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 مقدمه:

تاتريدر به بازارهاي مالي امروزه به دليل پيشرفت تكنولوژي به مراتب ساده تر از چندين سال پيش شده است. نرم افزار م

ورت رايگان صورت نا محدود تمام امكانات خود را در اختيار معامله گر قرار ميدهد و يك تريدر ميتواند از تمام آنها بص

ي ميانگين استفاده كند. ميتواند در طول روز چندين بار خط روند بكشد، از ترازهاي فيبوناچي استفاده كند از نمودارها

جود اين وبا  شرفت در اين زمينه است. وليكنمتحرك با بازه هاي مختلف به دلخواه خود استفاده كند خود نشانه اي از پي

يدر ها با وجود ر از بازار فعاليتي آسان شمرده ميشود؟! چرا هر روزه در جامعه ترن مستمتقابليت ها و امكانات آيا سود گرف

م ضرر ما هستيم كه مدااين خود  اي هنگفت معامله گران هستيم؟!اقيانوسي از اطالعات و امكانات، باز هم شاهد ضرره

كثر معامله گران اچرا دست ما خالي ميماند؟!  دالر پول به زور ميگيرد و سرانجامكه از ما هزاران اهيت بازار است ميكنيم يا م

ضرر ده است؟!  واري در بازارهاي مالي كاري بيهوده د و اتفاق نظر دارند كه سرمايه گذنااميد ميشون متوالي ضرر بعد از چند  

 تعريف استراتژي معامالتي:

ت بازار احساسات و عواطف در معامالاستراتژي معامالتي به مجموعه قوانيني گفته ميشود كه به منظور كمرنگ كردن نقش 

ايد معامله ببه ما كمك ميكند. به عبارتي ديگر يك استراتژي معامالتي از ما يك ربات ميسازد كه باعث ميشود در جايي كه 

ه گري معامل ،جهان تجارت هايسود مشخص معامله كنيم. مانند تمام  ص و نقطه ورود و خروج حد ضرر و كنيم با حجم مشخ

ميسازد، و  ا مرتبمشخص ميباشد. استراتژي معامالتي به يك معامله گر نظم ميدهد و فكر او ر قواعدز مند يك نظم و هم نيا

ك معامله ايمان دارم كه هرچه ذهن انسان مرتب باشد معامالت منطقي تري دارد. (معامله منطقي به معني سود دادن ي من 

.نيست بلكه شيوه درست يك معامله است)  



حد  ويش رو حاصل تالش چندين ساله اينجانب ميباشد، كه پاسخ كامل در رابطه با نقطه ورود و خروج حد ضرر سيستم پ

 سود به معامله گر ميدهد.

 سلب مسئوليت:

ماه  ١ز آن فاده ااز آنجا كه هر سيستم معامالتي به فراخور شخصيت هر معامله گر تدوين ميشود لذا خواهشمندم قبل از است

ست مسئوليت استفاده از اين سيستم به عهده شخص معامله گر ميباشد.ا امتحان شود. بديهي مجازي بر روي حساب  

 ابزار مورد نياز:

-Moving average  simple  42 Period with typical price (Blue) 

-Moving average simple 14 Period with typical price (Red) 

-Parabolic With default Setting 

-Bill Williams Awesome Oscillator(AO) default setting 

 

 

 

 

 

 

 

 



:اي از چارت  نمونه  

             

Figure 1 ساعته طال ١نمودار  -  

 

:(خريد) شرايط  ورود  

ر كنيم. سيستم معامالتي ما بر اساس همراهي با روند است. به گونه اي كه ما تالش ميكنيم از ابتداي روند آن را شكا  

امله خريد رابه سمت باال كراس كند اولين شرط ورود به مع )زماني كه خط قرمز(روند كوتاه مدت) خط آبي (روند بلند مدت

 برقرار ميشود.

قيمت باشد. به  بايد در زير نمودار ، نقطه انديكاتور پارابوليكپارابوليك ميباشد كه براي معامله خريدشرط دوم انديكاتور 

 اين ترتيب دومين شرط هم برقرار ميباشد.

