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  :پترن هاي هارمونيك  آموزشي  دوره

  :كتاب هاي مورد استفاده در اين دوره عبارتند از

Fibonacci Trading by Carolyn Boroden 

  .به چاپ رسيده است، سه استراتژي مورد بررسي قرار مي گيرد 2008كه در سال   در كتاب فوق

Fibonacci for Active Trader by Derrik S. Hobbs 

  .اين كتاب نيز شامل ده استراتژي مي باشد كه به طور كامل مورد بررسي قرار خواهد گرفت 

The Harmonic Trader by Scott Carney 

  .ب در مورد پترن هاي هارمونيك مي باشد كه شامل دو جلد است و در اين دوره مورد بررسي قرار مي گيرداين كتاب مهمترين كتا

  :سبك خانم كارولين برودن

خانم برودن معتقد هستند كه شمارش اليوتي نوعي تحليل . ابتدا سبك كارولين برودن را در اين دوره مورد بررسي قرار خواهيم داد

ذهني افراد مي باشد و به همين دليل آنچه در سبك خانم برودن اهميت دارد سويينگ هاي واضح بازار مي باشد و اصطالحا آنچه 

بنابراين ايشان اعتقاد چنداني به شمارش اليوتي ندارند و اصل بازار را همين كف ها و سقف هايي . است اتفاق افتاده و كامال ملموس

اما آنچه مسلم است . اين روش نكات مثبت و منفي دارد كه در آينده به آن اشاره خواهيم نمود. مي دانند كه شكل گرفته است

  .مند را در اختيار يك تريدر قرار مي دهد، روشي قدرتاليوت رابرت ماينرتركيب اين روش با سبك 

در اين روش تكنيك هاي فيبوناچي را روي سويينگ ها و سقف ها و كف هاي اصلي پياده مي كنيم بدون اينكه  :خالصه كالم

  .شمارشي از لحاظ اليوتي انجام داده باشيم

تند كه در سبك اليوت ماينر مورد استفاده استفاده شده توسط خانم برودن همان فيبوناچي تايم هايي هس تكنيك هاي زماني

پس از كشيدن و اصالح سويينگ هاي   DTPتنها نكته قابل توجه در اين خصوص اين است كه در زمان استفاده از . قرار مي گيرد

نتخاب مي را ا Defaultاصلي در نرم افزار دايناميك تريدينگ براي شناسايي كالستر هاي زماني به جاي انتخاب نوع موج گزينه 

  .نماييم، چون در اينجا عمال شمارش امواج صورت نمي گيرد

  :اين سبك ها عبارتند از. خانم برودن به طور كلي سه سبك دارد كه در اين دوره اين سبك ها مورد بررسي قرار مي گيرد

  استراتژي كالسترها :استراتژي اول

پياده سازي مي باشد، شناسايي سويينگ هاي مختلف و پياده نمودن اين استراتژي كه براي بر روي تمامي تايم فريم ها قابل 

  .تكنيك هاي مختلف فيبوناچي بر روي سويينگ هاي اصلي جهت شناسايي نواحي و كالستر ها مي باشد



  استراتژي سيمتري يا تقارن :استراتژي دوم

تمند معرفي شده است كه به تفصيل انرا در در اين استراتژي بر اساس تكنيك پروجكشن صد فيبوناچي يك استراتژي بسيار قدر

  .اين دوره توضيح خواهيم داد

اين . روش هاي خانم برودن، به خصوص در مواقعي كه شمارش اليوتي چندان واضحي نداشته باشيم بسيار كارآمد مي باشد :نكته

  .شي قدرتمند مي شوندروش ها براي تمامي تايم فريم ها قابل استفاده مي باشد و در صورت تركيب با اليوت رو

 Two Step Patternپترن هاي دو مرحله اي يا  :استراتژي سوم

اين پترن ها در يك حالت خاص شبيه پترن گارتلي و مشابه موج چهار اليوت مي شوند و در تمامي تايم فريم ها قابل استفاده 

  .هستند

هم داريم كه درواقع همان استراتژي دوم مي باشد كه در تايم فريم هاي  استراتژي چهارمعالوه بر سه استراتژي فوق يك 

كوچك مانند سه دقيقه و پنج دقيقه قابل استفاده مي باشد، با اين تفاوت كه به دليل كوچك بودن تايم فريم در اينجا از تعدادي 

  .فيلتر و تريگر مخصوص خانم برودن استفاده مي نماييم

  .تراتژي در نهايت فيبوناچي تايم نيز روي چارت ها پياده مي شود تا كالستر هاي دقيق تري داشته باشيمپس از اعمال اين چهار اس

يك نمونه از پالن كار توسط استاد اميري در سايت قرار داده . داشتن پالن كار براي يك تريدر بسيار ضروري و مهم مي باشد :نكته

  .دارند كه به صورت مدام آنرا آپديت مي نمايندتمام تريدر هاي بزرگ دنيا پالن كاري . مي شود

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

از اين تكنيك جهت شناسايي انتهاي كاركشن ها يا انتهاي حركات مقطعي بازار كه خالف جهت 

و با شناسايي انتهاي اين حركات مقطعي نسبت به گرفتن سيگنال هم جهت روند اصلي 

در بعضي از ارز ها مانند پوند . اهميت كليدي تري دارند

   .مي باشد ريتريسمنت اين اساليد مروري بر تكنيك هاي فيبوناچي

از اين تكنيك جهت شناسايي انتهاي كاركشن ها يا انتهاي حركات مقطعي بازار كه خالف جهت  :كاربرد فيبوناچي ريتريسمنت

و با شناسايي انتهاي اين حركات مقطعي نسبت به گرفتن سيگنال هم جهت روند اصلي  .روند اصلي بازار هستند، استفاده مي شود

  )11صفحه 

اهميت كليدي تري دارند 79و  62يسمنت، نسبت هاي در بين نسبت هاي فيبوناچي ريتر

  .دارد 62اهميت بيشتري از نسبت 

www.fibonacciqueen.com 

اين اساليد مروري بر تكنيك هاي فيبوناچي

كاربرد فيبوناچي ريتريسمنت

روند اصلي بازار هستند، استفاده مي شود

صفحه ( .اقدام مي كنيم

در بين نسبت هاي فيبوناچي ريتر :نكته

اهميت بيشتري از نسبت  79نسبت 

www.fibonacciqueen.com :سايت خانم برودن

  

  



  

همانطور كه مشاهده مي شود نسبت هاي . ريتريسمنت مي باشداين اساليد مثال ديگري از بكارگيري تكنيك فيبوناچي  79و  62همانطور كه مشاهده مي شود نسبت هاي 

  )12صفحه ( .نسبت هاي پر اهميتي مي باشند

اين اساليد مثال ديگري از بكارگيري تكنيك فيبوناچي 

نسبت هاي پر اهميتي مي باشند

  

  

  

  

  

  

  



  

درصد فيبوناچي ريتريسمنت اتفاق افتاده است 38در اين اساليد بازگشت قيمت از روي نسبت   )14صفحه ( .درصد فيبوناچي ريتريسمنت اتفاق افتاده است در اين اساليد بازگشت قيمت از روي نسبت 

  

  

  

  

  

  

  



  

ند صعودي براي شناسايي كالستر هاي معتبر از تكنيك فيبوناچي ريتريسمنت بر روي سويينگ هاي واضح استفاده مي 

در يك . همانطور كه مي بينيد در يك روند صعودي كف ها متغير هستند اما سقف واحد و باالترين سوييگ موجود مي باشد

در شكل فوق نحوه صحيح ترسيم اين تكنيك بر روي سويينگ هاي واضح 

  :ريتريسمنت هاي مختلف

ند صعودي براي شناسايي كالستر هاي معتبر از تكنيك فيبوناچي ريتريسمنت بر روي سويينگ هاي واضح استفاده مي 

همانطور كه مي بينيد در يك روند صعودي كف ها متغير هستند اما سقف واحد و باالترين سوييگ موجود مي باشد

در شكل فوق نحوه صحيح ترسيم اين تكنيك بر روي سويينگ هاي واضح . باشدروند نزولي سقف ها متغير هستند و كف واحد مي 

  )23صفحه ( .در يك روند صعودي به نمايش گذاشته شده است

ريتريسمنت هاي مختلف صحيح نحوه ترسيم

ند صعودي براي شناسايي كالستر هاي معتبر از تكنيك فيبوناچي ريتريسمنت بر روي سويينگ هاي واضح استفاده مي در يك رو

همانطور كه مي بينيد در يك روند صعودي كف ها متغير هستند اما سقف واحد و باالترين سوييگ موجود مي باشد. كنيم

روند نزولي سقف ها متغير هستند و كف واحد مي 

در يك روند صعودي به نمايش گذاشته شده است

  

  

  

 

  



  

اين ترسيم نادرست مي باشد چرا كه سقف ريتريسمنت در يك روند صعودي به اشتباه گرفته شده است، در نتيجه كالسترهاي 

 Highدر ترسيم تكنيك فيبوناچي در يك روند صعودي بايد 

اين ترسيم نادرست مي باشد چرا كه سقف ريتريسمنت در يك روند صعودي به اشتباه گرفته شده است، در نتيجه كالسترهاي 

در ترسيم تكنيك فيبوناچي در يك روند صعودي بايد  .ريتريسمنت هاي مورد نظر بي ارزش مي باشد

  )24صفحه . (اصلي در نظر گرفته شود

اين ترسيم نادرست مي باشد چرا كه سقف ريتريسمنت در يك روند صعودي به اشتباه گرفته شده است، در نتيجه كالسترهاي 

