتر از محدوده بين باند )12
 )است پيپ باال تر از نقطه سقف نيز مورد قبول 10استفاده از . ( پيپ باالتر از یک نقطه سقف نزدیک قرار می دهيم و ميزان مخاطره خود را محاسبه می کنيم 5حد زیان را  )13
 .مخاطره پذیرفته شده قرار می دهيم% 50برای نيمه اول معامله حد سود را برابر  )14
 .با حصول هدف نيمه اول معامله، حد زیان نيمه دوم را به نقطه سر به سر منتقل می نمائيم )15
 .سته شدن قيمت در محدوده کمتر از باند دو برابر، می بندیمنيمه دوم معامله را با افزایش قيمت از محدوده بين باند های دو برابر و سه برابر انحراف معيار و ب )16

  
  : به چند مثال توجه فرمائيد

  :حال به مثال هائی از این استراتژی می پردازیم
  

  .حرکت می کرده است که نشان دهنده روند شفاف صعودی استروزه  20به بعد باالی ميانگين متحرک ساده   2006مشاهده می شود که قيمت از نيمه مارس . نگاه کنيد EUR/CHFبه نمودار روزانه جفت ارز 
  

  !چندان هم بد نيست  پيپ مخاطره 12برای معامله ای با تنها . پيپ سود بدست آمد 57با  1.5692مارس در قيمت  16بعد از ظهر روز  1این شرایط در تاریخ . برابر به سمت پائين، نيمه دوم معامله خود را نيز ببندیم 2برابر بالينجر باالئی حرکت کند تا با شکسته شدن باند  3و  2یم تا قيمت بين دو باند سپس منتظر ماند. سپس حد زیان باقيمانده معامله را به نقطه سر به سر منتقل کردیم و به انتظار حرکت قيمت به سمت باند های باالئی بالينجر ماندیم. پيپ بسته شد 16با سود  1.5651مارس سود مورد نظر بدست آمد و نيمی از معامله در قيمت  16صبح  3خوشبختانه در ساعت . اده کردیمپيپ استف 12مخاطره یعنی % 100گفته شده، از حد سود % 50بنابراین به جای حد سود . توجه داشته باشيد که این جفت ارز کم تحرک است و به همين دليل ما قادر شدیم حد زیان کوچکی داشته باشيم. ( پيپ است 12قرار می گيرد و مخاطره پذیرفته شده تنها 1.6523حد زیان در . خرید شدیم وارد معامله 1.5635در قيمت  2006مارس  15بعد از ظهر  6در این شرایط در ساعت . برابر انحراف معيار را بشکند 3و  2صبر می کنيم تا قيمت از سمت پائين محدوده بين دو باند بالينجر . به نمودار یک ساعته مراجعه می کنيم
  

  . نشان می دهد 2006مارس  7با یک روند صعودی در  USD/CADمثال دوم کاربرد کالسيکی از استراتژی بازگشت به روند را در جفت ارز 
  

  . پيپ سود خارج شدیم 63از نيمه دوم معامله با  1.1587مارس پدید آمد و ما در قيمت  17روز  11این وضعيت در ساعت . يمه دوم معامله نيز خارج شویمبرابر انحراف معيار، از ن 3و  2قيمت بار دیگر صعود کرد و ما مترصد بودیم تا با مشاهده عالئم تضعيف قدرت صعود یعنی بسته شرن یک کندل پائين تر از دو باند . پيپی قبلی تثبيت گردید 16سپس حد زیان نيمه دوم معامله به نقطه سر به سر منتقل گردید و سود . ببندیم 1.1540قيمت مارس قيمت به روند صعودی خود بازگشت و ما توانستيم نيمی از معامله خود را در  16بعد از ظهر  10در ساعت . پيپی 19یعنی پذیرش مخاطره . قرار داده شد 1.1505پيپ پائين تر از یک قيمت کف یعنی  5حد زیان . وارد معامله خرید شدیم 1.1524در قيمت  2006مارس  16صبح روز  11ساعت در . از نمودار روزانه به نمودار ساعتی می رویم و صبر می کنيم تا قيمت از باند های بالينجر باالئی به سمت باال حرکت کند
  

  . روزه قرار دارد و نزولی می باشد 20مشاهده کردیم که قيمت زیر ميانگين متحرک  GBP/USDدر نمودار روزانه  2006فوریه  15در . مثال بعدی مثالی از معامله فروش است
  

