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  :مقدمه

فکر نمی کنم این حرف نا معقول باشد اگر بگوییم کـه ، اکثرتریـدرھا در بـازار فـارکس ، در طـول زمـان 

  . نند یک معامله قرار می دھندتریدشان ، ھر وقت که یک کندل پین بار را می بی

بسیاری از تریدرھا فکر میکنند که ھمه کندلھای پین باری را کـه در نمـودار قیمـت مـی بیننـد بـه یـک 

علت مشترک بوجود آمده ، در اینجا منظور  شکل پین بار نیست،  بلکه منظور، علـت پیـدایش  ایـن کنـدل در 

کثر کتابھا و سایتھای معامله گری  بیان میکنند که علـت علت این ذھنیت ھم اینست که ا و. بازار می باشد

  .ایجاد کندل پین بار در بازار اجرای دستورات خرید یا فروش تریدرھای بانکی است

بدون در نظر گرفتن صحت این نکته از نظر علم تکنیکال ، باید بگوییم که علت اینکه تریـدرھای بـانکی 

ه بخواھنـد بـا قـراردادن  معـامالت جدیـد از بـازار پـولی بدسـت خرید یا فروش می کنند ھمیشه این نیست ک

  .آورند

بعضی از اوقات تریدرھای بانکی می فروشند برای اینکـه دارنـد از پوزیـشن ھـای خریـد قبلـی کـسب 

که بدلیل این اقدام ایجـاد مـی شـود ، قاعـدتا شـبیه پـین   (bearish pin bar)سود می کنند و پین بار نزولی

رار گرفتن پوزیشن ھای فروش تریدرھای بانکی با ھـدف پولـسازی از معاملـه شـان در آینـده باری که بعلت ق

  .ایجاد شده باشد، نیست

اگر تا حاال موفقیت زیادی در ترید روی پین بار نداشته اید، به شـما اطمینـان میـدھم کـه علـتش ایـن 

 که علت عدم موفقیت شما در ترید روی   نبوده که ما در تحلیل و انالیز تان اشتباه کرده اید، منظورم این است

پین بار اشتباه در تشخیص و ترسیم چیزھایی مثل سطوح حمایت و مقاومت ، یا تشخیص اشتباه کندل پـین 

  .نیست) بار یعنی کندلی با سایه بلند و بدنه کوچک

 بـرای واقعـا ھـیچ وقـت شانـسی. واقعیت اینست که خیلی از پین بارھا یی که با آنھا ترید می کنیـد

نه بخاطر اینکه قیافه شـون . موفق بودن در ھمان نقطه ای که این الگوی کندلی را تشخیص داده اید ، ندارند

شبیه پین بار نیست و یا انطباق درستی با سطوح الزم تکنیکال نداشته اند ،  بلکه به ایـن خـاطر اسـت کـه 

را داشـته باشـند ،  (market reverse)  اراین پین بار توسط تریدرھای بانکی کـه بخواھنـد قـصد بازگـشت بـاز

  .بوجود نیامده اند

تنھا زمانی با ورود شما در جھت نزول روی تشکیل یک پین بار ، یک ترید موفق بدست میآید ، که این 

که البتـه بـسیاری از . پین بار با قرار دادن معامالت  تریدرھای بانکی به منظور بازگشت بازار بوجود امده باشد
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رھایی که شما در چارت می بینید به این علت بوجود نیامده اند ، بلکـه بعلـت کـسب سـود تریـدرھای پین با

این کندل ھای پین بـار احتمـال موفقیـت خیلـی پـایینی را در . بانکی از ترید ھای موجود شان بوجود امده اند

ار در جھتـی کـه آنھـا تریدھایـشان را زیرا که بانکھا ھنوز میخواھنـد بـاز. بازگرداندن بازار و ایجاد ریورسال دارند

  .قرارداده اند ، حرکت کند

در طی صفحات آتی شما ، در نھایت خواھید آموخت که تریدھای اشتباھی که روی پین بار قرار مـی 

دادید کجا بوده ، و من مطمئنم وقتی که در این فرایند اموزشی یاد گرفتیـد کـه ھـر کنـدلی بـه چـه منظـوری 

 خداوند پدر و مادر گروه مترجمین کانال تریگر  : چه فکر میکردید ھر بار می گوییدتشکیل میشده و شما

  .تا اینکه راه اشتباھی که میرفتید تبدیل به یک مسیر معامله گری پرسود شود !! پرایس اکشن را بیامرزد

  . و امیدوارم که از خواندن این کتاب لذت ببرید

  .ی آیندپین بارھایی که در زمان کسب سود بوجود م

فکر کنم  بھتر باشه ، تا با نشان دادن رایج ترین مدل ھای پین بار که میتوانید در بـازار ببینیـد ، کـار را 

  .شروع کنیم

 

پین بار کسب سود ، ھمانطور که از نامش پیداست، توسـط تریـدرھای بـانکی جھـت کـسب سـود از 

  .معامالت موجودشان در بازار بوجود می اید

 از پین بارھایی که تا حاال دیدین و روی ان ترید کردید ،پین ھای کسب سود بوده ، بنظر میرسد خیلی

  .این مدل پین بار رایج ترین مدل پین بار است که در بازار بوجود میاد، و در ھر تایم فریمی ھم یافت میشود

http://abcbourse.ir/


 - 3 -

سال و بازگـشت و متاسفانه این پین بار ھا بسیار ھم شبیه پین بارھای ایده آل کتابی برای ترید ریور

  .قیمتی ھستند ، که غالبا باعث قرار گرفتن معامالت توسط تریدرھای خرده پا و ضرر آنھا می شود

اکنـون  را خوانـده باشـید، سات بزرگ مالی چگونه در بازار فارکس عمل میکننـدسمو اگر مقاله

ثل قراردادن ترید، بـستن تریـد و دیگر می دانید که ھمه عملیاتی که بانکھا می توانند در بازار انجام دھند ، م

غیره ھمگی وابسته به ایـن ھـستند کـه چقـدر سـفارش خریـد یـا فـروش دارد توسـط قـرار گـرفتن معـامالت  

   .تریدرھای دیگر وارد بازار می شود

معامالت برداشت سود عملی است که زمانی به پایان می رسد که بانکھا سفارشات خرید یا فروش 

  . ترید تریدرھای دیگر بوجود بیاورند و جذب کنندکافی را از قرار گرفتن

اگر موقعیتی داشته باشـیم کـه در آن بانکھـا بخواھنـد قـسمتی از سـود  در معـامالت خریـد شـان را 

برداشت کنند ، تنھا راھی که بـرای اینکـار وجـود دارد اینـست کـه بقیـه تریـدرھا وارد بـازار شـوند و معـامالت 

 اینه که وقتی بانکھا می خواھند سودشان را برداشت کنند ، در واقعا دارند علتش ھم.خریدشان را قرار دھند

و تنھا راھی که انھا می توانند بفروشند نیـز .قسمتی از آنچه را که در قیمت پایینتری خریدند را می فروشند 

 ، بانکھـا و اگر کسی نباشد که بخواھد بـرای خریـد وارد بـازار شـود.اینست که یکی پیدا شود و بخواھد بخرد

  . قادر نخواھند بود تا سودشان را برداشت کنند چون کسی را ندارند که بھش چیزی را بفروشند

اگر چه تریدرھای بانکی معموال برداشت سودشـان را بـه صـورت مـستمردر طـول  مـدت معامالتـشان 

ھند ببندند برداشـت انجام می دھند،با این وجود بیشترین مقدار سود را در زمانی که معامالتشان را می خوا

می کنند و تریدرھای بانکی زمانی این کار را انجام می دھند که سفارشـات زیـادی در جھـت مخـالف توسـط 

  .قرار گرفتن معامالت تریدرھای دیگر ، وارد بازار شود

معموال، تریدرھای دیگر زمانی سفارشات سنگین در جھت مخالف قرار مـی دھنـد کـه مطمـئن شـده 

به راه خودش در جھتی که قرار دارد ادامه می دھد مثل وقتی که می بینند بـازار یـک حرکـت باشند که بازار 

زمانی که این تریدرھا ترید خود را در بازار قرار می دھند، تریدرھای بـانکی شـروع .تیزی را به باال یا پایین دارد

 نمودار قیمت رخ میدھـد تـشکیل به آغاز فرایند برداشت سود از معامالتشان می کنند ، که در نتیجه آنچه در

  .یک پین بار صعودی یا نزولی می باشد
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در اینجا مثالی از یک پین بار نزولـی وجـود دارد کـه بعلـت برداشـت سـود توسـط تریـدرھای بـانکی از 

عمومـا زمـانی کـه ایـن پـین بـار .معامالت خرید قبلیشان که باعث صعود قیمت شده بوده ،بوجود آمده اسـت

شکل می گرفته ، کنـدل در ابتـدای کـار مثـل کنـدل یکـساعته قبلـی حالـت صـعودی قـوی ای نزولی داشته 

بسیاری از تریدرھا این کندل با دامنه بلند را دیده بودند و گمان کرده اند که عالمتی برای شـروع یـک . داشته

  .حرکت قوی رو به باال در بازار است

 باال رفتن و جمع کثیری از تریـدرھا مـی وقتی ساعت بعد شروع می شود ، قیمت شروع می کند به

دوند ومعامالت خرید وارد بازار می کنند چرا که نمی خواھند چیزی را کـه فکـر مـی کننـد شـروع یـک حرکـت 

  .بزرگ در بازار است را از دست بدھند

ھمین که قیمت باال رفت ، تریدرھای بیشتر و بیشتری شروع به ورود معامالت خرید به بازار می کنند 

را که معتقدند یک حرکت به باالی بزرگتری در بازار در حال شکل گیری است ، که باعث مـی شـود بیـشتر چ

  .افزایش پیدا کند

تریدرھای بانکی می توانند ببینند که بسیاری از تریدرھا شروع به قراردادن پوزیشن ھای خرید در بازار 

ن مناسـب مـی بیننـد ، چـرا کـه سفارشـات خریـد کرده اند، و زمان را برای برداشت سود از تریدھای قبلیشا

  .زیادی به  بازار در پی ایجاد حرکت صعودی ، وارد شده است

وقتی تریدرھای بانکی شروع می کنند به برداشت سود ، ھمه سفارشات خریـد ورودی بـه بـازار کـه 

مت شروع به ریزش توسط تریدرھای خرده پا در تریدھای خریدشان وارد بازار شده بود ، مصرف می شود و قی

می کند ، در این نقطه تریـدرھایی کـه پوزیـشن خریـد گرفتـه بودنـد ، شـروع مـی کننـد بـه بـستن تریـدھای 
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خریدشان در ضرر ، بستن یک ترید خرید بازنده ، نیازمند اینست که شما چیزی را که در یک قیمت بد بدست 

  .آورده اید را بفروشید تا از این بدتر نشود

ی آن ھم اینست که ، زمانی که تریدرھا شروع بـه بـستن پوزیـشن ھـای خریـد بازنـده و معنی ابتدای

شان می کنند ، سفارشات فروش در بازار قرارمی گیرد که باعـث مـی باشـد قیمـت بیـشتر سـقوط کنـد ، و 

  .باعث ایجاد سایه ای که ما در کندل پین بار نزولی می بینیم می شود

اقع درباره نحوه پیدایش پـین بارھـای نزولـی ای بـود کـه در بـازار بـه فرایندی که در باال ذکر شود، در و

علت برداشت سود ایجاد می شوند ، در مورد پین بار ھای صعودی منتج از برداشـت سـود نیـز فراینـد دقیقـا 

یعنـی بـه جـای برداشـت سـود از تریـدھای . بھمین شکل است و فقط جھت انجام معـامالت بـرعکس اسـت

 برداشت سود از تریدھای فروششان ھستند و تنھا راھـی کـه بـرای برداشـت سـود از خرید، بانکھا مشغول

تریدھای فروششان دارند اینست که تریدرھای دیگـر وارد بـازار شـوند و تریـدھای فروشـشان را در بـازار قـرار 

 زمانیکه بانکھا شروع به برداشت سود کردند قیمـت شـروع مـی کننـد بـه صـعود و تریـدرھای دیگـر کـه.دھند

  .میبینند قیمت دارد باال می رود باالجبار ترید ھای خودشان را در ضرر می بندند

بستن تریدرھای فروش در ضرر فرو رفته یعنی شما دارید چیـزی را کـه در قیمـت بـدی فروختـه ایـد را 

در دوباره می خرید ، و این یعنی وقتی تریدرھای تریدرھای فروششان را در ضرر می بندند ، سفارشات خرید 

بازار قرار می دھند که باعث می شود قیمت باالتر برود، و در نھایت باعث ساخت سایه پین بار صعودی مـی 

  .شود

  چطور پین بارھای برداشت سود را بشناسیم

خوب ، حاال که یک پیش زمینه ای از نحوه ایجاد پین بارھای برداشت سود پیدا کردیـد ، میخـواھم بـه 

 استفاده از آن این کندل ھای پین بار را در زمانی که دارند در نمودار قیمت بوجـود شما روشی را بیاموزم تا با

  .می آیند ، شناسایی کنید

 درصد تعیـین 100قبل از شروع ، این نکته مھم است که درک کنید که غیر ممکن است بتوان با دقت 

ت سـود توسـط تریـدرھای کرد که زمانی که یک پین بار تشکیل می شود بتوان گفت ناشـی از عمـل برداشـ

بانکی بوده ، و تنھا زمانی می توان با قطعیت در این باره صحبت کرد که بازار بعد از ھای یا لوی پین بار بسته 

  .یعنی یک کندل بعد از پین بار.شود

با این وجود حتی اگر نتوانیم به طور یقین مطمئن باشـیم کـه علـت تـشکیل پـین بـار برداشـت سـود 

