
  زسف تاست رر تکرح

است . یعنی یورو در ابتدای ماه یک خطی )قیمتی( را به عنوان قیمت  پیپی یورو 222ت یکی از موثرترین حرکات ، حرک

پیپی برای خود ایجاد کردن )از خط پایه( . و این را به  222پایه در نظر میگیرد و پس از آن شروع میکند فازها )خانه های( 

صورت بینهایت تکرار میکند. چه به سمت باالی خط پایه و چه زیر خط پایه. این خانه ها و یا فازها فقط و فقط در هر ماه 

معتبر بوده و ماه بعدی دیگر اعتباری نخواهند داشت. یکی از بهترین روشهای پیش بینی قیمت آینده برای دراز مدت ، 

همین روش است که با یک اعجازی وصف ناشدنی ، مسیر را مشخص می کند. حتی احتمال اینکه قیمت ریورس 

 مینامیم. 4نام این روش را تمپلیت   میکند را از این روش میتوان بدست آورد.

پس از محاسبه ، خط پایه مشخص میشود . حال از خط پایه یک فیبوناچی به سمت باال رسم میکنیم به صورتی که 

پیپ دور از خط پایه . بدین صورت اولین فاز را رسم  220% آن نیز 100% فیبوناچی بر روی خط پایه قرار میگیرد و 0

% فاز قیلی 100% آن را بر روی 0نموده اید . حال همین عمل بایستی تکرار شود . دوباره یک فیبوناچی رسم نموده و 

% . بدین گونه فاز دوم باالیی خط پایه نیز تکمیل میشود . همین عمل را 0پیپ دورتر از  220% آن را 100میگذاریم و 

 میتوانید تکرار کنید .

% 100برای فازهای پایینی هم همچون مرحله قبل ، فیبوناچی رسم میکنیم ، اما ایندفعه از خط پایه به سمت پایین . 

پیپ دورتر از خط پایه قرار میدهیم .برای مراحل بعدی نیز همچون 220% فیبوناچی را 0فیبوناچی را بر روی خط پایه و 

 فاز باالیی ، فازهای پایینی را تکرار کنید .
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 شکل فوق نحوه ترسیم فازها را نشان میدهد

 4قوانین استراتژی معامالتی  بر اساس تمپلیت 

 %(6.32قرنونت ولت)قرنونتشکس تت

% را بشکند ، آنگاه میتوانیم انتظار 2..2هر وقت قیمت برای اولین بار در ماه جاری و از فاز پایینی و نه فاز فعلی ، بتواند خط -1-1

 % داشته باشیم.02رسیدن قیمت را به 

قیمت حتما بایستی برای اولین بار در ماه جاری این خط را بشکند . یعنی قبال )در ماه جاری ( این سطح قیمتی دیده  -2-1

 نشده باشد . 

% همان فاز رفت ، نمی 2..2% رسید و دوباره ریزش کرد و برای باری دیگر باالی 02% را شکست و به 2..2اگر قیمت  -1-.

 % را داشته باشیم . چرا که یکبار وظیفه خود را انجام داده است .02توانیم انتظار رسیدن به 

 %ت حتپریین(05قرنونتدومت)قرنونتشکس تت

% را بشکند ، احساس قیمت برای صعود بیشتر 02% صعود کرد و توانست خط 2..2در صورتی که قیمت پس از شکست  1-2

 % پیشروی نماید.122-2.شده و بایستی تا  

% را ببیند . این مواقع اکثرا در اواخر ماه 122صعود کرده و قادر نخواهد بود تا سطح  42.4در بعضی از اوقات ، قیمت تا لول  -2-2

 اتفاق می افتد.

پیپ به عنوان ریورسال وجود دارد . که باعث میشود تا قیمت در آنجا ، احتمال ریورس داشته  14%+02نقطه ای در سطح  -2-.

 را خواهیم داشت. 2.-%122باشد . بنابراین،پس از شکست آن نقطه است که انتظار رسیدن به 

این قانون نیز همانند قانون اول ، در صورتی که اولین بار باشد و در گذشته ماه جاری ، قیمت باالی آن  نقطه نرفته باشد  -4-2

 معتبر میباشد. به عبارت دیگر ، در ماه جاری نتوانیم اثری از چارت و حضور قیمت در آن نقطه را پیدا کنیم.

 %(4237قرنونترومت)قرنونتشکس ت

این قانون همان موارد قانون اول را دارا میباشد ، با این تفاوت که قیمت از فاز باالیی و برای اولین بار در ماه جاری وارد  -.-1

 $ میشود و آن را میشکند.42.4منطقه 

% پیپ خواهد 2+14% پیپ برود ، تا 02-14% میرسد. در صورتی که بتواند زیر 02% را شکست ، به 42.4اگر قیمت  -.-2

پیپ که یک ریورسال است  14-%02پیپ از این منطقه کامال شکست را تایید میکند . بنابراین برای اطمینان  4رسید .)عبور 

 پیپ شکسته شود.( 4بایستی 

در این قانون نیز ، در صورتی که قیمت وظیفه خود را یکبار انجام داده باشد ، دیگر مسیر خود را رفته و ورود دوباره قیمت به  -.-.

 همان منطقه ، شامل قوانین ذکر شده نخواهد بود.
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مواردی که معموال تریدرها ، به اشتباه شامل قوانین میدانند ، زمانی است که قیمت قبال یک منطقه را دیده ، ولی دوباره وارد 

 آن منطقه میشود . افراد فکر میکنند که شکست دوباره آن سطوح ، دوباره شامل قوانین میشود. 

 به اشکال زیر به خوبی توجه کنید!

http://abcbourse.ir/


http://abcbourse.ir/

