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                                                                                                                                                                                                                                                                                            3بخش بخش بخش بخش ----2or Bاصالح هاي موج اصالح هاي موج اصالح هاي موج اصالح هاي موج 

        ::::نقطه ورود و مديريت تريدنقطه ورود و مديريت تريدنقطه ورود و مديريت تريدنقطه ورود و مديريت تريد

در اين جلسه .بكشيد2or Bدر جلسات گذشته به شما آموختيه شد كه چگونه پروجكشن را براي محدوده موج 

رند برگشتي و نقطه ورود و تكنيك مديريت چيست و چگونه مي توان براي رسيدن به شما آموزش خواهيم داد ت

ابتدا تحليل شما بايد بيانگر اين باشد كه در كجا بيشترين احتمال شروع روند را .به پروجكشن استفاده كرد

وند كه در اين جا  به بيان ديگر قيمت و زمان و الگو بايد بر هم منطبق شوند تا پتانسيلي را براي پايان ر.داراست

  .به وجود آورد   2orBپايان يك موج  اصالحي 

خريد و فروش در  ,يك روش ساده و بسيار قابل اطمينان و كم ريسك و كوتاه  مدت در استراتژي ورود 

زمان براي كامل / است البته اگر بازار اولين  بار  به هدف قيمت كف  / سقفشكست نزديكترين حركت 

  .باشدكردن ترند رسيده 

دارد كه  2orBيك دستيابي به هدف قيمت و زمان براي كامل كردن موج S&Pشاخص  Jan 6در پايان روز 

  .در جلسات گذشته راجع به آن صحبت شد

        ::::استراتژي تريداستراتژي تريداستراتژي تريداستراتژي تريد

كف پايين حركت  پيپاوليه محافظ يك  stopقبلي و قرار دادن يك  سقفباالتر از حركت خريد يك پيپ 

  .قبلي

Stop  اوليه محافظ در وارد شدن به تريد در قيمتي گذاشته مي شود كه اگر به آن برسد ين خريد  مربوط به ا

  .اصالحي كامل شده كفماركت به ما سيگنالي مي دهد مبني بر اينكه 
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stop  ابتدايي محافظ  اگر يك معامله خريد انتخاب شده باشد در جايي قرار داده مي شود كه بازار تمايل دارد

  .اشتباه است روند رگشتد كه اين تحليل بسيگنالي بده

  .شكل گرفته&P Sبياييد نگاهي بيندازيم كه چگونه براي شاخص
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اوليه محافظ  stopتريد مي شد و يك  1423.20يك پوزيشن خريد زماني انتخاب ميشد كه ماركت باالي 

سابقا در يك پوزيشن خريد اگر ماركت به دلخواه شما .قرار داده مي شد1401.00سطح  باالي pipيك 

تا از سود بدست آمده ) است trailingمنظور همان (را باال بياوريد  stopحركت كند نياز داريد اين سطح 

  .خود محافظت كنيد

خرين روي آ stopبراي پيش بردن .است stopيك روش ساده و منطقي و بسيار موثر تريل كردن سطح 

  . ادامه مي يابد كار ساخته شود اين  كفتا زماني كه يك حركت  قبلي وكف بخش كه دقيقا زير آخرين 
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پايين تر سطح پيپ  بايد تا يك  Stopجديد ساخته شده و سطح  كفيك حركت  7Janدر قسمت آخر روز 

نقطه ورود  1423.20 باال آورده شود كه بايد مطمئن باشيد كه در نهايت يك سود كوچكي از سطح 1427.6

  .داريد

اين پوزيشن خريد با يك   1462.5بعدي يعني در سطح  كفپيش برود تا در حركت  stopاگر در اين روز 

 .خواهد خورد  Stopسود قطعي 

  

قبلي بسيار كارا و موثر است و يك استراتژي ساده كه شما با  كف/ سقف  روي حركتهاي  Stopتريل دادن 

  .مان ممكن در ترند نگه مي دارددرايت در بيشترين ز
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اوليه محافظ را دريك   Stopو قرار داده  0.8986در اين جا يك پوزيشن خريد را يك پيپ باالتر از سطح 

و در صورت .وپر شدن محدوده زماني قرار مي دهيم 2orBبا فرض تكميل شدن موج  0.8729پيپ زيرسطح 

تريل شده و به زير سطوح مشخص شده  Stopا معامله خريد ما اين سطح پيش رفتن بازار در جهت موافق ب

در واقع با هر بار ايجاد شدن يك سقف جديد اين جابجايي هم ادامه مي يابد تا .انتقال مي يابد) مربع هاي قرمز(

  .ما بخورد و ما را از بازار با سود  خارج كند Stopسطح 

  

مشخص شده با اين تفاوت كه اين بار پوزيشن فروش  Stopرود و ين مثال زير هم به همين نحو نقطه ودر ا

  .داريم
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