ريتريسمنت هاي مورد نظر بي ارزش مي باشدبدست آمده با ترسيم 

اصلي در نظر گرفته شود

  

  

  

  

  



  

صفحه . (اين اساليد نحوه ترسيم تكنيك هاي فيبوناچي را در يك روند نزولي نمايش مي دهد  )26صفحه  اين اساليد نحوه ترسيم تكنيك هاي فيبوناچي را در يك روند نزولي نمايش مي دهد

  

  

  

  

  

  

  

  



  

كف بايد كف اصلي و واحد باشد. ناچي در يك روند نزوليترسيم اشتباه در تكنيك هاي فيبو  )27صفحه . (كف بايد كف اصلي و واحد باشد ترسيم اشتباه در تكنيك هاي فيبو

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  )31صفحه ( .از اين تكنيك در سطح وسيعي مي توان براي شناسايي انتهاي روندها استفاده نمود

در بازار فاركس مهمترين نسبت، . اهميت بسياري دارند

  . اين اساليد مروري بر تكنيك هاي فيبوناچي اكستنشن مي باشد

از اين تكنيك در سطح وسيعي مي توان براي شناسايي انتهاي روندها استفاده نمود :اكستنشن

اهميت بسياري دارند 162و  127در بين نسبت هاي فيبوناچي اكستنشن نسبت هاي 

 

اين اساليد مروري بر تكنيك هاي فيبوناچي اكستنشن مي باشد

اكستنشنكاربرد فيبوناچي 

در بين نسبت هاي فيبوناچي اكستنشن نسبت هاي  :نكته

 .مي باشد 162نسبت 

 

 

 



 

(  

اگر يك پوزيشن باز داشتيد و قيمت به اين نسبت رسيد، از اين مرحله به بعد شروع به تريلينگ استاپ به روش 

.  

 .مناسب را معرفي مي كند و تارگت معموال تركيب تكنيك هاي اكستنشن و پروجكشن به ما كالستري مي دهد كه نقطه خروج

  .ضمن اينكه همين كالستر ها نقطه ورود مناسب جهت پوزيشن معكوس جديد را فراهم مي سازند

اول تعيين نقطه خروج مناسب با اهداف قيمتي و 

)35صفحه ( .اكستنشن به نمايش گذاشته شده است 162در اين تصوير اهميت نسبت 

اگر يك پوزيشن باز داشتيد و قيمت به اين نسبت رسيد، از اين مرحله به بعد شروع به تريلينگ استاپ به روش 

.كنيد) كندل ما قبل آخر يا آخرين كندل تثبيت شده Lowيك پيپ پايينتر از 

  .پس كاربرد ديگر تكنيك اكستنشن شناسايي اهداف تارگتي و نقطه خروج مي باشد

معموال تركيب تكنيك هاي اكستنشن و پروجكشن به ما كالستري مي دهد كه نقطه خروج

ضمن اينكه همين كالستر ها نقطه ورود مناسب جهت پوزيشن معكوس جديد را فراهم مي سازند

اول تعيين نقطه خروج مناسب با اهداف قيمتي و  .از تكنيك اكستنشن به دو صورت مي توان استفاده مفيد نمود

  .دوم شناسايي پتانسيل هاي تريد جديد با شناسايي انتهاي حركات قبلي

در اين تصوير اهميت نسبت  

اگر يك پوزيشن باز داشتيد و قيمت به اين نسبت رسيد، از اين مرحله به بعد شروع به تريلينگ استاپ به روش  :نكته كليدي

يك پيپ پايينتر از (كندلي 

پس كاربرد ديگر تكنيك اكستنشن شناسايي اهداف تارگتي و نقطه خروج مي باشد

  :نقطه خروج

معموال تركيب تكنيك هاي اكستنشن و پروجكشن به ما كالستري مي دهد كه نقطه خروج

ضمن اينكه همين كالستر ها نقطه ورود مناسب جهت پوزيشن معكوس جديد را فراهم مي سازند

از تكنيك اكستنشن به دو صورت مي توان استفاده مفيد نمود :نكته كليدي

دوم شناسايي پتانسيل هاي تريد جديد با شناسايي انتهاي حركات قبلي

  



  

  )47صفحه 

تكنيك  مهمترين نسبت اين. ميت خاصي دارند

  .يا به عبارتي ديگر تعيين اهداف قيمتي است

اين  .ددساعته شاگرد رابرت ماينر به نام جيمي جانسون بسيار پيشنهاد مي گر

صفحه ( .اين تصوير چگونگي استفاده از تكنيك سه نقطه اي پروجكشن را نمايش مي دهد

ميت خاصي دارنداه 162و  100، 62در اين تكنيك نسبت هاي  :پروجكشن

يا به عبارتي ديگر تعيين اهداف قيمتي استو مي باشد كه عمده ترين كاربرد آن در تعيين نقاط دقيق خروج از بازار 

ساعته شاگرد رابرت ماينر به نام جيمي جانسون بسيار پيشنهاد مي گر 7خريد سي دي ويديوي آموزشي 

  .آموزش به سبك ماينر مخصوص بازار فاركس تهيه شده است

اين تصوير چگونگي استفاده از تكنيك سه نقطه اي پروجكشن را نمايش مي دهد

پروجكشنكاربرد فيبوناچي 

مي باشد كه عمده ترين كاربرد آن در تعيين نقاط دقيق خروج از بازار  100نسبت 

خريد سي دي ويديوي آموزشي  :نكته كليدي

آموزش به سبك ماينر مخصوص بازار فاركس تهيه شده است

  

  

  

  



  

50(  

انتهاي در روش اليوت از اين نوع پروجكشن در شناسايي 

موج چهار استفاده مي كرديم بدين ترتيب كه موج دو را از انتهاي موج سوم پروجكت مي كرديم تا انتهاي احتمالي موج چهار 

50صفحه ( .تصوير فوق مثالي ديگر از تكنيك سه نقطه اي فيبوناچي پروجكشن مي باشد

در روش اليوت از اين نوع پروجكشن در شناسايي . در اينجا بر خالف تصوير قبلي بازوي دوم بزرگتر از بازوي اول مي باشد

موج چهار استفاده مي كرديم بدين ترتيب كه موج دو را از انتهاي موج سوم پروجكت مي كرديم تا انتهاي احتمالي موج چهار 

تصوير فوق مثالي ديگر از تكنيك سه نقطه اي فيبوناچي پروجكشن مي باشد

در اينجا بر خالف تصوير قبلي بازوي دوم بزرگتر از بازوي اول مي باشد

موج چهار استفاده مي كرديم بدين ترتيب كه موج دو را از انتهاي موج سوم پروجكت مي كرديم تا انتهاي احتمالي موج چهار 

  .شناسايي گردد

  

  

  

  

  



  

  )54صفحه ( .مي باشد

ت نسبت صد پروجكشن رو با قاطعيت شكست به احتمال قوي مي توان 

  .پروجكشن رو انتهاي آن روند دانست و در اين نسبت بايد در انتظار بازگشت روند باشيم

مي باشد ABCيكي از كاربرد هاي اصلي تكنيك پروجكشن شناسايي انتهاي پترن هاي 

ت نسبت صد پروجكشن رو با قاطعيت شكست به احتمال قوي مي توان قيم ABCدر صورتي كه در يك پترن 

پروجكشن رو انتهاي آن روند دانست و در اين نسبت بايد در انتظار بازگشت روند باشيم

يكي از كاربرد هاي اصلي تكنيك پروجكشن شناسايي انتهاي پترن هاي 

در صورتي كه در يك پترن  :نكته كليدي

پروجكشن رو انتهاي آن روند دانست و در اين نسبت بايد در انتظار بازگشت روند باشيم 162نسبت 

  

  

  

  

  

  

  



  

  )66صفحه 

روي كليت روش به اين صورت است كه بوسيله پياده سازي تكنيك هاي فيبوناچي بر 

  .خانم برودن برعكس رابرت ماينر و درك هابز از تكنيك فيبوناچي اكسپنشن استفاده نمي كنند

خانم برودن جهت روند را به صورت . ابتدا بايد جهت روند را تشخيص دهيم چرا كه مي خواهيم هم جهت با روند تريد انجام دهيم

 شاهد بروز قاعده كلي براي شناشايي جهت روند اين است كه ما در يك روند صعودي

به طور مثال در تصوير فوق كامال  .هستيم و در يك روند نزولي شرايط كامال بر عكس مي باشد

صفحه . (اين تصوير شروع مباحث مربوط به استراتژي هاي خانم كارولين برودن مي باشد

  :استراتژي كالستريابي يا 

كليت روش به اين صورت است كه بوسيله پياده سازي تكنيك هاي فيبوناچي بر . اين استراتژي روش كالستريابي مي باشد

  .كالستر يابي مي نماييم سويينگ هاي واضح چارت شروع به

خانم برودن برعكس رابرت ماينر و درك هابز از تكنيك فيبوناچي اكسپنشن استفاده نمي كنند

  :اولين گام روش كالستريابي

ابتدا بايد جهت روند را تشخيص دهيم چرا كه مي خواهيم هم جهت با روند تريد انجام دهيم

قاعده كلي براي شناشايي جهت روند اين است كه ما در يك روند صعودي اما. چشمي از چارت تشخيص مي دهند

Higher Low هستيم و در يك روند نزولي شرايط كامال بر عكس مي باشد

  .مشهود است كه جهت روند صعودي مي باشد

اين تصوير شروع مباحث مربوط به استراتژي هاي خانم كارولين برودن مي باشد

 استراتژي اول برودن

اين استراتژي روش كالستريابي مي باشد

سويينگ هاي واضح چارت شروع به

خانم برودن برعكس رابرت ماينر و درك هابز از تكنيك فيبوناچي اكسپنشن استفاده نمي كنند :نكته كليدي

اولين گام روش كالستريابي

ابتدا بايد جهت روند را تشخيص دهيم چرا كه مي خواهيم هم جهت با روند تريد انجام دهيم

چشمي از چارت تشخيص مي دهند

Higher High  وHigher Low

مشهود است كه جهت روند صعودي مي باشد

  



  

در اولين مرحله از اين گام شروع به ترسيم تكنيك هاي فيبوناچي 

روش صحيح ترسيم را در گذشته آموخته ايد، توجه كنيد كه سقف همه ريتريس ها در يك روند صعودي 

  :گام روش كالستريابي

در اولين مرحله از اين گام شروع به ترسيم تكنيك هاي فيبوناچي . شروع به شناسايي سويينگ هاي اصلي چارت مي كنيم 

روش صحيح ترسيم را در گذشته آموخته ايد، توجه كنيد كه سقف همه ريتريس ها در يك روند صعودي . 

