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  :مقاله اول

  :تی کار نمی کنندچرا الگوهاي کندل استیکی بدرس

  

الگوھای کندل استیکی و بازو بسته شدن کندل ھا روی سطح لول ھا در تایم فریم ھـای  مختلـف از 

یکساعت تا چھار ساعت به طور گسترده توسط تحلیل گران تکنیکال استفاده میشه ولی اینکه انتظار داشته 

ته باشه به خاطر اینکه در یک زمان خاصی از باشیم این الگوھا در این تایم فریم ھا یک رفتار مشخص را داش

باز و بسته شدن کندل ھـا روی لـول ھـا وابـسته بـه . روز در یک موقعیت خاص بودند یک توھم بیشتر نیست

زمان است ولی این تایم فریمھا به قدری کوچک ھستند که فرصت ورود و اسـتاپ و تیـک گذاشـتن از دسـت 

لی که تحلیل گران تکنیکال در رابطه بـا کنـدل ھـا توجـه مـی کننـد می رود به ھرحال یکی از مھمترین مسای

  .صعودی و نزولی بودن ان و جھت حرکت بازار و سایه و بدنه کندل است

  :شکل باال

 غالبا می بینید خریداران یا فروشندگان  در پایین یا باالی چارت وارد نمی شوند بلکه در وسـط چـارت 

ان یا فروشندگان وارد بازار می شوند که ایـن سـطوح در تجزیـه و تحلیـل یک حجم بزرگ و شتابداری از خریدار

  .چارت و تعیین حرکت اینده ان نقش بسیار مھمی را ایفا می کنند

احـساسات بـازار غالبـا در خـالف .یک جنگ دائمی بین احساسات توده تریدرھا و بانک ھـا  وجـود دارد

مـدام در حـال  تغییـر جھـت دادن بـه سـرمایه ھـا بـرای بانـک ھـا . جھت لیکوئیدیتی یا نقدینگی بـازار اسـت 

رسیاندن  سرمایه توده مردم به سطوح خود و سپس ورود سرمایه بانک ھا  میباشد و نتیجه این جنـگ  زدن 

  .استاپ تریدرھا و حرکت بازار در جھت حرکت بانک ھا می باشد

قدینگی در کمترین میزان خود قرار ن) روزانه یا ھفتگی یا ماھیانه(زمان بسته شدن یک تایم فریم بزرگ

بانـک ھـا بـه ) مثال در شب که تایم فریم روزانه بسته می شـود(در موقعی که نقدینگی بازار کم است . دارد

بنابراین در زمان بسته شدن کندل روزانه یا ھفتگی یـا ماھیانـه بـه . بستن پوزیشن ھای خود اقدام می کنند

  مت و دستکاری سطوح را در طی روز یا ھفته یا ماه ببینیدراحتی می توانید چگونگی دستکاری قی
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منظور این است که اگر به تایم فریم ھای پایینتر بروید می بینید که به طور مثال بازار در ادامه :مترجم(

روند قبل حرکت کرده ولی بسیاری از تریدرھا که در جھت روند ترید کرده بودند فریب حرکات بانکھـا را خـورده 

 بجای اینکه سود کنند ضرر کرده اند شاید بارھا با خود گفته اید که اگر پوزیشن خود را نمی بستم سود اند و

فراوانی می کردم زود بستن پوزیشن شما ناشی از جنگ روانی است که بانک ھا به راه مـی اندازنـد شـما 

ین است که بارھـا دیـده ایـد منظور از دستکاری سطوح ا. طوری در بازار حرکت می کنید که انھا می خواھند 

نمودار قبل از رسیدن به یک سطح مھم بر می گردد یا حتی یک سطح مھم را به صـورت صـحیح مـی شـکند 

  ).ولی شکست ادامه پیدا نمی کند و نمودار بر میگردد 

اما جنگ روانی که بانک ھا به راه می اندازند غالبا توسط اخبار فندامنتال است من ھمیشه به پـیش 

بطور .  بانک ھای بزرگ درباره ارزھا و فلزات گوش می دھم و زمان اعالم این خبرھا  را در نظر می گیرمبینی

مثال بلومبرگ در زمان اخرھفته دو مقاله منتشر می کند راجع به اینکه دالر بسیار ضعیف شده است در برابر 

