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 به نام خدا

 .کمبار یشاپیشهم پ یلداتونه، خوب باش یارکه حالتون بس امیدوارم، یزخدمت دوستان عز یرو وقت بخ سلام

 اکشن. یسآموزش پرا ایهجلس ۰۲خدمتتون هستم با جلسه هفتم از مجموعه 

 جهت پیوستن به گروه از لینک زیر استفاده کنید: 

https://telegram.me/joinchat/A-muWDwQxvgHrSHksoQPng 

 هااستیکبا کندل  یکه کم یمکرد یجلسه سع ۶ ینا در. یدجلسه گذشته رو مرور کرده باش ۶که مطالب  یدوارمام

ود روش تنها س یکما با  یستقرار ن یمنکته گفت یکجلسه قبل  یانتها درشویم. آشنا  یمتیق یو الگوها

 یوتفقط ال                                                                       !یمکن

 اکشن یسپرا فقط

 مقاومت یتحما فقط

 بازار یروانشناس فقط

 منتالافاند فقط

 بود  ینا یمکه گرفت ایهنتیج

 یادیسهام بن یمتدر ق ییراتتغ یسر یک، یمچشم نگاه نکن یکهست که به همه سهام با  ینروش ا تریندرست

 ید؟شد دینمودارها م در اآمدن ترامپ ر یا! آیاسیس ییراتتغ مثلا ! یجهان یمتق ییرمثلا تغ ،است

 ید؟نمودارها د در شدیم را هاییتکامود یجهان یهاقیمت یشافزا آیا

 هست! یکوییدخوش روند و لدارند! سهم کاملا  یکالتکن یگرسهام هست باز یسر یک

. ندکسهم شارپ رشد میو  وارد سهم شده استپول هوشمند  یک هیچ تحلیلی ندارندسهام هستند که  یسر یک

 با روند سهم منطبق کنند. را خود یلتحل دانندمیکه  ییهاروشند با کنمی یهم سع یلگرانهمه تحل

 ساند.به سود بر یسکبدون ر راما  تواندمی هاروشساده از همه  یبترک یک یمگفت ینهم برای

 ...یچیمپیم رانسخه خاص خودش  یک یهر سهم برای
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 بود: ینسوال ا خب

 دو ساله سهم بخرد! یدد با حجم بالا به دهخوایو م ددار ییکه حجم پول بالا آمدهما  یشپ یشخص 

   

 

 

 

 

 یمکن یبررس را یطشرا یهبق ،به رشد بوده وراگر  یراخ یهاشرکت در سال یروند سود ساز ینیماول بب

 است  یمثال آموزش یک یاستراتژ ینا :تذکر

  ...یمانتخاب کرد یفاندمنتال رااول  استپ

رحله سراغ م یریممرحله اول رد شد م یلتراز ف ینکهم و در صورت ایکنمیبود که معامله ن یرکه جواب خ یصورت در

 بعد
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 است؟ یتشبه حما یکسهم نزد یام آکنمیدوم: چک  مرحله

 

 

 

 

 

 

 

 

 یبلندمدت یسککم ر یدخر یاگراممرحله از د ۰

 گروه یناز دوستان تو هم یدآخر کلاس بپرس یدکن صبر

 یمبر یدر مرحله بعد خب
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 یندلک یالگو یک یتینقاط حما یکیدر نزد یاآ یمکنمی چکشود، یمرحله استفاده م یناکشن در ا یسپرا خب

 .در جلسه قبل الگوهای کندل آورده شد یر؟خ یاکه نشان از قدرت گرفتن گاوها داشته باشه اتفاق افتاده 

 بالاخره  یمبخر یدبا یک ینیممرحله بعد بب یمبر خب

 

اگر در مورد حجم معاملات و نحوه تحلیلش مشکلی دارید  .یمکنمی یبررس رامرحله بعد حجم معاملات  در خب

 حجمی رو دانلود و مطالعه کنید. پیشنهاد می کنم حتما فایل دو جلسه آموزش تحلیل 

 کنید. استفادهبیکسو وایزر  برای دانلود می تونید از قسمت آموزش های نرم افزار

 

