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 نام خدابه 

 پیشگفتار

کس کننده در موفقیت بر هیچاهمیت و داشتن یک استراتژی مناسب در بازارهای مالی بعنوان یک نقش تعیین

ای گذاران را در این بخش به طرز شایستهایهپوشیده نیست. اما متاسفانه تا کنون مرجع مناسبی که نیازهای سرم

فته گذاران قرار گرهای آموزشی که تا به امروز در اختیار سرمایهمرتفع کند وجود نداشته است. کتب، جزوات و فایل

و  رخی افراد حاضر در این عرصه ب دسته اول منابعی هستند که توسط توان به دودسته کلی تقسیم کرد:است را می

دشان وجه قابل اتکا نیستند. دسته دوم که تعداکه مطمئنا به هیچ ومه خاصی نوشته یا منتشر شده استچگونه رزبدون هی

گذار الملل در اختیار عزیزان سرمایهاندک است منابعی هستند که توسط افراد مشهور و حاضر در بازارهای بین

ته یم و عمیق شدن در مطلب عموما عملکرد مطلوبی نداشها در انتقال مفاهقرار داده شده که متاسفانه بسیاری از آن

 است. 

نبود هیچگونه آقای سعید خاکستر و جناب  سبکصاحبدوره آموزش ویدیویی استاد  گذراندنبه همین جهت پس از 

، بر نیاز مبرم عالقمندان به داشتن یک استراتژی قابل اتکاهمچنین و  یات روش تریدی ایشانمنبع نوشتاری از جزئ

ستاپ ارائه شده از سوی ایشان، یکی از مهمترین آنان را که ستاپ پیوتی است  20از میان بیش از ن شدم تا آ

های موجود در گروه آموزشی ایشان با نام گیری از ویدیوهای آموزشی ایشان و پرسش و پاسخبرگزینم و با بهره

 تیار شما عالقمندان قرار دهم. در اخ رااالمکان جامع و یکپارچه تریگر پرایس اکشن، منبعی حتی

 

های دلسوزانه ایشان نهایت تشکر و قدردانی را داشته باشم. و زحمتالزم است از جناب آقای سعیدخاکستر 

 هایش را برمن ببخشند.کم و کاستی بدانند و  امیدوارم ایشان بنده را الیق گردآوری این اثر

 

 

 

  ژمان نباتیپ                                                                                                                   

 

 98هر م                                                                                                                     

  

 



 

 چکیده

یزان مگذاری از حیث سود و فصل است. در فصل اول انواع سرمایه 11مشتمل بر  پیش رومنبع     

هیم کرد. های حرکتی مورد انتظار از بازار را بررسی خواپذیری و همچنین ذهنیت قیمت و گامریسک

اد پیوت های حرکتی و نتیجتا ایجبحث از حالت تئوری خارج شده و نخستین کاربرد گام در فصل دوم

ی حمایتی هاها در تعیین محدودهها مطرح شده است. فصل سوم به استفاده از پیوتو نحوه تشخیص آن

 واهیم داشت.خصل چهار، مسیر و اجزای زوند و رویکرد مولتی تایم بودن را پردازد. در فو مقاومتی می

یک سطح نگاه خواهیم کرد. تمام شرایط الزم  ای جدید به مقوله و مفهوم شکستِدر فصل پنج، از زاویه

برای تشخیص درست شکست یک سطح در قالب موضوعی تحت عنوان پکیج شکست بررسی خواهد 

ود که چیزی تحت عنوان شکست جعلی وجود ندارد و همچنین در فصل ششم ششد. در آنجا گفته می

داده  کنند در حالیکه شکست دقیقا رخهایی را که ذهنیت شکست جعلی ایجاد میتمام آن شکست

معرفی خواهند شد. فصل هفتم الگوهای کندلی و به طور خاص الگوهای  SO4است، تحت عنوان الگوهای 

صورت اجمالی و گذرا خوانده شود چرا که شود این فصل بهداشت. توصیه می برگشت به روند را خواهیم

گفته و همه مباحث در  2در فصل در مبحث پیوت  ) نگاه از یک زاویه دیگر ( ماحصل تمام این فصل

ها در ای بر سطوح عرضه و تقاضا و انواع دیدگاهگنجانده شده است. مقدمهدر آنجا قوانین تشکیل پیوت 

ین نواحی چیزی است که در فصل هشتم به آن پرداخته شده است و در فصل نهم و دهم، این تعیین ا

نواحی حاصله از الگوهای شکست و  برگشتی با جزییات بیشتری گفته خواهد شد. و نهایتا فصل یازدهم، 

ید با های ترای برای شروع این فصل است. انواع ستاپمقدمه ،که تمام مطالب گفته شده تا قبل از آن

های ورود ) کالسیک با تریگرالین یا اردرگذاری در نواحی تمرکز ویژه بر ستاپ پیوتی، انواع دیدگاه

 یک و ... بیان خواهد شد. ها و شرایط هرپرایسی(، انواع پیوت

  استفاده تمامی شما عالقمندان قرار بگیرد. به امید آنکه این منبع مورد
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  نوسانات یواقع نیانگیم و متیق تیذهن -1 فصل

 

 یگذار هیسرما در موجود یها سکیر مورد در یاندک دیده اجازه مبحث نیا به پرداختن از قبل     

 ستیل ریز بصورت سود و سکیر زانیم براساس ار یگذار هیسرما انواع خالصه بطور و میکنیم بحث

 :میکن

 بانک در یگذار هیسرما -1

 قرضه اوراق یبرا یگذار هیسرما -2

 بورس و سهام فروش و دیخر بازار -3

 یداخل طال و یآت و سکه یبازارها -4

 یداخل یبازارها در ارز فروش و دیخر -5

 الملل نیب ارز بازار در فروش و دیخر -6

 

 .باشدیم الملل نیب بازار در سکیر نیشتریب و است بانک در یگذار هیاسرم به مربوط سکیر نیکمتر  

 اگر. دارد مستمر سود به دنیرس یبرا دانش و پشتکار زحمت، تالش، ازمندین الملل نیب بازار به ورود

 بازار نیا نصورت،یا ریغ در. دیکن ورود بازار نیا در دیتوانیم دیدانیم هایژگیو نیچن با یفرد را خود

 ورود آن در حیتفر و امتحان قصد به که یکسان یبرا بازاز نیا. است وخطرناک یسکیر العاده قفو

 سخت آن از آمدن رونیب ،باتالق کی همانند که یطور است ادآوریاعت و خطرناک العاده فوق کنندیم

 .دهد سوق آن در زدن پا و دست سمت به العمر مادام را شما دیشا و

 شده ها دهخانوا ادیبن یفروپاش به منجر که بوده خطرناک یقدر به هیقض نیا شده مشاهده بارها     

 یالیخ راتتصو بلکه ست،ین بازار هرگز شامدیپ نیا یاصل مقصر که است تامل قابل نکته نیا ذکر. است

ا چنین ب. است یانیجر نیچن متوجه " شدن پولدار شبه کی" اصطالح به افکار با کننده معامله فرد

 رفتنگ جهینت به قادر که دیکرد احساس زمان هر زین ورود صورت در ای و دینشو وارد رگزه تفکری

 . است منفعت گرفتن زودتر چه هر را ضرر یجلو. دیده حیترج قرار بر را فرار دیستین

 ورود دیتوانیم د،ینیبیم خود دررا  الزم ییتوانا آن و دیدانیم را طیشرا نیا تمام شما کهیصورت در     

 کنند تجربه خودشان خواهندیم همه که است یبازار بازار نیا. دیکن استفاده گرانید اتیتجرب از. دیکن
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 نوسانات یواقع نیانگیم و متیق تیذهنفصل اول: 

 

 

" pip" واژه یمعن یحت که داشتند حضور بازار نیا در یاشخاص که شده مشاهده و بوده یموارد بارها و

 سنگ به سر و شدن داغ نقره تجربه آن به که دینشو یفرد آن هرگز شما! کردند ورود و دانستندینمرا 

 .برسد خوردن

 تربجال نکته. هستند بازنده افراد درصد 95 شودیم گفته داردکه وجود بازار نیا در یضمن آمار کی     

 !!!دانندیم موفق درصد 5 جزء را خود درصد 95 آن تمام که نجاستیا

 یواقع نیانگیم و متیق تیذهن یعنی خودمان یاصل بحث سمت به را مباحث کم کم دیبده اجازه

 هیتوص دایاک هبند. باشد زده شما به را الزم تلنگر شده گفته مباحث که آن به دیام با. میببر نوسانات

 .دییبفرما مشاهده را خاکستر جناب زمانیعز استاد یوهایدیو یسر از نهم یویدیو لطفا و حتما کنمیم

 را االک کی دیخر قصد دیکن فرض شما. رددا وجود بازارها تمام در متیق تیذهن ;و اما ذهنیت قیمت

 چه به تیهنذ نیا. دیدار یمتیق و یقبل تیذهن کی کاال آن مورد در شماها از کدام هر مطمئنا. دیدار

 فرض نیهمچن. دیدار را مرغ لویک کی همچون کاال کی دیخر قصد دیکن فرض گرفته؟ شکل صورت

 نرخ تورم، نرخ مثل جامعه طیشرا براساس متیق نیا. است تومان 8000 با برابر مرغ لویک کی نرخ دیکن

 ردیگیم لشک نگونهیا ما یبرا تیذهن نیا و شده مشخص... و یمیاقل ،یاقتصاد ،یاسیس لئمسا ،یکاریب

 گاهنآ ابدی شیافزا معقول دح از شیب متیق نیا اگر حال. است یمعقول متیق تومان 8000 متیق که

 .دیده یم نشان مقاومت و واکنش ش،یافزا نیا مقابل در داریخر بعنوان شما

 مطمئنا دیهست سمت کدام در شما نکهیا. فرشنده و داریخر ;دارد فطر دو بازار نیا یکل بطور     

 . کندیم یبررسشما را  کند عرضه را شیکاال است قرار که یا مجموعه بصورت مقابل سمت

 نییاپ ای باال بودن، بد ای خوب که تشماس ذهن در شده فیتعر شیپ از زیچ کی متیق تیذهن     

 .کندیم مشخص را کاال کی متیق بودن

 در ما. دارد دوجو...  و یبازار نیب لیتحل ال،یتکن فاندامنتال، جمله از بازار در یمختلف یهادگاهید

 .میندار یارک اخبار به عنوان چیه به. میندار فاندامنتال دگاهید به یکار چگونهیه خودمان یاستراتژ

 معروف ملهج همان ما اعتقاد. است متیق و چارت بر ما تمرکز تمام. میکنیم کار کالیتکن فقط و فقط

 چشم کو اام است ندهیآ راه چراغ گذشته شکل؟ چه به اما. اشدبیم  ”است نهفته متیق در زیچ همه“ 

 آن رکتح ییتوانا است مهم ریمس نیا در که یزیچ نیاول. میبرو شیپ متیق با میخواهیم ما! ؟ نایب

 . باشدیم ارز ای و شاخص کاال،

 به 8000 از را خودش تواندینم شبه کی مرغ متیق! مرغ مثال همان به میبرگرد دیده اجازه     

 یاهگام در و کمتر زمان کی یط تواندیم اما! شود سوم یجهان جنگ اگر یحت. برساند تومان 80000
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 نوسانات یواقع نیانگیم و متیق تیذهنفصل اول: 

 

 

 یبرا ما که است یتیذهن براساس یکترح گام ای و توان نیا. برساند متیق نآ به را خودش یمشخص

 .میهست قائل آن

 فرد نیا اگر حال. است لومتریک 3 زانیم به روز هر در فرد هر یحرکت توان دیکن فرض گرید یمثال در ای

 به ازین ریمس نیا یط از پس فرد نیا مطمئنا،کند یط یکمتر یزمان فاصله در دنیدو با را مسافت نیا

 . شود جادیا تعادل کی تا دارد استراحت و توقف

 مثال با امطمئن طال یبرا انتظار مورد یحرکت گام. است متفاوت مختلف یکاالها یِحرکت یها گام    

 حرکت خودشان یحرکت گام با متناسب ها نیا از کدام هر که چرا. است متفاوت دالر وروی ارز جفت

. استم دگاهید ینابم و سیب بودن، متعادل نیا. اشندب تعادل در شهیهم هستند مجبور و کنندیم

 حرکت حالت نیا در. است کرده یط را خودش نیاگیم درصد 150 متیق دیکن فرض مثال بعنوان

 یاصل نیانگیم و تعادل آن به را خودش نحو نیا به تا باشد نیانگیم درصد 50 یستیبا متیق یبعد

 .برساند

 از کمتر و( cp) یفشردگ د،یسا حالت در که یبازار میباش داشته را تظاران نیا میتوانیم بعد به االن از   

 فراتر و مومنتوم با حرکت کی شارپ، حرکت کی یبزود است، حرکت حال در شیحرکت گام نیانگیم

1ATR  کاتوریاند از ارزها یحرکت توان کردن دایپ یبرا نجایا در ما. داشت خواهد خودش نیانگیم از

 .میکن یم استفاده(  ساناتنو یواقع نیانگیم)

 با ATR کاتوریاند ،است روزانه میفر میتا در EURUSD ارز جفت به مربوط که 1-1 شکلدر  مثال یبرا

 است. 87 و 83 ،86 اعداد مختلف یها فرمول در عدد نیا و داده نشان را 82 عدد روزه 10 ودیپر

                                                      
 

1 Average True Range 
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 نوسانات یواقع نیانگیم و متیق تیذهنفصل اول: 

 

 

 
 با پریودهای مختلف ATRهای حرکتی اندیکاتور گام 1-1 شکل

 اگر. میدار را یپیپ 80 یحرکتها انتظار نجایا در ما. هستند هم به کینزد اختالف پیپ چند با که     

 یپیپ 1000 تارگت انتظار دینبا میگذاشت را( Sell)  سل ای ( Buy)  یبا ( Order)  اُردر کی یروز فردا

 با که یپیپ 80تازه اینکه  و کندیم حرکت پیپ 80 روز هر در نیانگیم بصورت ارز نیا. میاشی داشته را

 ( است رفتن نییپا ای باال حال در دائم. ) دارد یهمپوشان قبلش یروزها

 
 مورد نیاز برای رسیدن به آنپیپی و حداقل زمان  500فاصله حرکتی  2-1 شکل

 

