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 سخن مترجم

سازگاری آن با شخصیت معاملهه   بیشتر بههر سیستم معامالتی ممکن است اشکاالت و خطاهایی داشته باشد ولی 

گر و دیدگاهی که نسبت به معامله دارد بستگی دارد بنابراین ممکن است یک سیستم برای شخصهی سه د آور و   

برای فرد دیگر م جب به ضرر ش د آنچه که برای هر سیسهتم معهامالتی بسهیار ماهم اسهت   تسهت و بررسهی آن        

ی باشد این سیسهتم معهامالتی بسهیار سهادت اسهت و از دو انهدیکات ر       قبل از انجام معامله واقعی ت سط معامله گر م

و در تمامی جغت ارزها و تایم فریم هها کهاربرد دارد البتهه نیشهنااد در     تشکیل شدت است  CCIم وینگ اوریج و 

طراحان این سیستم آقایان تیم و ج لی می باشند تمام صحبت هها و درصهدهای   ساعته می باشد  1و  4تایم های 

ی که در این ترجمه ذکر می ش د اداعهای طراحهان سیسهتم مهی باشهد و بهه شهخ  متهرجم بسهتگی نهدارد           س د

ترجمه این استراتژی به منزله استفادت بنهدت از ایهن روم معهامالتی نمهی باشهد بلکهه ههد  معرفهی سیسهتم ههای           

نهد از طریهآ آن سه د    برای یک نفر هم شدت مفیهد باشهد و بت ا  ها معامالتی مختلف این است که شاید این روم 

کسب کند بنابراین نیشنااد  می کنم قبل از استفادت از ههر سیسهتم معهامالتی   معاملهه گهران ماهاها آن سیسهتم را        

 تست کردت و در ص رت مثبت ب دن نتایج اقدام به معامله واقعی کنند

 ج اد فالحیان
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 فهرست :

 معرفی فصل اول:

 چرا شکست جادویی ؟ 

 شدت است که استراتژی شکست جادویی متفاوت و سحرانگیز باشدچه چیز باعث 

 یک شکست واقعی چک نه است؟ 

شناختن شکست های معتبر از نا معتبر . شناسایی شکست معتبر سبب کسب س د و شکست نامعتبر منجر بهه ضهرر   

 کرد  و زیان خ اهد شد در ادامه در خص ص اینکه چه چیز باعث شکست نامعتبر می ش د بحث خ اهیم 

 راز شکست های نامعتبر 

چیزی شنیدت اید ؟ آیها شهما آن را آزمهایر کهردت ایهد؟آیا شهما سهعی در         123آیا شما در م رد الگ ی قدیمی 

 ست ها کردت اید؟ فرام شر کنیدکمعامله در ش

ا بهه دنبها   دبیایید در خص ص راز خ د بحث کنیم . چرا بسیاری از معامله گران با اینکهه نه ا از دسهت مهی دهنه     

 یافتن شکست ها هستند

 ه دیگران مطلع ش ندکج لی ) طراح استراتژی( می آید با یک رات حل خ ب قبل از این 

کانهه جاهت شهناخت شکسهت ههای معتبهر از       سهت جهادویی اسهت . جه لی یهک  رات زیر     این قلب استراتژی شک

. شهگفت  ق بیافتهد مهی بینهد   شکست های نامعتبر یافته است عالوت بر این چشمانر شکست ها را قبل از آنکه اتفا

 انگیز است من نمیت انم این را باور کنم !!

