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Topic: FTR 

By: Les_ Paul 

Translator: Salivan 

 (معرفی : 1

ٍ قبل اس ایٌکِ بتَاًین آى را با هَفقیت بخَاًین ابتذا بایذ بتَاًین قسوت ّایی را کِ ایي  PAقبل اس حل پاسل 

 پاسل را تشکیل هیذٌّذ بفْوین . بعذ اس ّوِ ی ایٌْا ،ّز ساختواى اس قطعات آجز ٍ سٌگ ساختِ شذُ است.

جاهع شارتز هی در ساختار خیزُ کٌٌذُ ّوچَى کلیسای ،سیبایی پزایس اکشي  RTMبزای ّوِ ی ها در 

 FTR,PRICEباشذ . تٌْا تفاٍت در ایي است کِ آجز ٍ سٌگ ّای ساختواى ٍاقعی در ایٌجا 

CAPS,ENGULFS,FAKEOUTS,QUASIMIDOS,DIAMONDS  غیزُ است . در بلَک ّای ٍ

 هْن ًیست .  FTR,ENGULFساختواًی ساختار قیوت ّیچ چیش بِ اًذاسُ 

را دارم . با ّوذیگز FTRس ایي دٍ بخش هْن اس ساختار قیوت یعٌی در ایي هقالِ هي قصذ تَضیح یکی اس ا

تَضیح خَاّین داد کِ ایي بِ چِ شکلی است ،کجا هیتَاى آى را پیذا کزد ٍ ًقش آى در ساختار قیوتی 

 چیست . 

FTR  ی لطفا عجلِ ًکٌیذ ،فزاگیزگزفت. را بایذ قبل اس ایٌکِ کسی بتَاًذ بِ هزاحل بعذی بزٍد بِ درستی فزا

PA  . یک سفز جالب است پس اس آى لذت ببزیذ 

2)FTR چیست ؟؟ 

 ""Failure to Return بِ هعٌای ًاتَاى اس باسگشت FTRدر ٍاقع چیست ؟؟ FTRخب .

ؿثز کٌیع .... . چَ کظی هیطْاُع تاسگزظظ ؟؟؟ آًِا کدا هیطْاٌُع تاسگزظًع ؟؟؟چزا تز رّی یک ططر 

 آًِا ًاتْاى ُظتٌع ؟؟؟

 ایي طَ طْال هِن تایع پاطص ظاظٍ ػًْع . 
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ُوَ هیعاًٌع کَ ّقتی قیوت تَ یک هاًغ هؼطؾ ًشظیک هی ػْظ یا آى را هی ػکٌع تَ هسق ایٌکَ آى 

 هاًغ ػکظتَ ػْظ ظّ زالت هوکي اطت رش ظُع : 

قیوت یا تَ سیز/تاال هاًغ تاسهیگزظظ ّ ظر هظیز ضالف خِت ػکظت پیغ هیزّظ یا ًاتْاى اس تاسگؼت 

تؼکیل هی ػْظ . ُویؼَ ایي  FTRضْاُع تْظ ّ ظر خِت ػکظت پیغ هیزّظ . ظر طٌاریْ ظّم یک 

 اتفاق هی افتع ّ ػٌاطایی ایي هْكْع اس اُویت زیاتی تزضْرظار اطت . چزا ؟؟

اس ضزیع/ فزّع ظر ًازیَ ػزكَ/تقاكا ّخْظ ظارظ ّ پض اس ػکظت قیوت ًوی  یک فؼار قْیضة 

 تْاًع تاسگزظظ لذا تایع ظر خِت ػکظت پیغ تزّظ . 

کَ قیوت آى را تزک ًوْظٍ ّخْظ ظارظ . آیا  FTRفؼار فزّع/ضزیع ُوْارٍ پض اس تؼکیل  : 1نکتو

 هیتْاًیع هفِْم را ظرک کٌیع ؟؟

 تیاًعاسین .  FTRاتْهی ضة االى تیاییع ًگاُی تَ آً

اػارٍ ظارظ تثیٌیع . تا ظقت تَ آًِا ًگاٍ  FTRظر تـاّیز سیز هیتْاًیع ظیاگزاهی را کَ تَ اًْاع هطتلف 

 کٌیع . ػایع آًِا کوی هتفاّت تَ ًظز تزطٌع اها ظر ّاقغ اس لساظ طاضتاری کاهال یکی ُظتٌع. 
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ظر خِت  FTRیک تاػع .  SUPPORT/RESISTANCEضن قزهش تیاًگز یک هاًغ اطت کَ هیتْاًع 

