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  :مهمقد

اشید که برخی از موضوعاتی که در طـی دوره ایـن کتـاب مطـرح میـشود ممکـن اسـت توجه داشته ب

پیروی از این موضوعات نیازمند تفکر شما در مورد بازار به گونه ایست که تا کنون در .پیروی از آنھا دشوار باشد

 .مورد آن اینگونه فکر نمیکردید

ات نـشده انـد یـا اینکـه ھـیچ معنـی اکثر متدھای معامله گری بر مفاھیمی اسـتوار اسـت کـه یـا اثبـ

 .نمیدھند

من در طول این سالھا بسیاری از روشھای معامله گری را دیـده ام کـه معاملـه گـران را مجـذوب خـود 

کرده است چرا که برای معامله کردن خیلی آسان به نظر میرسند این روشھا بسیار سـاده ھـستند ودر ذات 

 .خود به مکانیکال بودن تمایل دارند

بدست آوردن پول از این بازار نیازمند اینست کـه .فانه معامله در فارکس چندان ھم ساده نیستمتاس

حقـایق  تنھا کاری که باید انجام دھیـد اینـست کـه.شما عمیقا به تفکر در مورد نحوه عملکرد فارکس بپردازید

 .یح شده استاین حقایق تماما در این کتاب برای شما تشر .مرتبط با بازار فارکس را درک کنید

مدت زمان زیادی صرف شده است تا موضوعاتی کـه در ایـن کتـاب بـه شـما ارایـه میـشوند را کـشف 

نمیتوانـستم درک  است )صفر-بازی صفر( در ابتدا زمانی که یاد گرفتم این بازار یک محیط در مجموع صفر.کنم

فقـط .رک بھتـر بـازار بایـد بکـار ببنـدمکنم که چطور این یافته جدید را برای طراحی استراتژیھای معامالتی یا د

اینطور به نظر میرسید که گزینه ھای بیشتری برای بازی کردن دارم که متفـاوت تـر از  آن چیـزی ھـست کـه 

به ھر جھت من به موقع شروع کردم به تفکر در مورد ایده ھا و مفـاھیمی در .قبال به صورت آنالین موجود بود

 .بازار که برای ھرکسی واقعی باشد

 درصد از معامله گران به صورت پیوسته در حـال از دسـت دادن 90بسیاری از افراد میدانند که بیش از 

پولھایشان در بازار ھستند و این بیانگر ایـن نکتـه اسـت کـه تعـداد بیـشماری از معاملـه گـران دارنـد در زمـان 

 .معامله کردن چیزی را به اشتباه انجام میدھند
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 ....شمام که ی میدانما

 . چه زمانی در حال از دست دادن پول ھستیشما که ما میدانیم

 چه زمانی وارد معامله ای خواھی شد و ھمچنین یک ایده بسیار عالی از محلی که حـد شماکه  ما میدانیم

 .میزیان خودت را قرار میدھی دار

چه کاری قرار است با این طرز فکر  شما ھنگام مطالعه این طرز فکر ممکن است با خود بگویید خوب که چی؟

 معامله گری بکند؟

این طرز فکر قرار است ھر کاری با معامله گری بکند برای اینکه ھمه ما بخشی از یک بـازار در مجمـوع صـفر 

 .بازاری که در حقیقت ھیچ پولی در آن بدست نمی آید و یا از دست نمیرود بلکه فقط منتقل میشود. ھستیم

 کارگزاریتان یا بازار؟  ه ای برنده میشوید چه کسی به شما پول میدھد؟فکر میکنید زمانی که در معامل

 .بازار شامل ھر کسی میشود ؟ است؟ولی بازار چه کسیدرست استبازار 

اگر شما در حال استفاده از ھر یک از روشھای معامله گری که در زیر فھرست شده ھستید پس من میتوانم 

 پولھایتان را از چنگتان دربیاورم

بریــک  / عرضــه و تقاضــا / میانگینھــای متحــرک / الگوھــای کنــدل اســتیک / یــت و مقاومــتحما

 )شکست ھا(اوتھا

من بسیار بسیار دقیق چگونگی استفاده معامله گران از این روشھا را میدانم و با احتمال باال جایی را 

 .که ھنگام ورود به معامله ای حد ضررشان را قرار میدھند بلدم

فکر میکنید که با وجود دانستن چگونگی معامله شما مـن یـک لبـه قیمتـی را در بـازار بـه شـما آیا با خودتان 

  نشان خواھم داد

لبه ھای قیمتی نقاط ورود و خروج بازار ھستند که به وسیله متدھای مختلف تکنیکال محاسبه و به :مترجم(

تمـامی  ایـن روشـھا ھیچگـاه بـه  دست می آید و منظور نویسنده اینست که کله گنده ھا به دلیل تسلط بـر

 .)گونه ای عمل نمیکنند که شما به راحتی و دقیقا بتوانید این نقاط را پیش بینی یا پیدا کنید
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 درك نحوه بازي بانک ها

مفھـوم آن اینـست کـه سـود  .صفر شناخته میـشود  -تجارت در فارکس چیزیست که با نام بازی صفر

 .یک نفر در گروی زیان فرد دیگریست

 پوند سود برای شما خاتمه یافت این پول از طـرف 10000انی که شما وارد معامله ای شدید که با زم

  معامله گر دیگری آمده که فکر میکرده بازار در جھتی مخالف جھت ورود شما حرکت خواھد کرد

دیگری وارد شده اید در حالیکه ھمزمان و در ھمان پوزیشن تریدر  خرید به عنوان مثال شما با:مترجم(

شده خرید شما با فروش طرف مقابل جور شده با صعود قیمت شما وارد سود و طـرف مقابـل   وارد فروش با

 .)وارد زیان شده است

 پوند از دست میدھید این پول اساسا توسط معاملـه گـر دیگـری برداشـت میـشود 10000وقتی شما 

ھم است متوجه باشید کـه ایـن حقیقتـی بـرای م.اینکه شما جھت حرکت بازار را اشتباه برآورد کرده اید برای

 .)برای ھر کسی ممکن است اتفاق بیفتد(ھر کس در بازار است

مھم نیست شما معامله گری ھستید که برای یک بانک کار میکنید یا به عنوان یک معامله گر خرده پا 

ل توسط سایر معامله در خانه مشغول معامله ھستید تنھا راه بدست آوردن پول توسط شما از دست رفتن پو

 .گران است و بالعکس

 .واقعیت اینست که در صد کمی از معامله گران ھستند که واقعیت بازار فارکس را درک کرده اند

 .وادار به از دست دادن پول بکند را روند ساخته شده است تا شما

یقی در ذھـن تقریبـا برای اینکه من میدانم مفھوم روند به طور عم است این جمله بسیار بحث برانگیز

 .تمامی معامله گران فارکس ریشه دوانده است

چیزی که من قصد دارم تا در طول این کورس آموزشی به شما نشان بدھم اینست کـه چـرا تعریـف و درکـی 

 .که شما از روند دارید دقیقا برای از دست دادن پول توسط شما ساخته شده است

ل این کورس ھستید از شما میخواھم در مـورد یـک چیـز کمـی فکـر در زمانی که شما در حال مطالعه در خال

 .کنید

 و آیا تمامی حرکات به عنوان یک روند قابل بررسی ھستند؟ چه زمانی یک حرکت به یک روند تبدیل میشود

داشتن یک طرز فکر عمیق از روند به عنوان یک مفھوم کلیدی در بازار چیزیست که من میخواھم شما از ایـن 

  .داشت کنیدکتاب بر
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 تعریف یک روند 

  .ھستند که یک تغییر قیمتی بزرگ در بازار را نشان میدھند آنھایی کندلھای دارای دامنه نوسان وسیع

 

  

 نمونه ای از کندلھای نزولی و صعودی دارای دامنه نوسان وسیع

سـان وسـیع این کندلھا چیزی ھستند که یک رونـد را توصـیف میکننـد بـدون کنـدلھای دارای دامنـه نو

 .توضیح حرکت روند دار در بازار به طرز آشکاری بسیار مشکل خواھد بود

از زمانی که اکثر معامله گران با دیدن این کندلھای دارای دامنه نوسان وسیع پی به میزان قـدرت یـک 

 .ا میکنندروند میبرند این کندلھا نقش بسیار مھمی را در برداشت معامله گران از آنچه در بازار میگذرد ایف

 .بعدا در این کتاب در مورد موضوع فوق صحبت خواھم کرد

زمـانی کـه .فعال موضوع مھمتری ھست که شما باید در مورد کندلھای با دامنه نوسـان وسـیع بدانیـد

معامله گران یک کندل با دامنه نوسان وسیع میبینند که در بازار شکل گرفته است در مسیر حرکت کندل وارد 