 فصل دوم : ورود

 تنظیمات نم دار 

 آمادت سازی چارت شما
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 ق انین ورود 

 د . معامله عاری از احساساتیسیگناا صادر کرد وارد معامله ش   هر زمان که استراتژی

 اجرای عملی 

 تشخی  ورود معتبر گام به گام

 خروجفصل سوم : 

 تنظیمات نم دار 

 آمادت سازی چارت شما

 ق انین خروج 

 بسیار مامتر است ! دانستن زمان خروج از بازار کار بسیار مامی می باشد   بیاد داشته باشید خروج ار ورود 

بسیاری از معامله گران از معامله ایی که در س د هستند خیلی زود خارج می شه ند زیهرا سیسهتم معینهی را دنبهاا      

  نند بسیاری از معامله گران به ص رت ک رک رانه وارد معاملهه مهی شه ند و بها نگرانهی چهارت را مشهاهدت        نمی ک

می کنند و از خ د می نرسند : معامله را االن باید ببندم با نه ؟ احساستشان بهر معاملهه کنتهرا دارد و مهدام نه ا از      

 ز بازندگان جدا می سازددست می دهند بیاد داشته باشید این نظم است که برندگان را ا
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 معرفی فصل اول:

 چرا شکست جادویی ؟ 

 نیر از ورود دیگران وارد بازار ش ید 

 با این استراتژی شما می ت انید شکست ها را نیر از آنکه معامله گران دیگر وارد بازار ش ند نیر بینی کنید

 شکست جادویی یک استراتژی محافظه کارانه است 

 معرض از دست دادن مقدار کمی ن ا در هر معامله قرار می گیرید ایمن است. شما در

 مکانیکی 

 معامله با دنیاا کردن یک سری از ق انین سادت

 آسان نیادت سازی کردن 

 خ د را متقاعد کنید که معامله کردن بسیار آسان است

 س دآور 

 خ اهید شداگر شما ق انینی جات معامله ندارید و شکست می خ رید در ناایت نیروز 

 مقیاس نذیر 

 ویی ما کلیدی برای م فقیت در معامله استداستراتژی شکست جا

 درصد در مات س د کنید ) ادعای طراح سیستم (  67شما با این استراتژی می ت انید بیر از 

 درصد س د کردت اند) ادعای طراح سیستم( 5400استفادت کنندگان این سیستم در ساا بیر از 
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  واقعی چک نه است؟یک شکست 

تشکیل ش د مثاا زیر  ترشکسته ش د و قیمت جدید در باال باالیی قیمتییک شکست زمانی اتفاق می افتد که 

 کنید  ترا مشاهد

 

 

 

 

 

 

یک شکست دیگر زمانی اتفاق می افتد که قیمتی نایینی شکسته ش د و قیمت جدید در نایین تر تشکیل ش د 

 مثاا زیر را مشاهد کنید 
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به نظر سادت می رسد بسیاری از معامله گهران در تهالم هسهتند کهه در شکسهت و رونهد سهریع   نه ا بهه دسهت           

بیاورند به اصالح معامله گر روند سفارم خرید خ د را در باالی باالترین قیمت قرار می دهد او منتظر مهی شه د   

رای یک معامله دیگر آمادت مهی شه د   که آیا باالترین قیمت شکسته می ش د یا نه . اگر شکست ص رت نپذیرد ب

ویا ممکن است شکست اتفاق بیافتد ولی قیمت به هد  سفارم خرید  نرسد همین مطلب در رابطهه بها شکسهت    

ولی چهرا معاملهه گهران ایهن کهار را       نایین نیز صدق می کند ) در اینجا معامله گر سفارم فروم قرار می دهد (

مت بعد از شکست بسیار سریع است و نتایج خه بی را بهه همهرات دارد امها     انجام میدهند ؟ زیرا معم ال حرکات قی

همیشه هم خ ب نیست در اینجا یک خطر قابل ت جه یعنی زیان وج د دارد کاب س شکست نا معتبر همه ارت در  

 معامله گران وج د دارد و مرتب هم اتفاق می افتد به مثاا زیر ت جه کنید

 

 

 

 

 

 

 راز نشت شکست نامعتبر 

اجازت دهید بحث کنیم در خص ص شکست نامعتبر باالترین قیمت و همچنین شکست نامعتبر نایین تهرین قیمهت.   

