
 نوعی استراتژی سودآور

 :چکیده

کند. همچنین پولبک، شکست معامالتی، ورود و خروج از پوزیشن را بررسی می از رونداستراتژی مورد نظر با استفاده 

 (SL) با در نظر گرفتن حد ضرر کند تا پوزیشن مناسب را، الگوهای کانال و الگوهای سقف و کف به شما کمک می روند

 .انتخاب کنید

 استراتژی روند معامالتی

باشد. از بسیار ساده است، استراتژی معامالتی روزانه با حداکثر سود می اولین چیزی که قرار است به شما آموزش دهم،

دارد. سعی دارم مختصر و مستقیم به این  کنم و هنوز هم امروزه کاربرداز استراتژی معامالتی روند استفاده می ۷۰۰۲ سال

 .نکته اشاره کنم

  .که در حال افزایش یا کاهش را پیدا کنید یک جفت ارز یا یک سهام

 

جهت روند قابل توجهی داشته باشد را بیابید. بایستی جهت روند به سادگی  های مختلف را بررسی کنید تا سهمی کهسهام

 .کندتر این است که ببینیم بیشتر این استراتژی چگونه کار میباشد. ساده مشخص

نگاه کنید که در حال حرکت هستند. تایم فریم خود را روی یک ساعت قرار  هاشوید و به سهم وارد سیستم کارگزاری خود

مشخص کردید، تایم فریم را کوچکتر  تر کنید و هر روند را مشخص نمایید. وقتی روند راچارت را بزرگتر و درشت دهید ،

 .ایدقیقه ۵انتخاب کنید مثل چارت 
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لگوی ا توانید یکاین تصویر شما می  ویی که برای شما آشناست وجود دارد؟ مانندالگ بررسی کنید تا ببینید آیا ها را سهام

 .شکستن ساده را مشاهده کنید

 مانیممنتظر پولبک در جهت مخالف روند می

وند ر مانیم تا در جهت مخالفکنیم و منتظر سهم میتر را انتخاب میفریم کوتاه استراتژی کلیدی برای ورود به معامله، تایم

دقیقه تغییر  ۵تر و به کنید، تایم فریم آن را کوتاهمی رکت کند. برای مثال اگر نموداری با تایم فریم یک ساعته را رصدح

 .باشید دهید . منتظر پولبک
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به ابزاری دارید تا کمی به سمت پایین حرکت کند. اگر روند نزولی پیدا  وقتی شما یک روند صعودی پیدا کردید، نیاز

ریسک و افزایش نسبت سود به  به ابزاری دارید تا کمی به سمت باال حرکت کند. این کار را برای کاهش نیاز کردید،

 .ریسک انجام می دهید

به منظور این که شانس موفقیت خود را به شدت افزایش دهید، بایستی یک  کنند،ها به صورت موج حرکت میاکثر سهام

 .شویدمی فت و متوقف شد، در اسرع وقت وارد بازارپیدا کنید و زمانی که پولبک صورت گر روند

 

است و دوره کوتاهی برای کسب سود وجود دارد بدین معنی که مردم در  بهترین مکان خرید، جایی است که روند صعودی

 .دست آورید توانید از موج بزرگ، ریسک کمتر و سود بیشتر را بههستند. روشی است که می حال فروش

  .جهت کنترل ریسک استفاده کنید (SL) مهم: از حد ضرر

گران به ضرر توانند ضررهای خود را کنترل کنند. معاملهزیرا آنها نمی دهندگران موقعیت را از دست میمعامله %۰۹

ای به این مشکل روحی و روانی حرفه گراندهند. تمام معاملهدهند و تمام سرمایه خود را از دست میخود ادامه می کردن

 .دهندشدن خود ادامه میبندند و به برندههمان ابتدا می آگاه هستند و همیشه جلوی باخت خود را در

 شد. ضرر کردن یک امر عادی است ، تنهابدانید در کجا با ضرر خارج خواهید  قبل از این که وارد معامله شوید بایستی

 .را ببندید ترفند این است که به محض اینکه معامله به راه خود ادامه نداد، سریع پوزیشن

را زیر حداقل  (SL) شوید ، زمانی که قصد خرید دارید حد ضررخارج می بهترین روش برای این که در کجا از معامله

