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و فشار  دیفشار خر متیق نییو منفعت هست و عامل تع متیق نیکننده در مارکت بهتر نییتنها عامل مهم و تع

 . باشدیفروش م

باال  زیآن چ متیارزش و ق شوندیم زیچ کیطالب  یادیعده ز یمعنا هست، وقت نیهمو تقاضا هم به  عرضه

 ایو ارزش  کنندیشروع به فروش م نندیبیشده نم یداریمورد خر یبرا یخوب ندهیآ یادیعده ز یو وقت رودیم

حرکت  یچطور متیمت باشه. حاال قیبازار و مارکت و ق فیتعر تونهیم نیا ی. به طور کلدیآیم نییپا متیق

 یشتریحرکت کنه که افراد ب یدوست داره طور متیکه ق میبفهم میتونیاثبات از فلسفه اقتصاد م کیبا  کنه؟یم

 دنبال حجم و شناوربودن باال هست.  متیهست ، ق ینگیبه دنبال نقد متیق یرو وارد معامله کنه، به نوع

 متیکه مقصد ق نجاستیبود و حاال سوال ا متیحرکت ق یو چگونگ متیق شیدایکه گفته شد علت پ یینهایا

 حجم معامالت دوباره در آنجا انجام بشه.  نیشتریهست که ب ییکجاست؟ جا

از  یکی ).معامالت در آنجا انجام بشه حجم نیشتریبرسونه که ب یدوست داره خودشو به سطوح متی) ق

 اده از مبحث عرضه و تقاضا هست.مناطق و استف نیمعامله در ا میدرست کن میتونیکه ما م یخوب یستاپها

 

 

 همون ساختار مارکت: ایمارکت استراکچر 

مارکت برامون ساده  تیکه شناخت کل میکن میکوچکتر تقس یاون رو به اجزا دیشناخت ساختار مارکت با یبرا

 ی. براکنهیشناخت کل کمک م یدهنده به ما برا لیتشک یاجزا نیکل به کوچکتر میتر بشه. در اصل تقس

کندلها، لگها،   یعنی مینک میکوچکتر تقس یها کهیاون رو به ت هیهم کاف متیناخت بهتر چارت و حرکات قش

 و ... یو نواح نگهاییروندها، سو

 : میکنیدربارش صحبت م بیو به ترت میدار اجیخواندن و شناختن چارت بهش احت یمهم که برا زیچهار تا چ

 میفر می( تا4  ( فرکتال3  ( لگها2  ( کندل1
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(  ، هی. هر شدو )ساهیهدفش چ متیق میبدون یعنی م،یرو هم بدون story of price دیبر خواندن چارت با عالوه

 رو آغاز کرده و اون حرکت هدفمند بوده. یحرکت کی یفرکتال ای یساختار کیکندل، لگ در 

 انواع کندلها:

 دارند. ینرمال: اندازه معمول ی( کندلها1

 ندهیآنها نسبت به آ یفیدهنده بالتکلبه دو طرف که نشان هیکوچک با سا ی: کندلهانگینیاسپ ی( کندلها2

 هست.

 نای با سطوح و روند خطوط معموالنرمال هستند.  یبرابر کندلها میالنگ بار: که حدود دو تا دو و ن ی( کندلها3
 . شوندینوع کندلها شکسته م

 نرمال هست. یکه اندازه شان سه، چهار برابر کندلها یی: کندلهاکیپااس ی( کندلها4

 

 

 : Legلگ 

 هم اندازه درست شده اند.  بایاز سه کندل همجهت و تقر میفر میدر هر تا

دهنده  لیکه تشک یسه کندل اصل نیکوچک ب یو کندلها شودیحساب م Leg کیچپ هم  سمت ��عکس  در

Leg ستندیهستند مهم ن. 

 

 

 Legاع انو

 Impulse leg   مپالسی( لگ ا1

 Retrace leg  سیتری( لگ ر2

نصف لگ  بایهم از سه کندل درست شده و تقر سیتریر لگ .شده لیکندل تشک 3معموال از  مپالسیا لگ

از  مپالسیلگ ا نیکه ا یمیفر میتا یعنیمربوط به خودش )  میفر میرا در تا مپالسیلگ ا دیبا ما هست. مپالسیا
 میفر میتا نیمربوط به ا Leg نیا میگیم میکرد داشیپ ی. وقتمیکن دایل همجهت ( درست شده را پسه کند

 هست.
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 نهایا نیانگیکه در اصل م گردهیرو برم 61,8 ای 50 ای 38,2از درصدهاي  یکی میبگ میتونیم retrace legدر مورد  

 %.50 شهیم

 

 

  

 .50 شهیم نهایا نیانگیکه م می( محتمل هست و گفتسیتریدر )لگ ر 60و  30که درصدهاي  میخب ما گفت

 .3 بیضر ایهست و  2 بیضر ایکه  میگیم میکنیکه بعدا دربارش صحبت م price moving range در

 

 .3 بیضر ایهست و  2 بیضر ای price moving range نکهیو ا یقبل حاتیدر ادامه عکس و توض

 .مینظر دار ریرو ز ی. و اون نواحمیکنیم میقسمت تقس 3به  ارکبیبه دو قسمت و  کباریرو  Leg impulsما 
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دوباره به دو قسمت  میکرده بود میرو که به دو قسمت تقس Leg( اون یقبل حاتیدر ادامه )دو تا عکس و توض

  .میکنیم میتقس گهید

 

pmr = price moving range 

 

 

 میفر میلگ خودش سه تا لگ هست در تا نیا میرف میتا کیدر  میدار Leg کیما  یوقت میما گفت فرکتال:

 کندل 3×3=9 شهیم نترییپا میفر میاز سه تا کندل درست شده پس در تا Legکه هر  یی. از اونجانترییپا
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 H1 نترییپا میفر میتعداد کندلها در تا  ��عکس قبل حیدر ادامه توض

 

 

سطوح، مثلثها و، و، و   ،یالگوها، ساختارها، نواحانواع و اقسام  س،یتریو ر مپالسیل، لگ اکند تایم فریم:

 .میدرست خودش بهش نگاه کن میفر میدر تا دیهست و با میفر میتا کی یدارا زیهمه چ

 

 

 داده خواهد شد. حیهم توض 12345و  abcدر مبحث لگها 

  Market struktureاتمام مبحث 

 

لگ مربوط به  نیا نکهیا صیکردن لگها و تشخ دایبه پ و چشممون میکن دایپ Legصد تا  دیهم با نیبه عنوان تمر

 ��هست عادت کنه یمیفر میچه تا
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CPM Episode 3 |What is a pivot? 

 

 

 

  CPMدر  وتیپ فیتعر

 نی. حاال اگه اسیتریهمون ر ایداره  یبازگشت هیلگ  نیا میدار (Leg کیسه کندل همجهت )  یوقت میگفت ما

 شده.  لیتشک وتیپ هیکه  میگی% بود م38,2دازه ) حداقل به ان سیتریر

 لیکه لگ درش تشک یمیفر میهمون تا یعنیخودش هست،  میفر میشده مربوط به تا لیتشک وتیمهم: پ نکته

 شده.

. بعدا میندار یبوناچیدر ف یدرصد نیکه ما همچ گهیرو م 31به اشتباه درصد  حاتشیدر توض نیآتر دوستان

 هست. 38,2ه و که اشتباه شد گهیخودش م

 

به اندازه سه  بایت راست تقرسم��. در عکس میرو بر اساس مقدار بازگشتشان دار وتهایانواع پ CPMما در 

 .شهیحساب م وتیپکیسبز رنگ  لیکه مستط میواحد بازگشت داشت
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رو نسبت  وتهایو پ میدار روندکیما  رهیگیشکل م گهیباالتر از همد یها LLو  HH یوقت میگفتیما م کیدر کالس

 .میکردیم یبررس شدنیم لیکه باال تر از هم تشک یبه اندازه ا

 

همون  ایمتناظر خودش )  وتیرو نسبت به پ وتهایپ م،یدار citهمون  ای change direction کیما  یوقت نجایدر ا

 (.شودیداده م حیبعدا توض cit مورد در. ) میکنیم ی( هم بررس یمتناظر در لگ قبل وتیپ

 

 

 .نیشیپ ایهم در لگ متناظر  یکیدر لگ خودش.  یکی  .میکنیم یرو بررس وتهایپس ما دو نوع پ
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 :وتیپ میفر میکردن تا دایپ

 هست که لگ توش درست شده.  یمیفر میهمون تا وتیپ میفر میتا

درباره انواع بعدا  .میریدرنظرش بگ وتیپ میکه بتون میداشته باش دی% هم با31,8 سیتری: شرط حداقل رنکته

 .میکنیصحبت م دنیانجام م یهر کدوم چه کار نکهیو ا types of pivot وتهایپ

 

 :وتیپ میفر میکردن تا دایادامه پ

که لگ اول درش درست شده  یمیفر میاون تا یعنی. میندار یکار یبعد یو به لگها میکنیلگ اول توجه م به

 عکس با رنگ قرمز مشخص شده (. . )  دروتیپ میفر میتا نییتع یمالک ما برا شهیم

 

 Pivot levels ( Zones ) ای یوتیپ ینواح

 CPMدر  یول ستنسیساپورت و رز شدیو اون خطوط م میدیکشیو لو( و خط م ی)ها میگفتیم کیما در کالس

 .میکشیو خط نم ینواح میگیم
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 :یوتیپ هینحوه رسم ناح

 دو راه وجود دارد: یوتیپ هیرسم ناح یراب

ها و لو ها ( محدوده را  یهمون تجمع ) ها ایها  (closeو  open( تا تجمع ) هیشادو )سا نیاز باالتر نکهیا یکی( 1

 قرمز سمت راست. لمستطی ��در عکس باال .میرسم کن

 

 .وسط ��هست. عکس باال  line chart یوتیپ هیرسم ناح ی( راه حل دوم برا2

 داده خواهد شد.  حیدو روش توض نیچارت در قسمت بعد ا یبر رو

 

CPM Episode 4 
Examples in the chart |Pivots in Episode 3 
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 چارت: یبر رو وتهاپی کردن مشخص

 .میدیو دورش خط کش میکرد دایپ H4در  (leg)لگ  کی( 1

 

 

ا کندل ت 3به صورت  نجایو ا میعالمت زد H4باشه و همون لگ که تو  D1که  میریباالتر م میفر میتا کی( 2

 .مینیبیم

 

 

 .لگ نییپا یکندلها closeو  openرو تجمع  میندازیخط م هیاول  D1تو  نجای( حاال ا3

 لگ. نییپا یها هیسا closeرو  میندازیخط هم م هی( 4

 میدار شونینییپا هیاون دو تا کندل و سا open ,close یلگ دو تا کندل هست که رو نییدوستان که پا دیوجه کنت

 .میندازیخطوط و م
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 :یمثال بعد

 .ستین ایهست  H4مال  مینیبب میکنینگاه م H4تو  میریبعد م میکنیم دایپ H1لگ تو  هی

 

 

 .هست میمشخص کرده بود کساعتهی میمحدوده لگ که تو تا نیکه چهار تا کندل تو ا مینیبیم H4تو 

 هست. H4لگ مربوط به  نیکه ا میریگیم جهیتن
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 ای هیسا نیهم رو آخر یکیکندلهابود.  openو  closeهمون تجمع  یکی. میندازیا خط مدو ت H4تو  نجایخب حاال ا

 به مثال دوم نداره. یهست ربط یمربوط به مثال اول ینییاون دو تا خط پا ها. هیسا

 

 

که  یاون محدوده ا ریدرگ متیکه ق مینیبیو م میکنیو نگاه م میمشخص کرد H4که در  یهمون محدوده ا H1تو 

 .برگشت ای)شکست پولبک ادامه( و  اد،یب شیشده. و دو حالت ممکنه پ میکردمشخص 

 



15 

 

 

 :یثال بعدم

 هست؟ یمیفر میمال چه تا وتیپ نیا مینیبب میخوای. ممینیبیم وتیلگ و پ هی H1 میتا تو

 

 

 جهینت. ستیهم ن H1مال  یباشه ول تونهینم H4مال  وتیپ نیپس ا خباون لگ شده دوتا کندل.  مینیبیم H4تو 

باالتر و در نظر  میفر میهمون تا شهیم ینطوریا یهست. وقت H4و  H1 نیب میفر میتا کیکه مال  میریگیم

 هست. H4که همون  میریگیم
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 ها. closeو  openهم رو تجمع  یکیها ،  هیسا ایو  هیسا نیرو آخر یکی. میکنیخطوط و رسم م H4تو 

 

 

 نیترنییهست و دوباره رو پا H1که همون  میایم نترییپا میفر میتا کی میدکه رسم کر یشدن خطوط نهیبه یبرا

 .میکنیجابجا م یها و تجمع باز و بسته شدن کندلها خطوط و کم هیسا
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کندلها  تجمع بازو بسته شدن یبه جا یعنی. میریگیکل اون کندل رو در نظر م میعمل کن قتریدق میاگر خواست

 کندل.  ییباال هیسا یباال میکشیبود، خط رو کال م ییباال در عکس ییکه خط باال

 .( کنهیرسم م ینطوریخودش ا نی) آتر

 

 

( رو یمثال قبل نی)در هم ینییخط پا یکه وقت نهیوجود داره ا یوتیرسم محدوده پ یکه برا گهیراه د کی

باز و بسته شدن کندلها رو  تجمع نکهیا یو به جا میاستفاده کن یکندل شینما یو به جا Line chart میدیکش

 .چارت نیال یرو انتها میو بنداز ییو خط باال میچارت استفاده کن نیاز ال میو خط رو رسم کن میکن دایپ

 کل کندل ( . ) در نظر گرفتنهمونه که در دو عکس قبل گفته شد قتریو دق ستین قتریروش دق نیالبته ا
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  وتیرسم محدوده پ یبرا قسمت: نیخالصه ا

 . میریگیدر نظر م Leg کی (1

 هست؟ یمیفر میکه مربوط به چه تا میکنیم یکه توسط اون لگ درست شده رو بررس یوتی( پ2

 هیسا ایو  هیسا یخط در انتها کی. )میکنیمتعلق بهش هست را رسم م وتیباالتر که پ میفر می(خطوط رو در تا3

 خط هم در تجمع باز و بسته شدن کندلها(. کیها، 

کردن از همون  نهیبه ی. برامیکنیم نهیاون خطوط را به میکرد دایکه اول لگ را درش پ نترییپا میفر میر تا( د4 

تجمع باز و بسته شدن  یچارت به جا نیاز ال ایو ) میکنیها و تجمع باز و بسته شدن کندلها استفاده م هیسا

 کندلها(. 

ها ها و باز و بسته شدن هیهست که سا ییکندلها ایکندل و  یدر نظر گرفتن تمام یساز نهیحالت به نی)بهتر

 رو دارند(.

با  یخوب اریبس بیساختار مارکت هستند و ترک وتهایمختلف. پ یمهایفر میدر تا یوتیپ ی: رسم نواحنیتمر

ازشون  CPM شرفتهیاکشن پ سیمهم هستند و در پرا وتهایخاطر پ نیو به هم کنندیسفارشات درست م انیجر

 کرد. میه خواهاستفاد یلیخ

 

 کرد: میکه بعدا دربارش صحبت خواه یمطالب

 به باالتر. نترییپا یمهایفر میاز تا (Informing pivot) ای وتهایشدن پ لی( تبد1

 

 .... رهیسفارش درست کنند و غ تیقراره ذهن نکهیو ا وتهای( انواع پ2

 

 

 

 

CPM Episode 5 |Types of pivots 

 

بار ارائه  نیاول یبرا یمفهوم-یمنطق یمبنا 4ها بر اساس  وتیپ یبند میتقس زودیاپ نیها؛ در ا وتیانواع پ

 .میشود

 .دیکنیمشاهده م زودیاپ نیرا در ا, story of price متیدر خواندن داستان ق CPMقدرت سبک 

  شده یکپ یبا متد ها لیتفاوت سبک اص

 یبانیو در گروه پشت دیابیچارت ب یمثال رو 25ها  وتیپ هر کدام از انواع یاز حاال برا CPM یدوره  انیهنرجو ️☑

 .دیدوره قرار ده
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  :وتهایپ یطبقه بند

  :وندها بر چهار اساس طبقه بندی میشپیوت 

  سویینگ و ترند. ,لگ ,میفر می( تا1

 کرد. میخواه فیو ترند رو هم تعر نگییراستا هست. سو کیکه همون سه کندل در  میکرد فیرو تعر لگ

  .ترند یا نگییدر سو وتیپ گاهی( جا2

 ایاز لحاظ سفارشات آ وتیاون پ یعنیکرده؟  فهیگونه در انجام سفارشات انجام وظشده چ لیتشک وتی( پ3

 ایکنه؟ آ یرو پاکساز هیناح کیاومده  ایاعتبار کنه؟ آ یرو ب یسطح کیاومده  ایکنه؟ آ جادیاومده سفارش ا

اومده  نکهیا ایکنه؟  جادیسلرها ا ای رهایبا یرو برا یمقر کیکنه؟ اومده  جادیرو ا یراه کی ایاومده راه باز کنه و 

 سلرها رو خراب کنه؟  ای رهایمقر با

 شده؟  جادیا وتیقسمت: چرا پ نی( مهمتر4

 (. ده؟یم رییکه روند رو تغ یوتیپ )trend changing pivotهست؟  یبرگشت وتیپ وتیپ نیا ایآ

 (.  شودیم جادیکه بعد از شکست روند ا یوتیپ ) pullback pivotهست؟  یپولبک وتیپ ایآ

ها زده  یپ یکه احتماال ت ییجا ) liquidation pivotما هست؟ یریگ میکندل تصم هیبرخورد به ناح نینخست ایآ

 وتیبلکه در پ دهیبرگشت اونجا رخ نم یول میو ما انتظار برگشت آرام رو دار رهیگیها صورت م هیتسو شه،یم

 رخ خواهد داد(. یبعد

 

 

 ای وتیبه مراتب از پ شودیم لیباالتر تشک میفر میکه در تا یوتی. پمیبت کردصح وتیکردن محدوده پ دایدر مورد پ

 با ارزشتر و مهمتر هستند. رندیگیشکل م نترییپا یمهایفر میکه در تا ییوتهایپ
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 ردیگیشکل م نترییپا میفر میکه در تا یوتیو به پ Major وتیپ ردیگیباالتر شکل م میفر میکه در تا یوتیبه پ

 .شودیگفته م Minorپبوت 

 

 :میفر میدر مبحث خطوط روند و تا

و رسم شده.  دهیماژور کش وتیماژور به پ وتیبرخوردار هست که از پ یشتریب تیما از اهم یبرا یروند خط

 .خطوط روند خواهد داد نگونهیرا به ا یاصل یها واکنش متیق

 

 میفر میتا هی. حاال همون لگ رو در میدار  Leg کیاون وقت  میراستا داشت کیکه سه تا کندل در  یوقت میما گفت

 .ترند مییگویم نترییپا میفر میو در دو تا نگییسو میگیبهش م نترییپا

 لیکه تشک یوتیپ نکهیهست. ) ا گریکدیو ترند ها با  نگهاییکندلها ،لگها، سو نیکه مهمه برامون رابطه ب یزیچ

 حیضترند قرار دارد؟(. تو ای نگییسو یشده در کجا
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 :پیوتانواع 

 change of diractionروند  رییمنشا تغ وتی( پ1

 first pullback (fpb)پولبک  نیاول وتی( پ2

 %50 یانیم وتی( پ3

 liquidation pivot هیتسو وتی( پ4

 change of diractionروند  رییمنشا تغ وتی( پ5

 first pullbackپولبک  نیاول وتی( پ6

 نگیی% سو50که  یاون هیثانو یوتهایپ نیهستند که از ب secondary pivot یانیم یوتهایاون پ وتهایپ نیا نیاز ب

 3ترند هست از همه مهمتره. شماره  ای

 5,6و   1,2پولبک هستند. شماره  نیاول یوتهایروند و پ یانتها یوتهایپ primer pivot ای یاصل یوتهاپی ✅

 

 میگیمثال ( داره رو بهش م نی) در ا انداریخر دیمقر جد نییدر تع یکه خودش نقش اساس یوتی( اون پ1

creating order pivot. 