  )67صفحه ( .ثابت و سقف چارت موجود است

گام روش كالستريابي دومين

شروع به شناسايي سويينگ هاي اصلي چارت مي كنيم حال 

. ريتريسمنت مي نماييم

ثابت و سقف چارت موجود است

  

  

  

  

  

  



 

 .آن مشابه تكنيك فيبوناچي ريتريسمنت مي كنيم

در تكنيك اكستنشن معموال تا به حال آنرا خالف جهت يك روند ترسيم مي كرديم تا انتهاي محتمل يك روند 

يك روند صعودي، يك كاركشن نزولي مانند موج چهار را در نظر گرفته و از سقف به كف اقدام به 

ولي در سبك برودن ما هم جهت با وند هم اكستنشن ها رو 

هستند كه فقط آنرا بر روي دو  100با نسبت باالي 

  .نسبت هاي مهمي در اكستنشن محسوب مي شوند

آن مشابه تكنيك فيبوناچي ريتريسمنت مي كنيماستفاده از تكنيك فيبوناچي ريتريسمنت و ترسيم  در مرحله بعدي شروع به

در تكنيك اكستنشن معموال تا به حال آنرا خالف جهت يك روند ترسيم مي كرديم تا انتهاي محتمل يك روند 

يك روند صعودي، يك كاركشن نزولي مانند موج چهار را در نظر گرفته و از سقف به كف اقدام به براي مثال در 

ولي در سبك برودن ما هم جهت با وند هم اكستنشن ها رو . ترسيم فيبوناچي اكستنشن براي شناسايي انتهاي موج پنچ مي كرديم

با نسبت باالي در حقيقت اين اكستنشن ها همان ريتريسمنت هاي 

  .سويينگ آخر روند پياده مي كنيم

نسبت هاي مهمي در اكستنشن محسوب مي شوند 161و  127نسبت هاي 

در مرحله بعدي شروع به

  )68صفحه (

در تكنيك اكستنشن معموال تا به حال آنرا خالف جهت يك روند ترسيم مي كرديم تا انتهاي محتمل يك روند : نكته كليدي

براي مثال در . شناسايي گردد

ترسيم فيبوناچي اكستنشن براي شناسايي انتهاي موج پنچ مي كرديم

در حقيقت اين اكستنشن ها همان ريتريسمنت هاي . ترسيم مي كنيم

سويينگ آخر روند پياده مي كنيم

نسبت هاي  :نكته كليدي

  

  

  



 

ك سه در اين تكني. در مرحله بعدي، سومين تكنيك از تكنيك هاي فيبوناچي يعني پروجكشن را بر روي چارت پياده مي كنيم

  )69صفحه ( .نقطه اي نقطه سوم جهت ترسيم پروجكشن ها ثابت بوده و در يك روند صعودي همان سقف چارت مي باشد

اين تكنيك استفاده مي نماييم كه دليل آن 

در مرحله بعدي، سومين تكنيك از تكنيك هاي فيبوناچي يعني پروجكشن را بر روي چارت پياده مي كنيم

نقطه اي نقطه سوم جهت ترسيم پروجكشن ها ثابت بوده و در يك روند صعودي همان سقف چارت مي باشد

اين تكنيك استفاده مي نماييم كه دليل آن  100در روش اول برودن، براي ترسيم پروجكشن ها فقط از نسبت 

  .جلوگيري از شلوغي بيش از حد چارت مي باشد

در مرحله بعدي، سومين تكنيك از تكنيك هاي فيبوناچي يعني پروجكشن را بر روي چارت پياده مي كنيم

نقطه اي نقطه سوم جهت ترسيم پروجكشن ها ثابت بوده و در يك روند صعودي همان سقف چارت مي باشد

در روش اول برودن، براي ترسيم پروجكشن ها فقط از نسبت  :نكته كليدي

جلوگيري از شلوغي بيش از حد چارت مي باشد

  

  

  

  

  

  



  

حال تمامي تكنيك هاي پياده شده را، بر روي يك چارت مشاهده مي نماييد تا بدينوسيله نسبت به شناسايي يك يا چند كالستر حال تمامي تكنيك هاي پياده شده را، بر روي يك چارت مشاهده مي نماييد تا بدينوسيله نسبت به شناسايي يك يا چند كالستر 

  )70صفحه 

حال تمامي تكنيك هاي پياده شده را، بر روي يك چارت مشاهده مي نماييد تا بدينوسيله نسبت به شناسايي يك يا چند كالستر 

صفحه ( .معتبر اقدام گردد

  

  

  

  

  

  

  

  



 

هاي اصلي  همانطور كه مي بينيد روند قيمت پس از برخورد با يكي از كالستر

) مانند كندل برگشتي(پس از تشخيص كالسترهاي اصلي با مشاهده رسيدن قيمت روند به آنها بايد منتظر تريگر 

م فريم هاي پايين بايد از ترجيحا در تاي. و هرگز بدون داشتن تريگر اقدام به گرفتن پوزيشن نخواهيم كرد

  !شك نكنيد. مهمترين رمز موفقيت در بازار فاركس، مديريت سرمايه و ريسك كم در هر تريد مي باشد

همانطور كه مي بينيد روند قيمت پس از برخورد با يكي از كالستر. اين تصوير آينده چارت قبلي را نشان مي دهد

  )71صفحه ( .چارت قبل تغيير جهت داده است

پس از تشخيص كالسترهاي اصلي با مشاهده رسيدن قيمت روند به آنها بايد منتظر تريگر 

و هرگز بدون داشتن تريگر اقدام به گرفتن پوزيشن نخواهيم كرد براي ورود به بازار باشيم

  .فيلتر هايي نيز به صورت مكمل استفاده نماييم

مهمترين رمز موفقيت در بازار فاركس، مديريت سرمايه و ريسك كم در هر تريد مي باشد

اين تصوير آينده چارت قبلي را نشان مي دهد

چارت قبل تغيير جهت داده است

پس از تشخيص كالسترهاي اصلي با مشاهده رسيدن قيمت روند به آنها بايد منتظر تريگر : نكته كليدي

براي ورود به بازار باشيم

فيلتر هايي نيز به صورت مكمل استفاده نماييم

مهمترين رمز موفقيت در بازار فاركس، مديريت سرمايه و ريسك كم در هر تريد مي باشد :نكته كليدي

  

  

  

  



 

اين تصوير نمونه اي از پياده سازي روش كالستريابي كارولين برودن و اين بار براي يك اين تصوير نمونه اي از پياده سازي روش كالستريابي كارولين برودن و اين بار براي يك  )75صفحه ( .روند نزولي مي باشداين تصوير نمونه اي از پياده سازي روش كالستريابي كارولين برودن و اين بار براي يك 

  

  

  

  

  

  

  



  

اين تصوير نمونه اي ديگر از همان روش براي يك روند صعودي مي باشد  )79صفحه ( .اين تصوير نمونه اي ديگر از همان روش براي يك روند صعودي مي باشد  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

تركيبي از پياده سازي سه تكنيك فيبوناچي را در روش كالستر يابي خانم برودن مالحظه مي كنيد  )83صفحه . (تركيبي از پياده سازي سه تكنيك فيبوناچي را در روش كالستر يابي خانم برودن مالحظه مي كنيد

  )دو نقطه اي. (از يك به چهار وصل مي كنيم :

  )دو نقطه اي( .از سه به چهار وصل مي كنيم

 )سه نقطه اي( .از دو به سه و سپس چهار وصل مي كنيم

تركيبي از پياده سازي سه تكنيك فيبوناچي را در روش كالستر يابي خانم برودن مالحظه مي كنيد

:تكنيك ريتريسمنت

از سه به چهار وصل مي كنيم :تكنيك اكستنشن

از دو به سه و سپس چهار وصل مي كنيم :تكنيك پروجكشن

  

  

  

  

  



  

  )85صفحه 

  .هيچ روش تحليل صد در صدي وجود ندارد

به دليل احتمال شكست در هر تحليل هرچند هم آن تحليل دقيق باشد، يك راهكار اين است كه با دو پوزيشن با 

  .فتند آنها را ريسك فري بنماييم

  .شدن يك تحليل لطمه اي به حساب ما وارد نمي كند

صفحه . (شده است Fail اول برودن همانطور كه مي بينيد تحليل علي رغم پياده سازي روش

هيچ روش تحليل صد در صدي وجود نداردهمواره به ياد داشته باشيد كه 

به دليل احتمال شكست در هر تحليل هرچند هم آن تحليل دقيق باشد، يك راهكار اين است كه با دو پوزيشن با 