 PAZ  (PRICE ACTION PAZ )هطالف )تؼعا تْكیر ظاظٍ هی ػْظ ( یا هسعّظٍ یک 

اؿالذ اًدام هی ػْظ . تی رتن اطت ایٌکَ  2تسزکات قیوتی هاًغ را هی ػکٌع ّ ظر ًقطَ  1ظر ًقطَ 

PA ظر ػکل تاال ( . 4ّ  2رٍ اس هاًغ ػثْر هیکٌع یا ضیز )هاًع هثال ُای اظّت 

تَ ززکت ضْظ ظر  PA( طپض  bهؼوْال ػکل هیگیزظ )ًقطَ   Baseظر ظّرتزیي ًقطَ اؿالذ یک 

 ( . 3خِت ػکظت اظاهَ هیعُع . )

FTR  ُا پض اس ػکظت (H,L) کَ پض اس ػکظت هاًغ تؼکیل هیؼًْع یؼٌی (c)  هْرظ تاییع ّاقغ هی

 ًاتْاى اس تاسگؼت ػعٍ اطت .   PAتگْیین کَ ( هیتْاًین cگزظًع. ظر ّاقغ تٌِا پض اس ػکظت )

( آى ػکل ظاظٍ ّ تَ خلْ اًتقال هیعُین bتؼکیل ػع یک هظتطیل ظر تیض) FTRضة زاال تؼع اس ایٌکَ 

 ُا پزظاضتین هیتْاًین هثالِایی سًعٍ اس آى ظر چارت را هؼاُعٍ کٌین :  FTR.اکٌْى کَ تَ هطالؼَ ظیاگزام 

3)FTR  پس از شکستSUPPORT/RESISTANCE :  

FTR هقاّهتی اس اًْاع رایح  پض اس ػکظت ًْازی زوایتی ّFTR  ُا ُظتٌع . آًِا ظر ُوَ خای چارت

 ّخْظ ظارًع ّ ػوا ضْاُیع آهْضت کَ آًِا را تعطت آّریع . 
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ای آًِا ّخْظ  MINORُوچْى ًْػی MAJOR  SUPPORT/RESISTANCE  ػوا زتوا هیعاًیع کَ 

ُا پز اُویت تزیي ضطْمی ُظتٌع کَ ها تایع تزای  support/resistance line ظارًع. هِوتزیي

 . ُا اس آًِا پیزّی کٌٌع FTRکَ  تَ آًِا اضتـاؽ ظُین FTRتؼکیل 

 

MAJOR S/R  LINES  : 

 majorػزّع کٌین . هي فزف را تز ایي هیگذارم کَ ػوا هیعاًیع چگًَْ ًْع  majorضة تیایع تا ًْع 

. ضن  تؼطیؾ ظُیع . ظر چارت سیز ػوا هیتْاًیع ضن قِْی ای هقاّهتی را تثیٌیع  minorرا اس ًْع  

)فقن ایي هقاّهتی اس ًْع هاژّر هی تاػع . کَ تَ تؼعاظ تظیاری ظر گذػتَ هْرظ ازتزام ّاقغ ػعٍ اطت 

 ظّ تاچ ظر تـْیز ًیظت تلکَ تارُا ظر گذػتَ هْرظ ازتزام ّاقغ ػعٍ اطت. (

اطت یا یک ػکظت ّاقؼی اطت ؟؟؟چطْر  Fakoutی ػکظتَ ػعٍ اطت . آیا ایي یک اضیزا ضن هقاّهت

 تؼکیل ػْظ .  FTRایٌْ هیتًْین تفِوین ؟؟؟تلَ ها هٌتظز هیواًین کَ 

قیوت طزاطیوَ اس ضن هقاّهتی ظّر هی ػْظ  FTRتواػایی تؼکیل ػع. پض اس تؼکیل  FTRّ ُْرا ،

ُایی هکاى تظیار خالثی تزای هؼاهلَ ظر اّلیي هالقات   FTR.االى هْكْع ظارٍ خالة هیؼَ . ایٌگًَْ 

 FTRُظتٌع . اّلیي هالقات تقزیثا پض اس یک ُفتَ رش ظاظٍ اطت . ّ ّاکٌغ را تثیٌیع !اّلیي هالقات ظر 

، FTB (. ًاهیعٍ هیؼْظFIRST TIME BACK.) 