از مقر  قتیعبور کنه و در حق decision candle ای یریگمیکندل تصم هیکه موفق شده از ناح یوتی( اون پ2

 ای cleaning pivot میگیباشه بهش م متیادامه جهت ق یبرا یدیمثال ( عبور کنه و نو نیفروشنده ها ) در ا

consuming pivot. 

عبور  decision candleاز محدوده  نکهیبا ا ینییپا وتیهست: پ نیدر ا وتیدو نوع پ نیتفاوت ا دیتوجه کن دوستان

 ی. ولکردهیرو درست م دارانیخر دیمحدوده نشده چون در اصل داشته مقر جد نییبه پا متیق زشیکرده باعث ر

هر دو از  یعنیمقر فروشندگان و نابود کرده.  دهعبور کرده ز decision candleاز محدوده  یوقت ییباال وتیدر پ

 .عملکرد متفاوت داشتن یعبور کردن ول یریگمیمحدوده کندل تصم

و  میفر میفهم ما از تا یعنیداره،  big pictureبه  میمهم هست و ربط مستق یلیمسئله و درکش خ نیفهم ا

 نترییپا یمهایفر میو تبعاتش به تا شهیبزرگتر شروع م یها میفر میاز تا یاتفاقات اصل نکهی. و امیفر میتا یمولت

 .رسهیم
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     :یپولبک وتیپ

و  زندیبه سمت سطح پولبک م متیو بعد از آن ق شودیم جادیا break outسطح  کیکه بعد از شکست  یوتیپ

مشخص  ندهیدر آ زندیسطح پولبک م یبه کجا متیق قایدق نکهی. حاال ادهدیخود ادامه م یبه حرکت قبل

 .شودیم

 

هستند. بعدا درباره استفاده از  یاصل یوتهایکه جزو پ می. گفتدهدیم رییرا تغ متیکه جهت حرکت ق یوتیپ

 کرد. میصحبت خواه وتهایپ نگونهیا

 

درست  pullback pivot یپولبک وتیو بعد از اون پ change in diraction وتیپ نکهیا صیتشخ یاز راهها یکی

شکسته شد  یخط روند نیهمچ ی. وقتمیاستفاده کن میتونیکه از خطوط روند ماژور به ماژور م نهینه ا ایشده 

 .مینیبیرا م یاصل یوتهایپ نگونهیاون وقت ا

 برخوردار هست. یادیز تیباال و شناختش از اهم میفر میباال و شکست خط روند در تا میفر میتا
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کندل قرمز  ی. در سمت چپ وقتفتهیاتفاق ب دیخودش با میدر تا trend chanching pivotدهنده ترند  رییتغ وتیپ

به خاطر تجمع کندلها و  ینطوریهم یول میدار trend changing pivot میبگ میتونی% بازگشت داده م38حد اقل 

 درست شده. trend changing pivot میبگ میتونیبسته شدنشون نم نییباال و پا

 

 Liquidation pivot هیتسو وتیپ

 . شهیدرست م decision candle ای یریگ میکندل تصم هیقسمت ناح نیبه اول دنیکه به محض رس یوتیپ

 

که همون  یاصل یوتهایکه پ ی. در صورتکنندیمثال ( اقدام به فروش م نی) در ا وتیپ نیا دنیها بعد از د یلیخ

trend changing pivot  وpullback pivot در عکس با فلش مشخص شده (شنیم لیهستند بعدا تشک  ( . 
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 continuation pivotادامه دهنده  وتیپ

 و در جهت شکست هست.  شهیدرست م یپولبک وتیکه بعد از پ یوتیپ شهیسطح شکسته م کی یوقت

 trend changing pivotاز  شنیگرفتن پوز ی. براشنیگرفتن پوز یبرا میرو شکار کن وتهایپ نگونهیا میدوست دار ما

 .کنمیاستفاده نم pullback pivot و

 دیکه انگار ما با ندازنیم یرقابت هیکه با خودشون  نهیا کننیاکشن کار م سیکه دوستان پرا یاز اشتباهات یکی

 دی. ما باستیدرست ن ارهیسالها از مارکت پول در ب خوادیکه م یدریتر یغلط برا تیذهن نی. امیریو بگ متیق خیب

که راحت ، آرام و  میباش نیدنبال ا دی. بامینباش چالشو دنبال  مینیستاپها رو بچ نیده ترو پر باز نیتر سکیکم ر

 .میاریمطمئن پول در ب

 

 .دیخر شنیگرفتن پوز یو نقاط ورود خوب برا  4و  3ادامه دهنده  وتینمونه پ

 هستند. pullback pivotو  trend changing pivot یوتهایهم که پ 2و  1 وتیپ

 

 

 .میکنیصحبت م وتینوع پ نیباره ابعدا در
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 Forming pivot وتهایپ لیتبد

 در ابتدا مثال وتهایپ نکهی. و انیو کوچکتر و کوچک به بزرگ بزرگتر و بزرگتر نیکوچکتر یمهایفر میاز تا وتهایپ لیتبد

 نیکه اموفق هست  ی. کسشنیم لیبزرگ تر تبد یوتهایهستند و بعدا به پ هیتسو وتیپ ای یپولبک وتیپ کی

forming pivot .رو بتونه خوب درک کنه 

 

 

 

 میدار کساعتهی وتیپ کیکرد. مثال ما  میصحبت خواه شتریب forming pivotبعدا در مبحث فرکتالها درباره 

  کنه؟یم لیچهارساعته تبد وتیپ کیداره خودشو به  کساعتهی وتیپ نیا ایآ مینیبی،م

 وتیپ نیچهارساعته(، حاال ا میهست در تا یپولبک وتیپ کی( )کساعتهی میدر تا trend changing وتیپ کی)مثال 

خب حاال  گه،یبگذره د یمیتا کی دیبا trend changing وتیپ هیچهارساعته بخواد خودش بشه  میدر تا یپولبک

 شه؟یم یچ میکه ازش شروع کرد کساعتهی وتیاون پ

قصه  کی میفر میما در هر تا نکهیمعناست و ا نیل به همتو در تو ادامه داره. فرکتا ینطوریها همداستان نیپس ا

 نیارتباط ب میو متوجه بش میقصه ها رو خوب درک کن نیا یقصه ها به هم مربوط هستند و وقت نیو ا میدار یا

 .میرو درک کرد story of priceاون وقته که  میرو درک کن forming pivotو  مهایفر میتا

 

 

CPM Episode 6 |Types of pivots |Examples  
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 چارت: دنید قهیطر

 . میکنیزوم  م میتونیکه م ییجا تا

 .میکنیحالت اول: دوبار زوم اوت م

 .میکنیدوم: سه بار زوم اوت م حالت

 (چارت هست دنیتر حالت د. ) منظور از عقبمیکنیرا عوض م میفر میتا میتر برعقب میاگر بخواه

 

 :میکنیم  که استفاده یکاتوریدو اند

 .رهیو غ وتیپ یخطوط و نواح دنیکش یهم برا یکی  بسته شدن کندلها. مینشان دادن اسپرد و تا یبرا یکی

 .میدهیم حیبعدا توض هیسرما تیریو مد شنیپوز تیریمد سک،یر تیریمد کاتوریدرباره اند
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 :نوریماژور و م وتیکردن پ دایپ قهیطر

 مینیبی. بعد مینطوریهم میندازیخط اول م کیدر عکس عالمت زده شده.  میکرد دایپ وتیپ کی یهفتگ میفر میتا

 .باشه یهفتگ میفر میمتعلق به تا تونهینم وتیتا کندل حرکت کرده پس پ 3از  شتریچون ب

  

 دیلگ با کی میکه گفت یی. ) از اونجامیکه دو تا کندل دار مینیبیماهانه م میفر میدر تا میایم یدر ادامه عکس قبل

محدودش و  میکرد دایکه پ یوتیو پ یهفتگ میفر میبه همون تا میگردیتا کندل درست شده باشه ( برم 3 از

 .میکنیم میتنظ

 

 میفر میتا نیتو هم مینیتا کندل بب 3 میماهانه نتونست میفر میکه ما در تا یی: از اونجایدر ادامه عکس قبل

 بشه. یماهانه ا وتمونیه پکه محدود میریگیبلندتر م یرو کم وتیمحدوده پ یهفتگ

 

ماژور، حاال در  وتیپ شهی) رنگ قرمز ( م میماهانه رو که مشخص کرد وتی: اون محدوده پیدر ادامه عکس قبل

   ) رنگ بنفش (. میکرد دایپ نوریم وتیروزانه دو تا پ میفر میتا
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 یبرا یخوب یما محدوده ها یه براادامه دهنده روزان یوتهایپ میریگیترند ماهانه قرار م کیکه در  ینکته: وقت

 .شهیم دیتر

 

ه چهار ساعت میفر میتا یبرا وتیو دو تا پ میایم نترییپا میفر میتا هیروزانه   میفر می: حاال از تایدر ادامه عکس قبل

 . میکنیم دای( ) سمت راست( پسی) ب کیو 

 تیاهم یلیخ یبشه ول نییو پا ممکنه دو تا کندل باال یشده. گاه لیکندل تشک 7تا  3از مجموعه  سیب

 (. مشونیشماریهست ازون جهت م میفر می. ) تعداد کندلها چون مربوط به تامیدینم

 .، درا ( سیب ،ی) رال میگیکه در سمت راست عکس هست م سیب نیبه ا بعدا

باشه ، اصطالحا  باالتر میفر میدر تا وتیو هرچقدر اون پ شهیم مهایفر میمربوط به تا نوریماژور و م وتیمبحث پ

 برخوردار هست. یشتریماژور باشه از قدرت ب

 

 :گهیمثال د

 میفر میتا هیباشه   یمربوط به هفتگ تونهیکه لگ نم یی. از اونجامیکنیم دایپ یهفتگ میفر میدر تا وتیلگ و پ هی

 .میریم نترییپا
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لگ روزانه  تونهیتعداد و شکل کندلها نم هم نجایروزانه. خب ا میاومد نترییپا میفر میتا هی: یدر ادامه عکس قبل

 (. میریگیدر نظر م یروزانه و هفتگ نیو لگ رو ب وتیباشه پس ) پ

 

 

که در  یکندل هی. ) سامینیبیم ینفوذ هیبقلش  میرو مشخص کرد وتیمحدوده پ یوقت یدر ادامه دو عکس قبل

 نفوذ کرده (. وتیمحدوده پ
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 :در ادامه عکس قبلی

 .گنیهانت ( م یدیکوئیکه درست شده ) ل یکندل نفوذ و نیبه ا

نوع  نیبه دو جهت. بعد از بسته شدن ا یها هیسا یعنی. گنیکندل جنگ م ای war candleنوع کندلها  نیبه ا

 .میکن دیتر میتونیکندلها م

 

خودش و  یکندل، کندل قبل کی یعنی. میگیهم م outside barمثال  نی: به کندل جنگ در ایدر ادامه عکس قبل

خودش درست  هیکه درون کندل قبل یکندل شهیم outside bar( برعکس کندل . ) سمت راستپوشش داده

 سمت چپ (.)  inside barشده اصطالحا 
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 یعنی. میش داشتکنبه محدودش وا مینیبیم میدیرو ادامه م war candleمحدوده  ی: وقتیدر ادامه عکس قبل

 کرده. تیذهن جادیا

 دیتر میتونیکه بعد از بسته شدنشون م دهیو فروشندگان و نشون م دارانیخر نیجنگ، جدال ب یانوع کندله نیا

 .میکن

 هستند. تیما با اهم ینوع کندلها برا نیپس ا

 

 Secondary و Prime وتیپ

را  نوریم یوتهایپ نترییپا میفر میتا کیبعد  میکردیم نکارویلگ ا میفر میماژور در تا وتیکردن پ دایپ یبرا میگفت ما

 .میکردیم دایپ

 میفر می. تامیکنیم نکارویترند ا ایو  نگییسو میفر میدر تا هیثانو secondaryو  یاصل prime یوتهایپ داکردنیپ یبرا

 .نترییلگ پا میفر میاز تا میفر میدو تا ای کی شهیم میو ترند هم که گفت نگییسو
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 Secondary:  و  Prime یوتهایکردن پ دایپ یمثال برا

 هفتگی میفر میدر تا میلگ دار کیما  نجای( مثال در ا1

 

 .میکنیم دایو پ secondary وتیو دو تا پ prime وتیو پ D1رو  میاریم نترییرو پا میفر میتا (2

در  ی. ولشهیهم درست م یپولبک وتیاز پ میداد حیهمونطور که توض prime وتیکه پ نهیکه وجود داره ا ینکته ا

عدد  1  شهیم میفر میتا نیا یوتهای. پس مجموع پمینیبب میتونیاز نوع پولبک رو نم prime وتیپ میفر میتا نیا

 .هیثانو وتیو دو عدد پ میپرا وتیپ

 

 میفر میتا نی. پس در ادهیپولبک خودشو نشون م وتیکه پ مینیبیم H4رو  میاریم نترییو پا میفر میتا ی( وقت3

 secondary وتیبعالوه همون دوتا پ میزنیت مرو عالم یبه صورت پولبک prime وتیپ

 نکهای) گره ( هست که بعدا مفصل درباره ک ای نکی( به صورت ک یپولبک prime وتی) پ نینکته: مشخص کردن ا

 .کرد میصحبت خواه
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 .به صورت گره بود ی. در عکس قبلفقط وتیعکس بصورت پ نیدر ا 1 یپولبک وتی( مشخص کردن پ4

 

 trendبعد  میداشت یروند نزول هی یعنیکه شکسته شده.  میخط روند داشت کیکه ما  مینیبیم ( در ادامه5

changing pivot محدودش  یکه با رنگ آب میداشت نکیک هیو ) بعد از شکست خط روند  یپولبک وتیبعد از اون پ

ا درباره ش صحبت گره بعد از شکست خط روند هم مهم هست که بعد ای نکیک نیما اول یبرا مشخص شده( .

 کرد. میخواه

 

 :یمثال بعد

 هستند. یمیفر میمربوط به چه تا وتهایپ نیا مینیبب میکنی. بعد نگاه ممیکنیمشخص م وتیچند پ H4 می( در تا1

 

 D1 میفر میدر تا وتهای( همون پ2
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 W1 میفر میدر تا وتهایهمون پ   3)

   

بازگشت داشته  یسوم لگ اصل کیبه اندازه  سیتریکه لگ ر مینیبب دیبا نجایا .MN1 میفر میدر تا وتی( همون پ4

چه  نیدرست مشخص نشد آتر نجای. ) ا% هست38,2که  میاستفاده کن میتونیم یبوناچینه. درصدهاي ف ای

برگشت داشته  دیو با مسو کیو مد نظرش هست (. در هر صورت حداقل  یبوناچیاز درصدهاي ف یدرصد

 .میحسابش کن وتینوان پبه ع میکه بتون میباش

 .سیتریلگ و درصد ر یهست. با توجه به تعداد کندلها انهیماه وتیپ نیکه ا ادیبه نظر م

 

 

 .میکنیکندل و محدودش و مشخص م ژنیدس W1 میفر می( در تا5

پرت و  متیچقدر ق مینیبب میخوایچون م سیتریو دسبژن کندل رو در لگ ر میکنیم دایپ یرو در لگ اصل وتینکته: پ

محدوده  میایحرکت کرده. در ادامه م نییبه سمت پا متیباشه که بعدش ق یکندل دیپس با نییکرده به سمت پا

 .میکنیم یبررس نترییپا میفر میتا کیکندل و در  ژنیدس
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 میریم شتریب یبررس یعرضه درست کرده. برا هیناح کیکندل  ژنیکه محدوده دس مینیبیم D1 میفر می( در تا6

 H4 میفر میتو تا

 

 . مینیبیرو م prime میپرا وتیپ H4 میفر می( در تا7

از  میفر میدو تا تا ای کی دیهست با میپرا یوتهایکه جزو پ first pullbackهمون  ای FPBکردن  دایپ یکه برا میگفت

 ترند.  ای نگییسو میفر میتو تا میایب نترییپا وتمونیپ میفر میتا

 )ناحیه سبز رنگ( شو. هیناح میمهم هست مشخص کرد یلیولبک و که خپ وتیو پ میکارو کرد نیهم که

 

 یهمون عکس قبل
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 H1 میفر میدر تا یعکس قبل

 

 :میزنیرو عالمت م دی. دوتا محدوده جدمیکنیم نهیرو به FPBمحدوده  H1 میفر می( در تا8

 هست. ییباال رهیکه دا Interchange zone :شیاول 

 نیدوباره نقطه آخر FPBتو محدوده  یعنیهست.  متیباال بردن ق یبرا دارانیزور خر نیهم محدوده آخر شیدوم

 .میکرد دایپ قتریرو دق دارانیتالش خر

 

 ایکه آ مینیبیو م میریبه جلوتر م دارانیزور خر نیو محدوده آخر interchange zon( بعد از عالمت زدن محدوده 9

 نقاط واکنش داده؟؟ نیبه ا متیق
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زور  نیآخر . سمت چپ همون محدودهمحدوده ها واکنش داده نیا یبه هر دو متیکه ق مینیبیم نجای( در ا10

و   interchange zoneاز  یبرامون داشته و حرکت اصل یگونه ا هیحالت تسو هیهست که در اصل  دارانیخر

 .مینیبیم یمحدوده اش شروع شده که در ) سمت راست عکس ( و محدودش بخوب

 

باالتر چارت رو  یمهایفر می. در تامیفراموش کن دیرو نبا big picture میکه کرد ییهایبررس نیاز همه ا( بعد 11