فتند آنها را ريسك فري بنماييمدو تارگت اوليه و ثانويه وارد شويم و بعد از اينكه پوزيشن ها تا حدي در سود ر

شدن يك تحليل لطمه اي به حساب ما وارد نمي كند Failاگر درصد ريسك پايين باشد 

همانطور كه مي بينيد تحليل علي رغم پياده سازي روش

همواره به ياد داشته باشيد كه  :كليدينكته 

به دليل احتمال شكست در هر تحليل هرچند هم آن تحليل دقيق باشد، يك راهكار اين است كه با دو پوزيشن با  :نكته كليدي

دو تارگت اوليه و ثانويه وارد شويم و بعد از اينكه پوزيشن ها تا حدي در سود ر

اگر درصد ريسك پايين باشد  :نكته كليدي

  

  

  

  



  :استراتژي سيمتري يا برودن دوم استراتژي 

همانطور كه مي دانيد در بازار فاركس . به معني تقارن و برابري شهرت دارد Symmetryاين استراتژي به استراتژي سيمتري يا 

تكنيك فيبوناچي  100پروجكشن داراي اين خاصيت مي باشد و به همين دليل در اين استراتژي تنها از نسبت  100نسبت 

  .پروجكشن استفاده مي شود

  :مراحل پنجگانه استفاده از اين روش به طور اختصار عبارتند از

تشخيص جهت روند از طريق شناسايي هايرهاي و . تشخيص جهت روند و اينكه بدانيم كه آيا روند صعودي است يا نزولي -1

 .براي يك روند نزولي ميسر مي باشد )LLو  LH( و لور لو و لور هاي ها  صعوديبراي يك روند  )HLو  HH( هاير لو ها 

 .اقدام نماييم حال بايد نسبت به شناسايي كاركشن هاي واضح روند -2

 .را پياده مي كنيم 100تكنيك فيبوناچي پروجكشن با نسبت ) كاركشن ها(بر روي حركات مقطعي خالف جهت روند  -3

 .كالستر حاصله از اعمال اين پروجكشن ها شانس بسيار بااليي براي موفقيت تحليل دارد -4

وچك تر فيلتري را معرفي كرده اند كه به آن در استراتژي چهارم خانم كارولين برودن، ايشان براي تايم فريم هاي ك -5

براي تايم فريم هاي بزرگتر برودن فيلتري ارايه نكرده است و در اين فريم ها از فيلتر ارايه شده توسط . خواهيم پرداخت

 .درك هابز استفاده مي كنيم

  .شناسايي جهت روند به صورت چشمي نيز امكان پذير مي باشد :نكته كليدي

كالستر به ) در عين سادگي(براي تريد بر اساس استراتژي سيمتري به جهت قدرت بسيار باالي اين روش تحليلي : نكته كليدي

هم كفايت مي كند، اما تشكيل كالستر هاي با تعداد خطوط بيشتر شانس  100دست آمده از پياده سازي حتي يك پروجكشن 

  .موفقيت باالتري به همراه خواهد داشت

  

  

  

  

  

  

  

  



  

توجه نماييد كه نقطه سوم در ترسيم پروجكشن ها ثابت و 

ها ، يك سيستم در جهت روند يا دنباله رو روند مي باشد كه به آن

  .پس در انتهاي پروجكشن ها در صورت داشتن تريگر مناسب وارد پوزيشن هم جهت ترند فعلي مي شويم

هدف كليه اين دوره ها اينست كه تريدر هاي حرفه اي تربيت شوند كه در طول هفته حداكثر يك يا دو تريد انجام 

توجه نماييد كه نقطه سوم در ترسيم پروجكشن ها ثابت و . وق نمونه اي از پياده سازي استراتژي سيمتري مي باشد

  )99صفحه ( .باالترين سقف موجود تا آن لحظه مي باشد

، يك سيستم در جهت روند يا دنباله رو روند مي باشد كه به آنكه خاص خانم كارولين برودن مي باشد

Trend Following گفته مي شود.  

پس در انتهاي پروجكشن ها در صورت داشتن تريگر مناسب وارد پوزيشن هم جهت ترند فعلي مي شويم

هدف كليه اين دوره ها اينست كه تريدر هاي حرفه اي تربيت شوند كه در طول هفته حداكثر يك يا دو تريد انجام 

  .كم تريد كردن راز بسيار مهمي در موفقيت در بازار فاركس مي باشد

وق نمونه اي از پياده سازي استراتژي سيمتري مي باشدتصوير ف

باالترين سقف موجود تا آن لحظه مي باشد

كه خاص خانم كارولين برودن مي باشد اين سيستم تريد

Trend Followingاصطالحا 

پس در انتهاي پروجكشن ها در صورت داشتن تريگر مناسب وارد پوزيشن هم جهت ترند فعلي مي شويم :نكته كليدي

هدف كليه اين دوره ها اينست كه تريدر هاي حرفه اي تربيت شوند كه در طول هفته حداكثر يك يا دو تريد انجام : نكته كليدي

كم تريد كردن راز بسيار مهمي در موفقيت در بازار فاركس مي باشد. دهند

  

  



در تصوير صفحه قبل نكته اي در مورد پياده سازي پروجكشن بر روي آخرين سويينگ قبل از ترند وجود دارد كه به توضيح آن 

  .خواهيم پرداخت

تند مي شوند و باعث شكسته شدن كالستر هاي استاندارد در سبك تحليلي ماينر گاهي اوقات ترند ها بسيار اكس : نكته كليدي

اگر به ياد داشته باشيد در اينگونه موارد براي . و پيدا كردن انتهاي ترند با ساختار شناسي دشوار مي گردد انتهاي موج مي شوند

ترند استفاده مي كرديم كه  پيدا كردن انتهاي احتمالي روند، از تكنيك ترسيم فيبوناچي اكستنشن بر روي سويينگ آخر ما قبل

  .اين تكنيك در بسياري از موارد انتهاي آن روند مي باشد 424نسبت 

) در صورت وجود داشتن(در سبك تحليلي خانم برودن نيز روشي مشابه وجود دارد و مجددا بر روي آخرين سويينگ ما قبل ترند 

كنيم با اين تفاوت كه اين بار از پروجكشن به جاي در روش سيمتري استفاده مي  100براي ترسيم فيبوناچي پروجكشن 

بدين ترتيب با انتخاب سقف و كف اين سويينگ آخر ما قبل ترند آنرا از انتهاي روند جاري پروجكت يا . اكستنشن استفاده مي شود

  .منعكس مي كنيم

  :از جمله موارد زيراستفاده از تايم فريم هاي باالتر براي يك تريدر مزيت هاي زيادي دارد : نكته كليدي

 .استرس كمتري به تريدر وارد مي شود -1

به ياد داشته باشيد كه فاصله گرفتن از چارت رمز موفقيت شما . زمان كمتري براي نشستن پاي چارت صرف مي گردد  -2

 .در بازار فاركس است

 .تحليل هاي تكنيكال داراي قدرت احتمالي بيشتري نسبت به تايم فريم هاي كوچكتر دارند -3

  .تايم فريم پيشنهادي براي تريدر ها با شرمايه متوسط چهار شاعته و با شرمايه باال روزانه پيشنهاد مي گردد

  

  

  

  

  

  

  

  



  

كالستر  به اگر ريتريس قيمت. را ترسيم مي كنيم

اگر قيمت به اين كالستر . پروجكشني رسيد و در آنجا تريگر داد و در عين حال فيلتر ها نيز تاييد نمودند وارد پوزيشن مي شويم

پس از قبل نمي دانيم كه كدام يك از كاركشن ها به اين سيستم جواب خواهند 

  )101صفحه ( .ي تكنيك سيمتري مي باشدن تصوير مثالي ديگر از پياده ساز

را ترسيم مي كنيم 100در اين روش بر روي هر كاركشني پروجكشن هاي 

پروجكشني رسيد و در آنجا تريگر داد و در عين حال فيلتر ها نيز تاييد نمودند وارد پوزيشن مي شويم

پس از قبل نمي دانيم كه كدام يك از كاركشن ها به اين سيستم جواب خواهند  .نرسيد كه اصال موقعيت تريدي شكل نگرفته است

ن تصوير مثالي ديگر از پياده سازاي

در اين روش بر روي هر كاركشني پروجكشن هاي : نكته كليدي

پروجكشني رسيد و در آنجا تريگر داد و در عين حال فيلتر ها نيز تاييد نمودند وارد پوزيشن مي شويم

نرسيد كه اصال موقعيت تريدي شكل نگرفته است

  .ادد

  

  

  

  



  

104(  

به ترتيب تارگت هاي ايده آل اول و  162و 

يك . ( بهتر است به جاي بستن پوزيشن در تارگت، پس از رسيدن به تارگت شروع به تريلينگ استاپ كندلي بنماييم

104صفحه . (اين تصوير بكارگيري روش سيمتري را در يك روند صعودي نشان مي دهد

و 127نسبت هاي اكستنشن . تارگت اين روش دو مرحله اي مي باشد

بهتر است به جاي بستن پوزيشن در تارگت، پس از رسيدن به تارگت شروع به تريلينگ استاپ كندلي بنماييم

  )پيپ زير اخرين كندل تثبيت شده

اين تصوير بكارگيري روش سيمتري را در يك روند صعودي نشان مي دهد

تارگت اين روش دو مرحله اي مي باشد :نكته كليدي

بهتر است به جاي بستن پوزيشن در تارگت، پس از رسيدن به تارگت شروع به تريلينگ استاپ كندلي بنماييم. دوم هستند