 یپیپ 500 فاصله با انتظار مورد سطح به بخواهد متیق دیکن فرض. دیکن مشاهده را 2-1 شکل    

.  میدار نآ یبرا را یا هفته کی زمان انتظار(  حرکت از قبل یفشردگ یعنی)  حالت نیبهتر در ما. برسد

 کی انتظار دینبا بار نیا باشد شارپ حرکت کی از بعد نظر مورد تارگت یراب ما ورود نقطه اگر اما
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 نوسانات یواقع نیانگیم و متیق تیذهنفصل اول: 

 

 

 .کند استراحت نظر مورد تعادل به دنیرس یبرا یستیبا متیق نجایا در. میباش داشته یاهفته

 دنبال به ما.  کرد میخواه استفاده مختلف یجاها در یحرکت گام و ATR از ما بعد به نیا از نیبنابرا     

 فرض. است یحرکت توان ای یحرکت گام همان کههستیم  تیدهن نظر از یمشخص رنج کی به دنیرس

 به بعد روز در و شود یمپیپ 30 ما کندل گرید روز در. میدار یپیپ 200 کندل کی روز کی در دیکن

ن بریم. ایبهره می ATRاز اندیکاتور  ،میبرس ثابت بایتقر حد کی به نکهیا یبرا ما. رسدیم پیپ 500

 محاسبه شده، فیتعر شیبرا که یفرمول چهار از یکی با مطابق را کندل هر یواقع رنج ،ATRاندیکاتور

 از نکهیا. ماست کار یمبنا که ینیانگیم. ردیگیم نیانگیم آمده بدست اعداد از بعد مرحله درو  کندیم

 میفر میتا به یبستگ ما نظر از ،دباش داشته یبهتر ثبات که میکن استفاده نیانگیم نیا یبرا یودیپر چه

 یابر. داشت نخواهد وجود آمده بدست اعداد نیب یچنان آن تفاوت دید دیخواه ادامه در هرچند. دارد

 فارکس یکار سال کی)  264 عدد میریبگ نظر در روزانه میتا یبرا میتوانیم که یودیپر نیبهتر مثال

 نکهیا یعنی. باشدیم 84 با برابر EURUSD یبرا عدد نیا 3-1 شکل با مطابق که است( روز 264 با برابر

 پس. است داشته یپیپ 84 نوسانات با یها کندل، متوسط بطور روز هر در گذشته سال در ارز نیا

. میهست شاهد را ارز نیا روزانه نوسان پیپ 84 متوسط طور به که است نیا داشت توانیم که یتیذهن

 یکاهش ATR اما یصعود بصورت ما یمتیق روند است ممکن نکهیا یعنی. است یرمطلققد عدد نیا

 روند جهت خالف در اصالح که کیکالس مبحث برخالف. میدار یATR اصالح نجایا در ما یعنی. باشد

 ای و روند جهت خالف ای و جهت در تواندیم که است یآر یت یا اصالح مالکمان نجایا در ما باشدیم

 .باشد دیسا حالت

 
 84برابر با  ATR 3-1 شکل
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 نوسانات یواقع نیانگیم و متیق تیذهنفصل اول: 

 

 

د ینیبیم که همانطور. میدار روزه هفت و روزه سه ATR  خودمان، تیتمپل در 4-1 شکل مطابق ما     

ATR روز 7 در. است بوده پیپ 90 بایتقر گذشته روز 7 در و بوده پیپ 66 گذشته روز 3 در ارز نیا 

 حال در در حال حاضر بازار یعنی نیا که است داشته یشتریب حرکت گذشته روز 3 به نسبت گذشته

 از آمده بدست 84 عدد با بایتقر نجایا در پیپ 86 عدد. پهیپ 86 تعادل به دبرگرد تا باشدیم زدن درجا

ATR 266 دینکن زیناچ یپیپ چند اختالف با اعداد نیا مشغول را خودفکر  ادیز نیبنابرا. است یکی روزه. 

 
 سه روزه، هفت روزه و میانگین ATR 4-1 شکل

 چهارساعته میتا با مربوط 27 رنگ قرمز عدد و روزانه  ATR به مربوط 86 زنگ سبز عدد فوق شکل در     

 رنگ سبز دعد ریز در 84 عدد که است ذکر به الزم. هستند ثابت میفر میتا رییتغ با اعداد نیا. است

86، ATR ضعر مجددا ز،یناچ و است فرمول در وتاتف لیبدل اختالف پیپ 2)  است یانتخاب میتا 

 کندیم رییتغ عدد نیا میفر میتا رییتغ با که(  دینکن اختالف پیپ دو ای کی ریدرگ را ذهنتان مکنییم

 . دهدیم نشان را یانتخاب میفر میتا ATR مقدار  و

 دیکن بحسا جداگانه را میفر میتا هر یبرا ATR ثابت یودهایپر دیخواهیم و دیهست حساس اگر     

 فاصله .ودشیم ها کننده جدا شدن انینما باعث که دیبزن را Ctrl+Y د،یوبر D1 میتا به مثال دیتوانیم

 اال و ستا ماه کی با برابر که یفارکس روز 22 معادل که است 22 نجایا در ها کننده جدا نیب یکندل

 .آخر

 را 5-1 شکل مثال کی و مقدمه بعنوان. میکن بحث ها 1پیوت مورد در میدار قصد ما بعد جلسه در     

                                                      
 

1 Pivot 
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 نوسانات یواقع نیانگیم و متیق تیذهنفصل اول: 

 

 

 حدود ینعی  ATR کی اندازه به یبعد کندل کندل، نیآخر شدن بسته از بعد دیکن فرض دیریبگ نظر در

 پوشش ای کرده نگلفیا را خود ماقبل کندل 7 یکل بطور کندل نیا التح نیا در اد،یب نییپا پیپ 90

 .است داده لیتشک را وتیپ کی نظر مورد سطح چنین شرایطی، در است داده

 
 پیپی 90حدودا  ATRانتظار بسته شدن یک کندل به اندازه  5-1 شکل

 

 جلسه در و است متفاوت شده گفته جزوات ریسا و ابهاکت در که هچآن با پیوت از فیتعر نیا و تویپ نیا

 میدار قصد و کرد میخواه صحبت لیتفص به است زین ما دگاهید نیاول که سطوح نیا ییشناسا یبرا بعد

 ها سبک ریسا معمول طبق میخواهیم پیوت فیتعر نیا طبق -1 میده انجام را کار دو دگاهید نیا با

 .میکن دیتر، پیوت یِ ریگ شکل زمان در فیتعر نیا استفاده با میبتوان -2 و میباش داشته سطح کی

 

 



 

 

 

 

 

 2فصل 

 نییتع و یمتیق یها پیوت شناخت

 و تیحما سطوح یها محدوده

 مقاومت
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 مقاومت و تیحما سطوح یها محدوده نییتع و یمتیق یها پیوت شناختفصل دوم: 

 

 

 

 سطوح یها محدوده نییتع و یمتیق یها پیوت شناخت -2 فصل

 مقاومت و تیحما

 مقدار کی را بحث میدار قصد جلسه نیا در میکرد صحبت ATR مورد در قبل جلسه در نکهیا از بعد

 تیحما سطوح یها محدوده نییتع و یمتیق یها پیوت شناخت یچگونگ تا میدار یسع و میکن تریعمل

 .میریبگ فرا را مقاومت و

 . ندیگو یم پیوت مت،یق حرکت ریمس چرخش محل به دیدانیم بهتر خودتان که همانگونه

 دیسا به یصعود از رفتار رییتغ. دیسا و ینزول ،یصعود روند م،یداشت روند سه ها، روند بحث در ما

 نیا(.  بالعکس با ینزول به یصعود از)  است مالک حرکت جهت رییتغ ما یبرا. دهدینم وتیپ ما به

 زین تیحما ای مقاومت چون دیگری یاسام تواندیم که است معروف پیوت به الحطاص به چرخش محل

 متیق یباال اگر و تیحما به باشد یجار متیق ریز یپیوت سطح نیا اگر ای کهبه گونه. ردیبگ خود به

 به و کجا به اما. باشند تیحما ای مقاومت توانندیم هاپیوت پس. است معروف مقاومت به باشد یجار

به عنوان مثال  اگر که شودیم مطرح کیکالس لیتحل در ند؟یگو یم پیوت ای چرخش محل یمکان چه

 همان ای سطح نیترنییپا گاه آن شد، دهید متناوب یصعود کندل سه چرخش از بعد ینزول روند کی در

 شناخت یبرا ها چرخش محل نیا از کیکالس سبک در. است پیوت کی ینزول روند ( Low)  یلو

 آن حالت نیا در که. میکنمی استفاده هدد نشان واکنش آن به ندهیآ در است ممکن بازار که یسطوح

. میده رییتغ را دگاهید نیا میدار قصد ما. ندارد دیتر ارزش ما یبرا گرید کندل سه گذشت از پس سطح

 کی ای و حرکت ریمس کی ما حالت نیا در میباش داشته راستا کی در کندل سه گاه هر که نصورتیا به

 .دهد یم نشان را روند کی نترییپا میتا در کندل سه(. 1-2 شکل مطابق)  میدار روند
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 مقاومت و تیحما سطوح یها محدوده نییتع و یمتیق یها پیوت شناختفصل دوم: 

 

 

 

 
 سه کندل در تایم باال نمود یک روند در تایم پایینتر است. 1-2 شکل

 کندل نیآخر اندبتو که میباش داشته معکوس یکندل راستا کی در کندل سه حداقل از بعد اگر حال

 دگاهید از ما حالت نیا در. داشت میخواه پیوت کی گاه آن بدهد پوشش ماقبل خود را(  کندل مستر) 

 مسترکندل یکندل ما نظر از. باشدیم قسمت نیا در ATR استفاده نیاول. میهست جلوتر کندل دو کیکالس

 80 نیهمچن و باشد شنوسانات دامنه م،یفر میتا همان ATR درصد 120 حداکثر تا 80 حداقل که است

 .باشد ( Shadow)  شدو درصد 80 ای ( Body)  یباد درصد

 
 هر تایم فریم  ATR 2-2 شکل

 

 نیا از بعد. شوندینم محسوب ما یهامسترکندل جزء ،ATR درصدِ 80 از کوچکتر یها کندل پس

 میهست یمعکوس کندل دنبال به ما ،ATR درصدِ 120 تا 80 برابر سه با حرکت کی افتنی ای کندل، سه

 .باشد داده پوشش کامل بطور را خودش قبل کندل مستر که
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 مقاومت و تیحما سطوح یها محدوده نییتع و یمتیق یها پیوت شناختفصل دوم: 

 

 

 

  ATR درصد 120 تا 80 برابر سه ییتنها به اش اندازه ، کندل آن خودِ که میدار یکندل ما ییجاها در

. کندیم فایا را کندل مستر سه نقش ییتنها هب کندل نیا حالت نیا در(  بار النگ)  است میفر میتا آن

 خط کی کندل نیا High از یصعود روند کی در مثال یستیبا پیوت افتنی یبرا در  چنین شرایطی

 بوجود باعث شود بسته خط نیا ریز که یکندل مییایب نییپا میفر میتا آن ATR کی اندازه به و میبکش

 . است معروف "خط فرضی  " به خط نیا. شد خواهد پیوت آمدن

 یک حرکت با -2یا  میباش داشته راستا کی در کندلمستر سه حداقل -1 هرگاه یکل بطور پس

آخرین مسترکندل یا  یبعد کندل و یم، باش داشته ATR درصد 120 تا 80 برابر 3 با برابر یحرکت طول

 محل گاه آن ( شود بسته سطح از بعد)  دهد پوشش راخط فرضی ) در صورت عدم وجود مسترکندل( 

 .است پیوت کی آمده بدست چرخش

 چگونه اما. ستین مطلق و خام عدد کی که است وتیپ محدوده وت،یپ صیتشخ از بعد مبحث

 آورد؟ بدست را ها وتیپ دامنه توانیم

شرطی که باید برای کندل پوشاننده لحاظ شود این است که اگر این کندل را به سه قسمت  نکته:

این کندل بایستی حتما در یک سوم پایانی خودش بسته شود ) شدوی پایانی  گاهتقسیم کردیم آن

قدری بزرگ نباشد که ناحیه بسته شدن در وسط یا یک سوم ابتدایی قرار بگیرد (. اگر چنین نبود، آن

 دست آمده ارزش ترید در لحظه تشکیل را ندارد.  پیوت به

 

 هادست آوردن محدوده پیوت نحوه به -1-2

 ( 3-2 شکل مطابق)  میآور یم بدست را ها لول تربن ییانتها: ولا مرحله در
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 ها در چارتترین لولمشخص کردن انتهایی 3-2 شکل

 

. میریگیم ظرن در را شده نظر مورد Low ای High آمدن بوجود باعث شدویش که یکندل بعد مرحله در

 .میکنیم استفاده رنج کی بعنوان سطح مه های close و  openاز شدوی کندل مدنظر تا مشترک 

 
 محدوده و رنج ناحیه پیوت 4-2 شکل

 در و داشته یهمخوان دیدهیم صیتشخ که یاینواح و سطوح هیبق با یستیبا محدوده و رنج نیا

 میفر میتا به مربوط دیاداده صیتشخ شما که یاهیناح آن نداشت یهمخوان اگر و باشدداشته   رنج کی

 .است یگرید
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 مقاومت و تیحما سطوح یها محدوده نییتع و یمتیق یها پیوت شناختفصل دوم: 

 

 

 

 
 تایم فریم مربوطه ATRتطبیق محدوده با  5-2 شکل

 نیهم با. است یهفتگ ATR با مطابق که است پیپ 240 حدود نظر دمور محدوده 5-2 شکل مطابق     

 به میخواهیم که یاینواح اوقات اکثر اما. ستین یهفتگ میفر میتا یبرا باال محدوده و سطح استدالل

 نصف از و میکنیم استفاده ورود یبرا آن نصف از که. باشد یم مربوطه میفر میتا نصف میاوریب دست

 .( Stop Loss)  سال استاپ یبرا گرید

 میفر میتا کدام یبرا شده داده صیتشخ پیوت نکهیا ییشناسا ها، پیوت مورد در مهم اریبس نکته اما     