بوده ، با فھمیدن این که چه زمان ھایی محتمل تر است که پین بار ھای برداشـت سـود در تریدرھای بانکی 
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بازار بوجود بیایند و با عنایت به چند حقیقت ساده در مورد نحوه بوجود آمدن ریورسال و بازگشت قیمت ، می 

سود توسط تریدرھای توانیم با یک درجه اطمینان باالیی تشخیص دھیم که آیا تشکیل پین بار بدلیل برداشت 

  .بانکی بوده یا نه 

 

تصویر فوق پین بارھای نزولی ای را نشان میدھد که بعلت قراردادن معامالت فروش تریدرھای بـانکی 

  (پین بار ریورسال.(به منظور برگرداندن و تغییر مسیر بازار بوجود آمده اند

 قرار گرفتن معـامالت ایـشان بـه منظـور ھمه ی پین بارھایی که بعلت ورود تریدرھای بانکی به بازار و

تغییر جھت بازار، بوجـود آمـده اند،ھمیـشه بعنـوان بخـشی از یـک سـاختار بازگـشتی بزرگتـر شـامل چنـدین 

  .سویینگ در خالف جھتی که بازار می خواھد بازگشت داشته باشد شکل میگیرند

   باال را ساخته است؟توجه داشته باشید که بازار چگونه قبل از ریورسال ، چھار سویینگ به

ھر کدام از این سویینگ باال ھایی که ذکر شد به این خاطر بوجود آمده اند چـون تریـدرھای بـانکی در 

اگر ھـر کـدام از کتابھـای قبلـی مـن را خوانـده .ھرکدام بخشی از معامالت فروششان را در بازار قرار داده اند

می دانید که ) فارکس چگونه عمل می کنندموسسات مالی بزرگ در بازار  –بازی صفر صفر (باشید

. باید معامالتشان را در نقاط مختلفـی از بـازار قـرار دھنـد) ریورسال(زمانی که بانکھا بخواھند که بازار برگردد 

بانکھا نمی توانند یک حجم عظیمی از معامالت را در قیمتی که مد نظرشان است در بازار قرار دھند،چرا کـه 

  .نشستن و قرار گرفتن ھمه پوزیشن ھای ایشان در بازار وجود نداردسفارشات کافی برای 
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در بازار باشیم ،درست مانند )ریورسال(معنی عبارات فوق اینست که قبل از اینکه شاھد یک بازگشت

انچه در شکل قبل دیدید چندین سویینگ در بازار بواسطه قرار گرفتن معامالت تریدرھای بانکی در بازار ایجـاد 

  .میشود

چیزی که االن می خواھم بگویم، اینست که اگر یک پین بار خواسته باشد باعث ایجـاد یـک ریورسـال 

قیمتی با اندازه چشمگیر شود، باید با چند سویینگ که قبل از ایجاد پین بار یا بعـد ازتـشکیل پـین بـار بوجـود 

ک ریورسـال قیمتـی ھـستند آمده باشند ھمراھی شود، چرا که ما می دانیم وقتی بانک ھا درصدد ایجـاد یـ

  .قادر نیستند ھمه معامالتشان را به طور ھمزمان در یک قیمت در بازار قراردھند

ھمچنین پین بار باید در قیمتی تشکیل شود که سویینگ ھا ایجاد شده انـد ،بـرای اینکـه زمـانی کـه 

کنند این عمل در محدوده ھم بانکھا دارند تریدرھای مختلفشان را در بازار قرار می دھند ، ھمواره تالش می 

قیمت اتفاق بیافتد ،به این خاطر که این کار مانند اینست که انھا یک ترید بزرگ را در یک قیمت وارد بازار کرده 

  .باشند

 

 USD/JPY  در این جا مثالی از یک پین بار نزولی برداشت سود داریم که در تایم یک ساعته در نمودار

 در این نقطه قابل مشاھده است ، نمی دانیم که آیا  این پین بار واقعا مربوط به چنانکه که. ایجاد شده است

برداشت سود بوده یا نه ،اما آنچه را که در باره  نحوه شکل گیری ریورسال در بازارمی دانیم به ما مـی گویـد 

 بار یک پـین بـار ریورسـال که بر اساس ساختار جاری بازار، بازار به راه خود ادامه خواھد داد ، و اینکه این پین

باشد غیر محتمل است زیرا که چند سویینگ ھای  معنی داری که در کنار یا نزدیکی سطح قیمتی کـه پـین 

  .بار ایجاد شده باشد، رخ نداده است
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  :نکته مھم

 است که باعث افت قیمتی چشمگیری در بازار بعد از افزایش قبلـی ھایی مھم سویینگ ھاییک سویینگ 

 که در شکل قبلی دیدید به این دلیل مھم بودند که ھر کدام باعـث ریـزش ھاییچھار سویینگ  .قیمت شود

  .قیمتی زیادی پس از تشکیلشان شده بودند 

 قبل از ایجاد پین بار وجود داشته است، و به نظر ھایدر شکل باال می توانید ببینید که یک سویینگ 

 بــازار بعــد از شـکل گیــری آن زیــاد ریــزش نداشــته  مھــم باشــد زیـرا کــهھــاینمـی رســد کــه ایــن سـویینگ 

 ھایی که باعث ایجاد ریزش ھای بزرگ در بازار شوند ، عموما عالمـت ایـن ھـستند کـه ھایسویینگ .است

  .بانکھا معامالت فروششان را در بازار قرار داده اند

   . که در بازار شکل می گیرند، برقرار استلوھاییو ھمین شرایط نیز برای سویینگ 

مھم اخیرا در محدوده قیمتی ایجاد پین بار نزولی شکل گرفته باشد ، می توانـد محـل  ھای اگر یک سویینگ

مناسبی برای قرار گرفتن معامالت فروش بوده باشد، اما از نظر دیگاه پرایس اکشنی که قـبال بـا ھـم صـحب 

کی از معامالت خریـد قبلـی شـان کردیم ، می توان گفت که این پین بار در نتیجه برداشت سود تریدرھای بان

  .بوده و مربوط به انجام معامالت جدید نبوده است

معنی عبارت فوق اینست که زمانی که یک پین بار نزولی شکل گرفت شما ابتدائا نبایـد یـک معاملـه فـروش 

)sell (فـروش بـه زیرا که شواھد کافی برای اینکه شما را قانع سازد که تریدرھای بانکی معامالت. قرار دھید 

  .منظور بازگشت بازار قرار داده باشند ، ندارید

  با این حال، به این معنا نیست که  این پین بارنزولی دقیقا یک پین بار برداشت سوداست ؟

  بـه ھـایاگر تا حاال دیده اید که بازار می ریزد و در زیر لوی حرکت صعودی قبلی ی بعد ازریزش از سـویینگ 

مال زیاد این اتفاق بعلت قرار گرفتن معامالت جدید فروش توسط تریدرھای بانکی بـه حرکت در می آید به احت

  .بوده است) ریورسال(منظور برگشت بازار 

در این سناریو ، شما باید در محدوده قیمتی کـه پـین بـار نزولـی بوجـود آمـده اسـت بـدنبال موقعیـت فـروش 

ٍش اضـافی ای کـه بانکھـا ممکـن اسـت نیـاز داشـته بگردید، به این خاطر که شما می دانید که تریدھای فرو

منظـور منطقـه قیمتـی .(باشند برای قرار گرفتن در بازار ، باید در محدوده قیمت فروش اولیه آنھا اجرایی شود

  ).ای است که با پین بار نزولی پوشش داده شده است
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باال بحث کردیم رخ داده است را شکل باال اتفاقاتی را که بعد از تشکیل کندل پین بار نزولی ای که در 

  .نشان می دھد

 کنـدل پـین بـار را ھـم ھـایھمانطور که می بینید بازار بـه حرکـت خـود بـه بـاال ادامـه داده تـا اینکـه 

 پـین بـار  بـسته ھـایمدیریت شده تا کامال بـاالی ) از لو تا ھای( زمانی که کل یک کندل استیک .شکسته 

ار نزولـی توسـط تریـدرھای بـانکی بـه منظـور کـسب سـود از معـامالت شود ، میتوان مطمئن بـود کـه پـین بـ

  .موجودشان بوجود آمده است

مھمترین مزیتی که شما از کل مطالب فوق بدست میاورید اینست که ، از این به بعد الزم نیست بـه 

  .محض رویت یک پین بار در بازار معامله ای را قرار دھید

ار دو دسته می شوند عده ای بالفاصله وارد معامله می شوند تریدرھا به محض رویت یک کندل پین ب

 ھـایو ) در پـین بارھـای نزولـی( کندل پـین بـار لویو عده ای صبر می کنند تا ببینند کندل بعدی می تواند 

  .بشکند یا نه و بعد وارد معامله شوند )در گین بارھای صعودی (کندل پین بار 

زیرا کـه تریـدرھا از علـت .بسیاری از افراد معامالتشان را ببازندمتاسفانه این رفتار باعث می شود که 

اصلی ایجاد کندل پین بار در بازار بی اطالعند، و در واقع آنھا کندل پین باری که احتمال باالیی برای بازگـشت 

  .بازار را دارد نمی شناسند

وجـود امـد اول بایـد چـک کنیـد و اما از این به بعد شما می دانید، زمانی که یک کندل پین بار در بازار ب

چـون اگـر ایـن . ببینید که تعدادی سویینگ باید در اطراف محـدوده قیمتـی کنـدل پـین بـار بوجـود امـده باشـد

سویینگ ھا باشند ، معنی اش اینست که کندل پین بار به احتمال باال توسط تریـدرھای بـانکی و بـه منظـور 
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ر این موقعیت است که شما به محض شناسایی کندل پین بار و د. بازار بوجود امده است) ریورسال(بازگشت

می توانید معامله خود را در بازار قرار دھید ، زیرا شواھد کافی که به شما نشان میدھد که کندل پین بار بـه 

  .چه منظوری تشکیل شده را دارید و می دانید که پین بار به منظور ریورسال ایجاد شده است

ی پیدا شد و شما ببینید که اخیرا تعدادی سویینگ در محدوده قیمتی ایجاد پین بار وجـود حاال اگر یک پین بار

نداشته باشد ، شما می دانید که این پین بار به علت برداشت سود از معامالت موجـود تریـدرھای بـانکی از 

  .معامالت موجودشان در بازار بوده و بازار قصد بازگشت ندارد

ه گذاشتن ترید بعد از ایجاد کندل پین بار نمی کنید ، بلکه صـبر مـی کنیـد تـا ببینیـد در این زمان شما اقدام ب

  . بازار بعد از ایجاد پین بار چگونه رفتار می کند

در .تا اینجای کار اگر فھم چیزھایی که برایتان در صفحات قبل توضیح دادم کمی سـخت بـوده، نگـران نباشـید

ید وجود دارد که درآنجا من با شـما بـه صـورت کامـل فراینـدی را کـه نیـاز انتھای این کتاب مثالھای زیادی از تر

  .دارید تا جھت شناسایی وضعیت یک پین بار در بازار بکار ببرید را دوره میکنم و یادتان خواھم داد

  

  چه زمانھایی بیشتر احتمال تشکیل پین بارھای کسب سود وجود دارد؟

یت زیادی در زمان معامله گری بر اساس پین بـار دارد، امـا ازآن توانایی کشف پین بارھای برداشت سود اھم

  .مھمتر درک ساختاری از بازار است که منجر به تشکیل کندل ھای برداشت سود در بازار می شود

 

دراینجا مثالی از یک کندل پین بار برداشت سود آورده شده که درآن پین بار بعد از یک حرکت بـزرگ بـه بـاالتر 

  .استایجاد شده 
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  :نکته مھم

توجه کنید که پین بار در نمودار فوق چطور ھمه معیارھای الزم را در خود برای تریدرھای پـرایس 

کاری که از ستاپ پین بار برای کشف یک بازگشت و ریورسال در بازار استفاده می کننـد داشـته 

اگـر اینھـا .ه اسـتھمانطور که میبینید یک سایه بزرگ داریم و بدنه کندل نزولی بسته شـد. است

برای سیگنال ریورسال کافی نیست ،یک مقاومت در تایم فریم یک سـاعته کـه کنـدل پـین بـار بـا 

  .سایه بلند از عبور از نا توان بوده نیز عالمت دیگری برای ریورسال می توانسته باشد

 را ھمه این عوامل پیشنھاد می دھند که تشکیل پین بار احتمال وقـوع یـک بازگـشت و ریورسـال

قوت بخشیده، اما چنان که مالحظه می کنید این ریورسال بوقوع نپیوسته و در عوض بـازار رفتـه 

  . پین بار را بشکند ھایدرست دو کندل یکساعته بعد از تشکیل پین بار  تا

بسیاری از کتابھا و وبسایتھایی که به تریدرھا نحوه معامله گری بر روی پـین بـار را آمـوزش مـی 

ن مواقع می گویند که پین بار فوق یک اتفاق نـادر اسـت کـه بـا وجـود مـساعد بـودن دھند ، در ای

  .ھمه شرایط برای ریورسال بدون ھیچ دلیلی این امر اتفاق نیافتاده است

اما واقعیت این است که علت اینکه چرا پین بار منجر به ریورسال نـشده اسـت ، ایـن نیـست کـه 

ون ھیچ دلیلی به نتیجـه نرسـیده باشـد ، بلکـه بـه ایـن علـت این کندل یک پین بار نادر بوده که بد

بوده که این کندل بدلیل اقـدام تریـدرھای بـانکی در گذاشـتن معـامالت فـروش جدیـد در بـازار بـه 

