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 دهد می رخ مارکت در که آنچه بهتر درک منظور به های سووینگ و لو سووینگ از استفاده

 مقدمه

 چرا بعضی چیزها اتفاق افتاده است. هر چیزی که شما در چارت مشاهده میکنید از کندل هااست که  کلید کسب سود از بازار فارکس توانایی درک این

که در  واقعیتیتا سویینگ ها به دلیلی خاص شکل گرفته اند ، فهمیدن دلیل اینکه چرا این چیزها شکل گرفته اند به شما اجازه میدهد تا از آن  گرفته

 ، داشته باشید. می رودرویدادی که در آینده نزدیک امکان رخ دادن آن  تشخیص مارکت در حال رخ دادن هست تصویر واضح تری در راستای

تقریبا همه قادر به تشخیص الگوهای کندلی در چارت هستند ی بینند به چه دلیل رخ داده است.فانه بیشتر تریدرها نمی دانند اتفاقاتی که در چارت ممتاس

 اما تعداد کمی قادر اند که به شما بگویند چرا این الگوها شکل گرفته اند.

 همین مطلب در مورد سووینگ ها صدق می کند.

ا قادر به تشخیص سووینگ ها هستند لکن معدود افرادی قادر به توضیح چرایی آن می باشند. اگر تریدرها دلیل شکل گیری سووینگ ها همه ی تریدره

به آن ها اجازه می دهد تا در رابطه با تشخیص اینکه احتماال مارکت به کدام سمت حرکت خواهد کرد و آن ها باید سفارشات شان را بدانند ، این ادراک 

 ا کجا قرار دهند، تصمیمات خیلی بهتری بگیرند.ر

با آنالیز مقدار سفارشات خرید یا فروشی  ، اینکهدر پایان این کتاب شما دلیل شکل گیری سوووینگ ها را در روندهای صعودی و نزولی خواهید دانست

 .ز بقیه مهم تراند چگونه تشخیص دهید کدام سووینگ ها ا وارد شده اندکه زمان شکل گیری سووینگ به مارکت 

 (-امیدوارم از کتاب لذت ببرید :

 مشخص شده اند.   SLو سووینگ لوو با   SHمترجم : در سراسر کتاب سووینگ های با 

 اکبرنژاد ابراهیم محمد:  مترجم

 

 

 چه چیزی باعث بوجود آمدن سووینگ ها در مارکت می شود ؟

اما  سوینگ ها در سرتاسر چارت هایمان  مشاهده می شوند. هر روزه ما حتما شاهد حداقل یک سووینگ های یا سووینگ لوو در چارتمان خواهیم بود.

 یاد نمی آورم یک کتاب یا مقاله ای درباره اینکه چرا سویینگ ها شکل میگیرند مطالعه کرده باشم!نکته ی جالب توجه اینکه من هنوز به 

ه طی این مقاله من توضیح خواهم داد که چرا سووینگ ها اتفاق می افتند؟ شما از دانستن اینکه تشخیص چرایی بوجو آمدن سووینگ ها خیلی ساد در

، الزمه ی آن فقط دانستن این موضوع است که بانک ها کی و کجا سود های خودشان را برداشت و یا سفارشات خودشان را  خوشحال خواهید شد است

 شوند. میدر چارت رار میدهند که در واقع همین دو عامل باعث بوجود آمدن سووینگ ها ق

 وقتی که مارکت در یک روند نزولی قرار دارد) یا در حال ساختن سووینگ های پایین تری است( شروع کنیم  SL و  SHخب! بیایید با دالیل اینکه چرا 
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 ودالر هستیم.در این تصویر ما شاهد یک روند نزولی روی یور

 که من مشخص نکردم( آبی را مشخص کرده ام.) توجه: ممکنه سووینگ هایی باشهمن همه ی سووینگهای بین دو خط عمودی 

مشخص کردم به یک دلیل بوجو اومدن. دلیلش هم بخاطر برداشت سود های بانک ها طی روند  و فلش        Xهمه ی سووینگهایی که من با ضربدر 

 نزولی هست.

وقتی که مقدار زیادی از سفارشات فروش اضافی وارد مارکت هنگامی که مارکت در یک روند نزولی است بانک ها فقط میتوانند از سفارشات فروش شان 

میشوند ، کسب سود کنند. سفارشات فروش مورد نیاز بانک ها از سفارشات فروش تریدرهای دیگری که در حال اوردرگذاری سفارشات فروش هستند 

 میشود.  SLتامین میگردد.نقطه ای که تعداد زیادی از معامله گران وارد معامالت فروش میشوند همان نقطه ای ست که تبدیل به 

چگونه نقاط مهم تر م داد که اهند. من جلوتر به شما نشان خونقاط سووینگ دیگر بسیار مهم تر که من روی تصویر مشخص کردم از  SL نقطه سه

اصلی صحبت میکنم منظور این سه سووینگی است که با فلش در چارت باال  SLخیص دهید اما برای االن فقط اینو بدونید که وقتی من از سووینگ ها را تش

 مشخص کردم که باعث بوجود آمدن تغییرات واضح در ساختار مارکت شده اند.

گرفته اندکه بانک های مرکزی از سفارشات فروش نبخاطراین شکل  دمتفاوت ان SLکه من با تیک مشخص شان کرده ام با دیگر نقاط  SLتوجه: چهار 

ور ( به منظINTRADAY BANK TRADERSک ها و موسسات کوچک )مله گران باناشان کسب سود کرده اند بلکه به این خاطر شکل گرفته اند که مع

 کسب سود با قرار دادن پوزیشن های خرید وارد شده اند.
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گیری یک سووینگ اصلی بدلیل قرار دادن معامالت خرید توسط بانک های مرکزی با هدف معکوس کردن روند نزولی می چارت فوق مثالی از شکل 

های اصلی در روند نزولی بخاطر برداشت سود بانک های مرکزی شکل میگیرند لکن همیشه حداقل یک سووینگ لوو خواهد بود  SLباشد. معموال همه ی 

 بگیرد.که با قرار دادن سفارشات خرید توسط بانک های مرکزی با هدف معکوس کردن روند شکل 

یک سووینگ بخاطر این بوجود آمده که بانک ها کسب سود  تیم که تشخیص دهیمما قادر نیس البته ما این حقیقت را بعدا خواهیم دانست ولی برای االن

 .مارکت کرده اندکرده اند یا سفارشات خرید جهت معکوس کردن روند وارد 

 این ما را به سمت نکته ی بسیار مهمی سوق می دهد...

ودکار فرض کنیم که این سووینگ بخاطر کسب سود بانک ها شکل اصلی را در یک روند نزولی مشاهده می کنیم نمیتوانیم به صورت خ SLوقتی ما یک 

فتاده گرفته است. ما بایستی به این هم فکر کنیم که سووینگ بخاطر قرار دادن سفارشات خرید بانک ها به منظور معکوس کردن روند نزولی اتفاق ا

 است.

هیچ راهی وجود ندارد که  .ک های مرکزی بوجود آمده، به پایان میرسندکه بخاطر قرار دادن سفارشات خرید بان SLتمامی روند های نزولی با یک 

 کی ظاهر میشود اما ما مطمئنیم که در برخی نقاط ظاهر خواهد شد. SLپیشاپیش به ما بگوید 
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 می باشد. SHقصدم توضیح این بار 

SH  اصلی با فلش مشخص شده اند وSH .کم اهمیت تر با ضربدر و تیک 

صلی با قرار دادن سفارشات فروش بانک ها شکل گرفته اند.این ها همان سفارشات فروشی هستند که بانک ها از آنها کسب سود کرده ا SHحاال ، همه 

 .شاهد آن بودیم ارهایی میشوند که ما در ساختار باز SLاند که باعث بوجود آمدن 

د از وقتی که بانک ها میخواهند سفارشات فروش خودشان را قرار دهند نیاز دارند که سفارشات خریدی به بازار وارد شده باشد. این سفارشات خری

ها نخریدارانی بوجود می آید که با سفارش خرید وارد بازار شوند)توضیح مترجم: نه سفارشات فروشی که با کسب سود از مارکت خارج شده اند(. ت

وقتی که قیمت در حال ریزش است یعنی  هنگامی است که قیمت به سمت باال حرکت کند. گروه زیادی از تریدرها سفارش خرید قرار میدهندموقعی که 

سفارشات فروش وارد مارکت شده اند که در این صورت بانک ها سفارشات خرید الزم جهت پر کردن سفارشات فروش شان و کسب سود از آنها 

.  دلیلی که قیمت به سمت ها وقتی مارکت در حال باال رفتن و بعد آن پایین آمدن است شکل میگیرند  SHشما می توانید ببینید که چطور  هند داشت.نخوا

اند قرار  پایین حرکت میکند این است که بانک ها سفارشات فروش شان را با استفاده از سفارشات خریدی که بوسیله ی خریدارانی که وارد بازار شده

 میدهند.

