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سیسسن هؼاهالزی چٌگال اًذرٍز(هذیاى الیي)
دٍسساى ػسیس لػذ دارم سیسسوی خذهسسَى هؼرفی کٌن کِ سالْاسر اهسحاى خَدش رٍ خس دادُ ٍ تمذری
لذرزوٌذ تَدُ کِ ازش در خیص تیٌی چارزْای آب ٍ َّا ّن اسسفادُ هیکردًذ.
دکسر آلي اًذرٍز تِ کوک چٌذ زي از دٍسساى ٍ ّن دٍرُ ای ّای داًطگاُ خَدضَى ایي رٍش رٍ کِ هثسٌی تر
لَاًیي ػول ػکس الؼول ًیَزي ّسر رٍ خایِ گساری کردًذ کِ فَق الؼادُ سیسسن جالثی ّسسص.
خة ترین سر اغل هغلة ٍ زاریخچِ ٍ ایي داسساى ّارٍ تسارین کٌار
ترای رسن چٌگال تِ  3خیٍَذ(ًمغِ چرخص لیوسی) احسیاج داریم ) (A B Cاین سه پیوت باید به صورت
سقف کف سقف یا کف سقف کف باشد.

زؼریف خیٍَذً :ماط کِ لیور در اًٍْا زغییر جْر ٍ هسیر هیذٌّذ.
تر اساس رًٍذّا هیسًَین خیٍَذ ّا رٍ تِ کَچک ٍ تسرگ(هیٌَر ٍ هاشٍر) را زمسین تٌذی کٌین.
یک ًکسِ هْوِ :خیٍَزی کِ ها هثال زَی زاین  1ساػسِ هیٌَر هیثیٌین ٍ تراش ارزضی تِ اًٍػَرذ لاءل ًیسسین
در زاین ّای خاییٌسر هثال  11دلیمِ هیسًَي ترای چارذ هاشٍر حساب تطي خس یک ًکسِ هْن اًسخاب زاین فرین
هؼاهلسر لثل از ّر کاری.
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در ضکل خیٍَذ ّای هاشٍر ایي چارذ رٍ تا رًگ لرهس ٍ هیٌَر ّارٍ تا سثس هطخع کردم چٌذ زا ّن هیٌَر ّسر
کِ هطخع ًکردم دلیلص ّن ایٌِ کِ چٌذاى هْن ًیسر!! یادزَى ًرُ ها زَی ّر زایوی ّسسین فمظ ٍ فمظ تا
خیٍَزای هاشٍر اٍى زاین کار دارین
عریمِ زطخیع خیٍَذ ّا :دٍسساى چطن اًساى هؼوَال تیطسر خیٍَذ ّارٍ زطخیع هیذُ اها ها تِ چطن اکسفا
ًویکٌین چٌذ رٍش ّسر ترای زطخیع خیٍَذ هاشٍر هثال هیسًَیي از اًذیکازَر زیگساگ اسسفادُ کٌیذ(زٌظیواذ
تِ  11 1 42زغییر کٌذ) یا از اًذیکازَرّایی کِ خیٍَذ ّارٍ هطخػا هیکٌي هثل  lastmanstandingکِ
زَی کاًال ها ّن ّسر اسسفادُ کٌیذ .اها رٍضی کِ تیطسر خیچفَرکرّا ازش اسسفادُ هیکٌي ترای خیٍَذ یاتی
اسسفادُ از  Aoتیل ٍیلیاهس ّسر کِ هیسًَیي از هٌَی  insertتِ چارذ اضافِ کٌیذ.
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پیوت یابی به کمک اندیکاتور Ao
کارُ تؼذی کِ اًجام هیذین ایٌِ کِ تِ فاز ّا ٍ زغییر فاز ً Aoگاُ هیکٌین ٍ تا کوک اٍى خیٍَذ ّای هاشٍر رٍ
زطخیع هیذین ( .دٍسساى یجاّایی زغییراذ خیلی کَچیک رٍ هیسَیٌن گام هاشٍری در ًظر ًگیرین ٍ ازش
چطن خَضی کٌین کِ ًیاز تِ زجرتِ زَی زرسین دارُ)