  .منظور ریورسال بازار بوجود نیامده بوده

 بـار اگر بخواھیم صادق باشیم تفاوت زیادی بین اینکه پین بار چگونه سـاخته شـده بـا اینکـه پـین

اما درک اینکه چـه چیـزی باعـث شـده کـه . تحت تاثیر چه سطوحی بوجود امده باشد، وجودندارد

  کندل پین بار شکل بگیرد 

و مثال اینکه آیا بانکھا می خواستند معامالت جدیدی را وارد بازار کننـد تـا قیمـت و بـازار ریورسـال 

 پین بار و سطوح تکنیکـال درگیـر بـا داشته باشد یا نه قاعدتا مھمتر از دو موضوع اول یعنی شکل

  . پین بار می باشد

  .بسیار خوب بیایید به مثال برگردیم
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ٍچنانکه در شکل مالحظه می کنید، این پین بار نزولی کسب سود، درست بعد از یک حرکت صـعودی  ٍ ٍ

  . بزرگ در بازار بوجود آمده

، بعد از یـک حرکـت بـزرگ نظیـر شـکل بسیاری از پین بارھای کسب سودی که در بازار می توان دید 

برای اینکه واقعا علتش رامتوجه شوید، از تون می خواھم برای یک دقیقـه تـصور کنیـد . فوق ایجاد می شوند

که شما چند ساعت قبل یک ترید خرید در بازار و قبـل از حرکـت بزرگـی کـه در تـصویر میـشه دیـد، قـرار داده 

  .باشید

اعث ایجاد ایـن حرکـت بـزرگ در بـازار شـده منتـشر شـد، بـازار بـه ب) من فکر میکنم(وقتی خبری که 

سرعت به سمت باال حرکت می کند و منجر به این می شود که معامله خریدی که شما چند ساعت قبل در 

  .بازار قرار داده اید حاال در سود خوبی رفته باشد

رد نـشان مـی دھـد بکنیـد خوب حاال کاری که شما می خواھید با این معاملـه  کـه سـود خـوبی را دا

  چیه؟ برداشت قسمتی از سود معامله تان ؟بستن کل معامله؟

بسیاری از تریدرھا بعد از اینکه ببیننـد معاملـه شـان . اگر جوابتان برداشت سود باشه باھاتون موافقم

  .در سود زیادی رفته باشه ، اقدام به برداشت بخشی از سود معامله می کنند 

چرا که .  از شما ھم بستن کل معامله است ، در این مورد ھم با شما موافقممیدانم که جواب بعضی

اما این نکته مھم را باید در ذھـن داشـته . این ھم وقتی شما به یک پول زیادی می رسید خیلی شایع است

 باال باشید که تریدرھای بانکی بوده اند که باعث ایجاد این حرکت بزرگ شده اند ، و این تریدرھا با یک جھش

  . تریدھای شان را نمی بندند چون می خواھند و می دانند که بازار به باالتر می رود
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خوب حاال می دانیم که در بخش بزرگی از بازار، اکثر تریدرھا ھمین که می بینند سود خوبی کرده اند 

ار ھـای کـسب و در نتیجه می توان فھمیـد کـه چـرا پـین بـ. می خواھند بخشی از این سود را برداشت کنند

  . سود را به راحتی می توان درست بعد از حرکت ھای بزرگ بازار پیدا کرد

وقتی حرکتھای بزرگ در بازار رخ می دھد ، معامالتی که تریدرھای بـانکی در بـازار قـرارداده انـد ، بـه 

مالت سود  بزرگی می رود، بانکھا در این زمان تصمیم می گیرنـد کـه بخـشی از  سـود بدسـت امـده در معـا

خرید خود را برداشت کنند و به تبع این الجرم قیمت بر خالف جھت حرکت بزرگ قیمت حرکت می کند، و این 

  . باعث ایجاد یک پین صعودی یا نزولی خواھد بود

 

بـین روزھـای  AUD/USD    تصویر باال چند پین بار کسب سود که در تایم یکساعته در نمودار جفت ارز

  .نشان می دھد را  ایجاد شده است2016ارم مارس بیست و سوم و بیست چھ

می توانید ببینید که ھر کدام از این پین بار ھای کسب سود درست پـس از حرکـت ھـای بـزرگ بـازار 

ولی در بعـضی اوقـات . بوجود امده اند) که در این جا به صورت کندل ھای بلند و بزرگ قابل مشاھده ھست(

بعد از دسته ای از کنـدل ھـا کـه در مجمـوع نـشانگر یـک حرکـت بـزرگ می توانید پین بارھای کسب سود را 

  .ھستند ، مشاھده کنید

این ھا مدلھای مختلف حرکت ھایی ھستند که می توان قبل از تشکیل پین بار کسب سود در نمودار 

 پـین وقتی شما رخداد حرکتھای بزرگی مثل این را در بازار می بینید، باید حواستان باشـد کـه ھـر.قیمت دید

باری که بالفاصله بعد از این حرکات بزرگ بوجود می آید به احتمال باال و نه قطعی به علت برداشت سود باید 

  . باشد
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  خالصه فصل

آنچه که انتظار دارم با خواندن این فصل آموخته باشید اینست که چگونه بسیاری از پین بارھایی که تا 

تر پـین بارھـای برداشـت سـود بـوده انـد کـه ھرگـز شانـسی بـرای االن روی آنھا ترید انجام می دادید ، بیش

  .بازگشت بازار در نقطه ای که بوجود امدند را نداشتند

اکنون شما دیگر می دانید که کندل ھای پین بار برداشت سود احتماال در کجاھا بیشتر پیدا مـی شـوند، 

و در نتیجـه شـانس . جاد پین بار می شـودچرا که حاال دیگر می دانید که چه عاملی در نمودار قیمت باعث ای

و در نھایت ھم یک خالصه کوچکی از نقاط نظر مھم . موفقیت تریدتان بر روی کندل پین بار افزایش پیدا میکند

  .مربوط به این فصل را در زیر باھم مرور می کنیم

علـتش ھـم و. پین بارھای برداشت سود معموال بعد از حرکت ھـای بـزرگ در بـازار ایجـاد مـی شـوند 

اینست که حرکتھای بزرگ قیمت باعث می شود که معامالتی که تریدرھای بـانکی در بـازار قـرارداده 

اند در سودھای کالنی برود و طبیعتا اولین کاری که آنھا با این سود کالن خواھند کرد ، حفظ بخشی 

  .از آن بمنظور سرمایه گذاری مجدد در سایر تریدھایشان می باشد

ری بوجود امد و شما متوجه شدید که اخیرا تعدادی سویینگ مھم در حول و حـوش قیمتـی اگر پین با

پین بار ایجاد شده وجود دارند ، این پین بار به احتمال بـاال پـین بـار برگـشتی یـا ریورسـال اسـت زیـرا 

سویینگ ھا عالمت خوبی ھستند که نشان می دھند تریدرھای بانکی دارند معـامالت جدیـدی را در 

  . ریورسال در بازار قرار می دھندجھت

 ، از سوی دیگر اگر دیدید که تعدادی سویینگ مھم اخیرا در نزدیک قیمتـی کـه پـین بـار شـکل گرفتـه

وجود نداشته باشند، دیگر می دانید که پین بار ایجاد شده به احتمال زیاد بدلیل برداشت سود بانکھا 

  .دو بازار بعد از آن بر نمی گرد. بوجود امده است

 ھمچنین ، اگر به پین باری مظنون بودید که یـک پـین بـار برداشـت سـود باشـد ، بایـد بـازار را بعـد از 

تشکیل آن رصد کنید و ببینید که سویینگھای دیگری که در بـازار بوجـود مـی آینـد  بـه چـه شـکلی در 

بار ریورسال بوده است میایند ، چرا که شاید این سوینگھا به شما بگویند که این پین بار واقعا یک پین 

  .و نه یک پین بار کسب سود

 درصد پین بارھایی که در بازار دیده می شـوند بعلـت برداشـت سـود توسـط 70  می توانم بگویم که 

اگر چه پین بار ھـا فـرم ھـای کنـدلی . تریدرھای بانکی از معامالت مجودشان در بازار شکل گرفته اند

  .وی انھا با انچه که شما فکر میکردید متفاوت بوده استشایعی ھستند ، ولی موفقیت در ترید ر
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  )که در نتیجه عمل بانکھا بوجود میایند بار ھایی پین(پین بار ھای موسساتی

اکنون وقتش رسیده که با ھم نگاھی به گونه ھای دیگری از پین بارھایی که میتوان انتظار داشت در 

  .بازار دیده شوند ، بیاندازیم

سه ای پـین بارھـایی ھـستند کـه در نتیجـه ورود تریـدرھای بـانکی و قـرار گـرفتن پین بارھـای موسـ

  .بوجود می آیند) ریورسال(معامالت ایشان به منظور بازگشت بازار 

نیـاز .قبل از اینکه به شما نشان دھم چگونه پـین بارھـای موسـسه ای را در چـارت شناسـایی کنیـد

  .ی داریم که در چارت قیمت بوجود می آینداست که بدانید که ما دو جور پین بار موسسه ا

 

این پین بار ھـا فقـط زمـانی در بـازار دیـده .در اینجا تصویری از یک پین بار ریو رسال موسسه ای داریم

می شوند که مارکت در فرایند بازگشت قراردارد و معموال به صورت یکی از سـویینگ لوھـا یـا سـویینگ ھـای 

  .ریدرھای بانکی به بازار و قرارگرفتن تریدھایشان بوجود می آیندھایی ھستند که در نتیجه ورود ت
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موسسه ای در طی یک سویینگ باال در چارت یکساعته  سه پین بار ادامه دھنده از این تصویر مثالی

  .را نشان می دھد AUD/USD در جفت ارز

زار در فراینـد بازگـشت ٍدر حالیکه پین بارھای بازگشتی موسسه ای تنھا زمانی بوجود می آیند که بـا

و در )reversal(قراردارد ، پین بارھای ادامه دھنده موسسه ای فقط پس از بوقـوع پیوسـتن  بازگـشت قیمـت 

  .زمانی بوجود می آیند که مارکت دارد به باالتر یا پایین تر حرکت می کند

ی ریورسال و ادامـه پین بارھا(در ھر دوی این تصاویر شما می توانید ھر دو مدل پین بار موسسه ای 

  .را ببینید  )دھنده

شاید متوجه  تفاوتھایی   بین پین بار ریورسال در شکل اول با پین بارھای ادامه دھنده در شـکل دوم 

  .را شده باشید

. یکی از بارزترین تفاوتھا مربوط می شود به اندازه پین بار ریورسالی که در شکل اول دیـده مـی شـود

  .دامه دھنده در شکل دوم بزرگتر استکه از ھمه پین بارھای ا

علت اینکه چرا پین بار ریورسال بزرگتر است ، به این بر می گردد سایز معـامالت خریـد بانکھـا کـه در 

بازار قرارداده اند تا بازار ریورسال کند خیلی بزرگتر از سایز معامالتی اسـت کـه منجـر بـه ایجـاد پـین بارھـای 

  .ادامه دھنده شده است

 این مطلب باید به ساختار بازار که ھر کدام از ایـن مـدل پـین بارھـا در آن شـکل گرفتـه انـد برای فھم

  .توجه کنید
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اگر در شکل اول که پین بار ریورسال دیده می شود به عقب تر برگردیم خواھید دید که این پین بار در 

  .نزدیکی خود حرکت بزرگی از قیمت به پایین تر  را ندارد

باعث شده که تریـدرھای خـرده پـا فکـر کننـد کـه بـازار دارد یـک ) سایه پین بار(گ قیمت این افت  بزر

وقتی قیمت بطور ناگھانی می ریزد ، تریدرھای خرده پا ایـن ریـزش را .حرکت بزرگ به پایین را شروع می کند

نکـه از نشانه ھای شروع یک حرکت بزرگ ارزیابی می کنند و می دوند و تحـت فـشار ھیجـانی خـود بـرای ای

  .بازار عقب نمانند معامالت فروش در بازار قرار می دھند

نیازی به گفتن ندارد با قرار گرفتن معامالت فروش این تریدرھای خرده پا حجم عظیمی از سفارشـات 

و تریـدرھای بــانکی از ایـن سفارشــات بــرای قـراردادن اخــرین معــامالت . فـروش در بــازار وارد بـازار مــی شــود

و اینکار به تـشکیل یـک پـین بـار صـعودی ریورسـال . ار قبل از ریورسال قیمت استفاده میکنندخریدشان در باز

  .ختم می شود

ما می توانیم صحت تمام این موارد را تایید کنیم، بر اسـاس ایـن واقعیـت کـه پـین بـار ریورسـالی کـه 

 فـروش وجـود داشـته مشخص شده آخرین نقطه ای از بازار بوده که درآن مقادیر قابـل تـوجھی از سفارشـات

، بازار بازگشته و و شروع ) بسته شدن کندل یکساعته به شکل پین بار(پس از اتمام ایجاد این پین بار .است

  . مارس7کرده به باال رفتن بدون وجود حتی یک ریزش قابل توجه تا تاریخ 

 

 باال شکل گرفته اند، حال اگر نگاھی بیاندازیم به یکی از پین بارھای ادامه دھنده که در طی سویینگ

و بر اساس اینکه در زمان تشکیل آنھا چه مقدار سفارشات فروش وارد بازار شده آنھا را تحلیـل کنـیم، کـامال 
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واضح است که مقادیر کمتری از سفارشات فروش در زمان تشکیل پین بارھای ادامه دھنـده وارد بـازار شـده 

  )رسالدر مقایسه با زمان تشکیل پین بارھای ریو. (اند

و این نتیجه گیری ما بر اساس اختالف در ساختار مارکتی است که قبل از تشکیل ھر کدام از این پین 