 SHوجود داشت که من گفتم بدلیل معامالت خرید موسسات و بانک های کوچک بوجود آمده اند. سه  SLدر مثال های قبلی اگر بخاطر بیاورید یک سری 

ها در حال کسب سود و که من در تصویر صفحه قبل با تیک مشخص کرده ام بخاطر ورود موسسات و بانک های کوچک بوجود آمده اند. فقط این بار آن

 ها قرار داده اند. SLبستن معامالتی هستند که در 
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در طول این  SHاز حرکت نزولی که در تصویر قبل دیدید اتفاق افتاده است.توجه می کنید که چگونه چهار  قیمت کمی بعد اصالحدر این تصویر یک 

ه که اتفاق افتاده است ؟سه تا با ضربدر و یکی با تیک مشخص شده اند.قله ای که با تیک مشخص کرده ام تنها قله ایست که بخاطر این بوجود آمد اصالح

سفارشات فروش شان را در مارکت قرار داده اند، سه قله ی دیگر که با ضربدر مشخص شده اند بدلیل کسب سود موسسات و بانک های بانک ها 

  ی که در طی این برگشت قیمت رخ داده است اقدام به خرید نموده اند. SLچک هست که در نواحی کو

وقتی  مربوط نیست که برداشت سود از فروش هایشان میکنند ییبه بانک ها هایی که در طول اصالح اتفاق می افتند SH در یک روند نزولی تنها موقعی که

 است که قله هایی که در قیمت رخ میدهند به یکدیگر نزدیک باشند.
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 که من قبال به شما با تیک  نشان دادم. SHاین تصویری است از 

 قبلی کسب سود کرده اند SLتوسط موسسات کوچک که از سفارش های خریدشان در من گفتم که این قله ها ) منهای اونی که با فلش نشون دادم ( 

 یی که آن را با تیک مشخص کردم صدق میکند. SHاما در واقع فقط این مطلب درباره  شکل گرفته

توسط بانک هایی که سفارشات فروش بیشتر قرار داده بودند بوجود آمده است. دلیلی که من این  در مشخص شده اند به احتمال زیادقله هایی که با ضرب

ر قیمت مشاهده میشوند خیلی به هم نزدیک هستند. وقتی بانک ها چندین ترید در مارکت قرار میدهند سعی هایی که دSHمطلب را میگویم این است که 

که چقدر سفارش مخالف جهت مورد در قیمت هایی نزدیک به هم باشند چرا که اینکار محاسبه ی این را راحت تر میکند  سفارشات شانمیکنند 

 کنند؟! انتظارشان نیاز دارند تا از آنها کسب سود

 شما میتوانید وقوع این مطلب را در اصالح بعدی نیز مشاهده نمایید.
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SHآمده اند تا اینکه توسط موسسات  بوجود  هایی که در این تصویر مشاهده میکنید به احتمال زیاد توسط بانک هایی که سفارشات فروش قرار داده اند

 ها خیلی بهم نزدیکندSHکوچک که سفارشات خریدشان را بسته اند بوجود آمده باشند چرا که این 

اصلی در یک روند نزولی همیشه توسط بانک ها  SHاصلی است. یک  SHیی که با فلش مشخص شده است به حساب نیاوردم بخاطر اینکه یک  SHتوجه : 

 رشات فروش با هدف در دست گرفتن ادامه حرکت نزولی بوجود می آید.بوسیله ی سفا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؟در یک روند صعودی چه عاملی باعث بوجود آمدن سووینگ ها می شود

حاال که تا بدین جا نگاهی به شکل گیری سووینگ ها در روند نزولی داشتیم اکنون نوبت به بررسی شکل گیری سووینگ ها در یک روند صعودی 

 میرسد.
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 در این چارت شاهد تشکیل یک روند صعدی روی جفت ارز یورودالر هستیم.

فلش های روند صعودی بین دو خط افقی آبی را مشخص کرده ام. همه ی سووینگ هایی که من با ضربدر و  SHشما میتوانید مالحظه کنید که من تمامی 

 که کمی قبل تر در این حرکت صعودی قرار داده شده اند. ت سود بانک ها از سفارشات خریدی استمشخص شان کرده ام بدلیل برداش

 حاال سووینگ هایی که با تیک مشخص شده اند بدلیل برداشت سود بانک ها و موسسات کوچک از سفارشات فروش شان بوجود آمده اند.

بعضی روزها مارکت در یک  ارکت می باشد.دلیلی که این معامالت فروش شکل گرفته اند این است که هدف موسسات کوچک برداشت سود روزانه از م

با پایان اصالح به سر میبرد و این بدین معنی است که موسسات کوچک نیازمند به قرار دادن سفارشات در جهت شکل گیری اصالح مارکت می باشند تا 

 شان را برداشت نمایند.یافتن روز سود 

 کردم.ها را مشخص SLاین همان چارت قبلی است اما این بار 
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 فلش مشخص شان کردم هایی که با  SLسفارشات خرید بانک ها بوده است.  قرار دادنها بجز مواردی که با تیک مشخص کردم بدلیل  SLهمه ی این 

SL.دیگر  های اصلی هستند که بدلیل قرار دادن سفارشات خرید سنگین توسط بانک ها بوجود آمده اندSL  انک ها مشخص کردم توسط ب ضربدربا ها که

 بوجود آمدند اما با این تفاوت که حجم سفارشات خرید در این نقاط توسط بانک ها کم در نظر گرفته شده است.

SL  هایی که با ضربدر مشخص کرده ام همه شون بخاطر برداشت سود حاصل از معامالت فروش موسسات کوچک و بستن این سفارشات می باشد که در

SH ل گرفته است.ها در طی حرکت اصالحی شک  

هایی که با فلش مشخص کردم حجم بسیار  SHمعامالت خرید بانک ها شکل گرفته که نسبت به هایی که با ضربدر مشخص کرده ام بدلیل  SHدیگر 

 . کمتری معامله خرید وارد مارکت شده. ) در این باره در قسمت بعدی توضیح خواهم داد (

SL  هایی که با تیک مشخص شده اند همه شون توسط موسسات کوچکی که با بستن و برداشت سود معامالت فروشی که درSH  طی حرکت اصالحی شکل

 گرفته است ، تشکیل شده اند.

 

 

 

 

 

 چگونه به اهمیت سووینگ ها پی ببریم ؟
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بعدی من این است که به شما نشان دهم چگونه تشخیص دهید  ارکحاال که متوجه شدیم چه چیزی باعث بوجود آمدن سویینگ ها در مارکت میشود 

 مهم است که بتوانید تغییرات نزدیک در جهت مارکت را درک کنید زیرا. کدام سووینگ ها در چارت از بقیه مهم ترند 

بقیه بسیار مهم ترند. متاسفانه آنها فکر وقتی که تریدها به چارت هایشان نگاه میکنند درک نمی کنند که بعضی از سووینگ ها که شکل گرفته اند از 

  .این نمی تواند حقیقت داشته باشددرجه ی اعتبار یکسان برخوردارند که  میکنند که همه ی سووینگ ها از یک

 بعضی از سووینگ ها بخاطر علتی که باعث بوجود آمدن شان شده است از بقیه مهم تراند.