 کدام یبرا ما پیوت میبدان که است مهم اریبس ما یبرا میدار ندهیآ در که ییهاستاپ در رایز ؟ چرا. است

 میفر میتا همان در دیبا و قطعا حتما، سطح، کی شدن شکسته میدار اعتقاد نیهمچن و است میفر میتا

 مییایب و میباش داشته روزانه میتا در مقاومت ای تیحما ای پیوت کی میتوانینم ما نکهیا یعنی. شود انجام

 .میریبگ نظر در ساعته کی میتا در را آن شدن شکسته

 

 حاصل وتیپ)  یپولبک پیوت لیتشک هنگام به. میدار و تسویه یپولبک، یبرگشت پیوت نوع سه ما :نکته

 یقبول قابل واریر به سکیر که یطیشرا در مگر)  میکنینم دیتر(  شده شکسته سطح کی برگشت از

ن قیمت به یک سطح مینوری و های تسویه ) رسیدهمچنین به هنگام تشکیل پیوت (. میباش داشته

های نهایتا یک به یک (. و با تارگتکنیم ) یا ترید گران ( نیز ترید نمیتسویه و خروج برخی معامله

 یتیحما ای یمقاومت سطح از متیق برگشت باعث و ستا سطح تیماه از حاصل که یبرگشت وتیپ نهایتا

 .دارد ییباال دیتر ارزش ،شود یم

 ها بحث خواهیم کرد.در آینده در مورد این پیوت
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 مقاومت و تیحما سطوح یها محدوده نییتع و یمتیق یها پیوت شناختفصل دوم: 

 

 

 

 وتیپ کی میفر میتا صیتشخ نحوه -2-2

 میتا در 6-2 شکل مثال فرض به میزنیم عالمت مینیبیم که را یها قله ای ها دره به سادگی ابتدا

 :روزانه

 
 هامشخص کردن قله یا دره 6-2 شکل

 سه ای ATR درصد 80 برابر سه حرکت ایا راستا کی در ) مسترکندل ( کندل سه حداقل بعد مرحله در

 باال انقدر را میفر میتا ما حال(.  میدار فوق وتیپ در که)  میکنیم چک را  ATR درصدِ 120 برابر

 :میرویم یهفتگ میفر میتا به. شود نقض پیوت یبرا شده ذکر شروط تا میبریم

 

 
 بررسی طول حرکت 7-2 شکل
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 مقاومت و تیحما سطوح یها محدوده نییتع و یمتیق یها پیوت شناختفصل دوم: 

 

 

 

 برقرار یبرابر سه شرط هم که چرا. است یهفتگ به مربوط فوق پیوت میکنیم شاهدهم که همانگونه

 .است شده بسته خط فرضی ریز که دارد وجود یمعکوس کندل نکهیا هم و است

 
 رسم خط فرضی ) در مواردی که مسترکندل نداریم ( 8-2 شکل

 فوق پیوت یبرا ماهانه ATR درصد 120 تا 80 یبرابر سه شرط ماهانه، یعنی میببر ترباال را میتا اگر

 .ستین برقرار

 

ها نیست. چرا که با های تشکیل پیوت که به هیچ وجه نیاز به حفظ آنچند نمونه از شرایط و آرایش

 قوانینی که برای تشکیل پیوت در نظر گرفتیم تمام این الگوها قابل تشخیص است.
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 مقاومت و تیحما سطوح یها محدوده نییتع و یمتیق یها پیوت شناختفصل دوم: 

 

 

 

    

    

                                       
 یوتهای تشکیل پنمونه آرایش 9-2 شکل

 

 و محدوده سطح به متیق که بعد مرحله در روند، ادامه و وتیپ به برگشت و وتیپ لیتشک از بعد: نکته
1FTC  انتظاررسد ها میناتوانی در ادامه روند و نتیجتا برگشت و چرخش قیمت ( پبوت ) محدوده 

 داریم. واکنش

 

دست بآینده این محدوده دقیقتر که در  FTCیک راه حل ساده و تقریبی برای تعیین محدوده      

 ) این بخش در فصل آخر دقیقتر و کاملتر مورد بحث قرار خواهد گرفت ( خواهیم آورد.

 شده پوشش ثباع که کندلی انتهای تا( بعنوان مثال در یک روند صعودی) آمده بوجود قله از اینکه اول

 پیوت این همیان پس ،اوسطها العمور خیر که جاییآن از وکشیم. است یک باکس می وردهآ بوجود پیوت و

 ماست. FTCو محدوده سطح  ها

                                                      
 

1 Failure To Continuation 



 

 صفحه:

18  

 مقاومت و تیحما سطوح یها محدوده نییتع و یمتیق یها پیوت شناختفصل دوم: 

 

 

 

 پایین فریم تایم یک ATR اندازه به هستیم که فریمی تایم هر دراست.  شده تشکیل پیوت وقتی یا و

سطح به دست آمده  و یک تایم پایینتر، باال می رویم ATRبه اندازه  دهنده پوشش کندل کلوز از، تر

 است. FTCهمان 

) کندل  حرکت منشاء یک سطح نآ های محدوده در برویم و تریگر تایم به اگر یک خط داریم حاال

 کنیم.را آپدیت می ایو محدوده سطحکردیم چنین  پیدا های آن (دوجی یا از خانواده

البته در بحث ستاپ ها، ما برای این ورودها روش دیگری نیز  تحت عنوان تریگر الین داریم. که در 

 به بررسی آن خواهیم پرداخت.ادامه 

 

 های مینور و ماژورپیوت -3-2

 ماژور صیتشخ یبرا کیکالس سبک در. اشدبیم ماژور و نوریم یها وتیپ به مربوط یبعد مبحث     

 ،فاز رییتغ هر نیب در و یمکد یفازها رییتغ زدن عالمت)  یمکد کاتوریاند از پیوت کی بودن نوریم و

 یبرا بویف ابزار از استفاده تیدرنها و میکردیم انتخاب پیوت بعنوان را متیق نیتر نییپا و نیباالتر

 میتا پیوت با که است ماژور یپیوت ما روش در اما. میکردیم استفاده! ( بودن نوریم و ماژور صیتشخ

 و یهفتگ)  باالتر میفر میتا یها پیوت میهست روزانه میتا در اگر یعنی. شود یم سهیمقا باالتر میفر

 حکم روزانه یبرا نترییپا میتا یها وتیپ بالعکس و. دارند را روزانه میفر میتا ماژور پیوت حکم(  انهماه

 بازار اگر مثال یعنی. میبریم بهره ها آن از سطوح قدرت صیتشخ یبرا ندهیآ در که دارند را نوریم پیوت

 پیوت شدن شکسته احتمال دبرگرد(  یهفتگ نجایا در)  باالتر میفر میتا کی سطح از ریز شکل مطابق

 یها میفر میتا یهاپیوت یکل بطور. است ادتریز یلیخ(  روزانه نجایا در)  نترییپا میفر میتا سطحِ ای

 .شوند شکسته نکهیا یبرا شوند یم لیتشک نییپا
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 مقاومت و تیحما سطوح یها محدوده نییتع و یمتیق یها پیوت شناختفصل دوم: 

 

 

 

 
 پیوت ماژور و مینور 10-2 شکل

 

 



 

 

 

 

 

  3فصل 

 و تیحما سطوح تیاهم درجه

 مقاومت
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 مقاومت و تیحما سطوح تیاهم درجه فصل سوم:

 

 

 

 مقاومت و تیحما سطوح تیاهم درجه -3 فصل

 دایپ روش که یسطوح اعتبار و تیاهم درجه به میباش داشته ینگاه تا میدار قصد جلسه نیا در     

 . میکرد مطرح قبل فصل در را ها آن کردن

 کدام یبرا که میبدان دیبا و دیبا میدهیم صیتشخ را پیوت کی که یزمان م،ییگو یم گرید بار کی    

هرجا دره و یا  که است نیا هم آن و میاگذاشته اریمع کی خودمان یبرا ما نیبنابرا. است میفر میتا

 فریم است.ای متعلق به کدام تایمای دادیم بایستی بدانیم چنین دره یا قلهقله

 اگر و هست پیوت ایآ ریز شکل در شده مشخص قله مینیبب میخواهیم 1-3 شکل در مثال بعنوان   

 م؟یفرمیتا کدام یبرا هست

 
 وجود یا عدم وجود پیوت  1-3 شکل

 

 کی در مسترکندل سه حداقل -1ک  یک از دو شروط حرکت نیا در ما است مشخص که آنچه     

 روزانه میتا ATR)  میدار را ATR درصد 120 تا 80 برابر سه اندازه به یحرکت طول با حرکت -2 ای راستا

آخرین مسترکندل قبل خودش را بطورکامل  -1که یا  میگردیم یبرگشت کندل دنبال حال(.  است 144

 .است مطلب نیا گواه رنگ قرمز کندل که. زیر خط فرضی بسته شود -2پوشش دهد و یا 

 :میرویم یهفتگ میتا به حال
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 مقاومت و تیحما سطوح تیاهم درجه فصل سوم:

 

 

 

 
 مسیر حرکت قبلی در تایم هفتگی 2-3 شکل

 

 پیوت کی پیوت نیا پس(  ندارد وجود یبرگشت کندل)  ندارد وجود یپیوت دینیبیم که همانگونه     

 . است روزانه

 مهمتر پیوت دو نیا از کیکدام مینیبب میخواهیم دارد شده دییتا پیوت دو بازار دیکن فرض خب     

 بر کیکدام زورِ و یصورت عامیانه،  یبعبارت. است شتریب شکستش احتمال ندهیآ در کیکدام و هستند

 آن اما. است مهمتر باشد باالتر چه هر میفر میتا شودیم گفته کیکالس حالت در. چربدیم یگرید

 گرفتن نظر در با. است میفر میتا کدام به مربوط مینیبب دیبا ابتدا در میهست دنبالش به که یسطح

 ارزشش باشد باالتر مشیفر میتا که یسطح هرنیز ما نظر از سطح، درست صیتشخ و مساله نیهم

 .است شتریب

 

 و هستند میفر میتا کی به متعلق ها آن یدو هر که میدار سطح دو ما که رسدیم ییها زمان اما     

  داد؟ انجام دیبا یکار چه نجایا رد. است نوسان حال در سطح دو نیا نیب بازار

 تعداد شودیم استفاده نهیزم نیا در یریگ میتصم و تیاولو ت،یاهم درجه یبرا که یبعد نهیگز     

 . است برخورد دفعات

 دفعات تعداد هرچقدر که است نیا شودیم مطرح کتابها و منابع از یلیخ در معموال که یموضوع     

 مخالف مساله نیا با دایشد ما اما. است شتریب سطح آن تیاهم درجه باشد شتریب سطح کی برخورد

 سطح آن ارزش از باشد شتریب سطح کی به برخورد دفعات تعداد چقدر هر ما نظر از. میهست

 نیا در نفرات یادیز تعداد اول مرحله در. میدار قرار تیحما سطح کی در دیکن فرض. شودیم کمتر
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 مقاومت و تیحما سطوح تیاهم درجه فصل سوم:

 

 

 

 یبا به سطح نیا به متیق دنیرس دوم مرحله در که ینفرات زانیم آن نامطمئ. بای دارند دگاهید سطح

 بعد مرحله در دیوگیم که دارد وجود سفارشات یآور جمع یفانتز بحث کی. است کمتر کنندیم فکر

 میبخواه اگر اما. است نقض قابل هم و استناد قابل هم که شده ست سطح نآن در یبا اردرِ یسر کی

 شود شتریب یوقت برخورد دفعات تعداد یکل بطور م،ینشو سفارشات انیجر بحث و اتییجز وارد فعال

 .کرد خواهد کم را سطح آن ارزش

 تیاهم درجه شیافزا و سطح به برخورد تعداد میمستق رابطه به عراج متون و کتابها در که آنچه     

 یکی میدار فاز دو نجایا در ما یعنی. شود شکسته سطح آن که است یزمان به مربوط است سطح آن

 . سطح آن حاضر حال تیوضع یگرید و سطح نآ گذشته

 و داشته گذشته در برخورد دو ها آن از یکی که میدار میفر میتا کی در سطح دو دیکن فرض مثال     

. است شده شکسته و داشته گذشته در برخورد سه که میدار یگرید سطح و است شکسته نشده هنوز

 . است شتریب یلیخ شده شکسته که یطحس تیاهم حالت نیا در

 تشیاهم باشد شتریب سطح کی برخورد تعداد چقدر هر ،ای دیگراما از زاویه گرید بار کی پس     

 یادیز یلیخ نفرات دگاهید رایز)  باشد شده شکسته سطح آن که شود یم شتریب یطیشرا در

شکستی رخ نداده است،  هنوز که یا لحظه در نصورتیا ریغ در( .  است شده عوض سطح نیا به نسبت

 . شد خواهد کاسته آن ارزش از شتریب برخورد دفعات تعداد با

 نیهم با یمواز. است برخورد یزمان فاصله سطوح، سهیمقا و سطح تیاهم مورد در یبعد موضوع    

 در. هستند گریهمد باتقریبا  دو نیا کهخواهیم داشت  یمتیق فاصله عنوان تحت یگرید بحث ،بحث

 یادیز فاصله به را متیق باشد قادر سطح نیا که دیباش داشته یسطح کی شما اگر:  یمتیق فاصله مورد

 نیچن ئناممط ردیبگ سطح آن از یادیز فاصله متیق و کند پرتاب الحطاص به و کند دور خودش از

 . است یشتریب تیاهم و ارزش یدارا یسطح

 متیق یزمان مدت چه از بعد نکهیا است شده ستهشک سطح کی دیکن فرض یزمان فاصله مورد در و

 سطح آن ارزش بشود کوتاه و کم ها یزمان فاصله اگر. است مهم زین است برگشته سطح آن به مجددا

 . است شدن کم حال در

 فاصله و یمتیق فاصله بیترک یعنی. است بخش دو نیا بیترک د،یآ یم شیپ نجایا که یموضوع اما     

 متیق اگر که نحو نیا به. دیشناس یم یمتیق ای یزمان ییواگرا عنوان به را آن شماها از یبرخ که یزمان

 سطح آن به برگشت در و شود دور سطح کی از(  مشخص کندل تعداد ای)  مشخص یزمان فاصله کی در

