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 به نام خدا

 

 گرامیبا سلام خدمت دوستان و همکاران 

 یکسووایزرشرکت ب یرعاملهستم مد یموسو یدام سید

چون خیلی دوستان در مورد بیکسووایزر در خصوصی از بنده سوال کردند بذارید یک توضیح کوتاه بدم 

 .استاران گذسرمایههوشمند کردن معاملات شما و بهبود عملکرد  یکسووایزرما در ب رسالتخدمتتون. 

که به کمک ابزارها و  یمکسب کنند و اعتقاد راسخ دار یشتریمان سود ب یانکه مشتر یمکنمیتلاش  ما

 بود. یمدر بهبود عملکردشان موثر خواه یمدهمیقرار  یانمشتر یارکه در اخت یآموزش-یلیتحل یهایجپک

رضه ع یانبه مشتر )بیکسو کلاس در تلگرام( گروه یندر ا ار یما مطالب مهم آموزش یانبه درخواست مشتر بنا

 . یمکنمی

  هیسرما یریتحد ضرر و مدحجم معاملات،  یسی،نو یلتربا موضوعات مختلف از جمله ف یالان چند دوره آموزش تا

 ایزر دانلود کنید.توانید از برنامه بیکسو وها را مییلو... برگزار شده که فا

 

 

 

 

 

 

و این جلسه برگزار شده  ۴ا الان ت یاجلسه ۰۲ن دوره یکه از ا استاکشن پرایسمربوط به بحث  یفعل دوره

 جلسه پنجم است که در خدمت شما هستیم.

 دهم.ارائه میجلسات قبل ای از خلاصهبه جمع ما امروز اضافه شدند من  یدیدوستان جد چون

 دانلود نسخه اندروید:

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

https://appsto.re/ae/plFqbb.i 
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  Price Action Trading اکشنپرایس

دون )ب یمتخود را فقط بر اساس نمودار ق یماتتمام تصم گرمعامله یا یدرتر ینکهعبارتست از ا PATمختصر شده  یا

 .نماید اخذ( …اکسپرت و  یکاتور،اند یچه

( را در طول Price Actions) یمتروش حرکات ق یندر ا گرمعاملهتمرکز دارد و  یمتخود ق یروش تنها رو این

 .نقاط بازگشت بازار است یافتند و بدنبال کنمیزمان رصد 

 است یاستراتژ ینا یژگیو ینترمهم سادگی.  

 ندارند ییجا یکاتورهااند اکشنپرایس در.  

 شوند یمو تفه یلتحل گرمعاملهتوسط  یدبا یممفاه تمامی. 

 است. عرضه و تقاضا یعنیذات بازار  یروش تمرکز بر رو ینا در 

 یمبازار هست ینقاط بازگشت یافتنبه دنبال  اکشنپرایسکل ما در روش  در. 

 د.کنمی یجادرا ا یبزرگ یمتیبازار حرکات ق یادامه روند از نقاط اصلاح یا یدهمواره شروع روند جد 

د. بازار سهام داخل، خارج، فارکس، دار اییکار یدر هر بازار یبااست که تقر ینروش ا ینای هایاز برتر یکی

 …طلا، نفت و  یوچرز،ف

ز جلوتر ا هیمخوامی ما. یمفروشنده در هر نقطه از نمودار هست یاو  یدارفشار خر ییما به دنبال شناسا یسپرا در

فاز  یککه معمولا  یکاتورهانه از اند یممتوجه حرکت بازار شو هاکندلخود  از؛ که یمعن ینبد یمحرکت کن یهبق

 شوند.یمحاسبه م یمتق یاز رو دارند و خود یرتاخ
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 .ستاروند  یشتربدنه بلندتر نشان از قدرت ب گفتیم

 :یمالگوها دار یندر استفاده از امرحله  ۳ یمگرفت یاد

 یمکنمی ییشناسا ا. روند ر۱

 (یبرگشت یاادامه دهنده هست  یا) یمکنمی یی. الگو رو شناسا۰

 یریمگیم ییده. تا۳

 .ینزول یا است یکه صعود یمکرد ییشناسا امرحله اول ر یدفرض کن خب

 الگوها ییشناسا یقت. در حقاستالان در مورد مرحله دوم  بحث

 

 bearishمثال از  ۰. یج آن هم معلوم استکه نتا دهددر چارت سهم رخ  است ممکنبالا  یالگو ۴ از یکی گفتیم

reversal patterns د.بو یزاندار و مرد آوکه ستاره دنباله یمهم زد 
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نزول  دییمنتظر تا یدبا یدیمد یروند صعود یهستند که اگر در انتها ییدو مثال از دسته الگوها ینا یقتحق در

 .یمباش یزشسهم و سپس ر

 

 داردنبالهستاره : ۱شماره  ینزول الگوی

 

 یزانمرد آو: ۰شماره  ینزول الگوی

 

 دادینزول م ییدتا یو کندل بعد یدیمدیم یروند صعود یدر انتها ادو الگو ر یناهر موقع  یقتحق در
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 شد.یم یشترنزول سهم ب احتمال