شکل برعکس کردن جهت مارکت  براینند فقط به دلیل برداشت سود بانک ها و یا اوردر گذاری آنها در قسمت قبل آموختیم که سووینگ ها می توا

 . هر دو اقدام فوق نیازمند ورود سفارشات خرید یا فروش به مارکت می باشد.بگیرند

عکس اینکه چه مقدار از این سفارشات وارد بازار شوند مشخص کننده ی این است  که بانک ها اقدام به کسب سود و یا قرار دادن سفارشات جهت بر

 کردن جهت حرکت مارکت خواهند کرد. 

کسب میکنند برای ما نامشخص است بخاطر  اهی از مقدار سفارشاتی که توسط بانک ها قرار داده میشود و یا مقدار سودی که آنها از معامالت شانگآ

 در مارکت هنگام رسیدن به سووینگ ها اتفاق خواهند افتاد و یا خیر را فیلتر کنیم .اینکه این آگاهی به ما اجازه میدهد تا احتماالتی که 

ما میدانستیم که در کدام سووینگ  رند. اگبانک ها شکل گرفته ا سفارشات فروش قرار دادنبعنوان یک مثال فرض کنید در مارکت سه سووینگ بدلیل 

این  سفارشات بیشتری توسط بانک ها قرار داده شده است آن سووینگ مهم ترین شان خواهد بود. این حقیقت است که بانک ها نمی خواهند کسی پی به

که شکل گرفته اند را بشکند ما می فهمیم که قبلی  SHاگر مارکت دو  را در کدام سووینگ قرار داده اند. ناز سفارشات شا ه بخش عظیمیببرد ک

غیرمحتمل است که یک حرکت بازگشتی شکل بگیرد زیرا سووینگ هایی که توسط بانک ها بدلیل قرار دادن سفارشات فروش شان شکل گرفته اند 

 دیگری قرار داده شده اند.  SHسفارشاتی هستند که در خیلی کوچک تر از 

از بقیه مهم تر اند این است که کشف کنیم چه مقدار سفارشات خرید یا فروش حین شکل  SLو  SHاین موضوع که کدام حاال اولین قدم برای دانستن 

 گیری یک سووینگ به مارکت تزریق شده اند؟!

مقدار چه ایسه کنیم که کامال واضح است که ما نمی توانیم دقیقا مقدار این سفارشات را تشخیص دهیم اما میتوانیم سووینگ ها را نسبت به یکدیگر مق

 نحوه ی شکل گیری سووینگ ها ( )قضاوت کردن باهنگام شکل گیری یک سووینگ نسبت به دیگری وارد بازار شده اند. خرید یا فروش  سفارش
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 که در باال مشخص کردم توجه نمایید. SLبه دو 

ها بخاطر برداشت سود بانک ها از سفارشات فروش شان در روند نزولی شکل گرفته است. تفاوت اصلی این دو سووینگ در این است که  SLهر دو این 

ده به بانک ها در سووینگ اولی نسبت به دومی بیشترین مقدار سود خودشان را برداشت کرده اند دلیل آن هم بسیار زیادتر بودن سفارشات فروش وار

 .سووینگ اول است بازار در

 

در گوشه راست و پایین به چه شکلی درآمده است. چیزی که روشن است این  SHی از این است که مارکت درست قبل از تشکیل اولین تصویردر باال 

کر میکنند که است که مارکت درست قبل از تشکیل سووینگ چقدر نزولی به نظر میرسیده است. بعضی خرده فروشان در چارت زیر به طور قطع ف
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که در گوشه پایین راست چارت شکل  SLمارکت پایین تر از این حرکت خواهد کرد. چیزی که این چارت به ما میگوید این است که حتما قبل از تشکیل 

 گرفته فروشنده های بسیاری بودند که به مارکت وارد شده اند .

ل گرفته است اکثر معامالتی که انجام شده فروش بوده اند. به این دلیل که مارکت نزولی شک SLنقطه ای که اولین  در این است که اما معنی این چارت

 است تعداد معدودی از تریدرها سفارش خرید باز میکنند.

 نسبت به موقعی که اولین به نظر میرسد و مشاهده میکنید که چگونه دوم  SLکه مارکت قبل از تشکیل  اینکهاما حاال اجازه دهید نگاهی داشته باشیم به 

SL  چقدر سفارشات فروش کمی وجود داشتند که وارد بازار شوند.شکل گرفته است 

 

 درست قبل از تشکیل سووینگ دوم به چه شکلی در آمده است.که چارت باال تصویری ست از مارکت 

 اول شکل گرفته است.  SLاز حرکتی است که در  شکل گرفته است بسیار کمتر SLکامال آشکار است که حرکت رو به باالیی که از این 

د که حرکت رو به باال بطور اتوماتیک منجر میشود که مردم شروع به جای گذاری سفارشات خرید شوند چرا که تعداد زیادی از تریدرها عقیده دارن

نسبت به اولی دوم  SLعنی است که در نقطه ی تشکیل حرکت رو به باال نشانه ای از این است که مارکت شروع به معکوس شدن کرده است. این بدین م

 .ست که به مارکت وارد شده اند سفارشات فروش خیلی کمتری ه

قطه ای که مقدار سودی که بانک ها می توانند بطور بالقوه از سفارشات فروش شان برداشت نمایند بستگی به این دارد که چه مقدار سفارشات فروش در ن

 د. شان را دارند وارد بازار شده باشآنها قصد برداشت سود

نخست توسط عامه ی تریدرها به مارکت وارد شده اند ، برای بانک ها پتانسیل برداشت سود در  SLبخاطر وجود سفارشات فروش بسیار بیشتری که در 

 دوم به مراتب بیشتر می باشد. SLاین سووینگ نسبت به 

بیشتر حائز اهمیت می کند.دلیلش هم این است که وقتی بانک ها از سفارشات خودشان کسب سود می دوم بسیار  SLاول را نسبت به  SLاین موضوع 

ست تا زمانی که با باال و پایین مارکت شوند را ندارند. در عوض آنها می بایوارد بطور معمول سفارشات خرید یا فروشی که در یک قیمت خاص کنند 

ار دن قیمت سفارشات الزم به بازار تزریق شوند صبر کنند. نقطه ای که بانک ها سفارشات الزم جهت برداشت مابقی سودشان را خواهند داشت بسیکر
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نزدیک به نقطه ای هست که آنها در آن ابتدا کسب سود کرده بودند. 

 

 اول SLنزدیک به نقطه ی تشکیل  ی توانیم ببینیم که مقداری سفارشات خریدکه مارکت شروع به ریزش کرده م به ناحیه ایاگر ما نگاهی داشته باشیم 

 .وارد مارکت شده اند 

اول بدلیل کم  SLاین مقدار کم سفارشات خرید که با ضربدر مشخص شده اند بدلیل برداشت مابقی سود بانک هایی بوده است که در نقطه ی تشکیل  

 اشت تمامی سودشان نبوده اند. بودن سفارشات فروش در مارکت قادر به برد

ابتدایی بسیار  SLنسبت به دومی انجام میدهند این است که سفارشات فروش وارده به مارکت در حوالی  SLدلیلی که آنها این کار را در نزدیکی نخستین 

 دومی می باشد. SLبیشتر از 

سفارشات فروشی که ت خریدشان را با ضرر بسته اند شکل گرفته است. دوم توسط خرده فروشانی که معامال SLبه سمت  SHبیشتر حرکات نزولی از 

ند یکی نیست. به همین خاطر است که بانک ها باید تا زمان ورود ی کنمله فروش مااینجا شکل گرفته با سفارشات فروشی که تریدرها ابتدا وارد  مع

 نخستین صبر نمایند.  SLسفارشات فروش بیشتر به مارکت جهت شکستن 

 ضوع دیگری که باید مدنظر قرار داد این است که چه چیزی باعث بوجود آمدن سووینگ شده است ؟مو

تشکیل سووینگ  بعد ازدر تصویر ما می دانیم که هر دو سووینگ بدلیل برداشت سود بانک ها از سفارشات فروش شان شکل گرفته اند اما ما فقط این را 

بدلیل برداشت سود بانک ها شکل گرفته است یا بدلیل قرار دادن سووینگ نیست که بفهمیم یک یچ راهی می فهمیم )نه قبل آن( . فعال برای ما ه

 سفارشات با هدف معکوس کردن جهت حرکت مارکت ؟

مقدار سفارشاتی که بانک ها جهت برداشت سود صرف نظر از دلیلی که سووینگ ها بخاطر آن بوجود آمده اند مفهوم اصلی سووینگ ثابت باقی می ماند. 

