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  یبسمه تعال

   تین احتمال موفقیشتریبا ب یمعامالت یاستراتژ :مقدمه

معامله در "دن جمله یشن  ،وارد بازار فارکس شده اند ییبا انتظارات باالهم افراد تازه وارد که معموال  ید برایشا
ع آنها را به یسر یلیباشد که خ ین جمالتیوس کننده ترین و مایاز تلخ تر یکی، "قمار است یبازار فارکس نوع

ار بدتر یمعامله در بازار فارکس بس شوند کهیافراد متوجه مدر گذر زمان  یلو .کندیوادار م یریواکنش و جبهه گ
   . کندیاز قمار عمل م

 یاژدها ،و وجود اهرم در معاملهباشد  یه میبازار سرمان ین فعالیشه در کمیبودن بازار هم ینیشبیتوهم قابل پ
ل ینکه افراد در معامالت ضررده معموال به علت مسایو از همه مهمتر ا کندیدار میکشنده طمع درون افراد را ب

در هنگام سود به  ید ولندهیه خود را در معرض خطر قرار میمنسجم تمام سرما یو نداشتن برنامه معامالت یروان
  .شودیکمتر مشاهده م یاست که در شرط بند ین مساله اید  و انشویکم قانع م یسودها

ان ین میباشد و در ایت باالتر میمستمر در بازار استفاده از معامالت با احتمال موفق تیتنها راه موفقبدون شك 
ن دادن یهمچن جان ویمات به دور از هیجانات و گرفتن تصمیبا کمك به کنترل احساسات و ه ،هیت سرمایریمد

ك معامله گر ی یت هایت موفقین عامل تثبیمهمتر ،یا اشتباهات انسانیجبران معامالت ضررده و  یفرصت برا
همچنین داشتن ذهنی آماده و اعصاب و روانی قوی و نداشتن  انتظارات باال از معامله گری و داشتن . باشد یم

  .یك شخص است صبر و حوصله از مهمترین مسایل تاثیر گذار در عملکرد

ا یو  TPاحتمال خوردن  -١شود ین مییتوسط دو عامل مهم تع یمالتات معیك موقعیان در یا زیاحتمال سود و 
SL   مقدار و اندازه هر کدام  -٢  

 یتهایانتخاب موقعکند و یمحتمل تر به ما کمك م یت هایموقع ییکال در شناسایم علم تکنیدانیکه مهمانطور 
ند مثبت یت منجر به برآیتواند در نهایکه م ستیمعامالت یك استراتژیات یاز خصوص، SLاز  بزرگتر  TPاندازهبا 

  . شود

 یبا احتمال باال ٢B یار مناسب و الگویوارد بسیسك به ریبا ر یت هایبا فراهم کردن موقع ٣-٢-١ یاستراتژ
   .را دارا هستند مشابه یت هایموقعدر  گریکدیاستفاده به صورت مکمل امکان   ،TPبرخورد با 
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و  )Shooting Star, Hammer( هاین باریپ به همراه ٢Bو  ٣-٢-١ تمرکز اصلی این سیستم بر روی الگوهای 
  .آیدی میباشد که با قرار دادن این دو الگو کنار هم، یك سیستم جامع و با بازدهی باال بدست م یا بدون آنها

. دوستان فراهم شود یبرا ید گروهیامکان تر یق معامالتیجامع و دقك پلن یح یشده است با تشر ینجا سعیدر ا
م و عالوه بر آن یداشته باش یباالتر یمورد نظر را در جفت ها یص الگوهایتشخ ییتوانا یك حرکت گروهیتا در 

اك گر به اشترید یا موارد احتمالیو وت ی، شمارش الم باالتر ید تایت آن جفت ارز از دینظرات خود را در کل
  . میبگذار

ت در یموفق یوارد مناسب و احتمال باالیسك به رینسبت ر ،ن روشیات ایاز خصوصهمانطور که اشاره شد 
پس  .گرفترا در نظر   TP١تنها نقطه  توانیم TPباال بردن احتمال برخورد با  یبرا .باشد یم  TPبرخورد با نقطه 

ز در نظر ینمودار را به منظور کسب سود در مرحله بعد ن میتوانیك، مین الگوها و کسب سود مرحله یا ییاز شناسا
  .میریگب

، و با شناسایی موقعیت های خاص باشد یدر نمودارها م ن الگوهایا یباال یفراوانن روش یگر نکات مثبت ایاز د
  . ه یکی از دو روش وارد بازار شویمب ن روش، ما میتوانیمیا

