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 به نام خدا

ای آموزش جلسه ۰۲از مجموعه  هشتمخدمتتون هستم با جلسه یز. در خدمت دوستان عز یرسلام و وقت بخ

 اکشن. یسپرا

تقویت مهارت های ترید کردن، صرفا با تکیه بر منابع آموزشی قابل  .یستن یمهارت صرفا تئور یک یلترنویسیف

ه شما ب راتواند زبان و برخی اصول تواند شما را یک تریدر کند. او میحصول نیست. بهترین استاد ترید هم نمی

 آموزش دهد. اما ...

  ادامه مسیر را شما باید به تنهایی بروید!

 

 

 

 درس مهم امروز. امروز قصد دارم نگاهی به دروسی که در آینده یاد خواهیم گرفت داشته باشیم. اما

 نید کاملا مستقل و براحتی از بازار کسب سود کنید! طور که قول داده بودم در انتهای این دوره شما باید بتواهمان

 به خط کوچک و ضعیف زیر نگاه کنید. به نظرتون این چی می تونه باشه؟

 

 

است بهتون تبریک میگم. فرض کنید کندل کوچولو از  شروع یک کندلاگر حدس شما این هست که این خط 

پیش متولد شد. دقیقا همون زمانی که کندل قبلی مرد این قیمت متولد میشه. این کندل کوچولو دقیقا یک ثانیه 

ای میماند که با مرگ آن و از خاکسترش ققنوس بعدی متولد شبیه ققنوس پرنده افسانه هال! )داستان کند

 شود(.می

 آید. این کندل به مرور رشدتا اینجای کار کندل کوچولو هنوز خوب و بد رو یاد نگرفته و کاملا خنثی به نظر می

 کند و یک دوره زندگی )مثلا یک روز( دارد.می

 تواند در را به شما نشان دهد؛یک استاد خوب، نهایتا می

 کنید و قدم بردارید، کاملا وابسته به شماست این که در را باز 
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، زسب)خوب نیم بفهمیم که کندل اتوو نحوه مردنش )نقطه بسته شدن( میآخر عمرش از کارهایی که انجام داده 

ه ک گاهی اوقات هم ممکن است طوری زندگی کند( بوده. خرسی، سیاه و یا قرمز)بد ( یا کندل گاویسفید و یا 

 .ی دوجی(هالنهایتا بین این دو باشه و خنثی )مثل کند

کنند با دست بزنن تو سر کندل می ما سعی ها دائ: خرسی و گاوی. خرسدر حقیقیت دو نیروی کلی وجود دارد

د و سعی نکنرا میگیرن و مقاوت میهاشون زیر کندل بفرستند. در مقابل گاوها با شاخ به پایین د آن راو سعی کنن

 بالاتر ببرند! د کندل راکننمی

 وده.ب ترقوییم در این کندل کدام نیرو بر دیگری غلبه داشته و ما این است که تشخیص ده هدف اول           

 کدام نشانه چه هست! اگر فراموش کردیدو توضیح دادیم هر  هاهقسمت اصلی داره: بدنه و سای ۰گفتیم کندل 

 رو مجددا مطالعه کنید. 7تا  1جلسات حتما فایل 

 به طور خلاصه:

سایه و ران ای خریداشتیاق لحظهیعنی یه بلند بالایی سا. بدنه بلند یعنی قدرت بیشتر در جهت رنگ کندل

 .اشتیاق لحظه ای فروشندگانیعنی  بلند پایینی

ینک به گروه از لتانتوند دوستان تو خصوصی پرسیدند. جهت دعوت دوس لینک گروه رو اینجا میذارم چون بعضی

 زیر استفاده کنید: 

 

 

بسیار قوی هستند و به این شکل  هاسخرمی شوند متوجه می شویم منفی پشت سرهم  هالوقتی تعدادی از کند

اوها و گ بیافتدها سخرکنترل کامل در دستان  م شکل می گیرد. گاهی اوقات  ممکن استدر سهنزولی یک روند 

 .(کندارند )مثلا وقتی که ترامپ یک شیرین کاری جدید میگذمیترسیده و پا به فرار 

رسد که یک گله خرس به سهم حمله کردند و گاوها هم یحتمل به نظر می ه عنوان مثال در تصویر زیر اینگونهب

 کاملا واضح نیست؟ هالدر کند هاسآیا قدرت خرتومان رسیده.  0۰۲تومان به  ۰۲۲رفتند چرا! سهم از محدوده 
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شود. شروع میها سخرو گاوها گردند و در یک نقطه برخورد و دعواهای بین روزی از چرا برمیگاوها اما به هر حال 