 و یا معکوس کردن جهت مارکت قرار می دهند فقط و فقط بواسطه ی جریان سفارشاتی که به مارکت وارد می شوند ، مشخص می گردد. 

اولی  SL، توسط سفارشات خریدی ایجاد شود که توسط بانک ها به منظور معکوس سازی جهت حرکت مارکت شکل گرفته است  SLلذا حتی اگر هر دو 

 از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد چرا که مقدار سفارشات فروش موجود در بازار در سووینگ اولی بیشتر از سووینگ دومی می باشد.
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را در مارکت بیابیم. SHیص درجه اهمیت یک خب حاال وقتش رسیده که چگونگی تشخ

 

 مشخص شده در چارت باال بدلیل برداشت سود بانک ها از سفارشات خریدشان شکل گرفته اند. SHدو 

 نسبت به دومی  اولی SHبه هنگام شکل گیری . بسیار حائز اهمیت تر از دومی هست بخاطر برداشت سود بیشتر بانک ها اولی SHدرست مثل مثال قبلی 

 یک حرکت طوالنی شکل گرفته است.وقوع درست بعد از  SHنخستین . ی سفارشات خرید وجود داشته که به مارکت وارد شده اندترمقدار بسیار زیاد

دی شدید وجود این حرکت به سمت باال سبب ورود تعداد بسیار زیادی از معامله گران به پوزیشن خرید میشود بخاطر این تصور که چون حرکت صعو

 ادامه خواهد داشت.روند دارد 

دومی شکل گرفته مارکت شروع به یک حرکت رو به پایین کرده و بعضی تریدرها که فکر میکنند این حرکت رو به پایین مارکت شروع  SHهنگامی که 

 یک حرکت معکوس است وارد پوزیشن فروش میشوند.

اولی شفارشات  SHند آنها دیگر نسبت به می کند و بانک ها شروع به برداشت سود بیشتری می کن شروع به صعودباره دواین یعنی که وقتی که قیمت 

 خرید زیادی ندارند که به بازار وارد شده باشد و این یعنی اینکه آنها نمیتوانند مثل سووینگ اول سود زیادی برداشت کنند.

بدنبال سووینگی باشیم که در ساختار مارکت تغییری اساسی ایجاد این است که  آسان ترین روش تشخیص اینکه کدام سووینگ از بقیه مهم تر است

   کرده است.

 شده است.  در تصویر باال مشاهده میکنید که سووینگ های اول باعث توقف حرکت صعودی مارکت و تغییر حرکت به رنج

، مالحظه خواهید کرد که اولین و مهم توجه کنیدهایی می گشتیم که بانک ها در آنجا برداشت سود کرده اند  SLاگه به چند صفحه قبل جایی که ما دنبال 

مهم ترین سووینگ را  با آن که شما روشی ستجایی عالمت گذاری شده که در آن حرکت نزولی تبدیل به حرکت اصالحی شده است ، این  SLترین 

 خواهید داد. نسبت به بقیه تشخیص
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 ( در مارکت تشکیل میشوند گمراه کننده)  کاذبیلی که سووینگ های دل

را بکار میبرد استفاده کرده باشید ،  LLو  HHپی برده اید این است که اگر از تئوری داو برای تشخیص جهت روند که  بدان چیزی که بدون شک تا بحال

 ف جهت این ساختار حرکت میکند .گاهی اوقات در خال LLو  HHمیبینید که مارکت بجای حرکت طبق فرمت 

جدید میشود ، این بطور پیش فرض مبنایی  SHمثال : یورو دالر در یک روند نزولی قرار دارد. یک حرکت باالی قله ی قبلی سبب شکسته شدن آن توسط 

 .جدید حرکت میکند هایSLبرای تغییر روند تعریف شده است اما کمی بعد میبینیم که مارکت به سمت ایجاد 

خواهید کرد که  به نظر کسی نمیتواند درباره ی چرایی این رویداد توضیحی بدهد. اگر تا بحال هر کتابی را در مورد تئوری داو مطالعه کرده باشید مالحظه

یص جهت روند بین جهت تشخ LLو  HHناشران غالبا توضیحی درباره ی این رویداد در مارکت ندارند چون که یک اشتباه عمومی درباره ی استفاده از 

 تریدرها وجود دارد.

 

 قبلی و برگشت سریع قیمت در جهت روند را نمایش میدهد.  SHچارت فوق شکست 

داللت بر این دارد که تریدرها تمایل به معامله در  LOWیا  HIGHکتاب های رایج ترید در توضیح این رخداد می گویند که تغییر روند با شکست یک 

پیپ شکسته آنها فرض را بر این میگذارند  111پیپ چه  1 قبلی چه LOWیا  HIGH. وقتی که تریدرها می بینند که یک دارندبازار با قیمت های جدیدی 

جدید این ذهنیت را  SHقبلی خود زده است. این  SHجدید باالی  SH که یک تغییر روند احتمالی وجود دارد. در تصویر ما می بینیم که چگونه مارکت یک

جدید قیمت بجای ادامه حرکت  SHاز نزولی به صعودی محتمل می باشد. ولی در ادامه می بینید که بعد از ایجاد در ما ایجاد میکند که یک تغییر روند 

 قبلی خود ادامه حرکت داده است.  SLصعودی به زیر 

 های گمراه کننده هستیم عاملی است که در آنجا ابتدا به ساکن این سووینگ ها شکل گرفته اند.  SL و SHارکت ما شاهد دلیلی که در م

ابتدای کتاب من به شما توضیح دادم که چگونه سووینگ ها بدلیل برداشت سود بانک ها و یا اوردر گذاری آنها جهت معکوس کردن حرکت مارکت در 

این است که بانک ها این سووینگ ها را کته ی کلیدی این است که هر کجا دیدید یک سووینگ جعلی شکل گرفته است بخاطر شکل می گیرند. حاال ن

 جهت معکوس سازی جهت حرکت بازار قرار می دهند نه بخاطر برداشت سود هایشان.
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جاری مارکت اصال مهم نیست. نکته ی مهم این است که  اوردر گذاری بانک ها بخاطر معکوس سازی جهت حرکت مارکت و یا بخاطر ادامه دادن حرکت

 شما بدانید که بانک ها چگونه سفارشات شان را وارد مارکت می کنند.

آنها مجبورند وقتی که بانک ها اوردر گذاری می کنند آنها هرگز همه اوردر های الزم برای قرار دادن در یک قیمت خاص را یکجا ندارند این یعنی اینکه 

و بانک ها بتوانند بقیه ی اوردر  جذب سفارشات الزم از مارکت قیمت را باال و پایین کنند تا تریدرها سفارشات الزم جدید را به مارکت وارد کنندبخاطر 

ه هم نزدیک تر باقیمانده ی بانک ها در قیمت هایی هر چه ب سفارشاتاین       برای دانستن این است که  نکتهمهم ترین . هایشان را وارد مارکت کنند

 قرار داده می شوند.

حرکت دلیل اینکه آنها سفارشات شان را در قیمت های بسیار نزدیک به هم قرار میدهند این است که قرار دادن اوردرهای نزدیک به هم هنگامی که 

 مارکت معکوس میشود، امکان محاسبه ی مقدار سفارشات الزم جهت برداشت سود را راحت تر می کند.