  
  . پيپ سود بستيم 102با  1.7338برابر انحراف معيار را شکست و بقيه معامله را در قيمت  2قميت از پائين باند بالينجر  2006فوریه  16صبح  6در ساعت . روند نزولی ادامه یافت و قيمت به محدوده مورد نظر ما وارد شد. برابر انحراف معيار برخورد کند 3 مخاطره،  بستيم و حد زیان نيمه دیگر را به نقطه سر به سر منتقل کردیم تا قيمت به باند بالينجر پائينی% 50پيپ یا  30بعد از ظهر، با سود  1در ساعت  1.7410بر اساس قواعد نيمی از معامله را در قيمت . قرار داده شد 1.7500پيپی یعنی  60پدید آمد و حد زیان در فاصله  1.7440این شرایط در قيمت . برابر انحراف معيار باالئی بسته شود 3و  2صبر کردیم تا قيمت از نزول کرده و زیر باند های بالينجر . بنابراین توجه خود را به نمودار ساعتی معطوف نمودیم و به انتظار فرصت های فروش در شرایط خرید هيجانی نشستيم

  
  . اعد استراتژی خو وفادار می مانيم تا مخاطره خود را کنترل نمائيمبنابراین به قو. ما هيچوقت نمی توانيم مطمئن باشيم که چنين حرکاتی اصالحی و موقت هستند یا یک تغيير واقعی در روند. در یک روند نزولی قرار دارد ولی چند روز بعد روند بر می گردد و صعودی می شود 2006مارس  15در روز  USD/CHFجفت ارز .  مرحله ای از معامله را نشان می دهدمثال بعدی مزایای خروج 

  
  .پيپی را حفظ کنيم 12سود اوليه از آن به بعد قيمت در جهت زیان ما حرکت کرد ولی قرار دادن حد زیان در نقطه سر به سر باعث شد که ما با زیان مواجه نشویم و بتوانيم . زیان نيمه دوم معامله را به نقطه سر به سر منتقل کردیمدر همين زمان حد . پيپ، یعنی حدود نصف مخاطره پذیرفته شده ، حاصل گردید 12برخورد کرد و سود  1.3008قيمت به اولين هدف قيمتی ما در  2006مارس  21بعد از ظهر  6در ساعت . پيپی 21یعنی پذیرش مخاطره . قرار داده شد 1.3042پيپ بيش از یک نقطه سقف نزدیک یعنی  5حد زیان . دیموارد معامله فروش ش 1.3021برابر انحراف معيار نزول کرده است بنابراین در قيمت  3و2قيمت از باال به کمتر از باند های بالينجر  2006مارس  21بعد از ظهر روز  1در نمودار روزانه مشاهده کردیم که در ساعت 

  
  . روزه وارد مرحله صعودی  در نمودار روزانه شد 20با شکست منحنی ميانگين متحرک ساده  EUR/GBPجفت ارز  2006مارس  3در تاریخ . می کنيمدر پایان مثالی از شکست این استراتژی را بررسی 

  
  . برابری می کند EUR/USDپيپ مخاطره در  14پيپ مخاطره در این جفت ارز با بيش از  8بنابراین . ارزش دارد EUR/USDیک پيپ % 175هر پيپ این جفت ارز بيش از . االئی استتوجه داشته باشيد که این جفت ارز کم تحرک و دارای ارزش پيپ ب. پيپ حد زیان 8یعنی . قرار دادیم 0.6873پيپ پائين تر یعنی در  5بنابراین حد زیان را . تشکيل شده بود 0.6878صبح همان روز در  7یک نقطه کف نزدیک در ساعت . وارد معامله خرید شدیم 0.6881در قيمت  2006مارس  11صبح  10برابر انحراف معيار را بشکند و در ساعت  3و2بر اساس استراتژی بازگشت به روند، ما صبر کردیم تا قيمت از پائين دو باند بالينجر 