م اقعی وج د دارد که قیمت از باالترین قیمت عب ر می کند و سفارم خریهد فعهاا مهی شه د ولهی بهه سهرعت        

ر یه ر ههای ک چهک    قیمت بازگشت داشته و حد ضرر خ ردت می ش د معامله گر با ضرر خارج مهی شه د ضهر   

معم ا نیستند و هر معامله گر حرفه ایی هم در  بازارهای فارکس با ضرر های ک چک م اجهه مهی شه د و شهما     
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هم باید آن را بپذیرید اما س د های معامله گران حرفه ایی هم ارت بیشتر از ضررهایشان می باشد ما بیشهتر سیسهتم   

خطا هستند و یا حد سه د ههای   بیشتر سیستم های شکست یا  های شکست را در دت ساا گذشته امتحان کردت ایم

بسیار کمی دارند هر سیستمی که متکی به شکست باشد به ط ر مداوم کار نمی کنهد از آنجهایی کهه مها ) تهیم و      

ساا است که در بازارهای مالی فعالیهت مهی کنهیم انه اال اطالعهات مختلهف از بانهک ههای          10ج لی ( بیر از 

 ام را فراهم کردت ایم که نیاز نیست جزئیات آن را بدانیدبزرگ و شرکت های م

زمهانی کهه قیمهت بهاالترین قیمهت      بانک های بزرگ ن ا کافی جات حرکت بازار دارند این در حالی است که 

باز می گردد و الگ ی دوقل  تشکیل می دهد ولی معامله گرانهی کهه ایهن شکسهت      وجدیدی را تشکیل می دهد 

نتظار دارند قیمت باالتر برود ولهی آن دسهته از معاملهه گرانهی کهه شهناخت خه بی از بهازار         را مشاهدت می کنند ا

با حرکت قیمت تشخی  می دهند که آیا در شکست قیمت باال خ اهد رفهت یها نهه !! یهک دسهته دسهت ر       دارند 

 ترین قیمت وج د دارد که این دست رات بالفاصله  لط از آب در می آید  خرید در باالی باال

ابراین زمانی که شکستی رخ می دهد مقداری قیمت باال می رود بانک های شروال به فروم می کننهد و مقهدار   بن

 زیادی ن ا از این کار ناعادالنه به دست می آوردند و در روز چندین بار این کار را انجام دهند

 دج لی ) طراح استراتژی( می آید با یک رات حل خ ب قبل از اینه دیگران مطلع ش ن 

 100-و  100دارد در ایهن انهدیکات ر دو خهط      CCIج لی ساا هاست کهه تجربهه ههای زیهادی از انهدیکات ر      

را به سمت باال سیگناا روند صع دی صهادر شهدت اسهت     100خط   یا بشکند کراس CCIوج د دارد زمانی که 

اسهت . سهیگنالی مناسهب     را رو به نایین سیگناا نزولی صادر شهدت  100-کراس یا بشکند خط  CCI و زمانی که

فیلتری اسهت کهه مهی     CCIاست که احتماا برندت شدن در آن به ص رت چشم گیری زیاد باشد به عبارتی دیگر 

فرصت جات ورود بهه بهازار قبهل از شکسهت      نه تناا یک فیلتر بلکه یک ت اند م فقیت در معامله را افزایر دهد

کار بسیار سهختی مهی باشهد اسهتراتژی مها       تهاساس این داشطراحی کردن یک سیستم معامالتی س د دت بر .است 

دالر آ از کردت و ثهروت ههای بسهیار     1000این کار را بسیار سادت کردت و استفادت کنندگان از سیستم ما تناا با 

 زیادی را به دست آوردند
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 فصل دوم : ورود

 تنظیمات نم دار 

 نایه داریدبرای استفادت از ق انین شما نیاز به دو اندیکات ر 

CCI 20 (Commodity Channel Index, Period 20, Typical Price) 

The Wave (EMA34 High, EMA34 Close, EMA34 Low) 

می باشد . دومین اندیکات ر از سه م وینگ تشکیل شدت است در  CCIدر باال مشخ  شدکه اولین اندیکات ر 

 را مشاهدت می کنید 4زیر تنظیمات در متاتریدر 
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 در باال نم دار ما برای استفادت از استراتژی شکست جادویی آمادت شدت است

 

 ق انین ورود 

اجهرای عملهی    وقه انین ورود  در ادامهه  در ابتدا   ما بهه صه رت کامهل در ایهن خصه ص بحهث خه اهیم کهرد .         