دلیل اینکه آنھا به محض دیـدن ایـن کنـدلھا وارد بـازار میـشوند وجـود یـک ویژگـی شخـصیتی در .بازار میشوند

 ).شخصیت تاثیر پذیر(معامله گری به نام شخصیت واکنش پذیر است

معامله گرانی که با دیدن کندلھای دارای دامنه نوسان وسیع سریعا وارد معامله میشوند این کار را بر 

منطقی از روشـھای تحلیـل تکنیکـال انجـام نمیدھنـد بلکـه ایـن کـار را بـه دلیـل اساس ھیچ روش عقالنی و 

و بـاور دارنـد کـه اگـر وارد بـازار  آنھـا ایـن کنـدلھا را میبیننـد .ترس واژه بھتری اسـت.احساسات انجام میدھند

  .نشوند و ھمین االن معامله ای را ترتیب ندھند فرصت بدست آوردن پول زیادی را از دست میدھند

در  آن کندل دی را بر میزان ترس از دست دادن پول در تریدرھایی که ارگ بودن طول میله کندل اثر زیبز

 .چرا که این باور را در آنھا بوجود میارود که شاید پول زیادی از دست بدھند. ترید کرده اند، خواھد داشت

ی به معامله گـران میدھـد ھرچقدر سایز کندل دارای دامنه نوسان وسیع بزرگتر باشد اطمینان بیشتر

دلیل شکل گیری حجـم بـاالی چنـین کنـدلی  .از این بابت که بازار قصد دارد به سمت باال یا پایین حرکت کند
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این حجم باالی معامالت توسط معامله گران احـساسی بـه وجـود مـی آیـد  :ست اھنگام انتشار یک خبر این

رند که بـازار قـصد دارد قطعـا در ھمـان مـسیر ایـن حرکـت را اینھا با دیدن وقوع یک حرکت با اندازه بزرگ میپذی

تـاثیر (ست کـه معاملـه گـران احـساسی احرکاتی را که من در شکل پایین عالمت زده ام چیزی .ادامه بدھد

  نوعا آنھا را به عنوان فرصتھای معامالتی میبینند)پذیر

 

 میشوند بـرای اینکـه ھربـار اینگونـه بـه معامله گران در این نوع از حرکات برای ورود به معامله کشیده

 .که بازار واقعا با قدرت در حال حرکت به سمت باالست نظر میرسد

به این واقعیت توجه داشته باشید که به زودی پس از وقوع چنین حرکاتی بازار یا از حرکت می ایستد 

  .یا اینکه شروع به حرکت در خالف جھت قبلی میکند

وردن پول از معامله گران تاثیر پذیر توسط بانکھا انجام میشود این معاملـه این حرکات با ھدف بدست آ

در سرتاسر تمامی تایم فریم ھا حضور دارند حتی یک دقیقه ھم اینطور فکر نکنیـد )احساسی(گران تاثیر پذیر

ا در که چون من آنھا را در چارت یک ساعته نشان داده ام به این معنی اسـت کـه شـما فقـط میتوانیـد آنھـا ر

  .چارت یک ساعته پیدا کنید

شما میتوانید این حرکات بزرگ بـازار بـا کنـدلھای بـزرگ بـا دامنـه نوسـان وسـیع را در تمـامی تـایم فـریم ھـا 

مشاھده کنید اثری که این حرکات روی معامله گران در بازار دارند یکسان است صرف نظر از تایم فریمـی کـه 

  .در آن بررسی میشوند
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 در جریان تشکیل یک روندسه فاز حرکتی 

 مرحله ای را که در ھر حرکت جھت دار در بـازار میبینیـد بـه شـما نـشان 3در این فصل من قصد دارم 

 مرحله چیست  و اینکه چرا در بازار اتفاق میافتند شروع خواھم کرد و سـپس 3من با توضیح اینکه این . دھم

 . مرحله را نشان میدھند ادامه خواھم داد3با ارایه مثالھایی که به طور واضح نحوه وقوع این 

 مرحله تشکیل میـشوند ایـن سـه مرحلـه 3تمامی حرکاتی که یک روند را در مارکت شکل میدھند از 

 .یکی پس از دیگری روی میدھد تا حرکتی که در چارتمان میبینیم را شکل دھند

  :نکته

لبک یا رنج شدن بارز اسـت کـه در طـی یـک حرکت قیمت از نقطه ای به نقطه دیگر بدون پودتعریف من از رون

 .حرکت صورت میگیرد

   در سفارشاتعدم تعادل: مرحله اول

علت اینکه به .علتی که پشت تمامی تغییرات جھت دار قیمت در بازار نھفته است عدم تعادل میباشد

ا مـسیر حرکـت این نام خوانده میشود بدلیل فرایندیست که الزم است در مورد قیمت اتفاق بیفتد تا جھـت یـ

تنھا دلیلی که میتواند مسیر قیمت را عوض کند آمدن دستوراتی به بازار است که از نظر اندازه .آنرا عوض کند

  بزرگتر از دستوراتی باشد که قیمت را در مسیر فعلی اش حرکت میدھند

وشـی یک حرکت باالرونده به واسطه دستورات خرید بزرگ ایجاد میشود حـال اگـر دسـتور فر:مترجم (

بزرگتر از تمامی دستورات خرید وارد بازار شود تمامی خریدھای موجود را جمع میکند و چون دیگر سفارشـی 

برای جور شدن نیست قیمت برای جور شدن با سفارشـات بعـدی بـه سـمت پـایین حرکـت کـرده و جھـت را 

 ).عوض میکند

  :مثال

 معنی است که دستورات خریدی که وارد بـازار به این دالر در حال حاضر در حال افزایش است/اگر قیمت یورو

میشوند از نظر حجم و اندازه بزرگتر از دستورات فروشی ھستند که ھمزمان وارد بـازار میـشوند ھمـین طـور 
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برای اینکه قیمت شروع به سقوط کند نیـاز اسـت تـا دسـتورات فروشـی بزرگتـر از دسـتورات خریـد وارد بـازار 

تورات خرید مصرف میشوند و قیمت بدلیل عـدم تعـادلی کـه میـان دسـتورات شوند وقتی این اتفاق افتاد دس

 .خرید و فروش بوجود می آید شروع خواھد کرد به سقوط

ایـن اتفـاق در .ھر زمان که شما تغییری در مسیر حرکت قیمت میبینید علت وقوع آن ھمین عدم تعادل است

 . تایم فریمی آنرا میبینیدشروع تمامی حرکات بازار میافتد مھم نیست که شما در چه

  )تسویه(نقد کردن :مرحله دوم

 .این مرحله بدلیل عدم تعادلی که در مرحله اول روی داد به وقوع میپیوندد

در مرحله اول یک دسته از سفارشات با اندازه ای بزرگتـر از انـدازه سفارشـاتی کـه بـازار را در مـسیر 

جاد این قطعه حرکتی از برگشت قیمت اسـت ھنگـامی کـه خودش ھل میدھند وارد بازار میشود این علت ای

قیمت شروع به حرکت در مسیری عکس مسیر قبلـی اش میکنـد معاملـه گرانـی کـه سفارشـات خـود را در 

مسیر قبل از برگشت گذاشته اند شروع میکنند به نقـد کـردن معامالتـشان ھنگـامی کـه ایـن معاملـه گـران 

اند نقد میکنند این کار قیمت را ھرچه بیشتر در جھتی که برگشته سفارشاتی را که قبل از برگشت گذاشته 

 .ھل میدھد

 :مثال

افراد در حـال گذاشـتن سفارشـات  دالر در حال حاضر در حال افزایش است/بگذارید بگوییم قیمت یورو

ا بـا خرید ھـستند بـرای اینکـه آنـان معتقدنـد قیمـت در آینـده نیـز بـه بـاال رفـتن ادامـه خواھـد داد حـاال بانکھـ

سفارشات فروش وارد شده قیمت را برگردانده و باعث سقوط آن میشوند حاال تمامی معاملـه گرانـی کـه بـا 

خرید وارد شده بودند با افت بیشتر قیمت زیانشان بزرگتر و بزرگتر میشود این معامله گران شـروع بـه بـستن 

یکنـد بـرای اینکـه عـدم تعـادل بـین سفارشات خرید خود میکنند به این دلیل قیمت بیشتر و سریعتر سقوط م

 .سفارشات خرید و فروش بسیار بزرگتر شده است

موضوع بسیار مھم در تحقق فاز تسویه حرکتی است که با بستن معامالت بازنده ایجاد میـشود و ایـن تمامـا 