  . پيپی است 8مکن بود صدها پيپ کاهش یابد که جبران آن بسيار مشکل تر از یک زیان به جای خوردن حد زیان فرض کنيد که ما این معامله را باز می گذاشتيم و فرض کنيد که م. سود در فرصتهای بعدی باشيم ولی درک کردن اهميت مدیریت سرمایه و پایبندی به آن بسيار مهم تر است که به ما امکان می دهد سرمایه خود را حفظ کنيم و به دنبال کسب. و گاهی اتفاق می افتد خوردن حد زیان در یک نقطه حداقل هم بخشی از معامله گری است. ولی ما اینطور فکر نمی کنيم. از نظر بسياری از معامله گران بسيار نا اميد کننده است که قيمت قبل از اینکه فرصت حرکت در جهت سود را بيابد با حد زیان برخورد کند. این قيمت دقيقًا یک قيمت حداقل بود. بسته شد یعنی حد زیان ما کاهش یافت و معامله خرید ما با زیان 0.6873ابتدا قيمت کمی افزایش یافت ولی پس از آن به 
  

  بازگشت انتقالی -روایت دیگری از استراتژی بازگشت به روند
  . عامالت بلند مدت دارند، این استراتژی سيگنال های معامالتی کمتر ولی قوی تری توليد می کندبرای کسانی که حوصله کافی برای م. ولی ایده کلی آن از اصولی مشابه پيروی می کند. این روایت دارای تغييراتی است که آنرا از استراتژی بازگشت به روند متمایز می سازد. است) خرید ارزهای پر بهره در برابر ارز کم بهره برای بهره برداری از بهره شبانه(جهت معامالت انتقالی  بازگشت انتقالی روایت دیگری از استراتژی بازگشت به روند است که دیدگاه بلند مدت تری دارد و درصدد بهره برداری از تفاوت نرخ بهره

  . به هر صورت قاعده ثابت این است که معامله باید همواره در جهت خرید ارزی باشد که دارای بهره بيشتری است. د شددا کند که در این صورت جهت معامالت معکوس خواهشرایط به این صورت بوده است و ممکن است در زمان دیگری نرخ بهره ین ژاپن بيش از دالر استراليا باشد یا یورو بهره ای بيش از پوند پي)  2006سال (توجه داشته باشيد که زمان نگارش این کتاب . امله فقط در جهت فروش صورت می گيردمع EUR/GBPدر حالی که در جفت ارز . معامله فقط در جهت خرید انجام می شود AUD/JPYمثال در جفت ارز . توجه کنيد که معامالت این استراتژی فقط در جهت بهره شبانه مثبت انجام می شود
  :به این روش را در ادامه مالحظه فرمائيدقواعد معامله . بابر انحراف معيار استفاده شده است 3و2برابر انحراف معيار به جای  2و1ولی از آنجا که تغيير جهت عميقتری مد نظر ماست، از شکست منطقه بين . مانی طوالنی تر به این منظور در نظر گرفته شده است که به معامله گر در جهت بهره برداری از بهره شبانه یاری نمایداستفاده از چارچوب ز. برابر انحراف معيار استفاده می نماید 3و2برابر انحراف معيار به جای  2و1بازگشت انتقالی از باند بالينجر در نمودار روزانه با تنظيمات 

  
  قواعد معامله خرید

  )همواره باید ارز پایه یا سمت چپ بهره باالتری داشته باشد(
 .برابر انحراف معيار روی نمودار روزانه قرار دهيد 2و1دو باند بالينجر با  )7
  .بسته شد، وارد معامله خرید شوید برابر را شکست و بيرون آن 2و1هر گاه قيمت از پائين محدوده بين باند های   )8
 . پيپ پائين تر از یک نقطه کف نزدیک قرار دهيد و مقدار مخاطره خود را محاسبه نمائيد 5حد زیان را  )9

 .مخاطره پذیرفته شده قرار دهيد% 50حد سود نيمه اول معامله خود را  )10
 .با حصول هدف اول حد توقف را به نقطه سر به سر منتقل نمائيد )11
 .برابر باالئی ببندید ویا صبر کنيد تا در نقطه سر به سر بسته شود 2م معامله را با برخورد به باند بالينجر نيمه دو )12

  قواعد معامله فروش
  )همواره باید ارز مقابل یا سمت راست بهره باالتری داشته باشد(

 .برابر انحراف معيار روی نمودار روزانه قرار دهيد 2و1دو باند بالينجر با  )7
  .برابر را شکست و بيرون آن بسته شد، وارد معامله فروش شوید 2و1گاه قيمت از باال محدوده بين باند های هر   )8
 . پيپ باالتراز یک نقطه سقف نزدیک قرار دهيد و مقدار مخاطره خود را محاسبه نمائيد 5حد زیان را  )9