ها را شکست دهند. در این نقاط باید منتظر بتوانند سریع آنگاوها ه نقدر خسته باشند کآها سخرممکن است 

 .برگشتی باشیم )الگوهای برگشتی گاوی( علایم

د و در آن نقاط کننمید. آن ها مناطق امنی پیدا کننمیحمله ن هاسخرهم در هر محلی به گاوها دقت کنید 

 .ها حمایتی(د )مناطق یا زونکننمی هاسسعی بر محاصره و شکست خر
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 مرور کنید: سوال را همیشه در ذهن خود 3کنید این س اکشن معامله خواهید به روش پرایبنابراین اگر می

 کنترل دست کیست؟ (1

 این کنترل قوی یا ضعیف است؟ (2

 آیا نشانه ای در مورد از دست دادن کنترل وجود دارد؟ (3

. به تصویر زیر از سهم بکهنوج دقت کنید.دهمبرای یک سهم جواب  هم این سه سوال رافرض کنید من بخوا  

 

مشخص  رادر شکل کامل مشخص کنیم. در تصویر زیر من در انتهای نمودار چند ناحیه  را هالخب بذارید کنتر

 کردم.

و روند نزولی پرقدرت هاسقرمز: قدرت خر  

 سبز پررنگ: گاوهای پرقدرت و روند پرقدرت صعودی

و روند ملایم و خنثی دکننمیسبز کم رنگ: گاوها احتیاط   
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ی به هاسشروع شده و در ناحیه قرمز رنگ خر هاسنمایی خرقدرت Aخب کاملا واضح است که ابتدا از نقطه 

 ای حمله کرده و گاوها فقط گهگاهی یکی دوتا شاخ میزدند. گله

ی هال)کند هاسمی از برابری قدرت گاوها و خر( شاهد علائBتومان )نقطه  0۲۲ی محدوده هاقیمتتا اینکه در 

 خنثی و به اصطلاح برگشتی( هستیم.

 

درصد  01ند و سهم را حدود شوها موفق می. آناز این نقطه گاوها قدرت گرفته و سعی در بالا بردن سهم داشتند 

 رسند.می 541تا  5۰1دهند تا اینکه به منطقه رشد می
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بار از  ۰. زیرا گاوها در این منطقه ستهاسخرو منطقه امن برای گاوها این منطقه یکی از مناطق خطر برای 

 (. ۰و  0شکست خورده بودند )نقاط  هاسخر

 

داریم. برای همین گاوها در این منطقه چند  هاسما مقاومت سختی از خر 541تا  5۰1ی هاقیمتدر حقیقت در 

 دعوا کردند. اما نکته قابل توجه چیست؟ هاسروزی با احتیاط به خر

نا تاچ کردند. ضم راستیم که گاوها این محدوده ی بالایی ههاهدر منطقه سبز کم رنگ چندین و چند بار شاهد سای

 هالشرایط حجمی )مراجعه شود به جزوه آموزش حجم معاملات( نیز به نفع گاوهاست. از طرف دیگر اکثر کند

 رنگ آبی یا گاوی دارند و نشانگر این است که کنترل در دستان گاوهاست.
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 ی اجتماعی بود هاهر یکی از شبکخب شما چه تحلیل دارید؟ این تحلیل سه روز پیش من د

 

 

بینید که گاوها با قدرت بالا و سهم درگیر مقاومتش بود. اما میمده بود کندل پرقدرت آخر نیاهنوز آن زمان 

شدند. هاسموفق به شکست خر  

جلو بروند.تر ای که گرفتند پر قدرتفرار کنند و گاوها با انگیزه هاسای که ممکن است خرهبه نظرم اینجا نقط  

مطالعه کنید.  راجلسه قبلی  7خب پس برگردید و مجددا   
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 �� یدنباش خسته

 ��ان شالله  یدو سلامت باش پایدار

 یموسو یدام سید

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

بپیوندید.در بازار بورس تهران   

 

 

 

 ی اجتماعی دنبال کنیدهاهما را در شبک
 

 

 

   

 

 

 

 

https://telegram.me/BixoViser
https://instagram.com/BourseBixoViser
http://www.aparat.com/omidanalyzer
https://telegram.me/joinchat/A-muWDwQxvgHrSHksoQPng
file:///C:/Users/Omid/AppData/Roaming/Microsoft/Word/t.me/BixoSupport
http://abcbourse.ir/