 جا نیا در(  برگردد آن به فشرده و cp حرکت و شتریب کندل تعداد با)  شود شتریب یزمان فاصله نیا
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 مقاومت و تیحما سطوح تیاهم درجه فصل سوم:

 

 

 

 .برد یم باالتر را سطح نیا ارزش و داشت میخواه ییاگراو

 

 :یبند جمع

 میفر میتا آن با مطابق یریگ میتصم و سطح کی میفر میتا صیتشخ -1

 متیق برخورد بار چند مینیبب و میریگیم نظر در جداگانه بصورت را سطح هر: برخورد دفعات تعداد -2

 چه هر: شکست از قبل -1: میداشت دگاهید دو نجایا در که. میا داشته را یمتیق برگشت و سطح آن با

 از قبل برخورد تعداد هرچه که: شکست از بعد -2 و نترییپا آن تیاهم درجه شتریب برخورد تعداد

 .است شتریب شکست از بعد آن تیاهم باشد شتریب شکست

 شتریب اعتبارش و ارزش کند دور خودش از یادیز اندازه به را متیق که یسطح هر: یمتیق فاصله -3

 از که یسطح به متیق رگشتب یزمان فاصله چقدر هر: یزمان فاصله -4 با دارد یهمزمان البته که باشد

 .است شتریب سطح آن ارزش باشد، شتریب گرفته فاصله آن

 

 



 

 

 

 

 

  4فصل 

 اجزا، ر،یمس)  یمتیق یروندها

 ( میتا
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 ( میتا اجزا، ر،یمس)  یمتیق یروندها فصل چهارم:
 

 

 ( میتا اجزا، ر،یمس)  یمتیق یروندها -4 فصل

 سطوح به گرید خطوط یسر کی و میکن صحبت روندها مورد در مقدار کی میدار قصد جلسه نیا در     

 میتا و اجزا ر،یمس ;میهست روبرو بخش سه اب روندها بحث در. شود یم اضافه ما

. دیا کرده مشاهده مختلف یجاها در را مباحث نیا شما اکثر چراکه است راحت ما کار مبحث نیا در

 یم یسع و میکن مشخص ابتدا در را یحرکت یرهایمس میکن یم یسع ما کیکالس کالیتکن لیتحل در

 اما "! ماست دوست روند " معروف جمله همان. میکن دیتر و حرکت بازار غالب یرهایمس در تا میکن

 ! است زده خنجر پشت از اوقات شتریب در که است یدوست چه نیا  ماست؟ دوست روند کدام

 حالت در درصد 20 و است رنج و دیسا حالت در مواقع درصد 80 از شیب در زاربا که شود یم گفته     

 که میکن استفاده ییجا در را خود هیسرما دیبا ما چرا پس است درست آمار نیا قعااو اگر. است روند

 موضوع دو نیا حال هر به. میرو ینم نگیسوئ و دیسا یبازارها دنبال به و دارد درصد 20 وقوع احتمال

 .میبرس دیمف یبند جمع کی به میبتوان ادامه در که انشااهلل و است تناقض در هم با یاندک

 که میدار Low دو ما دیکن فرض. میدار ازین لو دو ای یها دو به روند کی میترس یبرا فیتعر در     

Lowاما. است یاول از باالتر دوم ی Lowو برود بازار که یزمان اس؟ شده دییتا موقع چه دوم ی High 

 حالت نیا در که)  میدار شده دییتا دوم یLow کی ما که است موقع آن عبور کند Low نیا ماقبل

 انتظار ما مذکور High سطح شکست از بعد(. بود میخواه شاهد را فاز رییتغ یمکد کاتوریاند در مثال

 روند خط و ردهک وصل هم به را Low دو خط کی از استفاده با حالت نیا در که میدار یصعود روند

 دهد، یم نشان واکنش ما روند خط به و گرددیبرم بازار که یا لحظه در حال.داشت میخواه را یصعود

 میخواه ینزول روند خط و ینزول روند یبرا را مبحث نیهم! میدار شده دییتا یصعود روند حط کی ما

 دیسا بازار کی نجایا در ما کند جادیا دیجد یهاLow ای دیجد High یها نتواند باز کهیزمان اما و داشت

 . میدار

 خط و گرددیبرم بازار و میدار روند خط کی ما کهیزماناست که  نصورتیا به رنج بازار از ما فیتعر     

 یم حرکت رو شیپ و ماقبل سطح و شده شکسته روند خط نیب بازار کهیمادام گاه آن شکندیم را روند

 .میدار دیسا بازار کی ما کند
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 ( میتا اجزا، ر،یمس)  یمتیق یروندها فصل چهارم:
 

 

 
 انتظار حرکت ساید یا رنج بعد از شکست خط روند 1-4 لشک

 سطح و رو شیپ سطح نیب بازار میدار انتظار است، شکسته را ما روند خط بازار که 1-4 لشک در    

 .میدار رنج ربازا کی ما نجایا در و کند نوسان شکست از ماقبل

 

 
 حرکت ساید و پیوت پولبکی بعد از شکست خط روند 2-4 شکل

 وتیپ لیتشک است یآورد ادی به ازین نجایا در که یا نکته. میهست رنج بازار شاهد 2-4 شکل در ای     

که درفصول پایانی  .دارد ییباال سکیر پیوت نیا در دیتر که. است(  رنگ قرمز رهیدا)  یپولبک نوع از

 مجددا در مورد آن بحث خواهد شد.

 آن، مشکالت گرید کنار در دریمتاتر مشکالت نیبزرگتر از یکی که میبپرداز میفر میتا بحث به حال     

 مضارب با یفرکتال رابطه تاس حالت نیبهتر میفر میتا خصوص در که چه آن. است میفر میتا بحث
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 ( میتا اجزا، ر،یمس)  یمتیق یروندها فصل چهارم:
 

 

  میکن یم استفاده M5 از که M4بعد  میتا م،یکن شروع  M1 از مثال یبرا. هاست میفر میتا نیب چهار

 تاینها و M1، M5، M15، H1، H4، D1، W1 بصورت ما یها میفر میتا یکل بطور بیترت نیهم به  و

MN  میآور یم دست به آن در را سطوح ما که میفر میتا کی. میکنیم کار میفر میتا سه با ما. باشدیم 

 تر نییپا میفر میتا کی که یبعد میفر میتا. میکنیم فیتعر مادر ای یاصل تحلیل یا میتا را آن ما که

 ما که(  یاصل میتا از نترییپا میفر میتا دو)  سوم میفر میتا تینها در و. ماست روند ای الگو میتا است

 .میشو یم بازار وارد جا آن در که است یمیتا م،یکرد ینامگذار گریتر میتا را آن

 

 اندازه به حداقل دیبا یضمن بطور میده یم انجام را لیتحل که یمیفر میتا هر در دگاه،ید نیا در :نکته

 .میبده را یبعد سطح مثال به دنیرس اجازه بازار به یبعد میفر میدوتا

 

 حرکت پولبکی و و لگ داشته باشیم:اجازه دهید قبل از ذکر اجزای روند دو تعریف از 

 :یپولبک حرکت

 نوریم پیوت کی به نوریم پیوت کی از حرکت میکن تصور بازار یبرا میتوانیم ما که یحرکت نیکوچکتر

 حرکت نیا. است یحرکت گام کی معادل که شود یم گفته یپولبک حرکت حرکت، نیا به. است گرید

 .است یاصل حرکت کی وانبعن خودش یاصل یها میفر میتا در یپولبک

 

 لگ:

 نداشته یگرید پیوت چگونهیه ریمس نیا در و شود انجام میفر میتا ATR برابر سه اندازه به یحرکت اگر

 شده لیتشک مختلف یاجزا از خود یخود به لگ نیا که گاه یک لگ حرکتی خواهیم داشت.آن میباش

 .نیتر یقو یحرکت لگ و یقو یحرکت لگ پولبک، یحرکت لگ: است

 

 آن از ترککوچ -2(.  شده لیتشک لگ چند از که)  روند -1:  اجزای ما بدین صورت هستند: یکل بطور

 .پولبک -4 و میدار را یحرکت لگ بعد مرحله در -3. میدار را نگیسوئ

 

 

 



 

 

 

 

 

 5فصل 

 صیتشخ و شکست انواع یمعرف 

 سطح کی شکست
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 سطح کی شکست صیتشخ و شکست انواع یمعرف فصل پنجم:
 

 

 

 سطح کی شکست صیتشخ و شکست انواع یمعرف -5 فصل

 بر ما دیاک اعتقاد. است سطح کی شکست صیتشخ ما نظر از کالیتکن مباحث نیسختتر از یکی     

 بصورت شکست، هیاول فیتعر. میندار یجعل شکست عنوان تحت یزیچ عنوان چیه به ما که است نیا

 دارد مشکل مقدار کی فیتعر نیا البته که. است نظر مورد سطح از ATR کی اندازه به کندل کی عبور

 .بشکند را ما مدنظر سطح است قرار که یکندل طیشرا دوما و است مذکور سطح طیشرا اوال هم آن و

 یبررس میفر میتا همان در یستیبا یشکست نیچن چراکه است سطح میفر میتا صیتشخ اول قدم      

 اتفاق شکست لیتحل میتا در نکهیا از بعد که است نیا هم آن و است ذکر لبقا نجایا در نکته کی .شود

 یکندل پولبک -1: میهست روبرو دهیپد سه با معموال(  نترییپا میتا دو)  گریتر میتا در افتاد،

 
 پولبک کندلی بعد از شکست 1-5 شکل

 

 ( یحرکت لگ کی)  یکندل پولبک به شکل V ای یموج پولبک -2
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 سطح کی شکست صیتشخ و شکست انواع یمعرف فصل پنجم:
 

 

 

 
 پولبک موجی 2-5 شکل

 ( است شده لیتشک لگ سه حداقل از که)  یروند پولبک -3 و

 
 پولبک روندی 3-5 شکل

 

 کیبر را یکندل پولبک هیناح یرونیب سطح متیق که شود یم دییتا یزمان شکست نیا گر،ید یمعنا در

 .مییگو یم Accept Breakout سطح و هیناح سطح، و هیناح نیا به که. دکن اوت

 ینفوذ سطح نیا از قبل سطح ای حرکت نیا منشا سطح به مارکت که یزمان تا میدار انتظار نیهمچن

 .داشت مینخواه را یودعص حرکت انتظار ما باشد، نداشته
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 سطح کی شکست صیتشخ و شکست انواع یمعرف فصل پنجم:
 

 

 

 
 منشا حرکت پس از شکست 4-5 شکل

 

فکر میکنیم، مگر اینکه قیمت  Sellگردد، ما فقط به و مادامیکه قیمت به سطح اصلی ) سبز رنگ ( برمی

به سطح بعدی خودش در تایم فریم تحلیل رسیده باشد که ما به آن در جلسه بعد تحت عنوان ماموریت 

 شکست اشاره خواهیم کرد. 

صورت گذرا رد خواهیم شد و در آینده به هر یک از این پدیده ها با عناوین ما در اینجا از این مباحث ب

 مختلف برخواهیم گشت.

)  خب مجددا برگردیم به بحث اصلی. ما تا این جا تشخیص دادیم سطح مربوط به کدام تایم فریم است

وضوع بعدی کندل . مفریم است و محدوده و  ناحیه آن (از فصول قبل . اینکه پیوت متعلق به کدام تایم

ایی که هدرصد شکست 90طح است که بیش از شکست است. پس اولین موضوع تشخیص درست س

برند، مربوط به عدم تشخیص درست تایم فریم سطح برخی از آن تحت عنوان شکست جعلی نام می

 است. 

 و اما کندل شکست.

همان تایم فریم. دومین شرط  ATRکندل های بریک اوت بایستی النگ بار باشند. یعنی حداقل برابر با 

 این است که این کندل بایستی یا فول بادی و یا با شدوی خالف جهت شکست باشد.
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 سطح کی شکست صیتشخ و شکست انواع یمعرف فصل پنجم:
 

 

 

 
 کندل شکست قابل قبول 5-5 شکل

 

ل از شکست یا برای تکمیل پکیج شکست، به دو آیتم دیگر نیاز داریم. یکی از آن دو عامل، شرایط قب

آرایش کندلی قبل از کندل بریک اوت است. اگر قیمت با یک حرکت شارپ یا النگ به یک سطح برسد 

نکه درست نیست، حتی اگر با چنین حرکت مومنتوم داری بخواهد یک سطح را بشکند، آن شکست نه ای

حرکتی پر شده است  ندارد، چرا؟ چون از نظر ما توان ترید در لحظه شکس رارزش اما  طبق سبک ما ا

و مطمئنا بعد از این حرکت شارپ ، یک بازار نوسانی و یا حتی برگشتی را شاهد هستیم وترید در چنین 

 الح زمان خواب سرمایه زیادی دارد. طشرایطی به اص

در شکست به دوشکل ترید می کنیم: یکی ورود بالفاصله پس از کندل شکست ) که  بطور کلیما 

و پولبک به سطح  نو دیگری ترید بعد از ریتر( فشردگی قبل از شکست است و و  cpمستلزم حرکت 

 که این حالت در شرایطی که قبل از شکست حرکت های شارپ و النگ داریم، اتفاق می افتد. 

