
  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  



 

  
 

  خوشم چونکه باش مرا در کنار  دل از نام و یادت بگیرد قرار

  را هم پرستیده اممداوم تو   حضور تورا در دلم دیده ام

  که بی شک نگُنج در افکار من  ول از صفاتت چه گویم سخن؟

  اگر چه جمالت به جان و دل است  سخن از تو گفتن یقین مشکل است

  وجود از نگاه تو معنا شود  بزرگ فقط در تو معنا شود

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 وجودم به هر لحظه آرام توست  خدایا شروع سخن نام توست



 

 

  حق انتشار محصوالت فارکس یار
  

 آن هدف که است خصوص موسسه کیار یفارکس

. باشدم" فارس زبان به مال یبازارها دانش نشر"

 منتشر یمحتوا فروش محل از ترجمه و هیته یهانهیهز تمام

  .گرددم نیتام اریفارکس تیسا وب در شده

 وب قیطر از را آن یبها" فقط" که است یفرد یبرا تنها اریفارکس محصوالت لذا

 نصورتیا ریغ در. باشد کرده پرداخت forexyar.com آدرس به اریفارکس تیسا

  .باشدنم مجاز قانونا و حرام شرعا آن از استفاده هرگونه

 شما از دیکنیم هیته اریفارکس تیسا وب از فقط را اریفارکس محصوالت نکهیا از

  .میسپاسگزار

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  
 

  شناسنامه کتاب

 معامله گری پرایس اکشندوره   عنوان

 Nial fuller  مولف

  میالد تاج دین  مترجم

  محمد حقیقت  ویراستار

  فارکس یار  صفحه آرایی

  سینا حقیقت  طرح جلد

  ۱۳۹۸  سال انتشار

  ***  سال انتشار اورجینال

  فارکس یار  فروشنده

  ۱۳۹۹تیرماه  ۱۲ –دوم   نوبت ویرایش

  تومان ۳۸۵۰۰  قیمت

  

  

  

  

  

  



 

 

  گری پرایس اکشن دوره معامله

  استراتژی ها و مفاهیم رسیدن به ثروت در بازارهای مال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  فارکس یار | ناشر تخصص بازارهای مال

  

  

  

  



 

  
 

  تبلیغات در کتابهای فارکس یار
  

صفحه اختصاص تبلیغات کارگزاران و فعالین 

.   بازارهای مال

  این صفحه قبل از فهرست مطالب کتاب م باشد.

یار تبلیغات در این بخش تا زمان که کتاب فارکسبا 

مند به کسب دانش گران عالقهدر دست معامله

  بازارهای مال است، دیده شوید.

  

های تبلیغات در این صفحه و جهت مشاهده تعرفه

یار مراجعه سایر صفحات کتاب به سایت فارکس

  .فرمایید

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 فهرست مطالب
  

 ١٥ ..................................................................................................... مقدمه

 ١٧ ................................................... بر وفق مراد شما طیبا شرا یمعامله گر 

 ١٩ ....................................................................... وجود ندارد ییجادو چیه

 ٢٠ .............................................. دیآیق تجربه به دست میز طرابتکار عمل ا

 ٢٢ ............................................................................ یات معامله گر یواقع

 ٢٤ .................................................................... فارکس یمفهوم معامله گر 

 ٢٥ ................................................ قدرتمند یبرنده  عامالتستم میک سی

 ٢٩ ............................................. آب و علف یب یره ایبه گل نشسته در جز

 ٣٠ ........................................................................... برندگان عادات ذهن

 ٣١ .......................................................................... پول یاردپ متیرفتار ق

 ٣٢ ............................................................................. یمعاملهگر  قتیحق

 ٣٣ ............................................................... انهیاصول روندها و بازگشت به م

 ٣٤ ................................................................ و روندها زمان یوب هاچارچ

 ٣٤ ............................................................................ زمان یچارچوبها

 ٣٤ ............................................................................................ روندها

 ٣٦ ........................................................................................ بازار نیقوان



 

  
 

 ٣٧ ...................................................................... انهیبازگشت به م معرف

ن جابجا یید به پایحرکت به باال با ید به باال و براین باییحرکت به پا یبازارها برا

 ٣٩ ................................................................................................ شوند.

 ٤٢ .................................................... چارت یرو معامالت طیمح یراه انداز 

 ٤٤ ......................................................... ۳۶٥و  ۱۵۰ یین متحرک نمایانگیم

 ٤٦ .............................................................. ۲۱و  ۸ یین متحرک نمایانگیم

 ٤٨ ................................................................... و ناقص چرخش یروندها

 ٥٠ ........................................................ د؟یخط روند را رسم کن کیچگونه 

 ٥١ .............................................. کنند فراهم م ییکامل سرنخ ها یروندها

 ٥٥ ................................................................ و روندها تینقاط نوسان حما

 ٥٨ ............................................................................. خالصه مبحث روند

 ٦٠ ................................................ یجمع بند -یله گر معام یها یاستراتژ 

 ٦٢ .......................................................................... در روندها متیرفتار ق

 ٦٤ ..... م؟یکنشن ها انتخاب میورود به پوز یچرا ما حرکات خالف روند را برا

 ٦٥ ..................................................................... و مقاومت تیحما نیقوان