 

 یی که با ضربدر مشخص شده اقدام به قراردادن سفارشات فروش می کنند. SHمالحظه میکنیم که بانک ها در صویر فوق در ت

اصالحی وارد ما می دانیم که آنها سفارشات فروش را به این خاطر در این نقطه قرار داده اند که بیشترین حجم معامالت خرید در این نقطه بخاطر روند 

چیزی که ما نمی دانستیم این بود که بانک ها نمیتوانستند همه ی سفارشات فروش شان را در طول این حرکت اصالحی قرار بدهند مارکت شده اند. 

این یعنی بانک مقداری از سفارشات فروش شان باقی مانده است که بدلیل نبودن مقدار سفارشات خرید الزم در بازار هنوز آنها را وارد بازار نکرده اند. 

)  کنندبه مارکت وارد  را مابقی سفارشات فروش شان وارد مارکت شوند تا مارکت را به سمت باال برگشت دهند تا خریداران کافیابتدا مجبورند که  ها

 باهاس باالخره یکی باشه که جنس بنجول شونو بخره (.

است برداشت می کنند  Xرا که حاصل از سفارشات فروش در نقطه به منظور برگشت دادن جهت حرکت بازار رو به باال بانک ها مقداری از سود خودشان 

ی . این کار باعث این میشود که سفارشات فروش دیگر تریدرها که وارد بازار شده است توسط بانک ها جذب شود که باعث ایجاد حرکت رو به باال

 مارکت میشود.
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یی که بانک ها سفارشات فروش شان را قرار داده اند و موجب ریزش قیمت شده برگردد . و  SHدر واقع برداشت سود باعث شده که مارکت به سمت 

اولی یک شادو زده است. این ریزش نیز مجدد بخاطر برداشت سود از سفارشات خرید تریدرهایی بوده است که با  SHمارکت بار دیگر قبل از ریزش به 

 دیدن باال رفتن قیمت اقدام به خرید کرده اند.

تر است. در این نقطه بیشتر تریدرها فکر میکنند که مارکت بطور القبلی با HIGHجدیدی زده که از  HIGHمعنی شادو این است که حاال دیگر مارکت 

 است. HLتنها چیزی که برای کامل شدن تغییر روند باقی می ماند تشکیل یک بالقوه در حال تغییر از روند نزولی به روند صعودی است، 

قبلی مدیریت شده است  HIGHچند ساعت بعد از شادو مارکت از ریزش باز ایستاد و شروع به باال آمدن مجدد کرد. این حرکت رو به باال برای شکستن 

 مارکت معکوس شده و بجای روند نزولی ما در یک روند صعودی هستیم. جهت حرکت داریم. طبق فرضیه ی داو  HLو یک  HH. خب حاال ما یک 

توسط بانک ها مدیریت شده بود تا از  HLهستیم که این چیزی معمولی است بخاطر نقطه ای که مارکت برای شکستن  ما شاهد ریزش قیمت سپس

 سفارشات فروش شان کسب سود نمایند، این جایی است که  تئوری داو نقض میشود.

HIGH   بپذیرد. که تغییر روند صورت  تفکرتریدرها  درجدید به این منظور زده شد تاHL .تشکیل شده مهر تاییدی بر این قضیه بود 

 LOWقبلی عبور می کند بدین معنی است که مارکت دوباره شروع به حرکت معکوس کرده زیرا  تشکیل  HLوقتی که مارکت پایین حرکت می کند و از 

در واقع به عنوان نشانه ای از تغییر روند نمی باشند چون حرکت نزولی بالفاصله بعد از  HLو  HHجدید نشانه ای از حرکت رو به پایین می باشد ، بنابراین 

 آن ها شکل گرفته است. 
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دومی توسط بانک ها بخاطر قرار دادن مابقی سفارشات فروش شان در مارکت  و نه بخاطر  SHشروع به ریزش کرد این است که  HLعلتی که مارکت از 

سیگنال حرکت صعودی در مارکت می باشد(  HHرای خرید در قیمت های باالتر) طبق آنچه تئوری داو میگوید تشکیل یک تمایل عامه ی تریدر ها ب

 شکل گرفته است.

که در آن ها پتانسیل قرار دادن سفارشات فروش توسط بانک ها وجود دارد را با  ذاری نکرده ام و فقط مناطقیها را نام گ SLو  SHدر این تصویر من 

 در مشخص کرده ام.ضرب

یی که بانک در آن می توانستند  SHبه وضوح مالحظه میکنید که چقدر این سووینگ ها نزدیک بهم تشکیل شده اند. فاصله ی باالترین و پایین ترین 

شات فروش شان را در پیپ است. این محدوده وقتی که شما متوجه میشوید بانک ها سفار 82دهند تنها از سفارشات فروش خودشان را قرار مقداری 

 حال قرار دادن در آن هستند نسبت به حجم میلیونی که آنها وارد مارکت میکنند بسیار محدوده ی ناچیزی است.

بخاطر تمایل عامه تریدرها برای خرید در قیمت های باالتر نیست بلکه تنها بخاطر قرار  HHتشکیل این تصویر فقط نشان دهنده ی این مطلب است که 

ناتوان  ها نشان دهنده ی تغییر روند نیست این است که تئوری داو  HLو   HHفارشات فروش بانک ها در مارکت می باشد. دلیلی که تشکیل این دادن س

 از توضیح نحوه ی مبادالت بانک های مرکزی می باشد.

 جعلی در مارکت باید ببینیم فاصله ی این ها از سووینگ قبلی شان چقدر است. LL  و HHحاال ما جهت تشخیص 

در نقاطی نزدیک بهم قرار میدهند. آنها  دلیلی که ما این کار را می کنیم این است که می دانیم اگر قرار است بانک ها سفارشات شان را قرار دهند 

ت قرار میدهند تا حد ممکن بسیار نزدیک بهم باشند. علم به این موضوع به این معنی است که ما میخواهند فاصله بین نقاطی که سفارشات شان را در مارک

که سووینگ مدیریت شده برای شکست سویینگ های قبلی تشخیص دهیم بطور ساده می توانیم معتبر یا جعلی بودن یک سووینگ را بر این  اساس 

 چقدر از آنها فاصله دارد.
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پیپ  111پایین با سووینگی که با فلش مشخص کرده بیش از  SHو یکی هم با         فاصله ی بین  Xرا مشخص کرده ام دوتا با  SHه در تصویر باال من س

یی که با ضربدر مشخص شده اند SHپیپ برای بانک ها فاصله ی زیادی برای قرار دادن سفارشات فروش شان است. عقالنی تر است که دو  111هست. 

 یی که با فلش مشخص شده جهت قرار دادن سفارشات فروش ایجاد شده اند.SHا جهت برداشت سود و توسط بانک ه

. این ها دهندمی کوچکی انجام دادم از اینکه با چه فاصله ای از سووینگ ها بانک ها سفارشاتی جهت معکوس سازی حرکت قیمت قرار  آزمایشمن 

 نتایجی است که من بدست آورده ام. 

EUS/USD  پیپ بعد از  53در چارت یک ساعتهHIGH و LOW قبلی 

AUD/USD  پیپ بعد از  01در چارت یک ساعتهHIGH و LOW قبلی 

USD/JPY  پیپ بعد از  31در چارت یک ساعتهHIGH  وLOW قبلی 

گر سفارش باقی مانده از قبلی ندارند که وارد را با فاصله ای بیش از آنچه در باال گفتم شکست احتماال بانک ها دی SHو یا  SLاگر میبینید که مارکت یک 

 مارکت کنند.

جاری فراریت در مارکت بدست آمده اند. با گذشت زمان این مقادیر تغییر میکنند وضعیت چیزی که شما بایستی درباره این اعداد بدانید آنها بر اساس 

 چرا که فراریت مارکت با گذر زمان تغییر میکند. 

