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" برای هر عملی عکس العملی وجود دارد که با آن برابر ولی در خالف جهت است"
ایساک نیوتن
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در این مقاله قصد دارم که سیستم چنگال اندروز را به شکل پیشرفته خدمت دوستان عزیز شرح بدم .
الزم به ذکر است حتما باید با قوانین  4گانه چنگال و همینطور تکنیکال پایه آشنایی داشته باشین که توصیه میکنم مقاله دیگر
سیستم معامالتی چنگال اندروز که در سایت قرار دارد را مطالعه کنید.
 : 1قیمت به احتمال خیلی زیاد به سمت خط میانی حرکت میکند و به آن میرسد
 :2قیمت در بیشتر مواقع در خط میانی تشکیل پیووت میدهد و به سمت خط موازی بر میگردد
:3بعضی مواقع قیمت در حوالی خط میانی نوسان خواهد کرد
 :4اگر قیمت نتواند قانون  1را محقق کند و به خط میانی برسد به احتمال زیاد تمایل دارد موج بزرگتری بر خالف جهت
بسازد(هاگوپیان)
دوستان عزیز مهمترین چیز برای یک معامله گر اینست که استراتژی خودش را برای خودش تبدیل به عادت کند!!!
جمله باالرو یک بار دیگه بخونین.
ممکنه به فرض شما بگین من از سیگنال هاگوپیان فقط خوشم میاد پس صبر میکنم فقط اون حالت هارو معامله میکنم و یه
همچین چیزی بد نیست.
درسته من سیگنال هارو خدمتت ون معرفی کردم اما شیوه معامله یه موضوع شخصیه که امیدوارم شیوه من حداقل برای شروع کار
دید مناسبی به شما دوستان عزیز بده.

دوستان یکی از مواردی که باید قبل ا ز هرچیز در نظر داشته باشیم اینه که مهمترین نکته برای ما تحقق یا عدم تحقق قانون اول
است(قیمت در بیش از  80درصد مواقع به خط میانی آخرین چنگال خود خواهد رسید)
اگر قیمت این قانون را رعایت کنه ما برای شکار قانون  2منتظر میمونیم و اگر رعایت نکنه و قبل از رسیدن به میدالین تغییر
جهت بده آنگاه الزمه آماده سیگنال  4باشیم(درصورتی که شیب چنگال مناسب باشد)
بهترین راه برای بررسی موارد ذکر شده بررسی چارت قیمتی و نشان دادن در تصویر است:
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به این چارت نگاه کنید خیلی واضح میشه برای این چارت چنگال رسم کرد

این چنگالیه که من میبینم قطعا شما هم با من ه م نظرین و همینو میبینین به فاز اسیالتور پایین تصویر نگاه کنین
خب حاال چنگال رسم شد من بشخصه صبر میکنم که قانون  1تحقق پیدا کنه(یا نکنه) بعد تصمیم میگیرم خب بزاری یکم دیتا به
تصویر اضافه کنیم
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خب برخورد با میدالین صورت گرفت اسیالتورم در ناحیه بیش خریده پس یه موقعیت خالف روند برای ما پیش اومده
الگوی کندل هم که داره خبر از ریزش احتمالی میده(الگوهای اینساید بار و آمبرال کندل الگوهای برگشتی هستن)
پس فکر یه معامله خالف جهت داریم که میریم عملی کنیم
خب یه تایم میایم پایین(به این کار تریگر کردن یا ماشه زدن میگن) میبینیم که الگوی سقف دوقلو و واگرایی هم شکل گرفته
پس دیگه بنظر وقت وروده!

پس بر میگردیم تایم خودمون و اردر رو قرار میدیم(مطابق شکل)
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ریسک به ریوارد هم که باالی  1هستش پس معامله اکیه میشه ورود کرد(برای استاپ میتونین از اسپرد  10+پیپ یا اندیکاتور ای
تی آر استفاده کنید برای تارگت هم  38و  50فیبو)

خب میبینیم که معامله خوبی شد
ازین معامله موفق با سود خارج میشیم
دوباره بهترین کار صبر برای رسیدن قیمت به محدوده مقاومتی خط میانیه( دوستان یک بار که قیمت به خط میانی رسیده دیگه
اون حالت سیگنال نوع  1رو نداریم بعدش اما خب به هر حال خط جالبیه این میدالین  ):من ازش هنوز نا امید نیستم شاید یه
سوده دیگه داد.
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یکم اجازه بدین دیتا اضافه کنیم

خب باز رسیدیم به میدالین و ازش برگشتیم پایین اسیالتور هم که ناحیه بیش فروشه بنظر یه چیز دیگه هم هست تو چارت!