  .بار ھا می توانیم ببینیم

ایـن .در تصویر اول دیدیم که چطور پین بار بازگشتی درست بعد از یک حرکت بزرگ به پایین بوجود امـد

ھنیت را بوجود آورد که بازار می خواھـد در آینـده ای نزدیـک یـک حرکت به پایین تر در تریدرھای خرده پا این ذ

وقتی آنھا می بینندکه بازار یک ریـزش بـه پـایین دیگـر را تجربـه مـی کنـد ، ایـن . ریزش شدید را شاھد باشد

  .تریدرھای خرده پا فرض می کنند این ریزش شروع یک ریزش بزرگتر است که انھا انتظارش را می کشیدند

نکھا معـامالت خریدشـان را وارد مـی کننـد، سفارشـات فروشـی کـه بـا معـامالت فـروش زمانی که با

تریدرھای خرده پا ایجاد شده است، مصرف شده و قیمت به باالتر می رود ، و در نتیجـه منجـر بـه ایجـاد یـک 

  .کندل پین بار ریورسال صعودی می شود

نده بعد از اینکه مارکت بـه بـاال حرکـت مـی در تصویر دوم ، می توانید ببینید که پین بار ھای ادامه دھ

این واقعیت که بازار به باالتر حرکت می کرده ، بدین معناست که تعداد کمتری از تریدرھا .کرده بوجود امده اند

زمانیکه دیده اند که بازار در طی ایجاد پین بـار ادامـه دھنـده دارد میریـزد ،عالقـه بـه گـرفتن پوزیـشن فـروش 

  . داشته اند

ن بدین معناسـت کـه بانکھـا قـادر بـه قـراردادن معـامالت خریـد زیـادی در بـازار در نتیجـه ی جـذب و ای

 توضـیح -پـین بـار زیـاد حـال نـدارد.(سفارشات سنگین فروش سایر تریدرھا کـه بخواھنـد بفروشـند نبـوده انـد

  )مترجم

  

  :مرور سریع

ه دھنـده موسـسه ای اسـت، و یکی اسمش پین بار ادامـ. دو مدل پین بار موسسه ای در بازار داریم

  .دیگری پین بار بازگشتی موسسه ای نام دارد

و . شما پین بارھای ادامه دھنده موسسه ای را فقط می توانید در سویینگ ھـای بـاال و پـایین ببینیـد

این پین بارھا ھمیشه عالمت این ھستند که بازار دارد به حرکت خود در جھت سویینگ جـاری ادامـه 

  .میدھد
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بازگشتی موسـسه ای تنھـا زمـانی شـکل مـی گیـرد کـه مارکـت در فراینـد بازگـشت باشـدپین بار  .

ھمیشه شامل سویینگھای چندگانه باال و پایین می باشد و به ) Market reversals(بازگشت در بازار 

صورت تیپیک یک پین بار ریورسال ھم در  انتھای یکی از سویینگھا قبـل از انجـام ریورسـال در مارکـت 

  .ه می شوددید

 بارزترین تفاوت بین پین بارھای ادامه دھنده موسسه ای با پین بارھای ریورسال موسسه ای سایز و

پین بارھای بازگشتی بزرگتر از پین بارھای ادامـه دھنـده  ھـستند  و ایـن . اندازه این پین بارھا است

دارای دامنـه .(ی باشـدفقط مربوط به طول سایه کندل نمی شود بلکه شامل سایز بدنه کندل ھـم مـ

و ) .نوسان بیشتر در تایم پایینتر  در زمان تشکیل کندل تایم اصلی دارند به ھمراه حجم معامالت باالتر

از ھمین رو است که تریدرھای بانکی می تواننـد در خـالل پیـدایش پـین بارھـای بازگـشتی معـامالت 

 .دھنده قرار می دھندبیشتری را در بازار نسبت به زمان ایجاد پین بارھای ادامه 

  

  چگونه روی پین بارھای موسسه ای معامله کنیم

ِتاحاال پیش زمینه ی مختصری از دو پین بار موسسه ای که می توانیم انتظار داشـته باشـیم در بـازار 

ببینیم ارائه شد، فکر میکنم وقتش رسیده که به شما نشان دھـم چطـور روی ایـن دو پـین بـار موسـسه ای 

  معامله کنیم

قبل از اینکه شروع کنیم خوب است که بدانیم، ترید روی ھر دو این پین بـار موسـسه ای دقیقـا مثـل 

ترید روی پین بار معمولی است، یعنی ھمین که پین بار ساخته شد شما با قراردادن اردر فروش یـا خریـد در 

  .بازار وارد معامله می شوید

پـین بـار موسـسه ای  تفـاوتی وجـود نـدارد، چیـزی کـه اگرچه  از نظر نحوه ورود به بازار در تریـد روی 

  .متفاوت است، محل قرار گرفتن حدد ضرر در ترید  روی ھر کدام از پین بار ھای موسسه ای است

  .بیایید با ھم نگاھی به محل قرار گرفتن حد ضرر در زمان ترید روی پین بارھای موسسه ای بیاندازیم

زمانی بوجـود میآینـد کـه بـازار در  (reversal pin bars) رھای بازگشتیھمانطور که در فصل قبل گفتم، پین با

فرایند بازگشت قرار دارد و این بدین معنی است که این پین بارھا را میتوان در نزدیک سویینگ ھایی پیدا کرد 

   .که دارند در نزدیکی قیمتھایی که ساخته شده اند  با ھم بسته می شوند
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نید ببنید که یـک پـین بـار بازگـشتی موسـسه ای دقیقـا بعـد از دو سـویینگ لـو در تصویر قبل، می توا

بوجود امده که بمعنی ورود معامالت تریدرھای بـانکی بـه بـازار و قرارگـرفتن معـامالت خریـد ایـشان در جھـت 

اتفاق در این تصویر بوضوح می توان دید که کلوز کندل پین بار ریورسال در قیمتی . برگرداندن جھت بازار است

  .افتاده که دو سویینگ لوی قبلی از آنجا ایجاد شده اند

کال سیزده پیپ اختالف بین لوی پین بار با لوی سویینگ لوھایی کـه بمنظـور بازگـشت بـازار تـشکیل 

 50 تـا 40اگر فاصله بین دو سویینگ بیـشتر بـود مـثال . سیزده پیپ اختالف زیادی نیست. شده اند وجود دارد

نمی شد بگوییم که این سویینگ ھا بخاطر بازگشت بازار اتفاق افتاده ، چرا کـه تریـدرھای  پیپ بود، آن وقت

  .بانکی معامالت خود جھت بازگشت قیمت را اینقدر دورھم از قرار نمی دھند

چیزی که  اگر بخواھید یک معامله خرید بعد از دیدن شکل گیری یک پین بار ریورسال در بازار قرار دھید

مھم است ، این است که شما نیاز دارید که مطمئن شوید حد ضررتان را زیر پایین ترین   شمادانستنش برای

سویینگ لویی که در زمان ریورسال قیمت بموجود آمده قرار دھید و شما نباید حدد ضرر تان را زیـر بـوی خـود 

  .پین بار ریورسال قرار دھید

ال باختن معامله افزایش می یابد، بخاطر اینکه اگـر اگر حد ضررتان را زیر لوی پین بار قرار دھید ، احتم

معامله گران بانکی ھنوز معامالت جدید برای قراردادن در بازار داشته باشند، این معامله گران تمایل دارند کـه 

قیمت را مجددا به پایین بکشند تا  افراد بیشتری را بـه بـازار بکـشند و اردرھـای فـروش آنھـا را بتواننـد جـذب 

بسته به اینکه معامله گران بانکی به چه مقدار سفارش فروش برای قراردادن سفارشات خرید خـود در کنند، 

  .بازار نیاز داشته باشند، بانکھا ممکن است اقدام به ریزش قیمت به زیر لوی پین بار ریورسال کنند
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ما پولتـان را از دسـت اگر این اتفاق بیافتد و شما حد ضررتان را زیر لوی پین بـار قـرار داده باشـید، شـ

خواھید داد، نه بخاطر اینکه جھت حرکت قیمت را اشتباه تـشخیص داده باشـید، بلکـه بخـاطر اینکـه حـساب 

  .نکرده بودید که ممکن است بانکھا نیاز به قراردادن معامالت بیشتری در بازار داشته باشند

خیلی با فاصله ازآن انجام نمی دھنـد چـرا حتی اگر بانکھا قیمت را به زیر لوی پین بار ببرند ، اینکار را 

که معموال تمایل دارند که معامالت خود را جھت بازگشت قیمت و شروع یک روند جدید ، بـا اخـتالف کمـی از 

و این یعنی ریزش قیمت جایی نزدیک لوی پایین ترین سویینگ تمام می شود، زیرا این . ھم در بازار قرار دھند

  .نقطه ای بوده که بانکھا احتماال بعضی از معامالت خرید خود را در بازار قرارداده اندقیمت در واقع پایین ترین 

 

 

را نشان میدھد، که لوی آن بدلیل عدم قرار گرفتن  تصویر فوق مثالی از پین بار ریورسال موسسه ای

   .شدهھمه معامالت خرید بانکھا و عدم ورود ھمه اردرھای فروش تریدرھای دیگر در بازار شکسته 

بازار قرار داده باشید، و حد ضـررتان را زیـر  در اگر شما به محض رویت پین بار در بازار یک معامله خرید

، (یعنی ھمان کاری را کرده باشید که کتابھا  و سایتھا به شما یـاد داده انـد( لوی این پین بار قرارداده باشید

ز ظھور پین بار ، بازار به زیر لوی پـین بـار بـه پـایین کـشیده شما این معامله را باخته بودید زیرا در دو روز بعد ا

  .شده و دوباره از آنجا حرکت به باال را شروع کرده است

علت اینکه لوی مذکور توسط بازار شکسته شده اینست که تریدرھای بانکی اردرھـای فـروش کـافی 

به پایین تر برود چون ایـن تنھـاراھی بـوده برای خریدھایشان در بازار پیدا نکرده بودند و نیاز داشتند که قیمت 

که تریدرھای دیگر را ترغیب به ورود به بازار و قرار دادن سفارشات فروش میکرده و ھمین شکستن لـو بـرای 
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تریدرھای دیگر تریگر ورود به معامالت فروش محسوب می شده  و باعث شده تا سفارشات فروش بیـشتری 

  . با این شکست اطمینان پیدا کرده بودند بازار و قیمت می خواھد بریزدوارد بازار شود چون تریدرھای دیگر

با شکسته شدن لوی پین بار حاال دیگر تریدرھای بانکی می توانند معامالت باقی مانده ی خریدشان 

  .را در بازار قرار دھند

ی از ھمـه فـروش ھـای ورودی بــه بـازار مـصرف مــی شـوند و بـازار بـر مــی گـردد، و در نتیجـه بــسیار

  . تریدرھایی که  در طول نزول قیمت معامالت فروش در بازار گذاشته بودند معامالتشان را در ضرر می بندند

انچه گفته شد یک مثال عالی از این بود که وقتی شما می خواھید روی یک پین بار برگـشتی اقـدام 

  .در بازار قرار داده اند به معامله کنید، چرا نیاز دارید که بدانید بانکھا کجا معامالتشان را 

علیرغم این واقعیت که پین بار بازگشتی که در تصویر قبلی بعلت قرارگرفتن معامالت خرید تریـدرھای 

بانکی بمنظور بازگشت بازار بوجود امده بود، اما بازار ھمچنان رفـت تـا لـوی پـین بـار را بـشکند بخـاطر اینکـه 

  .وش را بـرای قـراردادن معـامالت خریدشـان پیـدا نکـرده بودنـدبانکھا ھنـوز مقـدار مـورد نیـاز از سفارشـات فـر

کتابھا و سایتھای اینترنتی می گویند که وقتی لوی یک پین بار صعودی شکسته میشود، پین بار غیـر معتبـر 

این کتابھا این صحبتھا را مـی کننـد چـون درکـی از علـت تـشکیل پـین بـار  و اینکـه .بوده و ترید باید پایان یابد

ــدرھا ــدتری ــد را ندارن ــرار دھن ــازار ق ــامالت خــود را در ب ــد مع ــه بای ــازار چگون ــد ب ــدن رون ــرای برگردان ــانکی ب   .ی ب

حاال دیگر وقتی که یک پین بار ریورسال صعودی بانکی در بازار بوجود می آید، می دانید که نباید با شکـستن 

، چرا که به احتمال باال علت ) ی بانکیو بر عکس آن را در پین بار نزول( لوی پین بار آن را غیر معتبر فرض کرد

شکستن لوی پین بار صعودی و ھای پین بار نزولی این است که تریدرھای بانکی ھنوز معـامالت بجـا مانـده 

لذا کاری که از این به بعد باید بکنید این است که اگر روی تشکیل پین بار . ای دارند که باید در بازار قرار بگیرد

طمئن شوید که حد ضرر تان را در پین بار نزولی باالی بـاالترین سـویینگ ھـای ای کـه در وارد معامله شدید م

وبـالعکس در مـورد در پـین بـار صـعودی بایـد . طول فرایند ریورسال بازار تشکیل شده اسـت قـرار داده باشـید

زار تشکیل شده مطمئن شوید که  حد ضررتان پایین  پایین ترین  سویینگ لویی که در طول فرایند ریورسال با

  .است قرار داده باشید

بسیار خوب ، حاال که فھمیدید چطور روی پین بار ھای بازگشتی بـانکی معاملـه کنیـد، چیـزی کـه در 

مرحله بعد می خواھم انجام بدھم اینست که به شما نشان دھـم چطـور میـشود روی پـین بارھـای بـانکی 