 ٧١ .............................................................. یمت و جمع بندیر قرفتا یالگوها

 ٧٢ .................................................................... ست؟یچ ن بار بازگشتیپ

 ٧٤ ............................................................................. ن باریا پانواع ورود ب

 ٧٥ .......................................................................... : پرخاشگرانه۱روش



 

 

 ٧٥ ......................................................................... : پرخاشگرانه۲روش

 ٧٦ .......................................................................... کار: محافظه۳روش

 ٧٧ ................................................................... ار مهمینکات بس -ن بار یپ

 ٧٧ ................................................................................ و حد ضرر یورود

 ٨٧ ................................................................ کاکیه یو الگوها کندل درون

 ٨٨ .......................................................................... ست؟یچ کندل درون

 ٩٠ ................................................................. دورن یکندل ها یمشاهده 

 ٩٣ ..................................................................... Hikkake ای یتقلب یالگو

Hikkake ٩٤ .................................................. شکست کاذب ی، الگویتقلب 

 ٩٨ ..................................................... درون یو کندل ها دادیرو یحوزه ها

 ١٠٠ ............................................................................... قهیدق ۲۴۰و  ۶۰ورود 

 ١٠١ ..........................................................معامله دو کندل معکوس در روند

 ١٠٨ .................)معامالت یاعمال ستاپها (چگونگ برنامه معامالت یجمع بند

 ١٠٩ .................................................................................. برنامه معامالت

 ١٠٩ ....................................................................... فارکس برنامه معامالت

 ١١١ ..................................................................................... بار نیپ نیقوان

 ١١٢ .................................................................................... نین دروغیقوان

 ١١٢ ............................................................. دیبرنامه خودتان کار کن یبر رو



 

  
 

 ١١٤ ...................................................................... و معامالت هیسرما تیریمد

 ١١٥ ................................. ستیا درصد نیپ یپ یدرباره  –ازگشت سک و بیر

 ١٢٤ ................................................................................. هیسرما تیریمد

 ١٣٢ .......................................................................... یر معامله گ روانشناس

 ١٣٣ ................................................................................ بازار روانشناس

 ١٣٣ ............................................................................................ ترس

 ١٣٤ ........................................................................................... حرص

 ١٣٥ ............................................................. ش از حدیه نفس باعتماد ب

 ١٣٥ ........................................................................................... اعتماد

 ١٣٥ ............................................... معاملهدن ماشه یدر کش ییعدم توانا

 ١٣٦ .............................................................. خروج زودهنگام از معامله

 ١٣٧ ........................................................................................ قضاوت

 ١٣٧ .................................................................................. ستیچک ل

 ١٣٧ ......................................................................کار کردن با هنر خود

 ١٣٧ ........................................................................................ انضباط

 ١٣٨ ............................................................................................ تعهد

 ١٣٨ ........................................................................................... تمرکز

 ١٣٨ ............................................................................................. صبر



 

 

 ١٣٩ ............................................................................................. ثبات

 ١٤٠................................................................................................... خالصه

 ١٤١ .............................................................. من طرح معامالت هیاصول اول

 ١٤٤ .................................................... معامالت درون روز یبرا ییها هیتوص

 ١٤٥ .................................................................................... من ییفکر نها

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  
 

  کمترین چیزی که دریافت م کنید
 
 متیق رفتار معامالت ستاپ نوع ۳ یر یادگی. 

 روزانه چارت در معامالت یهایورود آسان کردن دایپ. 

 یورود سفارش گذاشتن مت،یق رفتار معامالت ستاپ کی کردن دایپ، 

 .حدسود و حدضرر سفارش گذاشتن

 دیآورم دست به گرانمعامله و من ذهن از نشیب. 

 آن چطور نکهیا دانستن و متیق رفتار معامالت ستاپ کی کردن دایپ 

 .دیکن معامله را

 احساس بدون یگر معامله. 

 دسترس به این قسمت با توجه به اینکه . دئویو قیطر از مداوم بانیپشت )

شرکت نایل فولر بسته  این کتاب ترجمه شده است و قراردادی بین فارکس یار و

  )پذیر نیستنشده، امکان

  

  چیزی که یاد خواهید گرفت –رئوس مطالب 
  

 سود ی کسببرا یگر  معامله مفهوم … 

 برنده یهیحاش با پاداش/  سکیر اعمال 

 شود؟م خوب ورود باعث یز یچ چه 

 پول یپا یجا - متیق رفتار ماتیتنظ. 

 ۳ سازندم ثابت سود که معامالت ستاپ. 

 یتکرار  یالگوها و بازار ساختار. 

 یدیکل سطوح افتنی و بازار یروندها یابیرد. 



 

 

 دارد را مقاومت نیکمتر که یر یمس کردن دنبال. 

 متیق رفتار ورود روش نیبهتر. 

 برنده گرانمعامله ذهن عادات. 

