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 وفسکیکاز نگاه توماس بول هدرّ و هقلّ عرض

 

 

 خالصه

روسنن سستصننل ننناست نناضسونناکسوسآا بننجست سننناس  نن سوسسدّرهینناسسقّلنن ممکنناست نن سننناستسهاننااس نن ا سننناس
س.قبم سقادرسن ستفزتیشس ودسخودسناشب 

س. ارتی سن هایسدترس سهاسقبم ناریکسدرس اهشسروس سسهایسقّل ناست اضستزمو ستیاسمقال ،س

س.قبم س ارتی سن هایسدترس ستصل وتژگوس سروس سسدرناریکسسهایسدّره

شنن  سگننادسسیسننن آمایننبسنبرننهاسهنناسدّرهسسنن  سننن سسهاسقّلنن تمنناس،سدتردو ننودس زئنن سسهننای سآفاوتستگاچنن 
س.دترس 

 شناسی روش

آننناستورینننبسس0222ژتسویننن س ننن ا سننننباسس684درسسهننناسدّرهوسسهاسقّلننن سۀمننناستزس نننام بوآا سنننناتیسینننافهاسهمننن
پبننن تس ننناد س ننن سسدّرهوسسقّلننن س205268مننناس .ت نننهفادهسسمنننود (سنازترهنننایس اهرننن ست نننهی ایسن )0202
س.ش هسنودس سن  یسآقسبممساویسسطورسن سآقای ا س

سروزهس02سۀفنناودسرتسدرسیننکسپ  نناسآایاسپننایبا،سنننارآایاستویسینناسهنناسدّرهوسسهاسقّلنن منناسننناتیسپبنن تس نناد س
س.پ اسوت  سشاتیطست  سۀدّرسیاسسقّل سو وت سن رقمسپاسزدهسروزسناتیسآعایفس .تسهاااسسمود 
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س
س.قّل سواکسآعبباسگ چگوس:س0سشکب

٪س2سزینناخطنسننه سشنن  سقبمنن سسشننماد سوسقّلنن زینناسسدرصنن یس2سقبمنن سرتسدرهایسسمبلنن آعنن تدسس نن  
سونناکسننناستینناسرو .ستس ننا سدتد سهنناسدّرههمننباس ننارسرتسننناتیسس .رتسنار نن سسمننود سقّلنن درسهنناسدوسطننا س

 .تورد سن سد  رتسسدّرهیاسسقّل 

سهایسمبلنن آعنن تدسسقّلنن ونناکسس.قنناترسدتردسCسقّلننۀ٪سزینناس2خننطسقامننزس .دهنن سم فاتی نن سرتسسرننا س 1شکک   
س.ت  سBوسسAقبم سنباس

تزس ننفسسنننارآا%س2 نن سسBوسسAقبمنن سنننباسسهایسمبلنن آعنن تدسس .ومننبس نناد ننن سشننکل سوتروسنن سسهنناسدّرهننناتیس
س.نودسرتسشماد (سC)سدّره

س.٪س ارتی سن هایسدترد2سرقمسر  سم تماسن سسظاسسر  سسمود ؛رتسنا٪س02٪سوس3سماسترقا 

سآعبننباسرت(سمبلنن سقبمنن س7)سهنناسدّرهسو(سمبلنن سقبمنن س9)سهاس ننقفسونناکسۀمباسننسمطالعنن ،ستینناستس ننا سننناتی
ست ننهفادهسپ نناسوسناریننکسهایسقّلنن سینناسهنناسدّرهسنننباسآمننایزسو نن سو وت سننن سونناکسمباسننۀستزسمننا.سسمننود 

س.  مسم 
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ننناسستصننل سقبمنن سرتسروسنن س(.پننایباوسروسننن سسروسننن سنننار)سمننود سست ننهفادهسهمچ ننباستزسروسنن ستصننل سقبمنن س
سننناتیستینناسرو .سیننافهمسدّرهینناس ننفسسقّلنن تویسسپبنن تس نناد سقبمنن سنسننه سشنن  سدرسیننکس ننا سق ننبستزسهننا

س.ده سم  وتاسستوریسشگف ن سطازس(ستصل )قبم سسنل  م تآعبباسروس س

 نتایج

س ن سدتسبمسمن مناس.سهسنه  سآناسپ اسهناسدرهس سن سنن سسهاسقّلن  ن سشن  ستیناسننودستولباسچبنزیس ن سمهو ن س
سهاسقّلنن  زئنن سهسننه  ،سهنناسسآفاوتستگاچنن .سقبمنن سنننودسۀمبلننس7وسس9سننن سآاآبننجونناکسسۀمباسننسآفنناوت