پيپ زير اخرين كندل تثبيت شده

  

  

  

  

  



  

سيمتري، يك استراتژي مناسب براي افزايش حجم معامله بر روي سويينگ ها مي باشد، بدين معني كه وقتي يك روند 

اصلي شناسايي گردد مدام با افزايش الت بر روي سويينگ ها مي توان حجم معامله و در نتيجه سود حاصله از شكار اين روند را 

  

يك راه حل مناسب اين است كه يك پوزيشن بلند مدت براي گرفتن كل روند داشته باشيم و سپس بر روي هر 

  

در انتهاي يك ( توان براي گرفتن پوزيشن در خالف جهت روند نيز استفاده نمود

در هر دو جهت مي توان پوزيشن  سيمتري روش

  )106صفحه ( .اييد

سيمتري، يك استراتژي مناسب براي افزايش حجم معامله بر روي سويينگ ها مي باشد، بدين معني كه وقتي يك روند 

اصلي شناسايي گردد مدام با افزايش الت بر روي سويينگ ها مي توان حجم معامله و در نتيجه سود حاصله از شكار اين روند را 

  .ا تريد هاي قبلي ريسك فري شده باشندمنتها بايد توجه نمود كه ترجيح

يك راه حل مناسب اين است كه يك پوزيشن بلند مدت براي گرفتن كل روند داشته باشيم و سپس بر روي هر 

  .سويينگ از پوزيشن هاي هم جهت كوتاه مدت با تارگت هاي كوچك تر استفاده كنيم

توان براي گرفتن پوزيشن در خالف جهت روند نيز استفاده نموددر تصوير فوق مي بينيد كه از اين روش مي 

روش در واقع در. بخش هايي از روش اليوت مي باشد اين حالت بسيار مشابه

اييدگرفت اما ترجيحا از روش خانم برودن براي گرفتن پوزيشن هاي هم جهت استفاده نم

سيمتري، يك استراتژي مناسب براي افزايش حجم معامله بر روي سويينگ ها مي باشد، بدين معني كه وقتي يك روند استراتژي 

اصلي شناسايي گردد مدام با افزايش الت بر روي سويينگ ها مي توان حجم معامله و در نتيجه سود حاصله از شكار اين روند را 

منتها بايد توجه نمود كه ترجيح. افزايش داد

يك راه حل مناسب اين است كه يك پوزيشن بلند مدت براي گرفتن كل روند داشته باشيم و سپس بر روي هر  :نكته كليدي

سويينگ از پوزيشن هاي هم جهت كوتاه مدت با تارگت هاي كوچك تر استفاده كنيم

در تصوير فوق مي بينيد كه از اين روش مي 

اين حالت بسيار مشابه. )ايمپالس

گرفت اما ترجيحا از روش خانم برودن براي گرفتن پوزيشن هاي هم جهت استفاده نم

  

  



  

را در يك منطقه محدود  100زماني كه تجمع فيبوناچي پروجكشن هاي 

پروجكشن  100اما همانطوري كه قبال نيز به آن اشاره شد با يك نسبت 

  )111صفحه ( .شكي نيست كه كالستر با خطوط بيشتر قدرت بيشتري دارد

زماني كه تجمع فيبوناچي پروجكشن هاي . در تصوير فوق با يك كالستر سيمتري روبرو هستيم

اما همانطوري كه قبال نيز به آن اشاره شد با يك نسبت . داشته باشيم اين كالستر به مراتب قدرتمند تر مي گردد

شكي نيست كه كالستر با خطوط بيشتر قدرت بيشتري داردبا اين حال . اين استراتژي استفاده نمود

در تصوير فوق با يك كالستر سيمتري روبرو هستيم

داشته باشيم اين كالستر به مراتب قدرتمند تر مي گردد

اين استراتژي استفاده نمودهم مي توان از 

  

  

  

  

  

  



  

. اگر كالستر سيمتري با قدرت شكسته شود و روند باز نگردد، نشان دهنده آن است كه يك عامل قدرتمند پشت قضيه هست

  )114صفحه 

تكنيك سيمتري ابزار قدرتمندي براي تريد محسوب مي شود خصوصا اگر به جاي استفاده از يك پروجكشن، يك 

عامل اما در پاره اي موارد اين كالستر هاي قدرتمند شكسته مي شوند و اين بدان معني است كه 

به طور مثال با كندلي (بنابراين شكستگي قاطع سيمتري 

در نتيجه مي . بيانگر آنست كه اين شكستگي مقطعي نخواهد بود و غالبا در اينگونه موارد شاهد روندي پرقدرت هستيم

در جهت روند جديد و در  براي گرفتن پوزيشن

براي شناسايي انتهاي روند ها ابزار زيادي وجود دارد، اما يكي از ساده ترين ابزار، ترسيم تكنيك سيمتري و توجه به 

  .شكستگي اين كالستر هشداري براي اتمام روند قبلي و شروع روندي جديد است

اگر كالستر سيمتري با قدرت شكسته شود و روند باز نگردد، نشان دهنده آن است كه يك عامل قدرتمند پشت قضيه هست

صفحه ( .وع تغيير جهت روند مي باشدمعموال شكستن قاطع اين كالستر نشانه اي از شر

تكنيك سيمتري ابزار قدرتمندي براي تريد محسوب مي شود خصوصا اگر به جاي استفاده از يك پروجكشن، يك 

اما در پاره اي موارد اين كالستر هاي قدرتمند شكسته مي شوند و اين بدان معني است كه . كالستر پروجكشني داشته باشيم

بنابراين شكستگي قاطع سيمتري . سومي در بازار نقش پيدا كرده است كه بسيار قدرتمند مي باشد

بيانگر آنست كه اين شكستگي مقطعي نخواهد بود و غالبا در اينگونه موارد شاهد روندي پرقدرت هستيم

براي گرفتن پوزيشن گي قاطع كالستر روش سيمتري، سيگنال مطمينيتوان اينگونه بيان كرد كه شكست

  .خالف جهت روند فعلي محسوب مي گردد

براي شناسايي انتهاي روند ها ابزار زيادي وجود دارد، اما يكي از ساده ترين ابزار، ترسيم تكنيك سيمتري و توجه به 

شكستگي اين كالستر هشداري براي اتمام روند قبلي و شروع روندي جديد است. سازي اين تكنيك است 

اگر كالستر سيمتري با قدرت شكسته شود و روند باز نگردد، نشان دهنده آن است كه يك عامل قدرتمند پشت قضيه هست

معموال شكستن قاطع اين كالستر نشانه اي از شر

تكنيك سيمتري ابزار قدرتمندي براي تريد محسوب مي شود خصوصا اگر به جاي استفاده از يك پروجكشن، يك : نكته كليدي

كالستر پروجكشني داشته باشيم

سومي در بازار نقش پيدا كرده است كه بسيار قدرتمند مي باشد

بيانگر آنست كه اين شكستگي مقطعي نخواهد بود و غالبا در اينگونه موارد شاهد روندي پرقدرت هستيم) قدرتمند

توان اينگونه بيان كرد كه شكست

خالف جهت روند فعلي محسوب مي گردد

براي شناسايي انتهاي روند ها ابزار زيادي وجود دارد، اما يكي از ساده ترين ابزار، ترسيم تكنيك سيمتري و توجه به  :نكته كليدي

 كالستر حاصله از پياده

  



  

صفحه ( .در اين تصوير نمونه اي از شكستگي كالستر سيمتري و تغيير روند را شاهد هستيد  )122صفحه  در اين تصوير نمونه اي از شكستگي كالستر سيمتري و تغيير روند را شاهد هستيد

  

  

  

  

  

  

  

  



  

نمونه اي ديگر از شكسته شدن كالستر سيمتري و تغيير جهت روند  )123صفحه ( .نمونه اي ديگر از شكسته شدن كالستر سيمتري و تغيير جهت روند

  

  

  

  

  

  

  

  



  :استراتژي الگوهاي دو مرحله اي يا برودن سوم استراتژي 

  .مشهور است Two Step Patternاستراتژي سوم كارولين برودن به استراتژي دو مرحله اي يا 

مزيت سبك هاي خانم برودن اين است كه بعضا اگر شمارش اليوتي واضح نباشد با سبك هاي ايشان مي توان بدون  :نكته كليدي

در نتيجه تركيب سبك اليوت ماينر با سبك . توجه به ساختار اليوتي استراتژي هاي چهارگانه را بر روي سويينگ ها پياده نمود

  .كندهاي خانم برودن تحليل ها را دو چندان قوي مي 

  )بعدا اضافه شود 128تصوير صفحه (

دو  ، به طور خالصه ازو به همين دليل پترن هايي قدرتمند هستند كه بر اساس نسبت هاي فيبوناچي شكل مي گيرد اين پترن

  .و يك بازوي حركتي قبل از اين پترن ABCيك پترن . بخش تشكيل شده است

به خودي خود پترني قدرتمند مي باشد، در صورتيكه با بازوي پيش از خود  ABCقدرت اين پترن از اين حيث است كه چون پترن 

بر روي نسبت هاي خاص فيبوناچي ريتريسمنت قرار گيرد، كالستري بسيار قدرتمند را تشكيل مي دهد و قدرت اين پترن را چند 

  .برابر مي كند

و در نتيجه  قبال تعيين شده است)  ABCقبل از پترن يا همان بازوي حركتي ( جهت روند علت ديگر قدرت اين پترن اين است كه 