 .مخاطره پذیرفته شده قرار دهيد% 50حد سود نيمه اول معامله خود را  )10
 .حصول هدف اول، حد توقف را به نقطه سر به سر منتقل نمائيد با )11
 .برابر پائينی ببندید ویا صبر کنيد تا در نقطه سر به سر بسته شود 2نيمه دوم معامله را با برخورد به باند بالينجر  )12

  
البته ممکن است که اینطور نشود و قيمت مجدداً صعود کند ولی توجه کنيد که بازار فارکس بازاری با اهرم باالست و . نال ورود صحيح نبوده و از نظر اکثر معامله گران هنوز کاهش قيمت ها ادامه خواهد یافتاین شرایط نشان می دهد که سيگ. ارداستفاده از یک نقطه کف نزدیک، معيار مناسبی برای حد زیان معامالت خرید است و شکسته شدن آن نشان می دهد که هنوز روند نزولی ادامه د. سوئی زیان خود را محدود کند و از سوی دیگر به معامله اجازه دهد تا طی زمان کافی در جهت سود حرکت کندپاسخ این است که معامله گر باید از . شاید بعضی از معامله گران تعجب کننده که چرا ما زودتر این معامله را نبستيم. پيپ زیان پدید آورد 97طی سه روز بعدی کاهش ادامه یافت و نهایتًا قيمت با خد زیان ما برخورد نموده و . التر رفت ولی به هدف قيمت اول ما نرسيد و نزول کردروز بعد قيمت با. وارد معامله خرید شدیم 81.92بنابراین ما در قيمت . در اوسط ماه ما مشاهده کردیم که قيمت از پائين باند بالينجر یک برابر را شکسته و باالتر از آن بسته شده است. استراتژی بازگشت انتقالی دو سيگنال خرید صادر کرده که یکی موفق و دیگری ناموفق بوده است در این شکل. نمایش می دهد 2005را طی ماه مه تا ژوئن  AUD/JPYاولين نمودار مثالی از جفت ارز 

  . معامله گران با تجربه هيچگاه اجازه نمی دهند که چنين وقایعی باعث غلبه احساسات آنان شده و انضباط معامالتی شان را از ميان ببرد. م نيست که چقدر برگشت قيمت پس از برخورد به حد زیان ناراحت کننده استبنابراین مه. یک تصميم غلط ممکن است به از بين رقتن کل سرمایه منجر شود
  . خاطره توانستيم عمده زیان خود را جبران نموده و سرمایه خود را برای فرصتهای معامالتی آتی حفظ کنيمبا پایبندی به قواعد محدود کردن م. نمایش گذاردبا وجود اینکه در مجموع این دو معامله ما با اندکی زیان مواجه شدیم، این استراتژی قدرت دیدگاه انضباط گرا را در معامالت واقعی به . پيپ نيز از اختالف نرخ بهره حاصل شد 22حدود . پيپ سود بسته شد 141و نيمه دوم پوزیشن با برابر انحراف معيار باالئی برخورد نمود  2قيمت به باند بالينجر  AUD/JPY 2005ام ماه مه  26نهایتاً در روز . های شبانه را دریافت نمودیمتوقف نيمه دوم معامله به نقطه سر به سر منتقل شد و قيمت چند روز دیگر هم در جهت سود ما حرکت کرد و ما همچنين منتظر ماندیم و بهره  با ذخيره این سود، حد. پيپ سود حاصل گردید 35بسته شد و  81.70طی سه روز بعدی قيمت در جهت سود ما حرکت کرد و نيمه اول معامله در قيمت . پيپ 70این بار مخاطره معامله کمی کمتر بود، یعنی . صادر شد 81.34برابر انحراف معيار را شکست و مجددا سيگنال خرید در قيمت  1بالينجردو روز پس از خوردن حد زیان ما سيگنال قيمت مجدداً از پائين باند 

  . رخ داد که در مثال آتی بررسی می شود 2005فرصت معامالتی دیگری در همين جفت ارز در ماه آگوست 
  