یمـت که چه تعداد از معامله گران قبل از حرکت برگشتی وارد معامله در مـسیر قبلـی ق وابسته به این است

  .شده اند
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  :مترجم

کندلھای دارای دامنه نوسان وسیع بزرگتر (پس بانکھا ھر چقدر حرکت قبلی را با فرمی فریبنده تر ایجاد کنند(

  : که میتوان گفت)و بیشتر

   پیچش مواوتو مو میبینی و 

  تو ابرو او اشارت ھای ابرو

 . استفاده کرددون پاشیدنان از واژه  میتو کندلھای بزرگانی و عامیانه در خصوصصطالح خودمیا به ا  

ھرچقدر تعداد معامله گرانی که وارد بازار در مسیر قبلی قیمت شده اند بیشتر باشد حرکت بزرگتری 

  .کردن آنھا ایجاد میشودبدلیل اینکه حجم وسیعی از سفارشات در حال وارد شدن به بازار ھستند با تسویه

 

 ھوشیاری:3مرحله

 .له مرحله ھوشیاری نامیده میشود مرح3مرحله از  اخرین

 .مرحله سوم مجموع تمامی حرکات بازار است که توسط دو مرحله اول تولید شده است

مرحله عدم تعادل و مرحله تسویه باعث یک حرکت به اندازه کافی بزرگ در قیمت و بازار میـشوند تـا افـراد را 

 که یک روند شکل گرفته است در جھـت آن وارد به شکل گیریه یک حرکت متقاعد کنند زمانی که افراد دیدند

معامله میشوند برای اینکه آنھا به حرکت قیمت در جھت روند بیشتر از برگشت آن و حرکت در جھت مخـالف 

 .احتمال میدھند

زمانی که این افراد سفارشات خود را وارد میکنند قیمت در مـسیری کـه در پـیش گرفتـه بیـشتر ھـم حرکـت 

دو مرحله اول عدم تعادل میان سفارشات خرید و فروش بزرگتـر شـد مرحلـه ھوشـیاری وقتی که طی  میکند

شروع میشود بدین ترتیب که معامله گرانی که در مسیر حرکت قبلی معامله میکردند معامالت خود را بسته 

  .وشروع به ورود به معامالت در جھتی میکنند که بازار برگشته است
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 :خالصه

 سته ای از سفارشات به بازار که بزرگتـر از سفارشـاتی اسـت کـه در حـال حاضـر مرحله اول با ورود د

 .بازار را حرکت میدھند شروع میشود

 توسط معامله گرانی شروع میـشود کـه  مرحله دوم با بستن سفارشات برای جلوگیری از زیان بیشتر

لـیش برگـشت داده شـده قبل از برگشت وارد بازار شده بودند بدلیل این واقعیت که بـازار از مـسیر قب

 .است

  مرحله سوم توسط معامله گرانی ایجاد میشود که میفھمند یک روند جدیـد کـه توسـط دو مرحلـه اول

  .ایجاد شده در حال شکل گیری است

 برای یک نمونه سه مرحله باال را در مارکت با ھم بررسی می کنیم

   

نـشان بـدھم کـه بـه وضـوح میتوانیـد نحـوه حاال من میخواھم مثالی از یک حرکت را در بازار بـه شـما 

در شکل باال ما یـک شـروع برگـشت رونـد را داریـم کـه چنـد سـال پـیش در . مرحله را ببینید3ھر شکل گیری
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حرکتی که من با دو خط افقی آبی رنگ عالمت زده ام از سه مرحله ای که قبال در مورد .دالر اتفاق افتاد/یورو

 .آن صحبت کردیم پیروی میکند

را میـشکند  1.40 ت ما فاز عدم تعادل را داریم این مرحله درست در ابتدای برگشت با کندلی که سطحنخس

اتفاق می افتد این یک کندل نزولی با یک سایه بلند روی آن است این سایه بلنـد بـا ورود بانکھـا و گذاشـتن 

ط سـایر معاملـه گـران سفارشات فروشی ایجاد میشود که بسیار بزرگتر از سفارشات خریدی است که توسـ

 .گذاشته شده است

 

از شـما .بسیار خوب بیایید به ساختار قیمتی این حرکت نزولی در چارت یک ساعته نگـاھی بینـدازیم

 . پیکان نشان داده شده است3میخواھم به حرکت نزولی نگاه کنید که با 

نھا چند ساعت طول توجه داشته باشید که چطور فقط یک توقف کوچک در کل این حرکت نزولی که ت

کشیده است وجود دارد به عالوه نگاه کنید که چقدر سفارشات خرید کوچکی داخل این حرکـت جـای گرفتـه 

 .است

پس از تمام شدن حرکتی که با پیکانھا نـشان داده شـده اسـت چطـور پـایینتر میـرود  حاال ببینید بازار

 .ر شونده و طوالنی ھستندحرکات رنج بسیار زیاد و تکرا. ساختار آن بسیار آشفته است

 بـا فـروش وارد بـازار شـده بودنـد حـاال 1.40ست که موسسات مالی بزرگ کـه در نزدیکـی سـطح  اعلت این

  . شروع به برداشت سود از معامله شان کرده اند
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. 

تنھا راھی که آنھا را قادر به انجام این کار میکند اینست که آنھا به طریقـی تعـداد زیـادی سفارشـات 

 را وارد بازار کنند آنھا نمیتوانند این کار را در مرحله اول افت قیمت که با پیکانھا  نشان داده شده است فروش

انجام دھند زیرا خودشان این حرکت را ساخته اند و نمیتوانند بر علیه خودشان عمل کنند آنھا به سفارشـات 

 .جدید فروش نیاز دارند تا وارد بازار بشود

 بـا خریـد وارد بـازار شـده بودنـد و قـصد 1.40 توسط معامله گرانی که در سطحاین سفارشات فروش 

بستن پوزیـشن توسـط ایـن معاملـه .دارند تا معامله شان را بدلیل جلوگیری از زیان بیشتر ببندند وارد میشود

چیزی که امکان برداشت بخشی از سود را به موسـسات  گران باعث ورود سفارشاتن فروش به بازار میشود

  .الی بزرگ میدھدم
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 حقیقت در باره روندها

 

خواھم نگاھی به تصویر باال بیاندازید،  و تصور کنید که میخواھیـد جھـت حرکـت احتمـالی از شما می

  آیا به فکرتان می رسید که یک روند نزولی بزرگ می خواھد رخ دھد؟ .بازار را تعیین کنید

  .امی دانم که جوابتان نه است ، و می دانم چر

چون حرکت بازار به پایین ھنوز برای شما آنقدر کـافی نیـست  تـا باورتـان شـود کـه یـک رونـد واقعـی 

از طرف دیگر در این نقطه از بازار ھنوز شواھدی وجود دارد که نشان از شانس بـاالی بـازار بـرای . بوجود آمده

  .حرکت به باالتر دارد

و لـذا خیلـی از تریـدرھا ھنـوز )  مـشخص شـدهXلوور لـوی قبلـی بـا  (ھنوز لوور لویی تشکیل نشده 

  .را بوجـود آورد) consolidation(معتقدند که بازار می توانـد بـه بـاالتر رانـده شـود و شـاید یـک سـاختار تثبیـت

ضروری است این نکته را درک کنید  که ھیچ کسی در بازار یک روند را نمی بیند مگر اینکه بازار در یک جھـت 

  .ا حرکت کند  تا وجود روند برای معامله گران اثبات شودیک فاصله بزرگ کافی ر

در چه نقطه ای یک حرکت تبدیل به روند می شود؟ وآیا ھمه حرکتھا در در ابتدای این کتاب از شما پرسیدم، 

  بازار روند ھستند؟

  .......جواب این است

  .انھمه حرکتھا در بازر روند ھستند ، ولی نه برای ھمه تریدرھا به صورت ھمزم
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  :بیایید فکر کنیم 

 دقیقه در چارت استفاده می کند به احتمال باال  نگرانی ای از وضـعیت رونـد 5معامله گری که از تایم 

علت آن ھم این میتواند باشد  که افـق زمـانی ای کـه معاملـه گـر مـذکور  معـامالتش را . در تایم روزانه ندارد

  .در تایم روزانه اقدام به معامالتش می کندانجام می دھد بسیار کوتاه تر از کسی است که 

 دقیقه کار می کند باید مراقبت روند روزانه باشد ، در حالیکه معامالتش 5چرا معامله گری که در تایم 

  را در چند دقیقه یا نھایتا چند ساعت به پایان میبرد؟

 اش این نخواھد بود که از سوی دیگر معامله گری که در تایم روزانه کار می کند نیز ھیچ وقت دغدغه