شانس تريد موفقي را هم جهت با روند اصلي به ما ارايه ) كالستر هاي ريتريسمنتي( مشاهده تريگر در كالستر قدرتمند اين پترن 

  .به ما فرصت تريد هم جهت با روند اصلي را مي دهد و به همين دليل نتايج آن بسيار قوي مي باشد ،اين استراتژي نيز. مي دهد

  .اين ساختار در واقع شكل اوليه پترن گارتلي مي باشد كه در آينده به طور مفصل به آن خواهيم پرداخت :نكته كليدي

بازوي حركتي قبل از  79و يا  62، 50، 38از نسبت هاي مي بايست بر روي يكي   ABCدر اين روش انتهاي پترن : نكته كليدي

  .پترن قرار گيرد

درصد قرار داشته باشد احتماال در  50تا  38در فاصله نسبت هاي  ABCاز ديدگاه اليوتي زماني كه انتهاي پترن  :نكته كليدي

اما نبايد  .احتماال در موج دو قرار گرفته ايم درصد قرار گيرد 79تا  62موج چهار و زماني كه انتهاي اين پترن در فاصله نسبت هاي 

با . اين پترن را به موج دو يا چهار اليوت محدود كرد چرا كه در موج بي و يا ساختار هاي داخلي و ريزموج ها نيز شكل مي گيرد

  .اي برودن مي باشدفيلتر اليوتي مهمي براي شناسايي بهينه الگوهايدو مرحله  Bو  2،4اين حال دانستن و شناسايي موج هاي 

  .شكل كامل شده اين پترن ها در دوره اسكات كارني بطور مفصل مورد بررسي قرار خواهد گرفت :نكته كليدي

به عنوان تاييد بر روي همديگر  ...و  كارني تريد مانند ماينر، هابز، برودن، هميشه مي توان از سبك هاي مختلف :نكته كليدي

  .استفاده نمود كه اين موضوع بسيار مهم مي باشد



  

همانطور كه در تصوير باال مشاهده مي كنيد در الگوهاي دو مرحله اي، از تكنيك هاي سه گانه ريتريسمنت، اكستنشن و 

131(  

به سبك اسكات كارني، اگر اين پترن ها بعد از يك ترند قوي شكل گرفته باشد قدرت تحليلي 

به خودي خود پترن هايي قدرتمند هستند اما وجود يك ترند 

در سبك اليوت نيز شاهد  .اين پترن ها مي شود

مقايسه سبك . هستيم كه پترن هاي زيگزاگ معموال در موج چهار و بعد از يك موج سه كه موجي قدرتمند است شكل مي گيرند

نشان مي دهد كه هر سه نفر  ،با اين دو روش

  .باشند و اهميت اين روش

ABC  هر كدام به نسبت هاي اصلي ريتريسمنت

  .موج بزرگتر نزديك تر باشد مهم تر بوده و به همراه اين ريتريسمنت كالستر محتمل تري را تشكيل مي دهد

دو روش اليوت به سبك  در اين مثال، پس. 

  .ن هاي دو مرحله اي برودن هم زمان تاييد كننده سيگنال فروش در انتهاي موج سي بوده اند

همانطور كه در تصوير باال مشاهده مي كنيد در الگوهاي دو مرحله اي، از تكنيك هاي سه گانه ريتريسمنت، اكستنشن و 

31صفحه ( .پروجكشن به طور همزمان براي ايجاد كالستري قدرتمند استفاده شده است

به سبك اسكات كارني، اگر اين پترن ها بعد از يك ترند قوي شكل گرفته باشد قدرت تحليلي  ABCدر پترن هاي 

به خودي خود پترن هايي قدرتمند هستند اما وجود يك ترند  ABCبه عبارتي ديگر اگر چه پترن هاي . آنها دو چندان مي گردد

اين پترن ها مي شود موج سي قبل از اين پترن ها، باعث قوي تر شدن كالستر حاصله در انتهاي

هستيم كه پترن هاي زيگزاگ معموال در موج چهار و بعد از يك موج سه كه موجي قدرتمند است شكل مي گيرند

با اين دو روش )بعد از آن ABCوي قوي و يك پترن يك باز( پترن هاي دو مرحله اي خانم برودن

و اهميت اين روش عمال يك روش را به زبان هاي گوناگون بيان نموده اند كه مي تواند تاييدي بر يكديگر

ABCپترن   100و پروجكشن  127در تصوير فوق از بين اكستنشن 

موج بزرگتر نزديك تر باشد مهم تر بوده و به همراه اين ريتريسمنت كالستر محتمل تري را تشكيل مي دهد

. يك موج چهار بوده است انتهاي تصوير فوق از ديد اليوتي بسيار مشابه

ن هاي دو مرحله اي برودن هم زمان تاييد كننده سيگنال فروش در انتهاي موج سي بوده اند

همانطور كه در تصوير باال مشاهده مي كنيد در الگوهاي دو مرحله اي، از تكنيك هاي سه گانه ريتريسمنت، اكستنشن و 

پروجكشن به طور همزمان براي ايجاد كالستري قدرتمند استفاده شده است

در پترن هاي : نكته كليدي

آنها دو چندان مي گردد

قبل از اين پترن ها، باعث قوي تر شدن كالستر حاصله در انتهاي قوي

هستيم كه پترن هاي زيگزاگ معموال در موج چهار و بعد از يك موج سه كه موجي قدرتمند است شكل مي گيرند

پترن هاي دو مرحله اي خانم برودن

عمال يك روش را به زبان هاي گوناگون بيان نموده اند كه مي تواند تاييدي بر يكديگر

در تصوير فوق از بين اكستنشن  :نكته كليدي

موج بزرگتر نزديك تر باشد مهم تر بوده و به همراه اين ريتريسمنت كالستر محتمل تري را تشكيل مي دهد

تصوير فوق از ديد اليوتي بسيار مشابه :نكته كليدي

ن هاي دو مرحله اي برودن هم زمان تاييد كننده سيگنال فروش در انتهاي موج سي بوده اندماينر و پتر



  

درصد  38تصوير فوق نمونه اي ديگر از پياده سازي استراتژي الگو هاي دو مرحله اي مي باشد كه در اينجا با ترسيم ريتريسمنت 

  )133صفحه ( .يك كالستر قدرتمند شكل گرفته است

  .زياد اتفاق مي افتد) ريتريسمنت هاي نسبتا كوچك

تصوير فوق نمونه اي ديگر از پياده سازي استراتژي الگو هاي دو مرحله اي مي باشد كه در اينجا با ترسيم ريتريسمنت 

يك كالستر قدرتمند شكل گرفته است ABCاز پترن  127و اكستنشن  100بازوي اول و پروجكشن 

ريتريسمنت هاي نسبتا كوچك(درصدي  38در بعضي از ارزها مانند دالرين ريتريسمنت هاي 

تصوير فوق نمونه اي ديگر از پياده سازي استراتژي الگو هاي دو مرحله اي مي باشد كه در اينجا با ترسيم ريتريسمنت 

بازوي اول و پروجكشن 

در بعضي از ارزها مانند دالرين ريتريسمنت هاي  :نكته كليدي

  

  

  

  

  

  



  

  )136صفحه 

كلي هميشه به ياد داشته باشيد كه اگر شما يك اليوت كار هستيد معموال تارگت هاي شما بر اساس كالسترهاي انتهاي 

در اين صورت سه مرحله . اما در اينجا فرض بر اين است كه شمارش اليوتي نداريم

  .بوناچي به عنوان تارگت خروج از پوزيشن خواهيم داشت

بهتر است زماني كه به اين تارگت ها رسيديم به جاي خروج از پوزيشن شروع به تريلينگ استاپ به روش كندلي 

در اين روش پس از . يك ترند قوي طرف باشيم بتوانيم سود بيشتري از آن ترند بگيريم

  .عبور از تارگت با بسته شدن و تثبيت هر كندل استاپ لس به يك پيپ پايين تر يا باالتر ار آن منتقل مي گردد

است كه به جاي سه درصد ريسك  هر يك الت معامله بر روي طال معادل يك دالر مي باشد، منتها مشكل اين

خوبي معامله بر روي طال در صورتي كه تكنيكال باشد اين 

  .تارگت يا استاپ لس را زده و تكليف پوزيشن را سريعا مشخص مي كند

صفحه . (حال اين سوال پيش مي آيد كه تارگت مورد نظر در اين پترن ها كجا مي باشد

كلي هميشه به ياد داشته باشيد كه اگر شما يك اليوت كار هستيد معموال تارگت هاي شما بر اساس كالسترهاي انتهاي 

اما در اينجا فرض بر اين است كه شمارش اليوتي نداريم. موج سه و يا انتهاي موج پنج بدست مي آيد

بوناچي به عنوان تارگت خروج از پوزيشن خواهيم داشتفي 261و  162، 127كلي بر اساس نسبت هاي 

  .اهميت كليدي تري دارند 162و  127عمال نسبت هاي

بهتر است زماني كه به اين تارگت ها رسيديم به جاي خروج از پوزيشن شروع به تريلينگ استاپ به روش كندلي 

يك ترند قوي طرف باشيم بتوانيم سود بيشتري از آن ترند بگيريم اين موضوع باعث مي گردد تا اگر با

عبور از تارگت با بسته شدن و تثبيت هر كندل استاپ لس به يك پيپ پايين تر يا باالتر ار آن منتقل مي گردد

هر يك الت معامله بر روي طال معادل يك دالر مي باشد، منتها مشكل اين

خوبي معامله بر روي طال در صورتي كه تكنيكال باشد اين با اين حال . را درگير مي كند اكانت معامله عمال سي درصد مارجين