 .شمع قبلی قرار دهید (High) شمع قبلی قرار دهید و اگر قصد فروش دارید در باالی حداکثر قیمت (Low) قیمت
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که یک روند نزولی در حال روی دادن است. فلش قرمز رنگ موقعیت خوبی را  کنیمدر بازار معامالتی باال، مشاهده می

شمع قبلی قرار  (High) ثر قیمتحداک توان کمی باالتر ازرا می (SL) دهد. در این مورد حد ضررفروش پیشنهاد می برای

سود  توان بهبینید، میخیلی کمی به همراه دارد اما همان طور که در نمودار می داد )خط قرمز در عکس(. این مورد ریسک

 .زیادی دست یافت

 زمانی که روند شکسته می شود بفروشید

وید. ش ین بایستی بدانید چه زمانی از معامله خارجسود خود را حفظ کنید، بنابرا توانند سودآور باشند کهروندها زمانی می

نگاه کنید و اگر شکسته شدن روند را دیدید فورا از  برای این که بفهمید چه زمانی از روند خارج شوید ، به روند با دقت

 .معامله خارج شوید

 شود؟شود چگونه مشخص میزمانی که روند شکسته می

 تر از حداکثر قیمتشمع جدید پایین ”High“ دهد که حداکثر قیمتروی می مانیقانون کلی در مورد شکسته شدن روند ز

“High” شمع قبلی در روند صعودی قرار گیرد و حداقل قیمت “Low” حداقل قیمت شمع بعدی باالتر از Low””  شمع

 :کنید قبلی در روند نزولی باشد. مثال مشابه دیگری را مشاهده
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شود. زمانی که قیمت به به می شمع جدید باالتر از حداقل قیمت شمع قبلی باشد روند شکسته ””Low حداقل قیمت اگر

شوید. همچنین در روند صعودی زمانی روند شکسته معامله خارج می شمع قبلی برمی گردد از ”High“ حداکثر قیمت

شوید زمانی از معامله خارج می شمع قبلی است و ”High“ تر از حداکثرشمع جدید پایین ”High“ حداکثر قیمت شود کهمی

 .شمع قبلی رسیده باشد ”Low“ که قیمت به حداقل

 

 .اکنون شما یک استراتژی بسیار قدرتمند را آموختید، سعی کنید از آن استفاده کنید
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 استراتژی الگوی کانال

 ها، ابزارهای معامالتی تشکیل کانال راکاربرد دارد. چرا؟ زیرا بیشتر زمان استراتژی الگوی کانال اغلب در معامالت

 توانند بسیار سودآور باشند. اگر بتوانید نوعاما می رسنددهند. خسته کننده به نظر میها تشکیل مثلث را میدهند. این کانالمی

د و این اغلب موار افتد آسانتر استچه اتفاقی می بینی این که برای سهام مورد نظر در آیندهپیش الگو را تشخیص دهید،

 .کاربرد دارد

 :حاال این که با این استراتژی چگونه معامله کنیم را مرحله به مرحله نشان خواهم داد

 رسد؟این الگو چگونه به نظر می 

 

باشد. همان طور که در شکل نشان داده شده که شبیه به کانال یا مثلث می این استراتژی شامل یافتن الگوی چارت است

شود که چارت به لبه رسیده امله میوارد مع برای تایید کانال، حداقل نیاز به دو بانس دارید. شما زمانی برای بار سوم .است

شروع به  توانید هر زمان که قیمتکند. شما میخطوط حمایت و مقاومت قبلی عبور نمی شوید که قیمت ازباشد و متوجه 

 .وارد پوزیشن بشوید بانس از لبه کرد، وارد معامله شوید، فقط نبایستی در زمان بانس سوم

ن سود ببرید، اما اگر یک دفعه حفظ کانال بهم خورد از معامله خارج شوید و منتظر اگر کانال حفظ شود، می توانید از آ

 .فرصت دیگری باشید

 گیرید؟چه زمانی به سود می رسید و چه زمانی جلوی ضرر را می 
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گیرید. است بدانید چه زمانی به سود می رسید و چه زمانی جلوی ضرر را می خواهید وارد معامله شوید الزمزمانی که می

 کانال را به قیمت هدف ۳/۷و  استفاده کردم (Stop Loss)ی سطح حد ضررمحدوده کانال برا ۳/۱این استراتژی از  در

(Target Price) تصویر باال نشان داده شده است اختصاص دادم، همان طور که در. 