ینیم یک روند صعودی را میبینیم کـه تقویـت و ھمچنین اگر نمودار یورو را بب) پوند و فرانک و ین(ارزھای کاالیی

یورو و ضعف دالر را نشان می دھد از طرفی تحلیل ھایی که بلومبرگ و بانک ھا ارائه میدھند بـر ادامـه رونـد 

اما چه اتفاقی میافتد؟در ھفته بعد بر خالف تحلیل انھا یک کنـدل نزولـی .تقویت یورو و تضعیف دالر داللت دارد

  .د و دالر تقویت می شود در یورو شکل می گیر

اما بانک ھا و بنگاھھای خبری چه زمانی اخبـار دروغ منتـشر مـی کننـد ؟ و چـرا بایـد اینکـار را بکننـد 

؟دلیل ان واضح است بطور مثال در یورو روند صعودی بوده و نقدینگی الزم برای حرکت صعودی وجود نداشـته 

الی در سقف و اشباع بـودیم و از طرفـی سفارشـات خریـد و ادامه روند صعودی ممکن نبوده و از لحاظ تکنیک.

پس باید اقدام بـه فـروش .کم بوده پس بانک ھا به این نتیجه رسیدند که ادامه حرکت صعودی ممکن نیست 

بکنند برای اینکه بانک ھا سفارش فروش بگذارند احتیاج به خریدار به اندازه کافی دارند که به دالیلی که بـاال 

خریدار نیست پس با انتشار اخبار غیر واقع خریداران را )  اشباع بودن و نبود سفارشات کافیدر سقف و(گفتم

اما این کار ھمیشه انجام نمی شود و در مواقـع کمبـود نقـدینگی انجـام مـی . به سمت بازار جلب می کنند 

  .کمبود نقدینگی در انتھای کندل دیلی و ھفتگی رخ می دھد.شود
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ھنگامی که در روند . مشاھده کنید NFP و FOMCاد نقدینگی را می توانید قبل از بازی نقدینگی و ایج

صعودی در نمودار روزانـه کمبـود نقـدینگی مـشاھده مـی شـود درسـت در نقطـه اوج و حـد سـود یـک کنـدل 

نزولیزده می شود و تا سه روز قیمت نمـی توانـد بـاالی لـول اصـلی بـسته شـود تـا تریـدرھا فکـر کننـد رونـد 

 بوجود بیاید و یـک  FOMC  و وارد پوزیشن فروش شوند و نقدینگی الزم جھت صعود  بعد از اعالم خبربرگشته

  .بوجود میاید و نمودار به سمت سقف مھمی حرکت می کند FOMC جھش صعودی بعد از خبر

  

د دوبـاره البتـه بعـد از ایـن صـعو. حال به نمودار ھفتگی نگاه بیاندازید و این صعود را انجـا بھتـر ببینیـد 

  جریان سازی شروع شده و یک کندل نزولی شکل گرفته است

  

حال به دو شکل زیر در تایم فریم یکساعته و چھارساعته توجه کنید درست در زمان ریزش بازار زمانی 

که نقدینگی جھت ریزش کم است چند کندل صعودی زده می شود تا خریداران جذب بازار شـوند و نقـدینگی 

   شودجھت ریزش ایجاد
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اساسی ترین نکته این است که در بررسی جریان نقدینگی ھمیشه بـه یـک تـایم فـریم بـاالتر رجـوع 

   .کنید تا در دام کندل ھای برگشتی جعلی نیافتید

حال متوجه شدید چرا یک الگوی کندلی کار نمی کند؟ شما یک پین بار روی یک لول اصلی میبینید و 

 کندل ھم تایید کننـده برگـشت ھـستند امـا رونـد بـر 3 یا 2ی ان لول دارید و حتی انتظار برگشت بازار را از رو

نمیگردد و به حرکت خود ادامه می دھد تا استاپ شما را بزند دلیـل ان ایـن اسـت کـه بانـک ھـا بـرای جـذب 

ر دسترسـی چند روز مانده به اخبار اصلی از انجایی که بانک ھا به اخبا. نقدینگی شما را در دام انداخته اند 

دارند چنین سناریو سازی ای را انجام می دھند پس یکی از مواقعی که نباید بر اساس کندل ھا معامله کنید 