تارگت يا استاپ لس را زده و تكليف پوزيشن را سريعا مشخص مي كند ،است كه در مدت زماني كوتاه

حال اين سوال پيش مي آيد كه تارگت مورد نظر در اين پترن ها كجا مي باشد

كلي هميشه به ياد داشته باشيد كه اگر شما يك اليوت كار هستيد معموال تارگت هاي شما بر اساس كالسترهاي انتهاي در حالت 

موج سه و يا انتهاي موج پنج بدست مي آيد

كلي بر اساس نسبت هاي 

عمال نسبت هاي :نكته كليدي

بهتر است زماني كه به اين تارگت ها رسيديم به جاي خروج از پوزيشن شروع به تريلينگ استاپ به روش كندلي  :نكته كليدي

اين موضوع باعث مي گردد تا اگر با. كنيم

عبور از تارگت با بسته شدن و تثبيت هر كندل استاپ لس به يك پيپ پايين تر يا باالتر ار آن منتقل مي گردد

هر يك الت معامله بر روي طال معادل يك دالر مي باشد، منتها مشكل اين: نكته كليدي

معامله عمال سي درصد مارجين

است كه در مدت زماني كوتاه



  

مشاهده مي كنيد از تركيب روش پترن هاي دو مرحله اي و روش سيمتري به طور همزمان استفاده 

تريدي  براي انجام عمال اطمينان بيشتري را به تريدر 

مشاهده مي كنيد از تركيب روش پترن هاي دو مرحله اي و روش سيمتري به طور همزمان استفاده  در تصوير فوق همانگونه كه

عمال اطمينان بيشتري را به تريدر  ،اين تركيب و تاييد چندگانه با استفاده از روش هاي گوناگون

  )137صفحه 

در تصوير فوق همانگونه كه

اين تركيب و تاييد چندگانه با استفاده از روش هاي گوناگون. شده است

صفحه . (موفق خواهد داد

  

  

  

  

  

  

  



  

تركيب روش هاي پترن هاي دو مرحله اي و سيمتري را مشاهده مي كنيدنمونه اي ديگر از تركيب روش هاي پترن هاي دو مرحله اي و سيمتري را مشاهده مي كنيد  )142صفحه . (تركيب روش هاي پترن هاي دو مرحله اي و سيمتري را مشاهده مي كنيد

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  :استراتژي سيمتري براي تايم فريم هاي كوچكيا  برودن چهارم استراتژي 

كاربردي اين استراتژي از نظر برودن، قوي ترين و . اين استراتژي درواقع همان استراتژي سيمتري براي تايم هاي كوچك مي باشد

ايشان در تاالر سيگنال هاي اليو روزانه خود بارها  .ترين استراتژي كتاب او و همچنين استراتژي محبوب او به شمار مي آيد

  .سيگنال هاي دريافتي از پياده سازي اين استراتژي را ارايه مي دهند

فيلتري ) تايم فريم هاي بزرگ تر از يك ساعت(روش سيمتري ارايه شده توسط كارولين برودن در حالت استاندارد : نكته كليدي

ارايه مي دهد و بسيار موثر مي باشد استفاده مي كنيم كه در  ADXندارد و در تايم هاي باال از فيلتري كه هابز بوسيله انديكاتور 

  .جاي خود به شرح آن خواهيم پرداخت

به دليل نوسانات زيادي كه بازار دارد خانم برودن دو ) مانند سه، پنج، پانزده و سي دقيقه(در فريم هاي كوچك تر  :ه كليدينكت

فيلتر ارايه كرده اند كه در صورتي كه پتانسيل هاي شكل گرفته شده تاييديه اين دو فيلتر را نيز داشته باشند، در صورت شكل 

  :اين دو فيلتر عبارتند از .يم شدگيري تريگر وارد معامله خواه

 EMA 34ميانگين حركت يا مووينگ اوريج  -1

 )14و  50(با پارامتر هاي خاص  CCIانديكاتور  -2

  .ندز تكنيك هاي زماني استفاده نمي كبرودن ا كارولين ،دقيقه 15در تايم فريم هاي زير : نكته كليدي

فريم هاي  تايم يك راه حل اين است كه براي انجام تريد و تحليل بهزمان هايي كه بازار براي مدتي رنج مي شود : نكته كليدي

  .استراتژي كارولين برودن مي توان استفاده نمود تناسب با اين فريم ها، هماننددر اينگونه مواقع از استراتژي هاي م. كوچكتر برويم

استفاده نماييم كه هم جهت با تحليل اليئتي ما بهتر است هميشه زماني از تحليل هاي سبك خانم كارولين برودن : نكته كليدي

  .تحليل اليوتي به سبك ماينر به عنوان مرجع اصلي بايد هميشه مد نظر يك تريدر باشد. باشد

  .بررسي و مطالعه نماييد CCIرا براي انديكاتور  Kenwoodسايت آقاي  :نكته كليدي
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 :)ستاپ ايده آل( Ideal Setupگانه استراتژي چهارم خانم برودن يا مراحل چهار

  :مراحل چهار گانه اين استراتژي به ترتيب به شرح زير مي باشد

قبال نحوه تشخيص جهت روند . دقيقه جهت روند را تشخيص مي دهيم 5ابتدا در تايم فريم كوچك مانند تايم فريم  -1

 LHو  LL  باشيم و در روند هاي نزولي بايد شاهد HLو  HHبراي روند هاي صعودي بايد شاهد . آموزش داده شده است

 .ر اصطالحا سايد باشد كال تريدي انجام نمي دهيمدر صورتي كه روند، جهت مشخصي نداشته باشد و بازا. باشيم

به عبارتي ديگر بعد از تشخيص روند . استراتژي سيمتري را كه قبال توضيح داده شده است بر روي چارت پياده مي كنيم -2

يك يا چند كاركشن اصلي را شناسايي مي كنيم و سپس در صورت مشاهده بازگشت روند، پروجكشن آنرا بر روي ترند 

 .پروجكشن، نسبت اصلي و مهم است 100همانطور كه مي دانيم در روش سيمتري نسبت . پياده مي سازيم

را مورد  34EMAزماني كه روند قيمت به كالستر انتهاي پروجكشن كشيده شده رسيد، وضعيت ميانگين متحرك  -3

كور بايد زير روند قيمت قرار داشته مووينگ اوريج مذ) حالت خريد يا باي(براي يك روند صعودي . بررسي قرار مي دهيم

بايد باالي روند قيمت قرار داشته  34EMAمويينگ اوريج ) حالت فروش يا سل(همچنين براي يك روند نزولي . باشد

 .باشد

از اين انديكاتور با . را بررسي خواهيم نمود  CCIدر صورتي كه هر سه شرط فوق محقق گرديد حال وضعيت انديكاتور  -4

و در زماني كه شاهد يك تريگر كندلي ) پتانسيل خريد(در يك روند صعودي . استفاده مي نماييم 50و  14 پارامتر هاي

اين انديكاتور بايد باالي خط صفر يا مركزي اين  50و  14هستيم هر دو پارامتر  3در كالستر مربوطه با رعايت بند 

 .مركزي انديكاتور باشدانديكاتور باشند و در حالت فروش هر دو پارامتر بايد زير خط 

برودن معتقد است اگر تنها به همين روش به خوبي مسلط شويد، به تنهايي با همين سيستم سود بسيار خوبي  :نكته كليدي

  .را در بازار بدست خواهيد آورد

ه نيز قابل استفاده دقيق 30و  15 در بازار فاركس به دليل نوساناتي كه دارد از اين استراتژي در تايم فريم هاي: نكته كليدي

  .باالتر از آن با استفاده از اين فيلتر ها توصيه نمي گردد. مي باشد

در صورتي كه جهت روند كلي تايم فريم مورد نظر با تايم فريم باالتر همسو باشد . يك مرحله اضافي پنجم نيز داريم -5

دقيقه سيگنال  15مثال اگر در تايم فريم . قدرت اين روش دو چندان مي گردد و شانس موفقيت تريد افزون مي گردد

خريد داشته باشيم و در فريم يك ساعته روند نزولي باشد اين احتمال وجود دارد كه اين سيگنال يك حركت كاركشن 

پس حالت بهينه و شرايط ايده آل در شرايطي رخ مي دهد كه . مقطعي باشد و در نتيجه ريسك اين تريد افزايش مي يابد

 .چهار مرحله اول، جهت تريد نيز هم سو با جهت بازار در يك يا دو تايم فريم باالتر باشد عالوه بر هر

  .بهتر است اين روش را براي مدتي در بازار فاركس تست نماييد تا از نتايج آن اطمينان بيشتري پيدا كنيد :نكته كليدي

  



  

250(  

به خاطر داريد كه به . تكنيك هاي استراتژي سيمتري بر روي چارت پياده شده است كه در اينجا كالستر سيمتري داريم

به تنهايي نيز مي تواند پاسخگو باشد كه البته با داشتن كالستر 

 )بازار صعودي جهت خريد در

 )وضعيت مناسب جهت خريد در بازار صعودي

 CCIدر وضعيت هاي مشابه كه چند سيمتري ايده آل شكل گرفته باشد، آن موردي ارجح تر است كه در انديكاتور 

د و به آن نزديك باشد همانند آنچه در خط صفر را در لحظه تريگر لمس كرده باش

250صفحه (.باشد تصوير فوق مثالي از سيستم استراتژي ستاپ ايده آل خانم برودن مي

  :همانطور كه مي بينيد هر چهار شرط اصلي در اينجا به شرح زير محقق گشته است

 .صعودي بودن بازار را نشان مي دهد كه شناسايي جهت روند

تكنيك هاي استراتژي سيمتري بر روي چارت پياده شده است كه در اينجا كالستر سيمتري داريم