  
  . پيپ حاصل گردید 125پيپ بود که به ازاء هر نيمه از معامله  251در مجموع سود حاصله . پيپ سود اضافی ناشی از اختالف نرخ بهره پدید آورد 25ن معامله نيز پيپ سود حاصل کرد و نگهداری ای 181نيمه دوم معامله . برابر انحراف معيار باالئی برخورد کرد  2سپتامبر با باند بالينجر  8این معامله سه روز دیگر باز ماند تا قيمت صعود و در تاریخ . عد قيمت کاهش یافت و نيمه دوم معامله به سمت حد توقف حرکت کرد ولی به آن برخورد ننمودروز ب. پيپ سود، حد توقف نيمه دوم معامله را به نقطه ورود سر به سر منتقل کردیم 45برخورد کرد ما با کسب ) مخاطره پذیرفته شده% 50معادل ( 84.00قيمت به اولين هدف قيمتی ما یعنی  2005سپتامبر  2تقریبًا یک هفته بعد در تاریخ . همچنان بهره های شيانه را جمع آوری نمودیم توجه کنيد که طی چند روز بعد قيمت در جهت زیان ما حرکت کرد ولی به حد زیان برخورد ننمود و ما. قرار دادیم 82.60بنابراین با بار شدن کندل بعدی وارد معامله خرید شدیم و حد زیان را در نقطه . بسته شد 83.55برابر انحراف معيار را شکست و باالتر از این کانال در قيمت   2و1کانال بين باند های بالينجر  AUD/JPY، جفت ارز 2005آگوست  25در روز 

  . س به دو ماراتن بيشتر شبيه است تا دو سرعتاین مثالها نشان می دهد که معامالت بازار فارک. پيپ سود ميدان معامالت را ترک کردیم 222بنابراین نهایتًا با . پيپ بهره حاصل نمود 25پيپ سود و  226پيپ بهره پدید آورد و معامله سوم  20پيپ سود و  141پيپ زیان پدید آورد ولی معامله دوم  190وجود اینکه معامله اول حدود  مشاهد کردید با. این معامله نشان می دهد که چگونه معامالت بلند مدت انضباط گرای  مبتنی بر روش مشخص، سود آور هستند
  

  سخن پایانی درباره بازگشت به روند
  . ود یه سرعت از آن خارج شوند، می توانند از این روایت استفاده نمایندبنابراین معامله گرانی که می خواهند اگر معامله شان کامال صحيح نب. پيپی معامله اول با قواعد استاندارد است 97پيپی هنوز کمتر از زیان  43پيپی و  40ولی حتی مجموع دو زیان . پيپی گردد 43ن دیدگاه در مثال دوم می توانست به جای سود منجر به برخورد غير ضروری به حد زیان ولی همي. پيپ یعنی کمتر از نصف کاهش می یافت 40مثال در در اولين مثال حد زیان به . در این حالت مخاطره این استراتژی بسيار کمتر است ولی احتمال برخورد به حد زیان بيشتر است. یا حداکثر کندلی که منجر به ورود به معامله شده برای تعيين حد زیانی محدود تر استفاده نمایندمثال معامله گران محتاطی که نمی خواهند از یک کف یا سقف نزدیک برای حد زیان استفاده کننده می توانند از حداقل . در نهایت روایت های دیگری از بازگشت به روند نيز می تواند وجود داشته باشد

  . بنابراین انتخاب رواینت مناسب از استراتژی بازگشت به روند برای موفقيت بسيار اساسی است. ر بزرگی شود که نسبت مخاطره به سود را نامناسب نمایدولی نمودار هفتگی می تواند منجر به حد زیان های بسيا. مناسب باشد در پایان توجه کنيد که استراتژی بازگشت انتقالی برای معامالت بلند مدت طراحی شده بنابراین حتی می تواند در چارچوب زمانی هفتگی نيز
  

  مهمترین عوامل مخاطره در معامله گری: اخبار بنيادین 
  پنج تا از مهمترین اخبار اقتصادی
  .های مرکزی، در بازار فارکس بسيار تاثير گذار است که شما قطعًا با اثرات آن آشنا هستيد عالوه بر این اخبار، اعالم نرخ بهره ارزها و سياست های پولی بانک. بنابراین آخرین بخش از این کتاب به معرفی پنج خبر مهم اقتصادی مربوط به ارزهای دالر، یورو، پوند و ین اختصاص یافته است. رام می گذاریم و در معامالت خود هر دو جنبه تکنيکی و بنيادی را در نظر می گيریمما به قدرت اخبار بنيادین احت. بر خالف اکثر تحليلگران تکنيکی، ما هيچگاه بيش از حد به نمودار ها تکيه نمی کنيم. بر معامالت ما غالب شودرفی شده در این کتاب ماهيتًا تکنيکی هستند، ما هرگز فراموش نمی کنيم که مخاطره ناشی از اعالم اخبار مهم اقتصادی می تواند به سرعت با وجود اینکه تمام استراتژی های مع