  .و سیگنال بگیرید ھمین زمان است
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  :له دومامق

  :ترند الین و مووینگ اوریج
 اکثر تحلیل در.خط روند و موینگ بصورت گسترده ای توسط تکنیکال کارھا مورد استفاده قرار می گیرد

ھا که میبینید خط روند و مویینگ اوریج وجود دارد اینھا خطوطی ھستند که به صورت گسترده توسط بانک ھا 

نادیـده گـرفتن ایـن خطـوط در  ).برای استاپ زدن نـه تریـد بـر اسـاس انھـا(مورد استفاده قرار می گیرند

 منافع مشتریان بانک ھا و ).ھا نیستاین به معنی ترید بر اساس ان( تکنیکال بسیار کار اشتباھی است

تریدرھا در تضاد با منافع بانک ھا قرار دارد و انھا سعی درایجاد ذھنیت مثبت در  تریدرھا راجع بـه خـط رونـد و 

 درصد موارد سعی دارند بـه تریـدرھایی کـه بـر ایـن اسـاس 50موینگ ھا دارند تا سود کنند پس انھا مدام در 

اکثرا بانک ھا را میبینید که با اسپایک به خطـوط رونـد اصـلی و . استاپ انھا را بزنندترید می کنند ضرر بزنند و

در بعـضی مـوارد . مویینگ ھای بزرگ حمله کرده اند و استاپ افرادی که انجا پوزیشن قرار داده اند را زده انـد 

اینگونـه مـوارد انھـا قـصد ھم میبینید که حرکت به گونه ای بوده که به خط روند یا مووینگ احترام گذاشته در 

  .بازار سازی و ھدایت جریان سرمایه در مسیر دلخواه خود دارند

  :روش جمع کردن نقدینگی

شما ممکن است در چارت حرکات نمودار را ببینید که به طور نا منظم اتفاق میافتد و شما می توانیـد 

در حال اتفاق افتادن است این است کـه اما چیزی که در واقعیت . دو یا سه خط روند خوب در چارت پیدا کنید

بانک ھـا در حـال فـشرده کـردن قیمـت بوسـیله گذاشـتن سـفارش ھـای متعـدد در یـک فاصـله قیمتـی کـم 

  ) . CP(ھستند

  :میتوانم یک مثال بزنم

بانکھا قصد گذاشتن یک سفارش خرید  بزرگ یـک بلیـون دالری را دارنـد و انھـا بـه قیمـت یـک حرکـت 

دو روی قیمت یک حرکت نزولی ده پیپی می گذارند و ھمگان فکـر مـی کننـد ریـزش  پیپی می دھن10سریع 

بزرگی با حرکت پر شتاب اغاز شده و شروع به گذاشتن سفارش ھای فروش به مقدار نیم بیلیون می کننـد 

بانک ھا مجدد وارد می شوند و با یک سفارش خرید یک و نیم بلیون دالری نمودار را به نقطه شـروع بـر مـی 

ردانند یعنی با این کار حجم پوزیشن خود را افزایش داده انـد بـدون اینکـه قیمـت مـسافت طـوالنی از محـل گ

اما پرایس اکشن کاران خبره با دیـدن سـفارش فـروش اول دقیقـا حرکـت در .دلخواھشان فاصله گرفته باشد 

  . خالف جھت را پیش بینی میکنند

 کنند انھا بر اساس احتماالت و جریـان نقـدینگی تریـد بانک ھا بر اساس خط روند یا مووینگ ترید نمی

انھا به دنبال حمایت و مقاومت ھای ضعیف می گردند که پشت انھا جریان نقدینگی برای رسـیدن . می کنند

 .به اھدافشان وجود دارد و در ان اطراف می توانند بازار سازی کنند 

 برخـورد داشـته و برگـشته 100 بـه مووینـگ به شکل زیر توجه کنید میبینید که یکسری بار اول قیمت

  ولی برای بار دوم ان را به صورت جعلی شکسته و استاپ تریدرھا را زده و نمودار بر گشته
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. شما می توانید در یک روند خوب وارد ترید شود و بعد از نقطه برخورد و چرخش بازار پوزیـشن بگیریـد