 

قیوت ظر یک طقْم آساظ ریشع هیکٌع . ُوَ تا  FTRظر تـْیز سیز تَ هسق تاسگؼت تَ  :2نکتو 

کَ ػکارچیاى ػاظی تَ ظرّى رًّع هیپزًع چزا ؟؟؟ چْى قیوت ظارٍ هیزٍ کَ ..... .اها هلتفت تاػیع 

 هیوًْي ّ ػوا ُن تایع هثل اًّا تاػیع .  FTR LVLؿثْراًَ هٌتظز 
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تثیٌیع کَ ایي هْكْع چگًَْ ػول  اکٌْى پلت فزم هؼاهالتی ضْظ را ظر تظت کٌٌعٍ فارکض تاس کٌیع ّ

 هیکٌع . 

MINOR S/R  : 

ًیظتٌع . فزاتز  FTRُایی کَ ظر طَ چارت تاال هؼاُعٍ کزظین تٌِا ًْع  FTRایي ضیلی هِوَ کَ تعًّین 

را هیؼکٌع ،ّ ًاتْاى اس تاسگؼت اطت ّ تَ  MINOR S/Rاس آًچَ کَ گفتَ ػع ،ُز تار کَ قیوت یک 

 خعیع تؼکیل ػعٍ اطت .   FTRک هظیز ضْظ اظاهَ هیعُع ،ی
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طت اها ظر چارت سیز ظر سًعگی ّاقؼی !ُزچٌع چارت تَ ًعرت تَ تویشی ّ هزتثی ظیاگزام تاال 

 هیتْاًیع قاػعٍ ی تاال را ظر چارت ّاقؼی تثیٌین )رًّع ًشّلی(

 

ُا را رطن ًکزظٍ ام چزاکَ  FTRلطفا ػدلَ ًکٌیع ّ چارت تاال را تَ ضْتی هطالؼَ کٌیع . هي تواهی 

ُا رطن ًواییع . توزیي  FTRچارت تظیار ػلْؽ هیؼع . چارتی را ظر پلت فزم ضْظ تاسکٌیع ّ تواهی 

را پیعا  FTRرا ػالهت گذاری کٌیع ّ تثیٌیع کدا ایٌگلف رش ظاظٍ اطت طپض   H/Lُای  SWINGکٌیع . 

  ُای ظیگز ُویي را تکزار کٌیع .  H/Lکٌیع ّ تزای 

ُا قاتل تزیع کزظى ُظتٌع  FTRضامز تظپاریع کَ ُعف ایي هقالَ ایي ًیظت کَ تَ ػوا تگْیع ُوَ ی تَ 

ًَْ آًِا را ػالهت گذاری ًواییع . ُا را ظر ًظز تگیزیع ّ ّ چگ FTRتلکَ ُعف ایي اطت کَ چگًَْ 

 تگذاریع تکزار کٌن : ایي هْكْع اس اُویت تظیار تاالیی تزضْرظار اطت . 
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4)FTR  پس از شکست یکFTR  : در جهت مخالف 

FTR  ُا پض اس ایٌگلف یک هاًغ ػکل هیگیزًع .ها ایي را هیعاًین . یکی اس ایي هْاًغ ضْظFTR  ظر

 خِت هطالف اطت . تَ ظیاگزام سیز تْخَ کٌیع .فکز هیکٌن ایي هْكْع تَ ضْظی ضْظ رّػي اطت . 

FTR d  ّ ایٌگلف هی ػْظFTR 1 آضز .  تؼکیل هی ػْظ ّ الی 

 

 ّ یک هثال ظر ظًیای ّاقؼی : 

 

 :  3نکتو 

FTR 1  تزای امالػات تیؼتز ظر ایي سهیٌَ ژّرًال هؼاهالتی اطت. یک تاییعٍ ی تزگؼت تظیار ػالی

 ( SWEET FTRS– 13ظر ؿفسَ  304هي را تثیٌیع .)پظت 
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5)FTR  پس از شکست محذوده یکPAZ(PAZ LIMIT  : ) 

ُای  FTRهاًغ ظیگزی تز طز راٍ قیوت اطت .ظر ًتیدَ ػکظت ایي هْاًغ   PAZیک   هسعّظٍ ی

 .تظیار ػالیی تؼکیل هیؼْظ . ایي ُزچٌع ًظثتا پیؼزفتَ اطت ّ فزاتز اس هسعّظٍ ی ایي هقالَ هیگٌدع 

 

 

 (نتیجو گیری : 6

–ظر ایي هقالَ هي تالع کزظم کَ یکی اس هِوتزیي طاضتار ُای تسزکات قیوتی را تَ ػوا هؼزفی کٌن 

FTR. 