 یمهایفر میکه تا نهیهم ا نکاریا لی. دلمیکنیم یرو بررس متیحرکت ق تیو خطوط روند و کل میکنیم یبررس

 .کنندیجابجا م یرو بصورت کل متیباالتر هستن که ق

 



38 

 

 :وروی H4چارت  بعدی مثال( 1

 cleaning pivptهمون  ای consuming pivot کی 2 وتی. پمیکنیکه محدودش رو مشخص م میدار سیب 1 هیناح

  cleaning وتیاعتبار کرده. پ یچهار و پنج و ب یوتهایرو جمع کرده و پ 3هست که اومده سفارشات محدوده 

 نترییو داره که محدوده پا شتریببعد قصد نفوذ  دفعه 3با نفوذ خودش و جمع کردن سفارشات محدوده  2شماره 

 هست.  3از محدوده 

 

باز کنه. ‐  0‐صفر  war candleبه محدوده  دنیرس یراه رو برا خوادیم میدو که دربارش گفت cleaning وتی( پ2

با توجه  و ادهیکندلها ز نگونهیبا محدوده ا متیهستند و احتمال برخورد دوباره ق یمهم یجنگ کندلها یکندلها

 برسه. فربه محدوده ص متیکه ق رهیانتظار م نیا تشیو مامور 2 وتیبه پ

 

 

کندل در محدوده  ژنیکردن دس دایو پ creating order pivotو  ورویاز همون چارت چهار ساعته  یگریمثال د

بوده در نظر  تمیباال بردن ق یبرا دارانیتالش خر نیرو که نشون دهنده محدوده آخر یکندل نجای. در اوتیپ

محدوده کندل  نی. آترمیریرو بگ دلهامحدوده کدوم کن میبد صیهنر هست که خودمون تشخ هی نیا یول میریگیم

 در نظر گرفته. شتریب نانیاطم یرو هم برا یبعد

 cleaning pivot  وتهایهستند و کدوم پ creating order pivot وتهایکدوم پ میبد صیو تشخ میکن نیتمر دینکته: با

 هستند.
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 هانت: یتیکوئیاز ل یمثال بعد

در  نی. امیریگیدر نظرش نم cleaning pivotرو  2شماره  وتیمثل پ یوتیپ میترند پر قدرت قرار دار کیدر  ی( وقت 1

 هانت هست. یتیکوئیاصل ل

 

 جمع کنهسفارشاتش رو ادیکه بعدا ب متیق کنهیدرست م یکندل جنگ محدوده ا نی( با ا2

 

هانت و کندل جنگ (  و جمع کردن  یتیکوئیبه محدوده ) ل متیمت راست نشون دهنده واکنش قس وتیپ

 سفارشات اون محدوده هست.
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 : یمثال بعد

 . میندار یپولبک وتیبعدش پ یول  هست trend changing pivot 2 وتیپهست،  هیتسو 1 وتیپ

 درست شده. یاصل% موج 50مهم هست چون در محدوده  secondary pivot کی 3 وتیپ

رو به سمت  متیرو جمع کرده و ق 3 وتیسفارشات محدوده پ 4 وتیدر محدوده پ متیکه ق نهیکه افتاده ا یاتفاق

به  متیق مینداشت 2 وتیبعد از پ یپولبک وتیکه پ ییباز کرده. از اونجا شهیم 5 وتیکه همون پ 2 وتیمحدوده پ

 . نجایمثل ا ادیتا منشا ب تونهینم یبه راحت متیق میدار  FPB ی. وقتاومده نییتا منشآ پا یراحت

 هم شده. 5 وتیهانت محدوده سمت راست پ یتیکوئیل جادیباعث ا نجایدر ا FPBوجود  عدم

 

 :یمثال بعد

راحت عبور  رسهیدوباره به اون محدوده م یوقت متیق شهیباعث م trend changing pivotبعد از  FPBوجود  عدم

 کنه.

 



41 

 

 :یمثال بعد

 کرده. یمهم بعد از شکست خط روند ( رو هم باز نکیک اینقش اون گره  FPB( بعد از شکست خط روند، ) 1

 

 داشته. دیشد زشیبعد از برخورد به اون محدوده ر متیبوده که ق یبه قدر FPBمحدوده  تی( اهم2

 

 : یمثال بعد

 شکسته شده.  وتیدهنده پ لیکندل تشک نیهست چون سطح قرمز رنگ توسط ا یپولبک وتیپ 1 وتی( پ1

 هست. continuation وتیپ 2 وتیپ

 

 نجای. در امیگره بعد از شکست خط روند ( هست نی، اول نکی) ک لی( بعد از شکست خط روند شاهد تشک2

 رسم خطوط روند ما هم داره. قهیبه طر یبستگ نیالبته ا میو دار متیانتظار نزول ق
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 مثال آخر:

 .FPBبه محدوده  متیو واکنش ق .FPB لیتشک( شکست خط روند و 1

 

 

 شنیرو باطل کرده وارد پوز FPBکه  یبعد از بسته شدن کندل میتونیم نجایهانت. ا یتیکوئیبا ل FPBباطل شدن 

 یپولبک وتیبه پ یکار گهیکندل سمت راست باطل شده د هیبا سا FPBمحدوده  یوقت نجای. ) در امیفروش بش

 ( میندار

 کندل هست. ژنینگ محدوده دسمحدوده سبز ر
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 .میمشخص کرد W1باالتر  میفر میرو در تا یریگمی( محدوده کندل تصم3

 

 

 CPM Episode 7|Structure of pivots 

  

 

 ساختار پیوت:

 لیتشک ها هیسا نیترنییپا ای نیو باالتر open, closeکه از مشترک  یا هی)ناح م،یکردیکه ما رسم م یا هی( ناح1

و از  میکردیچارت و باز م نیکه ال ینطوریداده شد، ا حیکه توض شودیچارت هم رسم م نیال قی. از طرشود(می

 . میزدیچارت و عالمت م نیشادو تا ال نیترنییپا ای نیباالتر
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 داشت.  گهید یمهایفر میبا تا یمتفاوت pivot levels یپهنا میفر میهر تا نکهیا گهید

 ای trend changing pivotها مثل )   وتیدارد که تفاوت انواع پ یزون داخل کیکه باشد  یهر نوع از وتیپ کی( 2

 هست. شونیزون داخل نیدر هم ( liquidation pivot ای یپولبک وتیپ

 یریگ میهست که تصم ییجا نیدارد. ا ینقطه بحران ای ultimate point کیکه باشد  یاز هر نوع وتی( هر پ3

 .ردیگیصورت م رییو تغ ودشیانجام م

 کی. مثال شودیم وتیدر نوع پ رییکار نکردنش باعث تغ ایهست که کار کردن  ییجا ینقطه بحران نی: انکته

 بشه. لیتبد liquidation pivot ای trend changing pivotبه  وتیپ

 میدار نترییپا میفر میاهستند که در ت سهایها همون ب یدارد، ک key kink کیساختار خودش  دروتیپ( هر4

 کیما  و فروشندگان واضح هست. دارانیخر نیهستند که تراکنش ب ییگره ها جاها نی.  امیکنیبهشون نگاه م

 سیاز ب نترییپا میفر میرو در تا یگره اصل ای نکیک .داره تیما اهم یشدن اون گره برا cleanکه  میدار یگره اصل

 .میگردیدنبالش م

 

رو درست کرده.  وتیپ کیدرصد بوده و  38,2که برگشتش  میتقاضا( داشت) demand کیما در مثال سمت چپ 

 )) ای NSZمحدوده  نیهمون عرضه هست. حاال ا ای supplyبوده   وتیشدن پ لیکه باعث تشک یبرگشت نیا

New supply zone دهنده  ادامه وتیپ ایداره،  جهیتست شدن دو تا نت نیو ا شهیهست تست م وتیکه در دل پ

 .2در حالت  trend changing pivotبعد از  first pullback ایو  شهیدرست م  1در حالت 

حالت  نیدر ا وتیشده در دل پ جادیا یتفاوت که زون داخل نیبا ا کنهیدر مثال سمت راست هم صدق م نایهمه ا

 هست. New demand zone   همون ای NDZاسمش 

 

 

 Retrace to ultimate point   میگیم وتیدر دل پ یبه زون داخل متی( به برگشت ق1
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ساخته  FPB نکهیا شهیم جشیبشود نت trend changing pivotباعث  U.Pعمل بازگشت به  نی( حاال اگر ا2

زور  نیهمون محدوده آخر  FPBمثال محدوده  نیهست ، در ا ندهیما در آ یبرا یمحدوده مهم FPB نیا شده.

 .شهیم متیردن قباال ب یبرا دارانیخر

 

حرکت  نیکه ا نهی. علتش هم ادهیواکنش م هیناح نیاحتماال با ا متیق نکهیا یبرا ندهیبه آ FPB( ادامه محدوده 3

 شده. trend changingباعث 

 

 نه.  ایشده  clean ی( پاکساز2) یقبلش محدوده ا مینیبب دی( با1) میداشت retrace to U.P ی( وقت 1

 .هست ادیز فتهیاتفاق ب trend changing pivot (3) نکهیود احتمال اشده ب یپاکساز اگر

 متیکه ق هینطوریهم ا یهست. پاکساز key kinkنه  ایشده  یپاکساز مینیبب دیکه با یاسم اون محدوده ا

 محدوده برسونه. نییمثال( خودشو به پا نیتونسته ) در ا
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به صعودش  متیو ق فتادهیهم اتفاق ن trend changingنشده پس  clean یپاکساز key Kinkحالت  نی( در ا2

 ادامه داده.

 

 :رهیگیروند به خودش م میفر میو تا نگییسو میفر میکه روند در تا یساختار

 .failer new higher high میگیبسازه و بهش م دیجد یها ریموفق نشده ها متیق 3شماره  در

 .failer new lower low شهیم یحالت نزول در

 

 :میبهش توجه کن دیروند با رییتغ یچهار نکته که برا

 روند رییمربوط به تغ میفر می( تا1

 یدیشدن گره کل clean ای ی( پاکساز2

 دادن جهت روند  رییتغ یتقاضا برا ایعرضه  دی( کار کردن محدوده جد3

 نی( شکسته شدن ترند ال4
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 H4 میفر میاتفاق افتاده و در تا نیا M15 میفر میدر تا یول میدار trend changing pivotدرسته که ما  نجاای در( 1

 میفر میدر تا یول کنهیحرکت م H4 میفر میداره در جهت تا متیق نجایدر ا هست. یپولبک وتیپ کیفقط  نیا

M15  کی trend changing میهم داشت. 

 کرد. یسل طوالن ای یبا شنیزاقدام به گرفتن پو شهیکوچکتر نم یمهایفر میدر تا trend changing ینکته: رو

 

 فتهیاتفاق ب دیبا یاصل میفر میروند در تا رییتغ یعنی. شهیم Big pictureمربوط به  یادیعوض شدن ترند تا حد ز

 .نترشییپا یمهایفر مینه در تا

 

 هشیدرست م دیجد وتیپ ی. وقتمیتوجه کن دیبا key kinkبود که به  نیعوض شدن ترند ا یشرط ما برا نیدوم

نه. اگر موفق شد بعد از برگشت به  ایکنه  یو پاکساز key kink شهیموفق م new supply zone مینیبب دیبا

 ترند عوض خواهد شد. نییو برگشت دوباره به سمت پا U.Pسمت 

 داده شده( حیتوض key kink)در قسمت 
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 داده شد. حی( شرط چهارم هم که توض3

 New supply zone ای New demand zone 

 .میداشته باش trend changingکار بکنه که  دیبا

 

 داره. ادیز یکار زهیهست که ر نیشرط چهارم ما هم شکسته شدن ترند ال

 دیبا یمیفر میدر چه تا نکهیو... و ا aggressiv,  passimism نانه،یبد ب  نانه،یو انواعشون،  خوشب نهایترند ال

   .رسم بشن

 کرد(. می)بعدا دربارشون صحبت خواه

روند  رییتغ ییشناسا یبرا تونهیم کاتوریاند کی مثل ��چهار نکته نیا دییتا یول میندار یقطع یزیدر مارکت ما چ

  تا هشتاد نود درصد به ما کمک کنه.

به  دیسوپر اسکلپ کردن هم با یبرا ی. حتکنهیداره و مرتب چکشون م ستشیچهار تا رو تو چک ل نیا نآتری ��

 ��. فتهیبزرگ م یمهایفر میکوچکتر هم مثل تا یمهایفر میاتفاقات در تا نیرد چون تمام انکات توجه ک نیا
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CPM Episode 8  
Structure of pivots|Examples on chart 

 

 

 چارت طال H1 میفر میمشخص شده در تا یوتهایپ یبررس

 : 1شماره  وتیپ

 

 FPB (first pullback) ( مشخص کردن محدوده1

 هل داده. نییرو به وضوح بعد از پولبک به سمت پا متیکه ق مینیب یم  M30 میفر میدر تا



50 

 

 

 Pivot Inner Zone( مشخص کردن 2

 شده. ) پوشا ( شده.  نگلفی( ا ی) صعودیکندل آب نیکه آخر ییاون جا شهیم یمحدوده زون داخل نجایدر ا

 .کنهیم یبازگشت هی ultimate pointهمون  ای U. Pبه سمت  متیمحدوده ق نیاز مشخص کردن ا بعد

 نجا؟یکجاس ا U.P حاال

 

  .Decision Candleهمون  ای یریگ میکندل تصم شهیم Ultimate Pointهمون  ای U.P( خب 3

 .میکرد داشیپ M5 میفر میکندل و تو تا نیا
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 محدوده  نی( به ا4

Ultimate zone 

Ultimate point  

New supply zone 

 عمل کرده. New supply zoneهست که  نینشون دهنده ا هیناح نیاز ا متیق برگشت. شهیم گفته

 

 .میمشخصش کرد M30که اول تو  M5هست در  FPBهم همون محدوده  نی(ا5

 

که حرکت شارپ شروع شده. به انتخاب کندل,  مشیریگیم ییکه از اونجا, FPB شده محدوده  نهیهم به نی( ا6

 M5همون  میفر میا. تدیقبل از حرکت شارپ دقت کن
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 (-نشده   : نهیشده تو به نهیبه نمی(  ا8

 

  یمثال بعد

 M30 میفر متایابتدا در  ��افتاده یچه اتفاق نجایا مینیبب میخواهیم( 1

 

 

 M15 میفر میتااینجا در ( 2

 �� نترییپا میفر میتا هی میریم م؟یهمفیزونش نتونسته کار کنه. از کجا م new supplyکه  میفهمیم
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 متیق یعنیشده.  cleanمحدوده  نیکه ا مینیبیم نجایا یما مهم هست ول یبرا یلیخ یلیخ FPBمحدوده ( 1

از اونجا به باال پرت نشده. عوضش  گهیاون محدوده نگه داشته شده و د یبار باال کیفقط  یاومده سمتش ول

 به سمت باال حرکت کرده. decision candleاز محدوده  نترییاومده پا

 

تا  میکنی( ورود م2کلوز بست ) یکه ها یکندل هی( کلوز 1بعد از باال اومدن از خط ) میکن دیتر میاگر خواست( 1

 .می( که تو مثال اول دربارش گفت3شده ) نهیبه FPBمحدوده 

 

 :یمثال بعد

 .M15 میفر میتا در مینیبیرو م وتی( پ1

2 )FPB 
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 .میکنیو مشخص م FPBمحدوده  

 

 .M5 میفر می. تامیکنیم نهیبه نترییپا میفر میو در تا FPBمحدوده 
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 . محدوده سبز رنگ.میکنیرو مشخص م New supply zone( محدوده 3

 ((((Retrace to new supply zone 

 U.P �� ای

  U.Z ��ای

 

 FPBتو  کتریکوچ  FPB هیکه  مینیبیم .M1 میفر میتا میآی یم نکاریا ی. برامیکنیتر م نهیو به  FPBمحدوده ( 4

 بزرگتره هست.
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 .یساز نهیبه یمرحله بعد(5

 

 

 .دیدر وسط و انداختن دو تا خط روش دقت کن M1کندل کوچک  به .یساز نهیمرحله آخربه(6
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 .زشیو ر ندهیشده در آ نهی( واکنش به محدوده سوپر به7

 (. میگردیها م trend changingها و  FPB. ) دنبال میکن یساز نهیبارها و بارها به نترییپا یمهایدر تا دیبا پس

 

که در قسمت  تریاصل زشیبعد از شکست خط روند و ر زشیر .FPB  M1تو محدوده  کیخط روند کوچ هی دنیکش

 .نیدیعکسش و د 7

 

 . 1 وتیبه کندل جنگ در پ 2 وتیدر پ متیق واکنش: یمثال بعد

  منتقل شده. 2 به 1 وتیکه از پ یبه محدوده ا  3 وتیدر پ متی( واکنش ق1

 .3 وتیبه محدوده پ 4 وتیدر پ متیق واکنش
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سمت چپش ( باالتر رفته و  kinkاز ) محدوده  متیکه ق یمعن نی، به ا میدار وتیپ cleaning کیما  5 وتی( در پ2

 و.خودش رسونهیداده شد م حیتوض یبه محدوده ) سبز بزرگتر ( که در عکس قبل سیتریداده که بعد از ر نویا دینو

 !نک؟یک یک

 

 هست. یدر دو عکس قبل  3شماره   وتیسمت راست همون پ وتی( پ3

بعدا اگر وقت شد صحبت  شهیم geometrical tradingکه مربوط به تقارنها و  وتیپ نگکارسپاندی درباره ��

 .میکنیم

 

  بود. cleaning pivotهست که  5 وتیهمون پ نای( 4 ✅

 cleaningکه  وتیپ نیدر مورد ا نجایا گرده،یبرم خوردیبهش م یوقت متیق که FPBکه  نهیکه داره ا یا نکته

pivot  نگه داشته.  نییو پا متیحد کم ق هیبوده صدق نکرده و فقط در 
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شون هم در همون حد خودشون  FPBهستند  وتهایاز پ یچه نوع نکهیبا توجه به ا وتهایکه پ میتوجه کن دبای ��

 (-: ادیو پرت کنه ز متیق cleaning pivot هی FPBداشت که  انتظار دیو نبا کنهیکار م

 

 

 بعدی مثال ✅

که در  new supply zone یبوده ول یحرکت شارپ صعود کیکه منشأ  میدار Key kink هیرنگ ما  یآب رهیدر دا(1

 کرده. رییکرده و بعد از اون ترند تغ cleanرو  نکیاون شکل گرفته اومده و ک یباال

 

 شکست خط روند هست. نجایترند در ا رییو تغ new supply zoneکار کردن  گهینه دنشا کی( 2

  

 .میکه ما از هر کدوم دار یمختلف آنها و انتظار یو نامها trend lineانواع مختلف 
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 متفاوت: یمهایفر میدر تا نهایترند ال

که خط  یمیفر میروند و با توجه به تا ریی، و تغ شهیشکسته م یمیفر میدر چه تا نیکه ترند ال میتوجه کن دیبا

