
 اول
 

  عزیز همکاران و دوستان خدمت سلام با

 دارم خراس اعتقاد بهش که موضوعیبه لطف خدا و پیگیری شما دوستان عزیز یک دوره جدید آموزشی رو استارت میزنیم. 

 را ختلفم منابع و بشم پیگیرش من تا شد باعث روش این کارایی عین در سادگی. تواند به سود برساندرا می شما همه که

 ...کنم مطالعه

 0بذارم دوستان شما اختیار در رو موضوع این در خودم تجربه ماحصل دارم قصد الان و بردم کار به خودم ترید ا درر هاآن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خود تصمیمات تمام گرمعامله یا تریدر اینکه از عبارتست PAT شده مختصر یا (Price Action Trading): اکشن ایسرپ

 .نماید اخذ( … و اکسپرت اندیکاتور، هیچ بدون) قیمت نمودار اساس بر فقط را

 زمان طول در را (Price Actions) قیمت حرکات روش این در گرمعامله و دارد تمرکز قیمت خود روی تنها روش این

 .است بازار بازگشت نقاط یافتن بدنبال و ندکمی رصد

 .برعکس یا و کندمی غلبه عرضه بر تقاضا که است نقاطی یافتن دنبال گرمعامله حقیقت در 

  ویر از مستقیما دارند نیاز آن به بازار تحلیل برای که را چیزهایی همه که کنندمی فکر تریدرها اکشن پرایسدر 

 .است دسترسی قابل هاقیمت نمودار

 است استراتژی این ویژگی ترین مهم سادگی. 

 ندارند جایی اندیکاتورها اکشن پرایس در. 
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 شوند تفهیم و تحلیل گرمعامله توسط باید مفاهیم تمامی. 

 تقاضاست و عرضه یعنی بازار ذات روی بر تمرکز روش این در. 

 به ریسک نسبت ویمشمی بازار وارد ندکمی غلبه عرضه بر تقاضا که نقاطی در همواره ما چون استراتژی این در 

 .است پایین بسیار ریوارد

 هب معاملاتی موقعیت یک به ورود اجازه هنگامی آن با مطابق که دارد وجود تطابق ام به اصلی اکشن پرایس در 

 انگرمعامله دلیل همین به. باشد داشته او موفقیت بالای شانس از حکایت شرایط همه که ودشمی داده گرمعامله

 .دارند بهتری عملکرد معمولا روش نایهب

 

 فریبنده ظاهر با و برق و زرق پر اندیکاتورهای از که کار تازه انگرمعامله برای روش این شاید که حالی در

 .است پرطرفدار بسیار هاایهحرف میان در اما نباشد، محبوب نندک می استفاده 

 

  کند.می استفاده روش این از دنیا در بزرگ مالی موسسات که است دلیل همین به

 .هستیم بازار بازگشتی نقاط یافتن دنبال به اکشن پرایس روش در ما کل در

 .ندکمی ایجاد را بزرگی قیمتی حرکات بازار اصلاحی نقاط از روند ادامه یا جدید روند شروع همواره 

 تثبیت، روندهای و هاتمقاوم و هاحمایت کردن تست ،Low و High همان یا بازار پایین و بالا عطف نقطه) ها سویینگ)

 .پرداخت خواهیم مثال همراه به موراد همه بررسی به خوبی به دوره ادامه در که هستند اکشن پرایس از هایینمونه

 است ساده بسیار اکشن پرایس

 .ودشمی مشخص بازار روند ابتدا .۱

 .ودشمی مشخص( عرضه/تقاضا و مقاومت/حمایت مثل) بازار مهم بازگشتی سطوح بعد .۲

 پوششی کندل و (Pin Bar) بار پین مثل قیمتی حرکات الگوهای دنبال به شده تعیین هایمحدوده در گرمعامله سپس .۳

(Engulfing)  گرددمی. 