بله خوب دیدیم طول  abبا  cdبرابره( میتونین به خط aرو به  bوصل کنین بعدش این خط رو کپی کنین و ببرین بزارین
اول )c
پس هارمونیک هم احتمال برگشت رو نشون میده که زیاده( همیشه خالف جهت زیگزاگ فرصت معاملست)
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اینبار اردر رو به این صورت که میبینین قرار میدم تارگت اول هم خوده نقطه  Bچنگال(یادتون باشه ما نقاط رو ماژور انتخاب
کردیم پس قیمتای معتبری هستن) بازم میبینیم ریسک به ریوارد بهتر از  1هستش ( )4پس اردر رو ثبت میکنیم.
علت اینکه تارگت دوم رو کف  cانتخاب کردم اینه که اگر حدسم درست باشه و این  abcdدرست عمل کنه میتونه کامل روند رو
تغییر بده پس نقشم اینه  :اگر معامله خوب پیش رفت و به تارگت اول رسیدم نصف سودم خارج شه و استاپ هم به نقطه ای
منتقل کنم که دیگه ریسکی تو معامله نداشته باشم( نقطه سر به سر)
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میبینیم که خیلی هم بیشتر از تارگت ما پیش رفت.
پس تا اینجا با ترکیب سیگنال  1و  2آشنا شدیم اکنون به سراغ استراتژی های پیشرفته و پیاده سازی ایده های خود میرویم:

9

ابتدا مشخص کردن پیووت و رسم چنگال نوسانات آخر:

برای اطمینان از صحت چنگال قرمز اصالح قیمتی و زمانی را بررسی میکنیم:

مقداری دیتا اضافه میکنیم و خروج از چنگال قرمز بدون لمس خط میانی را شاهد هستیم:
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در این موقع انتظار تشکیل موج بزرگ صعودی را داریم(قانون هاگوپیان)
میتونیم چنگال شکسته شده را پاک کنیم

قیمت به خط میانی چنگال جدید رسید و در  mlhباالیی چنگال آبی شاهد کاهش سرعت حرکت و جمود هستیم.
در اینجا منتظر سیگنال برگشتی خط میانی برای ورود میگردیم(شکست خط میانی مشکی به سمت پایین و کراس استوکاستیک)
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وارد پوزیشن فروش میشیم با تارگت خط  mlhمشکی و مدیان الین آبی(از فیبو ریتریسمنت استفاده میکنیم تا به خروج ما
کمک کند)

به تارگت اول رسیدیم پس نصف سود را خارج میکنیم و استاپ را به نقطه سر به سر منتقل میکنیم(شیب چنگال مشکی زیاد است
امید به شکست و رسیدن به تارگت دوم را داریم)
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در اینجا به تارگت دوم هم میرسیم
نکته :برای اولین بار میدالین چنگال آبی از باال به پایین شکست پس ممکن است بتونیم انتظار ریزش داشته باشیم
پس اینجا شاید یک چنگال نزولی کمک زیادی برای ما باشه:

از نوسانات کوچک و تغییر فاز های کوچک چشم پوشی کردم
شاید بتونیم ایده برای سیگنال سوم داشته باشیم برای این منظور از اسالیدینگ پارالل(موازی لغزنده) کمک میگیریم.
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از سایه اسالیدینگ پارالل را رسم میکنیم و منتظر میمونیم که قیمت آنرا لمس کند

در اینجا قیمت به خط ترسیمی رسید و نتونست از آن عبور کند و با سایه برگشت!!!
پس قیمت خط را شناخت با اولین کراس استوکاستیک میتوان ورود کرد
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تارگت را در این مواقع  127خارجی مطابق شکل در نظر میگیریم:

میبینیم که در اینجا قیمت به تارگت ما رسید و فراتر رفت.
نکته ای که در این مثال وجود داشت اجازه دادن به قیمت برای تایید صحت پیشبینی ما بود و اگر بازار انتظاری که داشتیم را
عملی کرد میتوانیم استراتژی خود را پیاده سازی کنیم.
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در شکل نمونه ای از سیگنال های  1و  4را در چار ت مشاهده میکنیم که فقط کافی بود بازار را دنبال کرده و چنگال های مربوطه
را ترسیم نماییم.
هدف از این نوشته باز کردن ذهن معامله گران و دوستان عزیز و استفاده ساده و کاربردی از چنگال اندروز بود.
دوستان همیشه سعی کنید جهت روند بازار رو تشخیص بدین و در اون جهت وارد معامله بشین و سیگنال های چنگال رو به این
صورت فیلتر کنین.

با تشکر از اساتید عزیز وحید درزی و تیموتی مورگ و تشکر ویژه از سایت خوب فراچارت
ارادتمند شما کامران جعفرقلی
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