از  ین مساله خود حاکیا شن معکوس شد،یتوان وارد پوزیضرر م ن روش در صورت برخورد با حدیدر ان یهمچن
وارد پوزیشن معکوس   ٢Bترجیحا هنگام خوردن استاپ در روش . باشد یستم مورد نظر میس یقدرت باال
  .ریمیگیبا خوردن استاپ پوزیشن معکوس م ٣-٢- ١و تنها در روش  نمیشویم

 خط روندا سقف قبل از یمت از کف یبعد از شکست خط روند احتمال گذشتن ق میدانیم : 3- 2- 1روش 
  . میشن شویپولبك به خط روند وارد پوزهنگام  یك شدن به اکسترمم قبلیم با نزدیتوانید و ما میآ ین مییپا

وت ن روش اشاره شده متفایدر مراجع مختلف که به ا ٣و٢و١نحوه شمارش  یورود و خروج و حت یها یاستراتژ
 یشوند و گروهیشن میت وارد پوزیبا شکست حما Aبه روش  یشود گروهیهمانطور که در شکل مشاهده م. است

شن یوارد پوز Aشمارش کرده اما به روش  Bهم به روش  یشوند، عده ایبا پولبك به خط روند وارد م Bبه روش 
  ! شوندیم

داشته و ما فرصت ورود در پولبك را از دست داده  یس اندکیتریکه بازار ر یینجانب در زمانهایبه نظر ا Aش رو
 .است Bما در واقع روش  یاما روش اصل  .باشد یار مناسب میم بسیا
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 B  üروش    

مت یم و به عکس العمل قیکنیم که چند کندل صبر م
اکسترمم قبل  یم استاپ خود را باالیتوانیما م

نگ ورود در یشن پندیبعالوه پوز ،خود را SLم 
، با شکست فراکتال وتیال كیمعموال در هنگام شکست موج 

م در جهت عکس وارد بازار یتوانیشود و ما م
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      Aروش 

م که چند کندل صبر میکنین صورت عمل میقرار دادن استاپ الس به ا
ما م یمت به اکسترمم قبلیالعمل ق دن عکسیم بعد از دیکن

  .میاز خط روند قرار ده

است که در صورت گذشتن بدون  ن علتین صبر به ا
 TPما وجود خواهد داشت که  ین فرصت برا

ا با ضرر ی م ویشن منتقل کنیه ورود پوزطخود را به نق
  .میشو ٢B یمنتظر ورود با الگو م و سپس

ما را   SLکه اندازه  ١فاصله بین ورود در پولبك و 
شتر اوقات بسیار کوچك می باشد یتشکیل میدهد در ب

شن خود را یم پوزیتوانیم یپس از مدت
وارد ما را یسك به رین مساله ریم و ایینما 

  .بخشدیار بهبود م

م یتوان یم اد شدهیدر صورت مشاهده عکس العمل بازار به اکسترمم 
معموال در هنگام شکست موج  .میاکسترمم قرار ده یجهت معکوس را آنسو

شود و ما مید میبازار متوجه شروع موج جد)  ٣ از ١ز موج یر(ل شده 

ژ ت ا ر ت س ا
 

قرار دادن استاپ الس به ا یبرا
کنیتوجه م

از خط روند قرار ده

ن صبر به ایا
ن فرصت برایا تعلل

خود را به نق
م و سپسیکم ببند

فاصله بین ورود در پولبك و 
تشکیل میدهد در ب

پس از مدت یو حت
 یسکفریر

ار بهبود میبس

در صورت مشاهده عکس العمل بازار به اکسترمم 
جهت معکوس را آنسو

ل شده یتشک
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ن ییا پایو )  ٢Bطبق ( ن تر از کندل شکستییپاخود را  SLتوان یم ،زیشن معکوس نیهنگام ورود در پوز .میشو
   .فراکتال قرار داد

  

  

  

ل یمت بدون تشکیکه ق یهمانطور که اشاره شد وقت
شن یگذشت ما وارد پوز یفراکتال از سقف قبل

بلکه . میدهیهم قرار نم م و استاپیشویمعکوس نم
 ،ك بودن خط روند مانند شکل روبرویدر صورت نزد

ا یو  هسود متعارف خود را از بازار گرفت میتوانیم
صورت سپس در  و میببندشن را در نقطه ورود یپوز