و اما نهایتا آیتم آخر که تا حدودی هم به آن اشاره کردیم، شرایط بعد از شکست است که انتظار داریم 

بازار برگشت به سطح داشته باشد و ما در پولبک وارد شویم. اما همین ورود بعد از پولبک  در تایم تریگر

تا حدودی ورود زود هنگام است. چرا که این پکیج شکستی که تا به حال در مورد آن صحبت کردیم 

ستو مورد شرایط کندل شک -3تشخیص آرایش کندلی قبل از کندل شکست  -2تشخیص سطح،  -1

کندل شکست را شکست، آن گاه پکیج شکست  highن است که وقتی قیمت،  جود دارد ایچهارم که و

 کامل شده است.
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 سطح کی شکست صیتشخ و شکست انواع یمعرف فصل پنجم:
 

 

 

 
 آخرین آیتم در تکمیل پکیج شکست 6-5 شکل

 

میکند را ایجاد  ایناحیه داریم و Accept Breakoutدر این حالت ما یک ناحیه تحت عنوان ناحیه 

 انتظار واکنش و ورود را داریم.که ما انتظار داریم در مرحله بعد وقتیکه بازار به این سطح پولبک کند 

 
 ناحیه و سطح ورود 7-5 شکل

 

ین شرایط، اما همانطور که گفتیم در برخی مواقع ورودی تحت عنوان ورود با عجله هم داریم که در ا

وقتی تمام آیتم های شکست لحاظ شد، ما دیگر منتظر سطح اکسپت بریک اوت نمی شویم و در پولبک 

 اول ورود می کنیم. در چنین شرایطی، پولبک دوم به سطح بریک اوت، دومین ورود ما خواهد بود. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 6فصل 

شکست تیماه و مفهوم 
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 ماهیت شکستمفهوم و  فصل ششم:
 

 

 

 مفهوم و ماهیت شکست  -6 فصل

 هوممف به مکنییم یسع جلسه نیا در و میداشت صحبت شکست مورد در دارمق کی قبل فصل در     

 .میکن یبند جمع یمقدمات بصورت را بحث نیا شودیم که جا آن تا و میبپرداز شکست تیماه و

 ارااجب  متیق گاه آن داشت، را شکست یطشرا آن تمام و شد شکسته یسطح مییگویم که یوقت     

 ستدر صیتشخ عدم لیدل به که دیایم شیپ یموارد گاها. برساند ابلمق سطح به را خودش و باید

 اما اما رسدینم رو شیپ سطح به بازار که میهست آن شاهد ما رو شیپ سطح یحت ای و سطح میفر میتا

 .ندارد امکان یزیچ نیهمچ اصال

 التح نیا در برساند رو شیپ سطح به را خودش متیق پولبک، از قبل و شکست از بعد اگر حال   

 در دیتر باشد، داشته شده شکسته سطح به هم یپولبک اگر یحت و دهیرس اتمام به شکست تیمامور

 . ستین ما دگاهید براساس حالت نیا

 نیا برگردد، مجددا شکست از بعد و بشکند را یسطح ،یظاهر بصورت متیق اگر گر،ید بعبارت     

 و  ،است دهیرس خود یرو شیپ سطح به و شده تهشکس سطح نکهیا ای: دارد بخش دو ما نظر از هیقض

 حالت نیا در که نبوده، میفر میتا آن به مربوط که بوده محدوده کی یدارا نظر مورد سطح نکهیا ای

 .معناست یب ما نظر از یجعل شکست پس. است نداده رخ یشکست اصال

 بعنوان ها آن از متون در و)  رسانند یم رو شیپ سطح به بالفاصله را خود که ییهاشکست یبرا ما     

 میتا در دیکن فرض. میدار SO عنوان تحت حالت پنج ای چهار(  شودیم ادی 1BFیا  یجعل یها شکست

 میفر میتا کی به مربوط سطح نیا میدانیم که تیذهن نیا با. میکن یم رسم سطح کی. میهست پترن

 انتخاب درست را سطح نیا ایآ نکهیا به علم هگاآن بشکند، را سطح نیا و یدایب مارکت اگر. است باالتر

 سطح به بازار اگر موارد، نیا تمام گرفتن نظر در بدون ؟ است دهیرس مقابل سطح به ایآ م؟یا کرده

 در و مییگو یم یخودکش سطح نظر مورد سطح آن به ما گاه آن کند، نفوذ آن در مجدد و برگردد

 .میدار مجدد برگشت و سطح واکنش انتظار سطح نیا به متیق برگشت

                                                      
 

1 False Breakout 
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 ماهیت شکستمفهوم و  فصل ششم:
 

 

 

 
 سطح خودکشی 1-6 شکل

 

  .کنیماینکه ما در آن منطقه مورد نظر ورود می

 گذاری کردیم بصورت زیر:منا SO4ها چهار یا پنج حالت دارد که ما آن ها را   SOاما این 

 
 SO4انواع  2-6 شکل

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 7فصل 

درون به برگشت یکندل یالگوها 
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 الگوهای کندلی برگشت به روند فصل هفتم:
 

 

 

 وهای کندلی برگشت به روندالگ -7 فصل

 مجموع در که مینیبب و میکن صحبت یکندل یالگوها مورد در یاندک کرد میخواه یسعفصل  نیا در     

 . کرد کسب توان یم درون به برگشت یکندل یالگوها ژهیو به یکندل یالگوها با ارتباط در یدگاهید چه

 

 میبده صیتشخ و میکن مشخص را سطح کی میتوانست هاپیوت شناخت با رابطه در گذشته جلسات در

 دو رسدیم ما سطح به مارکت که یزمان میداشت انتظار. است میفر میتا کدام به متعلق سطح آن که

 . سطح شکست هم یگرید و پیوت لیتشک و سطح از برگشت یکی. ندیبب خود یرو شیپ در را ستاپ

 سطح کی از مارکت که دادیم ما به را تیذهن نیا که میداشت را یطیشرا ما پیوت لیتشک بحث در

 به تمارک که شودیم دهید هم مواقع یبعض در که دهد ادامه شیبرگشت روند به خواهدیم و برگشته

 ما یبرا جا آن در که یزیچ اما. کرد یم نقض را پیوت و گشتیبرم مجددا شیبرگشت درون ادامه یجا

 الس استاپ نیکمتر که شود یم انتخاب یطور ما یورود هیناح ،پیوت یریگ شکل هنگام در بود مهم

 .دارد را ممکن

 

 حسط صیتشخ -1 یعنی شکست به مربوط تمیآ 5 میداشت انتظار هم شکست بحث در نیهمچن و     

 داشته را اوت کیبر اکسپت -5 و شکست از بعد طیشرا -4 شکست کندل -3 شکست از قبل طیشرا -2

 . میباش

 کیاست کندل هیپا بر کالیتکن لیتحل اصل د،یدانیم و است شده نوشته متون و ها کتاب در که آنچه     

 ارتباط یکندل یها شیآرا امخصوص ها، آن با و دیبشناس را ها کندل دیبتوان شما اگر. هاست شمع ای ها

 که همانطور. دیشو متوجه هم بهتر بسا چه را بازار دیتوانیم دینیبیم که است موقع آن دیکن برقرار

 کردن حفظ دیشا که میدار یکندل یالگو 140 از شیب و دارند یاسم کی ها کندل از کی هر دیدانیم

  .باشد نداشته یارزش چنان آن هاآن همه با کردن دیتر و

 که سرگردان ،یخنث یالگوها الگوها، از اول دسته. باشندیم نوع سه بر مشتمل یکندل یالگوها     

 هستند ییالگوها ای ها کندل بعد دسته. است نکرده یریگ میتصم حرکت ادامه با رابطه در هنوز بازار

 روند دهنده دامها یالگوها ای ها کندل جزء یبعد دسته تاینها و. هستند روند به برگشت نشانه که

 .است

 آن و میکن اضافه بخش سه نیا تمام به میخواهیم ما که دارد وجود هم یگرید یبند دسته کی البته

 جزء باشد، ATR درصد 80 از کمتر نوساناتشان دامنه که ییها کندل ما نظر از. است کندل خود هم
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 و ها یداج و ها نگینیاسپ یخبر مثل شوند یم محسوب راستاداردیغ و  فیبالتکل و یخنث یهاکندل

 .آخر یال

کنند که این الگوها یا کندل ها وحی ملزم هستند باور غلطی که در این باره وجود دارد برخی ها فکر می

 و حتما باید عمل کنند اما به هیچ وجه به این شکل نیست.

 

 الگو یا کندل های خنثی: -1-7

ی با آنها در لحظه یرگو لوی آن ها عبور کند، تصمیمای الگوهایی که تا زمانیکه بازار نتواند از ه     

 وقوع سخت است.

 

 الگوهای برگشت به روند: -2-7

این الگوها که بحث اصلی ما نیز هستند از بخش های مختلفی اعم از کندل های تکی، دوتایی، سه      

دوتایی و سه  تایی، چهارتایی و ... تشکیل شده است. که ما در اینجا بصورت مختصر به الگوهای تکی،

 تایی میپرداریم. 

 الگوهای برگشت تکی -1-2-7

بارها داریم. کندل هایی که طول استاندارد و تکی ما مجموعه ای تحت عنوان پین در بخش کندل های

یم، آن طول این کندل ها را به چهار  قسمت تقسیم کن 1-7 شکلباالتر از استاندارد دارند. اگر مطابق 

 ها بایستی در یک چهارم ابتدایی یا پایانی باشد.گاه بدنه این نوع از کندل

 

 
 پین بار 1-7 شکل
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کنیم و کمتر از آن درصد باشد ما آن را جزء پین بارها حساب می 120اگر طول حرکت بیشتر از      

 ا، مرد حلق آویز و ... جزء شوتینگ استارها، همره

اما موضوع بعدی در مورد شدو است. اجازه بدهید تعریف اولیه ای از شوتینگ استار داشته باشیم و      

که  که دارای بدنه کوچک و شدوی بزرگیست بعد به مبحث شدو بپردازیم. شوتینگ استار کندلی است

از دو تا دو و نیم برابر بدنه باشد ما آن را طول این شدو باید دو برابر بدنه باشد. اگر طول این شدو 

شوتینگ استار و از دو و نیم برابر به باالتر را پین بار ) همرها، مرد حلق آویز و سنگ قبر ( می نامیم. 

توان به تواند همرنگ و یا مخالف با رنگ حرکت باشد. از شرایط دیگر میه مدر تمام این حاالت بدن

درصد طول کل  10ین شدو ) شدوی در جهت مخالف ( نباید بزرگتر از شدوی نویز اشاره کرد که ا

 کندل باشد.

یم اد شود، انتظار دارکه چنین کندلی روی سطح ما ایج 2-7 شکلاگر یک سطح داشته باشیم مطابق 

  که قیمت بعد از این کندل حرکت نزولی را پیش بگیرد که اصال انتظار خوبی نیست!

 
 تشکیل شوتینگ استار بر روی یک سطح 2-7 شکل

 

ما نیاز به تایید داریم. تایید بدین شکل است که اوال کندل بعد از این کندل بایستی کندل نزولی      

ندل ک Highاز  Highجدید ثبت کند بطوریکه این  High باشد دوما این کندل بایستی برود و یک

و در این  دارد و اگر کندل دوم بیاید FTCسطح پایینی پین بار ما حکم سطح  بعدی پایین تر باشد.

، آن گاه ما یک روند نزولی تایید شده داریم که از نظر ما بازار ناتوان در ادامه حرکت سطح نفوذ کنند

 صعودی خود است.

 خت.خواهیم پردا FTCدر فصل آخر به سطح و محدوده 
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 ه نشانه ناتوانی در ادامه روند صعویب FTCروند نزولی تایید شده و دو سطوح  3-7 شکل

 

دیگر هم داریم و آن هم  FTC طحالزم به ذکر است همانطور که قبال گفتیم، ما در اینجا یک س     

انتظار داریم بازار در برگشت ) بعد از بسته شدن کندل درصد شدوی کندل پین بار است.  50سطح 

تشکیل شده به یکی از این سطوح واکنش نشان  پیوت( به  پیوتدوم و تایید روند نزولی و شکل گیری 

 دهد. 

گوییم است. تمام چیزهایی که ما می 50-50ذکر این نکته اینجا حائز اهمیت است که علم تکنیکال علم 

توانیم به ان و رعایت بحث مدیریت سرمایه میهایمما ما با وفاداری به استراتژی. ابه همین نحو است

 موفقیت های خوبی برسیم. 

 

 الگوهای برگشت دوتایی -2-2-7

 مانور داده می شود، در بحث مربوط به الگوهای کندلی دوتایی، بیشترین چیزی که معموال روی آن     

 نزولی. اینگلفینگ صعودی و اینگلفینگ  ;استاینگلفینگ 

ین کندل را اعم از شدو و در اینگلفینگ نزولی، ما یک کندل صعودی داریم که کندل بعدی تمام ا     

اینگلف میکند. اینگلفینگ کامال ایده آل و کالسیک معموال در بازارهایی که شناوری باالیی دارند بدنه، 

به همین خاطر چون اپن کلوزها  و نقطه اپن و کلوز آن ها یکی است معموال خیلی کم اتفاق می افتد.

معموال در یک محدوده هستند، در این حالت آن چه که برای مهم هست شدوها هستند.  که کلوز کندل 

 دوم بایستی پس از شدوی کندل پین بار باشد.
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 الگوی برگشتی دوکندلی 4-7 شکل

 

. یکی مربوط به لوی کندل صعودی که داریمپیش رو  FTCقبل ما با دو سطح در این جا نیز همچون 

 درصد کندل پین بار معادل این دو کندل. 50باید اینگلف میشد و دیگری سطح 

 مشابه همین بحث را برای اینگلف صعوی داریم.

 مجددا تاکید میکنیم تمام کندل های مورد بحث بایستی کندل استاندارد باشند. 