  ميباشد كه براي معامله خريد بايد به رنگ سبز باشد. AOشرط سوم انديكاتور 



از تراز صفر انجام پذيرد. در  AOي رخ داد منتظر بمانيد تا كراس بشيد كه در صورتي كه كراس قرمز و آنكته: توجه داشته با

  اين صورت احتمال موفقيت تريد به مراتب بيشتر ميشود.

 

 مثال:

 

 كراس خط قرمز و آبي  -١

 نقطه انديكاتور پارابوليك -٢

 AOنمودار سبز رنگ انديكاتور  -٣

  شرايط ورود (فروش):

  را به سمت پايين كراس كند اولين شرط ما بر قرار است. (روند بلند مدت)زماني كه خط قرمز (روند كوتاه مدت) خط آبي 

  شرط دوم هم زمانيست كه نقطه انديكاتور پارابوليك در باالي نمودار قيمت قرار داشته باشد.

  به رنگ قرمز باشد. AOشرط سوم زمانيست كه انديكاتور 

  پايين احتمال موفقيت تريد ما بيشتر است.به سمت   ٠,٠٠از تراز   AOنكته: در صورت كراس انديكاتور 

  



  

  

  

  مثال:

  

 

 كراس خط قرمز و آبي -١

 نقطه انديكاتور پارابوليك -٢

 AOنمودار قرمز رنگ انديكاتور  -٣

(لحظه اي) وارد ميشويم و خبري از   instanceنكته : توجه داشته باشيد در اين سيستم براي هر سيگنال ما بصورت 

  نيست. معامالت پيش خريد و پيش فروش

  

  



  حد ضرر:

نكته:  توجه داشته باشيد براي هر سيگنالي كه سيستم ما به ما ارائه ميكنيد ما حجم مورد نظر را به دو قسمت تقسيم 

  ميكنيم كه هر كدام داراي حد ضرر و حد سود متفاوت است. 

ي ديگر اگر معامله خريد باشد در براي حد ضرر معامله اول، تراز پارابوليك نقطه حد ضرر در نظر گرفته ميشود. به عبارت

پيپ پايين تر از نقطه انديكاتور پارابوليك قرار ميدهيم و  ٢لحظه ورود كه پارابوليك در زير قيمت قرار دارد حد ضرر خود را 

در  پيپ باالتر از نقطه انديكاتور پارابوليك قرار ميدهيم.( ميزان اسپرد سهم مورد معامله ٢براي معامله فروش حد ضرر را 

  نظر گرفته شود)

  

  



  

  

 

پيپ پايينتر از  ٢براي حد ضرر معامله دوم، خط روند بلند مدت ( آبي) در نظر گرفته ميشود. اگر معامله خريد باشد به فاصله 

پيپ باالتر از خط آبي قرار داده ميشود.(اسپرد سهم مد نظر قرار  ٢آن قرار داده ميشود و بلعكس اگر معامله فروش باشد 

  گيرد)

  حد سود:

  برابر حد ضرر قرار گيرد. ٣براي معامله اول حد سود به اندازه حد ضرر قرار گيرد و براي معامله دوم به اندازه 

پيپ باشد  ٢٠پيپ قرار ميگيرد. و اگر حد ضرر معامله دوم  ٣٠پيپ باشد حد سود آن دقيقا  ٣٠مثال: اگر حد ضرر معامله اول 

  ميشود. پيپي در نظر گرفته ٦٠حدسود 

  :جفت ارزها و سهم هاي مناسب براي اين استراتژي



تقريبا تمام جفت ارزهاي كه دالر آمريكا در آن قرار دارد براي اين سيستم مناسب هستند اما من سهام شركت داوجونز و 

اين سيستم را امتحان ميكنيد ميزان حد  مجازيدر حساب طال و نفت را هم پيشنهاد ميكنم. سعي كنيد در يك ماه كه 

  پيدا كنيد. ،سودهاي متفاوت و بهينه براي جفت ارزهايي كه در آنها معامله ميكنيد
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