 دقیقه وضعیت روند چگونه است ، چرا که معامالتش را بر اساس افق زمـانی متفـاوتی انجـام مـی 5در تایم 

  .دھد

اما نکته ای که درک آن در مورد ستاپھای ھر دو معامله گر مذکور واقعـا اھمیـت دارد ایـن اسـت کـه ، 

م فریمی که درآن کار می کنند می گیرند ، در نھایت تحـت تصمیمی که این معامله گران بر مبنای روند در تای

  .تاثیر  نحوه دیدن روند توسط معامله گران در  تایم فریم ھای دیگر  قرار خواھد گرفت

اگر یک حرکت نزولی بزرگ در تایم پنج دقیقه در چـارت رخ دھـد ، بـسیاری از معاملـه گـران اقـدام بـه 

ممکن است بازار به اندازه کافی به پایین براند تا معامله گـران تـایم فروش این معامله گران . فروش می کنند

یک ساعته یک حرکت جدیدی را کشف کنند که از نظر آنھا یک روند جدیداست و  انھا را نیز متقاعد به فروش 

  .کند

سپس فروش ھایی که توسط معامله گران تایم یک سـاعته وارد بـازار مـی شـود قیمـت را بـه انـدازه 

ه پایین می راند تا معامله گران تایم روزانه نیز شروع بـه معـامالت فـروش کننـد ، چـرا کـه اکنـون ایـن کافی ب

  .معامله گران فکر می کنند یک روند بوجود امده ، و در نھایت با معامالتشان بازار را به پایینتر می رانند

م می دھد، لذا ھر کسی ھم نسبت از انجایی که ھر کسی دارد در یک تایم فریم متفاوتی معاملتش را انجا

  .به سایر معامله گران  انتظار متفاوتی از حرکت قیمت در بازار دارد
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بخواھد شروع شود اکثریت سفارشھای وارده به بازار  EUR/USD  قبل از اینکه روند نزولی در جفت ارز

  .باید خرید باشد

  چرا؟

بـویژه (   بایـد از دیـد بخـشی از تریـدرھا 1.39به این دلیل که اولین حرکـت بـه پـایین قیمـت از ھـای  

اکثریت تریـدرھای .بعنوان یک روند نزولی تلقی شود) ساعته 1 دقیقه و 15تریدرھای تایم پایین تر مثال تامی 

فعال در تایم ھای روزانه و ھفتگی این حرکت نزولی را بعنوان یک رونـد در نظـر نمـی گیرنـد ، زیـرا قیمـت بـه 

  .نھا افت نکرده که بخواھند به عنوان وجود یک روند نزولی به آن فکر کننداندازه کافی برای آ

نکته بعدی که باید در نظر بگیریم اینست که معامله گران تایم فریم ھای باالتر مثل روزانه و ھفتگی ، 

بـسته    ،احتماال معامالت بازنـده و در ضـرر رفتـه خودشـان را ن1.39پس از حرکت نزولی اولیه قیمت از ھای  

  .علت این امر بر می گردد به افق دید زمانی انھا و حد تحمل ریسک این تریدرھا.اند

افرادی که در تایم روزانه اقدام به معاملـه مـی کننـد نـسبت بـه حرکـات قیمـت حـساسیت متفـاوتی 

 کـه در بعنوان مثال ، یک کندل بزرگ نزولی.نسبت به معامله گرانی که در تایم یک ساعته کار می کنند دارند

تایم روزانه شکل بگیرد باعث می شود تریـدرھای تـایم روزانـه بـه آن واکـنش نـشان دھنـد و معـامالتی را در 

این در حالیست که تریدرھایی که در سایر تایم فریم ھا کـار مـی کننـد ایـن کنـدل . واکنش به آن انجام دھند

 یکـسانی مثـل تریـدرھای روزانـه بـه بزرگ را به شکل یک روند نزولی کوچک می بینند و ممکن است واکنش

  . این وضعیت نشان ندھند

آخرین نکته مھمی که باید درک کنید اینست که معامله گران حرفه ای چگونه سود خود را از بـازار بـر 

  .می دارند

در زمانی که بازار به لوی .اگر صد ھزار یورو در نقطه ای از بازار که با تیک ھاییمشخص شده فروختید 

که معنی ان اینست کـه شـما .ولی برسد ، معامله شما اکنون باید در حدود یک میلیون در سود باشدروند نز

نیاز دارید که سفارشات فروشی به بازار وارد شود که در مجموع یک میلیون باشد تـا شـما بتوانیـد معاملـه را 

  .ببندید و سودتان را برداشت کنید

و تنھـا دلیلـی . ین ھست که افراد زیادی اقدام به فروش کننـدبرای اینکه چنین اتفاقی بیافتد نیاز به ا

که افراد زیادی را متقاعد به شروع به فروش میکند اینست که آنھا ببینند که روند نزولی در بازار بوجـود امـده 

  .است
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ش خوب تریدرھای حرفه ای ما اکنون نیاز به تعداد زیادی از تریدرھا دارند که در جھت خواست انھا فرو

  .کنند  تا حرفه ای ھا بتوانند معامالتشان را ببندند و  سودشان را برداشت کنند

اصلی ترین تفاوت میان نحوه ترید موسسات مالی بزرگ با ترید کردن ما ، اینست که موسسات مالی 

واننـد بزرگ نیاز به تعداد زیادی از تریدرھا دارند که برخالف جھت این موسسات عمل کنند تا این موسسات بت

  .کاری که می خواھند را انجام دھند

 میلیون یورو بفروشد، نیاز خواھد داشت که عده زیادی از تریدرھای 10برای مثال اگر یک بانک بخواھد 

 میلیون یورو بخرند، و اگر سفارش مخالف انھا به میزان کافی در بازار نباشد ، بانک نخواھـد توانـست 10دیگر 

  . چرا که سفارشات جور برای سفارش خود نمی یابد.معامله خود را انجام دھد

توضیحات فوق نشان می دھد که چرا برای بانکھا و موسسات مالی بزرگ حیاتی است کـه اطمینـان حاصـل 

  .کنند که تریدرھای خرده پا درک اشتباھی از مفھوم روند داشته باشند

ر عمر روند انجام دھند ، چرا که اگر چنـین نکننـد بانکھا نیاز دارند که تریدرھای خرده پا تریدھایشان را در اواخ

بانکھا قادر نخواھند بود تا سودھایشان را برداشت کنند و حرکت ھای بعدی قیمت در جھت روند  این سودھا 

  .بیشتر خواھد شد و کار برداشتشان سخت تر

  تنها الگوي فراکتال در بازار
اما چیزی که االن میخواھم به . یری فارکس شنیده باشیدشاید شما چیزھایی در مورد فراکتال ھا قبل از یادگ

فراکتـالی کـه مـی خـواھم توضـیح . خوانده اید بیل ویلیامز شما نشان دھم آن فراکتالی نیست که در کتاب

  .دھم الگوی فراکتالی روانشناسی در بازار است
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 یک رونـد نزولـی بـزرگ در که در ان .گرفته شده است EUR/USD  تصویر فوق از چارت روزانه جفت ارز

  .طی چند سال را شاھد ھستیم

ھر کدام . میبینید که من ھر حرکت نزولی جداگانه ای را در این روند نزولی با مربع آبی نشان داده ام

عـدم تعـادل ، نقـد .(از این حرکت ھای نزولـی سـه فـازی  را کـه قـبال بـا ھـم صـحبت کـردیم را گذارانـده انـد

  )شوندگی ، و اگاھی

که بین حرکتھـای نزولـی رخ داده انـد نگـاه ) consolidation( از شما می خواھم به نواحی تثبیت حال

  . کنید

زمانی که بازار از حرکت در یـک جھـت .این نواحی تثبیت دلیل ایجاد ھر کدام از حرکتھای نزولی است

تریدرھای ریورسال فکر خاص متوقف می شود و وارد یک ناحیه تثبیت می شود ، در این مواقع تقریبا ھمیشه 

عـالوه بـر ایـن، در نـواحی تثبیـت، آن . می کنند که بازار آماده شده تا در یک جھت مخالف ادامه مسیر بدھـد

دسته از ترند تریدرھایی که دیر روند را گرفته اند را مجبور می کند که تریدشان را با ضرر ببندند چـرا کـه بـازار 

ویینگ بـه بـاال در خـالف جھـت رونـد را ایجـاد میکنـد و اسـتاپ ترنـد در ابتدای ورود بـه منطقـه تثبیـت یـک سـ

نتیجه رفتار دو دسته تریدرھای اخیر ایـن مـی شـود کـه دو سـری سفارشـات . تریدرھای تازه وارد را می زند

