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   Trading Planآشنایی با 
  مجموعه جلسات برگزار شده در گروه دانش سراي تحلیلگران بورس ایران

  مدرس:خاطره نیکویی

Trading Plan 

 را بیاموزیم. ن تریدینگ پلن هستاکه هم اقرار شد یکی از ارکان مهم تریدینگ سیستم ر
 می باشد. تریدینگ پلن شامل نقطه یا منطقه ي ورود ،نقطه یا منطقه خروج و مدیریت ریسک

 اول از همه خطوطمان را میکشیم .ساپورت و رزیستنس منطقه را پیدا کرده و میکشیم ؟ودمعین میش گونهنقطه ورود چ
ن در تمام خطوط رعایت میشود و فرقی ندارد که خط ما چه .این رکو باالي خط پوزیشن خرید و زیر خط پوزیشن فروش میگیریم

 عنوانی دارد.
در هر زمانی ما  د بنابراینکه هر زمانی مارکت ساپورت یا رزیستنس ندار است مهمترین مطلبی که باید به خاطر داشته باشیم این

رکتی ست که می توانیم برایش خطوط و پوزیشن بگیریم. ورود ما مستلزم داشتن محدوده ي ح یمونیم وارد مارکت شانمی تو
 ساپورت و رزیستنس بکشیم.خاطر نشان میکنم که الگوها یا پترن ها از انواع ساپورتها و رزیستنس ها هستند.

.اینکه همیشه و در همه که همیشه و در هر شرایطی پوزیشن دارند ستاین دنویکی از دالیلی که تریدرهاي زیادي از بازار خارج میش
 ن داشته باشیم از دیدگاه من یک نوع اعتیاد است مانند تمام اعتیادهاي دیگرو البته از نوع خطرناك آنحال پوزیش

مدیریت احساس و مدیریت ریسک عاملین ید.و بر طمع خود فایق بیا ردهکنترل ک اخودش ر دناکه بتو ست  تریدر موفق کسی
 ست. اما بدست آوردنی د و پروسه اي زمانبرسخت باششاید بسیار .پایداري شما در بازارهاي مالی و سرمایه هستند

 .شناسایی کنیم ان راببینیم چطور نقطه ي ورودم حال 
 د.قیمت نوسان میکنآن و حول  دحرکت نمیکن ره و دیگدبه یک عددي  خورقیمت حرکت میکند و

 محسوب میشود این عدد یک ممانعت. دادامه نمیده ار  شروند ، آن که مارکت پس از برخورد به شناسایی عددي ستاولین اصل 
 .باید شناساییش کنید

ساپورت یا  کپیدا کنیم .این عدد یا دنبالش میگردیم تا علت راست. که بازار رو نگه داشته ست پس اولین قدم شناسایی عددي
از این سد  عبورحاال یا مارکت توانایی .و یا خطوط فیبوناچی دباشد نارزیستنسی قوي در همین تایم فریم یا تایم فریمی باالتر میتو

 خیر.یا  ددار ار
 correction یا retrace آن  که به دشروع به تصحیح حرکتی میکن د،ناو اگر نتو دبه روندش ادامه میده عبورکند، دنااگر بتو

 .یمویمیگ
در کانالهاي حرکتی می بینیم و بعد از برخورد به موانع ،حول اعداد و خطوط قوي و روانی تشکیل پترن ها  امعموال حرکات بازار ر

  د.نوکه باید کشف ش دکه  پترن می بینیم معموال خطوطی قوي وجود دارن مناطقی.پس  ونددیده میش
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  1نمودار                                                                         

  
  
  
و روند نزولی  کرده خوردبرتوجه کنید .میبینیم که رکیش در یک کانال نزولی حرکت کرده و در نهایت به عددي   1نموداره ب

 است. که با رنگ صورتی مشخص شده ودساخت یک مثلث دیده میش،ن حول محور این عدد آو بعد از است. متوقف شده
نداشته  راو اگر توان پایین رفتن بیشترود شاهد سقوط بیشتر خواهیم بود که عدد شکسته میش دگفتیم اگر به روندش ادامه بده

 که شما از کجا فیب بکشید است به کشیدن فیب توجه کنید که مهمترین قسمت این.باشه یک تصحیح حرکتی خواهیم داشت
که به  است خطوط فیب این هايکاربرد یکی ازوود خطوط فیب از باالترین نقطه تا پایین ترین نقطه ي آخرین حرکت کشیده میش