 ..میکن یروند درش شکسته شده بررس

 

 

 :میازش استفاده کن میتونیکه م trend changing دییموارد تا ✅

 ( شکست خط روند.1

 .key kink( شکسته شدن 2

 .کار کرده. new supply zoneهست که  نینشون دهنده ا نجایدر ا key kinkشکست  قتیحق در
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CPM Episode 9 

Reaction to Levels : Return/Break-out/Liquidity-hunt 

 

 

 

 یوتیپ یبه نواح متقی واکنش از ما انتظار سه ✅

 

  Return :بازگشت ✅

 بازگشت هست.  یوتیپ یبا نواح متیانتظار ما از برخورد ق نی( اول1

 وجود دارد؟ یوتیپ یاز نواح متی: چند درصد احتمال بازگشت قسؤال

ما معموال تا دو بار  یداره ول یبه مسائل مختلف بستگ یوتیپ یبعد از برخورد با نواح متقی بازگشت تمالاح ✅

 .میدیو احتمال شکست رو م میکنینم دیتر گهیو بار سوم و د میکنیم دیبازگشت و تر

هانت  یتیکوئیل بار دوم م،یما بار اول بازگشت دار یوتیپ یبا نواح متیسه بار برخورد ق نیگفت که در ا شهیم

 گرفت. دگاهیازش د شهیو م میاحتماالت رو مد نظر دار نیا یعنیو بار سوم شکست.  شهیم

در  دیبا وتیپ کیبازگشت از  ای ترنی. رمیریدر نظر بگ دیکه راز ما هست و با ینکته مهم متیبازگشت ق برای ✅

 Leg کیو از  متیانتظار بازگشت ق مینتویدرش شکل گرفته. مثال ما نم وتیبشه که پ یبررس یمیفر میهمون تا

چون احتمال  میو داشته باش نترییپا میفر میاز تا وتیپ کیباالتر شکل گرفته هنگام برخورد با  میفر میکه در تا

 از بازگشت هست. شتریب یلیخ وتیشکسته شدن پ



62 

 

 

 خوادیم متیاز اون ق شده و بعد یجمع آور یوتیپ یکه سفارشات اون نواح شهیانجام م یقتو:  اوت کبری  ✅

 سفارشات رو جمع کنه. یگریکانال د کیدر 

 

 

 میکجاست؟ حتما در همون تا یبرا یوتیپ هیاون ناح میفر میکه تا نهیکه هست ا یمهم اریبس اربسی نکته ✅

 .مینیکندل شکست رو بب دیما با میفر

نگاه  M5 میفر میرو در تا وتیمون په یوقت میدار H1 میفر میو در تا یوتیپ هیعکس سمت چپ ما ناح نیا در

 نیا یبسته شده ول وتیخط پ یکندل هم کامال باال کیو  وتیپ یکرده خط باال کیکندل بر کی مینیبیم میکنیم

 /-: گهید یم نه جاینگاش کن وتیمربوط به خود پ میفر میدر تا دیچون با ستیاوت ن کیبر

 

 

 هست. H1مثال  نجایاکه در  وتیپ میفر میاوت در تا کیبر حصحی شکل ✅
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( و 1) یمعمول ی( هستند. کندلها2النگبار ) ینوع کندل، کندلها نیاوت هم بهتر کیبر کندلهای شکل مورد در ✅

 میهمونطور که گفت یبشن ول یبررس دیبا وتیکردن پ کیبر طیبه شرا ی( هم بستگ3)  کیاسپا یکندلها

 نوع کندل، کندل النگبار هست. نیبهتر

خالف جهت  هیسا یکردن نداشته باشن ول کیبه جهت بر هیسا حایاوت هم ترج کیبر یکندلها هیمورد سا در

 یها هیالنگبار با سا یاوت کندلها کیبر ینوع کندل برا نیبهتر میگیباز هم م ی. ولستین یکردن مشکل کیبر

 کوچک هستند.

 

باشد که از لحاظ اندازه  یکندل دیدر عکس مشخص شده. با یقبل یاوت با کندلها کیکندل بر سهمقای ✅

 تفاوت اندازه مشخص و واضح باشد. نیبزرگتر باشد و ا شیقبل ینسبت به کندلها

مکان بده. حاال اون رنج ممکنه  رییتغ خوادیم گهیرنج د کیرنج به  کیاز  متیکه ق نهیاوت در اصل ا کیبر یمعن

 باشه. نترییپا ایرنج باالتر 

 

خودش را  میفر میمربوط به تا یوتیپ یها levelو  یدوستان نواح اکثرهست. مهم  یلیخ وتیپ میفر متای"   ✅

 رجوع کنن.  توننیم وتهایپ میفر میو تا یوتیپ ینواح سیبه تدر دوستانکنن ". دایپ توننینم
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اوت  کیبر شتریب ییوتهایچه پ نکهیمثال ا م،یکن یرو طبقه بند وتهایو پ میمطالب رو کامل کن نیا میتونیم حاال

  .شهیشون انجام مرو

اوت  کیهست خودشون راحت تر بر متیحرکت ق یکه رسالتشون باز کردن راه برا cleaning pivot یوتهایپ

اوت کردن  کیو بر شنیهانت م یتیکوئیو ل شنیچند بار تست م وت،یپ trend changing یوتهایپ یول شنیم

 .ستیآسون ن وتهایپ نیا

 

 

  اوتها دو نوع هستند کبری ✅

اوت پولبک و ادامه  کیهستند. بعد از بر کیبود که در اصل خطوط استات وتیپ یاوت نواح کیکه همون بر یکی( 1

 .میرو دار متیحرکت ق

نوار که از دو تا خط  کی ای levelاوت خطوط روند هست. در اصل ما خطوط روند رو به صورت  کیهم بر شی( دوم2

 . میکشیدرست شده م یمواز

 میفر میتا نی.  امیریدر نظر بگ میفر میبراشون تا دیبا مشونیبکش ینطوریا ی( وقت یوتیپ یمثل نواح بای) تقر

حالتش هست ( را در نظر  نیتر نانهی( رو که بدب1حالتش باشه. ) در مثال عکس حالت ) نیتر نانهیبدب دیهم با

 .میریگیم

 

 

 هانت یتیکوئلی ✅

کنه و  تیخودشو تثب تونهینم یول رسونهیم وتیپ گریدخودشو به طرف  متی، ق میدار وتیپ کیما  یعنی( 1

 هانت. یتیکوئیل میگیم نی. ما به اگردهیبرم
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در  وتیپ نیا حاال.کنهیو سفارشات رو با خودش جمع م ینگینقد رسونهیم وتیپ گریخودشو که به طرف د متیق

خودشون انواع  وتهایپ LQ نیکه ا میگیم LQ.PIVOT وتینوع پ نیبه ا شه؟یحساب م یوتیباالتر چه پ میفر میتا

 .creating order pivot شونیکیبود و  cleaning pivot شونیکیدارن، که 

 

بازگشت  وت،یدر آنطرف پ ینگی( بعد از جمع کردن نقد نترییپا میفر می) در تا متیبرگشت ق احتمالی مدل( 2 ✅

 .وتیپ یو ادامه حرکت در آنسو وتیو دوباره شکست پ

 

 باالتر ) سمت راست (. میفر میهانت در تا یتیکوئیشدن ل هددی نمونه( 3 ✅

( اونجا  یرال سیب یهست که ) رال یریگ مینقطه تصم کیهست،  ینکیک کی بلند کندل اون دل در حاال ��

با  یتا حدود شهیکه م زنهیپولبک م نترییپا میفر میدر تا متیاوت ق کی% کندل بر50داشت. ) حدودا تا  میخواه

 .میگیم LQ GAPاوت  کیمحدوده در دل کندل بلند بر نیا بهکرد (.  ینیجاشو پیشب یقبلکندل  هیسا

تو مبحث  رهیهانت م یتیکوئیل یلیجلسه. چون موارد تکم کیکرد  مخواهی صحبت شادوها بحث درباره مفصل ��

 .کنندیونه آشکار مما چگ یو روند رو برا میریگیم یدگاهیما از هر کدوم چه د نکهیشادوها و انواع شادوها و ا
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مورد نظر  نکیک ای LQ GAPممکنه از همون   متیهم مهم هست چون ق LQ GAP نیشدن ا clean حاال( 4  ✅

 کرد. مخواهی صحبت دربارش بعدا ��حرکت کنه.  نترییو از پا نترییپا ادیحرکت کنه، ممکن هم هست ب

 

 

 (compressionیفشردگ) میگیچپ رو مکه مدل حرکت سمت  کنهیحرکت م یبه انواع مختلف متقی( 1

 کرد. میدربارش صحبت خواه ایو زوا یاضری مباحث با بعدا رو هاحرکت انواع

 

 یکندل کندل نیبار. ا یتدییکوئیل میگیهست که ما بهش م یکندل compressionاز حرکت  رهایی راه تنها( 2 ✅

 فروشندگان  (. ای دارانیخر ای)  دهیطرف رو به ما نشون م کی هیروزیهست که پ

 

 یجا کی کینزد ایخورده  ییبه جا متیق نکهیداره به ا یبستگ compressionاز حرکت  ییرها نیحاال ا خب

اون  یمگنت تیشده که به علت خاص یا هیناح کینزد متیشده. ) در عکس قسمت سمت چپ ( ق یمهم

 برخورد کرده.  هیبار به اون ناح یتیکوئیبا کندل ل هیناح

 رسونده. هیخودشو به اون ناح یکیاسپا هیبا  متیچون ق کیاسپا یتدییکوئیل میگیم یمگنت تیخاص نیبه ا ما
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CPM Episode 10   

Reaction to Levels on chart/ Examples 

 

 

 

 .H1 میدر تا وتیپ کی کردن مشخص ✅

 

 هست. H4 میفر میمربوط به تا وتیدهنده پ لیلگ تشک مینیبیو م میریباالتر م میفر میتا کی ✅
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به  متیق نکهی(، حاال ا میکنیرسم م H1 میفر می) در تا یقبل یزودهایاپ یو با توجه به آموزه ها وتپی محدوده ✅

 قبال.  میو دربارش صحبت کرد  FPB ای decision candleکجا واکنش داده  

 بازگشت اتفاق افتاده. ای Return وتیبه پ متیواکنش ق نیکه اول میکنیم مالحظه

 

  م؟یدار breakoutبنفش ما  رهدای محدوده در ✅

 .میدیم رییتغ H4و به  میفر میهست دوباره تا H4 میفر میمربوط به تا میدیکه کش یوتیپ چون
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 کیپس بر رو نشکسته وتیالنگ بار هم باشه پ حایکه ترج یکه کندل درست حساب مینیبیم H4 میفر متای در ✅

 هانت.  Lq میگیحالت م نیو به ا شیم یاوت منتف

از هر دوش مفصل دربارش حرف  یبیترک ای cleaning ایهست  creating orderهانت از نوع  Lq نکهیا حاال

 .میزنیم

برگشت  متیزده شده و بعد ق وتیباالتر از محدوده پ هیسا هی یول میداشت یبازگشت کیهم  نجایاصل ما ا در

 داشته.

 

به  متیق یول میاوت دار کیشده و ما بر کیکندل چهار ساعته بر کیچهار ساعته ما توسط  وتیپ نجاای در ✅

 برخورد کرده. یا گهیمهم د هیناح
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 . مینگاه کن big pictureبه  دیاوت با کیبه کجا برخورد داشته بعد از بر متیق میبفهم نکهیا برای ✅

بار. به  یتیکوئیل میگیم یو به اون کندل بزرگ نزول میدراپ ( دار سیبمحدوده بنفش و قبلش ما )دراپ  در

 منطقه مهم هست برامون. هیگپ. که  یتیکوئیل میگیبنفش هم م لیمحدوده مستط

بار  یتیکوئیگپ درون ل یتیکوئیل نکهیهست و ا یگپ چ یتیکوئیهست و ل یبار چ یتیکوئیل نکهیمورد ا در

 ��.میهست جلسه قبل بحث کرد کیاسپا یتیکوئیس لعک نیمثال ا نکهیو ا شهیدرست م

 

به  متیق دنیبعد از رس میبازگشت داشت هیکه  مینیبی. مکیاسپا یتیکوئیکندل ل ریز H4 وتیپ کی بررسی ✅

سطح و تست کرده و دوباره صعود  نیبار ا نیچند متیاوت ) خط قرمز ( ق کیبر نی. ) فلش سبز (. بعد از اولوتیپ

 سطح مهم هست. نیکه ا دهیمنشون  نیکرده. ا

 

 هی نیداده و ا رییتغ گهیرنج د هیرنج به  هیرو از  متیسطح ق نیکه ا مینیبیم میکنیبه گذشته نگاه م وقتی ✅

 سطح هست. نیا تیبر اهم گهید هیدییتا
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سطح اوت اون  کیکندل بر هیرنج داده با  رییتغ یوقت متیکه ق مینیبیچارت در گذشته م بررسی ادامه در ✅

 قرمز (.  رهیکرده. ) دا کیمهم رو بر

 سبز ( باال رفته؟ رهینزده و از محدوده ) دا کیبه سطح پولبک کالس متیکه چرا ق نجاسیا سوال

 گپ باشه. یتیکوئیل هی ای نکیک هیواکنش به  تونهیم لشیدل

 

 ��متیواکنش ق لیکردن دل دایپ برای محدوده کردن مشخص ✅

 

  میگیم نی. به امیواکنش به اون سطح مهم رو داشت مینیبیته چارت مگذش بررسی در هم باز ✅

Structure Price Levels 

 وتهایپ نینسبت به آخر یوتیمشخص کردن محدوده پ دیبشن. ) با تیآپد دیها با وتیپ ایسطوح  نیدر ارتباط با ا و

 بشن (. تیها آپدواکنش ای
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 نیخود ا مینیبب میخواهی. ممیه تو چند عکس قبل دربارش حرف زد( ک4بار ) یتیکوئلی بلند کندل اون درباره ✅

 اوت بوده؟ کیکندل هم بر

 clean هیسا هی( با 3بازگشت داشته ، در محدوده ) هی( 2( در محدوده )1) وتیپ مینیبیم میکنیم یبررس یوقت

ه ک میکرده بفهم clean( که 3) هیسا با توجه به میتونیکنه از کجا م کیاون کندل بلند بزنه و بر نکهیاز ا قبل. کرده

 .یبلند نزول یو شکل کندلها  big pictureرو  از فته؟یاتفاق ب کیممکنه بر

 

 

 چارت. وینظر گرفتن سه احتمال ممکن در ال در.  H4 میفر میدر تا وتپی محدوده کردن مشخص( 1 ✅

 نیی( برگشت به پا1

 نییزدن به سمت باال و بعد برگشت به پا هی( سا2

 اوت و صعود. کی( بر3
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 هست چون خط روند به سمت باال شکسته شده.  شتریاوت ب کبری احتمال( 2 ✅

 .big pictureاحتماالت در  ی(. بررس میدیکش D1باالتر  میفر متای در رو روند خط) ��

 

 

 و صعود. نکیک دنیو احتمال پولبک به خط روند و د H1 میفر میدر تا بررسی( 3 ✅

 "". میکن زیپره اتیو از در نظر گرفتن قطع مینیبچ ویسنار دیبا میتونیشدن تا م دریتر یرا""  دوستان ب

 نیآتر//

 

 �� وتیاز شکست خط روند و شکست پ مثالی ✅

اوت ) النگ  کی( وجود دارد. ) بعد از بسته شدن کندل بر یمثال صعود نیحالت احتمال ادامه حرکت ) در ا نیا در

 (. میکنیبار ( ورود م

 

 �� وتیاز شکست خط روند و شکسته نشدن پ مثالی ✅
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 از  مثالی ��

GTL (geometrical trendline) 

درباره خطوط مورب و خطوط  دیکرد.  ) با میصحبت خواه نهایاز ترند ال نگونهیدرباره ا CPM PRO ای CPMدر  ای بعدا

 (. میروند مفصل صحبت داشته باش

 

 .H1 میفر میتا یبرا نیترند ال کی مثال( 1 ✅

 هستند. کساعتهی وتهایپ چونهست؟  H1 یبرا نیترند ال چرا

 فروش وارد شد.  شنیپوز یبرا شهیاوت ( در دو حالت م کیکندل بر لهی) به وس نیاوت شدن ترند ال کیاز بر بعد

 اوت. کی( با بسته شدن کندل براول

 ( بعد از پولبک .دوم

 

  .GTLش  به رو یقبل نترندالی دوباره رسم( 2 ✅
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را رسم  نیترند ال GTLبه سمت باال به روش  متیاز شکست خط روند و گرفتن اردر فروش و حرکت دوباره ق بعد

 . میکرد

 .دیتماس دادن با خط روند دقت کن یها برا هیو در نظر گرفتن سا دیخط روند جد دنی: به روش کشنکته

 کرد. میمفصل صحبت خواه یحرکت یایو زوا اوتهیپ بیحرکت، ش بیش ا،یدرباره هندسه، زوا CPM PRO در

 

 

 �� decision candleبا  GTLخط روند به روش درست  عالی تقارن ✅

 

 

 . کیاسپا LQ کی از مثال ✅

 .کیدرصد کندل اسپا پنجاه ( با:2سواپ زون ) همپوشانی ��

 .کی( با سواپ زون و پنجاه درصد اسپا3) متیدر ادامه واکنش ق و
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 کندل. مهیتا ن متیق سیترری و النگبار کندل ود از مثال دو ✅

 

 

 یادیز یرویالنگبار نشان دهنده وارد کردن ن یکندل. کندلها مهیتا ن متقی اصالح و النگبار کندل دو از مثال دو ✅

 ( کالی"داو" در بازار و اساس طرح تکن یادیبن هیرجوع به نظرداشته باشن. ) یاصالح هی دیبوده اند که با
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 نبوده.  LQ( که 1حرکت شارپ ) هی از لمثا ✅

 ( هست.1شدن محدوده ) clean( که نشون دهنده 1به محدوده ) هی( و زدن سا2) متیق واکنش

 (.2کردن در ) clean( که به سمت باال صعود کنه به خاطر عمل 3ما از ) انتظار

 

 

 ط.خطو دنیها و نحوه کش هیسا دنید ی( برا1) یحرکت شارپ هناحی شده زوم ✅

 

اومده و به کدوم سطح ، کدوم  میفر می، کدوم سطح ، کدوم تا هیاز کدوم ناح متی:  قدنیچ ویسنار برای ✅

 کیاومده ، کمپرس اومده حالت  CPشارپ اومده، حالت  یعنیاومده  یشیبا چه آرا نیو همچن دهیرس هیناح

هم برامون  دهیبا سطح رخ م درخورکه هنگام ب یشیآرا نیاومده. همچن یا هیروند سالم اومده و با چه زاو

 مهمه.
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 :دنیچ ویسنار ینکته برا چهار