 تواند پرتفوی شما را به سود برساند. اغلب بازار به تمایل بهدهد و میمی شود اغلب نتیجهزمانی که این الگو ظاهر می

به سود ” خسته کننده“زمان به اصطالح  کند که در اینکنار یگدیگر دارد )حالت رنج( و این به شما کمک میحرکت در 

 .برسید

 جستجوی الگوی روشن و واضح باشید. اغلب نمودارها، نامنظم هستند و قیمت به آنچه شما باید انجام دهید این است که در

به معامله کنید. پول خود را به چیزی  آسانی قابل شناسایی بود شروع کند. زمانی که الگو بهصورت سر به سر حرکت می

 .که شبیه به نوعی کانال است دور نریزید

در  گران برتر باشید، الزم است هشیار باشید و تنها زمانی وارد معامله شوید که از معامله ۱۰۹اگر می خواهید متعلق به 

کند تا واقعا در ای کمک میگران حرفهمعامله مهمی که به بسیاری از مورد الگوی کانال مطمئن هستید. یک نکته بسیار

اربرد ک معامالت و الگوهای مختلف است. جاهایی که استراتژی کاربرد دارد و جاهایی که حرفه خود پیشرفت کنند، پیگیری

 .ندارد را یادداشت کنید و بر اساس آمار خودتان اقدام به عمل نمایید

 یک مثال واقعی 
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نمودار  دقیقه بعد از کنترل ۳۰کنید. من الگوی کانال را در تایم فریم مشاهده می ای باال، روند نزولی رادقیقه ۳۰در چارت 

و  ۱٫۱۱اکتبر باشد. سطح باال، قیمت  ۱۱محدوده زمانی،  رسد معامله درهای مختلف شناسایی کردم. به نظر میدر تایم فریم

گیرم. خرید می شود، پوزیشنشمع نزدیک می (Higher) است. زمانی که نمودار به حداکثر قیمت %۱٫۵سطح پایین، قیمت 

را قرار دادم و بر روی  (ST) است که حد ضرر فروشم و نوار نارنجی رنگ جایینوار صورتی رنگ جایی است که می

 برای ۳/۷و  (SL) برای حد ضرر ۳/۱را مشخص کردم. در این مورد از  (Target Profit) نوار سبز رنگ ، هدف سود

 .را داشته باشم خواستم ضرر کمتریرا دنبال نکردم چون در اینجا می (Target Price) قیمت هدف

د شما از چارت معامالتی بستگی دارد. با داشت. میزان ریسک کامال به دی نتیجه چیست؟ یک معامله سودآور را به همراه

 .استراتژی از ریسک کم با سود باال استفاده کردم این

 (Double Tops) استراتژی دوقلوی سقف یا دبل تاپس

 هابندند. آنکنند و الگوهای نمودار برای کسب درآمد را به کار میاستفاده می گران موفق از تحلیل تکنیکیاکثر معامله

کنند. هر زمان که شکل خاصی ظاهر استفاده می لگوهای اصلی که کاربردی است را دارند و دائم از این الگوهافهرستی از ا

 .درصد مواقع برنده هستند ۰%تا  ۵۵دانند که کنند و میمی شود، آنها معامله خود را آغاز

اغلب این الگو در نمودار ظاهر می  است. (DT) دو قلوی سقف یا دبل تاپس یکی از این الگوهای بسیار موفق، استراتژی

این بستگی دارد که چه قدر از روز  کنم. بهرا مشاهده می (DT) تقریبا هر روز الگوی دو قلوی سقف یا دبل تاپس یا شود و

ناسب م کنید. هنگامی که دو قلوی سقفابزار مختلف برای بررسی نمودار استفاده می نشینید و از چندرا پشت کامپیوتر می

شماست. در ادامه مراحل یافتن استراتژی دبل تاپس  و بدانید شانس به نفع توانید وارد معامله شویدمشاهده کردید، می را

 .کنم به آن توجه کنیدداد. این یکی از الگوهای سودآوری است که توصیه می معامالتی را نشان خواهم
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  .سهام مختلف را بر روی صفحه کارگزاری خود مرور کنید