  :خرید وارد بازار می شود

بـازار از سفارشات خریدی که از سوی تریدرھای ریورسال وارد بازار می شوند چرا که فکر می کردنـد 

این نقطه بر می گردد و سفارشات خرید دیگری که از بسته شدن معامالت بازنده فروش ترند تریـدرھای تـازه 

  .وارد به بازار می آید

این سفارشات خرید ھمان چیزی است که معامله گران  بانکی ازانھا به منظور قـرار دادن سفارشـات 

  .فروش شان در جھت روند نزولی استفاده می کنند

این نکته مھم است که بخاطر بسپارید ، اینکه مناطق تثبیتی که پیدا شده اند در کجای روند  باشند ، 

بر تصمیم گیری بانکھا در نحوه استفاده از سفارشات بوجود امده توسط تریدرھای ریورسال و ترند تریدرھا اثـر 

  . گذار است

اگر می بینید که منطقه تثبیت در ابتدای یک روند است ، احتمال قوی این خواھد بود که معامله گران بـانکی 

  .از این مناطق در جھت ادامه روند استفاده نمایند
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روندی که مدت زمان زیادی از تشکیل ان گذشته (اگر دیدید منطقه تثبیت در اواخر عمر یک روند است 

  .منطقه تثبیت توسط بانکھا صرف برداشت سود و بستن معامالتشان می شودبه احتمال زیاد ) است

  .برای اینکه علت این موضوع را بفھمیم ، باید به مطالبی که پیشتر گفتیم بازگردیم

با افزایش طول زمان روند افراد و تریدرھای بیشتر و بیشتری از وجود آن آگاه مـی شـوند و ایـن یعنـی 

  .یدن یا فروختن در جھت روند می کنندافراد بیشتری شروع به خر

در مراحل ابتدایی روند ھنوز کسی در بازار متوجـه ایجـاد ایـن رونـد نـشده اسـت، و بـسیاری از افـراد 

  .حاضر در بازار این حرکت باال یا پایین را یک حرکت اصالحی ،  روند  قبلی می پندارند

 در جھت روند جدید نکرده اند و به جای آن و این یعنی اکثریت تریدرھا شروع به گذاشتن معامالتشان

  .معامالتشان را در جھت روند قبلی دارند قرار می دھند

 ، در آن زمان افراد دیـده بودنـد  کـه بـازار دارد بـرای یـک مـدت EUR/USDدر مورد روند نزولی جفت ارز 

ام به فروش می کردنـد چـرا کـه طوالنی نزول می کند و لذا تریدرھا  با وقوع ھر اصالح و یا تثبیتی باز ھم اقد

و این اعتقاد آنھا به خاطر حرکت بـزرگ نزولـی در (فکر می کردند این حرکت و روند نزولی ادامه پیدا می کند 

  )طول مدت زمان زیاد بود

 ، در ذیل نگاه کنید، خواھید دید در میانه نمودار در جایی EUR/USDاگر به تصویر روند نزولی جفت ارز  

بیت رخ داده ، این دو منطقه بالفاصله بعد از ھم قراردارنـد و یـک حرکـت نزولـی کوچـک بینـشان دو منطقه تث

  .وجود دارد
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 از آنجایی حرکت نزولی خاصی وجود نداشته و یا حرکت خیلی کوچکی بین دو منطقه تثبیت رخ داده

 کـه بـازار فاقـد رونـد اسـت طول کشیدن زمانی .باعث شده که بازار برای مدت زیادی بدون روند بنظر برسد :

 .باعث شده که افراد بیشتری فکر کنند که بازار از این نقطه می خواھد برگردد و حرکت صعودی را شروع کند

  .و این بدوا بدین معنا است که افراد بیشتری با سقوط قیمت به پایین تر پولشان را از دست داده اند

خواھیـد دیـد کـه ایـن نـزول . یـت رخ داده نگـاه کنیـد به حرکت نزولی ای که پس از این دو منطقـه تثب

و علـت ان اینـست کـه تریـدرھای بـسیار زیـادتری  .بزرگرترین حرکت نزولی در میان سـه حرکـت قبلـی اسـت

و ایـن تعـداد .نسبت به مناطق تثبیت قبلی زمانی که  قیمت نزول کـرده معـامالت بازنـده شـان را بـسته انـد

  .زمان بیشتر ی که منطقه تثبیت طول کشیده وارد آن شده اندتریدرھای بازنده به خحاطر مدت 

  

  ساختاري مشابه خود

خوب حاال میخواھیم نگاه عمیقتری به بعضی ازحرکات نزولی که در تصویر فوق با باکس ھـای آبـی مـشخص 

  کردم داشته باشیم

 

سـت کـه در اینجـا آن را در ا آخرین حرکت نزولی در چارت قبلی تصویری که در  باال مشاھده میکنید مربوط به

  )توجه دارید که چارت قبلی تایم روزانه بود( .تایم یک ساعته برایتان نشان داده ایم
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منظور اخرین حرکت نزولی چارت روزانه که در چـارت روزانـه بـا (می توانید ببینید که این حرکت نزولی 

ی که در کل یک رونـد نزولـی را خودش از ساختار ھای دقیقا مشابھ)باکس آبی مشخص شده بود می باشد

  .بوجود آورده اند در تایم یک ساعته تشکیل شده است

  .می باشد) consolidation(و در این تایم ھم میبینیم که حرکت قیمت به پایین شامل مناطق تثبیت 

اینست آنچه در این حرکت نزولی رخ داده دقیقا مشابه  چیزی است که در چارت روزانه دیدیم و تنھا تفاوتش 

  .که این اتفاق برای عده کمتری  از تریدرھا رخ داده است

ھر حرکتی به پایین شامل سه فازی که قبال صحبت کردیم بوده  و طول و مدت ریزش قیمت وابـسته 

سفارشـات خریـد )در مرحلـه تثبیـت یـا اصـالح(به تعداد افرادی بوده که وقتی قیمـت از ریـزش متوقـف شـده 

  . قرارداده اند

 این نکته مھم است که در این نقطه از روند نزولی تریدرھا زمانی که قیمت شروع بـه تثبیـت توجه به

می کند زیاد به فکر خریدن نیستند ، چرا که دیگر در تمام تایم فریم به طور واضح می توان دید که بازار در یک 

  .دوره زمانی معنی داری در  روند نزولی است 

النی در یک جھت حرکت کند ، تریدرھا به طور خودکـار شـروع مـی زمانی که قیمت برای یک مدت طو

  .کنند به فروش در ھر حرکت به باال و به پایینی که می بینند ، چرا که باور دارند که روند ادامه خواھد داشت
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دقیقه که قسمتی از حرکت نزولی بزرگتـری  5 حاال  میریم نگاھی بیاندازیم به حرکت نزولی در چارت

  .ه قبال در چارت یکساعته با ھم دیدیماست ک

به طور شگفت آوری حتی در تایم فریمی به کوچکی پنج دقیقه  نیز این ساختار را بوضـوح مـی تـوان 

  .دید

  .در واقع فرایند مشابھی برای دسته کوچکتری از تریدرھا بوقوع پیوسته است

 شـما نـشان دادم ، ایـن اسـت کـه علت اینکه ساختار روند را در تایم ھای یکساعته و پنج دقیقه بـه

  .نشان دھم چگونه ،  معامله گران با تیپھای مختلف ھمدیگر را در بازار تحت تاثیر قرار می دھند

عملکرد تریدرھا در تایم فریم ھای پایین مثل چارت یک دقیقه و پـنج دقیقـه حرکتـی را در بـازار بوجـود 

  .یم ساعته و یکساعته را تحت تاثیر قرار می دھدمی آورد که تریدرھا ی تایم فریمھای باالتر نظیر ن

 دقیقـه 5سپس تریدرھای تایم فریم ھای باالتر به حرکتی که توسط تریدرھای تایم ھای یک دقیقه و 

بوجود امده واکنش نشان می دھند و باعث حرکت قیمتی ای در چارت می شوند که از نظـر تریـدرھای تـایم 

  .  است که بتوانند معامالتشان را قرار دھندھای روزانه و ھفتگی به قدر ی کافی

عمل ھر شخصی در بازار ، اثر و علتـی مـرتبط بـا ھمـه تریـدرھای بـازار . لذا بازار این طوری کار میکند

  .دارد

  .حرکات نزولی که در صفحات دیگر دیدیم ھمگی از ساختار مشابه حرکات نزولی در تایم فریم ھای باال دارند

  : در برگشت بازارترید در روند و ترید

. اکثر تریدرھا به یکی از دو روش ترید در روندھا و ترید در اصالحھا یا برگشت ھای بازار ترید می کنند 