 LL یـک HHشما می توانید یک بازار خوب پیدا کنید که به ازا ھـر قلـه یـک دره داشـته باشـیم و بـه ازای ھـر 

 یا ھر نسبت دیگری که در ان جفت ارز خوب جواب می دھـد 50سپس با استفاده از فیبوناچی  نسبت ھای 

 HHقـت عالمـت ھـای برگـشت دررا پیدا کنید و ھنگامی که نمودار زیر ان نسبت رفت وارد ترید شوید و ھـر و

یا در یک بازار رنج در سقف بفروشید یا در کف بخرید یا منطقـه رنـج را بـه چھـار .دیدید از بازار خارج شوید LLیا

یعنی بازار رنج را شبیه یک اندیکاتور نوسـان نمـا کنیـد و بـر ان اسـاس تریـد (قسمت تقسیم کنید و ترید کنید

 .ردن بیشتر از ھر چیزی احتیاج دارید مدیریت سرمایه استان چیزی که شما برای سود ک). کنید

ممکن است قیمت سریع حرکت کند و از مووینگ یا خط روند عقب بماند انگاه انقدر قیمت درجا میزنـد 

  .که مویینگ یا خط روند به ان برسد

رر یـک در روندھا یا میانگین متحرک ھا کجا حدضرر یا حد سود قرار دھیم؟ گذاشتن حد سود و حد ضـ

اما سوال اساسی این است کـه قیمـت چقـدراز سـطح یـک لـول ممکـن . چیز کامال شخصی و ذھنی است 

اینکـه تیـک پروفیـت و یـا اسـتاپ الس خـود را نزدیـک .است فراتر می رود و نقطـه برگـشت نمـودار کجاسـت 

 پـرایس اکـشن و تجزیـه اما چرا از. مووینگ یا خط رند بگذارید تا حد  بسیار زیادی به تجربه شما بستگی دارد

  .تحلیل پرایس برای گذاشتن تیک پرافیت و استاپ الس استفاده نکنیم

یکی از مھمترین کارھایی که باید در رسم خطوط روند انجام داد این است که با دقت ببینیم کـه کجـا 

ر ان نقطـه بیشترین برخورد به خط انجام شده و در چه نقطه ای ورود به پوزیشن زیاد انجـام شـده اسـت و د

خط روند رسم کنیم و در تایم فریم پایینتر ھمان خط روند را دقیقتر ترسیم کنیم مھمتـرین نکتـه در رسـم خـط 

  .روند این است که بدنه کندل ھا نباید از ان عبور کرده باشد
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خط روندی که برای بار اول بعد از تشکیل خـط رونـد بـه ان برخـورد انجـام مـی شـود  مـی شـود و یـا 

 ووینگی که مدت ھای زیادی به ان برخورد انجام نـشده احتمـال بـسیار زیـادی بعـد از برخـورد نمـودار بـه انم

  .برگشت اتفاق می افتد و این ستاپی است که  من زیاد استفاده می کنم

یک خط روند در نمودار دیلی یا ویکلی یا چھارساعته که دوبار و فقط دوبار قیمت به ان برخورد داشته (

 کنید و با رسیدن قیمت به یک لول قوی افقی ودیدن  کندل برگشتی و تایید کندل منتظر رسـیدن نمـودار پیدا

  )به خط روند و برخورد سوم باشید مترجم

 پیپ از ان فاصله بگیرد و برگشت را انجام دھد باید دوباره خط 40 تا 20اگر قیمت خط روند را بشکند و 

در پنجاه درصد موارد قیمت از خط رونـد ترسـیمی قبلـی بـر میگـردد . ردروند را بر اساس شرایط جدید رسم ک

بنابراین می توانید موقعی که قیمت نزدیک خط روند شد پوزیشن خود را ببندیـد یـا قـسمتی از سـود خـود را 
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 پیـپ 40ببندید خوب به خط روند و شکست ان دقت کنید که ایـا شکـست جعلـی اسـت و بعـد از بیـست تـا 

نکته ای که نباید فراموش شود این است که نقاطی  کـه .  می گردد یا شکست واقعی استدوباره قیمت بر

روی خط روند رسم می شود و انتظار برگشت یا شکست ااز ان نقاط  را داریم بایـد دقیقـا منطبـق بـر خطـوط 