  شاخص های مهم اقتصادی ایاالت متحده آمریکا
  

  شاخص های مهم اقتصادی اتحادیه اروپا
  

  شاخص های مهم اقتصادی ژاپن
  
  

  شاخص های مهم اقتصادی بریتانيا
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  خبر اقتصادي مهم پنج 
اينكه تمام استراتژي هاي معرفـي شـده در ايـن كتـاب ماهيتـاً تكنيكـي هسـتند، مـا هرگـز          با وجود 

فراموش نمي كنيم كه مخاطره ناشي از اعالم اخبار مهم اقتصادي مي تواند به سرعت بر معـامالت  
 ما. ما هيچگاه بيش از حد به نمودار ها تكيه نمي كنيم ،بر خالف اكثر تحليلگران تكنيكي. ما غالب شود

به قدرت اخبار بنيادين احترام مي گذاريم و در معامالت خود هـر دو جنبـه تكنيكـي و بنيـادي را در     
بنابراين آخرين بخش از اين كتاب به معرفي پنج خبـر مهـم اقتصـادي مربـوط بـه      . نظر مي گيريم

رزهـا و  عالوه بر ايـن اخبـار، اعـالم نـرخ بهـره ا     . ارزهاي دالر، يورو، پوند و ين اختصاص يافته است
سياست هاي پولي بانك هاي مركزي، در بازار فاركس بسيار تاثير گذار است كه شما قطعاً با اثرات 

  .آن آشنا هستيد

  شاخص هاي مهم اقتصادي اياالت متحده آمريكا
قدرت تاثير در بازار  دوره زمانی  تعريف  عنوان خبر

  فارکس
تعــــــــــــــداد 
مشــاغل غيــر 

  کشاورزی
NFP 

جزئـــــی از گـــــزارش
ــتغال ا ــه  اشـ ــت کـ سـ

تقریبــا مــی تــوان از آن 
بـــه عنـــوان مهمتـــرین 
ــرد اقتصــادی   ــر منف خب

  .یاد کرد

اولــــــــــين 
جمعــه هــر 
ماه منتشر 
  .می شود

ــوی دارد   ــاثير بســيار ق . ت
چرا که افزایش مشـاغل  
کليد سالمت اقتصادی و 
ــرین  یکـــــــی از مهمتـــــ
شاخص هائی است کـه  
در ســـایت هـــای پـــولی 
مـــورد توجـــه قـــرار مـــی 

  . گيرد
ر تجـــارت بـــينمقـــدا  تراز تجاری

ایاالت متحـده و سـایر   
ــدازه   ــا را انـ ــور هـ کشـ

  .گيری می کند

دارای اثر متوسط تا قوی   ماهانه
ــت ــر  . اســ ــوال اگــ معمــ

کسری تراز تجاری بـيش  
ــالص  % 6از  ــد ناخــ توليــ

داخلـــی باشـــد، مـــورد   
توجــــه بيشــــتری قــــرار 
گرفته و منجر به تضـعيف  

  .دالر می شود
تقاضــــــــــای 
جـــاری بـــرای 

  سهام
TICS 

ــه ــزارش خرانـ داریگـ
درباره تقاضای خارجی 

  .برای سهام است

ــدود  در حـــ
ــازدهمين  یـ
ــاری  روز کــ
ــاه  ــر مــ هــ

دارای تــاثير متوســط تــا   
بـــا وجـــود . قـــوی اســـت

اینکه بيش از دو سـال از  
ــن    ــار ایــ ــروع انتشــ شــ
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ــر  منتشـــــ
مــی شــود 
و مربوط به 
ــاه و   ــک م ی
ــل   ــيم قبـ نـ

  .است

گــــزارش نمــــی گــــذرد، 
جایگــاه خــود را در بــازار   
ــون    ــرده اســت چ ــدا ک پي

ادیر مثبــت مــی تــوان مقــ
کســـری تـــراز تجـــاری را 

  .پوشش دهد
توليد ناخالص 

  داخلی
GDP 

ارزش نهــائی کاالهــا و
خدمات توليد شـده در  

  .ایاالت متحده است

بــا (فصــلی 
بـــــــــه روز 

آوری 
  )ماهانه

ــر متوســـط دارد ایـــن . اثـ
شاخص با وجـود دیـدگاه   

یــک معيــار  ،گذشــته نگــر
مناســـب بـــرای فعاليـــت 

در . کلی اقتصادی اسـت 
ورتی که از حدود مورد ص

انتظـــار فاصـــله زیـــادی   
داشته باشـد مـی توانـد    
ــاثير قابـــل تـــوجهی در  تـ