اهیذٍارم تا ضکل زًَسسِ تاضن هٌظَرهَ ترسًَن.
در ّر فاز چِ هثثر چِ هٌفی دًثال ّای ٍ لَ چارذ هیگردین ( ) high lowتِ ایي ًماط ترای رسن چٌگال
اًذرٍز ًیاز دارین دٍسساى ٍ کار اغلی در چٌگال ّن ّویي خیذا کردى ًماعِ رسوِ.
ًکسِ : 1در کٌذل ّایی کِ از یک فاز هثال اٍى لسور فاز هٌفی خاییي چارذ اگر کٌذل ّا دلیما رٍی یک خظ
تَدى سور راسسی اٍلَیر دارُ (از ًوَدار هیلِ ای ّن هیسًَیي اسسفادُ کٌیي ٍ اًذیکازَر فراکسال ترای زطخیع
کٌذل هَرد ًظر)
ًکسِ ّ : 4ویطِ تایذ کٌذلی از فاز ترای رسن اًسخاب تطِ کِ در اٍى فاز تاالزریي یا خاییٌسریي تاضِ ًسثر تِ
تمیِ( در فاز هثثر تاالزریي ٍ در هٌفی خاییٌسریي)
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خس حاال کِ ًحَُ زطخیع خیٍَذ ّارٍ هسَجِ ضذین ترین سر رسن چٌگال!!

ّوگی تا ایي اًسخاب ً 3مغِ هي هَافك ّسسیي؟ لغؼا تؼضی ّا هیگي خة عثك غحثسای خَدذ ًمغِ  Aرٍ
للِ جلَیی تگیر زغییر فاز ّن کِ دارین در جَاب تایذ تگن ّوَى ًکسس کِ چَى خیلی کَچیکِ هیطِ ًادیذُ
گرفر.
خس  3زا زغییر فاز تسرگ ٍ هطَْد ً 3مغِ تِ هي داد کِ ازضَى چٌگال رسن کٌن.
(در هسازریذر رٍی اتسار کلیک راسر کٌیي از  customizeچٌگال اًذرٍز رٍ اضافِ کٌیي)
ضکل غفحِ تؼذ
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حاال کِ چٌگالوَى اضافِ ضذ تِ اتسار ترین سراؽ رسن:
اٍل رٍی ًمغِ  Aکلیک هیکٌین تؼذش  ٍ Bهیکطین زا ًمغِ  ( cدر هسازریذر  2تایذ تِ زرزیة رٍی ًماط
کلیک کٌین)
دلر کٌیي ًماط چٌگال دلیما رٍی ّای ٍ لَ کٌذل تاضِ(اگر اٍایل کار رسن سخسِ ترازَى از ًوَدار هیلِ ای
اسسفادُ کٌیي)
ًکسِ هْن :سایِ ّا ّن هْن ّسسٌذ .

ًَضسِ ضذُ زَسظ Kamran J :
8

Kamran J : ًَضسِ ضذُ زَسظ
9

Kamran J : ًَضسِ ضذُ زَسظ
10

ایٌن یِ ضکل کلی از چٌگال کِ خغَط تا حرٍف الزیي ًَضسِ ضذى دٍ خظ هَازی تا هذیاى الیي دارین کِ
تْطَى  mlhهیگین (خغَط هَازی) ٍ از رسن خظ ًمغِ  Aتِ ّ C ٍ Bن خغی تِ اسن خظ هاضِ خذیذ
هیاد.