 استراتژی را گام به گام به شما آم زم خ اهیم داد  

  ( مطمئن ش یداز روند بازار ) صع دی و نزولی 

 مراقب باشید نیر از ورود به بازار م ج های بزرگ می ت انند در تشخی  روند کمک شایانی به شما کنند

 تعریف روند:

روند صع دی : روندی صع دی است که قیمت از م ج بهاالی خه د عبه ر مهی کنهد و نهس از آن قیمهت بهاالی         

 م ج نایینی خ د حرکت می کند
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نزولی : روندی نزولی است که قیمت از م ج ناییینی خ د عب ر مهی کنهد و نهس از آن قیمهت نهایین مه ج       روند 

 باالیی خ د حرکت می کند

 

 

 

 

 

 

 قیمت برای مدتی باالی م وینگ ها باشد 

 باالی م وینگ باالیی

 قیمت وارد م وینگ ها ش د 

 به سمت نایین کراس کندتی م وینگ باالیی را دقیمت باالی م وینگ ها باشد و نس از م

 CCI   را به سمت باال کراس کند این احتماا می رود کهه در کنهدا بعهد از آن سهیگناا وارد      100خط

 صادر ش د

 ورود برای روند صع دی بعد از باز شدن کندا روم مناسبی می باشد ولی می بایست مراقب ب د

 ننج کندا را بررسی کنید 

 ل از کراس را بررسی کنیدننج کندا قب رد می بایست حداقلقرار دا 100زیر خط   CCIزمانی که 

 بررسی کنید که آیا روند بازار صع دی هست یا نه؟ 

 حاال خرید 
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 اگر همه شرایط باال فراهم است با باز شدن اولین کندا خرید کنید

 به تص یر نایین نگات کنید شرایط باال نمایر دادت شدت است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به زبان سادت گفت : زمانی که قیمت وارد م وینگ ها می ش د و به سمت بهاال بهاز مهی گهردد .     بنابراین می ت ان 

اما این جمله به نظر مبام می باشد ما مهی بایسهت ع امهل مکهانیکی دیگهری را نیهز بهرای راحهت کهردن در نظهر           

   بگیریم

 ان این کار را انجام می دهند . فت وارد بازار نش ید! برخی معامله گرحساس می کنید بازار باال خ اهد راگر ا
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 CCIکهه   عتمادی ندارند و شکست ها ممکن است  لط ش د . تناها زمهانی وارد شه ید   زیرا سیستم شکست قابل ا

وارد بازار شهدت   CCIخط را کراس نماید . با دقت به تص یر باال نگات کنید آیا شما می بیننید که ما قبل از کراس 

 در سیستم شکست جادویی می بینید ؟ران !!؟ آیا شما مزیت بزرگی ایم ....... نیر از ورود دیگ

 

 اجرای عملی 

 در واقع شما باید ق انین ن شته شدت در قبل را دنباا کنید

 CCI   را به سمت باال کراس کند 100خط 

را بهه سهمت    100سطح   CCIب د و شما حداقل ننج کندا را بررسی کردید و اکن ن  100زیر خط   CCIاگر 

 باال کراس کردت است حاا می بایست گام بعدی را بردارید

 ر زمانی صادر می ش د حتما کندا بسته شدت باشدیاد داشته باشید سیگناا معتببه 

 آیا قیمت رو به باال هست؟ 

رونهد بهر   اجازت ندهید احساسهات در تشهخی    در تعریف ما!!  تعمللحظه ایی آیا قیمت باالی م وینگ هست ؟ 

شما تاثیر بگذارد . تشخی  روند یک کار مکانیکی است هر چند بعضی م اقع برعکس اتفاق می افتد اگهر شهما   