 خودرو یرانالگوها در دو سهم شاوان و ا یناز ا یدیممثال هم د دو

 

 

 ۹۴اسفند  ۹مصادف با   ۰۲۱2. ۰. ۰2 یختار یهفتگ یمفر یمشاوان. تا سهم
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 .یممشاهده کرد داردنبالهکندل ستاره  یک یهفتگ یمخودرو مجددا تا یرانا سهم

 .یدیمد ار یجهبعد نت و

 

 تومان ۰2۲تا  یمتافت قو یزشدرصد ر ۴۲به  نزدیک
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 یدهتومان هم رس 2۴۲ یمتتومان به ق ۱۴۰۲ یمتدرصد نزول کرده و از ق ۰۲به   یکسهم نزد یباییز ینهم به

 بود.جلسه اول کلاس  ۴خلاصه  ینا خب

 

 :کنیممی یبررس ابرعکس ر یدو الگو یقاجلسه دق ینا در

 داردنبالهستاره  یا یزانمانند مرد آو ینزول یالگو یلتشک  یروند صعود یانتها در. 1

 چکش معکوس یامانند چکش  یصعود یالگو یلتشک یروند نزول یانتها در. 2

  استساده  خب

 یاجموعهم یاکندل  یقتحق درد. از صعود داشته باش یکه نشان یمبگرد یدنبال کندل یدبا یروند نزول یانتها در

 دهند. یلتشک ار bullish reversal یالگو یککه  هاکندلاز 

 یک سوال میپرسم:

 : ۱ مسابقه

جواب  یدوقت دار یقهدق ۱ حداکثر شود.یداده م یهتومان شارژ هد ۰۲۲۲۲داد  یحکه پاسخ صح ینفر یناول به

 .مکنمیاعلام  راجواب  بعدد. ارسال نکن یپاسخ یو کس یهکاف یگهکه د مکنمیاعلام  یقهدق یکاز  بعد، یدبد

 .تسایه .......  و  رنگ ........ عالی اسکندل با  یک یلتشک یروند نزول یانتها: در سوال

  یینی/پاییبلند بالا یهسا

 رنگ قرمز/سبز
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 ید؟دوست دار یچ الان. یدهست یروند نزول یک یسهم در انتها یکالان شما  یدکن فرض

که در آخر کندل بهتر است  د.و رنج بزنن یانب یدارخر که چند یددار دوست، !یدشد یددار یداربه فشار خر نیاز

و  دنوشیم یداپ یدارهاخر حالد. ساختن یینیبلند پا یهسا یک، فروختن هافروشنده مثلابیافتد. اتفاق  ینهم ا

 کیو کندل آید میبسته شدن کندل بالا  نقطه کند.و قیمت شما افزایش پیدا می کنندمی یدنشروع به خر

 د.دهمی یلتشک یینیپا یهسا

 .تر استیقو یینیپا یهسا یول استهم نشان از برگشت روند  ییبالا یهچند که سا هر

ز ا یشترقدرت گاوها ب یعنیهم مسلما اگر سبز باشد  رنگ. کندل است یدر انتها یدراننشان از قدرت خر چون

 :یحپاسخ صح ، پسخرس ها بوده

 

 یستالو رنگ سبز ع یینیبلند پا یهکندل با سا یک یلتشک یروند نزول یانتها در

 ادیچون تعداد پاسخ ها ز یداجازه بد اگر. یمهستن ... بگرد یداده ک یحکه پاسخ صح یکس یناول ینیمبب خب

 یمبد یزهنفر جا ۳بوده به 

 هزار تومان ۰۲اول  نفر

 هزار تومان ۳۲دوم  نفر

 هزار تومان ۱۰سوم هم  نفر

 شارژ کنن یکسووایزرتونتا حساب ب یدبد یامپ یبانیبه پشت یو دو نفر بعد یعل یرام دوستان
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 .چکش معکوس یشهم داردنبالهبرعکس ستاره  الگوی

 

 

 شود.می چکش، یزانبرعکس مردآو یالگو و
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 هم پابرجاست: ینجاا یقبل یطهمه شرا یدکن دقت

 

 

 

 

 

 کی. یریمبا چارت ارتباط بگ باید، یمدوست بش هاکندلبا  باید، بنده مخالف صد در صد حفظ مطالب هستم

 یجشبه همراه نتا نکنمیحفظ  یکندل ینوع الگو ۰۲ یشیننم صعود. یعنیچکش  یگنافراد م یسر

 !یستکار درست ن این

 الان  یددون یشما م فرضا .گیریمیم یادا ر یممفاه ینجاا ما

 کندل یدر انتها یدرانقدرت خر یعنی یینیپا یهسا

  :ینیدبب ار یرشکل ز 

 

 

 

 

 

  

 

 

 هستند یصعود یبرگشت یالگوها ینهاا. 1

 حداقل دو برابر بدنه باشه یدبا یه. سا2

 یشتربزرگتر قدرت ب یهسا . هر چه۳

 دارد یشتریمسلما قدرت بسبز  یندارد ول یتاهم یاد. رنگ ز۴
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 راهم سدر آخرین لحظات کردن  یسع نیداراکه خر ینیدبمی. استکطبس  سهم دارند! ییبالا یهسا هاکندل اکثر