 یروز یپ یبرا یبند جمع. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  مقدمه
  

  معامله گر عزیز:

گذاری کنید به شما تبریک از اینکه تصمیم گرفتید در آینده معامالتیتان سرمایه

 یکار  چه هادهه یبرا یاحرفه گرانمعامله که دیریگم ادی درس نیا در گویم.م

  ».١متیق رفتار یگر معامله« آن چیزی نیست جز و اندداده انجام

 ادی. دیهست متیق رفتار زیآنال و ٢نمودار خواندن هنر یر یادگی حال در شما

 شب یگر معامله با شما. دیکن عمل موقع چه و چطور د،یکن فکر چطور دیریگم

  .است »شدن برنده« و آن ذهن در هدف کی با. کرد دیخواه یسپر خود را  روز و

 شکست شما از برخ شود، داده وعده شما به مال بازگشت گونه چیه ستین قرار

 یاحرفه یگر معامله به مطالب نیا یر یادگی از بعد شما از برخ خورد، دیخواه

 نجایا در آنچه دیکن باور شما که است نیا من دیام تنها. شد دیخواه لیتبد

 معامله آن با من که است روش نیا است، من شخص اتیتجرب د،یخوانم

 که دیباش داشته انتظار دیتواننم شما. آورمم دست به پول بازارها در و کنم،م

  .اندشده هیته آن یابزارها اما د،یریبگ ادی نجایا در را زیچ همه

 که دانش نیا که مفتخرم اریبس من و است، خودم تیموفق بر یشاهد دوره نیا

 نیا دوارمیام. بگذارم اشتراک به شما با را ام،آورده دست به گذشته دهه در

                                                                    
اکشن. در این کتاب بجای واژه پرایس اکشن از معادل فارس آن یعن رفتار قیمت رفتار قیمت = پرایس ١

 شود.استفاده م

 سایت فارکس یاردر این خصوص یک کتاب ویژه در سایت فارکس یار البته از نویسنده: الرنس چان در  ٢

 موجود م باشد



 ١٦    اکشندوره معامله گری پرایس 

 forexyar.comفارکس یار | 

 استفاده از این کتاب تنها برای فردی است که هزینه آن را به سایت فارکس یار پرداخت کرده باشد.

 و ،ستین هم هیشب معامالت سبک دو چیه که را درک کرده باشید قتیحق

 تیفعال و افکار از شما همه نیبنابرا ستند،ین فرد منحصربه گرانمعامله نیهمچن

  .برد دینخواه لذت بازار زیآنال با من یها

در معامالت فارکس خود بکار  را آن ومطالعه  را مطالب نیا که کسان جمع به

  بستند، بپیوندید و سود ببرید.

  نایل فولر

www.learntotradethemarket.com 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٧  مقدمه

  
 

  معامله گری با شرایط بر وفق مراد شما
 گرانمعامله یبرا ریپذفیتعر ٤یهیحاش کی متیق رفتار و بازار ٣حرکت شتاب

 گرانمعامله" گوید"م  که دارد وجود میقد المثل ضرب کی. است یاحرفه

 لیمیب با من و ،"دهندم دست از بازار در را بزرگ یهاحرکت از مین یاحرفه

  .موافقمبا این موضوع 

 چه اگر که امدهیرس جهینت نیا به بازار در یگر معامله یتجربه سال ۶ از بعد من

 اغلب اما هستند، دادن رخ حال در همواره روندها و متیق رفتار یهاگنالیس

   باشند،م گریکدی مخالف

- معامله با شرایط خاص تعریف نم ۱یک سیستم معامالت سودآور تنها توسط 

پارامتر و یا بیشتر را با یکدیگر ترکیب ۳یا  ۲حداقل باید شود. در حالت ایده آل، 

تفاده از "تالق سیگنالها" م توان به راحت یک سیستم کنیم، زیرا فقط با اس

  معامالت سودآور را تعریف کرد.

قبال هم گفتم و اکنون هم م گویم که همیشه مقدار مساوی از سیگنالهای رفتار 

قیمت در مناطق تصادف چارت و هم تراز با روندها یا سطوح افق رخ خواهند 

  داد.

 یگنالهایس که زمان من، آور سود معامالت اغلب که شدم متوجه دفعات به من

 یرو هستند، بازار در یدیکل مناطق در ای واضح اریبس یروندها در متیق رفتار

 روز کی نکهیا تا ،بودم بازار در بزرگ حرکات تمام ریدرگ کار، یابتدا در. دهندم

                                                                    
٣ Momentum  

٤ edge 



 ١٨    اکشندوره معامله گری پرایس 

 forexyar.comفارکس یار | 

 استفاده از این کتاب تنها برای فردی است که هزینه آن را به سایت فارکس یار پرداخت کرده باشد.

 به قوانین نیا اگر حت کنم، وضع یارانهیسختگ نیقوان دیبا که شدم متوجه

  !.باشد ماه در معامله ۱۰ از مورد ۵ دادن دست از یمعنا

 یتراز هم از بعد تنها بازار، در را خود سودآور ستمیس من خالصه، طور به نیبنابرا

 شانس شیافزا امکان من به که کردم، فیتعر خودم، یورود قانون کی از شیب

 حرکات افتیدر به لیتما کار، نیا انجام با ن،یا بر عالوه. دهدم را تمیموفق

 عیطب روند اواسط از ای ،اصل عطف نقاط از اغلب، چون دارم، بازار در یتر بزرگ

  .کنمم استفاده خود معامالت انجام یبرا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٩  مقدمه

  
 