به تنهايي نيز مي تواند پاسخگو باشد كه البته با داشتن كالستر  100اهميت اين روش حتي يك نسبت پروجكشن 

 .شرايط به مراتب مطلوب تري، مهيا مي گردد

جهت خريد دروضعيت مناسب ( .در زير خط قيمت قرار دارد 34EMAمووينگ اوريج 

وضعيت مناسب جهت خريد در بازار صعودي( .باالي خط مركزي، قرار گرفته اند CCIانديكاتور  50و 

در وضعيت هاي مشابه كه چند سيمتري ايده آل شكل گرفته باشد، آن موردي ارجح تر است كه در انديكاتور 

خط صفر را در لحظه تريگر لمس كرده باش) همان خط ضخيم تر و تيره تر

  .همين مثال اتفاق افتاده است كه شرايط را بسيار ايده آل نموده است

تصوير فوق مثالي از سيستم استراتژي ستاپ ايده آل خانم برودن مي

همانطور كه مي بينيد هر چهار شرط اصلي در اينجا به شرح زير محقق گشته است

شناسايي جهت روند -1

تكنيك هاي استراتژي سيمتري بر روي چارت پياده شده است كه در اينجا كالستر سيمتري داريم -2

اهميت اين روش حتي يك نسبت پروجكشن دليل 

شرايط به مراتب مطلوب تري، مهيا مي گردد

مووينگ اوريج  -3

و  14دو خط  -4

در وضعيت هاي مشابه كه چند سيمتري ايده آل شكل گرفته باشد، آن موردي ارجح تر است كه در انديكاتور  :نكته كليدي

همان خط ضخيم تر و تيره تر( 14پارامتر 

همين مثال اتفاق افتاده است كه شرايط را بسيار ايده آل نموده است



  

در زماني كه پروجكشن به كالستر رسيده است و تريگر كندلي نيز شكل گرفته است، شرايط 

در اين شرايط نبايد عجله . وجود نداشته است

و به  50همچنين بايد منتظر بود تا خط. ر گيرد

پس از ايجاد اين  .خط مركزي را به سمت پايين كراس كند و در منطقه مطلوب براي سل قرار گيرد

  .قرار داد جهت فروش جفت ارز مورد نظر

  )253صفحه (تصوير فوق مثالي ديگر از همين روش در يك بازار نزولي مي باشد

در زماني كه پروجكشن به كالستر رسيده است و تريگر كندلي نيز شكل گرفته است، شرايط  همانطور كه مي بينيم

وجود نداشته است CCIانديكاتور  50و  14و همچنين خطوط  34EMAمناسبي در مويينگ اوريج 

ر گيردقرا نمود و ابتدا بايد صبر كرد تا خط مويينگ اوريج به وضوح باالي خط قيمت

CCI خط مركزي را به سمت پايين كراس كند و در منطقه مطلوب براي سل قرار گيرد

جهت فروش جفت ارز مورد نظر شرايط و با تثبيت كندل مي توان يك پيپ زير آن يك پندينگ اردر سل

تصوير فوق مثالي ديگر از همين روش در يك بازار نزولي مي باشد

همانطور كه مي بينيم :نكته كليدي

مناسبي در مويينگ اوريج 

نمود و ابتدا بايد صبر كرد تا خط مويينگ اوريج به وضوح باالي خط قيمت

CCIانديكاتور  14خصوص 

شرايط و با تثبيت كندل مي توان يك پيپ زير آن يك پندينگ اردر سل

   

  

  

  



  

مجددا مثالي ديگر از سيستم چهارم كارولين برودن مي باشد كه در اين مثال شرط چهارم مهيا نبوده است و بايد منتظر شويم تا 

  )259صفحه (صورت پذيرد و بعد از آن وارد پوزيشن شويم

مجددا مثالي ديگر از سيستم چهارم كارولين برودن مي باشد كه در اين مثال شرط چهارم مهيا نبوده است و بايد منتظر شويم تا 

صورت پذيرد و بعد از آن وارد پوزيشن شويم 14توسط خط  CCIكراس خط مركزي يا خط صفر انديكاتور 

مجددا مثالي ديگر از سيستم چهارم كارولين برودن مي باشد كه در اين مثال شرط چهارم مهيا نبوده است و بايد منتظر شويم تا 

كراس خط مركزي يا خط صفر انديكاتور 

  

  

  

  

  

  

  



  

  )263صفحه (.نياز مهيا بوده است و به همين دليل شاهد ريزش خوبي بوده ايم

بدين  يك روش مطمين و مناسب براي تريلينگ استاپ، تريلينگ بر اساس مويينگ قرمز رنگ اليگيتور مي باشد

  .رمز رنگ منتقل مي نماييمو تثبيت هر كندل، استاپ لس را به يك پيپ زير يا ياالي مويينگ ق

نياز مهيا بوده است و به همين دليل شاهد ريزش خوبي بوده ايمدر تصوير فوق هر چهار شرط مورد 

يك روش مطمين و مناسب براي تريلينگ استاپ، تريلينگ بر اساس مويينگ قرمز رنگ اليگيتور مي باشد

و تثبيت هر كندل، استاپ لس را به يك پيپ زير يا ياالي مويينگ ق 

در تصوير فوق هر چهار شرط مورد 

يك روش مطمين و مناسب براي تريلينگ استاپ، تريلينگ بر اساس مويينگ قرمز رنگ اليگيتور مي باشد :نكته كليدي

 معني كه با بسته شدن

  

  

  

  

  

  

  



  

شده است كه دليل عمده  Failدر تصوير فوق با وجودي كه هر چهار شرط تاييدي بر خريد در بازار بوده است، با اين حال تحليل 

  )264صفحه (آن عدم تحقق همان شرط اضافي پنجم و هم جهت نبودن پوزيشن با روند تايم فريم باالتر بوده است

ر شرط اصلي خانم برودن براي ستاپ ايده آل، ترجيحا هم جهت با روند در تايم فريم 

در تصوير فوق با وجودي كه هر چهار شرط تاييدي بر خريد در بازار بوده است، با اين حال تحليل 

آن عدم تحقق همان شرط اضافي پنجم و هم جهت نبودن پوزيشن با روند تايم فريم باالتر بوده است

ر شرط اصلي خانم برودن براي ستاپ ايده آل، ترجيحا هم جهت با روند در تايم فريم احتي در صورت تحقق هر چه

  .هاي باالتر تريد نماييد تا نتايج بهتري را كسب كنيد

در تصوير فوق با وجودي كه هر چهار شرط تاييدي بر خريد در بازار بوده است، با اين حال تحليل 

آن عدم تحقق همان شرط اضافي پنجم و هم جهت نبودن پوزيشن با روند تايم فريم باالتر بوده است

حتي در صورت تحقق هر چه :نكته كليدي

هاي باالتر تريد نماييد تا نتايج بهتري را كسب كنيد

  

  

  

  

  

  



  

به دليل هم  ضمن اينكه. ر شرط الزم براي يك پوزيشن خريد وجود داشته است

جهت بودن پوزيشن با روند در تايم هاي باالتر شرط پنجم نيز ورود به پوزيشن را تاييد مي كرده است كه در اساليد بعد نتيجه غير 

ر شرط الزم براي يك پوزيشن خريد وجود داشته استادر تصوير فوق همانطوري كه مي بينيم هر چه

جهت بودن پوزيشن با روند در تايم هاي باالتر شرط پنجم نيز ورود به پوزيشن را تاييد مي كرده است كه در اساليد بعد نتيجه غير 

  )267صفحه (.منتظره آنرا مالحظه مي كنيد

در تصوير فوق همانطوري كه مي بينيم هر چه

جهت بودن پوزيشن با روند در تايم هاي باالتر شرط پنجم نيز ورود به پوزيشن را تاييد مي كرده است كه در اساليد بعد نتيجه غير 

منتظره آنرا مالحظه مي كنيد

  

  

  

  

  

  

  



  

بازار ريزش نموده است اما توجه داشته همانطور كه مالحظه مي كنيد عليرغم مهيا بودن هر پنج شرط سيستم چهارم خانم برودن، 

(  

) باي استاپ و سل استاپ(و از طريق پندينگ اردر 

يي دقيقه در بازار فاركس كارآ 30و  15، 5

همانطور كه مالحظه مي كنيد عليرغم مهيا بودن هر پنج شرط سيستم چهارم خانم برودن، 

)268صفحه (باشيد كه اصال تريگر كندلي ما فعال نشده است و ما وارد ماركت نشده ايم

و از طريق پندينگ اردر  همانند وايز من يا ساير تريگر هاي كندلي حتما با تريگر كندلي

5به ياد داشته باشيد كه فيلتر هاي خانم برودن براي تايم فريم هاي 

 .اي باالتر از آن از اين نوع فيلتر استفاده نكنيمداشته و ترجيحا در تايم فريم ه

همانطور كه مالحظه مي كنيد عليرغم مهيا بودن هر پنج شرط سيستم چهارم خانم برودن، 

باشيد كه اصال تريگر كندلي ما فعال نشده است و ما وارد ماركت نشده ايم

حتما با تريگر كندلي :نكته كليدي

  .وارد بازار شويد

به ياد داشته باشيد كه فيلتر هاي خانم برودن براي تايم فريم هاي  :ينكته كليد

داشته و ترجيحا در تايم فريم ه

 

 

 

 

 