این اعداد را دوباره بر اساس فاصله ی سووینگ ها از همدیگر که برای عبور از یک اتفاق می افتد شما بایستی  تاریت مارکوقتی که تغییری در فر

ریم های سووینگ برنامه ریزی شده است محاسبه نمایید. همچنین شما می توانید از این تکنیک جهت اندازه گیری فاصله ی سووینگ ها از هم در تایم ف

 کنید. دیگر استفاده

I'll show you how to do this yourself in a later article or book, for now the 

distances listed above will do you fine for the current level of volatility in the market. 
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االن فواصلی را که در باال لیست کردم برای وضعیت  برایام دهید. من در کتاب یا مقاله ای دیگر به شما نشان خواهم داد که چگونه خودتان این کار را انج

 جاری فراریت در مارکت خوب کار میکند.

 

 

 نحوه ی استفاده از این روش در تریدهایتان

 و SLمیشود در کنار اینکه چرا مارکت گاهی  SL  و SHتا کنون به شما نشان دادم که چیزی باعث بوجود آمدن حاال ما به قسمت پایانی این کتاب رسیدیم. 

 SH دارم این است که با دو مسیر طببیعی که شما در  چیزی که من قصد انجام آن را خورد. شکست می جاریمسیر  دامه دادنازد و در اجدیدی میس

به منظور درک بهتر آنچه که در مارکت  را ه سووینگ هاو به شما نشان دهم که میتوانید آگاهی جدید نسبت ب هنگام ترید با اون مواجه میشوید جلو بروم

 بگیرید.اتفاق می افتد بکار 

 

 .خب بیایید با این حرکت رو به پایین دالر ین شروع کنیم

می  . حاال فرض کنید شما تریدری هستید کهمی باشد LHو  LLهمانطور که مشاهده میکنید دالر ین در حال ریزش است و قیمت بوضوح در حال ساخت 

 خواهید وضعیت کنونی دالر ین را ترید کنید!

چیزی که در اینجا نمی دانستید قبلی پایین تر است بنابراین می دانید که جهت مومنتوم رو به پایین است.  SLساخته که از  SLشما فقط دیده اید که قیمت 

نزدیک را ت مارکت سفارشات خرید کبخاطر برداشت سود بانک ها شکل گرفته یا اینکه آنها برای معکوس سازی جهت حر SLآیا این است که 

در حقیقت   اغلب مواقع بعید بنظر میرسد که مورد دومی باشد زیرا حرکات معکوس بزرگ دیر به دیر در مارکت اتفاق می افتند.سووینگ قرار داده اند. 

 سفارشات خرید بانک ها شکل گرفته چون اگر این گونه بود یک فرصت بی نظیر کسب سودبخاطر  SLاین تعیین کنیم که  ال این رااحتم ما نمی توانیم

 داشتیم. را پیش روی مان  مارکتفراوان از 
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اصالحی به پایان میرسد و مارکت در واقع حرکت قبلی حرکت اصالحی میزند.  SLتشکیل شده است ما می توانیم مشاهده کنیم که به سمت  SLوقتی که 

( شروع به ریزش میکند.SHبا بر جای گذاشتن یک قله)

 

ادن قرار دبخاطر ا یو  قرارداده اند شکل گرفته SLاز سفارشات خریدی که میدانیم آن ها را در  برداشت سود بانک هابخاطر یا  SHاین  SLدرست مثل 

باز هم ما نمیدانیم اما نکته ی مهم این است که به حرکت برگشتی گرفته است.  شکل به منظور ادامه دادن روند نزولی شان در مارکتفروش سفارشات 

زیرا اگر این سووینگ بدلیل قرار دادن سفارشات فروش بانک ها شکل گرفته باشد یک احتمال خیلی قوی مبنی بر این یک نگاهی بیندازیم  SHبه سمت 

ها نتوانسته اند تمامی سفارشات فروش شان را در این ناحیه قرار دهند که این یعنی یک حرکت به سمت باالی دیگری جهت اینکه وجود دارد که بانک 

 بانک ها بقیه ی سفارشات فروش شان را در این نواحی قرار دهند محتمل است.
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قبلی با چند پیپ پایین تر برنامه  SLجدید بخاطر شکست   SLقبلی که در آن شکل گرفته ریزش میکند تا آن را بشکند زیرا  SLدر واقع مارکت به سمت 

 جدید توسط بانک ها با قرار دادن سفارشات خرید جهت معکوس سازی حرکت مارکت ایجاد شده است.  SLریزی شده است که این یعنی 

بخاطر این بوجود آمده که بانک ها از سفارشات فروش شان  SLتایید کننده ی این است که پیپ بشکند  31بیش تر از  سووینگ لو قبلی را با SLاگر این 

 زیرا آنها سفارشات شان را در نقاطی نزدیک به هم قرار میدهند.کسب سود کرده اند تا اینکه سفارشات خرید قرار داده باشند 

 ما می دانیم که این سووینگ قبلی را دارد ؟ SHتمرکزتان بر این موضوع باشد که آیا مارکت قصد شکستن وقتی که قیمت مجددا باال می رود بایستی 

های قبلی قرار داده  SL در قرار دادن سفارشات فروش و یا کسب سود از سفارشات خریدی که ممکن است و یا ممکن نیست کهبخاطر یا  توسط بانک ها

 شده است، شکل گرفته اند.

قبلی  SLکه این یعنی دو بخاطر برداشت سود بانک ها از سفارشات خریدشان شکل گرفته اند  SHپیپ به ما گوشزد میکند که  31شتر از شکستی بی

 بدلیل قرار دادن سفارشات خرید بانک ها به منظور معکوس سازی جهت حرکت مارکت شکل گرفته اند.

 

آیا قیمت خودش را نمی شکند و در عوض شروع به ریزش از نیمه ی راه حرکت نزولی قبلی می کند. حاال تمرکز بر روی این خواهد بود که  SHمارکت 

SL قبلی خودش را می شکند یا خیر ؟ 

اگر مارکت شکل گرفته باشند. جهت حرکت  خرید بانک ها به منظور معکوس کردنها ممکن است به دلیل قرار دادن سفارشات SLما می دانیم که این 

بانک ها بطور بالقوه می توانند زیرا این اولین مکانی است که ، پیپ بشکند 31را بیش از  اول SLاین درست باشد آنها اجازه نخواهند داد که قیمت 

  مقداری از سفارشات خریدشان را وارد مارکت کنند.
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بسیار بعید است دو که می باشدپیپ انجام می دهد و بیانگر این  31 بیش از ها برنامه ریزی شده است و این کار را با SLدر واقع مارکت جهت شکستن 

SL  وارونه سازی جهت حرکت مارکت شکل گرفته باشند. به منظوربا سفارشات خرید بانک ها 

مرجع جدید ما جهت تشخیص اینکه قیمت به کدامین سمت  SHاین جدید در مارکت خواهیم داشت.  SHبه معنی این است که ما یک  SLحاال شکست 

بدلیل سفارشات فروش بانک ها شکل گرفته است چرا که باعث ریزش قیمت از این قله و  HIGHما می دانیم که این  حرکت خواهد کرد می باشد.

ناحیه بدنبال  رصت خوب است که با رصد حرکات قیمت در اینبرسد یک ف SHاگر قیمت بتواند به ناحیه ای نزدیک به این  های پیش رو شد. SLشکستن 

مقداری از این سفارشات ممکن است که قرار داده بدلیل سفارشات فروش بانک ها شکل گرفته است.  SHتریگر فروش باشیم چون که دیگر ما می دانیم 

که بانک ها بار دیگر قیمت را به این ناحیه باز میگردانند تا ما بقی و این یعنی نشوند بدین خاطر که سفارشات خرید الزمه در ماکت موجود نبوده اند 

 راشات فروش شان را وارد مارکت کنند.اسف

چرا که شکست به ما میگوید  را بشکند می دانیم که شانس باالیی برای وقوع یک حرکت معکوس در مارکت وجود دارد SHبعالوه اگر مارکت این 

 شده اند االن دیگر بسته شده اند. SHسفارش های فروشی که توسط بانک ها سبب بوجود آوردن 

SL   باید مورد توجه قرار گیرد چرا که ممکن است مثل بقیه بدلیل برداشت سود یا اوردرگذاری بانک ها جدید که به هنگام توقف قیمت شکل گرفته است

دلیل ساده ی آن هم این است که بعد از حرکت  جدید بدلیل برداشت سود بانک ها از حرکت نزولی شکل گرفته است SLدر این مثال  باشد.شکل گرفته 

 نزولی و توقف قیمت بازگشت کوچکی از قیمت را شاهد بوده ایم.