 

 

 

 

 لود نسخه اندرویددان

 ios دانلود نسخه

 خرید و فروش ثبت نام در سامانه آنلاین

 

https://cafebazaar.ir/app/ir.negano.bourse/?l=fa
https://appsto.re/ae/plFqbb.i
https://www.irfarabi.com/signup/ref/777
http://abcbourse.ir/
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  یمشویپرقدرت بود وارد معامله م یروند صعود یککننده شروع  ییداگر حجم هم تا خب

 

 یسپرا یگاهدوستان در مورد جا دیپرسنم یدر خصوص یادیز سوالات،  زیراااااا، مثال رو زودتر از موعد زدم ینا من

 اکشن...

 هست؟ ییروش جادو ینا آیا باشه؟ یگهد یهاروش یگزینجا تواندمیاکشن  یسپرا آیا

 یدنابه شما بدم که از الان بد Big Picture یککردم  یسع من ؟یخورداکشن بدرد م یسپرا یگهم آمدههم  یکی

 ...یمقصه قرار دار یکجا
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 .با روند و خواندن چارت ییسراغ آشنا بریم ،یاکش و مباحث قبل یسبه مبحث پرا یمبرگرد خب

 LWP یاکشن الگو یسخوب پرا یاز الگوها یکی

Long Wicked Patterns (LWP) 

 اند:شده یلها از دو بخش تشکچارت اینجور

 (ینزول یا یدار )صعودروند یکندل یبترک یک. ۱

 یخنث یکندل یبترک یک. ۰

  هاخرس ایداد که کنترل در دست گاوهاست  یصبتوان تشخ یکه براحت یبیترک یعنیپر قدرت  یکندل ترکیب

 

... که میروند پر قدرت دار یکما در ابتدا ، )کنترل دست گاوهاست( یپر قدرت صعود یکندل یبترک یکاز  نمایی

 قدرت را در دست دارند... یدارنکاملا واضح است خر
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 یددقت کن یرتصو نای هب

 پر قدرت هستند یارکندل(.... فروشندگان بس ۴پرقدرت )حداقل  یروند نزول یک

حال مبارزه با و در آمدند  یدانبه م یدارناست. خر یدرانآمدن خر یدانبه م یانگرکندل که نما یک سپس

 و برگشت روند یدرانخر یروزیپ یتدر نها و فروشندگان هستند.

 نکته: سه

بوده  کیو بسته شدن به هم نزد ییبازگشا یمتق یعنی. بدنه کوتاه شده که نشان از کم شدن قدرت روند است )۱

 (یرهبالا گرفتن بگ یارفتن  یینبه پا یمنسته تصمابازار نتو یعنیو 

 نیممیرا تا م یمتوجود داشته و فروشندگان ق یچنان فشار فروش روند نزولهم یعنیبلند بوده ) یینپا یه. سا۰

 .دادند اسهام خودشون ر یبترت یبردند و با رنج منف یینپا

 یمتق یتا بالا یرا حت یمتشده و ق یادز یاربس قدرت خریدارانکندل  یدر انتها یعنی. کندل سبز است )۳

 آوردند( کندل بالا ییبازگشا
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 یاربس کاتن، بالا مثال زدم یلمن در فا یادیز یبرگشت یهاکندل، ینیدبب یدناتویشکل بهتر م یندر ا ار یدو کندل برگشت تفاوت

 .گرفت یدبرعکس جواب خواه یقاوگرنه دق یدکن یترعا یدهست که حتما با یزیر

 .موفق نبودند یمعامله کردند ول یکندل یدهند که بر اساس الگوهایم یاماز دوستان متاسفانه پ خیلی

 یریدگیدرصد شما جواب م ۵۷ یبالا ینانبارها تستش کردم و با سطح اطم یگمکه بهتون م یروش من

 .یدبه دقت اجرا کن اتمام مراحل ر یهکاف فقط

 :یادب یشممکنه سه حالت پ یروند صعود یکاز  بعد

 یکم قدرت و خنث یهاکندل. ۱

 یبرگشت ی. الگوها۰

 ادامه دهنده ی. الگوها۳
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 یروند صعود یکبعد از  ینیمب یرو م یخنث یهاکندلشکل بالا  در