 مبدآ  میفر می( تا1

 مقصد  میفر می( تا2

 به سمت مقصد یمتیق شی( آرا3

 مقصد ایبه سطح  دنیبعد از رس یمتیق شی( آرا4

 

 نیآتر S&D مهم نکات ��

 زون: پسوا ای پیلیف

 یرو به باال پرت کرده بوده ،ول متیچون قبال ق میداشت buy دگاهی: ما دمثال  نیکه مثال در ا یا هیناح ای سطح

 change of هیناح نیداشت. به ا میخواه sell دگاهیبهش برگرده د متیدوباره ق یکرده و وقت کیاونجا رو بر

polarity میگیهم م. 
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 توطئه روند: ��

فهم  یبرا گهیو م دونهیما م بیکردن ج یخال یابر big boysرو توطئه  کشیروند و به سبک کالس فیتعر نیآتر

 این موارد اطالع داشته باشیم.از  دیبا s&dروند به سبک 

 سهایب جنگ
 متیو مقصد ق مبدا

 نفوذ ای نگلفیا

 

 :دریو تر لگریفرق تحل

 ینیبشیبراش پ یعنیبراش سود کردن مهمه،  دریاما تر ادیدرست در ب هاشلیواقعا براش مهمه که تحل لگریتحل

که اون حرکت و  نهیو تمام تالشش ا کنهیو هر طرف که بازار بره اون هم جهتش و عوض م ستیبازار مهم ن

 نداره.  لشیرو تحل یو اصال تعصب رهیبگ

 

و  لشیکه به سرعت تحل نهیا لگریفرقش با تحل یکنه ول لیتحل دیکنه؟ چرا با لیتحل دینبا دریکه تر نجاسیا سوال

از  یکی نیسازه،ایو از دل اونها سود م سازهیمختلف رو تو ذهنش م یوهایو به سرعت سنار کنهیعوض م

 . کننیهست که دوستان بهش توجه نم ینکات نیمهمتر

 

حس  هی شهیسطح شکسته م ای هیاون ناح یبرگرده بعد وقت متیق یا هیناح ای یسطح کیانتظار دارن از  مثال

ادامه  دیو با میباش نگونهیا دیدرست نبوده ناراحتن. ما نبا شونلیو چون تحل دهیبهشون دست م یشکست

برگرده چه بشکنه ما  متیق چه یعنی نی. امیریمثال بعد از شکست و پولبک ادامه حرکت و بگ میریحرکت و بگ

 فته؟یداره کدومش اتفاق م یتیو چه اهم میکنیسود م

 

 

 سواپ زون: حیادامه توض در

 داشت.  میخواه sell دگاهیبهش برسه ما د یدو بار زون رو قطع کرده باز وقت متیق نکهیبا وجود ا نجایا در

بوده،  buy گشتهیبرم هیبه اون ناح متیق یما وقت دگاهیشده به سمت باال د کیبر هیناح یبار اول وقت یعنی

به قوت خودش  هیناح نیبوده نسبت به ا sellاول ما که  دگاهیشده د کیبر نییبار دوم به سمت پا یچون برا یول

 .هیباق
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 آلفونسو: wow trade حیتوض

 میفر میدر تا یا هیناح تیدرست کرده که باعث حما یا هیباال ناح میفر میتا کیدر  متیق big pictureتوجه به  با

 . شهیم نترییپا

 میدر تا مندید هیناح هی جادیدرست شده که به نوبه خودش باعث ا H4 میدر تا مندید هیناح کی ریدر مثال ز مثال

 . شهیم H1 میفر

 باشه: یشروط یدارا دیبا دیجد هیاون ناح یول

 تا حاال بهش واکنش نداده باشه.  متیتازه درست شده باشه و ق یعنیباشه  fresh نکهی( ا1

 نباشه.  یگرید هیگرفته از ناح ریتاث یعنیباشه  نالی( اورج2

 .wow trade گنیبهش م نیهم یهستند برا دیتر یبرا یخوب یلیخ یمناطق جاها نیا

 

 

 H4زون  مندید
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 یعنیشدن  نگلفیا 2و  1که  میشیما متوجه م نجای. ا3به محدوده  متیو باال رفتن ق H1 میفر میدر تا سیب جادیا

 دیخر شنیکه تو پولبک وارد پوز میکنیصبر م دیرس 3به محدوده  متیق ی. وقتفروش وجود نداره یبرا یاردر

 .میبش

 .دینیبیرو هم که تو عکس م جهینت

 

 نیآتر S&D مهم نکات ��

 

 هست. ) فولر ( مطرحش کرده.  یکندل یالگوها نیاز قدرتمندتر یکیکه  دبارینسایا یالگو

 در عرضه و تقاضا خوب هست. یکندل یالگوها گرید ی( هم در معرف تیل سی) کر

 H4 میفر میتا عکس
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 M15 در نجایا/  H4بار در  دبارینسایا همون
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 نیآتر S&D مهم نکات 

 : شنیورود به پوز یچندگانه برا یگنالهایاز س استفاده

 یستاره عصرگاه ی. الگومیمانیم شنیورود به پوز یبرا یکندل هیدییبعد از شکست خط روند منتظر تا نجایا در

 .میکنیسل و فعال م شنیمثال ( پوز نیزده شده ) در ا

 

CPM Episode 11 

Shadows|Types|Causes 

 

  ( Trading perspective) یحرکت دگاهدی ️☑

☑️ CLS 

☑️ LQS 

 

وم مومنت مینیبیباالتر م میفر میما شدو رو در تا نکهی. علت اباالتر میفر میهستند در تا وتهاپی همون شدوها ✅

 . زنهیه پس شدو مبشه فراهم نشد انیبه صورت کندل نما ،یمتیق راتییاون تغ نکهیفرصت ا یعنیهست. 

 .دهیباالتر نشون م میفر میخودشو به صورت شدو در تا نترییپا میفر میدر تا متیق عیواقع رفت و آمد سر در

 

 

 شدو انواع ✅

 رو جمع کرده.  هیناح کیهست که سفارشات  ییاردر شدو: شدو نگی( هانت1
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 را جمع کرده. نییپا هیسفارشات ناح بار نیکندل پ کیعکس که  مثل

 

 

 

2 )Cleaning Shadow CS 

3 )Liquidityhunt Shadow LS 

 . میداشته باش trading perspective میدار اجیاحت میدو نوع شدو رو درک کن نیا نکهیا یبرا

 یعرضه و تقاضا ی) از نواح شه،یباال گرفته م یمهایتا یوتهایاز پ یحرکت دگاهی. دمیرو بدون یحرکت دگاهید یعنی

 باال (. هینواح یها SPLباال، و 

 

 

از  متیما مثال ق یحرکت دگاهیمعنا هست که با توجه به د نیهست به ا cleaning shadow که شدو دوم نوع ✅

 کیبا  نمیبی. همونطور که در عکس مدهیرس نترییپا میفر میدر تا هیناح کیباالتر به  میفر میدر تا یقو هیناح کی

 نیکه در ا یدرست شده. انتظار هیتسو وتیپ واقعشده. در  clean گهید هینفوذ کرده و اون ناح هیشدو درون ناح

. ) تارگت عبور کنه و به تارگت خودش برسه هیبرگرده و از ناح سیتریر هیبعد از  متیهست که ق نیا میحالت دار

 .از مبدآ حرکت (.میباالتر گرفت میفر میتا هیاز ناح یحرکت دگاهیرو با توجه به د
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 یحرکت دگاهیعکس د نیمعناست که مثال در ا نیهست به ا liquidityhunt shadow که هم شدو سوم نوع ✅

و  کنهیرو جمع م هی( و سفارشات اون ناح هی) در عکس کندل با سا رسهیم یا هیناح کیبه  متیو ق هیما صعود

 .دهیخودش رو ادامه م یصعود ریمس شتریبا قدرت ب

 بسته بشه. یشتریب یبره که قراردادها ییدوست داره جاها متیکه ق نهیهانت ا یتیکوئیل نیا لیدل

 

 

 شدو: میفر متای ✅

 وسط هست. میفر میکه شدو مطعلق به تا میدار میفر میسه تا تا نجایا در

 

 

 . میریکه اون شدو متعلق بهش هست م یمیفر میتا نیکردن شدو به باالتر دایپ برای ✅

 .دهیم یحرکت دگاهیما د به کنه؟یبهمون م یچه کمک نیا
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  ؟یچطور

 .بلند مربوط بود یالنگبار و شدوها یکه به کندلها (LQ GAPگپ ) یتیکوئیبه اسم ل میداشت یمبحث ما

که از اون گپ  ی) اما ( انتظار میکنیم داشیپ نترییپا یمهایفر میهست که ما در تا یگپ هیدرون اون شدو  یعنی

 .شتریب میفر میکمتر و نه تا میفر میمربوط به شدو هست نه تا که هیاصل میفر میفقط مربوط به همون تا میدار

به همون محدوده برسه ما ازش  یوقت متی( هست که ق ی) گپ ینکیک هی: درون اون شدو بلند شتریب حیتوض

 ایکه از اون رد کردن  یانتظار یبهش بخوره برگرده. ول ایممکنه ردش کنه  یعنی. میریگیم یحرکت دگاهید

 اون شدو هست.  میفر میتا یفقط برا میبرگشتن دار

 

 

CPM Episode 12 

Shadows Examples |Types|causes examples 

 

  Trading perspective یحرکت دگاهدی ️☑

 

 شدو:  میفر میکردن تا داپی ✅

 .میزنیو عالمت م مینیبیم یلید میفر میشدو رو تو تا نیا
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شدو مربوط به  نیپس ا شهیم دهیصورت د نیبه ا یمانتل میفر میدر تا مینیبیو م میبریرو باال م مهایفر متای ✅

 میتا میکه درصورت لزوم بتون میهم اضافه کن گهیمختلف د یمهایفر میتا میتونیم ماهانه هست. میفر میتا

 .میکن دایروش پ نیشدوها رو با ا یمهایفر

 

 

 

 . میمنطقه تقاضا دار هی W1 یهفتگ میرف میکه در تا مینیبیشدو، م شتریب یبررس برای ✅

 برخورد داشته. 3آمده و به منطقه  1که از منطقه  میدار یروند صعود کیما  یحرکت دگاهیتوجه به د با

 کیشدو  نی. پس ممکنه که امیهست یصعود مپالسی)اصالح( موج ا سیتریکه االن در ر میدیم احتمال

liquidityhunt shadow خودش ادامه بده. یاصل یباال اومدن از منطقه تقاضا به روند صعودبعد از  متیباشه و ق 

 .ادیب نترییپا 2از منطقه تقاضا  متیباشه و ق cleaning shadow هیشدو  نیهم هست که ا ممکن

 یتا حدود کنهیبهمون کمک م نیا میهست سیتریکه ما االن در لگ ر ادیبه نظر م مپالسی))اما با توجه به لگ ا

 (( .میداشته باش اهدگید میبتون
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صورت  هیکه در ناح ینفوذ نیو با توجه به ا میریگیکه ما حال حاضر و در نظر م نهیکه وجود داره ا ای نکته ✅

و بعد از اونجا به صعود  ادیم نترییپا یتا نواح متیهست که ق ینطوریا دگاهمونیگرفته ) با توجه به شدو بلند ( د

و در بلند  یدر کوتاه مدت روند نزول یعنی. دهیم امههست ( اد یکه روند صعودبلند مدت  دگاهی) با توجه به د

 ما هست.  دگاهید یمدت روند صعود

 

 

 (( LQ GAP )که درباره ) یحاتیکه تو شدو بلند با توجه به توض نهیمهم هست ا نیآتر یبرا نجایکه ا یزچی ✅

 مهم هست. نکیک ایبه اون گپ  متیهست که واکنش ق ینکیک هیداده شد 

 (. میاستفاده کن میتونیمشخص شده م 1شماره ) Footprint یاز کندلها نکیکردن اون ک دایپ یبرا

هر  ای یآمدن از محدوده آب نییبعد از پا شتر،ینزول ب ای یآمدن از محدوده آب نییمهم: درباره صعود بعد از پا نکته

 .مینیچیم ویو فقط سنار میکنینم یا ینیشبیپ چیما ه گهیاتفاق د
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 بعدی مثال ✅

 میو چک کردن تا H1کندلها در  عیتوجه به اندازه نرمال بق با. میکنیم دایپ H1 میفر میکندل با شدو بلند در تا هی

 هست.  H1 میفر میکندل متعلق به تا نیهست که ا نیبرداشت ما ا M30و  H4 یمهایفر

محدوده اون  شتریب یبررس یزده. برا هیسا کندل مورد نظر هیسا یها مهیکندل تا ن نیا یکندل بقل درست

 .میکنیرو مشخص م هیسا

 

 .میزنیمشترک کندل مورد نظر عالمت م هیرو با سا یکندل بقل هسای محدوده ✅
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 یقو مندیمحدوده د هی شیمشترک کندل مورد نظر و کندل قبل هیکه اون محدوده سا مینیبیم M1 میفر متای در ✅

 (1درست کرده. )

کندلها رو به باالست و  بیش یعنیدرست شده.  MNH هیکه  میشی( متوجه م2کندلها در محدوده ) شیآرا از

 .دهیصعود رو م هی دینو

 باز کرده.  شتریصعود ب ی( که بازم راه و برا3هست ) cleaning وتیپ هی MNHبعد از  وتیپ

 شده.  یزون هست باال رفته و ازونجا نزول یسوپال هیکه  4تا محدوده  متیق

 (. میزون رو از  شدو بلند گرفت یتا محدوده سوپال هادگاهید نی) همه ا

 

 

 از شدوها هایی نمونه ✅

 هست. H1 میفر میشدو متعلق به تا نیبا توجه به اندازه کندلها ا مینیبیم میکنیچنج مرو مهایفر میتا یوقت

 . نهیشدو رو بب نی%  ا50 ومدهین متیهنوز ق مینیبیکه م همونطور
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 اردرها زده شده. یجمع آور یهانت شدو هست و برا یتیکوئیل هیشدو  نیکه ا مینیبیم نجاای ✅

 

 

 

شدو هست.  liquidityhuntو در بلند مدت  cleaningدر کوتاه مدت  میبود که گفت یکلیهم همون شدو و نای ✅

 بشه (. تونهیم یعنی) 

 .میو انجام بد متیخوانش ق میتونیانواعشون م صیشدوها و تشخ یبا بررس ینطورهمی �� نکته
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 .میکنیم شونیکه بررس میما سه تا شدو دار ( D1 میفر می) تا نجاای در ✅

 . دهیرو د 2 هیسا انهیم 3 هیسا کرده. نیرو کل 1 هیسا 2 هیسا

 .میبریم نییپا شتریب یبررس یو برا میفر میتا حاال

 

 H4 میفر میدر تا شدوها همون ✅

 اومده بود مشخصه.  2% شدو 50که تا  3 شدوخصه. مش 1شدن شدو  نیکل

 برابر هست.  3اومدن شدو  نییبا حد پا میفر میتا نی( در ا1شدو ) Footprint: نکته

 .مینیبیم زشیرو هم که در چند کندل بعد و ر جهینت
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CPM Episode 13 

Supply&Demand |LQ pattern|Decision Candle|Kink 

 

 با اما دارد کالسیک ی شانه و سر مشابه آرایشی که است LQ PATTERN مارکت ساختار ترین رارپرتک ️☑

 ! شودمی شکسته سمت کدام به طرفه دو هانت لیکوییدیتی از بعد شانه و سر این دانیممی خوبی احتمال

 ️❤ عزیزانم تقدیم بار اولین برای متفاوت ای ناحیه کندل، دیسیژن��

 .( کنید دنبال را بعدی قسمت DC & KINK کامل شرح برای)

 

 :دراپ و رالی حرکت ✅

  در معمولی ترند حرکت با دراپ و رالی حرکت تفاوت

  مومنتوم( 1

 (. هست درجه 75 تا 45 بین زاویه این.  ) هست کندمی ایجاد افقی خط با حرکت اون که ای زاویه( 2

 حرکت این کندل دو یا یک با که میگیم( پل) حرکت به دباش درجه 75  از بیشتر افقی خط با حرکت زاویه اگر

 .میشه انجام شدید

 

  :بیس ✅

 . است فروشندگان و خریداران بین تعادل محدوده

 .هست درجه 15 تا 0 از بیس از بعد حرکت و بیس یک بین زاویه
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 عدد  شش از یشترب کندلها تعداد اگر. هست کندل شش اکثر حد تا یک از خاص فریم تایم یک در بیس یک ✅

 .کنیم عوض را فریم تایم باید و نمیکنیم نگاه بیس به درست فریم تایم در پس باشد

 

 :بیس از دراپ یا رالی حرکت نمونه چهار ✅

 دراپ بیس دراپ( 1

 رالی بیس دراپ( 2

 دراپ بیس رالی( 3

 رالی بیس رالی( 4

 15 تا 0 بین شده ایجاد زوایای اگر و کنیم دقت تقاضا و عرضه مبحث در باید ها بیس و حرکات بین زوایای به

 .باشیم داشته و نواحی اون به بازگشتش هنگام نواحی این به قیمت واکنش انتظار نباید نباشد درجه
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 Supply & Demand نواحی ✅

 یهناح میشه شدو ترینپایین تا شدو باالترین از. شده درست دوجی کندل تا دو از که داریم بیسی یه ما مثال

 .دیمند ساپالی

 �� دارن انواع دیمند ساپالی نواحی این حاال

 

 :دیمند ساپالی نواحی همون یا بیسها از نمونه دو ✅

1 )DC یا Pivot   2 )Kink  

 بهشون رسیدن از بعد قیمت یعنی هستن reversal که هست Decision candle همون ها سی دی( 1

 . برگشته

 ادامه خودش حرکت به بعد و داشته مکسی یه بهشون برخورد از بعد متقی که هستن بیسهایی ها کینک( 2

 .هستن continuation اصل در داده

 . قویترین ها dc قیمت برگردوندن قدرت لحاظ از

 توضیح دربارش که حرکتی زاویه برامون اینجا چون کنیم قاطی(( پیوتها)) مبحث با رو ها dc نباید: مهم نکته

 کرده حرکت(  دراپ و رالی)  صورت به(  گیری تصمیم کندل ) dc به برخورد از قبل یا عدب قیمت اینکه و دادیم

 .مهمه باشه

 

 :هانت LQ پترن ✅

 دو هانت لیکوئیتی توسط بعد ساخته رو(  2 آبی)  دره پایین رفته بعد ساخته رو(  1 آبی)  قله و باال اومده قیمت

 . میشه مواجه هست مارکت در نقدینگی کردن عجم برای دادیم توضیح که(  1 و 2 قرمز)  طرفه

 و میکنه انتخاب رو(  2 یا 1 سبز)  راه دو از یکی و برمیگرده گیری تصمیم سطح به قیمت هانت لیکوئیتی از بعد