 

 تاییی سهالگوها -3-2-7

اند. در این حالت مثال در یک حگاهی و ستاره شامگاهی تشکیل شدهستاره صباصلی از دو بخش      

روند صعودی، اگر بعد از تشکیل آخرین کندل صعودی یک کندل دوم دیگر )اعم از فرفره، داجی، پین 

سوم است. که بایستی  بار با هر شکل و شمایلی ( شکل بگیرد، در این حالت موضوع اصلی کندل برگشتی

 درصد کندل اول را اینگلف کند.  50

تمام این الگوها همان  کیجِپ رد می شویم به این خاطر است کهما از این آرایش ها بصورت گذرا 

 ست.ا پیوتتشخیص 
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ای بر عرضه و تقاضامقدمه
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 ای بر عرضه و تقاضافصل هشتم: مقدمه
 

 

 

 ای بر عرضه و تقاضامقدمه -8 فصل

: شوندیم میتقس یکل بخش دو به هالیتحل ما نظر از میکرد عرض نخدمتتا و دیدانیم که همانطور     

 میهست شما خدمت در ما که یلیتحل یگرید و دیدار ییآشنا آن با شما همه که کیکالس لیتحل یکی

 Alfonso، Al Brooks،  Nial همچون یبزرگان که یسیپرا لیتحل. میکرد ینامگذار یسیپرا را آن ما که

Fuller ، Lance سیپرا ما نظر از. است کیکالس لیتحل از یاافتهیبهبود و دهش یفایمود ورژن. .. و 

. دارد نظر در را هیقض یروانشناس عدبُ آن ،یواقع اکشن سیپرا و است مارکت یتیذهن و یحرکت دگاهید

 آن از بعد و میکن یبررس یپترن چارت و ییالگو حالت در را اکشن سیپرا مکنییم یسع کار ادامه در ما

 همه که یا نقطه آن به دنیرس که البته. رفت میخواه سفارشات انیجر و متیق سمت به یحدود تا

 که است یزیچ نیا. است یسخت کار م،یکن دایپ دست تقاضا و عرضه هایمحدوده همه به میبتوان ما

 که م،یکنیم یمعرف که یسیپرا سطوح همه بعد به نیا از ما. کندیم جدا کیکالس از را یسیپرا سطوح

 میگفت که جا هر و مکنییم ادی یمعامالت یهاگره بعنوان رد،گییم قرار سطوح نیا در تقاضا و عرضه

 . میدار تقاضا و عرضه سطح کی آنکه یعنی دارد وجود یمعامالت گره کی

 است نیا تقاضا و عرضه سطوح و کیکالس مقاومت و تیحما سطوح نیب که یفرق دگاهید نظر از     

 یهاگره ای تقاضا و عرضا سطوح اما شوند شکسته یستیبا مقاومت و تیحما سطوح میدار عتقادا ما که

 ندیفرما دقت دوستان. شوند نگلفیا یستیبا یبعبارت ای و دارند اوتکیبر نیکل به اجیاحت ما یمعامالت

 آن و نگیگلفنیا کندل یمعنا با و است سطح ترینبیرونی در نفوذ یمعنا به نجایا در شدن نگلفیا که

 ییانتها در متیق نفوذ منظور، شده، نگلفیا سطح یک مگویییم یوقت حالت نیا در. است متفاوت الگو

 هزارمم کی اندازه به حتی به اندازه متیق کهیزمان 1-8 شکل در مثال بعنوان. است سطح آن لول نیتر

 .است شده نگلفیا ما حسط گاه آن کند نفوذ یرونیب سطح در !پیپ
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 ترین سطح یک ناحیه (مفهوم اینگلف ) نفوذ به بیرونی 1-8 شکل

 

شااهلل در ادامه در رابطه با الگوها، دهند و انسطوح معامالتی بیشتر به ما دیدگاه حرکتی آینده می

شوند تا ما به یک سطحی، سطح عرضه و تقاضا بگوییم، بیشتر یها و آن ساختارهایی که تشکیل مپترن

 صحبت خواهیم کرد. 

روندها داشته باشیم و اگر خاطرتان باشد گفتیم روندها در ابتدا شامل  اجازه بدهید گریزی به بحث

ها، ها بودند. کوچکتر از لگزء کوچکتری از سوئینگو بعد از آن لگ ها را داشتیم که ج ندها بودسوئینگ

توانستند به خودی خود یک لگ باشند. ما دیگر به روند ها حتی میود آنها را داشتیم که خپولبک

از روند، سطوح  بصورت کالسیک ) با داشتن های و لوهای تایید شده و .... ( نیاز نداریم، تنها استفاده ما

کار مهم میباشد و به نال است، آن چیزی که برای ما بعنوان یک پرایس اکشن و خطوط روند و کا

شوند. سطوح حمایت و مقاومت، عرضه و تقاضاست و برای ما روند محسوبکه دنبالش هستیم این است 

برگشت از این سطوح، شکست و چگونگی رسیدن به این سطوح برای ما حکم روند را دارد و از این به 

 بعد به دنبال این هستیم تا لگ های حرکتی را مشخص کنیم. 

دیگری تشکیل  پیوتدیگر است که در بین راه هیچ  پیوتبه  پیوتیف، لگ، حرکتی از یک طبق تعر

نشده باشد. مطابق شکل زیر این حرکت میتواند بصورت کند مثل پولبک باشد، میتواند یک حرکت 

 شارپ و یا یک حرکت خیلی قوی باشد.
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 ی حرکتی از نظر قدرتهالگ 2-8 شکل

دهند که منشا این حرکات می سطوح عرضه و تقاضا می strongestو  weakاز نظر ما حرکت های 

نامیم باشند. برای مثال در شکل باال منشا حرکت ما در کف شکل میگیرد که ما آن را سطح تقاضا می

 که در ادامه توضیح خواهیم داد.

 

 رضه و تقاضا:ها در تعیین نواحی عانواع دیدگاه -1-8

 دیدگاه اول -1-1-8

. میدار شارپ ینزول حرکت کی آن دنبال به و کم یزهاینو با شارپ یصعود حرکت کی دیکن فرض     

 کندل نیا Open و High از مکنییم مشخص را را زشیر از قبل یصعود کندل نیآخر حالت نیا در

 .است عرضه هیناح همان آمده بوجود سطح و هیناح م،کنییم رسم خط دو ریز شکل مطابق

 
 دیدگاه اول در تعیین محدوده عرضه و تقاضا ) در اینجا عرضه ( 3-8 شکل

 

در آخرین کندل نزولی در یک روند شارپ نزول  Lowو  Openو به همین ترتیب برای ناحیه تقاضا،  
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 بصورت زیر:

 
 محدوده عرضه و تقاضا در دیدگاه اول 4-8 شکل

 

موضوع دیگر تعداد دفعات برخوردها به سطوح عرضه و تقاضا و فاصله زمانی است. ما به دنبال اولین 

 به این سطوح هستیم.  FTB1برخورد پس از برگشت یا 

 
 تعداد برخورد به سطوح عرضا و تقاضا 5-8 شکل

 

 

 

 

                                                      
 

1 First Time Back 
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 دیدگاه دوم -2-1-8

طبق این دیدگاه تا زمانیکه حرکت مومنتوم دار برگشتی، در سطح عرضه یا تقاضای پیش رویش      

نفوذ نکند و یا آن را اینگلف نکند، آن گاه سطح عرضه و تقاضای بدست آمده از این حالت، سطح عرضه 

 یا تقاضای قابل استناد نیست.

 
 استناد به نواحی عرضه و تقاضا در دیدگاه دومشرط الزم برای  6-8 شکل

از آن استفاده خواهیم کرد و جزء اصول ما برای پیداکردن ما هایی است که این هم یکی دیگر از دیدگاه

 این سطوح است. 

 

 دیدگاه سوم -3-1-8

خط روند توسط یک حرکت مومنتوم دار نیز به ما سطح عرضه و تقاضا سطح ما قبل از شکست یک 

 دهد.می

 
 نواحی عرضا و تقاضا حاصل از شکست مطابق با دیدگاه سوم 7-8 شکل

.میندار دار مومنتوم رفت حرکت به ازین حالت نیا در که
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ایسی حاصل از بررسی الگوی پر

RBR/DBDشکست 
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  RBR/DBDبررسی الگوی پرایسی حاصل از شکست  فصل نهم:
 

 

 

 RBR/DBDبررسی الگوی حاصل از شکست   -9 فصل

 میدار قصد فصل نیا در. شوندیم حاصل سطح کی شکست از الگوها نیا دیدانیم که همانطور     

 نیهمچن و دیتر به ورود یبرا آن کردن نهیبه و سطح نیبهتر داکردنیپ الگو، نیا شناخت نحوه درباره

 . کرد میخواه صحبت شودیم لیتشک الگو نیا در که ییاهسیب اقسام و انواع

 وتقاضا عرضه سطح کی تشخیص هایروش نترییاصل از یکی دیدانیم بهتر خودتان که همانطور     

 یهاسفارش که باشد نیا بر دال تواندیم که مومنتوم با حرکت کی وجود، شده گفته هایدگاهید همه در

 نیبنابرا. است ،دارد وجود حرکت نیا در یادیز

 .دیریبگ نظر در را ریز RBR یرال سیب یرال حرکت مثال بعنوان

 
 ( RBRحرکت رالی بیس رالی )  1-9 شکل

 

 

اند و همانطور که در آن های حرکتی تشکیل شدهاز لگ DBDیا حتی معکوس آن  RBRحرکت      

های و لگ قویترین ( ما به دنبال لگ های حرکتی نشان دادیم )لگ ضعیف، لگ قویبندی لگسه دسته

خواهیم وسواس در این زمینه نمی د حساب کرد وشوهای قوی هم میقویترین هستیم، البته روی لگ

ها توانند باال یا پایین حداقل و حداکثربه خرج دهیم. و اما بیس؟ به تعدادی کندل که درجا میزنند و نمی

استفاده  4تشکیل دهند بیس گوییم.  با توجه به اینکه ما از ضرایب فرکتالی با نسبت  پیوتکلوز کنند یا 

م این بیس برای تایم باالست ) دقت شود ما در تایم قل چهارکندل داریم تا بگوییمیکنیم نیاز به حدا

 الگو هستیم ( 
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  RBR/DBDبررسی الگوی پرایسی حاصل از شکست  فصل نهم:
 

 

 

سته شدن یک سطح است که منجر به شک نی قابل استنادبرای ما زما DBDو  RBRدوالگوی انحصارا 

شوند. یعنی در مثال فوق حرکت رالی اولیه بایستی یک سطح را شکسته یاشد و محدوده بیس باالی 

سطحی داشنیم تحت فصل مربوط به شکست، سطح شکسته شده قرار بگیرد. اگر خاطرتان باشد در 

. اینکه در آینده بازار اوت است بیس همان سطح اکسپت بریکاوت، که این عنوان سطح اکسپت بریک

ز تشکیل بتوانیم از چنین سطح و ناحیه ای استفاده کنیم نیازمند یک حرکت مومنتوم دار دیگر بعد ا

 باشد که در ناحیه سفارش و اردهای زیادی وجود دارد.  بیس است تا دال بر آن

وستان پرایس کار، دنبال موضوع دیگری که خوب است به آن اشاره شود این است که خیلی از د     

ترید در همین ناحیه هستند و همان چیزی که در بحث شکست و اکسپت بریک اوت گفتیم. اما آن چه 

ایم این است که کمتر کسی وجود دارد که بخواهد در لحظه تشکیل این سطح که ما در اکثر متون دیده

نابراین در اکثر متون، بعد از تشکیل منتظر ترید باشد. چراکه هنوز شکستی قطعیت پیدا نکرده است. ب

در حال برگشت به این سطح است آن زمان این سطح و قیمت سطح و حرکت مومنتوم دار، زمانیکه 

یل چنین سطحی کند. البته که بعضی از ماها عجول هستیم و در لحظه تشکناحیه ارزش ترید پیدا می

 دست به ترید میزنیم.

      

 

 تقسیم کنیم.  COو  ETRو  FTRها را به سه بخش ن ناحیه شکست یا بیساجازه بدهید در اینجا ای

 

 ( : معامالتی، عرضه و تقاضایا گرهانواع بیس ) 

 

1- FTR: 

شود. در ادامه بازار طی چند سطح و محدوده حمایتی یا مقاومتی طی یک حرکت شارپ شکسته می    

به سطح و محدوده حمایتی و مقاومتی  کندل بصورت رنج سعی در برگشت دارد اما ناتوان از برگشت

است و در ادامه طی حرکت شارپ دیگری به ادامه حرکت ادامه میدهد. محدوده رنج در این حالت به 

FTR  معروف است. محدوده و طول حرکت برگشتی یا رنج در این حالت، برابر باATR تایم تریگر 

 است.
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  RBR/DBDبررسی الگوی پرایسی حاصل از شکست  فصل نهم:
 

 

 

 
  FTR  2-9 شکل

 

2- ETR 
)  کند یم نگلفیا را آن و کندیم نفوذ یمقاومت و یتیحما محدوده به شارپ حرکت کی یط بازار       

 سطح داخل در آن شدن بسته اما دهد یم نشان شدو با کندل کی بصورت را خودش یاصل میتا در

 و یمقاومت محدوده به مجددا جرن بصورت کندل چند یط بازار ادامه در( .  است یتیحما ای یمقاومت

 عمل جامه سطح شکست و حرکت ادامه به یگرید شارپ حرکت یط ادامه در و شود یم وارد یتیحما

 حالت نیا در یبرگشت محدوده و حرکت طول. ممینایم ETR به حالت نیا در رنج محدوده ما. پوشاندیم

 ( حرکت نیا است شکست شیپ نوع کی. ) است پترن مفریمیتا  ATRبا برابر

 
 ETR 3-9 شکل
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  RBR/DBDبررسی الگوی پرایسی حاصل از شکست  فصل نهم:
 

 

 

 

3- CTR  
شود، حرکتی است که است که سطح و محدوده حمایتی مقاومتی طی یک حرکت شارپ شکسته     

تایم تحلیل   ATRاگر طول یا گام حرکتی نفوذ و اینگلف به بیرون ناحیه مقاومتی یا حمایتی برابر با 

تواند ناحیه برگشتی اتفاق افتاده است. این حالت در تایم الگو می COباشد در این حالت یک باشد 

 دهد.باشد که ما یک بیس دیگری می یم تحلیلتا ATRبرابر با 

 
 CTR 4-9 شکل

یا کلین بریک اوت  CBOنگاه میشود یک تایم تحلیل باشد آ ATRاگر ناحیه برگشتی بیشتر از : 1تذکر 

 فتاده و ماموریت شکست انجام شده و بازار به جای صعود، برمیگردد. اتفاق ا

 
 CBO 5-9 شکل

 را DBD و RBR یالگوها لیتکم اجازه شده، گفته سیب ینواح در دیتر یبرا شودیم هیتوص :1 نکته

 سطوح نیا به برگشت نیاول ای FTB در  برگشت ینواح نیا به بازار یوقت بعد مرحله در گاهآن میبده

 .مکنییم ست را مانیاردرها
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  RBR/DBDبررسی الگوی پرایسی حاصل از شکست  فصل نهم:
 

 

 

 

تمام نواحی گفته شده در تایم اصلی، خودشان را به صورت نفوذ شدوی یک کندل در سطح  :2نکته 

ناحیه مقاومتی یا حمایتی باشد،  دهند. که اگر نفوذ و بسته شدن در بیرونبیرونی شکست نشان می

یا سطح اکسپ بریک اوت در حال وقوع است. اگر کندل بصورت شدو و  FTRگاه در تایم تریگر، آن

اینگلف کردن در بیرون از ناحیه خودش را نشان دهد اما در درون ناحیه حمایتی یا مقاومتی بسته شود، 

اگر کندل در سطح با شدوی بزرگ نفوذ کند  در تایم پترن محتمل است. ETRآن گاه احتمال تشکیل 

گاه تایم تحلیل باشد آن ATRقدار نفوذ به بیرون سطح برابر با مو  و برگردد و زیر ناحیه ما بسته شود

CTR  داریم و اگر نفوذ بیشتر ازATR در این حالت یک  تایم تحلی بودCO  یاCBO .را خواهیم داشت 

 

دهند. ر تایم اصلی خودشان را بصورت یک کندل با شدو نشان میتمام نواحی ک عرض کردیم د :3نکته 

که برآیند این دو  داریم two barکه دوکندل بصورت  شوددیده می اما اما ممکن است در جاهایی

ناحیه کند. دلیل این اتفاق این است که ایفا میآن تک کندل شکستی که شدو دارد را  نقش کندل،

 التر است ) مثال دو روزه یا هشت ساعته که ما آن را نداریم(.شکست ما برای تایم تحلیل با

 

شود.، اما زمانیکه که ما یک کندل النگ بار داریم که باعث شکست یک سطح مثال مقاومتی می : 4نکته

گاه تمایل حرکت برگشتی این کندل نسبت به کندل النگ بار دیگر شدویی دارد در جهت شکست، آن

 یشتر است. ب ،اما با شدوی کوچکتر

 
 ارتباط مستقیم میزان برگشت قیمت از کندل النگ بار شکست با شدوی این کندل 6-9 شکل

چرا که نواحی پرایسی  اشتباه گرفته نشود.و ...   ETRو  FTRتوجه: این برگشت با برگشت و ایجاد نواحی 

 افتد. در دل کندل شکست اتفاق می
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  RBR/DBDبررسی الگوی پرایسی حاصل از شکست  فصل نهم:
 

 

 

 

 

 هر چه ناحیه بیس ما بزرگتر باشد، ما در منطقه دورتری ورود میکنیم، یعنی: :بطورکلی

اوت داشتیم در برگشت قیمت به این ناحیه، ابتدای ناحیه نقطه ورود یا سطح اکسپت بریک FTRاگر  

 ماست.