داشته  یدنبا یصعود یادر کل نزول و  باشند. یمحدوده خاص نوسان یکدر  یدبا یخنث یا یدروند سا یا یخنث یهاکندل یدکن دقت

 .یستن یباشه وگرنه خنث

 اتفاق است: یک یدنو یفتندپر قدرت اتفاق بروند  یکفقط اگر بعد از  یخنث روندهای

 (ی)در روند صعود رانایدشدن قدرت خر ضعیف

 (یشدن قدرت فروشندگان )در روند نزول ضعیف

عنوان  به ت...مهم اس یاربس یارنکته بس ین... ایممان یم ییدهبما منتظر تا یدنظر داشته باش درود. شیفروش ما نم یا یدبر خر یلدل اما

 مثال
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  کاملا اشتباهه یهست ول یکنزد یاربس یبه جواب اصل ۳ جواب، ها اشتباه بوددر صد جواب صد خب

 .یدآن باش یدیمنتظر تا یدحتما با یدکرد یافتنشانه در یک ینکهبعد از ا. میکن یباهم بررس اجواب درست ر ذاریدگب

 اشتباه است. این، یستکندل ن یکصرفا  تایید

 .یمکن یینسطح اعتبار تع یکاست که  ینکردم ا یداکه پ یراهکار بهترین

 

است سهم در  ممکن سطح اعتبار یک، حد ضرر یک، یکنزد یتحما یک خط اعتبار است. یک یدمکه کش یخط

 نشکند یسطح برسد و آن را حت نایهکندل ب ۷سطح برسد و آن را بشکند و ممکن است بعد از  نای هکندل ب یک

 

 .شد یمسطح شکسته شد از سهم خارج خواه نایهک یدر کندل دقیقا
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که  یدر صورت .دنکنمیو همه شروع به فروش سهم  شودیسهم عرضه م یدکه صف خر افتدیم یاداتفاق ز این

 یرو بررس یاد سهم شلن)نمونه: رو ددهیادامه م ار خود و روند شودیم یدسهم بعد از چند روز مجدد صف خر

 (یدکن

ا ممکن بود بال یرتصو ینهم در .یدفروش کن یا یداقدام به خر یستقرار ن یخنث یا یگشتبا هر کندل بر بنابراین

 :مثال. برگردد یکندل سهم مجددا به روند صعود ۷بعد از 

 

سهم مشخص کرده  یسطح برا یک .یمکنمیمشاهده  یپرقدرت ما چند کندل نزول یروند صعود یک یانتها در

له خط معام یرگفتم اگر دو کندل پشت سرهم با حجم بالا ز و مهم سهم بود.  یهایتاز حما یکی یقتدر حق بودم.

 فروشم.یشد سهم رو م

 .رشد مجدد جمع شود یک یمعامله شد تا فنر سهم مجددا برا هاقیمت ینکندل در هم ینکه چند ینیدبمی
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 دایفروش پ یبرا یلیهم دل هنوز ؟؟؟نقطه فروخته بودم آندر  اگر و سهم حرکتادامه نشان دهنده هم  شکل بالا

 .نکردم

 یقتقح درست، اشکال بازار ما ینا .یستن یشود دوجیم یلکه تشک یکندل یمتوال یدهایدر صف خر یدکن دقت

 پرقدرت است یاربس یدکه کندل صف خر یرمق هست در صورت یو ب یخنث یکندل یکندل دوج

 :یمگرفت یادکه امشب  ایهنکت

 ... یمکنمیوجه اقدام به معامله ن یچبه ه یکیکندل است یالگو یک یدند با

 .یریدبا چارت ارتباط بگ یدکن سعی

 �� یدنباش خسته

 ��ان شالله  یدو سلامت باش پایدار

 یموسو یدام سید

ای جدیت، به جمع تحلیلگران حرفهی آموزشی رایگان، حداکثر استفاده را برده و با تلاش و امیدواریم از این دوره

 در بازار بورس تهران بپیوندید.

 

 ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
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