  هیچ جادویی وجود ندارد
  

 کیمکان یهاستمیس از نوع کردن دایپ یبرا الزم شانس کاف یاندازه به اگر

 شتریب باید بگویم: د،یدار را کنندم کار یخوب به شما یبرا ماه نیچند که فارکس

 خواهند کار به تازه گرانمعامله بردن نیب از یبرا یگر معامله یهامدل نیا اوقات،

- معامله« در فارکس کیمکان کوچک یهاستمیس که است لیدل نیهم به. رفت

  .هستند دهیفا یب تینها در زین آنها نیبهتر. ندارند ییجا »واقع یگر 

 دهند،نم آموزش را عمل زیچ چیه ،یگر معامله یهاستمیس ای انیمرب از یار یبس

 مربوط مسائل هاآن. آورند دست به پول تا کنندم پر »زباله« با را صفحات هاآن

 بازار با که ییهاروش آموزشِ  در رند،یگم دهیناد را بازار لیتحل اساس و هیپا به

 عمل ناموفق متیق رفتار و ییایپو موضوعات آموزشِ  در نیهمچن و کنند،م رییتغ

  .کنندم

 دنبال به دینبا د،یهست معامالت کردیرو کی ای راهنما کی دنبال به که زمان

 نوع از بزرگ گرانمعامله تمام. باشد داشته ثابت نیقوان که دیبگرد ستمیس

 زین فردا که دیباش نداشته انتظار. کنندم استفاده »باطن احساس« و »اطیاحت«

 است، متفاوت بازار روز، هر د،یباش داشته را سودآور یمعامله همان امروز، همانند

  .ندارد وجود گریکدی به هیشب معامالت ستاپ دو چیه و

 یبرا. میستین نگونهیا بازار و ما اما ماند،م باق کسانی یگر معامله منطق

  .دیکن سازگار بازار طیشرا با را خود کردیرو نیهمچن و د،یباش آماده روزانه یر یادگی

 هم هنوز د،یهست یگر معامله یبرا ییجادو ستمیس کی دنبال به هنوز واقعا اگر

 صیحر برسانم، دوم یدنده به را شما که دارم ازین من. دیدار قرار کی یدنده در



 ٢٠    اکشندوره معامله گری پرایس 

 forexyar.comفارکس یار | 
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 دیریبگ ادی یکاربرد و واقع مطالب یمقدار  لطفا و د،یبگذار کنار را بودن تنبل و

  .کند کمک بازار در سود کسب در شما به تا

 جام ستمیس چیه ندارد، وجود معامالت یاستراتژ  کی توسعه یبرا یانبر یم چیه

 کوچک گرانمعامله که ندارد وجود یخودکار  کامال ستمیس چیه و ،یاگونه مقدس

 برنده تیمز همواره بازار بزرگ کنانیباز. کنند استفاده بازار یمعامله یبرا آن از

 حرکات با چگونه م،یریبگ ادی که است نیا ما شانس تنها و داشت خواهند را بودن

  .میشو همراه بزرگ کنانیباز نیا متیق

 بازار و میبگذار سر پشت را بزرگ گرانیباز که میریبگ ادی دیبا فقدان،این  لیدل به

  … میبخوان را

  

  دیآم دست به تجربه قیطر از عمل ابتکار
  

 س،یتن مانند دشوار، ورزش کی انجام همانند بزرگ گرمعامله کی به شدن لیتبد

 یهمه که همانطور اما باشد،م آسان نیقوان یر یادگی. است بسکتبال ای فوتبال

 توسعه یبرا تجربه و آموزش ازمندین و است دشوار کردن یباز  م،یدانم ما

 موفق ورزشکاران اغلب در مشترک عنصر. باشدم زمان طول در شهود و هامهارت

 در را خود تیموفق ینقشه و کنندم ورزش به شروع زود لیخ آنها که است نیا

  .دهندم رشد خود مغز در جیتدر به زمان طول

 مسلط خاص ورزش کی بر تا کنندم نیتمر سخت به هاسال هاآن از برخ

 برخ و کرد خواهند شرفتیپ کم درصد و خورند،م شکست یار یبس شوند،

 شکست سادگ به که ییهاآن. شوندم یاحرفه خود، ورزش یرشته در حت



 ٢١  مقدمه

  
 

 زندگ به و ابندیم را گرید یآرزوها و اهایرو ندارند، را کار نیا یهاالزمه خورند،م

  .دهندم ادامه خود

 برخ و ندیآم بر آن پس از برخ. است کسانی زین یگر معامله یبرا منطق نیا

 در دالر ۱۰۰،۰۰۰ تا ۱۰۰۰ خصوص گرانمعامله از برخ خورند،م شکست زین

 کار نیا از دالر ونیلیم ۱۰۰ ساالنه است ممکن حت برخ دارند، درآمد هفته

 در و دهندم دست از را خود پول متوال انیسال برخ. باشند داشته درآمد

  .است عاقالنه انتخاب کی نیا که ،روندو از بازار کنار م شوندم میتسل تینها

 یگر معامله به شروع سالگ ۱۵ سن در هستم، شانس خوش افراد آن از کی من

 یخوب اریبس زندگ کنم و توانستمو درآمد نسبتا خوبی را از بازارها کسب م کردم

 توانمم که است نیا بازارها از من پول کسب لیدل. کنم پا و دست خود یبرا

 اریمع کی نیا که معتقدم واقعا من. بخوانم درست به را چارتها و متیق رفتار

تنها رمز  اما بودم، دهید آموزش را اساس یهایاستراتژ  من. است شهود و تجربه

موفقیت که به من کمک کرد تا بازارها را فیلتر کنم و بفهمم که چه چیزی در 

باشد، تجربه است که متاسفانه نم توان این مورد را از مقابلم در حال وقوع م 

طریق آموزش به کس انتقال داد، و باید خود افراد با تمرین زیاد آن را بدست 

   آورند.