 .ودشمی انجام مناسب موقعیت شناسایی با معامله .۴
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 نداریم؟ نیاز افزاری نرم و اندیکاتور هیچ به داریم اعتقاد روش این در چرا

 رمایهس گذاری، سرمایه یهاتشرک ها،بانک از اعم بازار بازیگران انتظارات تمامی از بازتابی قیمت نمودار داریم اعتقاد چون

  دهدمی نشان را( … و ساعتهیک دقیقه، یک) مشخص فرم تایم در سهام اصلی بازیگران حتی و خرد گزارن

  بخشد.می تجسم بازار به قیمت حرکت و نمودار قالب در انگرمعامله این انتظارات این و

 

 بنیادی تحلیل 

 تکنیکال پیچیده هایتحلیل 

 پرده پشت اخبار و رانت 

 هاشاخص اعلام مانند یادوره اقتصادی اطلاعات اعلام 

 سیاسی تحولات و تغییر 

 زلزله جنگ، سیل، مانند طبیعی حوادث رخدادن و  

 هاآن حلیلت به نیاز باشید موفقی تریدر بازار در اینکه برای اما کند،می تسریع را قیمت حرکت رکاتالیزو مانند ،گرچه…و

 !ندارید

 را یمتق شما و بود خواهند گذار تاثیر قیمت روی بر نهایت در ها رخداد اینگونه زیرا است واضح بسیار آن دلیل البته که

 .نیدکمی تحلیل

 باشد،می شده داده زمانی دوره در قیمت حرکت بر گذار تاثیر متغیرهای تمام از بازتابی قیمت نمودار دانیممی وقتی پس 

 .بود خواهد زمان دادن دست از فقط … و آی اس مکدی،آر استوکاستیک، مانند تاخیری هایاندیکاتور از استفاده

 

 

 

 

http://abcbourse.ir/


 اول
 

 ها انسان احساسات و حرکات

 !هاست انسان احساسات و حرکات از شده مشتق قیمت حرکات

 !است قیمت حرکات از شده مشتق اندیکاتورها حرکات

 نیمکمی استفاده ها انسان رفتار دوم مشتق از داریم حقیقت در اندیکاتورها از استفاده با

 .ودشمی زیاد تاخیر باعث این

 قیمت فقط که یجای هر در و براحتی بگیرید یاد درستی به که صورتی در ولی نیست ایساده کار قیمتی حرکات تحلیل البته

 .شوید معامله وارد توانیدمی باشد داشته وجود

 ماش به دارید، نیاز ده سود و موفق سیستم یک داشتن برای شما که را یهایسیگنال تمام (Price Action) قیمت حرکت

 .داد خواهد

 کنون ات آنچه) قیمت حرکت از تصویری تریدر به و وندشمی صادر اکشن پرایس ترید هایاستراتژی توسط هاسیگنال این

 .نمایدمی بالا دقت با قیمت آینده بینی پیش به کمک و( است داده رخ

 

 پس) هاکندل یسایه اندیکاتورها و .بازیگرهاست رفتاری سایه هاکندل

 .(ندارند کافی وضوح قطعا که هاستسایه یسایه اندیکاتورها

 وضوح هاسایه. ستا بازیگرها رفتار یرو تمرکز بیشتر اکشن پرایس در

 .ندارند کافی تصویر

 

 

 فارکس، خارج، داخل، سهام بازار. ندکمی کار بازاری هر در تقریبا که است این دارد روش نای هک هاییبرتری از یکی

 … و نفت طلا، فیوچرز،

  کنید رعایت باید همواره اکشن پرایس روش در را اساسی اصل دو

 تمیییییییییییییییییز نمودار .۱      

 .ندکمین استفاده تکنیکال اندیکاتورهای از و ندکمی توجه قیمت خود حرکات به تنها گرمعامله سادگی، اصل اساس بر
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 .ندکمی کار تمیییییییییییییییییز نمودار یک با گرمعامله

  .است بهتر باشد، ترساده نمودار چه هر

 قرار آن روی بر اندیکاتورها ترینمحبوب از تعدادی که چارتی و اکشنی پرایس ساده چارت بین تفاوت دادن نشان برای

 .بگیرید نظر در مثال بعنوان زیر چارت دو دارد،

 .است تمیز و  خالص اکشن پرایس و ندارد وجود اندیکاتوری هیچ اولی چارت در

 .دارد قرار...  و موکو ایچی و  MACD،ADX  اندیکاتورهای ینیپای چارت در و

 سایپا سهم تمیییییز چارت
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 سایپا سهم کثیییییییف چارت

 واهیدخ انتخاب را کدام کنید، انتخاب ترآسان ترید و تحلیل برای را یکی بخواهید و کرده نگاه دقت با چارت دو هر به اگر

 کرد؟

 مورد آن متوجه شوید. در را چیز همه سهام تمیز چارت به نگاه با براحتی که میبد آموزش شما به میدار قصد 

 دارند قرار قیمت حرکت پایه بر اندیکاتورها تمامی حقیقت در و ینیپای چارت اندیکاتورهای تمام.  