  .حمایت و مقاومت افقی باشد واگرنه ھیچ ارزشی ندارد
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  :مقاله سوم

  :گ یا شکار استاپ در فارکسناستاپ هانتی
خوردھای زیاد و خوبی در وبالگ  در مورد اینکه  چـرا برخـی از بانـک ھـا یـا بروکرھـا باز در این چند روز

  اقدام به استاپ ھانتینگ می کنند و چطور می توانیم با استاپ ھانتینگ انھا ما سود کنیم دریافت کردم

نـد تـا ضـرر ھـای خـود را گـردن انھـا بیندازنـد یـا حتـی بسیاری از تازه واردان که دنبال مقـصر مـی گرد

تریدرھای قدیمی تر موقعی که ضرر می کنند این مساله را عنوان می کنند که بروکر استاپ ما را زده اسـت 

 .؟ اگر بطور خالصه بخواھم جواب بدھم باید بگویم خیرعیت داردقاما ایا این مساله وا

سک اسـت چـون بـا حرکـت بـه سـمت اسـتاپ ممکـن اسـت زدن استاپ الس برای بروکر بسیار پرریـ

ھمزمان نمودار  حرکاتی را انجام دھد که رھایی از این مرحله برای بروکر بـسیار سـخت باشـد و ثانیـا اینکـار 

بنـابراین بروکرھـا .  اینھا برای بروکر بسیار ناخوشایند استود برای بروکر عواقب قانونی سنگینی دارد که ھر

  .می دھندن اینکار را انجام

  :به ھر حال اگر بروکری بخواھد استاپ ھانتینگ کند با یکی از دو سناریو زیر انجام می دھد

سناریو اول ان است که قیمت را با چند کندل به جایی میبرد که بیشترین استاپ ھا در ان جا قرار دارد و بعد 

یعـی خـود را از سـر مـی گیـرد کـه بـه از زدن استاپ بعضی از مشتریان خود   نمودار برمی گردانـد و روال طب

  .راحتی تریدرھا می توانند با مقایسه نمودار بروکر خود با سایر نمودار بروکرھا متوجه این تناقض شوند

سناریو دوم ان است که برای تمام مشتریان خـود داده سـازی کنـد و کنـدل ھـای اشـتباه بـرای زدن اسـتاپ 

  .دقرار گیربفرستد که در موقعیت بدی ممکن است بروکر 

  استاپ ھانتینگ چیست؟

  .اول انکه تصادفی است و واقعیت ندارد -1

  .دوم انکه اتفاقی است و واقعیت ندارد  -2

 .ونھایتا برای بار سوم ان را حرکتی توسط بروکر بدانید -3 

شما بارھا میبینید که نمودار استاپ شما را میزند و سپس در جھت پیش بینی شما حرکت می کنـد 

یا افراد تازه کار را ببینید انھا دقیقا مطابق انچـه در .  را ممکن است دسیسه و یا دستکاری بروکر بدانید و این

یـک . شـکل زیـر را ببینیـد.کتابھا خوانده اند عمل می کنند و استاپ خود را پشت اخـرین سـویینگ میگذارنـد 

  بانـک ھـای بـزرگ مـدام .سـود کنـدیک نفر باید ضرر کند تا طرف دیگـر قانون ساده در تجارت وجود دارد 

و دنبال جریان سفارش در چـارت  بذنبال جریان سفارشات در چارت ھا میگردند کاری که باید شما انجام دھید

باشید و گرنه مدام با خوردن استاپ مواجه خواھید شد نه بدلیل استاپ ھانتینگ توسط بروکرھا بلکـه بـدلیل 

  .شده پشت سطوح ھستنداینکه بانکھا دنبال سفارشات انباشته 
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بھتر است بجای اینکه تمرکز کنید روی بروکر و مقصر بروکر را بدانید تمرکز خود را روی این 

  .بگذارید که استاپ خود را کجا بگذارید که توسط بانک ھا شکار نشود

  مسلما بارھا و بارھا  چند بار تا بحال اتفاق زیر برای شما افتاده است؟

  :مثال 

 اسـتاپ 3 به 1 می شوید و با نسبت ریسک به ریوارد 1.55  پوزیشن سل در پوند روی عدد شما وارد