 .دترس سآاسگادآاسشوس سینبرهاسآمایبسهاسدّرهسس  سن س

رتس(سسبمنن سپننایبا)سهنناسدّرهوس(سسبمنن سننناریس نن و )سهاسقّلنن سآفنناوتسوملکننادسننناتیسآا ب نناتسماهلننفس0شننکبس
 .ده سم سرا س

 
س.وملکادسوسهاسدّرهس،هاسقّل سروس ستزسماهلفاتسآا ب :س0سشکب

س
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نارینننکسستیسدّرهسصنننورتسن درسروسننن ستصنننل سوسسآاسپنننایباحا ننن سۀسده  سسرنننا سAسۀگوسنننسمیا سو وت سنننن 
سآایاسپننایباسآنناسقّلنن ستویتزسستینناسرقننمس. نناهشسیافنن %س02مبنناسگباسسطورسننن آا بننجستینناس نن ا سننناس.ست نن 
س سم ظننور)سدرسسظنناسنگباینن  امننبسسۀمعاملننت سرتسیننکسس.شنن هست نن سگبایستسنن تزهسق ننبستزسآیببنناسروسنن سفنناود 

سحاصننل سنننازدهسدرسمعننام تسیهاس نن یهزسوست نن س ننقفسدرسفنناو سوس ننفسدرسخاینن س امننب،سۀسمعاملننستز
سهاسقّلنن ماهلننفسسهایسد ننه سدرن هننایاسوملکننادسسۀسده  سسرننا سآا بننجتینناسسهمچ ننباس(.شننودس سمننسلحننا 
س.ت  

سوامننبسنازگرننه سیننکسصننورتسن سناریننکسیهنناسدّرهس.ت نن سFسمهعلننبسننن سسننو سهنناسدّرهسدرسوملکننادسن هننایا
درسه گننا سسوست نن سدرسحننا سسننزو سدّره ننم سسننن قبمنن سسروسنن .س   نن س مننومننبسستصننل سسزولنن سحا نن 

سننننازهم.سننننود٪س63س ننناخهار،ستیننناسنننناسی هنناسدّرهسنننناتیستفنننزتیشسۀساسنننبم.سانننن یس مستفنننزتیشسخنناویستزست 
 (. ارمزدسمعام تۀمحا  سن و )ت  سستم هسد  سن  امبسۀسمعاملسهزترت ستزستفزتیشسۀساسبم

ت ننهفادهسسمقایسنن سننناتیسهنناست نلکنن ستزسس،ننناتیسمعننام تسخننودست ننهفادهسسک بنن س میننالسو وت سننن سترقننا ستزس
س.  ب 

سدرسBس،A)سپ نناسدترسنن سیهاسقّلنن سننن سسسنن  سن هننایسوملکننادسناریننکسیهاسقّلنن س نن سناشننب سدتشننه سآو نن 
سدرسآاآبننجسننن )سنودسنن سن هننایا(سCس،A)ستصننل سروسنن سۀده نن ستدتم وامننبسسو وت سننن سهنناست سو(سDس،Cسمقانننب
س(.پ اسوسناریکسیهاسگاوهسمبا 

 ننن سس ینننتس منننسی هننناسدّرهتزسسوننننودهسس(Fس،E)سنارینننکسیهننناسدّرهمهعلنننبسنننن سسهننناسدّرهسدرسوملکنننادسن هنننایا
س.تس س ادهومبس(سHس،F)سوامبسنازگره سصورتسن 

س

 معامله کردن

 

ستسهاننااستمنناس،سنن تردسو ننودسموفقبنن ننناتیسسآضننمب  سهننب .سننناتیستسهاننااسخننودس مننکسنگباینن س0سشننکبستزس
سنناتیسآصنمبمدرسسوس سنجس  بن سن هنایس نودسآناس  ن س منکسشنماسنن ست ن سممکناسدر ن سۀگوسنسناس  ا 

 .یان س مکسسمای س اهشستسهظارستزس مهاست  سممکاس  س   امسسگ  تری
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س ننا سیننکسشنن  سنسننه سقبمنن سنننارتس(سدّرهس ننفسقبمنن )سقّلنن ستویسقبمنن س:تصننل سروسنن س  نن س نناد سپبنن ت
 .مقایس س  ب سق ب

رتسس(دّرهس نننفسیننننار٪س2)سقّلننن ستویسقبمننن سزینننا٪س2س:پ ننناسیننناست ننن سنارینننکسقّلننن س ننن سسمایبننن سآعبنننبا
نسننه سستولننبا)  بنن سسسگنناهسینعنن ستویسپننبشستزستولننباسنسننه سشنن  سقبمنن سننن سوس  بنن سگبایستسنن تزه
سآعنن تدس،رتسمرنناکس ادینن سدوسقطنن ستینناس نن سه گام (.ست نن سدّرهستزسنعنن سوسق ننبس س نن قبمهننسشنن  