 ما که یباز  نیا در کمک یبرا ییابتدا اریبس یهایاستراتژ  برخ که است هیبد

 عموم سطح در را استراتژیها آن برخ. دارد وجود م،ینامم یگر معامله را آن

 کامل را هنر برخ کرد، خواهند حرکت شرفتهیپ سطح به برخ کرد، خواهند یباز 

شوند و استراتژی های مخصوص م یاحرفه گرانمعامله به لیتبد و کرد خواهند

 .کنندسازی مبه خود را پیاده
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  نکته کلیدی
 در تجربه هاسال حاصل قدرتمند، معامالت تشخیص کی د،یباش داشته ادی به

گری، یا مطالعه در مورد مفاهیم با گوش دادن به مربیان معامله .است یگر معامله

گری ی آموزش و تمرین مباحث، روش معاملهمعامالت مختلف مثل این دوره

صحیح به ناخودآگاه ما منتقل شده و در آینده به صورت خودکار و بدون نیاز به 

  راحت معامالت رفتار قیمت خوبی را انجام خواهیم داد. تفکر زیاد به

  

  یگر  معامله اتیواقع
 این تشخیص اما ،است تیموفق دیکل خوب، معامالتیک موقعیت  تشخیص

 چگونهسئوال اینجاست که  .دیآم دست به بازار در تجربه هاسال از پس تنها

 دایپ دست تیموفق به که است دواریام شما مانند کارو تازه مشتاق گرمعامله کی

  …کنم؟م افتیدر را سوال نیچن اغلب من کند؟

 دیبا بزرگ گرانمعامله تمام که است نیا قتیحق م،یگوم شما به هیحاش بدون

 کودک کی توسط رفتن راه یر یادگی همانند. دهند انجام را »سخت یهاتالش«

  .رندیبگ ادی را بازارها در رفتن راه دیبا گرانمعامله نوپا،

بر، پیدا کردن یک مربی از جمه خودم، و همچنین جستجو برای تنها راه میان

  های معامله گری رفتار قیمت، و کسب تجربه با آنهاست.یافتن استراتژی

 معامله ن،یبنابرا هستند، نیبشیپ رقابلیغ و داریناپا تر، کوتاه زمان یچارچوبها

 یر یادگی اگر حت باشد، عیسر یر یادگی ابزار کی تواندم یاقهیدق ۵ چارت کی در

  ...است تجربه بد، چه ای خوب چه تجربه، باشد، »دیده انجام دینبا که آنچه« شما



 ٢٣  مقدمه

  
 

 یاجتناب رقابلیغ صورت به  ،معامالت تیموفق ریمس در سفر خالصه، طور به

. است بازار دانش کسب و وتریکامپ شینما صفحه پشت در زمان صرف شامل

. باشدم هاداده ریتفس در شما به کمک و ییراهنما ،آموزش یدوره نیا هدف

  .دیکن تیریمد را متیق رفتار و چارتها خواندن هنر دیبا شما

 صادقانهاما  بدهم، را یگر معامله در تیموفق قول شما به توانمنم من که حال در

 و مطالعه به و ،خوب فرا بگیرید را دوره نیا در موجود اطالعات شما اگر معتقدم

 روندها در ارزش یهاحوزه معامله و متیق رفتار به مربوط یهایاستراتژ  کاربرد

  .شد خواهد برابر ۱۰۰ ،یا حرفه تیوضع به لیتبد یبرا شما شانس د،یده ادامه

  ...میکن شروع دییایب
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  مفهوم معامله گری فارکس
 نیب معامالت بازار در متیق حرکات از استفاده هنر ،فارکس دارجهت یگر معامله