  .قيمت ها بگذارد
شـــــــــاخص 
قيمت مصرف 

  کننده
CPI 

تغييـــــرات قيمـــــت در
سبد ثابتی از کـاال هـا   
و خدمات مورد مصـرف  

  .را اندازه می گيرد

. دارای اثر متوسط اسـت   ماهانه
ایــن شــاخص بــه عنــوان  

اقعــی نماینــده قيمــت و 
مواد غذائی، حمل و نقل 
ــث   ــورد بحـ ــکن مـ و مسـ

ــوز مــی  . اســت ولــی هن
توانـــــد مـــــوثر باشـــــد، 
بخصــوص در صــورتی کــه 
شاخص اصـلی آن بـيش   

  .اعالم شود% 2از 
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  اتحاديه اروپاشاخص هاي مهم اقتصادي 
قدرت تاثير در بازار  دوره زمانی  تعريف  عنوان خبر

  فارکس
اطمينان تجاری آلمـان IFOگزارش 

را انــدازه گيــری مـــی   
ــر داده   ــی ب ــد و مبت کن
های ورودی از مجریان 

  .است

. دارای تــاثير قــوی اســت  ماهانه 
ایـــن گـــزارش مهمتـــرین 
معيــار اطمينــان تجــاری    
است و معموًال حـاکی از  
فعاليــــت تجــــاری مــــی 

  .باشد
شـــــــــاخص 
خــــــــــــــرده 

  فروشی

مقــدار خــرده فروشــی
را انــدازه گيــری مـــی   
ــه   ــت آن ب ــد و اهمي کن

صــارف دليــل تخمــين م
  .شخصی می باشد

دارای تــاثير متوســط تــا     ماهانه
ــوی اســت  ــوان  . ق ــه عن ب

شــاخص اوليــه مصــارف   
ــای   ــی، راهنمـــ شخصـــ
ــدرت   ــرای قــ مهمــــی بــ

  . اقتصادی است
شـــــــــاخص 
قيمت مصرف 

  کننده
CPI 

تغييـــــرات قيمـــــت در
سبد ثابتی از کـاال هـا   
و خدمات مورد مصـرف  

  .را اندازه می گيرد

. دارای اثـــر قـــوی اســـت  ماهانه
مرکزی اروپـا هـدف   بانک 

را برای این شـاخص  % 2
تعيــين کــرده و در صــورت 
عبـــــور از ایـــــن مقـــــدار 
ــی در   ــت انقباضـ سياسـ

در غيـر  . پيش مـی گيـرد  
ــت   ــورت سياسـ ــن صـ ایـ
ــا انبســاطی در   ــی ی خنث

  .پيش گرفته می شود
توليد ناخالص 

  داخلی
GDP 

ارزش نهــائی کاالهــا و
خدمات توليد شـده در  

  .ایاالت متحده است

ــر  ماهانه ــط دارداثـــ در . متوســـ
صورتی که از حدود مورد 
انتظـــار فاصـــله زیـــادی   
داشته باشد، مـی توانـد   
ــاثير قابـــل تـــوجهی در  تـ

  . قيمت ها بگذارد
ــاری  بيکـــــــــ
ــه  منطقـــــــــ
ــادی  اقتصــــــ

  اروپا

عبارتســــت از درصــــد
  نيروی کار بدون شغل

داده . اثـــر متوســـط دارد   ماهانه
هــای بيکــاری بــه تــدریج  
افشا مـی شـود و ارزش   

 .استه استاین خبر را ک
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  ژاپنشاخص هاي مهم اقتصادي 
  قدرت تاثير در بازار فارکس دوره زمانی  تعريف عنوان خبر

ــزارش  گــــ
 تانکان

ــزارش ــرین گـــ مهمتـــ
وضعيت شرکت هـا در  

  ژاپن

ــوی دارد  فصلی ــاثير قـ ــعيت . تـ وضـ
شــرکت هــا اثــر قابــل توجــه 
روی رشـــد اقتصـــادی ژاپـــن 
دارد و به همـين دليـل تـاثير    