 دقیقه را بررسی ۵کنم. نمودار یک ساعته و های مهم را بررسی مییا ارز سهام یافتن الگوی دو قلوی سقف ، نمودار برای

 .توان آن را بررسی کردمی کنم تا دوتایی باال و پایین را پیدا کنیم. با بزرگ نمایی نمودار ، بهترمی

 

نتخاب ا توانید تایم فریم را بر اساس عالقمندی خودی قابل مشاهده است. شما میخوب در نمودار باال، الگوی دو قلوی سقف به

دقیقه تا چند ساعت  ۵خواهید معامله را در عرض می کشد. اگرکنید. بستگی به این دارد که معامله شما چه قدر طول می

ریم گیری( هستید از تایم ف)نوسان ژی سویینگ یادقیقه استفاده کنید، اگر به دنبال استرات ۱۵یا  ۵نمودار  انجام دهید، باید از

 .استفاده کنید دقیقه یا یک ساعته یا بیشتر ۳۰بیشتر مثال 

http://www.khanesarmaye.com/AtlasNegar/uploads/2017/10/double-top-5.png
http://abcbourse.ir/


 این الگو چه شکلی است؟

 کند و دوباره باالکند سپس پولبک میکه روند به سرعت به باال حرکت می شکل باشید، زمانی W بایستی به دنبال الگوی

دهید و مجددا شروع به قرار می شمع قبلی (High) همان سطح یا در زیر حداکثر قیمترا در  (SL) رود، حد ضررمی

 .کندپایین آمدن می

 

 رسم شده است. در آنجا شما می توانید ببینید که سهام قادر نیست به باالترین در تصویر باال مثالی از الگوی دو قلوی سقف

شمع قبل از  (Low) روند به زیر حداقل قیمت داده است. حاال بایستی صبر کنید تاجایگاه اولیه برسد و قدرت را از دست 

نوار  شمع قبل از خود ایستاد )زمانی که (Low) قرار دارد. زمانی که روی حداقل قیمت خود برسد که بین دو سطح باالیی

 .کنیدم میفروش سها را رسم کردید(، اقدام به خرید یا (Neckline) به عنوان خط گردن  مشکی

 را بین دبل تاپس و محل ورود به پوزیشن قرار (SL) همین دلیل همیشه حد ضرر کند، بهگاهی این الگو به درستی کار نمی

معامله خارج شوید تا سرمایه خود را حفظ  دهم. اگر این بار کار نکرد، نگران نباشید، مهم است که در زمان مناسب ازمی

 .امتحان کنید مجددا کنید و در زمان دیگری آن را
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کنم. همان طور که مشخص می (SL) نیم تا دو برابر بیشتر از حد ضرر را یک و (TP)برای به دست آوردن سود بیشتر، 

برابر کافی است و در باند مدت  یک و نیم (SL) به حد ضرر (TP) کنید. اغلب نسبت حد سودباال مشاهده می در نمودار

 .سودآور است

 (Double Bottom) وی کف یا دبل باتماستراتژی دو قل

 .کندروش باال کار می  عکس

 

تشکیل  (Neckline) کند. توجه: بسیار مهم است تا خط گردنبرعکس کار می شکل باال مانند نمونه قبلی فقط به صورت 

ا پایین دو قلوی کف یا دبل باتم قرار ی تر در باالرا آزادانه (SL) گران حد ضرروارد معامله نشوید. بعضی از معامله نشده

دهم تا قرار می را به همان روش باال (TP) و حد سود (SL) کنم و حد ضررکارانه عمل میمحافظه دهند. اما من نسبتامی

 .دیکنم و شما آزاد هستید تا سطوح مختلف را تجربه کناستفاده می در معامالت به موفق دست پیدا کنم. من از استراتژی خودم

 

http://www.khanesarmaye.com/AtlasNegar/uploads/2017/10/fsfs.png
http://www.khanesarmaye.com/AtlasNegar/uploads/2017/10/double-top-example-3-696x164.jpg
http://abcbourse.ir/


 .نمودار باال، مثال بسیار خوبی از الگوی دو قلوی سقف یا دبل تاپس است

https://t.me/amoozeshbourseiran 
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