 در است ممکن گرانمعامله. است سود کسب یبرا ه،یسرما یبازارها ای و بانک

- برنامه و معامالت روش به بسته ،)سال ۱۰( دهه کی ای هیثان کی یبرا معامله کی

  .باشند ریدرگ ،یگر معامله ی

  y نقطه به x نقطه از متیق لیتسه از مدت کوتاه دید از است عبارت ما تمرکز

 نیبشیپ درست به را متیق جهت دیبا ما بازار، یهاجنبش از بردن سود یبرا

 حدضرر سطح نیب را شنیپوز سپس م،یکن اتخاذ معامله یبرا یورود کی م،یکن

  .میکن تیریمد سود، سطح و شده نییتع شیپ از

 ستمیس کی با معامالت یبرنامه کی دیبا گرانمعامله مدت، بلند در یروز یپ یبرا

 به مقاومت/تیحما و بازار، یروندها مت،یق رفتار. دهند توسعه را یآمار  خوب

  .اندشده لیتبد ستمیس نیا جادیا در ما معامالت ابزار

 سکیر به پاداش نسبت از یفرد منحصربه یدرجه یدارا معامالت ستاپ هر

 تانیهابازنده از بزرگتر را خود یهابرنده« یاشهیکل جملهعمل کردن به این . است

 از را خود تمرکز گرانمعامله اغلب،. است مند شدنثروت یبرا راه نیترمهم ،»دیکن

 یانانهیب واقع طور به تواندم معامله هر که کنندم فراموش و دهند، م دست

 حال نیا با کنند،نم حرکت میمستق خطوط در بازارها. دهد سود هاآن به

 هاآن…  یزود به و دارند، را میعظ برد کی انتظار طوالن مدت یبرا گرانمعامله

 دست خود یصانهیحر رفتار از دیبا. بود خواهند سودها نیا شدن دیناپد شاهد

 من معامالت ماتیتنظ یبرا مدنظر پاداش. دیکن میتنظ را خود نیقوان و دیبکش

 نظر در را پاداش نوع نیا که خوشحالم من و است، سکیر برابر ۴ تا ۳ حدود



 

 

  روندها و بازگشت به میانهاصول 
  

 اصل یروندها کشف 

 انهیم به بازگشت درک 

 جهان بازار نیقوان 
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  روندها و زمان یها چارچوب
  

  های زمانچارچوب
 هفته ۱ تا روز ۱ ساعته، ۱ نیب فواصل یمحدوده آلدهیا زمان یهاچارچوب

  .هستند

 یاعتمادتر  قابل متیق یهاگنالیس دارند تا لیتما تر، بزرگ زمان یهاچارچوب

 تیاهم روزانه ای هفتگ چارت در روند کی لیتشک که معن نیا به. ارائه کنند

 ۱ چارت در معامالت یالگو کی. دارد ساعته ۴ ای ۱ چارت کی به نسبت یشتر یب

 یشتر یب نانیاطم تیقابل یدارا رهیغ و یاقهیدق ۵ چارت کی از شیب ساعت

  .بود خواهد

 و است، یاقهیدق ۳۰ چارت از اعتمادتر قابل ساعته، ۱ چارت کی در یگر معامله

 زین و روند درک نظراز  اما ساعته ۴ چارت کی از اعتمادتر قابل روزانه چارت کی

 زمان چارچوب چه هر دوباره،. ماننده هم هستند معامالت یالگوها ییشناسا

  .خواهد بود شتریب الگو ای گنالیس هر تیاهم باشد، باالتر

  روندها
  .شودم دهینام روند ای بازار شیگرا بازار، جهت

 نیانگیم کی به نسبت یشتر یب موضع روزانه چارت در ۱۰۰ متحرک نیانگیم

  .دارد روند همان بر ،۲۱ متحرک



 ٣٥  انهیم به بازگشت و روندها اصول

  
 

 چپ از برود، جهت کی به اگر شود،م دهید روزانه چارت در هاروند نیترواضح

 توانندم روندها. دیهست روند کی شاهد شما ن،ییپا چه و باال چه راست، به

  .دارد بستگ شما زمان چارچوب و زمان افق به باشند، بزرگ ای کوچک

 جهینت یب معموال) تر عیوس روند برابر در هاجنبش( مدت کوتاه روند با مقابله فشار

 حرکات از درصد ۷۰ از شیب. شوندم یپ در یپ یهاشکست به منجر و هستند

 ییجا تا میکن تالش که است مهم نیبنابرا ،شوندم مواجه شکست با روند خالف

  .میبمان روند با همراه است، ممکن که

 سرعت قیقا کی با مسافرت کشت کی سهیمقا مانند بازار، غالب یروندها

 یابیدست یبرا را یادیز زمان و باشندم ریگسخت و کند غالب یروندها هستند،

 تمام در متیق رفتار بر ریتاث نیمهمتر آنها. کنندم صرف مومنتوم به

  .هستند استفاده مورد زمان یهاچارچوب

 و تداوم به منجر هستند، مدت بلند یروندها با ارتباط در که مدتکوتاه یروندها

 سکیر به پاداش تناسب یوهایسنار شیافزا نیهمچن و سود لیپتانس شیافزا

  .شوندم

  

  

  

  



 

 

  یبند جمع و متیق رفتار یالگوها
  

 پین بارها 

 اینساید بارها 

 ستاپهای نامعتبر 

 شکستهای نامعتبر 

 ورودی های معامالت 

 ورودی های اصالح شده و موارد دیگر 
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  ست؟یچ بازگشت بار نیپ
. است یالهیم تک سازه کی بارنیپ – بارنیپ ورود