 .میده ادامه خودش حرکت به
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 trading) به بستگی بیشتره وقوعش درصد رفتن، پایین یا باال های راه این از یکی کدوم اینکه نکته

perspective) همون یا (big picture) اتفاق درصد باالتر فریمهای تایم در چارت برسی به توجه با یعنی. داره 

 . میزنیم تخمین و هانت LQ از بعد اینها هردوی افتادن

 

 با و بریم پایینتر فریمهای تایم به برگشت سطح به هانت LQ از بعد قیمت وقتی که اینه هم دیگه راه یک

 اومدن پایین یا رفتن، باال حاالت از یکی پایین، فریم تایم اون در روند خطوط شکست و کندل به کندل یبررس

 .بچینیم سناریو براش و قیمت

 

 

 سروشانه یا دهنده ادامه سروشانه صورت به که هست هم کالسیک تکنیکال تحلیل در هانت لیکوئیتی ✅

 .میشه مطرح بازگشتی

 . هستند(  1و2 )  پیوتهای مهمه که چیزی

 که trading perspective و میده نشون باالتر فریم تایم در و صعودی روند ما به Big picture اگر مثال این در

 رو creating order(1) پیوت پس بود خواهد صعودی روند که میگه ما به باشه مختلف چیزهای شامل ممکنه

 . داشت خواهیم

 

 رو cleaning pivot( 2) پس میداد و نزولی روند و ریزش نوید ما به Trading perspective و Big picture اگر ولی

 .داشت خواهیم

 

 

CPM Episode 14 

Decision Candle Types|Kink Types|Spikes 

 

  (Causes سفارشات آوری جمع اساس بر( دهنده ادامه های بیس)ها کینک و ها کندل دیسیژن انواع��

 ها اسپایک تارساخ ��
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 :کندل دسیژن ✅

 دسیژن بتونیم تا کنیم پیدا رو لگ یک درست فریم تایم که اینه مهم. هست Leg یک از اول کندل ، کندل دسیژن

 .بدیم تشخیص درستی به و کندل

 (.کنید رجوع لگها مبحث به Leg درست فریم تایم کردن پیدا برای)

 سناریو برای میرسه کندل دسیژن به قیمت وقتی چون. هست ممه ما برای داره کندل دسیژن که ای محدوده

 .هست خوبی محدوده خیلی ترید در چیدن

 

 . میکنیم مشخص و هست پایینش تا باال از که کندل دسیژن محدوده ✅

 .هست بزرگی محدوده قاعدتا محدوده این: 1 نکته

 . داریم رو تسویه پیوت یا liquidation پیوت یه انتظار ما میرسه محدوده این باالی به قیمت وقتی��( 1

  .FPB به برخورد و کندل دسیژن محدوده به نفوذ دوباره و بازگشت بعد، ��(2

 .cleaning پیوت یه اون از بعد ��(3

 .continuation پیوت یه بعد ��(4

 .بریم پایینتر فریمهای تایم به باید دیدگاه کردن پیدا و ها محدوده این بررسی برای:  2 نکته

 که هم برگرده نخواست و داشت رو محدوده از گذار قصد کندل دسیژن محدوده به نفوذ از بعد قیمت اگر: 3 نکته

 .نیست عکس این به مربوط

 دیدگاه چون هست مهم ما برای ناحیه سه این با قیمت رفتار و کندل این انتهای و اواسط ابتدا، محدوده: 4 نکته

 مسائلی موارد باقی و trading perspective به توجه با. ) میگیریم نواحی این با قیمت رفتار از رو قیمت حرکت

 (. شده داده توضیح cpm تو که
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 :ددارن که جایگاهی و اهمیت و کندلها دسیژن انواع ✅

 (.  هست فریم تایم اساس بر ما کار مبنای. ) فریمشون تایم اساس بر( 1

 بهشون برخورد از بعد قیمت یعنی ، هستند Reversal و دارن وتیپی حالت کندلها دسیژن گفتیم که همونطور

 هست فریمشون تایم به مربوط کندلها دسیژن قدرت خب(.  میفته اتفاق این  زیاد احتمال البته)  میکنه بازگشت

 .بیشتره هم قدرتش باشه باالتر کندل دسیژن اون فریم تایم چه هر اینکه و

 اون قدرت درجه کننده تعیین هست درش کندل دسیژن که Leg اون اویهز یعنی. لگشون زاویه اساس بر( 2

 (.  بیشتره کندل دسیژن اون قدرت باشه کمتر لگ زاویه چقدر هر. ) هست کندل دسیژن

 شامل که داریم سویینگ یه ما مثال. کجاس کندل دسیژن اون جایگاه سویینگ یا ترند در اینکه اساس بر( 3

  مهمه؟ ما برای هست لگها اون تو که کندلهایی دسیژن از یکی مکدو. هست ایمپالسیو لگهای

  FPB پیوت تو بوده حرکت منشأ که دسیژنی( اول

 حرکت منشأ دسیژن از قبل که کندلی دسیژن(.  بوده حرکت منشأ دسیژن)  از قبل که اصلی دسیژن( دوم

 .هست CID یا TC تو اصل در هست

 دسیژن یه خودش میتونه اش دیگه کندلهای و کندلها دسیژن و لگها اون همه با سویینگ اون خود حاال: نکته

 .باشه بزرگتر فریم تایم یه تو کندل

 

 �👆👆�1,2,3 موارد رو کندلها دسیژن مورد در آترین توضیحات ✅
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 :کرده چه قبلی پیوت با کندل دسیژن اینکه (4 مورد کندلها دسیژن ادامه ✅

 (1)�� عکس در کندل دسیژن

 (2) عکس در لیقب پیوت

 کرده؟ clean خودشو قبلی پیوت اینکه( اول

 کرده؟ breakout خودشو قبلی پیوت اینکه( دوم

 کرده؟ liquidityhunt خودشو قبلی پیوت اینکه( سوم

 میشه قبلی پیوت شدن اوت بریک یا قبلی پیوت شدن کلین باعث کندل دسیژن وقتی چیه؟ اینا فرق حاال خب

 نتیجه میکنه هانت لیکوئیتی خودشو قبلی پیوت وقتی ولی ، هست قوی کندل دسیژن اون که میگیریم نتیجه

 کندل دسیژن اون که میده اینو احتمال قبلی پیوت شدن هانت Lq. نیست قوی کندل دسیژن اون که گیریممی

 .بده ادامه خودش حرکت به ممکنه قبلی جهت در قیمت و نداره Reversal نقش

 کندل دسیژن محدوده به قیمت دیگه داره احتمال میکنه اوت بریک خودشو قبلی پیوت کندل دسیژن وقتی: نکته

 .کنه حرکت(  ببینه و کندل دسیژن محدوده اینکه بدون)  و باشه نداشته هم بازگشتی یه

 

 :حدودش و فریم تایم ، کندل دسیژن ✅

 تایم وقتی. بشه تخابان درست هست درش که لگی اساس بر کندل دسیژن فریم تایم که هست مهم خیلی

(.  میده و تسویه پیوت این باال احتمال با یعنی. ) میده ما به رو 1 تسویه پبوت شد مشخص کندل دسیژن فریم

 . نشده یا شده FPB شدن کلین باعث ببینین باید که میشه درست پیوتی کندل دسیژن محدوده تو بعد

 اینا. )))) هست محتمل 2 سناریو نکرده کلین و FPB اگر هست، محتمل 1 سناریو پس کرده کلین و FPB اگر

 یکی میکنه FPB با 2 پیوت که رفتاری و big picture به توجه با یعنی داره هم trading perspective به بستگی

 ((((. میشه بیشتر وقوعش احتمال سناریوها از

 ما به نتونه داره که محدودی های فریم متای تعداد به توجه با رو لگ به مربوط فریم تایم ممکنه تریدر متا :نکته 

 ...آخر یال و میاد در اشتباه هم کندل دسیژن فریم تایم کنیم پیدا نتونیم رو لگ فریم تایم وقتی. بده



100 

 

 

 Kinks یا ها گره ✅

 . دارن دهنده ادامه حالت ولی هستند بیسها همون گفتیم که همونطور

 رالی بیس رالی( 1

 دراپ بیس دراپ( 2

 فریم تایم تو باید رو کینکها که اینه مهم نکته و میکنه فرق فریمشون تایم زوایاشون، دارن، انواعی نهاای حاال

 (. میکنیم نگاه ترند یا سویینگ فریم تایم در رو کینکها ما.  ) ببینیم درستش

 

 

 ��کینک انواع ✅

 

 

 :Decision kink یا گیری تصمیم کینک( 1 ✅
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 2 یا 1 حالت اینکه برای میشه گیری تصمیم که(  قرمز محدوده)  میشه درست کینکی یه داریم TCP یه وقتی

 میدن تشکیل که هم پیوتی. هستن کینک یه خودشون نوعی به ها FPB که میشیم متوجه اینجا. بیفته اتفاق

 .هست Continuation پیوت یا FPB پیوت

 

 

 :Liquidation kink یا تسویه کینک( 2 ✅

 کینک در یعنی)  اونجا تارگتشون شدن وارد(  دهنده ادامه پیوت , FPB)  یا TCP تو که کسایی که هست کینکی

 (.  میخوره تسویه

 قراره نداشته خبر هم روحش و داشته استراحتی یه تسویه کینک تو قیمت بشه درست TCP اینکه از قبل حاال

 .بشه تسویه کینک بعدا

 

 :Fractal kink یا فرکتالی کینک( 3 ✅

 یه بیسهایی یه کینکهایی یه M15 فریم تایم تو راهش سر بعد هست H4 مال اصلش که داریم حرکتی یه مثال

 .هست H4 فریم تایم مال که اصلیه حرکت تکمیل هدفش که میکنه درست تعادلهایی

 ادامه برای هست H4 یا H1 مثل باالتر فریم تایم کندلهای تکمیل هدف به M15 تو بیسها یا کینکها اون تشکیل

 .زدیم مثال که H4 فریم تایم حرکت
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 :استاتیک نوع Breakout کینک( 4 ✅

 (. میگیم بهش استاتیک همین برای میشکونه رو سطوح)  

 رقم رو حرکت ادامه و(  مستطیل محدوده تو)  شده تشکیل اوت بریک از بعد که هست کینکی اون استاتیک نوع

 .زده

 

 :داینامیک نوع Breakout کینک( 4 ✅

 (. میگیم داینامیک بهش همین برای میشکونه و روند خط)  

 بزرگ مستطیل محدوده عکس تو. شدن trend changing باعث اینا چون بیشتره استاتیک از اهمیتش نوع این

 . پایینتره فریم تایم تو شدش بهینه کوچیکه مستطیل و هست

 

 :نکته ✅

 .میدن ما به حرکتی انتظار چون مهمن کینکها همه اصل در ولی هستن مهم اوت بریک و دسیژن کینکهای 
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 :Spike structure اسپایک ✅

 حرکت برخورد، از بعد معموال و میکنن برخورد جایی به حرکتشون انتهای در که هستن شارپی حرکات اسپایکها

 . میشه تبریک رنج به شارپ از

 . مهمه ما برای میبینید عکس در که همونطور نشدنش یا شدن کلین که هست کینکی یه اسپایک حرکات بین

 برای باشه گرفته صورت برخورد ناحیه اون کجای باز که میخورن ای ناحیه یا جایی یک به اسپایکها که گفتیم)) 

 ((. باشه متفاوت میتونه برخورد از بعد واکنشش ناحیه در اسپایک نفوذ نسبت به چون مهمه ما

 

 

CPM Episode 15 

Decision Candle|Kink|Examples on chart  

 ( بیتکوین الیو چارت روی بر ها مثال) ها کینک و ها کندل دیسیژن ��

 

 

   :کندلها دسیژن ✅

 . میکنیم مشخص دقیقه پنج فریم تایم در پیوت یک

 ورهمینط و(.  باشه دره یا قله یک که جایی)  ، داریم پیوت یه ما که هستن جایی کندلها دسیژن که گفتیم ما

 .میشه تعیین پیوت فریم تایم اساس بر کندل دسیژن فریم تایم که گفتیم
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 تایم این مال شدو النگ این که میبینیم و میکنیم مشخص دقیقه پنج فریم تایم در و پیوتیمون محدوده خب ✅

 .میبریم باالتر و فریم تایم پس نیست فریم

 

 که حرکتی و کندلها از. هست فریم تایم این به بوطمر شدو النگ این میده نشون دقیقه سی فریم تایم ✅

 .کرد خواهد نزول باالتر های محدوده از و هست دار ادامه حرکت این که میشیم متوجه شده شروع

 

 پولبک یه روند خط به میخواد که مشخصه. میکشیم روند خط یه و برمیگردیم دقیقه پنج فریم تایم به دوباره ✅

 .کنه شروع و ریزشش ازونجا و برسونه باالتر نواحی به خودشو و بزنه
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] 

 پنج فریم تایم مال اینجا داریم که کندلی دسیژن االن. نواحیه درست رسم هست مهم خیلی که ای نکته ✅

 .میکنیم بهینش پایینتر فریم تایم میریم بعد میکنیم مشخص و محدودش. هست دقیقه

 

 .میکنیم مشخص و محدودش و میکنیم پیدا جنگ کندل یه(  کندل دسیژن دل تو)  دقیقه یک فریم تایم تو ✅

 

 حرکت، این فروش پوزیشن گرفتن برای و میکنیم رسم روند خط یه دقیقه یک فریم تایم تو همینجا خب ✅

 تارگت به رسیدن از بعد. میکنیم مشخص رو دو و یک تارگت های محدوده و شده شکسته روند خط که میبینیم

 .رسید خواهد هم رنگ سبز محدوده ایه لبه به احتماال دو

 .بدیم انجام خوبی اسکلپهای میتونیم روش این با دیجیتال ،ارزهای فیوچرز تو: نکته
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 چون کجاست؟ شده روند خط اون شکست باعث که ای ناحیه باشیم داشته نظر در باید FPB با رابطه در ✅

 برامون ناحیه این و میگیریم درنظر FPB عنوان به و کردیم مشخص که کندل اون محدوده پایینه خیلی فریم تایم

 .مهمه خیلی

 

(  1)  چپ سمت سایه و محدوده با و داریم(  جنگ کندل یه بیس، یه شدو، النگ)  یه ما ساختار این در ✅

 SPL یک  2 تا 1 از شکل مستطیل شده بهینه محدوده)  .دادیم توضیح مختصر رو ها SPL ما. میکنیم بهینش

 (.  هست

 ریزی برنامه(  2)  محدوده در دقیقه پنج فریم تایم در حاال دادیم انجام ساعته یک فریم تایم تو رو کارها این

 .ترید برای میکنیم
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 ��قبلی عکس محدوده شده بزرگ ✅

 

)  باالی صعودی کندل یه شدن بسته از بعد بگیریم بای پوزیشن بخوایم اگه دقیقه پنج فریم تایم تو اینجا خب ✅

 باالش روند خط وقتی میتونیم بیشتر کاری محکم برای. کنیم ورود میتونیم ، شده درست که(  جنگ ندلک

 .کنیم ورود شد شکسته
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 حرکت منشأ هم بعد(  2)  زون سواپ محدوده بعد(   1)  اول میتونه هم خریدمون پوزیشن این تارگتهای ✅

 .باشه(  3)  ریزشی

 مدیریت و ریسکمون و بشیم وارد پوزیشن چند با مهمه چقدر اینکه و یممیرس هم اسکیلز تریدینگ بحث به ✅

 اینقدر کوچیک تریدرهای اما بگیره پس ازشون سودهاشونو بازار که نمیدن اجازه هرگز بزرگ تریدرهای. کنیم

 نای و میبندن ضرر با رو درست تحلیل با پوزیشنهای حتی که سراغشون میاد ترس و طمع اینقدر و میکنن تعلل

 .  افتضاحه

 معجزه این و بشه خارج معامله از کم ضرر یا کم سود با ممکنه بکنه، تحلیل غلط اگر حتی ای حرفه تریدر یه

 .درست پوزیشن مدیریت خاطر به ندارن بزرگ ضررهای وقت هیچ که بزرگه تریدرهای

 

 : میزنیم مثال یه کینکها مورد در ✅

 . بره باالتر میخواد که میده نشون و شده کلین 1 ودهمحد در که داریم کینک یه مستطیل چپ سمت

 . داده رخ هانت LQ که میبینیم(  بنفش رنگ)  2 و1 محدوده در

 کال خورد استاپمون اگر که بگذاریم جایی رو استاپ باید ما پوزیشن، گرفتن در: گذاری استاپ درباره مهم نکته

 پوزیشن وارد(  اولمون تحلیل خالف جهات در)  درست جهت در بتونیم استاپ خوردن با و بشه feil تحلیلمون

 تحلیل شدن feil شد زده وقتی و بگیره قرار مطمئنی جای باید استاپ اوال که معناست این به این. بشیم جدید

 . کنه ثابت رو

. کنه حرکت دوباره درست تحلیل جهت در قیمت بعد و بشه زده شدو یه با که باشه جایی نباید استاپ ��

 :( باشه مطمئن جاش باید اپاست

 

 بعدی مثال ✅

 اینجا و خرید پوزیشن میشه چطوری ببینیم میخوایم حاال. صعود بعد و نزولی حرکت یه ، داریم کینک یه اینجا ما

 .گرفت
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 .هست نظرمون مد که اونجا به تا میزنیم عالمتش که داریم منشأ کندل یه اینجا ✅

 

 روند خط شکست و روند خط کشیدن با. داریم changing direction انتظار ما رنگ قرمز مستطیل محدوده در ✅

 .شد خرید پوزیشن وارد میشه

 .هست جدید دیمند ساپالی نواحیه ایجاد معنیه به ما برای شکستشونو روند خطوط کشیدن: نکته

 

 .صعود دوباره و کندل دسیژن به واکنش بینیممی که شده مشخص کندل دسیژن اینجا ✅
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 محدوده که میبینیم بعد.  داشتیم نگه و داشتیم نظر در اول از که کینک محدوده تا و خرید پوزیشن اینجا خب ✅

 هدوبار صعود های نشانه وقتی و پایین فریمهای تایم تو میایم که اینه میکنیمکه کاری. باال سمت به کرده رد رو

 با که گفتیم ما. هست گپ اون منشأش که رنگ قرمز مستطیل محدوده تا میگیریم خرید پوزیشن دوباره دیدیم

 SPL و زون سواپ یه قرمز مستطیل محدوده(.  باال مومنتوم با کندلهایی. ) کنیممی برخورد ها کندل مثل گپها

 .هست هم

 �� یادآوری

 بمور یا افقی میتونن ها محدوده این. میکنه حرکت بینشون قیمت که هستند هایی محدوده : SPL ال پی اس

 . باشن

 وقتی. میکنه ردش که وقتی تا میکرده ریزش خوردهمی بهش قیمت وقتی( مثال) که ای محدوده: زون سواپ

 .میکنه صعود میکنه برخورد محدوده همون به وقتی و میکنه تغییر رفتارش میکنه ردش

 