ُا پض اس ػکظت یک هاًغ تز طز راٍ قیوت ػکل هیگیزًع . ایي تظیار هِن اطت  FTRها آهْضتین کَ 

ُا خایی تؼکیل هیؼًْع کَ هؼاهلَ گزاى ًِاظی طفارػات ضْظ را تاس یا تظتَ  FTRکَ تؼطیؾ ظُین 

ٍ آلی را هیعُع کَ طفارػات ضْظ را ظر آى قزار ظاظٍ یا اُعاف ضْظ را ظر عهیکٌٌع . ایي تَ آًِا ًقام ای

ِوتز اس ُا تَ تٌِایی تزای هؼاهلَ کافی ًیظتٌع . ه FTRایي هکاًِا تؼییي کٌٌع . ُزچٌع تاکیع هیکٌن کَ 

 ایٌگلف اطت .  PAُوَ ی اخشاء طاضتاری 

LES_PUAL 
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 تمرینات : 

 

 

 

 

 

http://abcbourse.ir/


ReadTheMarket.com 

11 

ReadTheMarket.com 
 

 

 

 

 

 طْال هی ػْظ : 

ّخْظ ظارظ . تزای هي ُزظّ یکی   RBR,DBDتا   FTRآیا کظی هیتْاًع تَ هي تگْیع چَ تفاّتی هیاى 

 ُظتٌع اها چَ تفاّتی ظر ایي ظّ ّخْظ ظارٍ کَ تاػث ایداظ هفِْهی خعیع ػعٍ اطت ؟؟؟
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 :  Rcmacfپاطص اس آقای 

طالم ظّطت ػشیش .آطاى تزیي راٍ تزای تفاّت قائل ػعى هیاى ایي ظّ ایي اطت کَ ّقتی قیوت یک 

FTR  هی طاسظ تایع چیش هؼطـی را اس گذػتَ ایٌگلف کزظٍ تاػع . کَ ایي تْطن ضن قزهش رًگ ظر

 ُا تٌِا ضْظػاى را ایٌگلف هیکٌٌع .  RBR,DBRتیاى ػعٍ اطت . FTRهقالَ ی اّلیَ ی 

FTR  ُا هیزى یک چیشی رّ ایٌگلف هیکٌي کَ تَ ػوا هیگَ ایي یکS/D  ًاهتؼاظل ُظت ، تٌاتزایي

ایٌطْر  RBR/DBD ضْب ظر تاسگؼت تَ زظاب هیاظ . ظرزالیکَ اس خِتی ظیگز ایي یک فزؿت

 ًیظت .تٌاتزایي ایٌِا تِتز اطت تَ ػٌْاى تارگت ظر ًظز گزفتَ ػًْع تا ًقطَ ّرّظ . 

ظارین کَ تؼع اس ػکظت یک ًازیَ   FLAGزاال خایی کَ هي تایع تیؼتز اسع تفِون ایٌَ کَ ّقتی ها یک 

S/D  تیؼتز یک تؼکیل ػعٍ ایيRBR/DBD  ُظت تاFTR  تزای گزفتي یک ّ ٌُْس خای ضْتیَ تزای

  FLAGاها هي هؼتقعم کَ تؼکیل یک  ( FLAG LIMIT)هقالَ ی ّرّظ ظر تاسگؼت .ظر قظوت آهْسػی 

چزاکَ ُوچٌیي ًقطَ تـوین گیزی را تزای ػکظت قثل اس ػکظت هیتْاًع هؼٌای تیؼتزی ظاػتَ تاػع 

 ًگَ هیعارظ . S/Dًازیَ 

 

  ظر اظاهَ آقایLES_PUAL   : هیگْیٌع 

 رش ظاظٍ اطت . FTRتْاًع تاسگزظظ ًاگز قیوت چیشی را تؼکٌع  

 

 ظر خْاب هیگْیٌع :  LES_PUALّ آقای  تـْیز تاال را تَ ؿْرت سیز تغییزظاظٍ ظر اظاهَ ػطـی
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قثلی )هقاّهت ( ػوا ػکظتَ ػعٍ اطت . ضن قزهش  Hظّطت ػشیش ظر ظایزٍ طثش رًگ ػوا هیثیٌن کَ 

رًگ یک هاًغ ظر هقاتل قیوت اطت . ایي هاًغ تایع ػکظتَ ػْظ )ایٌگلف رش ظُع (اس مزفی ظیگز پض 

 ای ّخْظ ًعارظ . ُوَ ی ایٌِا ظر هقالَ تْكیر ظاظٍ ػعٍ اًع .  FTRاس ػکظت ُیچ 

 