  .ادامه دھنده معامله کرد
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پین بار ھای بانکی ادامه دھنده نحوه ی معامله کردنشان بسیار شبیه پین بارھای ریورسال که قـبال 

برای معامله موفق روی آنھا شما باید درکی از نقطه ای بانکھا معامالتشان را در بـازار قـرار .باھم دیدیم است

  .ازار قرارداده اند چقدر بزرگ استداده اند داشته باشید و بتوانید حس کنید که معامالتی که بانکھا در ب

 

 

را نشان میدھد که از تاریخ بیست و ھشتم   AUD/USD تصویر فوق یک سویینگ به باال روی جفت ارز

 پین بار صعودی کـه در طـی ایـن سـویینگ 8توجه کنید که من . سپتامبر تا دوازدھم اکتبر ادامه داشته است

ھمـه ی ایـن پـین بارھـای صـعودی توسـط تریـدرھای بـانکی . بـا فلـش مـشخص کـرده ام را بوجود امده انـد

  .باقراردادن معامالت خرید جزیی در بازار بوجود امده اند

کلید موفقیت در معامله روی پین بارھای ادامه دھنده دانستن این است که وقتی وارد یک تریـد مـی 

رھا زمانی کـه روی پـین بـار معاملـه متاسفانه خیلی از ترید. خواھید بشوید کجا باید حد ضررتان را قرار دھید

اگر چه ناحیه . می کنند حد ضرر شان باالی ھای پین بار نزولی و یا پایین لوی پین بار صعودی قرار می دھند

مذکور محل معتبری برای قرار دادن حد ضرر است ولی می تواند منجر بـه بـسیاری از باختھـای معـامالتی در 

افتد بشود، چرا چون بازار معموال پایین تر رفته و سطح لو یا ھای پین بـاری پی اتفاقات بعدی که در بازار می 

که حد ضررتان را درآن قرار داده اید  می شکند و درنتیجه حـد ضـرر شـما قبـل از اینکـه قیمـت واقعـا بخواھـد 

  .برگردد و بازار ریورسال نماید ،فعال می شود
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سوال این .  حد ضرر در نقطه ای دیگری از بازار استبھترین کار برای جلوگیری از این وضعیت قراردادن

  نقطه کجا باید باشد؟ و اینکه چرا باید حد ضرر را جای دیگری بگذارید؟

 

 AUD/USD  در اینجا تصویری از دو پین بار ادامه دھنده نزولی داریم که در نمودار پانزده دقیقه جفت ارز

  .بوجود امده اند

یکی از این پین بارھای نزولی اقدام به معامله کنید نباید حد ضـررتان را اگر قصد داشته بودید که روی 

باالی ھای پین بار قرار می دادید، بلکه نیاز داشتید که حد ضرر را باالی سویینگ ھایی که با عالمت تیـک در 

  .قسمت نارنجی مشخص کردم قرار می دادید

مـی توانیـد نقـاطی را ببینیـد کـه علتش ھم واکنش قیمـت در بـاکس نـارنجی اسـت، در ایـن بـاکس 

تریدرھای بانکی بارھا درآن نقاط وارد بازار شده اند و درآن نقاط معامالت فروش سنگینی را در بـازار قـرار داده 

چرا چنین حرفی را می زنیم بخاطر این واقعیت که بعد از سویینگ ھای ھـایی کـه در بـازار شـکل گرفتـه .اند

و تنھا راھی که این افت قیمت می توانسته رخ داده باشـد، . یادی شده استبازار ناگھان دچار افت قیمتی ز

این بوده که کسی یا معامالت فروش وارد بازار کند و یا اقدام به برداشت سود از معامالت خریدی کـه قـبال از 

  . بازار قرارداده بوده کرده باشد

ستند کـه درآنجاھـا سفارشـات سه سویینگ ھایی که می توان در باکس نارنجی دید، نقاط اصلی ھ

خرید کافی برای پوشش دادن معامالت فروش تریدرھای بانکی در بازار وارد شده اند  و این بدین معنی است 

  .که اکثر سفارشات فروشی که باعث ایجاد افت در قیمت شده اند، در این سویینگ ھای ھا وارد شده اند
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لی ورود معـامالت جدیـد بانکھـا یـا نقـاط کاصـلی حاال بخاطر اینکه ایـن سـه سـویینگ ھـای نقـاط اصـ

برداشت سود این تریدرھا است، پس حد ضرر در پین بارھای ادامه دھنده شما باید باالی این سـه سـویینگ 

ھای در نظر گرفته شود، بخصوص منظورم باالی ھای ھایی است که با عالمت تیک مـشخص کـرده ام، چـرا 

د که تریدرھای بانکی می توانستند معامالت فروششان را در بازار قرار که این ھای ھا باالترین نقاطی ھستن

  .دھند تا قیمت و بازار را به پایین برانند

اگر بانکھا بخواھند که بازار بعد از قرار گرفتن معامالت خرید آنھا ھم چنـان نـزول و افـت قیمـت خـود را 

 بیشتری را در بازار قـرار دھنـد، و اجـازه نخواھنـد حفظ کند، الزم دارند که به بازار وارد شده و معامالت فروش

داد که قیمت باالتر از جایی برود که آنھا در گذشته درآن نقاط مقادیر زیادی معامالت فروش قرار داده اند، برای 

  .اینکه بانکھا نیاز دارند تا از معامالتشان پول در بیاورند

 

ھنـده ای کـه در بـازار بوجـود آمـده را برایتـان قـرارداده در اینجا تصویر دیگری از پین بـار نزولـی ادامـه د

اگر شما روی این پین بارھا بروشی که کتابھا و وبسایتھا گفته اند معامله کرده باشید ، بـه احتمـال زیـاد .ایم

با ضرر خاتمه یافته است، چرا که چند ساعت بعد ازآنکه شما وارد معامله شده اید ، مارکـت بـه   معامله تان

و بعد ازآن دوباره در جھت سـیگنالی   شکسته قبل از بازگشت دوباره قیمت  گشته و ھای پین بار راعقب بر

  .که از پین بار گرفته بودید دوباره ادامه حرکت داده

تان را باالی آخرین نقطه ای که بانک ھا درآن وارد بازار شده اند قرار داده باشید، رحاال اگر شما حد ضر

داد زیرا با وجود اینکه بازار ھای پین بار را شکسته  ولی از حد بـاالی سـویینگ ھـایی پولی ازدست نخواھید 
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منظور نقطـه ای اسـت کـه بـا عالمـت ( که محل قرار گیری معامالت فروش بانکھا در بازار بوده ، تجاوز نکرده 

  )تیک در تصویر مشخص کرده ام

بار نفوذ کرده و ان را بشکند اینست که زمانی که علت اینکه چرا بازار تمایل دارد به باالتر از ھای پین 

سایر تریدرھا می بینند که پین باری در بازار شکل گرفته دوست دارند که در جھت این پین بار اقـدام بـه قـرار 

دادن معامالت خودشان در بازار کنند ، و بھمین منظور حد ضرر خود را بـاالی ھـای پـین بـار قـرار مـی دھنـد و 

خـوب وقتـی کـه افـراد ) . بستگی به نوع پین بار که نزولی باشد یا صـعودی( بارھای صعودیباعکس در پین 

زیادی با دیدن پین بار کارھایی که گفتیم  را انجام بدھند برای تریدرھای بانکی شرایط مناسـبی بوجـود مـی 

ر ھمه حد ضـرر ھـای آید ، چرا ، چون تریدرھای بانکی می توانند با ایجاد یک حرکت تیز در جھت خالف پین با

قرارداده شده را فعال کنند ،  و این کار باعث می شود تا تریدرھای بانکی بتوانند سفارشات فروش بیـشتری 

را در بازار قرار دھند  و قیمت در موقعیتی قرار گیرد که  نسبت ریسک به ریوارد مناسب تری را برای معمـالت 

  .آنھا ایجاد کند

دارد که بتوان محل قرار گیری حد ضررھا در ھای و لوی پین بار ھا را بـا بعضی وقت ھا این امکان وجو 

استفاده از نمودار سفارشات اوندا دید، ولی در بسیاری از موارد مقدار حد ضرر ھایی که باالی ھای یـا پـایین 

 در بـاره لوی پین بار یافت می شوند قابل مقایسه با آنچه در ترید واقعی اتفاق می افتد نیست بـا ایـن وجـود

نحوه استفاده از تاریخچه کتاب سفارشات اوندا به منظور بھره برداری از مفھوم دانستن نقاط حـد ضـرر سـایر 

 .معامله گران مقاله ای وجود دارد که می توانید آن را دانلود کرده و استفاده ببرید

ھای خودشـان را حاال که قادر به شناسایی محـل ھـایی کـه بـه احتمـال بـاال بانکھـا در گذشـته تریـد

یا منبع صعود ( قرارداده اند، ھستید، کاری که باید بکنید اینست که چشم بدوزید به منبع آخرین ریزش قیمت 

  .که در بازار اتفاق افتاده است) قیمت در بازار

 

http://abcbourse.ir/


 - 27 -

  در تصویر فوق می بینید که منبع افت و ریـزش قیمتـی کـه در نمـودار تـایم یـک سـاعته در جفـت ارز

USD/JPY تفاق افتاده را مشخص کرده اما .  

محدوده ای که در باکس نارنجی مشخص کرده ام منبع ریزش بزرگ ثانویه قیمت است که قبل از پین 

اگر شما روی پـین بـار نزولـی کـه در بـازار بوجـود . بار نزولی که با فلش  مشخص کرده ام در بازار بوجود آمده

  .ضررتان را باالی ھایی که با ضربدر مشخص کردم قرار می دادیدامده اقدام به معامله کرده باشید، باید حد 

اگرچه این ھای که توسط بازار بوجود امده ریزش کمی را ایجاد کرده است، اما قسمتی از منبع ریزش 

بزرگ بازار  بنظر می رسد، این قضاوت بر اساس این حقیقت است که این ھای تقریبا در نزدیک ھایی بسته 

  . مشرف به نزول متعاقب  قیمت بوده است که با عالمت تیک نشان داده امشده  که آن ھای

زمانی که مثل مورد نمودار فوق،ھای ھـا در نزدیـک ھـم بـسته مـی شـوند ، عالمـت ایـن اسـت کـه 

معامالت فروشی که باعث ریزش بزرگ قیمت به خارج از محدوده باکس نارنجی شده اند فقط روی ھایی که 

اده ام در بازار قرار نگرفته بودند، بلکه این معامالت فروش در ھای بعدی که بـا عالمـت با عالمت تیک نشان د

  .ضربدر مشخص کرده ام نیز به مقدار چشمگیری در بازار وارد شده اند

بنابراین حتی اگر ھایی که با عالمت تیک مشخص کرده ام ھـای ریـزش بـزرگ قیمـت باشـد، بـا ایـن 

ما بتوانید حد ضررتان را روی آن قرار دھید ، چـرا، بخـاطر ایـن واقعیـت کـه وجود نمی تواند ھایی باشد که ش

بانکھا اکثر معامالتشان که باعث ریزش بزرگ قیمت شده اسـت را در ھـایی کـه بـا عالمـت ضـربدر مـشخص 

  .کرده ام در بازار قرار داده اند
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سـاختار  ھـای مت بجـای اینکـهدر اینجا مثالی از وضعیتی برای تان آورده ایم که منبع آخرین ریزش قی

  .قیمت بوده است (retracement) اصالح ھایباشد،  (consolidation)تثبیت قیمت

باشد، حد ضرر شما بایـد ھمیـشه ) retracement(زمانی که منبع آخرین ریزش یا صعود قیمت اصالح 

 صـعود بـازار ھمـان در ولـ در زمان ریزش بازار بوجود آمـده باشـد و یـا ھایبه شرطیکه (روی ھای اصالح باشد

  ).بوجود آمده باشد

بنابراین اگر برای مثال یـک پـین بـار نزولـی در نقطـه ای کـه بـا فلـش مـشخص کـرده ام بوجـود امـده 

  . اصالح قیمت که با عالمت ضربدر مشخص کرده ام برودھایباشد،حد ضرر شما الزم است که به باالی 

 قرار گیرد، چرا ھای، حد ضرر شما باید روی بلندترین اگر در باالی اصالح  چند ھای وجود داشته باشد

  .که در این نقطه بانکھا بیشترین معامالت فروش خود را قرار داده اند

در زیر خالصه ای ازآنچه مکه شما باید در زمانی که دیدی یک پین بار ادامه دھنده در بازار بوجودامده، 

  :انجام دھید را برایتان ذکر میکنم

د  یک پین بار ادامه دھنده نزولی یا صعودی در بازار بوجود امده است، اولین کاری که باید زمانیکه دیدی

انجام دھید اینست که دنبالی نزدیکترین نقـاطی بگردیـد کـه بانکھـا احتمـاال بیـشترین معـامالت خودشـان را 

  .درآنجا قرار داده باشند

نقاطی بگردید که درآنجا بـازار اخیـرا ریـزش برای اینکه بفھمید که این نقاط کجا ھستند، کافی بدنبال 

که این نقطه می تواند یـک اصـالح قیمتـی و یـا یـک محـدوده .( یا صعود زیادی را از آن نقاط شروع کرده است

  )تثبیت قیمت باشد

بـود، ) consolidation(اگر نقطه ای که اخیرا بازار ازآنجا ریزش بزرگی داشته یک محدوده تثبیت قیمتی

وی یک پین بار ادامه دھنده صعودی ترید کنید باید مطمئن شوید که حد ضررتان را زیر پایین تـرین و بخواھید ر

و اگر بخواھید روی یک پین بار ادامه دھنده . سویینگ لو که در طی مدت تثبیت قیمت وجود داشته قرار دھید