 خط. ) شد فروش نپوزیش وارد میشه تهاجمی روند خط اون کشیدن با خرید پوزیشنهای یا پوزیشن از بعد ✅

 استاپمون فروختیممی روند خط اون با اگر که داشت احتمال(.  زیاد شیب با روندی خط یعنی تهاجمی روند

 .داره بیشتری اطمینان که بکشیم کمتر شیب با میکنیم سعی و روند خط که گفتیم ولی. خوردمی
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 :( عالی خیلیم و تهاجمی غیر روند خط اینم ✅

 

 changing direction درباره نکاتی ✅

 

 خرید برای خریداران تمایل از هایی نشانه 1 سبز محدوده در. کردهگیر باکسی یه تو قیمت که میبینیم اینجا ✅

 این به ما ولی. پسندنمی خرید برای دارن رو اینحا نزولی روند یه از بعد خریداران یواش یواش یعنی. میبینیم

 .نشده شکسته هم درون خط چون نمیکنیم چندانی توجه

 نشون و شده شکسته کههم روند خط. میکنه کار داره که میشیم متوجه و میبینیم رو 2 جنگ کندل محدوده

 .بیفته اتفاق میخواد CID یا changing direction یه که اینه دهنده
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 اعتبار بی شأمن چون)  مهمه خیلی که داریم کندلدسیژن یه 1 محدودهتو ما روند خط شکست از بعد خب ✅

 1 محدوده این دیدن با فروش سفارش وجود عدم عمال(  بوده خودش از قبل های محدوده و ریزشها تمام کردن

 و مهمه خیلی ما برای 3 محدوده نهایت در. شده هانت LQ یه 2 محدودهتو کههم بعدش. میشه ثابت بهمون

 .شد خرید پوزیشن وارد اونجا میشه

 

 .شد خرید پوزیشن وارد میشد 2 تهاجمی غیر یا 1 اجمیته روند خط شکست با ✅

 

 که باکس این در مثال. داشت انعطاف باید و بود وابسته تحلیل برای ثابت چیز یک به نباید کلی طور به ✅

 در. دارن اهمیت باشه(  دره تک یا قله تک)  یک که جایی پیوتها چون ندادیم اهمیت پیوتهابه کردیم بررسیش

 استفاده...  و کینکها شدن کلین کینکها، کندلها، دسیژن جمله از ای دیگه های نشانه از(  باکس ) مثال این

 .کردیم
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 .میکنه استفاده تحلیل برای کندل دسیژن و پیوت از 1 محدوده در آترین مثال ✅

 

 اصل در هک FPB از و ،(  ریزش بعد و کرده هانت LQ و دومی ،قله سومی قله)  هانت LQ از 2 محدوده در 

 اال و هستیم خوب اتفاقات منتظر FPB محدوده به قیمت بازگشت موقع. کرده استفاده هست کینک دسیژن

 ...آخر

 

CPM Episode 16 

Market phases|Market cycles 

  بازار حرکتی فازهای و مارکت های سیکل ��

 

 ��زوایا دید از ها سایکل یا مارکت فازهای ✅

 

1) Consolidation cp  یا   Base یا 

0-15 degree 

2)  Weak trends , three drive 

15-30 degree  (الیوت موجیهای پنج)  

3) Normal or healthy trend 

15-30 degree 

4) Rally & drap 

45-75 degree 
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5)  Pole or flag 

75-90 degree 

 

 

 

  کالسیک تکنیکال تحلیل دید از سایکلها یا مارکت فازهای ✅

 

1 ) Pole باال مومنتوم   

2 ) Channels = Healthy trend 

3 ) Trading range = base or consolidation 

 

 یکدیگر به ها سایکل تبدیل ✅

 و شده channel یه وارد و جایی یه به خورده بعد و داشتیم healthy trend یا معمولی ترند یه ما مثال این در

 .ریخته نهایتا
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 . شده consolidation یه وارد healthy trend یه از اینجا یا ✅

 .ریخته و خورده FPB به( 2) ناحیه در بعد شده هانت lq( 1) ناحیه در

 

 . میشن تبدیل بیسها به دراپها یا رالیها معموال سایکلها تبدیل در ✅

 در هست رنج همون base یا consolidation که گفتیم. ) میشن کانال وارد یا میشن رنج یا هم پلها یا فلگها

 (. کالسیک ایلتح

 قیمت چون باشیم داشته بعدش مومنتوم با دیگه حرکت یه انتظار نباید داریم مومنتوم با حرکت یه وقتی: نکته

 .کنه نزدیک میانگین به خودشو و کنه اصالح خودشو ATR باید

 

 یک به یمتق رسیدن از بعد که حرکتی نوع انتظار و بشناسیم رو نواحی باید ما که اینه هست که ای نکته ✅

 . کنیم بررسی قبل از رو داریم رو خاص ناحیه

 به حرکت یه انتظار اتمامشون از بعد که داریم و الیوت موجیهای پنج همون یا tre drive ما چپ سمت مثال در ��

 .داریم رو باال مومنتوم با پایین سمت
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 فریم تایم که قیمت میخوره ای ناحیه یه به بعدش داریم باال مومنتوم با حرکت یه وقتی راست سمت مثال در ��

 حرکاتش طال معموال. شده تبدیل بیس به که هست رالی باال مومنتوم با حرکت این. مهمه ما برای ناحیه اون

 .میفته healthy trend یه تو کم خیلی و هست اینگونه

 htf نوع از ناحیه اون اگر چون مهمه خورده بهش رالی حرکت از بعد قیمت که ای ناحیه اون فریم تایم که گفتیم

 .میره باالتر هم حیهنا اون در قیمت ماندگاری زمان یا remaining time پس باشه higher time-frame یا

 به و اومده فریمی تایم چه با ای ناحیه چه از قیمت اینکه و هست مهم خیلی big picture که گفتیم: نکته

 .کجاست بعدیش احتمالی مقصد و کنه پر رو زمانی انتظار تا رسیده ما نظر مورد ناحیه

 

 

CPM Episode 17 

Market phases examples|Market cycles examples  

 

 ( چارت روی ها مثال) بازار حرکتی فازهای و مارکت های سیکل ��

 

  trading cycles در زمان بررسی ✅

 .بوده رنج کندل ۲۲ تا ۱۷ حدود H1 فریم تایم در( 1

 

  trading cycles در زمان بررسی ✅

 .بوده رنج کندل ۲۲ تا ۱۷ حدود H1 فریم تایم در( 2
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  trading cycles در زمان بررسی ✅

 .بوده رنج کندل  ۲۲ تا ۱۷ حدود H1 فریم تایم در( 3

 

  trading cycles در مسافت بررسی ✅

 . چارت هداشت حرکت مقدار یک حدودا رنج از بعد و قبل H1 فریم تایم در

 .کنیم بررسی متفاوت سایکلهای در مسافتی و زمانی لحاظ از رو چارت یه رفتار حدودا میتونیم صورت بدین

 

 سایکلها و متفاوت فازهای کردن پیدا و یورو چارت بررسی ✅

 داشته واکنش میتونه دوم کانال سقف با قیمت برخورد با .channel تا دو و داریم اسپایک فاز تا دو مثال این در

 .باشیم
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 دیگر مثال. سایکلها و متفاوت فازهای کردن پیدا و یورو چارت بررسی ✅

 کانال چون. ) بفروشیم کانال سقفهای در و بخریم کانال کفهای در میتونیم که داریم و( 1) محدوده در کانال

 وارد میشه( 2) روند خط محدوده در کانال شکست از بعد(.  بدیم انجام احتیاط با باید و خرید هست نزولی

 (. 3) تارگت تا شد خرید پوزیشن

 در و خرید کفها در اسکلپی صورت به میشه پایین فریمهای تایم در که هست رنج فاز یه هم( 4) قرمز محدوده

 .فروخت سقفهای

 

 دیگر مثال. سایکلها و متفاوت فازهای کردن پیدا و یورو چارت بررسی ✅

 .دوم کانال به اول نالکا فاز تبدیل و کانال دو مثال

 

 دیگر مثال. سایکلها و متفاوت فازهای کردن پیدا و یورو چارت بررسی ✅

 .فاز این از شارپ صورت به خروجش و فاز این درون pole صورت به قیمت ورود .consolidation فاز
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 دیگر مثال. سایکلها و متفاوت فازهای کردن پیدا و یورو چارت بررسی ✅

 

  ما وقتی مثال کنه عادت فازهای این دیدن به چشممون باید و هست مهم مارکت فازهای بحث

consolidation, compress, base 

 .بکنه شارپی حرکت یه باید قیمت بعدش احتماال میبینیم

 

   �� یادآوری ✅

 . ریزش و FPB به برخورد بعد داریم( 1) در و FPB یه قبل مثال از بعد

 (. 3) تارگت تا شد خرید پوزیشن وارد میشد( 2) روند خط شکست با که شتیمدا رنج فاز یه پایین در

)  ،سوم ،دوم اول تارگتهای تا شد فروش پوزیشن وارد میشد دیگه روند خط یه کشیدن با تارگت شدن تاچ از بعد

 (.آبی خطوط
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 .سایکلها و متفاوت فازهای کردن پیدا و H4 فریم تایم بیتکوین چارت بررسی ✅

 .فروخت اسکلپی سقفها در و خرید میشه کفها در که میبینیم و صعودی کانال

 

. ) برسونه کندل دسیژن به خودشو دوباره تا میکنیم صبر. شده خارج کانال از قیمت که میبینیم اینجا خب ✅

 (. شده گیری تصمیم کانال از خروج برای توش که کندلی دسیژن

 

 .M15 فریم تایم تو میایم ✅
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 .M15 فریم تایم تو میکشیم دیگه الکان یه ✅

 

 . هست واضح( کانال به پولبک و پایین به کانال شکست) و M1 فریم تایم تو میایم ✅

 .شد فروش پوزیشن وارد میشه اینگلفینگ یا پینبار کندل مثل کندلی الگوهای با ولی نداریم روند خط اینجا

 

 .میشه استفاده زیاد ما سبک در کانال اینکه و هست کانال کشیدن تمرین بر آترین تأکید ✅

 ساده خط یه فقط همین برای. میشن رسم شدوها و کندلها شدن بسته و باز مشترک از کانالها �� یادآوری

 . نمیکشیم

 شکستش برای که میکنه پیدا فریمی تایم یه محدودش یعنی کانال اون میکنیم رسم خطه دو صورت به وقتی

 برای و هستن همینطور هم روند خطوط. کنیم نگاه هست فریم تایم همون به مربوط که کندلهایی به باید

 .باشه پایین فریمهای تایم اینکه مگر نمیکنیم استفاده ساده خط یک از رسمشون

 

 

 

CPM Episode 18  
PMR(price moving range) 

 

  هندسی و ریاضی صورت به واکنش احتمال مناطق و قیمت حرکت از منطقی انتظارات و قیمتی های گام ️☑
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✅ PMR = Price moving range 

 . رسیدن 3 و 2 اعداد به دادن انجام تیمش و آترین که گرفتنهایی تست بک و ها بررسی در منظور این برای

 .بوده میدن نشون خودشون از که رفتاری نوع و ریتریس لگهای و ایمپالسیو لگهای زمینه در بررسی این

 

 .داریم روند یه ما ترند تایم در ✅

 تا پایین از. ) میکنیم تقسیم قسمت دو به دوباره و دوقسمت اون بعد میکنیم تقسیم قسمت دو به و روند اون

 .داریم و نواحی این در واکنش انتظار قیمت ریتریس در حاال خب(.  قسمت 4 میشه روند باالی

 

 به پیوتها مبحث مرور برای. ) هست secondary pivot گفتیم وتهاپی مبحث در که هست% 50 هم این ✅

 (.  کنید رجوع پیوتها تدریس قسمت

 .کرد میشه خوبی اسکلپهای% 50 محدوده در: نکته
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% 50 همون که نواحی این در. داریم هم و هست% 61,8 همون که فیبوناچی درصدهاي از یکی% 50 پایین ✅

 .داریم رو خوبی هایواکنش انتظار هست% 61,8 و

 به داره دوست(  نزولی یا صعودی)  روند یک از بعد قیمت که کرد مطرح سهام در رو تئوری این(  داو)  بار اولین

 هست هم ایچیموکو و الیوت در تئوری این. کنه نصف خودشو و برگرده هست% 50 همون که خودش میانگین

 .نوعی به

 .کنیم نگاه ترند یا روند به درست فریم تایم در باید ما: مهم نکته

 

 قسمت 3 به رو روند ایمپالسیو حرکت ما اینجا. هست مهم روند تقسیم در برامون 3 و 2 اعداد که گفتیم ما ✅

 . میرسیم% 66,6 و% 33,3 درصدهاي به که میکنیم تقسیم مساوی

 (. یکنهم ،استفاده هست دو بر تقسیم دوباره و 2 بر تقسیم همون که% 50 از خودش آترین)  

 

 ��.هست 3 و 2 از ترکیبی یه اینجا ✅
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 درصدها این به رو ترند ما که هست معنی این به این. هست مهم confirmation کانفرمیشن ما برای ✅

 ایمپالسیو حرکت اون پشت و گذشته به که اینه بکنیم باید که کاری. داریم رو ها PMR محدوده و کردیم تقسیم

 :یه نظرمون مورد محدوده اون پشت ممکنه. باشیم درصدهامون تاییدیه و دادن بقتمطا دنبال و کنیم نگاه

  زون سواپ

 پیوت

 کینک

  ال پی اس

 .هست ما محدوده اون به قیمت واکنش احتمال اینکه برای هست ای تاییدیه یه خودش این که باشه

 

 

CPM Episode 19 
PMR(price moving range) examples  

 

  چارت روی ها مثال  -قیمتی های امگ

💎 PMR(price moving range) 

 واکنش احتمال مناطق و قیمت حرکت از منطقی انتظارات و قیمتی های گام ️☑

 

 انتخاب PMR 3. اندیکاتور از استفاده با ( M15 فریم تایم بیتکوین)  چارت روی قیمت هایگام یا PMR مثال ✅

 .مثال این در شده
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 شده انتخاب PMR 2. اندیکاتور از استفاده با ( H1 فریم تایم بیتکوین)  چارت روی قیمت هایگام یا PMR لمثا ✅

 .مثال این در

 

 

 

CPM Episode 20 

   ترید مهارتهای از اول قسمت|لیست چوا و لیست چک مقدمه| ها ستاپ و تحلیل

  

 

 :ترید استایل انواع ✅

 اساس بر و بیفته اتفاق اونها میکنیم صبر که داریم ستاپهایی سری یک ما: مکانیکی ترید یا تریدینگ ستاپ (1

 کندلها شکل یا و روند خطوط شکست قبیل از ستاپهایی اساس بر ترید از نوع این. میشیم پوزیشن وارد اونها

 .هست

 یا(  ترید تاچ)  از مثال ترید از نوع این در. گیرهمی چارت از تریدر که هست حسی اساس بر: تحلیلی هنری ترید( 2

 .میشه استفاده(  اردر لیمیت) 

 همون که میبره نام trading in The zone عنوان به ازش داگالس آقای که هست حالتی مثال ترید از نوع این

 . هست ترید در هنرمندانه یا ناخودآگاه حالت

 کردیم صحبت ازش که( مکانیکی ترید یا تریدینگ ستاپ) اساس بر ریدت مراحل طی از بعد ترید از نوع این: نکته

 .باشه باید

 داریم؟ احتیاج چیزهایی چه به تریدینگ ستاپ برای خب
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1 )Watchlist 

 یا چارتها این)  میکنیم، نگاه چارتشون به ترید برای که هست ارزهایی جفت مثال یا اینسترومنتهایی اون

 اون اساس بر چیه؟ پلن تریدینگ(.  میکنیم نگاه ساختیم که پلنی تریدینگ ونا اساس بر رو اینسترومنتها

 یه کار اکشن پرایس یا کار الیوت یا باشیم کار ایچیموکو مثال که داره این به بستگی میکنیم کار که سبکی

 .تریدمون برای داریم ای برنامه

 

2 )Checklist  

 (. نباشه پذیر انعطاف و باشه کوتاه باید خبری جمالت این. ) میخوره تیک که هست خبری جمالت سری یک

 .شد خواهم وارد لگ فریم تایم در روند خط شکست با: مثال

 .نداره وسط حد. نمیفته اتفاق یا میفته اتفاق یا. نیست پذیر تفسیر جمالت از نوع این

 پوزیشن وارد و میخوره ضربدر ادنیفت اتفاق هم اگر بشیم، پوزیشن وارد میتونیم و میخوره تیک افتاد اتفاق اگر

 .نمیشیم

 از بعد. هست جذاب(  فردا مثال)  ترید برای چارتها کدوم میبینیم میکنیم نگاه واچلیست به پس :نتیجه

 اگر و میکنیم چک گرفتیم نظر در و پوزیشن به ورود برای که شرایطی اون و میشیم چکلیست وارد واچلیست

 .میشیم پوزیشن وارد خورد تیک شرایط اون

 باید اینقدر داریم نظر در چکلیست برای که جمالتی اون و هست احساسات کنترل چکلیست داشتن دلیل

 .بره بین از احساسات عمال که باشه(  یک یا صف)  و واضح

)  یمبتون تا بره ما آگاه ناخود به ترید از نوع این سال چند از بعد تا کنیم کار(  تریدینگ ستاپ)  باید اینقدر :نکته

 ای دیگه زون یک وارد عمال که میشه آروم ذهن اینقدر هنری یا تحلیلی ترید حالت در. بدیم انجام(   تحلیلی ترید

 .میکنه ترید گرفته تریدینگ ستاپ با تمرین اثر در که ناخودآگاهی اون اساس بر و شده
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 مواردی.  هست مهم خیلی پوزیشن به دورو در ما برای تاییدیه یا confirmation گفتیم هم قبال که همونطور ✅

 ��باشن میتونن اینها کنیم استفاده confirmation برای ازشون میتونیم که

1 )Big picture  

2 )Reached zone 

 نظر مورد زون به رسیدن آرایش( 3

 واکنش( 4

5 )Spl 

6 )Swap zone 

7 )Pivot 

8 )Channel 

 نمره دارن که ای وزنه اساس بر کدوم هر به و باشیم داشته هم نلیستمو واچ تو میتونیمرو ها تاییدیه این ما

 و میشیم پوزیشن وارد بود فراهم شرایط این از تعدادی یه اگر مثال کردیم که هاییبررسی و بکتستها تو. بدیم

 .نمیشیم پوزیشن وارد نبود فراهم اگر

 

 

 

 ��کرد صحبت ازش اپیزود این در آترین که مهمی نکته

 : هست مورد دو این که  CPM سبک قدرت دالیل

 

1 )Story of price 

2 )Trading skills 
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CPM Episode 21 

ترید مهارتهایاز  دوم قسمت | ورود انواع و ها نشانه | ای حرفه لیست چکو  لیست واچ      

 

 :لیست واچ( 1 ✅

 . داریم نظر در و کنیم ترید میخوایم که اینسترومنتهایی اون ما که گفتیم خب

 

 :  اول نوع Reminder ریمایندر( 2

 ( H4 یا H1 مثال طور به کندلها ) شدن بسته برای میزاریم آالرم یه

 :  دوم نوع Reminder ریمایندر

 (. توکیو یا لندن سشن مثال طور به)   سشنها شدن بسته و باز اساس بر

 هر ریمایندر با و شده تشکیل ارز جفت تا چهار از مثال که داریم یستواچل یه ما که شد صورت این به اینجا تا)

 میشه بسته و باز ارز جفت اون به مربوط سشن وقتی همینطور و بشن چک باید ساعت چهار هر یا ساعت یک

 (.  هست آالرم طریق از یادآوری به احتیاج

 

 

 

 :Correlation یا همبستگی( 3

 به زیاد آترین. باشن داشته هم به کمی correlation که بچینیم وریط اینسترومنتهامونو سبد ما یعنی

correlation قیمتی آرایش خودشو، نواحی خودشو، سطوح ارزی جفت هر چون نداره اعتقادی معنی این به 

 انتخاب رو اینسترومنتهایی کنیم سعی گفتیم که همونطور ولی. بگیریم سخت نیست الزم زیاد و داره خودشو

 .باشن نداشته هم به correlation که کنیم

 



129 

 

 

 :میشه تقسیم قسمت سه به لیست چک

1 )Analysis  

2 )Entry & trade 

3 )Position management  

--‐---------------------------------------- 

 

  مبحث شامل و داره اهمیت برامون خیلی که گفتیمو دادیم توضیح کامل قبلی اپیزود در Analysis یا تحلیل( 1

confirmation )  )در که موردی تا ۸ مثال از اینکه و بود confirmation بخوره تیک باید تاش ۵ حداقل داریم . 