  .میوشوارد   ٢B با روش طیتحقق شرا

   



ژ ت ا ر ت س ک يا ر ي  و 3- 2- 1  یبیت و گ ل 2 ا B    ه ح ف   5  ص

 

 

عبور  یمت از سقف قبلیق ،یروند صعودك یدر  یوقت. از جمله الگوهای قدرتمند بازگشتی است :  2Bيالگو
  .به زیر نقطه حداکثر قبلی سقوط نماید، روند آماده بازگشت می شود پس از مدت کوتاهیو  کند

  

 کندل شکستاولین کندل که اکسترمم قبلی را شکسته و در آنسوی قیمت کف یا سقف قبلی بسته می شود را 
وارد بازار شده اید آنسوی  )٣-٢-١شدن ورود با  Fail(در صورتی که به امید شکست اکسترمم قبلی .  میگویند

در این نقطه   ٢Bالگویشما باشد و همچنین طبق  SLکندل شکست میتواند محل مناسبی برای قرار دادن 
  . میتوانید وارد پوزیشن شوید

شن ین بار وارد پوزیانه کندل پیتوان در میم می شودن بار اشاره یپ هایله کندلید بوسیهمانطور که در تر 
درواقع از حالت  ٢B یکه در الگو ،د ماندییا منتظر کندل تاین بار قرار داد و یپ ینسوآمعکوس شد و حد ضرر را 

ا یك یمت یدر آن ق که باشدین بار مینسبت به پ یشامل حاالت گسترده تر ٢B یالبته الگو. شودیدوم استفاده م
ن بار یو پ ٢Bن دو روش یز بینکته تما ید به نوعیشا ( شودیبسته م یا سقف قبلیکف  یدر آنسودو کندل 
  .گرددیباز م یت کرده و به داخل محدوده قبلیتواند خود را در آنجا تثبیو سپس نم) شودیمحسوب م

 یکیو در نزد ٣- ٢-١بعد از ورود به بازار طبق روش  ،همانطور که در باال اشاره شد کهنیا یدیار کلیبس نکته
، بازار میکنمی  یورود خوددار یو از گذاشتن استاپ در ابتدا کرده به مدت چند کندل صبر یاکسترمم قبل

ت یشتر مواقع بازار، خود حساسیباشد و در بیم یازمند جمع کردن انرژیشه در عبور از سطوح حساس نیهم
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 امزیلیل ویب ،آس یک یتؤورو اساس دهد یجاد فراکتال ها به ما نشان میما را با ا یها لیتحل یسطوح و درست
  .باشد یسطوح حساس بازار م ییز در واقع گرفتن تقلب از خود بازار در شناساین

ش قدرت و سرعت بازار در یباعث افزا یبه نوع یعدم برآورده شدن انتظارات بازار در شکست اکسترمم قبل
  .کندیار مناسب میز بسیاسکالپ ن یرا برا ین استراتژیگردد و ایجهت مخالف م یحرکت به سو

کاتور یاند ییواگرا(جم در قله یا دره قبلی از ح ،در قله یا دره دوم معامالتحجم کمتر بودن  ن الگویا یهادییاز تا
  .دباش یم  MACDو  RSI یکاتورهایاند یین واگرایهمچن و) حجم

د ییتا Wا ی M یدرصد مواقع الگو ٦٥خود اشاره دارد که در  تیسادر  (Bulkowski) یجناب بولکوفسک
استفاده  ٢B یما که از الگو یبرا ،ت شود و در واقعیخط گردن رفته و تثب یآنسوتواند به یمت نمیشوند و قینم
  . کنندیك دوسقف و دوکف استفاده میکالس یهست که از الگو یحدود سه برابر افراد م امکان ورودیکنیم

که در انتهای روندها تشکیل میشود در واقع دارای نسبت ریسك به ریوارد مناسبی  M,Wالگوهای قدیمی 
روش  ازنیستند و بعالوه اینکه برای یافتن الگوهای ایده آل و انتظار برای تکمیل آنها صبر باالیی نیاز است، اما 

٢B  ماستفاده نماییاسکالپ هم  برایمیتوانیم براحتی ما .  