 ھـایی کـه در طـی مـدت تثبیـت نزولی ترید کنید باید مطمئن شوید که حد ضررتان را باالی باال ترین سویینگ

  .قیمت وجود داشته قرار دھید

اگـــر آخـــرین نقطـــه ای کـــه تریـــدرھای بـــانکی معامالتـــشان را در بـــازار قـــرارداده انـــد یـــک اصـــالح 

باشد،  و شما بخواھید روی یک پین بار صعودی ادامه دھنده معامله کنید باید مطمئن ) retracement(قیمتی

ھمـین طـور . یینگ لویی که انتھای اصالح قیمت را نشان می دھد قرار دھیـد شوید که حد ضررتان را زیر سو
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اگر بخواھید روی یک پین بار نزولی ادامه دھنده معاملـه کنیـد بایـد مطمـئن شـوید کـه حـد ضـررتان را بـاالی 

  .سویینگ ھایی که انتھای اصالح قیمت را نشان می دھد قرار دھید

ین کتاب برویم ، می خواھم بگویم که  می دانم یکی از مھمترین خوب حاال قبل از اینکه به فصل بعد ا

شکایتھایی که افراد نسبت به این روش دارند این است ، مقدار پولی کـه بایـد در ھـر معاملـه  ریـسک کنیـد 

کـه اما باید این را بدانیـد . بیشتر از زمانی است که حد ضررتان را باال یا پایین ھای و لو پین بار قرار می دادید

قراردادن حد ضرر در  باال یا پایین ھای و لوی پین بار باعث می شود که نرخ برد شـما پـایین بیایـد  و احتمـال 

عدم موفقیت معامالت شما باال برود  و شما با این به بازار فضای کافی بـرای حرکـت در جھـت مـد نظرتـان را 

  .نداده اید

ران بانکی مقادیر زیـادی از معامالتـشان را قـرار داده با قراردادن حد ضرر روی نقاط اخیری که معامله گ

اند، شما به پین بار اجازه شانس معامالتی و احتمال موفقیت باالتری را می دھید به این خاطر که می دانید 

که اگر بازار بخواھد در جھت مورد نظر شکل گیری پین بار حرکت کند، بانکھا باید به بازار وارد شده و معامالت 

ری را در بازار قرار دھند و فقط ھمین موضوع است می تواند قیمت را از مکان فعلی که دارد در آن درجـا بیشت

  .می زند حرکت دھد 

  مرور فصل

در نھایت به پایان فصل رسیدیم ، من امیدوارم که اکنون شما یه ایده خوب از اینکه با کدام یک از پـین 

اگر شما ھنوز کمی مطمئین نیـستید در مـورد فراینـد .ت آورده باشید بار ھا و در کجا باید ترید کنید را به دس

ترید با ھر نوع از پین بار ھا ، نگران نباشـید ، چونکـه مـن در قـسمت آخـر ایـن کتـاب بـا ذکـر چنـدین مثـال از 

  .چگونگی ترید با ھر نوع از پین بارھا و چگونگی تشخیص شکل گیری ھر یک از انواع آنھا در بازار را آوردام

  .در زیر یک مرور کوتاه از تمام نکات اصلی ھست که من انتظار دارم شما از این فصل فرا گرفته باشید

 آنھـا .پین معکوس موسسات ھمیشه زمانی تشکیل خواھند شـد کـه بـازار در فراینـد برگـشت باشـد

د و معموال به عنوان یکی از سوینگ ھای اصلی که در طول برگشت خود شکل می گیرنـد دیـده مـی شـون

شما ھمیشه سوینگ ھای دیگری که در محدوه قیمت  یکسانی که پین واژگونی شـکل گرفتـه مـشاھده 

  .می کنید 

  شما ھمیشه خواھید دید پین بارھای ادامه دھنده  موسسات که تشکیل می شوند بعد از اینکه یک

ه خود، بلکه ھمچنین از نظر این پین ھا از پین ھای واژگونی نه فقط از نظر فتیل. واژگونی اتفاق افتاده است
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این در نتیجه این واقعیـت ھـست کـه پـین ھـای ادامـه . اندازه بدنه کندل به خوبی خیلی کوچکتر ھستند 

دھنده زمانی ایجاد می شوند که تریدر ھای بانک ھا  مقدار بسیار کمتری از تریدر ھای خود را در بازار قرار 

  .ا در زمان تشکیل پین بازگشتی قرار می دھند می دھند به نسبت زمانی که  ترید ھای خود ر

  زمانیکه شما در حال معامله با پین واژگون ساز موسساتی می باشید ، مطمئن شوید شـما اسـتاپ

  بـرای حرکـت highیا یـک سـوینگ  ( lowالس خود را در پایین یا باالی پین قرار ندادید اگر اخیرا یک سوینگ

جود دارد که آن تشکیل شده در طول بازگشت  که پایینتر یا بـاالتر از و) صعودی به حرکت نزولی بازگشتی 

low یا high پـایینترین .  پینی که شما در حال ترید کـردن آن ھـستیدlow اخیـر یـا بـاالترین high اخیـر نیـاز 

ھایی را شامل می شود چونکه بازار ، شانس زیادی برای بازگشت در طول زمان واژگونی در ناحیـه مـابین 

high یا  lowپین و پایینترین سوینگ  lowیا باالترین سوینگ  highرا دارد  .  

  زمانیکه معامالت پین بار ھای ادامه دھنده موسساتی انجام می دھید مطمئن شوید که شما استاپ

. الس خود را روی یا زیر نزدیکترین نقطه جائیکه بانک تریدھایشان را در بازار ھـا قـرارداده انـد، سـت کردیـد 

این نقطه یک تثبیت یا اصالح دیده خواھد شد قبل از بیشترین حرکت اخیر بـاال یـا پـایین کـه در بـازار ایجـاد 

  .شده است

  دو اشتباه بزرگ معامله گران ھنگام ترید با پین بار ھا

تاکنون من به شما آموزش دادم چطور با انواع مختلف پین بار ھا که در بازار تشکیل می شوند معامله 

، من فکر می کنم ایده خوبی باشه که زمان کوتاھی را صرف نگاه کردن بـه دو اشـتباه بزرگـی کـه مـن کنید 

  .احساس می کنم معامله گران ھنگام ترید با پین بار ھا مرتکب می شوند  داشته باشیم

  :اشتباه شماره یک 

   ترید پین بار ھا به محض تشکیل شدن انھا در بازار 

، از نگاه کردن در چیزی که من معتقدم دلیل شماره یک متضرر شدن معامله گران چه راھی بھتر برای شروع 

  ھنگام ترید با پین بار ھا می باشد 

معامله کردن بر روی پین بار ھا به محض اینکه انھـا تـشکیل مـی شـوند اشـتباھی ھـست کـه از یـک سـوء 

نشاءت می گیـرد "  ر  فرض می شوند پین بارھا به عنوان یک سیگنال در زمان تشکیل در بازا" تفاھمی که  
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، اکثر آموزشھایی که در مورد پین بار ھا وجود دارد بر این اساس استوارند که زمانیکه پین بارھا تشکیل مـی 

  .شوند یک بازگشت و واژگونی فورا ً یا در یک مدت کوتاه پس از تشکیل پین بار رخ خواھد داد

  

  به پین نزولی در تصویر باال توجه کنید

  بیشتر معامله گران به محض مشاھده شکل گیری پین بار نزولی مانند پین بار فوق اقدام به فروش می کنند

این بدین دلیل ھست که آموزش ھای عمومی در مورد پین بارھا به ما یاد داده اند که ظھور یـک پـین 

رسـاند و شـروع بـه نـزول بار نزولی نشانگر این ھست که بازار قرار است حرکت صـعودی خـود را بـه اتمـام ب

معامله گران اشتباھا ً تصور می کنند معنی این آن ھست که آنھا با مـشاھده تـشکیل پـین بـار . خواھد کرد 

  .نزولی بایستی به فروش اقدام کنند
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مـا . اگر ما به چند ساعت بعد از شکل گیری پین بار نزولی نگاه کنیم خواھیم دید چـه اتفـاقی افتـاده اسـت 

م ببینیم که چطور ورود به معامله فروش پس از مشاھده پین بار نزولی ایـده خـوبی نبـوده ، چونکـه می توانی

  . پین بار را شکسته و به صعود خود ادامه داده است high ساعت دوباره بازار صعودی شده و 5فقط بعد از 

که پین بار فوق در اثر این ھست . پین بار را شکسته است highدلیل اینکه بازار به باال حرکت کرده و 

شما زمان تشکیل شدن پین بار نمی توانید تشخیص . برداشت سود تریدر ھای بانک ھا به وجود آمده است 

بدین که این یک پین بار برداشت سود ھست ، اما شما باید به شدت مشکوک باشید بر اساس این واقعیت 

  .قیمت ی که پین بار تشکیل شده است   اخیر دیگری تشکیل نشده در نزدیکی highکه ھیچ سوینگ 

 قابل توجھی که تشکیل می شد در حدود ھمان قیمتی که پین بـار highاگروجود داشت یک سوینگ 

در ان قیمت ایجاد شده است ، این موضوع می توانست یک سیگنال قوی باشد که پین بار با توجه به فروش 

      می دانیم انھا نمی توانند تمـام معـامالت خـود را در تریدر ھای بانک ھا ایجاد شده است ، ھمانطور که  

یک قیمت قرار دھند ، چون باعث واژگونی قیمت در بازار خواھد شد در این وضعیت شما می توانید معـامالت 

فروش خود را به محض دیدن شکل گیری پین بار قرار دھید چونکه شما به اندازه کافی شواھد و دالیل داریـد 

  .ده بازگشت واقعی بازار می باشدکه نشان دھن

زمانی که این پین بار نزولی در تصویر اول تشکیل شده بود شـواھد کـافی وجـود نداشـت کـه اشـاره 

داشته باشد که پین بار تشکیل شده بر اثر ترید ھای فروش تریدر ھای بانک ھا ایجاد شده  و باعث بازگشت 

ه به احتمال زیاد توسط تریدر ھای بانک ھا برای برداشـت بازار خواھد شد ، که به طبع به این معنی است ک

  .سود معامالت خرید خود ایجاد شده است

در این مرحله شما باید صبر کنید تا ببینید حرکت بعدی بازار چه خواھد بود چونکه حتی اگر آن پین بار 

ت فـروش انھـا وجـود جھت اخذ سود بانک ھا باشد ، ھنوز ھم فرصت اینکه تشکیل شده باشد بر اثر معـامال

   اضافی که در حدود قیمت تشکیل شده پین بار باشدhighدارد اگر شما ببینید سوینگ 

بنابراین در مجموع ، شما تنھا زمانی باید ترید خودتون را به محض تشکیل شدن پین بار انجام بدھیـد 

اگـر .  را مـشاھده کنیـد که شما یک سوینگ قابل توجه دیگری که در محدوده قیمتی که پین بارشکل گرفتـه

پین بار شکل گرفت و شما سوینگ دیگری در نزدیکی پیدا نکردید که در محدوده قیمتی که پین شکل گرفتـه 

، باشد ، شما می دانید از چیزی که من در این کتاب آمـوزش داده ام ، شـما نیـاز داریـد صـبر کنیـد تـا ببینیـد 
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شت ، چونکه اگر پین بخواھد  باعث بازگشت بازار بشود قیمت چه واکنشی پس از تشکیل پین بار خواھد دا

آن موضوع باید ھمراه با سوئینگ قابل توجھی که قابل مشاھده قبل از تشکیل پین بار و یا بعد از تشکیل پین 

  .بار کار در بازار رخ داده است باشد

  :اشتباه شماره دو 

   معامله در جھت روند تایم فریم باالتر

 یک تایم فریم باالتر یک اشتباه است که من فکر مـی کـنم قـبال در سـایت طـی دو ترید در جھت روند

مقاله در موردش صحبت کرده ام ، من فکر می کنم این امر مفید خواھد بود اگر من به واسطه این موضوع در 

گـام موردش صحبت کنم ، شاید در جزئیات، یکی از دالیل ابتدائی ھست که چرا معامله گـران پولـشان را ھن

  .معامله با پین بار از دست می دھند

اکثر معامله گران ترید می کنند در جھتی که روند را از یک تایم فریم باالتر تشخیص داده اند و اقدام به 

  .معامله در تایم فریم پایین تر بر اساس روند تایم فریم باالتر می کنند

اب ھای معامله گری و وب سایت ھای ایـن دلیل اینکار که انھا انجام می دھند این ھست که اکثر کت

بـه . مطلب را آموزش می دھند که روند تایم فریم باالتر خیلی مھمتر از روند تایم فـریم پـایین تـر مـی باشـد 

علت ھمین واقعیت، روند در تایم فریم باالتر بسیار بیشتر از روند در تایم فریم پایین تـر مـورد توجـه قـرار مـی 

ست منجر شده معامله گران ھمیشه معامالت خودرا در جھت رونـد تـایم فـریم بـاالتر قـرار این باور نادر. گیرد 

  .بدھند،  صرف نظر از اینکه جھت بازار ممکن است در تایم فریم  ترید در چه جھتی قرار داشته باشد
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تـایم فـریم  یک رونـد صـعودی دراز مـدت در usd/jpyبا نگاه کردن به تصویر باال ما می توانیم ببینیم که 

  .روزانه دارد

این واقعیت که بازار در یک روند صعودی در چارت روزانه قرار دارد بدین معنی ھست که ھمـه معاملـه 

گران که از چارت روزانه جھت تشخیص جھت بازار استفاده می کنند باید معـامالت خریـد خـود را در ھـر تـایم 