 ست.ا سهم نزول کرده و بوده یشترقدرت فروشندگان ب یعنی، شکل گرفته ییبالا یهسا یول را بالا ببرند

 یبعد یکندل یالگو

 Doji یدوج جناب

بازشدن و بسته شدن سهم  یمتق ینکها یعنیگوییم. ( Doji) یبدون بدنه به اصطلاح دوج یهاکندلبه  یقتحق در

 .است یکنزد یاربس یااست  یکی

 

 عنییافتد میاتفاق  ینا یوقت یقتحق در. سه نوع بدون بدنه هستند هر. ینیدبیشکل م یندر ا ار یدوج انواع

 .استبازار سردرگم 

 آوردن نییقدرت بالا بردن داشتند نه فروشندگان قدرت پا یدراننه خر یعنی یکیستباز شدن و بسته  یمتق 

 :نوع اول

 .است یمعمول یدارد دوج یبرابر یینیو پا ییبالا یهسا
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 است.  معروفه Gravestone یو به الگو استسنگ قبر  یهشب :دوم نوع

 برگرداندند ییبه نقطه بازگشا ار یمتگان ق فرشند یاندر پا یشده ول یادابتدا ز یدرانقدرت خر

 

 است. معروف Dragonfly یو به الگو استسنجاقک  یهشب :سوم نوع

به نقطه  ار یمتبازار ق یدر انتها یدرانخر یشده ول یشترو ابتدا قدرت فروشندگان ب ددار یینیپا یهالگو سا ینا 

 .برگرداندند ییبازگشا

 یددرست رو بفرست ینه: فقط عدد گز۰ مسابقه  

 یدبه شک و ترد یدرانخر یرنشان از برگشت روند است ز یدوج یالگوها یتمام یروند صعود یانتها در  

نشان از برگشت روند  یدوج یالگوها یتمام یروند نزول یدر انتها ینچنتر است. هم یقو ..... ی. اما الگویدندرس

 تر است. ی... قو ی. اما الگویدندرس یدفروشندگان به شک و ترد یراست ز

 

http://abcbourse.ir/


 پنجم

 

 

 

  

 

 استسنجاقک  -درست سنگ قبر  جواب

 شارژشون گرفتن برندگان، مسابقه تموم شد دوستان

و باهم ر یدو کندل یبرگشت یچند تا الگو مخوامیادامه  در. یمآشنا شد یتک کندل یبرگشت یتا الگو با چند

 .یمکن یبررس

 ادامه دهنده... یا است یالگو برگشت یدبگ شما. یذارمم یدو کندل یالگو یک

 

 رسد.میکه به ذهن  یزیچ یندو کندل اول ینا یدند با

 است: چون بدنه بلند با رنگ سبز دارد ی. کندل اول نشان از صعود قو۱

 برداشت من: دومین

 . کندل دوم قرمز با بدنه کوتاه است پس نشان از ضعف بازار دارد۰

 دو کندل: ترکیب
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ازار که نشان از برگشت ب ییالگو یقتحق در، یهارام یگیمنوع الگو م ینبه ا شده. یفضع یکبارهبازار به  مسلما

 دیدقت کن یرشکل ز به. دارد

  

نگ که ر است ینمهم ا نکته. دهندرخ  ینزول یا یروند صعود یک یدر انتها یدند. حتما باهست یبرگشت الگوهای

 د.دار یشتریاما مسلما رنگ مخالف قدرت ب .یستکندل دوم مهم ن

 یک اینگوییم   Cross Harami گیردقرار  یدوج یککندل دوم  یو اگر به جاگوییم   Haramiالگو  ینا به

 داخل کندل اول باشد با بدنه کوتاه و بهتر است با رنگ مخالف باشد یددوم با کندل. مثال خوب است

  

http://abcbourse.ir/


 پنجم

 

 

 

  

 :خپارس سهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 رییشتب یالگوها یدر جلسه بعد انشالله. یذاریمجا م یندوستان جلسه پنجم رو تا هم خبش. هم رشد بعد این

 .یمکنمی یرو باهم بررس

تون  سوال ینکهبنده پاسخگو خواهم بود. بعد از ا یدتون رو بپرس سوالات. یریدبگ یاد رو یزچ یچه یمکنمین حفظ

 .یدشلوغ نشدن گروه خودتون پاکش کن یجواب داده شد برا

 ��انشالله  یدو سلامت باش پایدار

 یموسو یدام سید
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 توانید دنبال کنید.های قبلی رو در  نرم افزار بیکسووایزر میدوستان آموزش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی آموزشی رایگان، حداکثر استفاده را برده و با تلاش و جدیت، به جمع فیلترنویسان امیدواریم از این دوره

ای در بازار بورس تهران بپیوندید.حرفه  

:ای اجتماعی دنبال کنیدما را در شبکه ه  
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