شود یآنچه گفته م یبه سادگ یگاه ٢B یالبته کار با استراتژ
شود، یده مید مقابلاجتناب از آنچه در شکل  یست، براین

کندل ها در محدوده  یرید به شکل گیباهمانطور که گفته شد 
ك ین حالت بعد از ی، هرچند در بدترتوجه کرد یسقف و کف قبل

شن شده و یه وارد پوزرتوان مانند شکل دوبایبار استاپ خوردن م
   .گرفتود را سود خ

شن یوارد پوز ستکندل شک یآنسو یوقت تنها د دقت شود کهیبا
ك یا یو بسته شده باشد  یرون اکسترمم قبلیو با فاصله مناسب در بد باشاندازه نسبتا بزرگ  یدارا کندل شد که

  .باشد عبور نکرده آن ازمت یا دو کندل قی

و  دباشیمو مشخص  یار عالیبس یروش استاپ گذار یستم داراین سید ایهمانطور که به استحضار دوستان رس
  .مشخص شود.. ا خطوط روند، چنگال اندروز و یك یت و مقاومت استاتین حمایتواند با اولیز میحد سود ن
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د در یل باین دلیرد و به همیگ یقرار م یبازگشت یاستراتژی ها ین روش در دسته بندیا :ار مهمیتذکر بس
 یبه نوع،  ٣-٢- ١هنگام خوردن استاپ ما به ورود  البته. (ن روش بودیخاص به دنبال ا یمتیق یمحدوده ها

ت و مقاومت یاز سطوح حما PRZا یمستعد بازگشت  یمتیمحدوده ق) باشد یدنبال کننده روند م یاستراتژ
  . دیآ یم بو بدستیسطوح ف یا همپوشانیو   باالتر یم هایتاال یاستاندارد و کامار یوت هایو پ یکیاستات

. ردید مورد توجه قرار گیز بایم مورد نظر نیو نوع کندل ها در تا یو زمان یمتی،  ساختار قPRZعالوه بر مناطق 
ن اکسترمم از یس قابل مالحظه و شکست خط روند پس از ثبت اولیترین دو اکسترمم و ریداشتن تقارن زمانی ب

  .می باشد ین استراتژیط ورود بر اساس ایشرا

تواند از درجات یز مین روش نیگرفته شده به ا یت هایگر موقعید یحات فوق مانند هر استراتژیتوجه به توضبا 
بر آن  یم سعیجاد آن هستیا یز در پیکه به همت دوستان عز یدریدر گروه تر. برخوردار باشند یاعتبار متفاوت

  .ده آل تر به اشتراك گذاشته شودیا یت هایخواهد بود که موقع

گنال ها بر یس یو به اشتراك گذار یامکان کار گروه ،شنیط ورود در پوزیق بودن شرایوجه به مشخص و دقبا ت
م یو در تا شتریب یدر جفت ارز هابازار  یم کار امکان بررسیبا تقسن صورت یو به ا هن روش وجود داشتیاساس ا

  .مختلف وجود خواهد داشت یها

 یگنال هایا استفاده از سیو  یل به شرکت در کار گروهیصورت تما شود دریدعوت م زیعز از دوستان مانهیصم
   .ندیتماس حاصل نمانجانب یا IDبا  ریز یوستن به گروه تلگرامیگر دوستان ضمن پیگان دیرا

  

  ت ید موفقیبا ام

  ١٣٩٥مهرداد صراف   آبان 

 

Channel :  h@FXTeamWork  

https://telegram.me/Etrader  Skype : Mehrdad_Sarraf   

https://telegram.me/Etrader
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خاص نسبت داده شده است قابل  M ,W یمختلف که گاها به الگوها یر اسامیز یدر شکل ها :وستیپ
  .مشاهده است

ده شده ینام) حوا( Eveو سقف و کف نوك پخ ) آدم( Adamز ینوك تبلندتر و  ،ت ها سقف و کفیسا یدر برخ
 یا بعد ازشکست خط گردن کمیمت قبل و یاوقات ق یبا توجه به مومنتوم بازار، گاه M ,Wدر الگوهای  .است

 یمتیق ن رفتاریر ایدر شکل ز. شود یمتین پولبك قیگزیتواند جاین رفتار مید که اینما یم ید انرژیتوقف و تجد
  .میوارد بازار شو Handleم بعد از شکست یتوانیو ما م شده است ینامگذار (Handle)به اسم دسته 

  

  

  

  

  

  

که البته کمتر به روش ما ارتباط  شودیده میدراگون نام یگاها به اسم الگو گرید یدر صورت داشتن اجزا ایو 
  .کندیدا میپ