  .فریمی که در حال انجام معامله ھستند قرار بدھند

  

اجازه بدین فرض کنیم  تریدری تمام معامالت خود و اکثـر تجزیـه و تحلیـل ھـای خـود را در چـارت تـایم 

اگر شما به چارت تصویر باال نگاه کنید می توانید ببینید که قیمت چگونه در . فریم یک ساعته انجام می دھد 

معامله گر . انه صعودی می باشد تایم فریم یک ساعته در حال سقوط ھست با وجود اینکه روند در چارت روز

نیز این را می بیند ولی ھیچ معامله فروشی را صرف نظر از اینکه آنـالیز ھـا چـه مـی گوینـد قـرار نمـی دھـد 

  .چونکه او می داند بازار در تایم فریم روزانه صعودی می باشد

 روزانـه یک جمله ھست که در زمان آموزش معامله گری در فارکس پشت سر ھـم و بـه صـورت مکـرر

  "در خالف جھت روند ھرگز معامله نکنید : " شنیدید 

حاال چونکه معامله گران ، تشخیص دادن که روند در چـارت روزانـه چگونـه ھـست ، توصـیه بـه او ایـن 

ھست که ھرگز معامله فروشی قرار ندھد وقتی که او می بیند بازار در تایم فریم یک ساعته نزولی ھست ، 

  .امله در خالف جھت روند می باشدزیرا در اصل ، آن مع
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اگر شما دوباره به تصویر نگاه کنید خواھید دید که من پین بار ھـای صـعودی را بـا یـک پیکـان عالمـت 

گذاری کرده ام ، وقتی که معامله گر می بیند این پین بار ھا ی صعودی تشکیل شد ه اند ، او فکر مـی کنـد 

او تمایـل پیـدا میکنـد و وارد معاملـه . شورع روند صـعودی ھـستند انھا یک سیگنال بازگشت از روند نزولی و 

خرید می شود تحت تاثیر این موضوع که این یک ترید با احتمال موفقیت باال می باشد چونکه او در جھت خط 

  .روند چارت روزانه دست به معامله زده است

ین ھای صعودی مد نظر ، چیزی که معامله گران درک نمی کنند و تشخیص نمی دھند این است که پ

. به احتمال خیلی زیادی باعث وازگونی بازار نخواھند شد ، چونکه روند در چارت یک ساعته نزولی می باشد 

معامله گران در تالش برای معامله با خط روندی ھستند که در چارت روزانه قرارداد و در واقع در خـالف جھـت 

مـی کننـد ، ایـن یـک مـشکل واقعـا بزرگـی اسـت  چونکـه بـه روند در چارت تـایم فـریم یـک سـاعته معاملـه 

مـی باشـد ) ھر یک ساعت در عوض یـک روز ( روزرسانی در چارت یک ساعته خیلی سریعتر از چارت روزانه 

که بدین معنی ھست که روند ابتدا در چارت یک ساعته تغییر خواھد کرد قبل از اینکه در چارت روزانـه اتفـاق 

  و در ادامه یـک LLای اینکه روند صعودی به یک روند نزولی تغییر پیدا کند ، بازار باید یک بدین ترتیب بر .بیفتد

LHبسازد   

  

  low  اخیـر بـا سـوینگ highاگر به تصویر اول برگـردیم ، شـما مـی توانیـد ببینیـد کـه فاصـله سـوینگ 

ونـد روزانـه معاملـه مـی این بدین معنی است که ، برای معامله گری که در جھت ر . پیپ می باشد854اخیر

 پیپ حرکـت کنـد کـه ایـن 854کند، فھمیدن اینکه روند روزانه واقعا در حال تغییر است بایستی بازار بیشتر از 

در حال حاضر برای تمام مدت ، بازار در حال سـقوط بـه .   جدید در چارت کافی خواھد بودLLبرای تشکیل یک 
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ی که از چارت روزانه برای تشخیص جھت روند بازار استفاده تمام معامله گران.  می باشد lowسمت سوینگ 

  .می کنند ، فکر می کنند حرکت به پایین یک حرکت اصالحی ساده برای روند صعودی جاری می باشد

ھمان طور که بازار به سمت پایین حرکت میکند پین بار ھای صعودی ظاھر می شوند کـه تریـدر فکـر 

  ه روند صعودی بلند مدت می باشدمیکند فرصت مناسب برای برگشت ب

البته که بیشتر این پین ھا شکست خواھند خورد چونکه آنھا پین ھای واژگون ساز نیستند که توسط 

کسب ( بانک ھا با قراردادن تریدھای خرید ایجاد شده اند تا بازار را معکوس کنند ، بلکه انھا پین ھای سودزا 

  .برداشت سود ترید ھای فروششان در بازار نزولی ایجاد شده اند ھستند که به وسیله بانک ھا برای ) سود

شما می دانید واقعا ً حرکت باال به پایین می تواند در واقع شروع یک حرکت نزولـی جدیـد باشـد و آن 

 جدید ایجـاد کنـد و وقتـی کـه LLفقط زمانی برای تریدر ھای با نمودار روزانه قابل تشخیص است که بازار یک 

فقط به . د ساخته شد ، معامله گران مسلما ً تعداد زیادی از معامالت مناسب را از دست داده اند  جدیLLیک 

خاطر این واقعیت که آنھا به اشتباه باور داشته اند که حرکت نزولی فقـط یـک اصـالح سـاده از رونـد صـعودی 

  .جاری خواھد بود

 باالتر معامله میکنند ایـن مـی توانـد بھترین توصیه من به کسانی که ھمیشه در جھت روند تایم فریم

شروع کنید به معامله کردن  در جھت روند تایم فریمی که شما معامالت خود را قرار مـی باشدکه 

  .دھید و یا آنالیز ھای ترید خود را انجام می دھید
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به اتفـاق اگر ما به عقب و به تصویر اصالحات برگردیم ، شما می توانید ببینید که چطور اکثریت قریب 

معامالتی که با معامله کردن  در جھت روند روزانه  می توانست از دست برود و فقط با معامله کردن در جھت 

  .روند بر روی چارت یک ساعت  می توانید به طور کامل از آن  اجتناب کنید 

ن نزولـی  ساخته شود روند یـک سـاعته را مـی تـواLH  به دنبال آن یک LLبه محض اینکه در بازار یک 

فرض کرد که این  بدین معنی است  شما باید اکنون در جستجوی ورودھـایی بـرای معـامالت فـروش باشـید 

  . صرف نظر از چیزی که روند در تایم فریم باالتر مانند چارت روزانه چه می باشد

 فـریم اگر شما عالقمند ھستید تا اطالعات بیشتری در مورد اینکه چرا شما نباید در جھـت رونـد تـایم

  :باالتر معامله کنید، مقاله بنده با موضوع

 " Why You Need To Determine The Trend Using The Timeframe You Trade Off  " را مطالعه کنید.  

 مثالھایی از بازار

حاال که به پایان کتاب نزدیک میشویم به نظرم بد نیست  به چند مثـال در مـورد چگـونگی تعیـین نـوع 

در تریـدھایتان نگـاھی  بـانکی ھـا ل گرفته در مارکت و چگونگی استفاده از ھریک از پین بارھـایپین بار شک

 .بیندازیم

 چگونه تشخیص دھیم که چرا یک پین بار در مارکت شکل گرفته است؟ 

را در  بانکی به شما نشان بدھم که چطور میبایست یک پین بار دارم با یک مثال برای شروع من قصد

اولـین  ھمچنین من قصد دارم تعیـین نـوع پـین بـار شـکل گرفتـه در مارکـت را بـا اسـتفاده از.نیدمارکت ترید ک

نیز بخشی از آن است بـه  بانکی برگشتی پین بار و تشکیل شده زمان برگشت مارکت سویینگ ھای که در

 .شما بیاموزم
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 .ان میدھددالر را نش/یورو شکل باال یک پین بار نزولی شکل گرفته در چارت یک ساعته

به حرکتی که دقیقا قبل از ظاھر شدن پین  :اینست کار اولین چگونگی تشکیل این پین بار به منظور درک  

 .بار در چارت شکل گرفته نگاه کنید

اگر پین بار پس از یک حرکت بزرگ شکل بگیرد احتماال میتواند یک پین بار برداشت سود باشد که توسـط   

 پین بار   در مثال باال میتوانید ببینید که.ز سود تریدھایشان درست شده استا بانکھا برای برداشتن بخشی

در حـال  پس از یک حرکت رو به باالی بزرگ شکل گرفته و میتواندمطرح کننده این باشد که تریـدرھای بـانکی

                                        .برداشت سود از تریدھای خریدشان ھستند

 تیبازارھای برگش

مطرح کننده اینست که پین بار نزولی به دلیل برداشت سود شکل  قویا حاال علیرغم اینکه حرکت بزرگ  

مطمین باشیم واقعـا یـک پـین بـار برداشـت سـود اسـت بـرای مـا کـافی % 100ھنوز برای اینکه  ولی گرفته

  .نیست

کـه پـین بـار  بـه جـاییدیگری در قیمتـی نزدیـک  بعدی اینست که ببینیم آیا سویینگ بارز پس مرحله

درست شده ایجاد شده یا نه؟ برای اینکه اگر اینطور باشد میتواند به این معنی باشد که پین باری که شکل 

 .گرفته احتماال توسط تریدرھای بانکھا با وارد کردن سفارشات فروش برای برگشت مارکت ایجاد شده است
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دو روز قبـل از تـشکیل پـین بـار  حرکت ریزشی د که یکاگرمجددا به تصویر اول نگاھی بیندازیم میبینی

 .مورد نظر ما در مارکت اتفاق افتاده است

تا اینگونه  به اندازه کافی به محل شکل گیری پین بار نزدیک نیست سویینگ ھای این حرکت ریزشی

 عنوان کنیم کـه بـا گذاشـتن سفارشـات فـروش توسـط تریـدرھای بانکھـا بـرای برگـشت بـازار درسـت شـده

اگر این سویینگ در نقطه ای که من با ضربدر عالمت زده ام درست شده بـود پـس آنوقـت اینطـور فکـر .است

میکردم که موقعیت خوبی ایجاد خواھد شد از این نظر که پین بار و سویینگ ھای ھردو به واسطه وارد کردن 

  .سفارشات فروش توسط بانکھا ایجاد شده اند

 پیـپ 30 تا 20رش فروش پس از پایان شکل گیریه پین بار با  حد زیان در این حالت شما باید یک سفا

از آنجایی که میدانیم این پین بار نزولی پس از یک حرکت صعودی بزرگ شکل   .باالتر از ھای پین بار وارد کنید

متیست گرفته و اینکه ھیچ سویینگ ھای دیگری در فاصله ای نزدیک به پین بار در مارکت ایجاد نشده این عال

واضح به این معنی که پین بار ما توسط تریدرھای بانکی برای برداشت سود از معامله خریدی کـه در ابتـدای 

حرکت صعودی انجام داده اند درست شده است و به این معنیست که پـس از اتمـام تـشکیل پـین بـار ھـیچ 

 .سفارش فروشی قرار داده نشده است

اینکه این پین بـار بـا برداشـت سـود توسـط تریـدرھای بـانکی ھرچند حاال ما شوھدی داریم مبنی بر 

ایجاد شده است ولی دلیلی بر رھا کردن این پین بار به حال خود نیست و فقط بیانگر اینست که ما به محض 

انجام دھیم اینست کـه منتظـر  میبایست کاری که االن .پایان یافتن تشکیل آن سفارش فروش قرار نمیدھیم

یم مارکت چه حرکتی پس از تشکیل پین بار انجام میدھد برای اینکه ھنوز ایـن امکـان ھـست تا ببین میمانیم

  .که پین بار با قرار دادن سفارشات فروش توسط تریدرھای بانکی برای برگرداندن مارکت درست شده باشد

  

http://abcbourse.ir/


 - 40 -

ط بانکھـا ھمانگونه که در تصویر میبینید بعد از پین باری که ما مشکوک بـه برداشـت سـود بـا آن توسـ

 بودیم مارکت شروع به ریزش میکند

در این نقطه ھنوز بر این باورید که پین بار نزولی به دلیل برداشت سود توسط تریدرھای بانکی ایجـاد 

اگر واقعا بدلیل گذاشتن سفارشات فروش توسط بانکھا ایجـاد شـده  ولی متوجه خواھید شد که.شده است

با توجه به این واقعیت که  کیل پین بار در حال درست شدن استباشد یک سویینگ ھای در حوالی محل تش

بانکھا تمایل دارند بیشتر سفارشات خود را در قیمتھایی تقزیبا تزدیک بـه ھـم وارد کننـد ھنگـامی کـه باعـث 

 .برگشت مارکت میشوند

ل از سـقوط حاال اگر به اتفاقی که چند ساعت بعد افتاد نگاه کنیم میتوانید ببینید که چطور مارکت قبـ

مجدد به ناحیه ای که پین بار نزولی شکل گرفته بود حرکت کـرده و یـک سـویینگ ھـای جدیـد درسـت کـرده 

به این معنیست که تشکیل پین بار بار نزولی توسط تریدرھای بانکی به منظور برداشت  این افت مجدد.است

یل بودنـد تـا مارکـت پـس از نـزول کـردن اگر آنھا در حال برداشت سود بودند ما.سود واقعا بعید به نظر میرسد

  .دوباره به باالی ھای پین بار نزولی برگردد

حاال که ما میدانیم پین بار نزولی به احتمال زیاد با گذاشتن سفارشات فروش توسط تریدرھای بانکی 

برای فراھم کردن مقدمات برگشت مارکت ایجاد شـده اسـت تمـام تالشـمان را بـرای یـافتن سـیگنال جھـت 