  . این گزارش زیاد است
ــد  توليـــــــ
ــالص  ناخـــ

  داخلی
GDP 

ارزش نهــائی کاالهــا و
خدمات توليد شـده در  

  .ژاپن است

در . اثر متوسط تا قـوی  دارد  ماهانه
ــورد    ــه از حــدود م صــورتی ک
انتظار فاصله زیـادی داشـته   

می توانـد تـاثير قابـل     ،باشد
توجهی در قيمت ها داشـته  

  .باشد
شــــاخص 
قيمــــــــت 
مصــــــرف  

  کننده
CPI 

تغييـــــرات قيمـــــت در
ثابتی از کـاال هـا   سبد 

و خدمات مورد مصـرف  
  .را اندازه می گيرد

ژاپـن  . دارای اثر قـوی اسـت   ماهانه
سـال اسـت کـه     10بيش از 

در حالت رکود قيمت ها قرار 
بنابراین شـاخص هـای   . دارد

تورمی می تواند اثر مهمـی  
ــولی    ــا پـ ــت هـ روی سياسـ

  .داشته باشد
ــارج  مخـــــ
  خانوارها

دخـــل و خـــرج خـــانوار
ه را های مصـرف کننـد  
  .نشان می دهد

ایـــــن . اثـــــر متوســـــط دارد ماهانه
شاخص نيز در انـدازه گيـری   
قدرت یا ضـعف رکـود قيمـت    

  .ها اهميت دارد
ــزارش  گــــ

ECO 
watchers

وضـــــــعيت تجـــــــاری
ــدمات   ــه خ شــاغلين ب
مستقل را نشان مـی  

  .دهد

ایـــــن . اثـــــر متوســـــط دارد ماهانه
شاخص فعاليت اقتصـادی را  

  .نشان می دهد
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  بريتانيام اقتصادي شاخص هاي مه
  قدرت تاثير در بازار فارکس دوره زمانی  تعريف عنوان خبر

شــــاخص 
خـــــــــرده 
  فروشی

مقــدار خــرده فروشــی
را انــدازه گيــری مـــی   
ــه   ــت آن ب ــد و اهمي کن
دليــل تخمــين مصــارف 

  .شخصی می باشد

. دارای تـــاثير قـــوی اســـت   ماهانه
مخــــارج مصــــرف کننــــدگان 

ــا را  % 70 ــاد بریتانيـــ اقتصـــ
ــرای تشــکيل مــی دهــد   و ب

ــش   ــاد نقــ ــالمت اقتصــ ســ
  . کليدی دارد

ــد  توليـــــــ
ــنعتی و  ص
ــدات  توليـــ
ــه  کارخانـــ

  ای

نشان دهنده توليـدات
  .صنایع و معادن است

ــوی دارد    ماهانه ــا ق ــر متوســط ت . اث
توليــدات صــنعت و معــدن در 
اقتصـــاد بخصـــوص صـــادرات 

  .اهميت ویژه ای دارد

شــــاخص 
قيمــــــــت 
مصــــــرف  
ــده  کننــــــ
همگـــــــن 

  شده
HICP 

تغييـــــرات قيمـــــت در
د ثابتی از کـاال هـا   سب

و خدمات مورد مصـرف  
  .را اندازه می گيرد

ــوی   ماهانه ــا ق ــر متوســط ت دارای اث
بانک انگلستان هدف . است

را بـــرای ایـــن شـــاخص % 2
تعيين کرده و در صورت عبور 
ــدار سياســــت   ــن مقــ از ایــ
. انقباضی در پيش می گيرد

در غير این صـورت سياسـت   
خنثی یا انبساطی در پـيش  

  .گرفته می شود
نـــــــــــرخ 

  بيکاری 
عبارتســــت از درصــــد
  نيروی کار بدون شغل

ــوی دارد    ماهانه ــا ق ــر متوســط ت . اث
افــــزایش بيکــــاری موجــــب 
کاهش قدرت خریـد شـده و   

  .اثر منفی بر اقتصاد دارد
ــزارش  گــــ
مســـــکن 

RICS 

گزارشـــی اســـت کـــه
توســـــط انســـــتيتوی 
ــاحان   ــلطنتی مسـ سـ
ــاره   ــوز دربــ دارای مجــ
بازار مسکن تهيه مـی  

  .شود

نقـــش مهمـــی در مســـکن ماهانه
دارائی ها دارد و تغييـرات در  
آن دارای اثر معنـی داری بـر   

  .اقتصاد بریتانيا است

  