 موعهمج به جدید متغییر یک. ندکمی اضافه خود چارت به جدیدی اندیکاتور تریدر که دفعه هر دیگه عبارت به 

 سردرگمی هبلک شد نخواهد قیمت بهتر بینیپیش و تحلیل سبب اینکه بر علاوه که  کرده اضافه خود متغییرهای

 .داشت خواهد همراه به نیزرا  بیشتری

 

 

 

 

 

http://abcbourse.ir/


 اول
 

 

 :دوم اصل سراغ بریم خب

 دبدهن رو سهم رشد نوید شرایط همه که دیبیا پیش زمانی تامانیم می منتظر ما اکشن پرایس در: انطباق اصل . ۲

 .باشند قمنطب هم با مثبت شرایط همه یعنی

 

 .القولندمتفق آن سر بر همگان که است ایمحدوده معامله، برای محل بهترین

 

 

 کند، عبور محل این از هم صعودی روند خط و باشد، داشته قرار( خریداران تجمع) تقاضا محدوده در بازار حمایت اگر

 حتمالا سیگنال ظهور صورت در باشد،( صعودی بار پین مثل) خرید سیگنال دنبال به محدوده این در تواندمی گرمعامله

 .بالاست بسیار معامله موفقیت

 شویم. فنی بحث وارد کم کم خب

 خواهیم انجام بدیم آگاه باشند.با مفهوم پرایس اکشن آشنا شده باشند و از کاری که می همه نمکمی فکر

 .ودشمی استفاده قیمت تحلیل و نمایش برای استیکی کندل یا شمعی هاینمودار از اکشن پرایس استراتژی 

 هستند انگرمعامله رفتار بازتاب ها کندل حقیقت در   

 .باشندمی اکشنپرایس روش از استفاده با تحلیل برای مهمی ابزارهای ژاپنی شمعی نمودارهای

 پرایس بکس به گریتحلیل در که هستند مواردی همگی … و استار شوتینگ و اینگولفینگ هارامی، مانند شمعی الگوهای

  .داشت خواهید کار و سر هاآن با اکشن

 !شد خواهند دقیق بررسی دوره این در الگوها این تمامی! نباشید نگران

 . ها کندل با آشنایی سراغ بریم خب

 .نمکمی مطرح را ساده لمسائ و ابتدا از دارم که میکنم عذرخواهی بنده هستند ایهحرف بازبورس که دوستانی

 .میدم توضیح هم ترساده مباحث اول جلسات در بنده و ندارند بورس از اطلاعی هیچ که هستند زیادی افراد ما بین در

 .گفت خواهم را خودم تجربیات و ترسنگین بحث بعد جلسات از
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 داریم تمرین یک جلسه هر انتهای در 

 داریم مسابقه یک جلسه ۵ هر از بعد 

 داره نفیسی بسیار جایزه که داریم زنده خوانی چارت تست یک دوره انتهای در و 

 شد خواهد استخدام بیکسووایزر شرکت در تحلیلگر عنوان به هم نهایی برنده! 

 

 صعودی کندل

 :شده تشکیل اصلی قسمت ۴ از کندل یک بینید می که طور همون

 شده تاچ سهم توسط زمانی دوره آن در که است قیمتی ماکزیمم و شودمی مشخص High با که کندل قسمت بالاترین .۱

 .است

 شده لمس سهم توسط زمانی دوره آن در که است قیمتی مینیمم و شده مشخص Low با که کندل قسمت ترینپایین .۲

 .است

 زمانی دوره در Open یا بازشدن قیمت .۳

 است. شده مشخص close با که زمانی دوره آن در سهم معامله آخرین یا شدن بسته قیمت. ۴ 
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 شدنش ازب قیمت از بالاتر سهم شدن بسته یا معامله آخرین قیمت که است این ستا پیدا شکل این در که ایهنکت اولین