ًکسِ :در چٌگال غؼَدی خظ هاضِ خاییٌی ٍ در چٌگال ًسٍلی خظ هاضِ تاالیی هْن ّسسٌذ.
خة فکر کٌن زػاٍیر کاهال گَیا تَد ٍ احسواال زا االى هسَجِ ضذیي کِ تا اتسار خیلی جالثی عرفین.
لثل از ایٌکِ ترین سر لَاًیي چٌگال جا دارُ تْسَى تگن کِ خَد دکسر اًذرٍز از رٍش ضکسر خغَط رًٍذ ترای
خیٍَذ یاتی اسسفادُ هیکردى الثسِ االى دیگِ رٍش  Aoهذرى زریي ٍ تْسریي ضیَُ ترای خیٍَذ یاتی ّسسص اها
خة تِ رسن احسرام غاحة چٌگال زَ ضکل غفحِ تؼذ رٍضطَى رٍ تثیٌیي:
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تِ ّر حال یادهَى تاضِ اٍى هَلغ خیلی ازیي اًذیکازَرای خیطرفسِ اهرٍزی ٍ کاهدیَزرّا ًثَدُ ٍ اتسار اغلی ّر
هؼاهلغ گر خغَط سادُ تَدُ!!!
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قوانین چنگال اندروز:
لاًَى  :1لیور در تیطسر هَالغ خظ هیاًی را لوس هیکٌذ(تیص از  01درغذ هَالغ)
 2زػَیری کِ در هغالة لثلی آهذُ را هطاّذُ کٌیذ لیور تؼذ از خیٍَذ  Cتِ خظ هیاًی(هذیاى الیي) رسیذُ
لاًَى : 4لیور تؼذ از رسیذى تِ خظ هیاًی در تیطسر هَالغ اًرشی خَد را از دسر دادُ ٍ زطکیل خیٍَذ
هیذّذ(زػَیر اٍل)
لاًَى : 3لیور تؼضی هَالغ زوایل دارد تیص از یکثار خظ هیاًی را لوس کٌذ(.در حَالی آى ًَساى خَاّذ
داضر) (زػَیر دٍم)
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لاًَى  : 2اگر لیور ًسَاًذ خظ هیاًی را لوس کٌذ( 41درغذ هَالغ) آًگاُ زوایل دارد هَج تسرگسری خالف
جْر چٌگال ایجاد کٌذ(لاًَى ّاگَخیاى)
.
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خة زَی لاًَى  2ها تا خظ هاضِ کال کار دارین کِ تْص خظ ّاگَخیاى ّن هیگي
حاال کِ لَاًیي رٍ گفسن ترین سراؽ سیگٌالْا
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سیگٌال اٍل:
لیور تِ خظ هیاًی هیرسذ ٍ آًرا لوس هیکٌذ ٍ الگَی ترگطسی کٌذل هاًٌذ خیٌثار ایٌگالف ٍ .....هطاّذُ
هیکیٌن ٍ اگر اسیالزَری هاًٌذ اسسَکاسسیک( 12.1.3خیطٌْاد هیطَد) یا  rsiداضسِ تاضین ٍارد ًاحیِ اضثاع
ضًَذ ٍسیگٌال ترگطر غادر ضَد:
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سیگٌال :4
لیور تؼذ از لوس خظ هیاًی تِ سور خظ هَازی حرکر هیکٌذ ٍ آًرا هیطکٌذ(تسسي کٌذل تیرٍى خظ یؼٌی
ضکسر)

ًکسِ هؼاهالزی :در ایي سیگٌال هرالة خظ هاضِ تاضیذ همذاری از سَد را در خظ هاضِ خارج کٌیذ
زارگر در ایي حالر ًمغِ  Cهیثاضذ اها هؼوَال ضاّذ ٍاکٌص خظ هاضِ ّسسین.
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سیگٌال :3
لیور هاًٌذ حالر لثل تِ سور خظ هَازی هیایذ ٍ ایٌثار ًویسَاًذ آًرا تطکٌذ ٍ الگَی ترگطسی کٌذل را ضاّذ
ّسسین) زػَیر غفحِ تؼذ)
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ًکسِ :ایي سیگٌال رٍ کوسر هیثیٌیي دٍسساى ػلسص ّن ایي ّسر کِ ها ترای رسن چٌگالوَى ّویطِ سؼی
هیکٌین ًمغِ  Aتیي ً C ٍBثاضِ ٍ چَى ایٌکار تاػث هیطِ ضیة چٌگال زیاد ضِ هؼوَال زوایل تِ ضکسر ٍ
خرٍج از چٌگال تیطسر ّسسص هثال در ایي زػَیر چٌگالوَى ًمغِ  Aتیي ّ C ٍBسر کِ سؼی کٌیذ زا
ٍلسی کِ زجرتسَى زیاد ًطذُ ازیي هذل چٌگال ّا تخػَظ در تازار ارز اسسفادُ ًکٌیذ.
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چٌگال آتی اسسفادُ کٌیذ کِ ًمغِ  Aتیي ً C ٍ Bثاضِ
الثسِ تؼذ از یِ هذذ خَدزَى رفسار لیور تِ چٌگال ّای تا ضیة هسفاٍذ رٍ هسَجِ هیطیذ اها زا چٌذ هاُ سؼی
کٌیذ چٌگال ّایی رسن کٌیذ کِ هثل چٌگال آتی تاضٌذ.
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سیگٌال ّ( 2اگَخیاى) :
لیور ًسًَِ تِ خظ هیاًی ترسِ ٍ ضرٍع تِ ترگطر کٌِ غثر هیکٌین اٍل خظ هَازی تطکٌِ تؼذش اگر خظ
هاضِ ّن ضکسر سیگٌال غادر هیطِ
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خة ّوًَغَر کِ از ضکل هطخع تَد زارگر در ایي حالر ًمغِ ّ Aسسص اها هیسًَیي ًػف سَد رٍ در ًمغِ
 Cخارج کٌیذ ٍ اسساج ّن تیاریذ سر تِ سر تساریذ.
دکسر اًذرٍز ّرٍلر کِ لیور از چٌگال خارج هیطذُ چٌگال جذیذ رسن هیکردى زا ایٌکِ یِ رٍز یکی از
ضاگرداضَى تِ اسن دکسر ّاگَخیاى ازضَى هیدرسي اگر لیور ًسًَِ خظ هیاًی رٍ لوس کٌِ ٍ خارج ضِ چی
هیطِ؟؟ دکسر اًذرٍز ّن خیلی سریغ جَاب هیذى کِ هي ًویذًٍن ترام هْن ًیسر یک چٌگال رسن کي! تؼذ
ایي لضیِ دکسر ّاگَخیاى هذزْا رفسار لیوسی چارذ ّای هخسلف رٍ تررسی کردى ٍ تِ ایي لاًَى رسیذى کِ
ضایذ تِ جراذ تطِ گفر تْسریي سیگٌال چٌگال اًذرٍز ّن ّسر اها خة  41درغذ هَالغ خیص هیاد!
ترای سیگٌال ّای  2 ٍ 1تِ ٍاگرایی ّن دلر کٌیذ کِ اگر تاضِ اػسثار سیگٌال خیلی زیاد هیطِ(ٍاگرایی ) Ao
یک ًکسِ هْن کِ تایذ اضارُ کٌن ایٌِ کِ ترای زاییذ ًمغِ  cحسوا از فیثَ ریسریسوٌر اسسفادُ کٌیذ.
خیٍَذ ترای ایٌکِ تخَاین تگین هاشٍر ّسر تایذ لیور  30درغذ رًٍذ لثل( در چٌگال  ) ABرٍ اغالح کٌِ
تؼضی از اسازیذ زاکیذ دارى کِ حسوا اسیالزَر زغییر فاز ّن تذُ کِ ّوَى  30درغذ تٌظرم ترای چٌگال کافیِ.
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خطوط هشدار :خغَعی هَازی تا خظ هیاًی ٍ تِ فاغلِ خظ هیاًی زا ٍ mlhلی خارج از چٌگال