 

 

 

 

ُای هاژّر را ظر چارت هؼطؾ  FTRاتتعا تواهی پیؼٌِاظ هیکٌي کَ ظر  LES_PUALظر اظاهَ آقای 

 ظطت یاتیع .  SOURCE OF ENGکٌیع تا ایٌکار هوکي اطت رازتتز تَ هفِْم 
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 اظاهَ توزیٌات :
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 تَ پظت یکی اس تزیعرُا :  RCMACFپاطص 
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ضْب تٌِا یک ًقطَ ّرّظ ضْب ًیظت تلکَ یک ًقطَ ضزّج  FTRًکتَ ی ظیگز ایي اطت کَ یک 

 ػالی ُن تَ زظاب هی آیع. 
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 ّ پاطص یکی ظیگز :
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 ظر اظاهَ : 
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 تَ ایؼاى :  DRSWINGپاطص 

تَ  هثال ػوا قیوت خعیع . ظر ایي H/Lیؼٌی ًاتْاًی اس تاسگؼت تزای طاضتي  FTRطالم ظّطت ػشیش ،

خعیع ًاتْاى تْظٍ اطت طپض ّارظ ًازیَ  Lسیز ًازیَ ؿْرتی رًگ  تَ ػقة تاسگؼتَ اها اس طاضتي 

 خعیعی طاضتَ اطت .  Hطثش رًگ ػوا ػعٍ ّ رفتَ اطت ّ 

ایي  HARRY  ّIFاطت . تٌاتز ًظز آقایاى  FTRُا تا  BASE FLAG یا ُوْى FLهْكْع تؼعی تفاّت 

 ظّ الواى یکی ُظتٌع ّ تفاّتی ًعارًع . 

 ظر اظاهَ :

 

 

 هیثاػع اها ػکض آى الشاها ؿاظق ًیظت .  FTRیک  FLُز  IF  ّHarry تز اطاص ًظز آقای 
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هی گْیع اس ًظز هي اگز  ENG , FOظر ارتثام تا ظیٌاهیک تاسار یکی اس تزیعر ُای ػاظی ظر هْرظ 

SOURCE  کَ تز رّی چارت  قثلی(FTR ) یک ًازیَ    هیٌاهینS/R  ظر تاسگؼت یکCAPS  تؼکیل

 اطت .ایي ًظز هي اطت کَ هعت کْتاُی ظرهارکت زلْر ظارم .  FOًعُع 

 

 ظر اظاهَ :
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ای کَ تظت ًؼعٍ اطت تاسهیگزظًع تا هاتاقی  FLAGرایح اطت کَ هؼاهلَ گزاى تشرگ ُوْارٍ تَ 

ایي هْكْع تاػع.  FTRای کَ تظت ًؼعٍ اطت هیتْاًع یک  FLAGطفارػات ضْظ را پز طاسًع لذا ُز 

 اطت .  IFًیش هْرظ تاییع 

 ظر اظاهَ : 

 

 

 هیگْیع :  Kanzlerآقای 

ًقق ًؼعٍ اطت تزضی ّاکٌغ ُا کْچکی ظر آى رش ظاظٍ اها قیوت ظر کل ظر آى ًازیَ تظیار  FTRایي 

گزاى تْظٍ لذا قیوت پض اس آى تظت کْچک کَ ظیگز طفارػی پض اس آى ًواًعٍ رّ تَ پاییي ػکظتَ ػعٍ 

 اطت .
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 ظر اظاهَ :

 

Kanzler : 

را ایٌگلف ًوْظٍ اطت یا  S/Dظیگز را ّ یا یک ًازیَ  FTRیک  FTRایي هْكْع اُویت ظارظ کَ یک 

خایی کَ ها یک ایٌگلف ظر  KEY LVL,SR FLIPهي تَ اُویت اّى ططر ًگاٍ هیکٌن ّ هیثیٌن کَ  ًَ ؟؟

( FTRخعیع ) LIMIT FLAGظر تاالی آى یا پاییي آى  ظارین . تْخَ کي ُزّقت ها یک FLAGُوَ ًازیَ 
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ی کَ ظر ًازیَ ضاکظتزی تشرگ تؼکیل ػعٍ اطت را  FTRٌاتزایي هي ػعٍ اطت .ت  BREAKظارین قثلی 

 ظر ًظز هیگیزم ّ هٌتظز هیواًن قیوت تَ آى تاسگزظظ . 

 

 پایاى
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