 این چنین هستید گام بعدی را بردارید

 آیا یک الگ ی ن سانی معتبر را مشاهدت می کنید؟ 

چشمان خ د را عادت دهید که اولین الگ های ن سانی و یا ک چکترین الگ های ههای ن سهانی را بها یهک نگهات      

تشخی  دهید به ط ر خالصه اگر قیمت باالی م وینگ ها ب د و سپس وارد آن شد یا بهه عبهارت دیگهر قیمهت     

 ) این م ض ال را تشخی  دهید(کراس کند م وینگ باالیی را به سمت نایین 

 خرید کنید حاال 

 حاال آمادت ش ید برای رسیدن قیمت به هد 



 

_____________________________________________ 

 انتشار: فراچارت |مترجم: مهندس جواد فالحیان 

 ما به را حتی می ت انیم این اص ا را برای روند نزولی هم اجرا کنیم

 CCI  را به سمت نایین کراس کند 100-خط 

را بهه   100-سهطح   CCIب د و شما حهداقل نهنج کنهدا را بررسهی کردیهد و اکنه ن        100-خط  باالی CCIاگر 

 کراس کردت است حاا می بایست گام بعدی را بردارید ناییسمت 

 به یاد داشته باشید سیگناا معتیر زمانی صادر می ش د حتما کندا بسته شدت باشد

  هست؟ نایینآیا قیمت رو به 

م وینگ هست ؟ لحظه ایی تعمل در تعریف ما!! اجازت ندهیهد احساسهات در تشهخی  رونهد بهر       نایینآیا قیمت 

د . تشخی  روند یک کار مکانیکی است هر چند بعضی م اقع برعکس اتفاق می افتد اگهر شهما   شما تاثیر بگذار

 این چنین هستید گام بعدی را بردارید

 آیا یک الگ ی ن سانی معتبر را مشاهدت می کنید؟ 

چشمان خ د را عادت دهید که اولین الگ های ن سانی و یا ک چکترین الگ های ههای ن سهانی را بها یهک نگهات      

م وینگ ها ب د و سپس وارد آن شد یها بهه عبهارت دیگهر قیمهت       نایینخی  دهید به ط ر خالصه اگر قیمت تش

 ) این م ض ال را تشخی  دهید(کراس کند  باالرا به سمت  نایینیم وینگ 

  کنید فرومحاال 

 حاال آمادت ش ید برای رسیدن قیمت به هد 
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 فصل سوم : خروج

 تنظیمات نم دار 

ها مشاهدت شدت که قیمهت بهه سهط ح فیب نهاچی     راین سیستم از اهدا  فیب ناچی استفادت می کنیم بابرای اهدا  

 انتخاب کنید 4برخ رد می کند و بازگشت می کند ابزار فیب ناچی را در متاتریدر 

 

 

فیب ناچی را از سایه بهاالیی کنهدا بازگشهتی    نح ت رسم فیب ناچی اصالحی در شکل زیر نمایر دادت شدت است . 

 در تص یر زیر مشاهدت می کنید. تا سایه نایینی کندا بازگشتی در م وینگ رسم می کنیم  به م وینگ ها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ق انین خروج 

 ما می بایست جات حدس د و حد ضرر خ د ق انینی داشته باشیم     فرض کنید وارد معامله ایی شدت ایم

 فیب ناچی می باشد 161.8سطح  حد س د اوا 
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 انتشار: فراچارت |مترجم: مهندس جواد فالحیان 

  فیب ناچی می باشد 200حد س د دوم سطح 

 حدضرر در زیر سطح صفر قرار می گیرد 

 در تص یر زیر این سط ح نمایر دادت شدت است  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کلیه م ارد ذکر شدت در این استراتژی برای روند های نزولی و سفارم های فروم هم کاربرد دارد در این 

 به سیگناا های خرید آن اشارت شدت استن شته بیشتر 

 

 م فآ و م ید باشید 

 ج اد فالحیان