 باالتر یهامتیق که است متیق یلهیم کی بارنیپ

 باز جهت کی در متیق. است کرده طرد را ترنییپا ای

 طول در سپس و کرد خواهد حرکت و شد خواهد

 ای شدن باز متیق در تا شودم »معکوس« جلسه

  .شود بسته شدن، باز متیق از بعد یمقدار 

 کی که است آسان لیدل نیا به کندل ییشناسا

 دارند، دم که ییهاکندل تمام. دارد هیسا ای »مدُ «

 اغلب آن دم که کندل کی فقط. ستندین بارنیپ

 در بازار معموال،. شود دهینام بارنیپ کی تواندم باشد، بدنه از تربزرگ اریبس

  .شودم بسته ،آن از بعد یمقدار  یا شدن، باز متیق

 مقاومت یهیناح کی کینزد در معموال که است یعاد بازگشت گنالیس کی نیا

- معامله از برخ. شودم لیتشک) ایپو متحرک نیانگیم ای افق سطح( تیحما ای

 استفاده ساده نوسان /وتیپ ای روندها و بوناچیف اصالحات با همراه هاآن از گران

  .کنندم

 یعمده نوسانات از یسودمند یبرا یینها یاستراتژ  بارهانیپ خالصه، طور به

 یورود گنالیس نیا به شتریب فارکس، بازار من، یتجربه بنابر. هستند هامتیق

 به الگو، نیا فارکس، در معامالت یباال تعداد لیدل به دهد،م نشان واکنش

  .شودم پر خودکار، صورت



 ٧٣  یبند جمع و متیق رفتار یالگوها

  
 

 ریاخ حرکت مخالف جهت در حرکت روز چند از پس بارهانیپ نیبهتر اغلب،

  .دهندم رخقیمتها 

 شکل روند جهت در که ییبارهانیپ که شدم متوجه خود شغل یابتدا در من

در واقع . باشند خطرناک توانندم ندارند، وجود گرید اصالح، از بعد اما رند،یگم

 که ییهاآن از و د،یکن اجتناب رواضحیغ یبارهانیپ از خواهم بگویم کهاین را م

  .دیکن اجتناب اند،شده لیتشک فعل حرکت یهاکف و هاسقف کینزد در درست

  .دینیبب را درست یهانمونه

 
  ٣٣:  شکل

  بار نیپ مرجع برگ
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  ٣٤:  شکل

  بارها پبن یبرا حیصح یمکانها

  

  بار نیپ با ورود انواع
  :دارد وجود بارنیپ معاملهبه  میمستق ورود یبرا روش سه

 ، بهنوع به کندل ١٠نیب که دینیبب است بهتر شهیهم اما ست،ین الزم شهیهم

 در آن ای است کرده برخورد) بوناچیف ای وتیپ نقاط متحرک، نیانگیم( مقاومت

  .کندم نفوذ

بین کندل تا چند دقیقه یا ثانیه قبل از بسته شدن کندل به  اوقات، از یار یبس

  رسد.سطح بازشدن نم

                                                                    
١٠ Nose نوک کندل :  



 

 

  ١٢کندل درون و الگوهای هیکاک
  

 درون یهاکندل 

 یتقلبهای کندل 

 کاذب شکست 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                    
١٢ Hikkake اثر رِی پرایس اکشن | تله های بازاری تقلبی کتاب ": برای مطالعه بیشتر در خصوص الگوها "

  وانگ، پیشنهاد م گردد



 ٨٨    اکشندوره معامله گری پرایس 

 forexyar.comفارکس یار | 

 استفاده از این کتاب تنها برای فردی است که هزینه آن را به سایت فارکس یار پرداخت کرده باشد.

  چیست؟ ١٣کندل درون
 یلهیم یمحدوده در کامال که است هالهیم از یامجموعه ای لهیم کی درون کندل

 خود از قبل یلهیم از ترنییپا سقف و باالتر کف مثال، عنوان به ا،ی دارد، قرار قبل

 فیتعرهای قیمت یک با برابر دانستن تنها میله گرانمعامله از برخ( دارد را

در صورت مشاهده یک کندل درون ). کنند ارائه مدرون یکندلها از یتر میمال

  .توان آن را به شکل مثلث مشاهده کردتر مبا رفتن به یک تایم پایین

 در اغلب درون کندل. است تیتثب ای و دیترد یدهنده نشان درون کندل کی

 سطوح مانند یدیکل یر یگمیتصم نقاط در و ها،پرچم یادامه در ها،کف و هاسقف

  .شوندم داریپد اصل مقاومت/تیحما

 خروج ینقطه ای معامله، کی به ورود یبرا را سکیر کم مکان کی اغلب هاآن

  .کنندم فراهم منطق

 روند کی که است هنگام ،درون کندل کی از استفاده یبرا زمان نیمناسبتر

 را حدضرر م،یده مانور آن شکست یرو بر اگر. است شرفتیپ حال در قدرتمند

  .داد قرار مادر، ای رونیب کندل یانهیم ینقطه ریز در توانم

 خوب اریبس یاقهیدق ۲۴۰ چارت در روند کی یمعامله هنگام در درون یهاکندل

 روند، نیا یمعامله هنگام در بازار عطف نقاط ییشناسا یبرا توانندم و هستند

  .باشند مناسب اریبس

                                                                    
١٣ Inside bar 



 ٨٩  کاکیه یالگوها و درون کندل

  
 

 
  ٤٤:  شکل

 هم آنها ل،یدل نیهم به د،نبر م نیب از را بازار حرکت اغلب درون یهاکندل

  .هستند یخوب برگشت یالگوها آنها، هیعل هم و روند همراه



 

 

  دقیقه ۲۴۰و  ۶۰ورود 
  

  روند به ورود یبرا متیق رفتار از استفاده

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٠١  قهیدق ٢٤٠ و ٦٠ ورود

  
 