برای اصالح پیموده است. در واقع خیلی غیرممکن است وقتی  فت بیشتریجدید مسا SLقبلی توجه کرده باشید می بینید که قیمت نسبت به  SLاگر به دو 

 داده باشند. قرارقیمت مسافت کمی را برای اصالح می پیماید بانک ها سفارشاتی جهت معکوس کردن جهت حرکت مارکت 

زیادی می باشند تا سفارشات  است که بانک ها برای معکوس سازی جهت حرکت مارکت نیاز به ورود سفارشات خرید یا فروشحقیقت این بخاطر این 

مقدار سفارشات خرید و فروشی هم که وارد مارکت میشود بستگی به نظر تریدرها درباره ی جهت آتی حرکت قیمت  خودشان را وارد مارکت کنند.

 دارد.
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وزیشن خرید میشوند چون که فکر مردم بطور طبیعی وارد پکه در سمت چپ چارت مالحظه میکنید شروع به اصالح میکند  SLوقتی که مارکت بعد از 

چرا که این حاال هر چه که قیمت باال و باالتر میرود تریدرهای بیشتری وارد پوزیشن خرید می شوند میکنند بازگشت قیمت شروع حرکت معکوس است. 

 افزایش قیمت بر افزایش عقیده ی آنها مبنی بر معکوس شدن جهت مارکت می افزاید.

. همه ی تریدر هایی که وارد پوزیشن خرید شده بودند با وارد شدن به ضرر اقدام به بستن پوزیشن هاشان میکنند  میکند وقتی قیمت شروع به ریزش

دید این عمل باعث ورود اوردرهای فروشی به بازار میشود که حرکت ریزشی قیمت را تشدید میکنند و از طرفی تریدرهای روند نیز با دیدن حرکت ش

 وارد پوزیشن فروش می شوند. این حرکت نزولی ادامه دهنده ی روند نزولی کلی مارکت می باشد لذا احساس میکنند نزولی

حاال این سفارش های فروش چیزی است که بانک ها از آنها جهت وارد کردن سفارشات خرید و معکوس سازی جهت حرکت مارکت استفاده میکنند.

 شده بودند. مارکتبا دیدن حرکت اصالحی وارد  زیادی مقدار سفارشات خریدکه  استشدند این  دلیل اینکه چرا سفارشات فروش بسیاری وارد مارکت

موقعی که حرکت اصالحی پایان می یافت ، مانند موقعی که حرکت اصالحی کوچک داشتیم ، اگر فقط مقدار کمی از تریدر ها پوزیشن خرید می داشتند 

 ای خرید زیادی وجود نداشت  که بسته شوند.چون سفارش ه کنند جذبتا بانک ها آنها را  سفارشات فروش زیادی در مارکت موجود نمی بود

وارد با عقیده ی معکوس شدن جهت حرکت مارکت زیادی نبودند که  خریداراناصالح کوچکی رخ داد چرا که جدید که شکل گرفت  SL در مثال فوق

مقدار سفارشات خرید زیادی برای بانک ها در مارکت وجود نداشتند تا شروع به ریزش می کند و قیمت این یعنی اینکه وقتی اصالح پایان می یابد .شوند

 آنها سفارشات فروش شان را وارد کنند.

 .کردتشخیص معکوس سازی جهت بازار استفاده  رابه منظور این مفهوم جدید سووینگ هاچگونه میتوان به شما نشان دهم که حاال قصد دارم با مثالی 

 

 فوق حرکت معکوسی است که روی یورو ین تایم یک ساعته اتفاق افتاده است. چارت

 .در تایم فریم باالتر شکل گرفته است حرکت نزولی  د بانک ها از معامله فروشاین حرکت معکوس بدلیل برداشت سو

از وجود دارند که در تایم پایین تر ه گران بانکی ی معاملشکل گرفته است هنوز هم تعداد زیادمعکوس بدلیل برداشت سود بانک ها حاال اگرچه حرکت 

 سووینگ باالتر سفارشات خرید جهت کسب سود باز کرده باشند.
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، اما ما میتوانیم این گونه تحلیل کنیم که حرکت معکوس روند گرچه لزوما بواسطه ی سفارشات خرید بانک ها بوجود نیامده این یعنی با وجود اینکه 

 های پایین تر بوسیله ی دیگر بانک ها به هنگام برداشت سود معامله گران بانکی وارد مارکت شده اند. سفارشات خرید در تایم

 

قیمت تا نقطه ای ریزش کرده که بانک ها قصد برداشت مقداری  مارکت داریم. جهت روند نزولیدر سووینگ رو به پایین بسیار خب. برای شروع ما یک 

وارد  وقتی که برداشت سود میکنند سفارشات خریدی که بوسیله ی معامله گران خرد.داشتند  که جلوتر باز کرده اند شان راسفارشات فروش  از سود

یا بدلیل  SLدر این نقطه میدانیم که  که در تصویر مشخص کرده ام. میکند SLمارکت شده اند مصرف میشوند و قیمت با صعود خودش شروع به ساخت 

  بوجود آمده است.دلیل وارد کردن سفارشات خرید برای معکوس سازی جهت حرکت مارکت برداشت سود بانک ها یا ب

وقتی ایجاد شد که بانک ها سفارشات فروش جهت   SHرا ؟  SHرا می شکند یا  SL تما باید ببینیم که مارکبرای پیدا کردن اینکه کدام مورد اتفاق افتاده 

هر چقدر سفارش فروش که بانک ها باز کرده بودند حاال بسته باالی این محدوده بیانگر این است که ، یک شکست ریزش بیشتر مارکت وارد کرده اند 

 شده اند.
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یی را که ما میدانیم بخاطر قرار دادن سفارشات فروش بانک ها  SHبه دلیل آنکه ما مشکوک به ادامه ی برداشت سود می باشیم ، مارکت تا هنگامی که 

 شکل گرفته نشکند به صعود خود ادامه میدهد. 

قرار داده  SHبانک ها هرچه سفارش فروش برای برگشت قیمت از در این ناحیه ما باید قویا مشکوک به شکل گیری یک حرکت معکوس باشیم چرا که 

 د.ببندنبودند باید بسته 

درصد خواهد افتاد چون هر اتفاقی در هر  111هرگز نمیتوانیم بگوییم که این اتفاق نکه ما قویا حدس میزنیم مارکت در حال معکوس شدن است اما با ای

عکوس مزمان و مکانی در مارکت امکان روی دادن دارد. پس به این دلیل بهتر است که همیشه قبل از پیش بینی حرکت مارکت منتظر رفتار قیمت برای 

 شدن بمانید چرا که در این صورت بخاطر حرکت مارکت در جهتی که قبال انتظار آن را داشتید میتوانید خیلی بهتر سود کسب کنید.

ت وقتی که بانک ها میخواهند سفارشات شان را به منظور معکوس سازی جهت حرکت مارکت قرار میدهند آنها هرگز همه ی سفارشات الزم در یک قیم

تا بقیه ی مردم را وارد مارکت کنند و سفارشات ارکت را موجود ندارند. این یعنی آنها مجبورند مارکت را به سمت باال و پایین حرکت دهند خاص در م

 جمع آوری کنند. مورد نظر الزم را در جهت 

 این نکته ای است که گهگاهی برای معکوس شدن حرکت مارکت شما بدان نیازمندید.