  .مادر این قسمت به تشریح این دو روش می پردازیم و مزیتھای انھا را توضیح می ھیم

  :تریدرھایی که در روند معامله می کنند

   می کنند تا یک روند شروع شود و سپس در جھت ان روند معامله می کنند این دسته از معامله گران صبر

ایا اشخاصی که در روندھا ترید می کنند می توانند از ھمان روش برای ترید در مواقعی کـه بـازار در جـا مـی 

  زند استفاده کنند؟
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ی به چارت نگاه خیر چون ساختار حرکتی تفاوت دارد، اشخاصی که در روند ھا ترید می کنند باید مدت

کنند و مطمعن شوند قیمت مدتی است در حال صعود یا در حال نزول است و سپس اقدام به خرید یا فروش 

  .و باید حرکت قیمت را حتما ببینند.کنند

  ایا افرادی که در روندھا معامله می کنند می توانند با دیدن شکل زیر در نمودار اقدام به معامله و خرید  کنند؟

  

ن در این حالت بازار حرکت کرده است و پتانسیل برای ورود پول ھای زیاد و کـسب سـود وجـود به چو

  .دارد

 دقیقه ترید کنید و ایـن حالـت درنمـودار بوجـود بیایـد 15نکته قابل توجه این است که اگر شما در تایم 

نه ترید مـی کنیـد نتیجـه می توانید نتیجه بگیرید که یک روند در حالت شکل گیری است ولی اگر در تایم روزا

  :متفاوت است و شما شکل دیگری را خواھید دید به صورت زیر

  

  

  

  ایا می شود این حرکت را در تایم روزانه به  عنوان اغاز یک روند در نظر گرفت؟

ولی در تایم فریم ھای پایین ایـن حرکـت .  خیر زیرا در تایم فریم روزانه این حرکت بسیار کوچک است

بـه طـور مثـال  .بل توجه برای شروع یک روند است که به معنی شروع یک حرکت بزرگ اسـت یک عالمت قا

شخصی را در نظر بگیرید که با برخورد دو خط میانگین متحرک وارد بـازار مـی شـود و تریـد مـی کنـد اگـر ایـن 

بـاھم  دقیقه معامله کند این حرکت انقدر بزرگ ھـست کـه دو خـط میـانگین متحـرک 15شخص در تایم فریم 

برخورد کند و سیگنال ورود بدھد ولی در تایم فریم روزانه به ھیچ وجه دو خط میانگین متحرک با ھـم برخـورد 

اما روشھای مختلفی در ترید با روند ھست بعـضی از تریـدرھا در . نکرده اند و سیگنال ورود داده نشده است
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کنـد از معاملـه خـارج مـی شـوند یـا حجـم جھت روند ترید می کنند و ھنگامی که روند بطور موقت اصـالح می

معامله را کم می کننند ولی برخی دیگر ھنگامی که یک روند وارد فاز اصالح می شود در اصـالح ھـا معاملـه 

  .می کنند و برخی دیگر ھم در روندھا ترید می کنند و ھم در اصالح ھا که نتیجه تجربه و تمرین زیاد است

  :مله می کنندروند معااصالح تریدرھایی که در 

حال اگر افرادی که در ھر دوحالت بازار اقدام به معامله می کنند با حالت زیـر مواجـه بـشوند چـه اقـد 

  امی انجام می دھند؟

  

  

  .جواب این است که  بستگی به حرکت قبل از این دارد

نگـاه ایـن اگر قبل از اینکه چارت بصورت باال در بیاید نمودار مـدتھا بـصورت صـعودی حرکـت مـی کـرده ا

و اگر قبل از اینکه نمودار به حالت زیر دربیاید نزولی حرکت میکرده .دسته از معامله گران  وارد خرید می شوند

انگاه این دسته از معامله گران اقدام به فروش خواھند کرد زیرا اعتقاد دارند نمـودار دوبـاره پـس از اصـالح بـه 

  .صورت نزولی حرکت خواھد کرد

  

  . می دھد که تریدرھا چگونه ترید می کنندشکل باال نشان
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در ابتدای حرکت که روند صعودی است  و تریدرھا با کشیدن خطوط و مستطیل ھاا ،مناطقی که  قبال 

قیمت به ان مناطق واکنش نـشان داده را مـشخص مـی کننـد و در برخـورد نمـودار بـه ان منـاطق و برگـشت 

  .نمودار وارد خرید می شوند تا سود کسب کنند

 می رسد که نگـران کننـده نیـست و اکثریـت تریـدرھا در ایـن Aبعد قیمت نزول پیدا می کند و منطقه 

  .مرحله اعتقاد دارند که نمودار دوباره به روند صعودی خود ادامه خواھد داد

 سقوط می کند که به مراتب حرکـت Bاما قیمت با کندل ھای بزرگ و حرکات بزرگ و سریع به منطقه 

  است و اکثریت معامله گران دچار شک و تردید می شوند و احتمال قوی ای می دھند که Aری از نزولی قویت

حـال اکثریـت .روند عوض شده است و تریدرھا احتمال کمتری برای برگشت بازار به روند صعودی را می دھند

کنند و اقدام به تریدرھایی که در جھت روند معامله می کنند مجددا خطوط حمایت و مقاومت جدید رسم می 

  .فروش می کنند

خیلی از تریدرھا جھت روند را در تایم فریم باالتر تشخیص می دھند مـثال روزانـه  و اقـدام بـه تریـد در 

جھت تایم فریم پایین می کنند مثال یکساعت  و حتی اگر ببینـد جھـت رونـد در تـایم یکـساعته عـوض شـده 

عوض نشده است پوزیشن ھای خود را بـاز نگـه میدارنـد تـا در است به خاطر اینکه جھت روند در تایم روزانه 

نھایت انقدر نمودار در تایم یکساعت به روند خود ادامه می دھد تا معامله گران به این نتیجه مـی رسـند کـه 

روند عوض شده است یا به نقطه ای نمودار می رسد که معاملھگران ان نقطه یا محـدوده را بعنـوان محـدوده 

 نمودار در نظر گرفته اند  و معامالت قبلی خود را میبندند و اقدام به باز کردن معامالت جدید عوض شدن جھت

  .می کنند

دقت کنید فرض کنید  من حدس میزنم  که جھـت نمـودار در حـال عـوض شـدن از حالـت صـعودی بـه 

د سفارش فـروش قـرار نزولی است و با توجه به این باور که روند از حالت صعودی به نزولی تغییر پیدا می کن

و نتیجه ای که من میگیرم ایـن اسـت کـه  . دھم و تمام معامالت فروش من یا بخشی از ان ھا وارد ضرر شود

و اقدام به , برداشت من راجع به این موضوع که جھت نمودار در حال تبدیل به نزول است  اشتباه بوده است 

   . گذاشتن سفارش خرید به جای سفارشات فروش خواھم کرد

اما چه مشکلی پیش می اید؟ روند صعودی احتماال در اواخر حرکت خـود اسـت و زمـان بـرای گـرفتن 

  سفارش خرید از دست رفته است و من دوبار وارد ضرر خواھم شد
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  :تاثیر زمان درك 
ولی من با قطعیت به شـما مـی گـویم .بحث اثر گذاری زمان در ترید یکی از بحث ھای طوالنی است 

اکثر مردم با دیـدن یـک حرکـت قـوی شـروع بـه تریـد در ان . ر انجام معامالت بسیار تاثیر گذار استکه زمان د

جھت می کنند با این گمان که این روند تـا ابـد ادامـه خواھـد داشـت و و ناگھـان بانـک ھـا وارد مـی شـوند و 

  .دلیل به وجود امده اند و بزرگترین سقوط ھا در بازار نیز به این . سفارشات بزرگی در خالف جھت میگذارند

  

دقـت کنیـد بـه . شکل باال دو حالت رنج که در روند صعودی نمودار ین ایجاد شده مشخص شده است

  .زمانیکه ھر کدام از دوحالت طول کشیده است

 روز در جا زده اسـت حـال ایـن در جـا زدن طـوالنی چـارت چـه اثـری روی 273بازار در مجموع دوحالت 

خریدارانی که در جھت روند صعودی قبل معامله می کردند با این در جا زدن طـوالنی . تریدرھا گذاشته است 

دچار خواب سرمایه می شوند و تریدرھایی که در این بازار ترید نمی کردنـد و تـازه میخواھنـد شـرایط بـازار را 

  .ابرای ورود به بازار بررسی کنند فراموش می کنند یا در نظر نمیگیرند روند صعودی قبل ر

اگر در جا زدن نمودار مدت زیادی ادامه پیدا کند تریدرھا به این باور می رسد که ایـن در جـا زدن ادامـه 