 اینکـه دکمـه سـل را فـشار میدھیـد بـازار بـه ض می گذارید بـه محـ1.53خود را پشت یک مقاومت روی عدد 

سمت استاپ شما حرکت می کند و اسـتاپ شـما را میزنـد و بعـد از ان بـه سـمت تیـک پرافیتـی کـه شـما 

و شما فقط نظاره گر خوردن استاپ خود و ضرر کردن خود ھستید و دیدن اینکه با .ته اید حرکت می کندگذاش

 .وجود اینکه پیش بینی و تحلیل شما درست بوده است ضرر کرده اید

   استاپ ھانتر توسط چه کسانی انجام می شود؟

 کـه دلخـواه ان موسـسه  بزرگ که توانایی حرکت دادن چارت را به سمتییبانک ھا یا موسسات مال

یا بانک است دارد تا در قیمت خوب و پایین بخرد و در قیمت باالتر بفروشد و از این راه کـسب سـود بـه خـاطر 

داشته باشید که بانک ھایی که  استاپ ھـانتر مـی کننـد  در جھـت معکـوس بـرای دسـتیابی بـه نقـدینگی  

  .پوزیشن می گیرند 

ری باید یـک فروشـنده وجـود داشـته باشـد و بایـد قـانون عرضـه و به یاد داشته باشید برای ھر خریدا

تقاضا دقیقا رعایت شود اگر به ازای ھر خریدار یک فروشنده نباشد نمودار به سمت باال حرکت می کند تا یک 

فروشنده در ان جا پیدا کند و سفارش خرید را با ان سر به سر کند و دلیل حرکت بازار به سمت باال یـا پـایین 

 ھمین است ھم 
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ور طـپوزیشن ھاشون در یک جا قرار گرفته باشد یا ب)صعودی یا نزولی(وقتی اکثر معامله گران در بازار 

موقعی که تمایالت شدید . مایل چیده شده باشد کار برای افرادی که استاپ ھانتر می کنند راحتتر می شود

کانی که اکثر تریـدرھا اسـتاپ خـود را مـی م خرید و فروش در بازار وجود دارد و بازار احساسی عمل می کند

  .گذارند مشخص می شود

 مثال فرض کنید قیمت به یک لول بزرگ خورده و ان را شکسته بـا قـدرت زیـاد اکثریـت بـازار بـا دیـدن (

شکست قوی سطح وارد پوزیشن خرید می شوند و استاپ خود را پشت ان سطح می گذارند خوب شناخت 

شخـصا منتظـر برگـشت یـا .  حجم ندارد و بـا انـدکی تجربـه مـشخص مـی شـوداین روند احتیاج به مشاھده

شکست سطوح  می مانم و بعد از استاپ ھانتر وارد ترید می شـوم و اگـر اسـتاپ ھـانتر را نبیـنم وارد ھـیچ 

  ).مترجم:تریدی نمی شوم چون بدون اینکه  استاپ ھانتر دیدن وارد ترید شدن را قمار می دانم

دیگری ھم می تواند اتفاق بیافتد که مـا بعنـوان اینگلـف مـی شناسـیم یعنـی یـک استاپ ھانتر طور 

حرکت سریع که به صورت شادو دیده می شود به یک سطح انجام شود و سفارشات واقع در ان سطح پـاک 

  شود سپس نمودار در ھمان جھت بدون وجود سفارشات مخالف جھت راحتتر حرکت کند

  

  استاپ ھانت کالسیکیک نمودار یورو در چارت یکساعت 

  

  نمودار پوند کد در تایم یکساعت استاپ ھانت در زیر خط ساپورت
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  نمودار کد در تایم یکساعته ھمانطور که می بینید در دوطرف ساپورت و رزیستنس استاپ ھانت انجام شده

  

  نمودار یورو پوند در تایم یکساعت و استاپ ھانت زیر خط ساپورت

ھای باال میبینید دلیل استاپ ھانت شدن این است که اکثر تریدرھا استاپ خود ھمانطور که در شکل 

با دانستن موضوعات باال می توانید استراتژی ترید خود را . را در جایی قرار داده اند که قابل پیش بینی است 

  قویتر کنید

  

  

:ارائه شده در  

 کانال تریدرھا
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