 

 .میشه تقسیم قسمت سه به Entry & Trade یا ترید و ورود( 2

🏴 💲Money management   

🏴🏴 🚫 Risk management  

🏴🏴🏴  ♒️ Setup  

 

 پوزیشن وارد تریراحت خیال با که میکنن کمک ما به و هستن مهم خیلی خیلی ما برای: ستاپها مورد در

 .بشیم

 

 

 

 

 .هستن نوع دو خودشون ستاپها حاال

🏳️  Edge 

🏳️🏳️  Structure 
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 Edge (لبه )یک شده، اوتی بریک یک مثال. میشیم معامله وارد که میفته اتفاقی یه که صورت این به :معامالتی 

 .میشیم پوزیشن وارد ما خبر اون اومدن با که اومده خبری مثال یا شده، ستدر کندلی الگوی

 

 

  :Structure یا ساختار

 

 که میریزیم برنامه بعدش مرحله برای و دادنه رخ حال در یا میده رخ چارت برای که حالتی یا Big picture یعنی

 بعد شده تشکیل FPB و TCP تسویه، پیوت که رسیده ای ناحیه یک به قیمت مثال طور به. بشیم پوزیشن وارد

 شکستش و روند خط اون. میشیم وارد روند خط اون شکست با و میکشیم روند خط یه شدن پوزیشن وارد برای

 .هست( Edge یا لبه)  همون

 

  اینکه برای

Risk & Money management  

 با ،( ریسکمون درصد به توجه با)  و نپوزیش نصف مثال سرمایه مدیریت رعایت با, ستاپمون با کنیم ترکیب ور 

 . روند خط به پولبک موقع بقیشو نصف و میشیم وارد روند خط شکست

 

3 )Position management  

 

 جای تارگتها باید(.  پوزیشن سه یا دو)  میشیم، معامله وارد پوزیشنه چند ما. هست تارگت و استاپ همون

 خالف بتونیم خورد اگر که باشه جایی باید اصل در استاپ. اشهب ماژور قله یا دره پشت هم استاپ و درست

 نباید ما که هست معنی این به این. بشیم جهت اون خالف پوزیشن وارد خورده استاپ که پوزیشنی جهت

 کال یعنی میخوریم استاپ اگر. ) کنه حرکت خورده استاپ که پوزیشنی جهت همون در قیمت و بخوره استاپمون

 باید هم اول تارگتهای. کنیم کم ازش و کمیسیون و اسپرد ما که باشه جایی باید هم تارگت(.  هشد fail تحلیل

 های دیدگاه میتونیم ها PMR با. ) باشه کندلها دسیژن نزدیکترین کینکها، نزدیکترین پیوتی، نواحی نزدیکترین

 (. تارگتها برای بگیریم خوبی

 

 . هست Win Rate بردن باال برای معامله به متفاوت تهایتارگ با(  پوزیشنه چند)  ورود دلیل :نکته

 

 :پوزیشن به ورود برای هایی نشانه ✅
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1 )Candlestick patterns 

2 )Trendline B.O 

 

 (: نوع سه)  کندلی های نشانه

🏳️ Engulfing 

🏳️🏳️ Pinbar 

🏳️🏳️🏳️ ) Insidebar هستند مثلثها همون ) 

 

 (:  نوع دو)  ترندالینها

 (. میشه استفاده اسکلپ برای بیشتر(  Aggressive یا شیب پر ��

 (. پوزیشنه سه ورود برای)  بدبینانه �🏴�

 

 :فریمشون تایم و ترندالینها ✅

 . میشه رسم ازشون ترندالین که هست پیوتهایی فریم ،تایم ترندالینها فریم تایم

 

 از یکی)  موازی خط تا دو صورت به یعنی بشه رسم ترندالین مولتی صورت به که بهتره ترندالین: ترندالین رسم

 به نشیم fake brakeout گرفتار که کنیم رسم اینگونه باید این برای(.  کندلها close و open از یکی و شدوها

 .کارها کالسیک قول

 ممکنه رآخ لحظات تا کندل یک چون کنیم صبر باید کندل کامل شدن بسته تا ترندالین یک شدن بریک برای: نکته

 .میشه بسته بلند سایه با آخر لحظه ولی بشه بسته میخواد توپر که بده نشون
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 :ورود تریگر بدون ورود ✅

 که میدونیم ما و higher time-frame , (htl) میرسه باال فریمهای تایم از ای ناحیه یه به قیمت اوقات گاهی( 1

 .مناسب تارگت و استاپ با میزاریم و اردر چتریدتا با اونوقت و میکنه کار زیاد احتمال به ناحیه این

 و میکنه کار زیاد احتمال ناحیه یه که میدونیم ما big picture به توجه با اسکلپ سوپر و اسکلپ تو هم گاهی( 2

 .میشیم وارد تاچترید با و نداریم ورود تریگر برای وقت

 ��ادامه

 

 بهش ممکنه قیمت که ای ناحیه به توجه با کنیممی فادهاست پوزیشن گرفتن برای اردر لیمیت از هم گاهی( 3

 که بهتره و نمیشه توصیه اردر لیمیت از استفاده ولی. ) میزاریم مناسب جای هم و تارگت و استاپ و برسه

 (. نکنیم استفاده اردر لیمیت و باشیم سیستم پای ورود تریگر بدون چه ورود تریگر با چه)  پوزیشن گرفتن موقع

 و واچلیست از استفاده اهمیت اون و میکنه اشاره مهمی نکته به آترین ۲۱ اپیزود ابتدای در: �� مهم نکته ��

. باشه نکرده استفاده چکلیست و واچلیست از که نیست موفقی تریدر هیچ اینکه و هست چکلیست

 یه خواننمی و کننمی لج و کنن استفاده(  چکلیست و واچلیست)  دو این از باید نمیکنن قبول که تریدرهایی

 میشن ٪۹۵ اون جزو مدتی از بعد و نمیشن موفقی تریدرهای وقت هیچ بشن ای حرفه تا بنویسن مشق مدت

 نیاز حتما داریم، دیسیپلین به نیاز ما حتما. میذارن کنار رو کردن معامله خستگی با و میکنن ضرر مارکت در که

 یه که چیزی مهمترین آترین نظر به. کنیم استفاده شدن ای حرفه که کسانی تجربه از که داریم این پذیرش به

 واچلیست. هست چکلیست بحث میکنه تبدیل ای حرفه و ای حرفه نیمه تریدر یه به و آماتور تریدر یک و تحلیلگر

 .میکنه تبدیل دیسیپلین با و منظم تریدر یه به رو ما چکلیست و میکنه تر ای حرفه و تحلیل
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CPM Episode 22 

  پوزیشن مدیریت | (DMM) سرمایه مدیریت | ریسک مدیریت

 

 

 . کردیم صحبت قبلی اپیزود در چکلیست در که ریسک مدیریت بحث: ریسک مدیریت ✅

 هم به رو دو این و چقدره ضررمون احتمال و کنیم سود ممکنه چقدر معامله یک در ما یعنی: ریسک به ریوارد

 . کنیم تقسیم

Rivard/risk=1 

 یک ما ، باشه% 50 باالی win rate اگر حالت این در. هست مساوی هم با ضرر و سود احتمال یعنی این

 . داشت خواهیم سودده پلن تریدینگ

 

:یعنی این 80 ما وینریت باشه 0,7 ما ریسک به ریوارد اگر: دیگه مثال  

0,7  ×80  =5,6 (win) 

2 x 1 = 2 (loss) 

5,6 - 2  =3,6 (gross profit) 

 

 ما اگر)  یعنی نمیخوره ریسکش به ریوارد میشه گفته معمول طور به که ای معامله در که معناست این به این

 .داشت مثبت gross profit میشه باال وینریت با(  ببریم ممکنه که هست مقداری از بیشتر ببازیم

 معامالتمون ما میکنه مشخص که هست تا ود این(  وینریت ) win rate یه و داریم(  آر به آر ) r/r یه ما: خالصه

 (. آر به آر)  صرفا نه ، ده ضرر یا هست سودده

 لحاظ از رو تریدر ممکنه پایین وینریت ولی دارن باالیی ریسک به ریوارد که معامالتی که باشیم داشته توجه باید

 روحی ضربات به میکنه تریدر که سودی که هست باال اینقدر ضررها و شکستها مقدار یعنی. کنه فرسوده روانی

 .نمیرزه اصال میخوره که

 

 

   ما که داره بستگی یعنی میکنه تفاوت ترید نوع نسبت به(  وینریت)  و(   آر به آر)  مقدار

Scalper 

Daytrader 
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Swingtrader  

Investor  

 پریودهای در متفاوتی رهایضر و سود نهایتا و کنه تفاوت معامالتمون(  وینریت)  و(  آر به آر)  مقدار و باشیم

 .باشیم داشته یکسان زمانی

 

 

✅ DMM    -  پویا سرمایه مدیریت 

 یک شرایطی هر و معامله هر در و نکنیم استفاده ثابت سرمایه مدیریت از که مهمه پلنمون تریدینگ و ما برای

 .کنیم درگیر و سرمایمون درصد

 2 یا 1 باشیم perspective یا big picture,trend جهت در اگر کنیم؟ باید چه پویا سرمایه مدیریت برای حاال خب

 معامله درگیر ور سرمایمون از 0,75 تا 0,5 معموال نباشیم روند جهت در اگر و کنیم درگیر ور سرمایمون از درصد

 . کنیم

 جهت در و(  پوزیشن هر در% 0,5 و% 1,5 کال یعنی)  میشیم وارد پوزیشن سه با معموال ما هم روند جهت در

 .پوزیشن هر در%  0,25 و% 0,5 کال روند خالف

 جهت ما برای پس. سویینگ و اسکلپ روند جهت در و میشه استفاده اسکلپ در معموال روند خالف پوزیشنهای

 .میکنه تغییر دستخوش مارو سرمایه مدیریت و داره تآثیر خیلی ما معامالت در مارکت

 سویینگ یا باشه اسکلپ اینکه مثال)  ما ترید استایل و اینسترومنتها اساس بر میتونه ما سرمایه مدیریت :نکته

 میگیره متفاوت اینسترومنتهای با ترید از نوع هر در که نتایجی اساس بر باید کس هر پس. کنه تغییر هم( 

 . کنه سازی شخصی خودشو سرمایه مدیریت و خودشو پلن تریدینگ

 اگر ما. کنیم استفاده پویا سرمایه مدیریت از باید باشیم داشته ای فهحر پلن تریدینگ یه خواهیممی اگر پس ✅

 که نتایجی با مطابق و کنیم سازی شخصی بیشتر رو سرمایه مدیریت و خودمون پلن تریدینگ میتونیم بخواهیم

 میتونه متغیرها این از یکی. کنیم استفاده سرمایه مدیریت برای ای دیگه متغیرهای از آوردیم دست به تجربه با

 بدست بهتری نتایج(  اسکلپ مثال)  ترید نوع یک با سشنها overlap تو یکی مثال. باشه مختلف سشنهای

 ... و کنه درگیر خواص زمان اون در سرمایشو از بیشتری مقدار بخواد و میاره

 

 

 

CPM Episode 23 

 تریدر زندگی سبک و منش نگرش، | گر معامله خودشناسی و موالنا از حکایتی | بازار و ذهن
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 هایمثال موالنا اشعار از و میپردازه ذهنیت و روانشناسی مسائل شرح به اپیزود این در ،آترین دوستان(  1)  ✅

 به رسیدن برای ما به که هست مفیدی بسیار اپیزود. میکنه استفاده انسان روانی مسائل درک برای زیبایی

 .مفیده بسیار هم زندگیمون های جنبه دیگر برای بهش نکرد گوش و میکنه کمک هدفمون

 

 

 

CPM Episode 24 

 ( پلن ساخت برای مهمترین) معامالتی ژورنال | (تریدر برای مهترین) معامالتی پلن

 

 ️❇ CPM ی دوره پایان ️❇

 . قیمت چارت به مفهومی و عمیق نگاهی و قیمت ی قصه خواندن برای ای دوره

 

 

 زبر و زیر شد گفته حکایت این ➖

 سر و پا بی عاشقان فکر همچو ➖
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 . داریم الزم ترید برای که هست چیزی تریناصلی ما برای �� پلن تریدینگ

 

 .میشه پلن تریدینگ تقویت و شدن بهینه باعث که هست چیزی هم �� ژورنال تریدینگ

 

 

 : هست موارد این شامل پلن تریدینگ ✅

  تحلیل( 1

 پوزیشن به ورود( 2

 پوزیشن مدیریت( 3

 پوزیشن از خروج( 4

 confirmation. هست مهم خیلی confirmation اینکه و کردیم صحبت واچلیست از ما تحلیل مبحث در ️��

 .نمیشیم پوزیشن وارد سیگنال یک با صرفا ما(  میده سیگنال یک ما به همگی که هست مواردی شامل

 .هست مهم(  منیجمنت مانی و ریسک)  و ستاپها ما برای وزیشنپ به ورود مبحث در ️��️��

 تک هم رو خاصی اسکلپهای. میشیم معامله وارد پوزیشنه سه یا دو گفتیم ما پوزیشن مدیریت در ️��️��️��

 .میشیم وارد پوزیشنه

 

 ؟ میکنیم مدیریت چطوری رو پوزیشنها حاال
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 کم کردن فری ریسک از دیگه نوع یک. ورود نقطه بیاد SL نییع میکنیم فری ریسک بعد خورد ما 1 شماره TP اگر

 خود به خود میبندیم رو پوزیشن از بخشی وقتی. ) ببندیم رو پوزیشن از بخشی یعنی هست حجم کردن،

 (. میفته اتفاق فری ریسک

 اون خورد هم 2 شماره TP بعد و کردیم فری ریسک بعد خورد 1 شماره TP  هست پوزیشنه سه وقتی حاال

 اصل در خورد ما 3 شماره SL اگر که هست معنی این به این ،1 شماره TP رو میزاریم رو 3 شماره SL وقت

 (.1 شماره TP دوباره بعد و 2 شماره TP یه بعد خورده 1 شماره TP یه یعنی. ) خورده ما 1 شماره TP همون

 

 

 و بشیم خارج پوزیشن از خوردن TP یا SL اب میشه که جایی تا اوایل باید هم پوزیشن از خروج ️��️��️��️�� ✅

 استفاده هم ترید تاچ از که مجبوریم میکنیم اسکلپ سوپر و اسکلپ اگر مدت یک از بعد. نکنیم کاری دست

 .کنیم

 چون نکنیم دستکاریش و بدیم انجام مکانیکی رو پلن تریدینگ که کنیم سعی باید میتونیم که جایی تا ما :نکته

 . مهمه خیلی خیلی ما برای پلن تریدینگ به پایبندی و دیسیپلین و نظم

 پلن تریدینگ در. پلن تریدینگ میشه ترید نتیجه شدن مشخص تا تحلیل از مراحل این تمام: پلن تریدینگ خالصه

 روان و روح(.  میکنه کمک شدت به پوزیشن مدیریت)  میکنه، کمک خیلی ستاپها و چکلیست و واچلیست هم

 واچلیست استراکچری قسمتهای و چکلیست از که میکنه کمک ما به قوی روان و روح .میکنه کمک هم قوی

 چه به big picture یا ترند میگفت ما به که همونایی واچلیست؟ استراکچری هایقسمت کدوم.  نشیم خارج

 ستاپهای مثال کنیم استفاده داره ورود تریگر که ستاپهایی از باید هم ستاپها برای... دیگه موارد و هست شکلی

 .candlestick patterns کندلی های نشانه یا و ترندالینها شکست با

 

 

 

 :کردیم کار چه بفهمیم ما میشه باعث که شده درست مواردی تمام از ژورنال تریدینگ ✅
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 ارز جفت( 1

 زمان( 2

 حجم( 3

 آر به آر( 4

 (. پیپ( )  دالری مقدار( )  درصد)  به نتیجه( 5

 .کرد آماری کارهای روش بشه که باشه Excel صورت به که بهتره هم ژورنال تریدینگ

 بررسی از که نکاتی. هست تریدر خود توسط ساالنه و ماهانه و هفتگی بررسی ژورنال تریدینگ داشتن از هدف

 نکات، ونا از استفاده با که فهمیممی ما و داره رو گنج حکم ما برای میشه استخراج ژورنال تریدینگ های

 . کنیم بهینه و خودمون پلن یدینگتر

 وارد روند خالف ستاپ با وقت هر مثال که باشه این میتونه بیاد در ژورنال تریدینگ از ممکنه که نکاتی از یکی

 خالف که فهمممی مثال یا. نمیشم وارد روند خالف دیگه نکته این به توجه با خب خوردم استاپ شدم پوزیشن

 تارگت میشم وارد پوزیشنه سه وقت هر که میشم متوجه مثال یا. پوزیشنه دو نه مبگیر پوزیشنه یک رو روندها

 ...آخر اال و میکنم ریسکفری زود یا میزارم دور خیلی رو سوم پوزیشنه

 تریدینگ از استفاده با و باشیم داشته باید قدرتمند بسیار پلن تریدینگ یه ما که کنیم توجه پس :مهم نکته

 .کنیم بهینه و سازی شخصی رو نپل تریدینگ ، ژورنال
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