
 

 سالم دوستان گرامی :

برای امروز قصد دارم یک نوع روش تحلیل بازار بر اساس پیوت های خاص رو براتون 

 تهییه کنم .

 

می گیرند و معموال موانعی  پیوت های شکل گرفته معموال در این نوع سه ساختار شکل

 برای رشد قیمت و همچنین چرخش قیمت ها هستند.
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همانگونه که در این تصویر مشاهده می کنید قیمت پس از رسیدن به پیوت های قیمتی 

قیمت از یکطرف پیوت خارج شده  از خود نشون داده و در نهایتواکنش های قابل توجهی 

و به حرکت خود ادامه داده .در حقیقت در این نواحی برای ادامه حرکت قیمت تفاهمی بین 

امضا شده و هر دو طرف خریدارن و فروشندگان  می باشد که خریداران و فروشندگان

 متنعم از این ساختار قیمت بوده اند.

 
بور کرده و در بازگشت قیمت یک فرصت در ادامه می بینید که قیمت از یک ناحیه پیوت ع

 معامالتی دیگری رو برای ما ایجاد کرده!
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 پس همانگونه تا کنون مشاهده کردیم قیمت هموراه در بین پیوت ها حرکت میکنه!

 حال به موضوع تایم فریم ها و پیوت های تایم باال و تایم پایین می پردازیم.

 
از یک محدوه پیوتی خودش خارج میشه و پس از  توجه شده اید قیمتمهمانگونه که تا کنون 

بازگشت به اون حرکت اصلی رو شکل میده ! قبال این موارد رو در مباحث فلگ ها همگی 

شنیده بودیم .اما مورد مهمی که باید هموراه مد نظر داشته باشیم مبحث تایم فریم و اولویت 

اید همیشه حواسمون به پیوت ها ها هستش برای اینکه هموراه دچاره کمترین اشتباه شویم ب

 های مهم تر باشه که اونها رو در تایم های باال باید هموراه مد نظر داشته باشیم برای مثال:
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پس وقتی پیوت تایم روازنه ما در نزدیکی یک پیوت تایم فریم ماهانه وجود داره هموراه 

یوتی در تایم پایین جعلی محسوب خواهد اولویت اصلی با پیوت تایم باالتر خواهد بود و هر پ

 شد.

 
پس وقتی ما در تایم فریم خاصی پیوت های خودمون رو مشخص می کنیم به تایم های فریم 

های باالتر مراجعه می کنیم تا موقعیت قرار گیری قیمت رو مورد بررسی دقیق تری قرار 

 دهیم!
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ه سطوح پیوتی تایم روزانه می بینیم قیمت بوقتی به سطح کف و سقف قیمت توجه کنیم 

 واکنش نشون داده !

 
پس انتظارت ما اینگونه خواهد بود که قیمت به سطح پیوتی تایم چهار ساعته خود برسد.اگر 

بتونه حمالت دیگری هم به سطح پیوتی داشته باشه انتظار  رسیدن به پیوتقیمت پس از 

داشت . عبور قیمت از پیوت و ادامه حرکت پس از پولبک به سطح پیوت را خواهیم  

 پس کم کم متوجه دلیل بجود اومدن نویزها در بازار ها رو متوجه می شویم.
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نتیجه ای که می تونیم بگیریم اینه قیمت با توجه به واکنش در سطوح مهم در تایم فریم 

متی خواهد بود .یید کردن واکنش قیباالتر همچنین در پایین تایم هم شروع به ساختار تا  
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پس هنگامی که چارتی در پیش روی خودمون داریم در ابتدا به این امر می پردازیم که 

 قیمت در چه ناحیه ای قرار دارد!

 
 آیا واکنش های قیمت بعلت نواحی مهم در تایم باالتر هستند؟
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کنیم که وقتی در تایم باالتر می روم چه می بینم؟ در نهایت یک زون کاری را مشاهده می 

قیمت در حال جمع کردن انرژی برای یه حمله خوب می باشد از دور نمایی که از چارت 

دارم می تونم بفهمم که حمالت بایر ها از گذشته پر بارتر نسبت به سلرها بوده پس احتمال 

صعودی شدن قیمت برایم باالتر هست و برای تایید این امر می تونم از تایم فریم های پایین 

هنمایی بیشتر رو بگیرم!تر را  

 
خوب با حمالت بیشتر قیمت به سوی پیوت تایم فریم چهارساعته انتظار عبور قیمت از 

صعودی رو دیدیم که قیمت به اون رسیده و  پیوتدقیقه یک  15اونرو داشتیم .در تایم 
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م.انتظار رشد قیمت رو داشتیم .اولین تی پی خود را در ناحیه پیوت تایم باالتر ست کردی  

 
 

 پایان قسمت اول 

1396تهییه کننده : رضا متین  اسفند ماه   
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