در سیگٌال  2 ٍ 4هیسًَیي ازیي خغَط ّن ترای حذ سَد گساضسي کوک تگیریذ
خغَط ػکس الؼول :خغَعی هَازی تا  BCتِ فاغلِ  Aزا هرکس BC
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ایي خغَط ّن هیسًَي از ًظر زهاًی سیگٌال زغییر رفسار هَج رٍ ًطَى تذى
(هي خَدم از خظ ػکس الؼول ٍ ّطذار اسسفادُ ًویکٌن) ضایذ تؼضی اٍلاذ ًظرم تْطَى جلة ضِ
ًکسِ هْن دیگِ زاللی خغَط ػکس الؼول ٍ ّطذار رٍ ًماط اًرشی هیگین ٍ اگر لیور تِ ایي ًماط ترسِ
خساًسیل زغییر جْر رٍ دارُ
هي تِ ضخػِ از زاللی چٌذ چٌگال اسسفادُ ًویکٌن اها از ضیَُ ّای کالسیک زحلیلی اًذرٍز ّسسص ٍ زاللی
چٌگال ّا ّن زطکیل ًماط اًرشی هیذٌّذ.
اگراعالػازی راجغ تِ الیَذ ٍ ّارهًَیک ّن داضسِ تاضیي لغؼا هیسًَِ از ضوا خیچفَرکر تْسری تسازُ
ٍ در آخر ّن سؼی کٌیذ زیاد زغییر زاین فرین ًذیذ ٍ اگر ًیاز تَد از دیذى زاین خاییي ترای الگَ ضٌاسی ٍ زریگر
کردى اسسفادُ کٌیذ.
اهیذٍارم هَرد زَجْسَى لرارتگیرُ دٍسساى ػسیس از کاًال زلگرام ها ّن تازدیذ کٌیذ.
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دٍسساى در آخر ایي ًکسِ رٍ اضافِ کٌن کِ چٌگال ّای زیادُ دیگری ّن ٍجَد دارى کِ هؼاهلِ گرا ازضَى
اسسفادُ هیکٌي هثل چٌگال گح یا ضیف اغالح ضذُ ٍ غیرُ کِ تؼضی اٍلاذ فرکاًس لیور رٍ تْسر از چٌگال
ّای اغلی ًطَى هیذى ٍلی تٌظرم تا ّویي ًکاذ ّن هیطِ هؼاهالذ رٍ ضرٍع کرد.
زحلیل تازار تَرس ٍ ارز
کلیِ هغالة ًَضسِ ضذُ ًظر ضخػی ًَیسٌذُ هیثاضذ.
تا زطکر از اسازیذ ػسیس ٍحیذ درزی ٍ زیوَزی هَرگ رییس ضرکر هارکر جیَهسری
ًَیسٌذُkamran.j :

ًَضسِ ضذُ زَسظ Kamran J :
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