 کنیم.داشتیم در پنجاه درصد دوم اردرگذاری  ETRاگر 

کنیم.رصد انتهایی ناحیه ورود مید 25داشتیم در  CTRاگر 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10فصل 

 از حاصل یسیپرا یالگوها یبررس

RBD/DBR برگشت
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  RBD/DBR برگشتبررسی الگوی پرایسی حاصل از  فصل دهم:
 

 

 

 RBD/DBRبررسی الگوی پرایسی حاصل از برگشت  -10 فصل

صحبت خواهیم کرد. این الگوها همانطور که از  DBRو  RBDدر این فصل در مورد دو الگوی      

. اجازه بدهید در رفت و برگشت و یک ناحیه بیس دارند نامشان پیداست، نیاز به دو لگ حرکتی شارپ

 مستقیم به بحث اصلی با ذکر مثال بپردازیم.ی، این حالت بدون هیچ توضیح

 کنیم:برای تعیین ناحیه بیس در این حالت بصورت زیر عمل می

 زیر را در نظر بگیرید: RBDابتدا حرکت 

 
 RBDای از یک حرکت رالی بیس دراپ نمونه 1-10 شکل

 

کنیم که برای تعیین نواحی بیس که در این حالت از نوع عرضه هستند، ما بدین صورت عمل می     

 openکنیم: ناحیه باالیی: از باالترین شدو تا مشترک ناحیه بیس یا درجازدن را به دو ناحیه تقسیم می

 ها.کندل closeو   openه پایینی: پایین ترین شدو تا مشترک ها و ناحیکندل close و 
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  RBD/DBR برگشتبررسی الگوی پرایسی حاصل از  فصل دهم:
 

 

 

 
 تقسیم ناحیه بیس در حرکت رالی بیس دراپ 2-10 شکل

گذاشتن سر قیمت است. بدین معنی یا کاله  Caps on Priceیکی دیگر از اسامی الگوهای فوق،  نکته:

ی و عبور از یک سطح و شکست آن بعد از تشکیل بیس، ما انتظار دحرکت شارپ صعومثال در یک  که 

افتد همان بینیم مارکت برمیگردد! چیزی که در اینجا اتفاق میحرکت شارپ صعودی داریم، اما می

است که ما خدمت شما گفتیم. در واقع ما اعتقادی به کپس آن پرایس نداریم، چراکه  SO4الگوهای 

مر آن است که ما محدوده مقاومتی و حمایتی که مربوط به تایم باالتر بوده را نادیده گرفتیم دلیل این ا

 و شکست را در تایم پایینتر بررسی کردیم. در حالیکه در تایم باال شکست اتفاق نیفتاده است.
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های ورودهای ترید و تریگرستاپ
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  های ترید و تریگرهای ورودستاپ فصل یازدهم:
 

 

 های ترید و تریگرهای ورودستاپ -11 فصل

 در یستیبا دیکن لیتحل دیبخواه که یوشر هر به شما که است نیا موضوع اصل کیکالس بحث در     

 متیق یوقت دوم گام در. است لیتحل اول گام مرحله نیا که دیکن دایپ را سطح کی ای و هیناح کی ابتدا

 ها نشانه نیا .میدار ورود یبرا ها نشانه از یسر کی به اجیاحت رسد،یم یا هیناح ای سطح نیچن به

 بر یمبن ییها نشانه نکهیا ای سطح، از متیق عبور و سطح شدن شکسته بر دال ییهانشانه تواندیم

 ستمیس در. میهست هانشانه از یسر کی دنبال به ما پس. باشد پیوت لیتشک و سطح نیا از چرخش

 سطح به دنیرس هیناح رد را متیق رفتار بعد مرحله در م،یداشت سطح کی ما باشد ادتانی اگر یمیقد

 ادامه در حالت نیا در. ریخ ای شود یم پیوت لیتشک ای و شکست به منجر ایآ که میکردیم یبررس

 میهست ییها نشانه نیآخر آن دنبال ما که گرهایتر یبند دسته و هیدییتا بحث در. میبود هیدییتا منتظر

 .هددیم را ورود جهت در الزم قلب قوت اصطالح به آن ما به که

 ای ،RSI اوت کیبر همچون ییالتورهایاس از را گرهایتر ای هیدییتا نیا در بحث  تکنیکال کالسیک، ما    

 چه آناما . میگرفتیم...  و ها جیاور نگیموو ای و ها ییواگرا بحث ای و فازش رییتغ و MACD از استفاده

 .است روند خط همچون یمیترس یها روش از استفاده میبر یم بهره ورود گریتر جهت در آن از ما که

 هاالس استاپ و هاتارگت مطمئنا م،یکن استفاده ورود و لیحلت یبرا میفر میتا کی از تنها ما اگر      

 کی میبتوان نکهیا یبرا ما جهت نیهم به. بود نخواهد سازگار هیسرما تیریمد چارچوب با حالت نیا در

 گریتر بحث دیبده اجازه. میکن کار میتا یمولت صورت به یستیبا میباش داشته ورود یبرا نهیبه نقطه

) ستاپ ماهیت، شکست و  کرد میخواه یبند جمع را ها آن ما نجایا در که ییها ستاپ و ورود یها

که موضوع اصلی جزوه حال حاضر  را . مختصر مطرح کنیم و در پایان ستاپ اصلی کجای بصورت ،پیوت (

 شرح خواهیم داد.است به تفصیل و با ذکر جزییات 

 ستاپ ماهیت -1-11

ستاپ ما، استفاده از ماهیت سطح است. یعنی اگر مثال یک سطح مقاومتی داریم، در این حالت اولین 

وانیم از همین تما میت خواهد بود. ترید ما براساس ماهیت این سطح که همانا مقاومتی یا برگشتیس

م و ه مطابق با تعاریف گفته شده داریدر گذشت پیوتخاصیت استفاده کنیم. وقتی یک سطح یا یک 

داریم. در این حالت  ( sellساند. آن گاه در این حالت دیدگاه سل ) رمارکت خودش را به آن سطح می

ینکه آن برای ا را رویم و در آنجا شرایط بازارتد، ما مستقیما به تایم تریگر میبدون اینکه هیچ اتفاقی بیف

 ی کنیم. بررسی مسطح محل چرخش ما باشد، 
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  های ترید و تریگرهای ورودستاپ فصل یازدهم:
 

 

 را در نظر بگیرید که ماهیت مقاومتی دارد. 1-11 شکلبرای مثال سطح 

 
 سطح مقاومتی مربوط به تایم هفتگی 1-11 شکل

 

ک هفته به سطح برسد و یک مانیم که در تایم فریم هفتگی بازار بیاید یدر این حالت اصال منتظر نمی

هفته تشکیل پیوت دهد و چند هفته هم برگشت به پیوت داشته باشد. برای همین در این حالت با 

 کنیم.و با شکست آن ورود می توجه به ماهیت سطح مستفیم به تایم تریگر می رویم

 
 ر تایم ترگیر ) چهارساعته (رسمآ تریگرالین د 2-11 شکل

ها ) در روند صعودی ( یا با استفاده از آخرین  Lowرسم یک خط با استفاده از دوتا از آخرین  تریگرالین:

به منظور داشتن بیشترین شیب بطوریکه  تریگرالین ما خواهد بود  موجود ) در روند نزولی ( Highدو 

 openشدو و در سوئینگ دوم مشترک  ،ر اولین سوئینگد، و نتیجتا کمترین استاپ الس در تریگرالین

 .کنیمها را لحاظ می closeو 
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 تریگرالین 3-11 شکل

 ستاپ شکست -2-11

ستاپ مربوط به شکست سطح است. یعنی در یک تایم فریم ما یک سطحی داریم و مارکت دومین 

شکند. در این حالت بعد از آخرین ج شکست ( سطح را میه گفتیم ) پکیمطابق با تمام آن شرایط ک

به سمت سطح شکسته شده با رسم تریگر الین و شکست این خط وارد یس مرحله شکست و در ریتر

 مارکت می شویم.

 بعنوان مثال سطح زیر را در نظر بگیرید:

 
 ست سطح حمایتی تایم روزانهشک 4-11 شکل

 

 شکست اتفاق افتاده، در نتیجه به تایم تریگر می رویم:
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 رسم تریگرالین در تایم تریگر 5-11 شکل

 در این حالت با رسم تریگرالین و شکست آن وارد می شویم.

 

 ستاپ پیوت -3-11

وان مقدمه، ورود به چنین ستاپی را بصورت مختصر و کالسیک بررسی اجازه بدهید در وهله اول و بعن

یک بخش  فصل و همچنینکنیم تا یک دید کلی از چگونگی این نوع ستاپ داشته باشیم و در پایان 

کنیم حداکثر جزییات ممکن چنین ستاپی را برای شما ، سعی می" پرسش و پاسخ" تحت عنوان 

 تشریح کنیم.

 و اما مقدمه:

پیوت نیز براساس ماهیت سطح است. اما در این جا صبر میکنیم تا یکی از دو حالت تشکیل ستاپ 

یا شکست روی سطح اتفاق بیفتد. ضمنا این سطحی که در مورد آن صحبت می کنیم، بایستی از  پیوت

عنوان قبل در مورد تایم فریم آن اطمینان پیدا کنیم و در ادامه به بررسی سایر موارد بپردازیم. یعنی ب

گاه منتظر یک ریترن تو روزانه باشیم. آن پیوتمثال اگر یک سطح روزانه داریم باید منتظر تشکیل 

در اینجا که یک سطح صفر و مطلق نیست و محدوده است.  FTCباشیم. سطح  FTCبه سطح  پیوت

تی نسبت فرض میکنیم هیچگونه ذهنیمیخواهیم حال کالسیک و با استفاده از تریگرالین ورود کنیم، 

 و میخواهیم کامال کالسیک وارد شویم. نداریم FTCبه محل و محدوده 

 و از تریگر الین استفاده می کنیم. بصورت مولتی تایمرا نداریم لذا  FTCسطح ما  چوندر چنین حالتی 
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صورت نداشتن مسترکندل  م درینید و همانطور که گفتیبهمان طور که می 6-11 شکلبعنوان مثال در 

کنیم و کندل پوشاننده بایستی این خط را اینگلف یا کلوز کند. با توجه به فرضی استفاده می از خط

 طول حرکت و این کندل پوشاننده، ما یک پیوت داریم.

 

 
 روزانه اینگلف خط فرضی و تشکیل پیوت 6-11 شکل

 ل به تایم تریگر می رویم که در آنجا منتظر شکست تریگرالین هستیم. حا

 
 تریگرالین، نفطه ورود، و استاپ الس 7-11 شکل

)  قبلیپیوت استاپ الس ما در چنین شرایطی برخالف سطح کالسیک که در باالی قله و سوئینگ 

قبل ) پیوت تایم تریگر ( قرار میگرفت در این حالت باالی آخرین پیوت مینوری  ( پیوت در تایم تحلیل

سوئینگ قبل از این تایم تریگر باالی  ATRاز شکست تریگرالین است. استاپ الس در این حالت برابر 
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 است. و اما تارگت ها: یا همان پیوت مینوری شکست

تایم یکساعته، چهار ساعته و روزانه خواهد  ARTر با به ترتیب، براب تارگت ها از سوئینگ قبل از ورود

(. ما در این حالت که ار تریگرالین استفاده می کنیم، برخی از گام ها را از  8-11 شکلبود ) مطابق 

باالتر . لذا حتی می توان از تارگت تایم های شویموارد میدست میدهیم و در واقع دورتر اما مطمئن تر 

 هم استفاده کرد. ) تارگت های یک به یک، یک به سه، یک به هفت و ... (

 
 گذارینحوه تارگت 8-11 شکل

 پیش خواهد رفت.بازار مطابق با گام های حرکتی  نکته:

 

 .انواع پیوتاما و 

پیوت تسویه و -2پیوت پولبکی،  -1شوند: ته تقسیم میها از نظر عملکردی به سه دسبطور کلی پیوت

های چه که اینجا در مبحث ستاپ پبوت برای ما مهمترین است پیوتپیوت برگشتی یا ریورسال. آن -3

ی و تسویه نیز های پولبکنوع برگشتی هستند که درصد موفقیت بسیار باالتری دارند. البته که پیوتاز 

 ها در ترید بهره برد.ظرگرفتن ریسک به ریواردهایشان، از آنا در نتوان بدر مواردی می

 

 ها:مختصر توضیحاتی در ارتباط با این پیوت

 پیوت پولبکی: -1

 اوتیکبر اکسپت تشکیل زمان در یا یک خط روند سطحیک  شکست بعداز پولبکی پیوت 

به وجود  بار شکستد. این پیوت بعد از کندل شکست با آن شرایط کندل النگشومی تشکیل

 آید.می
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 در شکل زیر یک پیوت پولبکی به تصویر کشیده شده است.