و یا به احتمال زیاد روند صعودی قبلی به پایان رسیده است و باعث می شود که خریـداران . پیدا خواھد کرد 

 خواسته بانک ھا است که فروشـندگان زیـادی از بازار خارج شوند و فروشندگان وارد بازار شوند در نھایت این
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وارد بازار شوند تا سفارشات خرید خود را وارد بـازار کننـد و ناگھـان بـازار حرکـت صـعودی خـود را مجـددا اغـاز 

این یک مثال نیست بلکه در تمام جفت ارزھا بصورت حقیقی ایـن . خواھد کرد و فروشندگان ضرر خواھند کرد

رونـد نمـی توانـد بـه حرکـت خـود . ده کنید که به دفعات زیاد اتفاق افتـاده اسـت داستان را می توانید مشاھ

ادامه دھد مگر اینکه تعداد زیادی از تریدرھا ضرر کنند و برای ضرر کردن تریدرھا باید مناطق رنج و اصالح بوجود 

چنـین جھـت بیاید در اصالح ھا طول و شتاب اصالح میزان افرادی که ضرر می کنند را مـشخص مـی کنـد ھم

  . اینده روند را مشخص خواھد کرد

اگر زمان یک منطقه رنج زیاد شود و تریدرھا متقاعد شـود کـه ایـن حالـت سـاید مـدت ھـا ادامـه پیـدا 

  .افراد بیشتری در انتھای منطقه ساید که بازار جھت اصلی خود را ادامه خواھد داد ضرر می کنند.خواھد کرد 

بگذارید یک نگاھی به .وع ھمزمان اصالح و حالت ساید در بازار است یک حالت دیگر که پیش میاید وق

روند صعودی ین بیاندازیم و منطقه سایدی که در اصالح تشکیل شده است را  در  ابتدای روند صـعودی بلنـد 

  .مدت مشاھده کنیم

  

  فکر می کنید ھدف از این اصالح بزرگ چه بوده است؟
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دوم اینکـه تریـدرھا بـا دیـدن ایـن .ست اورده اند را از دست بدھنداول اینکه پول ھایی که خریدارھا بد

روند نزولی قوی شروع به فروش می کنند و وقتی این روند نزولی ادامه پیدا می کنـد بیـشتر مـشخص مـی 

  شود و در تمام تایم فریم ھا نزول مشخص می شود و فروشنده ھا در تمامی تایم فریم ھا وارد می شوند

  

 در تایم فریم روزانه است و فلش اخر و دو خط موازی در اخر ھمان اصالح و حالت سـاید این نمودار ین

به نظر شما تریدرھا با دیدن این چارت فکر می کننـد کـه ادامـه . را که در قبل صحبت کردیم نشان می دھد  

  روند به چه صورت خواھد بود؟

  نزولی، چرا؟

بانک ھا این بـاور . سقف جدیدی تشکیل نشده است چون در تایم فریم باالتر که ھفتگی است ھنوز 

بانـک ھـا سفارشـات خریـد . را تقویت می کنند تا فروشندگان بیشتری برای سفارشات خرید خود پیـدا کننـد

بزرگ خود را میخواھند در پایین ترین نقطه وارد بازار کنند یعنی درست جایی نزدیک سفارش خرید اولیه و بـه 

بانـک .  زیادی جھت پایین بردن قیمت تا نزدیکی سفارش خرید اولیـه احتیـاج دارنـدھمین دلیل به فروشندگان

ھا می دانند که اگر محل سفارش خرید  مجدد دور باشد به اندازه کافی سـفارش فـروش وارد مـی شـود تـا 

  .اینکه  سفارشات فروش کم می شود و انھا می توانند سفارشات خرید خود را قراردھند 
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  متوجه می شوند که یک روند اغاز شده است؟چگونه تریدرها 
امیدوارم تاکنون به شما درک درستی راجع به اینکه چطور در روندھا شما را فریب می دھنـد و باعـث 

در این قسمت میخواھم راجع بـه شـروع شـدن یـک رونـد صـحبت . می شوند پول از دست بدھید داده باشم

  .کنم

  

ایا شما اثری یا .ط موازی مشخص کردم در نمودار یورو  دقت کنیدبه واکنش قیمت در ناحیه ای که با دوخ

  :اما ادامه چارت را ببینید نشانه ای از صعود می بینید؟
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شـما اغـاز رونـد .به قسمتی که نمودار در حالت ساید اسـت و بـین دوخـط مـوازی اسـت دقـت کنیـد 

ته است؟اکثر معامله گران اغاز روند را صعودی را از چه نقطه ای می دانید؟ از نقطه ای که خط باالیی شکس

تا زمانی که خط باالیی شکسته نشده ما یک سیگنال قوی برای شروع رونـد نمـی بینـیم . از اینجا می دانند

ولی وقتی خط باالیی با یک کندل بزرگ صعودی شکسته می شود مـا ایـن را اغـازی بـرای شـروع یـک رونـد 

  تـشکیل شـده اسـت  نتیجـه مـی HIGER HIGHا به دلیـل اینکـه بسیاری از تریدرھ.جدید در نظر می گیریم

  .گیرند که روند صعودی شده است و اقدام به خرید می کنند 

  

بـه حرکـت .اما در ادامه روند دوباره به سادگی میریزد و روند صعودی تبدیل به رونـد نزولـی مـی شـود

 اسـت و افـرادی کـه در تـایم فـریم بزرگ صعودی دقت کنید این حرکت بزرگ در تایم دیلی به خوبی مـشخص

دیلی ترید می کنند با دیدن چنین کندلی و اینکه نمودار در مدت کوتـاھی چنـین رشـد صـعودی بزرگـی کـرده 

است وارد خرید می شوند سپس سفارش ھای خرید که به اندازه کافی وارد بازار شد بانک ھا با سفارشات 

  .فروش بزرگ وارد میدان می شوند

ین چنینی که با شتاب باال می روند و ھیچ اصالحی نمی کنند یا در بن راه ھیچ حالت سـایدی حرکات بزرگ ا

  .به خود نمی گیرند معموال می شکنند و بر می گردند

اما روندھا برای ادامه پیدا کردن نیاز به اصالح و در جا زدن دارند وقتی در نمودار اصالح یا در جـا زدن نمیبینـیم 

ند  چون نمودار ھیچ اصالحی نکرده است پس نتیجه مـی گیـریم رونـد قـرار نیـست یعنی کسی ضرر نمی ک

بانک ھا شروع به فروش میکنند تا دوباره به ناحیه ای که نمودار در قبل در جا میزده برسند اگر .ادامه پیدا کند
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را شکـست انھا به فروش در منطقه ای که در قبـل نمـودار سـاید بـوده ادامـه دادنـد و نمـودار قـسمت سـاید 

نشانه اتمام روند نزولی به زودی است به این معنی که نمودار به زودی به حالت ساید یا اصالح خواھد رفـت 

  .و بعد از ان دوباره یا روند فعلی را ادامه می دھد یا بر می گردد

  

 به خط ابی توجه کنید که در ھر بار رسیدن چارت به این خـط بانـک ھـا بـا قـرار دادن سـفارش فـروش

به شکست جعلی خط ابی توجه کنیـد بانـک ھـا بـا ایجـاداین شکـست جعلـی . باعث ریزش قیمت شده اند

بسیاری خریدار برای سفارشات فروش خود پیدا کرده اند و ھنگامی که خریداران با شکست جعلی وارد ترید 

ی شـوند کـه می شوند با نزولی شدن نمودار در ضرر می روند و مجبور بـه بـستن سفارشـات خریـد خـود مـ

یکـی از سـاده تـرین . بستن پوزیشن ھای خرید یا استاپ خـوردن انھـا باعـث تقویـت رونـد نزولـی مـی شـود

  .راھھای بدست اوردن سرمایه و جذب نقدینگی بریک اوت جعلی است
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ر خـط نمودار باال نمودار یورو در تایم فریم روزانه است وقتی روند نزولی برای تریدرھا قطعی میشود که نمـودا

  .افقی نشان داده در شکل را به سمت پایین می شکند

  

  نگاه کنید بعد از شکستن خط افقی چه اتفاقی میافتد؟

بعد از شکست خط نمودار شروع به در جازدن می کند که باال ترین نقطه قسمت ساید نزدیک خطـی 

  که HIGH با دیدن این این تصادفی نیست وقتی نمودار در جا میزند فروشنده. است که شکسته شده است

بـا . نزدیک خط شکست است گمان میکنند که روند صعودی شده و پوزیشن ھای فـروش خـود را مـی بندنـد

بستن سفارشات فروش فروشندگان خریدارھا وارد بازار می شوند و وقتی خریدارھا وارد بازار شدند بانک ھا 

نـد و نمـودار شـروع بـه ریـزش مـی کنـد برای سفارشات فروش خـود سفارشـات خریـد تـازه دریافـت مـی کن

ھنگامی که نمودار شروع به ریزش می کند و به خط پایین ناحیه ای که نمـودار در حالـت سـاید اسـت مـی .