 .ذاشتن سفارشات فروش خودمان متمرکز میکنیمگ
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پس از تشکیل سویینگ ھای یک قله دیگر درست میشود و این حرکت با ظاھر شدن دومین پـین بـار 

 .برگشتی بانکی خاتمه می یابد

 پیپـی بـاالتر از ھـای 30شد شما میبایست یک سفارش فروش با یـک اسـتاپ  ظاھر وقتی این پین بار  

پین بار برگشتی بانکی ھا که در  اینست که برخالف لزوم بزرگی استاپ تا این اندازه دلیل.ھیدپین بار قرار بد

آنرا بررسی کردیم پین بار ما در این مثال ھیچ سویینگ ھـایی  >چگونه یک پین بار بانکی را ترید کنیم <فصل

 .نیمباالتر از خود در اطرافش ندارد تا ما از آن برای گذاشتن استاپمان استفاده ک

پین بار برگشتی صعودی که نحوه ترید کردن آنـرا بـه شـما   "چگونه پین بارھای بانکی را ترید کنیم"  در فصل

پـایین تـرین لـو از ایـن .در مارکـت شـکل گرفتـه بودنـد آن که قبـل از وجود داشت نشان میدادم دو سویینگ لو

 آن پـایینترین نقطـه ایـست کـه بانکھـا در دولومحلیست که شما میبایست استاپتان را قرار بدھید برای اینکه

   .زمان برگشت دادن بازار سفارشات خریدشان را وارد کرده اند

ھای پین بـار اول را کـه در شـروع برگـشت  (ھمان ضربدر سوم در شکل)در مثال باال ھای پین بار نزولی دوم

ارشـات فـروش خـود را در بـاالترین این به ما میگوید که ھنوز ھم بانکھا تمایل دارند سف.دیده میشود میشکند

. قیمت قرار بدھند و به این معنیست که ما نمیتوانیم استاپمان را باالی پین باری که ترید میکنیم قـرار دھـیم

برای اینکه ھنوز ھم ممکن است بانکھا مارکت را برای قرار دادن سفارشات فـروش بیـشتر بـه بـاالتر از ھـای 

 .قبلی ھل بدھند

 :نکته مھم

که بانکھا برای قرار دادن  شرایطیست به خاطر خوب بودن ایده ترید کردن این پین بار چرایی یگرعلت د

بانکھا فقط زمانی سفارشاتشان را قرار میدھند کـه انبـوھی از سفارشـات از . سفارشاتشان به آن نیاز دارند

 توسط آنھا قابل استفاده جانب سایر تریدرھا وارد مارکت شود به گونه ای که برای تصمیم گیری ھای تجاری

 .باشد مثل وارد کردن سفارشات بستن پوزیشنھا و برداشتن سود توسط سایر تریدرھا
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اگر ما به چھار سویینگ ھای که طی برگشت ایجاد شده اند نگاه کنیم میبینیم کـه ھـر کـدام از آنھـا 

 آن برای ورود بـه یـک معاملـه پین بار نزولی دوم که شما از. پس از یک حرکت صعودی بزرگ درست شده اند

به واسطه این واقعیـت کـه حرکـت .استفاده میکنید پس از یک حرکت صعودی قوی شکل گرفته است فروش

صعودی بسیار قدرتمند است دسته عظیمی از تریدرھای خرده پا در زمانی که پین بار نزولـی در حـال شـکل 

 .گیری بود با معامالت خرید وارد مارکت شده اند

 اینکه قیمت سقوط کند و سایه بلند روی پین بار را بسازد اینطور بـه نظـر مـی آمـد کـه مارکـت قبل از

تریدرھایی که داخل معامالت خرید پریده بودند بر این عقیده بودنـد کـه . قصد ادمه دادن حرکت صعودی را دارد

 .مارکت حرکت صعودی اش را ادامه خواھد داد

ارشـات خریـد وارد مارکـت شـده اسـت حـاال تریـدرھای بـانکی با توجه به اینکه دسته عظیمی از سف

پین بار نزولی عالمتیست مبنی بـر اینکـه . میتوانند حجم زیادی از سفارشات فروش خود را وارد مارکت بکنند

 شـکل بانکھا آن سفارشات فروش را وارد کرده اند و این نشان میدھد که چرا مارکت تمایل به سقوط پـس از

   .ولی داردگیری پین بار نز
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پس از اینکه پین بار دوم شکل گرفت مارکت دوباره ریزش میکند ولی این ریزش در شکستن سویینگ 

در این نقطه یـک حرکـت صـعودی . لویی که توسط حرکت صعودی قبل از پین بار ایجاد شده بود ناتوان میماند

قبل از برگشت و ریزش نھایی  یازده پیپدیگر شروع میشود که باعث میشود مارکت ھای پین بار نزولی را با 

 .بشکند

به . اگر شما استاپتان را بالفاصله باالی پین بار میگذاشتید حاال با یک ترید بازنده کارتان تمام شده بود

در زمان ترید کردن پین بار برگشتی بانکھا که حین برگشت مارکت ایجاد  ھمین خاطر است که به شما گفتم

 30یا اینکـه .( پیپ باالتر از ھای پین بار نزولی قرار داده باشید30وید که استاپتان را حتما مطمین ش میشوند

چـون اگـر اسـتاپتان را روی بـاالترین قیمـت .(اگـر ایـن یـک سـتاپ خریـد باشـد بار صعودی پیپ پایین لوی پین

ن برگـشت سویینگ ھای یا پایین ترین قیمت سویینگ لو قرار دھید توسط یـک سـویینگ ھـای یـا لـو کـه حـی

 .مارکت ایجاد میشود شکسته خواھد شد

ھنگامی که یک پین بار بانکی برگشتی در حین یک برگشت مارکت ایجاد میشود مثل موردی که من 

در فصل چگونه پین بار برگشتی بانکی را ترید کنیم به شما نشان دادم شما استاپتان را فقط باالی ھایست 

 . قرار بدھیدسویینگ ھای
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 پین بار ادامه دھندهستاپ    

به شما آنچه که الزم است برای ترید کردن یک پین بار ادامـه دھنـده  حاال به عنوان آخرین مثال من قصد دارم

نیـست کـه  نیـازی. پین بارھای ادامه دھنده واقعا برای ترید کـردن سـاده ھـستند.انجام دھید را نشان بدھم

  تشخیص نوع پین بار به عمل آورید فقط الزم است که ببینیدشما ھیچ نوعی از تحلیل روی ساختار بازار برای

  .ھنگامی که بازار باال یا پایین میرود پین بار شکل گرفته باشد

 

با نگاه کردن به شکل شما میتوانید در گوشه سمت راست و باال ببینید که من یـک پـین بـار صـعودی 

   .ادامه دھنده را با ضربدر عالمت زده ام

د کردن پین باری که گفتم دارید نقشه میکـشید اولـین کـاری کـه میبایـست انجـام دھیـد اگر برای تری

روشـی کـه شـما بـا آن ایـن کـار را .اینست که چک کنید که آیا این واقعا یک پین بار ادامه دھنده است یا نـه

ودیـست یـا فقط نیاز دارید که بدانید روند در  تـایم فریمـی کـه پـین بـار شـکل گرفتـه صع. میکنید ساده است

 .نزولی

به این دلیل که مارکت  دالر صعودیست/واضح است که روند در تایم فریم یک ساعته اوزی این مثال در

قله ھا و دره ھای متوالی که ھریک از ماقبل خود باالتر است در زمانی که پین بار مـا درسـت شـده سـاخته 

 درست شده یک پـین بـار ادامـه دھنـده است چون ما میدانیم که روند صعودی است پس پین بار صعودی که

 .است و به ما اخطار ادامه این روند صعودی را صادر میکند
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حاال که با اطمینان میدانید یک پین بار صعودی ادامه دھنده در حال شکل گیریست در مرحله بعد باید 

 بدنبال نقاطی باشید که بانکھا اخیرا حجم عظیمی از سفارشات خود را وارد کرده اند

 

اگر به تصویر باال نگاھی بیندازید میبینید که من یک باکس نارنجی را اطراف یک منطقه تثبیت درسـت 

حجم عظیمـی از .قبل از شروع حرکت صعودی که پین بار ادامه دھنده مان را شکل داده است عالمت زده ام

رنـگ جـا گرفتـه اسـت و سفارشات خرید که باعث شروع این حرکت باالرونده شده داخل این باکس نـارنجی 

مخصوصا بیشتر این سفارشات  در زمان شکل گیـری ایـن تثبیـت در ھریـک از حرکـات ریزشـی داخـل بـاکس 

 .نارنجی که با ضربدر عالمت زده ام قرار دارند

اینـست )منظور در منطقه تثبیت نارنجی(دلیل وارد شدن سفارشات خرید بانکھا در ھربار ریزش مارکت  

آنھـا . زیادی از سفارشات فـروش وارد میـشود کـه میتوانـد بـا خریـدھای آنھـا جـور شـودکه در این زمان حجم

نمیتواننـد سـفارش خریــد بگذارنـد مگـر اینکــه سـایر تریـدرھا ســفارش فـروش بگذارنـد بــه ھمـان بزرگـی کــه 

 سفارشات خرید میگذارند نیاز دارند که فروش وارد بازار بشود

تـشان را قـرار میدھنـد مرحلـه بعـدی اینـست کـه شـما بانکھـا کجـا سفارشا زمانی که کـشف کردیـد  

برای اینکه این کار . استاپتان را در پایین تر از پایینترین نقطه ای که سفارشات بانکھا وارد شده اند قرار بدھید

  .یک حفاظت تمیز از تریدتان روی پین بار ادامه دھنده به شما عطا میکند
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  :توجه

استاپتان را باالتر از باالترین قیمت در محـدوده تثبیـت کـه  ده نزولی شما بایددر مورد ستاپ پین بار ادامه دھن

   .بانکھا سفارشات فروششان را قرار میدھند بگذارید

  

  

با  )من پایین ترین نقطه یعنی جایی که بانکھا سفارشاتشان را قرارداده اند در شکل باال عالمت زده ام  

ھنگام ترید کردن پین بار ادامه دھنده استاپتان را قرار میدھیـد اگـر این لو جاییست که شما  (فلش قرمز رنگ

شما استاپتان را در لوی حرکت صعودی جایی که با ضربدر در انتھای راست باکس نارنجی عالمت زده شـده 

 بـازار را قرار بدھید به طور بالقوه ای احتمال بازنده شدن تریدتان را باال میبرید برای اینکه بانکھا در اکثر مواقـع

فعال کردن سل استاپ تریدرھایی که در جریان حرکت باالرونده وارد معامالت خریـد شـده انـد بـه پـایین  برای

  .ھدایت میکنند
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با قرار دادن سفارش خرید تنھا کاری که میکنید اینست که ببینید بـازار چـه نمایـشی را بـه روی پـرده 

سـاعت بعـد  4 ین بار ما را یک ساعت پس از تشکیل آن میزنـددر این مثال مارکت ریزش کرده و لوی پ .میبرد

 .دوباره ریخته و مجددا لوی پین بار را میزند

در حالت معمول مارکت با ریزش و شکستن لوی پین بار یک ترید بازنـده را بـرای مـا بـه ارمغـان میـاورد   

 تریـد کماکـان بـاز مانـده و ایـن ولی تا زمانی که استاپ ما در جاییست که میدانیم تریدمان را حفاظت میکنـد

 .شانس را به ما میدھد که یک سود تر و تمیز از مارکت برای خودمان برداریم

اگر مارکت لوی پین بار را شکسته و وارد منطقه تثبیت شود در بستن ترید بدلیل تـرس از دسـت دادن   

دادن سفارشـات خریـد بیـشتر بـه پول شتاب زده نخواھید شد برای اینکـه  میدانیـدآنھا مارکـت را بـرای قـرار 

 .منطقه تثبیت ھل میدھند

کـاری کـه مـن معمـوال در چنـین شـرایطی انجـام میـدھم .حاال دغدغه شما حرکت دادن استاپ است  

بعد از اینکه حرکت باالرونده مارکت در جھتی که پـین بـار ادامـه دھنـده بـه آن اشـاره کـرده را دیـدم : اینست

در مثـال بـاال ).یا به ھای پین بار در ستاپ پین بار ادامه دھنده نزولی(ت میدھماستاپم را به لوی پین بار حرک

یک حرکت قدرتمند باالرونـده را میـسازد )که علت آنرا گفتیم(بعد از اینکه مارکت دو بار لوی پین بار را میشکند

 .که با دو کندل صعودی با دامنه نوسان وسیع مشخص میشود

استاپم را به لوی پین بار میبرم برای اینکه این حرکت قوی به ) اثبات آن(به محض دیدن حرکت باالرونده  

 .من اثبات میکند بانکھا بیشترین میزان سفارشات خریدشان را وارد بازار کرده اند
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 خالصه مطالب

امیدوارم این مثالھایی که مطرح شد درک واضحی از نحوه ترید کردن انواع پین بارھـایی کـه در مارکـت ایجـاد 

 .شوند را به شما داده باشدمی

نظرم بد نیست با استفاده از اکانت دمو و یا روی کاغذ مطالبی را که در این کورس بیان کردم کمی  به

انجام این تمرینات باعث میشود با انواع فرایندھایی که در ھنگام دیـدن انـواع مختلـف پـین بـار در .تمرین کنید

کنید ھمچنین مطمین میشوید که وقتی شروع به تریـد کـردن بـا پـول مارکت باید انجام دھید خودتان را آشنا 

  .دشدواقعی روی پین بارھا میکنید دیگر گیج نخواھی

  

  

 :ارائه شده در

  تریگرھا کانال 

https://telegram.me/TRIGGER_Ha 
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