 
 پیوت پولبکی 9-11 شکل

 

 

 پیوت تسویه -2

ها و یا همچنین در این پیوت در زمان رسیدن قیمت به ناحیه حمایت یا مقاومت و در نزدیکی آن

شود. این پیوت را معموال در زمانیکه تایم اصلی خط با اولین برخورد تشکیل میتر از های پایینتایم

د، خواهیم داشت. دلیل نامگذاری ح مینوری برسقیمت از یک سطح همتراز و یا تایم باالتر به سط

برخی خریداران یا  آن هم این است که چنین پیوتی در زمان تسویه و رسیدن قیمت به تارگتِ 

 گیرد.ها از بازار شکل میج آنفروشندگان و خرو

 
 پیوت تسویه 10-11 شکل
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 پیوت برگشتی یا ریورسال -3

دهد. پیوتی که ما به دنبال آن هستیم و بیشترین درجه موفقیت را در تریدها به خودش اختصاص می

دل اینگلف کننده کنی ارزش ترید باالتری دارد که زمانشود و سطح تشکیل می در تایم خودِ پیوتاین 

گره معامالتی لگ قبل را اینگلف عالوه بر وظیفه پوشش خود، کندل یا خط فرضی (، ) پوشاننده مستر

و  FTCکند. در چنین پیوتی انتظار برگشت به سطح ( ) نفوذ در بیرونی ترین سطح گره معامالتی 

 شود.یورس قیمت میواکنش به آن و نهایتا باعث برگشت و ر

 
 پیوت ریورسال یا برگشتی 11-11 شکل

 

نحوه ورود به چنین ستاپی مطرح کردیم، تنها راه موجود  تا به اینجا در مورد ستاپ پیوتی و آنچه که

پی داریم یکی بصورت کالسیک نیست. همانطور که قبال عرض کردیم ما دو راه برای ورود به  چنین ستا

و رسم تریگرالین و دیگری از طریق اردرگذاری  مطمئنا تا به اینجا در ذهنتان سواالت بسیار زیادی در 

و نحوه تعیین آن وجود دارد. در ادامه سعی خواهیم کرد چگونگی یافتن چنین  FTCارتباط با محوده 

 ای را برای شما شرح دهیم. ناحیه

راحتتر است. همانطور  FTCحدودی با سطوح عرضه و تقاضا آشنا شدیم، فهم ه حال تا باز آنجا که تا 

 یک خط صفر مطلق نیست و محدوده است. ،FTCکه گفتیم 

 زیر را در نظر بگیرید.شکل بدین منظور 
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 چپ: غیرقابل استناد سمت راست: قابل استناد، سمت  FTCدو سطح  12-11 شکل

کنید کندل پوشاننده، زیر مستر کندل ما قبل خود بسته شده است ) اگر همانطور که مشاهده می

کردیم(. ما معموال در دل مستر کندل یک یا دو گره مسترکندل نداشتیم از خط فرضی استفاده می

ها اشاره ی در فصول قبل به آنهایی که در الگوهای پرایسها یا بیسمعامالتی خواهیم داشت. همان گره

کردیم. اولین گره معامالتی یا باالترین آن )چون در اینجا حرکت ماقبل صعودی بوده ( همان محدوده 

FTC  ماست. اما این سطحFTC کندل پوشاننده عالوه  چه موقع برای ما قابل اتکا و استناد است؟ زمانیکه

ح بیرونی گره ماقبل از مسترکندل یا خط فرضی زیر مسترکندل یا خط فرضی، در سط بر بسته شدن

مهم خواهد شد و انتظار برگشت قیمت  FTCنفوذ کند یا بعبارت دیگر آن را اینگلف کند، آن گاه سطح 

 از آن را خواهیم داشت. 

 

 پرسش و پاسخ -4-11

 

 د؟را نیز ترید کر FTCتوان ریترن به پیوت یا همان ریترن به سطح آیا بعد از تشکیل پیوت، می -1

واکنش  FTCهای تسویه و پولبکی سطح بله. همانوطور که در بحث انواع پیوت گفتیم، در پیوت پاسخ:

عبور میکند و ادامه  FTCشود و در نهایت قیمت از سطح قابل توجهی را موجب نمی و برگشت قیمت

تریگر مگنتی که  شود. لذا در اینگونه موارد ما میتوانیم از تریگری تحت عنوانروند ماقبل انجام می
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ریترن تو پیوت را ترید کنیم.  ، حتیبرعکس تریگرالین متداول ماست، استفاده کنیم و با شکست آن

بهتر است این استراتژی همانند استراتژی مرسوم ستاپ پیوت در حساب دمو تست شود و بعد از گرفتن 

 رد.فیدبک مناسب یکی از این دو استراتژی و یا هر دو را توامان دنبال ک

--------------------------------------------------------------------------------- 

 

ترید کرد؟ یعنی هرجا سه کندل در یک راستا یا یک لگ شود بدون توجه به گذشته چارت آیا می -2

یا اردرگذاریترید  گاه به تایم تریگر رفته و با رسم تریگرالینحرکتی داشتیم و متعاقبا کندل پوشاننده، آن

 کنیم؟

به گذشته چارت نیاز نیست. هرگاه  دیدگاه اول:بله. ما در ترید براساس پیوت دو دیدگاه داریم:  پاسخ:

 FTCرویم و با روش کالسیک یا اردرگذاری در محدوده پیوت تایم مربوطه شکل گرفت به تایم تریگر می

 کنیم.ورود می

ز گذشته داریم. پیوت در این اسطحی  در این حالت کنیم.به گذشته چارت رجوع می دیدگاه دوم:

پیوت شکل گرفته از کدام نوع از انواع پولبکی، تسویه و ریورسال  کنیمگیرد. بررسی میسطح شکل می

شود بررسی کرد ) فصل مربوط به ارزش گذاری سطوح و احتمال است. همچنین سابقه آن سطح را می

ینان از موارد گفته شده به تایم تریگر رفته و متناسب با نوع پیوت ورود شکست و ... (. بعد از کسب اطم

 کنیم. می

--------------------------------------------------------------------------------- 

 

 توان روی یک سطح ریسک ورود داشت؟تا چه تعداد می-3

 ز سه بار ریسک ورود را نخواهیم کرد.ما براساس دیدگاه خودمان روی یک سطح بیش ا پاسخ:

--------------------------------------------------------------------------------- 

 

 میزان زمان رسیدن به تارگت ؟-4

برای  های بزرگ با گام حرکتی تایم تحلیل (حداقل زمان انتظار برای رسیدن به تارگت ) تارگت پاسخ:

یک تایم فریم باالتر از تایم تحلیل و برای تارگت خوردن نیز به همان مدت زمان با  رحداقل براب ورود،

 اندازه. مثال برای پیوت روزانه، یک هفته انتظار برای ورود و یک هفته دیگر برای رسیدن به تارگت.

--------------------------------------------------------------------------------- 
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 چه تعداد کندل باید برای کندل پوشاننده فرصت داد؟ -5

 دهیم.به کندل پوشاننده فرصت پوشش می ما تا دو کندل بعد از ایجاد مسترکندل یا خط فرضی، پاسخ:

یعنی در کندل سوم به بعد،  کندل شد، دوشویم. اگر بیش از میدر ریترن تو پیوت وارد اگر چنین شد 

برای ما چنین پیوتی در لحظه تشکیل ارزش ترید  گاهداده شد، آن مستر کندل یا خط فرض پوشش

 کند.ندارد. و صرفا به ما در تعیین سطوح کمک می

چراکه ما در تعریف پیوت به دنبال دو کارایی آن هستیم. یکی به ما در تشخیص سطح کمک میکند و 

 ها ترید کنیم.ها بتوانیم با آندیگری اینکه در لحظه تشکیل آن

--------------------------------------------------------------------------------- 

 

 در زمانی که تریگرالین قابل ترسیم نیست چه باید کرد؟  -6

های ای های تایم تریگر و تارگتمیتوان از تایم پایین تر یا دبل تریگر استفاده کرد اما با استاپ پاسخ:

 تی آری.

--------------------------------------------------------------------------------- 

 

 یک ساعته وجود دارد؟سطح چهارساعته توسط سطح  مثال یک آیا احتمال شکست -7

رسد. فرض کنید به پیوت همتراز دیگر می گردد وبله. قیمت همیشه از یک پیوت همتراز برمی پاسخ:

 H4های برگشت است در این حرکت برگشتی احتمال تشکیل پیوتقیمت از یک سطح روزانه در حال 

برسد و از این طریق سطح یا  H1وجود دارد. در این بین ممکن است قیمت در ابتدا به پیوت  H1و 

 شود.توسط سطح قویتر روزانه پشتیبانی می H1را خواهد شکست. چرا که سطح  H4پیوت 

--------------------------------------------------------------------------------- 
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 گاه چه باد کرد؟ اگر قیمت بعد از چند کندل درجازدن نتوانست پیوت تشکیل دهد آن -8

قیمت پس از چندین کندل استاندارد )  شما را بدین صورت تغییر دهیم: اگراجازه بدهید سوال  پاسخ:

 هایک از این کندلهیچتوانست پیوت تشکیل دهد و مسترکندل ( و یا غیر استاندارد )اسپینینگ( ن

یکدیگر کلوز کنند آنگاه چه باید کرد؟ در جواب باید بگوییم هرگاه ما  Highو یا  Lowنتوانستند زیر 

یک لگ حرکتی داشته باشیم و در ادامه حداقل چهار کندل وجود داشته باشد که هیچیک نتوانند 

یوت داریم. در این حالت باالترین و پایین ترین محدوده این گاه بیس پهمدیگر را پوشش دهند، آن

. به تایم تریگر رفته، هرگاه قیمت یکی از این سطوح را شکست، ما در جهت مکنیبیس را مشخص می

 استاپ الس ما سطح مقابل خواهد بود. شویم.شکست وارد می

های فرکتالی مضرب چهاری که یمالزم به ذکر است، تعداد چهار کندل مد نظر که عرض کردیم، از  تا

کنیم، آورده شده است. لذا هرگاه حداقل چهار کندل داشتیم، چنین پیوتی مربوط ما از آن استفاده می

به یک تایم باالتر خواهد بود. و لذا تریگر آن یک تایم پایینتر از تایمی که حداقل چهار کندل نمایان 

 است، خواهد بود.

 
 بیس پیوت 13-11 شکل

 حالت میتوان خرید در کف و فروش در سقف با استفاده از تریگرالین را هم داشت.حتی در این

توجه: بیس پیوت با پیوتی که بعد از تشکیل حداقل دو کندل از نوع پوشاننده اما ناتوان در پوشش 

گفتیم ارزش ترید در لحظه تشکیل  تا که در این حالشود ، اشتباه نشود. چرتشکیل می ،مسترکندل

 ( 14-11 شکل)  ندارد.
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 پیوتی که حتی اگر زیر مستر کندل بسته شود ارزش ترید در لحظه تشکیل ندارد. 14-11 شکل

 

--------------------------------------------------------------------------------- 

 

 تریگر و یا هتریک کرد؟توان دبلچه موقع می -9

توان به یموقتی تایم اصلی بزرگ است مثال ماهانه، هفتگی و یا حتی روزانه. در چنین حاالتی  پاسخ:

  داشته باشیم.تریگر و یا هتریک رفت و ورودهای یک به یک یا نهایتا یک به دو تایم دبل

 رویم.ترگر و هتریک بالبته باید صبر کرد تریگرالین تایم تریگر شکسته شود بعد به تایم دبل

 ره برد.توان از تریگر مگنتی و ماهیت مگنتی سطوح نیز بهتا قبل از شکست تریگرالین، میالبته 

--------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 دهد؟ود را در تایم تحلیل بصورت یک شدو نشان میخ، FTCآیا قیمت در برگشت به سطح  -10

میزند  FTCپیوت در تایم تحلیل، در کندل بعد قیمت یک شدو به سمت سطح بله. بعد از تشکیل  پاسخ:

 که این شدو در تایم تریگر به صورت یک موج است.

 

بی  FTCدیده شد، در مرحله بعد و برگشت مجدد قیمت به پیوت، سطح  یکبار FTCوقتی سطح  نکته:

. این ناحیه از برگشت اولیه قیمت به سمت 1RTPارزش است و در این حالت ما یک ناحیه داریم به اسم 

خواهد بود که براساس مطالب  CTRیا  FTR ،ETRشود. که یکی از نواحی پرایسی حاصل می FTCسطح 

 ورود مختص به خود را دارند. ، هر یک نواحی9فصل 

 

                                                      
 

1 Return To Pivot 
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گاه انتظار ها عبور کند (، آنهرگاه قیمت یکی از نواحی پرایسی را اینگلف کند ) از بیرونی ترین سطح آن

 برگشت قیمت را داریم اما در مرحله بعد این نواحی قطعا خواهند شکست.

--------------------------------------------------------------------------------- 

 

 هرگاه سطوح چند تایم در درون یکدیگر قرار گرفتند، انتظار پیوت در کدام سطوح مدنظر است؟ -11

 سطوح، اولویت با تایم باالتر است.در همپوشانی  پاسخ:

--------------------------------------------------------------------------------- 

 

 از باال به پایین داشت؟ داز باالترین تایم به فکر تشکیل پیوت بود و رویکرشود آیا می -12

یک دیدگاه بدین صورت است که بعنوان مثال فرض کنید یک پیوت ماهانه شکل گرفته و ریترن  پاسخ:

رویم و به را زده و قیمت به ادامه روند برگشتی پرداخته است. دز این حالت به تایم هفتگی می FTCبه 

دهیم تا آخرین پیوتِ گردیم. این روند پلکانی از باال به پایین را تا زمانی ادامه میل پیوت هفتگی میدنبا

 نزده است را بیابیم. این پیوت برای ما حائز اهمیت است. FTCفریمی که هنوز ریترن به آخرین تایم
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