رسد عده ای از خریداران با توجه به اصل خرید در حمایت وارد بازار می شوند و وقتی که نمودار خـط پـایین را 

  .ردن استاپ انھا روند نزولی قدرت بیشتری می گیردمی شکند استاپ انھا میخورد و با خو
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  :کندل اینگلفینگ

  

امـا چیـزی کـه . اکثریت تریدرھا راجع به این کندل و شکل ان و نحوه ورود و ترید بـا ان اطالعـات دارنـد

نمی دانید این است که یکی از مھمترین کندلھا کندل اینگلفینگ است زیرا نحـوه حرکـت بـازار را نـشان مـی 

فیبو یا عرضـه و تقاضـا یـا سـاپورت و (اکثریت تریدرھا کندل اینگلفینگ را با روش ترید خود ترکیب میکنند. دھد

اما این روشھا و این نوع اسـتفاده یـک مـشکل بـزرگ ...). رزیستنس یا میانگین متحرک یا الگوھای کندلی و 

ادن پول خود ھستند و عده ای در حال دارد و ان ھم این است که در بازار ھمیشه عده ای در حال از دست د

به دست اوردن پول و این روش معامله به ما زمان از دست دادن و استاپ خوردن معامله گران را نشان نمـی 

ان چیزی که من میخواھم به شما بگـویم ایـن اسـت کـه شـکل کنـدلی اینگلفینـگ مھـم نیـست بلکـه . دھد

  .یری الگوی اینگلفینگ در نزدیکی سطوح است مھم استاتفاقی که در بازار میافتد و نتیجه ان شکل گ

شما اساسا برگشت نمودار از یک  سطح را نمیتوانید پیش بینی کنید تا زمانی که برگشت نمودار  را 

با چشم ببینید و اولین فاز برگشت از روی یک سطح  و شروع یک روند جدید  عدم تعادل بین عرضه و تقاضـا 

ین دو نسبت به دیگری که این امر ناشی از سفارشاتی است که از قبل در بازار است و بزرگ شدن یکی از ا

و معموال در ناحیه ای که نمودار برگشت را اغاز مـی کنـد در نمـودار پیچیـدگی زیـادی را .قرار داده شده است

لی مـی ما نمی توانیم زمان بازگشت از سطح را پیش بینی کنیم و.ھدف ما ورود در فاز دوم است .می بینید

اگر ما قبـل از شـروع فـاز دوم حرکـت تریـد کنـیم . توانیم عملکرد بھتری نسبت به بقیه تریدرھا داشته باشیم

چـون در نقـاطی وارد مـی شـویم کـه اکثـر . سود بیشتری را نسبت به مابقی تریدرھا بـه دسـت مـی اوریـم

ارشات ما به سمت تارگت با تریدرھا در حال بستن پوزیشن ھای خود ھستند و اینکار باعث حرکت کردن سف

کنـدل اینگلفینـگ .یعنی ما بعد از بسته شدن سفارشات دیگران وارد تریـد خـواھیم شـد. سرعت خواھد شد

  .نشانه اتمام و بسته شدن سفارشات قبل و روند قبلی و اغاز سفارشات جدید است
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  :ترید در جایی که بازار به صورت ساید در امده است

  

  .دھای کوچک که کندل ھا در ھم فرو رفته اند می باشداین ستاپ برای سای

  

به کل باال توجه کنید یک کندل نزولی بزرگ بعد از یک ناحیه ساید کوچک می بینیـد دلیـل اھمیـت ایـن کنـدل 

نزولی بزرگ که با فلش مشخص کرده ام این است که خریدارانی که در روند ساید اقام به خرید کـرده انـد بـا 

در ناحیـه . نزولی قوی یا استاپ خورده اند یا بصورت دستی معامالت خریـد خـود را بـسته انـددیدن این کندل 

ساید کوچک اگر خریداران وارد ضرر می شدند به دلیل کوچک بودن ضرر پوزیشن ھای خود را نمی بستند بـه 

 انھـا مجبـور بـه امید اینکه نمودار دوباره به حالت صعودی دربیاید ولی با ظاھر شـدن ایـن کنـدل نزولـی قـوی

بستن پوزیشن ھای خود می شوند چون نمیخواھند ضررھای بزرگ و سنگین ببینند و این دقیقا چیزی است 

که ما می خواھیم با بسته شدن سفارشات خرید سفارشات فروش به دلیل اینکه سدی جلو راه انھا نیست 

در اینجا شـما احتیـاج .وش می شویم قدرت و شتاب می گیرند و اینجا نقطه ای است که ما وارد پوزیشن فر

  .دارید روانشناسی بازار و افرادی که در خالف جھت شما ترید می کنند را بدانید
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اگر در اینجا شکست جعلی رخ دھد ما بدلیل کوچک بودن ناحیه رنج به راحتی قادر به کنترل معامله و سر به 

  .سر کردن ھستیم یا باضرر اندک می توانیم خارج شویم

  

  

  

بـه . در شکل باال که نمـودار روزانـه یـورو اسـت یـک حالـت سـاید کوچـک در بـاالی صـفحه مـی بینیـد

قسمتی که با فلش مشخص کردم توجه کنید یک کندل نزولی بزرگ بعد از یک حالت ساید که استاپ افرادی 

  . که در کف اقدام به خرید کرده اند را زده است 

ی بینید  باید نتیجه بگیرید حرکت نزولی ایجاد شده بسیار قویتر وقتی چنین کندلی را در تایم روزانه م

اما بعد از ایـن کنـدل نزولـی بزرگـی . از حالتی است که چنین روندی را در تایم یکساعته مشاھده می کردید

که میبینید یک حالت درجازدن کوچک می بینید که نباید شما را نگران کند اتفاقی کـه اینجـا در حـال رخ دادن 

 این است که بانک ھا در حال تسویه و نقد کردن بخشی از سفارشات فروش خود ھستند که در بـاالتر است

شما تا زمانی که نمودار کامـل بـه منطقـه فـروش . قرار داده اند و بعد از ان اقدام به فروش مجدد خواھند کرد

  .باز نگشته است نباید سفارشات فروش خود را ببندید
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  : استاپ السقوانین و محل گذاشتن
  :دو قانون برای درست اجرا شدن این روش مورد نیاز است

ن شوید که کندلی که یک سطح نزول ساید را شکسته پایینتر از اخـرین کنـدل ئقانون اول این است که مطم

داخل محدوده ساید بسته شود  تا حتما مطمعن شوید که خریداران وارد ضـرر شـده انـد و سفارشـات خریـد 

  .و برای سناریو خرید برعکس حالت باال را در نظر بگیرید. اند خود را بسته

درست اندازه حالت ساید یک محدوده سه خطی ایجاد کنید با سه خط باال و پایین و وسط اگـر کنـدل نزولـی 

که خط را شکسته در محدوه باالیی بسته شد می تواند نشانه برگشت دوباره به محدوده باشد اگر در وسط 

ت پنجاه پنجاه را در نظر بگیرید و اگر در پایین محدوده بـسته شـد رونـد نزولـی قـوی را در نظـر بسته شد حال

  .بگیرید 

قانون دوم مربوط به استاپ گذاری است که می توانید در باالی محدوده سـاید اسـتاپ خـود را قـرار دھیـد یـا 

  .باالی کندل نزولی بزرگ 

  

  

  

 :ارائه شده در

  تریگرھا کانال 

https://telegram.me/TRIGGER_Ha  
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  خالصه

The purpose of this book was not to teach you a mechanical strategy which you could use to 

always place winning trades, that would be impossible as the market is always changing. The 

main point I'm trying to make with this book is to show you how people lose money in the 

markets. 

If you wonder why the strategy section of this book was rather light it's because the information 

I've given you in understanding how people lose money compliments all trading strategies 

available. 

The trend itself is a universal concept applicable to all traders in the market, which is why it's 

paramount in understanding when trend and reversal traders are going to place trades because 

when retail traders place trades it sets up an opportunity for institutional traders to make profits 

by making them lose. 

One cannot survive without the other, both retail and institutional traders depend on each other in 

order to make their trading decisions. 

I understand this book may have been a difficult read in terms of information and understanding, 

a lot of people may have not fully grasped what I'm trying to get across to them with the book, 

but my hope is that this book combined with the articles on my site will give people the 

knowledge they need to make consistent profits from the market. 
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