نید ما از این خطوط براي پیدا کردن اکه بد  مهمترین مطلب خطوط فیب این .تصحیح حرکت آخر تا کجاست دن بدهاشما نش
توجه کنید .از خطوط فیب فقط و فقط براي نقطه ي خروج استفاده  هاین جملبه دوستان .نقطه ي خروج استفاده میکنیم

و شما با  دچه نزولی و چه صعودي ،به خطوط فیب خودش برمیگرد است و به مانع خورده یافته پایانوقتی کانال حرکتی .کنیممی
 .یدوچه عددي خارج بش درنید تصمیم بگیرید اکشیدن این خطوط میتو

 .%نگه دارید23تا خط  ان رانید خرید کنید و پوزیشن خودتادر چارت رکیش وقتی رزیستنس شکسته شود شما میتو
 یم؟وچرا در خطوط فیب خارج میش

 .یموش خارج است  و بهترد هر مارکتی پس از برخورد به خطوط فیب برگشت میکن زیرا
 .نندابه عقب برمیگرد او مارکت ر دخطوط فیب مانند فنر عمل میکنن

م که با فیب هیاد میگیریم اما در شروع براي یادگیري بهتر ترجیح مید ااستراتژي نگهداري پوزیشن و ریسک بیشتري ر بعدترکمی 
 .یاد بگیرید اید تا عملکرد خطوط فیب روخارج بش
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  2نمودار                                                                        

بطرف خطوط تصحیحی  قیمتببینید که بعد از شکست ساپورت ،حرکت  اکانال حرکتی اول ر.ثشرق توجه کنید  2نموداربه 
 ود.مشاهده میش

%شکسته نشده و 38تصحیح شده اما ،پایین آمده وقیمت %روند آخر در یک کانال نزولی 38روي چارت زوم کنید و ببینید که تا ب
 ود.برگشت به خطوط فیب دیده میش

 این سهم.کانالی دیگر و ادامه ي حرکت ،شکست از و بعد  ودمیش درصد تشکیل یک مثلث دیده 50و  38، 23ما بین 
 آنها را پیدانید اکه شما با تمرین می تو ست م ببینید که تمام حرکات بازار در بیشتر مواقع در پترنها و خطوطیهدوستان می خوا

 .کنید و با قوانینی که یاد میگیرید ،بهتر و اصولی تر سرمایه گذاري کنید
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  3نمودار                                                                          

  و حرکتش در خطوط چنگال اندرو است حتاید ،نمودار  3نمودار 

  

  4نمودار                                                                              

  بسنجید اکنید و قدرت خطوط فیب ربه بیضی طوسی توجه  4نمودار در 
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  5نمودار                                                                         

که  او اگر رزیستنسی ر دبه حرکتش ادامه میده شکندب ااگر عدد کف ر ه است وپتایر در کانال نزولی حرکت کردنشان میدهد که  5نمودار 
  .تصحیحی تا فیب روند آخر خواهد داشت حرکت د،م بشکنه اکشید

  

  6نمودار                                                                          
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  7نمودار                                                                   

  ببینیمانیم پول بک و برخورد به اولین فیب راپس از شکستن رزیستنس کانال ،میتو ست. ورو و کانال نزولیحرکت آخر ی 7نمودار 

  

  

  8نمودار                                                                           

به خط فیب  انید پول بک و برخورد یورو راتوجه کنید .در دایره آبی میتو است، کانال که حاال ساپورت شده سبه قدرت رزیستن 8در نمودار 
  بهتر ببینید
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  9نمودار                                                                         

 میبینیم.درون چنگال اندرورا در و حرکتش  است دالر کاناداو دالر آمریکا،نمودار جفت ارز 9نمودار 
   نابنابراین براي ورودم

  .تیم و عدد کجاسهست در نظر میگیریم کجا .1
  ؟دآیا در روند وجود دار

 است.انتظارحال ؟یا در  دآیا حول محور یک خط حرکت میکن
   آن را پیدا میکنیم. بعد از پیدا کردن موقعیت عدد ،دنبال خطوط ساپورت و رزیستنسش میگردیم و یا پترن.2
  ود.که براي روند آخر کشیده میش.خطوط فیب 3
 