 
  ٥٤:  شکل

  کامل روند ساعته ۱ چارت در بار نیپ بازگشت ی معامله

  

  روند در معکوس کندل دو معامله
  این الگو برای من زمان است که:استفاده از 

  کندل تشکیل شده باشد. ۲از یک برگشت 

 .زمان که به وضوح از یک روند معکوس نشات بگیرد 

 .فقط در زمان معامله ی یک روند باشد  

 باال روبه عیسر حرکت کی بار،نیپ کی به هیشب اریبس اما است، ابیکم الگو نیا

  .است نزول عیسر کندل و



 ١٠٢    اکشندوره معامله گری پرایس 

 forexyar.comفارکس یار | 

 استفاده از این کتاب تنها برای فردی است که هزینه آن را به سایت فارکس یار پرداخت کرده باشد.

 دیده اجازه اما کنند،م دیتول بارنیپ عنوان به را مشابه جینتا هانآ موثر، طور به

 ای نیباالتر دوم، کندل که زمان آنها…  سازم روشن تانیبرا را موضوع نیا که

 نیبهتر) دیکنم معامله شما که جهت به بسته( شکندم را اول کندل متیق نیترنییپا

  .کنمم صبر آنها، کامل شکست یبرا اغلب من هستند،

 
  ٥٥:  شکل

  

  :...دیکن توجه مثالها به



 

 

  روانشناس معامله گری
  

  مهارت در احساس های بازار و روانشانس آن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٣٣  یگر  معامله روانشناس

  
 

  روانشناس بازار
 مورد در یر یادگی و خود احساسات بر تسلط بدون عال یگر معامله روش کی

  .بود خواهد دهیفایب بازار، روانشناس

  ترس
 شدن دیناپد از ترس اشتباه، از ترس پول، دادن دست ، ازاز ناش تواندم ترس

  .باشد یگر معامله زیم یرو پول کردن رها از ترس و

 باعث تواندم. شود انفعال به منجر و ببرد نیب از را گرمعامله کی تواندم ترس

 یهاترس و احساسات کنترل یر یادگی با تواندم ترس. شود دانش راندن رونیب

  .دیبمان باق  متمرکز و خونسرد دیکن سع. شود تیریمد کوچک

 وجود با. دیریبپذ را متوال یهاانیز خود، روش کردن نیگزیجا بدون دیباش قادر

 ضرر برابر در خود هیسرما از. آوردم عمل به مثبت اقدام برنده گرانمعامله ترس،

  .باشند برنده که ستین قرار گرانمعامله تمام. دیکن یر یجلوگ انیز و

 یز یچ یبرا مال سکیر قبول یبرا دیابد یباش موفق گرمعامله دیخواهم اگر

 احتماالت یباز  یگر معامله. دیباش آماده د،یندار آن امدیپ یرو بر کنترل چیه که

  .ستین قطع زیچ چیه و است

-م کسب تاناستفاده مورد روش با که ییضررها رفتنیپذ یجا به دینکن سع

 از هم سر پشت را خود معامله ۵ شما اگر. دیکن انتخاب را برنده معامالت د،یکن

 و دارند ضرر کمّ  هاروش تمام. دیده ادامه را یبعد معامله دیبا د،یبده دست

 احساس که بار هر. دیستین بازنده شما کرد، ضرر شما معامله که علت نیا به فقط

 رخ اشتباهات. دینکن قضاوت خودتان مورد در دیاکرده اشتباه کار دیکنم

 خودتان د،یکرد اشتباه اگر پس ست،ین کامل گرمعامله کی کس چیه. داد خواهد



 ١٣٤    اکشندوره معامله گری پرایس 

 forexyar.comفارکس یار | 

 استفاده از این کتاب تنها برای فردی است که هزینه آن را به سایت فارکس یار پرداخت کرده باشد.

- معامله ریسا به مال کمک است، رفته دست از که پول هر. دینده شکست را

  .است گران

 من" ای ،"گرفتمم را حرکت آن دیبا من" ای ،"کنم معامله بهتر دیبا من" دیینگو

-م آنچه بر. دینده گوش منف افکار به". کردمم کسب امسال دالر X دیبا

 چرا ،دیکن اصالح را آن و شیآزما را خود روش. دیکن تمرکز دیآور دست به دیخواه

  .آورد دیخواه دست به پول تانیضررها از شتریب دیدانم که

 را یاانهیگرا واقع اهداف و دیبده دست از دیتوانم که دیکن معامله پول با تنها

  .دیریبگ دالر ۵۰۰۰۰۰ اول سال در دینکن سع. دیکن نییتع

 خوب آن در که را آنچه. دیده انجام احساسات بدون و آرام مکان کی در معامله

  .دیبشناس د،یستین خوب آن در که را آنچه و دیهست

  

  حرص
 از شیب معامله در ای و شد خواهند وارد یادیز معامالت به ،هجوم گرانمعامله

 به یاز ین. رفت خواهد شیپ هاآن ضد بر معامله و ماند خواهند باق طوالن حد

 به یزود به گرید خوب معامالت فرصت کی رایز ست،ین معامله در بودن صیحر

 ثروتمند را شما که دیباش داشته بزرگ معامله کی دینکن سع. دیرس خواهد انیپا

  .کند

  

  

  