س9سهاسقّلنن سننناتیسوسمبلنن س7سهنناسدّرهسننناتیسونناکسۀمباسنن.سرتسنرننماری سدوسقطنن ستینناسنننباسقبمنن سیهاسلنن بم
مبلنن سس9 نن سدترتیسسقّلنن سهنناس.نننودسخوتهنن سناریننکسناشنن ،س مهنناسیننامبلنن سس7 نن سدترتیسسدّرهسهننا.ست نن سمبلنن 

س.ن ب ب سرتس0سشکب.سنودسخوته سناریکسناش ،س مهاسیا

ست نن سممکنناستمنناس،نزسبنن سآامننباسرتسننناسمرنناه هسهنناسدّرهوسسهاسقّلنن ناریننکسینناسپ نناسنننود سس بننآوتسس مننستغلننج
س.ناشب ستیاسماتحبسرتسط س  ب سآاسمطمئاسشوی سمایب

س0سشنننکبسدرسشننن هسدتدهسسرنننا سآصننناویاسنننناسرتسخنننودسسهنننای س،رتسگنننادتوریس ادیننن ستط وننناتس ننن سه گام 
س.دهب سمطانق 

 معامالتی ۀنمون
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 م ا جست  ؟سفاص سیکسۀده  سسرا سدّرهستیاستیاس.رتسدرسسظاسنگبای سAسۀدّرس

ست ننازهستمننا؛سرتسن ب ننبمس نن ا سرفهننارسگ چگننوسس بننآوتسس مننسزینناتس؛ت نن سمی نن سپا نن س نن ست نن سننن ی  
 .  بمسثان ست سرتسمقال ستیاستط واتستزست هفادهسناسدهب 

 پایبا؟وسن سرسیاست  سنارستصل سروسن سروس س

س04584سدرس ننن ا ستینننا،ستزسق نننبس نننا سینننک.ست ننن ستی ادشننن هس04537سدرس02/02/0206سآننناری سدرسدّره
س04537ننننن سس04584ستزس نننن ا ست نننن سوسپننننایباستصننننل سروسننننن سروسنننن سن نننناناتیا؛ست نننن سشنننن هسنسه 

 .ت  سیافه س اهش

 ؟پ اسیاست  سناریکسدّرهس

 .  اسقاترسدترد(س ا سیآقا)س فستزسنارآا٪س2سدتد س  سرا سسقامزس خطناسسما

س(ت نن سیافهنن سپایا سDسدر)سرت نن س ننم سدرسمبلنن س0سو(سCستزسشنناو سنننا)سچنن س ننم سدرسمبلنن س2سننناسقبمنن 
سهنناسدّرهسۀاسننبمستزتس ا نن .سو ننودسدتردسمبلنن س7سدرم مننو س.شننودس منننسننه سس(Aستز ملنن )سAسسقطنن  سننناریس
 .ت  سناریکسۀدّرسسیکسدّرهستیاس،مبل ست  س7سدترتی

ستزنعنن سسصننعودسحننا سدرسوسدّره ننم سسننن سروسننن سسننزو سهننایسناقبم سناریننکسۀدّرسسیننکسدترتیسمنناسن نناناتیا
ن هننایاسسدّرهسننو سستیننا.ست نن سFسمنناستزسسننو سۀدّرسس نن سمب ننبنس مننس0سشننکبستزست ننهفادهسنننا.سهسننهبمسدّره

 .وملکادسرتسدترد

(س04537م  ننایسس00549)س=نننودهست نن %س3854معنناد سس0202ستوریننبس09سآنناری سآنناس نن ا سقبمنن ستفننزتیش
 04537سناسآقسبم

بمنن س نن مسرتسقسایآاسایبپنناسدرس بننآوتسس سمننسوسرفنن ساوتهنن سسپننبشسمیننا ستینناسمیننبسشنناتیطسهمنن ستل هنن 
سآوتسنن س منسرو ستیناستمناس،( نفسنسنه سشننودستزسننارآا٪س2سحنن تقبسآناسقبمن س  بن سصنن اسناین ستزینا)سنااین 
س.دتشه سناشب سیآاستگاهاس سمعام آ سهایسگبایسآصمبمسآاس   س مک

سChartPattern.irس:تسهرارسده  هم  یسمبازتی سسس:مها ملکوفسک سسسآوماضسنوس:سویس  ه
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