 است. شده داده نشان سبز رنگ با و است صعودی کندل این همین برای... هست

 بوده بالا سمت به قیمت حرکت جهت

 گوییم.می دنباله یا tail یا shadow یا سایه کندل پایین و بالا کوچک خط دو به

 دهند.ا نشان میر زمانی بازهآن  در سهم نوسان هادنباله حقیقت در

 High نقطه به حتی و کرده پیدا افزایش قیمت آن از بعد. کرده افت low یهاتقیم تا و شده باز open قیمت در سهم

 .است شده بسته کندل Close نقطه در زمانی دوره اون پایان در و رسیده

 . ببینیم هم با را نزولی کندل

 

 

 است. شده برعکس چیز همه دقیقا

 کرده ریزش سرعت به اما کرده ثبت High یک و رفته هم بالاتر قیمت زمانی یک حتی .بوده بالا بازگشایی یا open قیمت

 است. شده بسته Close قیمت در نهایت در و کرده افت Low قیمت تا و
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  کنیم.تر میحال کمی بحث را فنی

 چی؟ یعنی باشد بلند کندل بدنه اگر

 است؟ معنی چه به باشد بلند کندل یک بدنه اگر
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 دگفتن هک دوستانی ودرست است.  تون جواب، میگم تبریک بهشون خیلی داره پرقدرت روند بازار گفتن که درصدی ۴۴ اون

 نظرشون درست است. مسلما هم هست زیاد فروشنده یا خریدار قدرت

 بالا خریداران قدرت با صعودی پرقدرت روند یک یعنی بلند سبز بدنه با کندل پس

 بالا فروشندگان قدرت با نزولی پرقدرت روند یعنی بلند قرمز بدنه با کندل

 باشه کوتاه بنده به نسبت ها سایه باید حتما

 پرقدرت صعودی کندل

 به شما آموزش بدم. خوب روش یک بذارید

 پسندممی بلند سبز کندل برای را شرایط این من

 .(باشه منفی قیمت اولین) باشد منفی در آن روز شروع قیمت .۱

 باشد. ۳ مثبت بالای در آن روز آخرین قیمت .۲

 ولی هزد بلند کندل برداشته مثبت در سهم دونه دو یکی ممکنه باشه کم حجم اگه چون) باشد معقول معاملاتش حجم .۳

 ندارد(. ارزشی

 است.برای یک کندل سبز بلند شرایط بالا الزامی 
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 که در زیر آورده شده است. هست فرمول یک صعودی سبز کندل زیر

 

 

 

 دهد.می یکجا بهتون را سهام تمامی کنید اجرا که رو فیلتر این

(pf)<(py)&&(plp)>4&&(tvol)>0.0008*(z) 
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 را ببینید. هاآن پرقدرت بلند سبز زیبای هایکندل و کنید بررسی را سهام این از برخی نمودار نیداتو می حالا

 

 د.کردن پیدا را زدن بلند سفید کندل هکمیسها و زدن فیلتر بروکر آمی در هم دوستمون این
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 .ببینید ار ها کندل بعدی نوع

 کوتاه های بدنه

 کوتاه های سایه

 حرکت سنگین خیلی سهمش یا، شده پایین بالا نه، داشته نوسانی نهبزنند،  سایه داشتند حال نهد، ندارن حال کلا هااین کندل

 دیده ها سبی یا ساید روندهای در بیشتر ها کندل نایهخلاصدر بازار پول نیست،  یا، کنه حرکت نداره جون اصلا یا، نهکمی

 هستن. حالی بی و جانی بی از نشان وشوند می

 �� انشالله باشید سلامت و پایدار

 موسوی امید سید
 

 .کنید دنبال نیداتومی بیکسووایزر افزار نرم  در رو قبلی هایآموزش دوستان

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دانلود نسخه اندروید:

https://cafebazaar.ir/app/ir.negano.bourse/?l=fa 
 ios دانلود نسخه

https://appsto.re/ae/plFqbb.i 

 آنلاین سامانه در نام ثبت

https://www.irfarabi.com/signup/ref/777 
 

https://cafebazaar.ir/app/ir.negano.bourse/?l=fa
https://appsto.re/ae/plFqbb.i
https://www.irfarabi.com/signup/ref/777
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 کنم!نظر سنجی  ، سعی میکنم هر جلسهکیفیت آموزش جهت افزایش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یلترنویسانبه جمع ف یت،حداکثر استفاده را برده و با تلاش و جد یگان،را یآموزش یدوره یناز ا یدواریمام

یوندید.در بازار بورس تهران بپ یاحرفه  

:ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید  
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