ور معکوس کردن جهت حرکت مارکت با سفارشات خریدشان شکل گرفته است. ما از نظداریم که معتقدیم توسط بانک ها به م SL ما در مثال مان یک

ان را به قبل طبق نکات تا بدین جا میدانیم که چگونه بانک ها سفارشات شان را قرار می دهند و در این جا نتوانسته اند تمامی سفارشات خرید خودش

این  د چون همه ی سفارشات فروش الزم جهت این کار را در مارکت در این لحظه موجود نداشته اند.ردن جهت حرکت مارکت وارد کننوس کمنظور معک
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خواهیم بود. SLشاهد تشکیل یک داریم و یعنی ما یک شانس واقعا بزرگ و ما قبل از برگشت مارکت و حرکت به سطوح باالتر 

 

بوجود آورده و به ما شواهدی برای معکوس شدن جهت  SLریزش کرده و متعاقبا باال می آید که یک دومی  SHطولی نمی کشد که مارکت بعد از تشکیل 

کست که در زیر تصویر میبینیم باشد. یک ش SLجدید شروع به ریزش می کند باید توجه ما به  SHحرکت مارکت میدهد. وقتی که مارکت بعد از تشکیل 

پیپ طی مسافت توسط قیمت نشان میدهد که بانک ها سفارشات خریدی به منظور معکوس سازی جهت حرکت مارکت قرار  31با بیش از  SLبه زیر این 

 سفارشات فروشی جهت کسب سود از ادامه روند قرار داده اند. SHنداده اند و بر عکس در 

ر تصویر مشخص دجدید میسازد که  SLنشده و از میانه ی راه سووینگ باالیی برگشت کرده و یک  جدید برنامه ریزی SLالبته مارکت به منظور تشکیل 

  کرده ام.

قبلی با سفارشات خریدشان شکل گرفته باشد می دانیم که  SLتوسط معامله گران بانک ها همانند  sLجدید نقطه ی مورد توجه ماست. اگر این  SLاین 

 پ به زیر آن ریزش کند. پی 31دیگر نباید مارکت بیش از 

مهم است چرا که ما نمی دانیم بخاطر قرار دادن سفارشات فروش بانک ها جهت کسب سود از یک حرکت نزولی شکل گرفته یا از  SHبه عبارت دیگر 

 تصویر ؟ پایین SLبرداشت سود سفارشات خرید موجود در 

 بطور کلی شواهد حاکی از آن است که این  سووینگ بخاطر برداشت سود بانک ها از سفارشات خرید شکل گرفته است. 

ده که بانک ها وارد مارکت شده و سفارشات فروش شان را قرار داده وقبلی که این سووینگ آن را شکسته آخرین نقطه ای ب SHاین بدین خاطر است که 

به این معنی می باشد که به احتمال زیاد سفارشات فروشی که بانک ها در این نقطه قرار داده پیپ شکسته  31ینگ را با بیش از اند. چون مارکت این سوو

 اند بسته شده اند.
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باشیم که آیا به سمت پایین می شکند یا اینکه بانکها  SLپیپ باالتر میشکند. حاال باید نظاره گر  3قبلی را با اختالف  SHمارکت باال میرود و قبل از ریزش 

 با سفارشات خریدشان وارد مارکت میشوند؟

 نکته ی مهم :

اطراف هر سووینگ را مارک کنید که فکر میکنید  در وقتی که حدس میزنید یک حرکت معکوس در مارکت در حال شکل گیری است باید ناحیه ای

ن ها نقاطی هستند که در صورت شکل گیری واقعی یک حرکت معکوس بانک ها تمایل دارند سفارشات بیشتری چون که ایتوسط بانک ها شکل گرفته 

 را در آنها قرار دهند. 

رشات خرید بانک ها به مارکت شکل گرفته سقوط میکند. خب فاو ما معتقدیم که به دلیل ورود س رسم شده است  SLقیمت به درون ناحیه ای که در 

 ستی منتظر بمانید تا مارکت تاییدیه هایی مبنی بر حرکت به خارج از این ناحیه به سمت باال به شما بدهد.اینجا شما بای
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ساعت بعد از سقوط به داخل ناحیه یک بولیش اینگولفینگ شکل می گیرد و موجب حرکت مارکت به سمت باال می شود. این  0مالحظه می کنید که 

وارد خرید شد و  بعد از این اینگولفهر وقت ست که این امکان ه نال برای ورود به معامله خرید باشد اما همچنیناینگولف میتواند به عنوان یک سیگ

 قرار داد.  SLاستاپ را زیر 

ی مبنی بر وجود ها را بشکند چون که هنوز هم احتمال SHوقتی که ما وارد پوزیشن شدیم و مارکت باال و باالتر میرود باید چک کنیم که آیا مارکت میتواند 

 سفارشات فروش بانک ها در این سووینگ ها وجود دارد. 

قبلی بوده مارک کنیم چون که این ناحیه نیز مکان دیگری است که بانک  SLجدید را که مارکت در حین خروج از  SLو نیز اینکه ما باید نواحی ای اطراف 

 ها سفارشات خریدشان را در آن قرار میدهند.

 ی بعد مالحظه میکنید که من چگونه این نواحی را با رسم خط سیاه مشخص کرده ام. در تصویر صفحه
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ایست که ما آن را به عنوان  نقطه ی مورد توجه ما خواهد بود زیرا آخرین ناحیهناتوان باشد و شروع به ریزش کند ، این ناحیه  SHاگر مارکت از شکستن 

 می شناسیم.ای که بانک ها سفارشات فروش شان را قرار داده اند  ناحیه

شکل گرفته شده بدلیل برداشت سود بانک ها شکل گرفته باشند.  SHقبلی مدیریت میشود اما این بدین معنا نیست که سه  SH ارکت برای شکستن م

 مالحظه می کنید پایان یافته است. اولی که در سمت چپ تصویر SHپیپ باالتر از  11جدید تنها  SHبدین خاطر که 

 جدید به منظور برداشت سود بانک ها شکل نگرفته است ، نیاز به این داریم که ببینیم آیا SHتایید اینکه  برای

SH  پیپ باالتر از  31جدیدsH گرفته است یا خیر ؟ لاولی شک 

مارکت  شکسته شد ما شاهد یک کندل بیریش اینگولفینگ بودیم. این کندل فقط موفق به یک ریزش کوچک قبل از ادامه ی صعود حرکت SHوقتی که 

قبلی توسط بانک ها با قرار دادن سفارشات  SLپیپ شکسته می شود که تایید میکند سه  31با اختالف بیش از  SHاولین میشود.  های باالترHIGH به 

قبلی به  SLها بخاطر برداشت سود بانک ها به منظور ریزش قیمت تا نواحی  SHو  نظور معکوس کردن جهت حرکت مارکت شکل گرفته است.خرید به م

 منظور وارد کردن سفارشات خرید بیشتر به مارکت شکل گرفته اند. 
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 خالصه

   قرار دادن سفارشات آنها جهت ادامه و یا معکوس سازی جهت  یا بخاطر برداشت سود بانک ها از معامالت شان و یا بخاطرتمامی سووینگ ها

 حرکت مارکت شکل میگیرند.

  اهمیتSH  یاSL  میتواند بوسیله ی سووینگ هایی که تغییرات اساسی در ساختار مارکت ایجاد می کنند شناسایی شود. اگر مارکت ریزش

دیگری که حین حرکت به سمت  SLایجاد شده توسط مارکت از هر  SLداشت اما بعد از آن برگشت و شروع به حرکت در جهت مخالف کرد 

 شکل می گیرد با اهمیت تر است.به دلیل چرخش قیمت  مارکتباالی 

 در بعد از یک نگاه کردن به اینکه مارکت چقبا  شود می دلیل اینکه یک سووینگ های یا لوو شکل گرفته استHIGH  یاLOW  حرکت کرده

 مشخص شود.

 

 اکبرنژادمحمدابراهیم 

 53دی ماه 
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