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اما اين بار در مورد .صحبت مي كنيم Bو  2و موج اصالحي  ABCامروزدر مورد  مثال ديگري از 

در حالي كه خيلي از شما مخصوصا تريدر هاي كوتاه مدت در بازار , ت ميان روزييك چار

  .هستيد

در جلسات بعد به سمت استراتژي هاي تريد ميان مدت با بكار گيري  اين تحليل هاحركت 

  .ميكنيم

 .بيندازيم Jan6در  S&P  15 MINبياييد نگاهي به يك مثال جديد از 

  

http://abcbourse.ir/


استفاده كردم   DAYNAMIC TRADERدر نرم افزار بي نظير  من از پايان موج جاري:  قيمتقيمتقيمتقيمت

  ماينر   و موج Bيا  2براي نشان دادن بيشترين احتمال براي هدف قيمت براي دو موج 

C يا  2ياB.  

بسيار باريكي از هدفها را در محدوده ) خوشه اي(CLUSTERاين طرح براي ما يك منطقه 

  .زدتوسط دو حالت زير مي سا 1398.70-  1402.8

  :در جايي كه  Cارتباط ايجاد شده  قيمت براي يك موج 

 1402.80در  Aموج  C % :100موج   •

 1398.70در  Bاز اصالح خارجي موج  C % :127.2  موج •

  :در جايي كه 1402.50در  Bيا  2و اصالح قيمت براي يك موج 

 1402.50در  Aاصالح قيمت از موج   B % :0.618يا  2موج  •

  را كامل ميكند Bيا  2هدف قيمت  موج 

ارتباط قيمت از حركتهاي مختلف و درجه هاي مختلف يك حركت با هم دسته بندي مي شود در 

  .1402.80تا  1398.70يك محدود نسبتا باريك از 

از مطالب گذشته مي دانيم كه مينيمم و ماكزيمم دوره زمان پيش بيني شده براي اصالح :     زمانزمانزمانزمان

  .محدود مي شود  Aيا  1از زمان اصالح موج  1.618%و  50%بين  Bيا  2موج 

درست در ماكزيمم هدف زمان براي  JAN 6ما از چارت مي بينيم  كه كف قيمت در پايان روز  

  .پايان مي يابد Bيا  2موج 

ساده ABCبه صورت يك   Bيا  2از مطالب قبل همچنين مي دانيم كه يك موج اصالح :  الگوالگوالگوالگو

  .آشكار مي شود
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  .ساخته است 6JANرا در ABCيك  S&Pدر چارت باال به نظر مي رسد 

  چه زماني تغير اين انطباق قيمت و زمان و الگو حتمي است؟

  Bيا  2قيمت و زمان والگو  براي موج  6JANدرست در پايان روز كاري  1401دركف قيمت 

  .منطبق شده 

  .هدر ذهن داشته باشيد كه تمام اين محاسبات قبال انجام شد

در پتانسيل كف است و ما مي توانيم به   s&pبا در نظر گرفتن  اين آگاهي كه در حال حاضر 

آن به صورت يك فرصت براي وارد شدن با يك معامله خريد نگاه كنيم با اين وصف كه بازار 

 .به ما يك تاييد اوليه  كف راقبال داده است

 

  : مثال 

تايي و صعود براي  5شد ، قيمت بعد از ريزش شكل زير قيمت سهام شركت هاليبرتون مي با

سه اصل اساسي هر تريد را به نحو احسن انجام داده و براي موج سوم برخاسته  2orBساختن موج 

  . است 

  

  

  قيمت : اصل اول 

  .خاتمه يافته است   Bموج  Aريتريس موج % 78.6در محدوده 

  

   الگو :اصل دوم 

  . ريتريس هم پوشاني دارد % 78.6باشد كه با سطح  مي CD=1.618ABالگويي كه شاهد هستيم 
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  زمان : اصل سوم 

 Bرا بعنوان انتهاي موج  ATP %161.8عنوان شد ، سطح  1همانطور كه در فايل آموزشي شماره 

  .در نظر گرفتيم 
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