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 محصوالت فارکس یار کپیحق 
ی یار  ص موسسه کفارکس  ست یخصو بان به یمال یبازارها دانش نشر» آن هدف که ا  «یفارس ز

شد یم حل از ترجمه و هیته یهانهیهز یتمام. با حتوا فروش م  تیسا وب در شده منتشر یم

 .گرددیم نیتام اریفارکس

حصوالت لذا ست یفرد یبرا تنها اریفارکس م ر از را آن یبها «فقط» که ا  تیسا وب قیط

شد کرده پرداخت forexyar.com آدرس به اریفارکس اده هرگونه نصورتیا ریغ در. با  از استف

نا و حرام شرعا آن نو جاز قا شدینم م  .با

الت نکهیا از حصو نیم هیته اریفارکس تیسا وب از فقط را اریفارکس م سگزار شما از دیک  .میسپا
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 سینا طرح جلد

140 سال انتشار 0 

20 سال انتشار اورجینال 18 
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 1فصل 
برای معکوس کردن  2دارو ستاره دنباله 1الگوهای چکش

 روندکی
 

نیکال  کتاب این حلیل تک ر یابا ت ن یر ه  و نمودار یک چپ سمت در موجود الگوهای تفس

ست سمت در آینده هایقیمتریزی طرح دارد را کار  لیل تکنیکال. سرو بازار همان از تح ع   شرو

الت سهام یا یکا متحده ا ده آمر ست بو  .ا

ند متوجه گرانمعامله ندکی برگشت یا ادامه از قبل سهام قیمت که شد یل ،رو جاد به تما  ای

اد به شروع آنها. دارد خاص الگوهای تن ند الگوها این اس نیکال ترتیب بدین و کرد حلیل تک  ت

شد  .متولد 

صطالحبه رویکرد تنها این اما ی» ا ب ر لیل تکنیکال برای «غ ح واخر در. بود ت  ،1990 دهه ا

Steve Nison نیک پنی «استیک کندل» هایتک یاالت در را ژا  .کرد معرفی متحده ا

پنی که شد معلوم غرب، دنیای در بسیاری تعجب کمال در سط از هاژا وا 17 دهه ا   از 00

ستیک کندل الت برای هاا ده برنج آتی معام ندمی استفا  3. کرد

لی هایکتاب از یکی در ستیک مفهوم ، ماقب . ایمداده پوشش را «چکش» مفهوم ژهیوبه و کندل ا

رفا   ،حالنیباا ص نحوه معامله ماهیت مورد در ما  کرده آن و  حبت  یمص  .ا

نوانبه ادآوری، یک ع رین از یکی چکش یک ی جموعه در برگشتی الگوهای قدرتمندت  م

نیک ست ژاپنی کندل استیک هایتک له. ا ست را آن گرانمعام یرا دارند دو خیص ز  بسیار آن تش

سان و قوی ست آ ندکی کردن معکوس قدرت که منفرد شمع یک: ا  .دارد را کامل رو

                                                             
1  Hammer 
2 Shooting Star 

اله  3 ستیک مق ندل ا ستان ک دا وص  ر در خص بیشت العات  ت اط رای دریاف هیسا هوما»ب ون ن م تا س ارکس« دا ت ف ای س ه را در  ع مطال یار 

د  نمایی

https://zaya.io/zdo1o
https://zaya.io/zdo1o
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یان در چکش یک ندکی پا   آن معکوس «برادر» کهیدرحال شود،می ظاهر نزولی رو

نباله ستاره - یان در دارد ندکی پا یردمی شکل صعودی رو  .گ

 :یک چکش یهانشانه

 ندکی در بازار  کندمی حرکت قوی نزولی رو

 سایه کوتاه یک  ستیک  ل ا رکند لندتر برابر سه حداقل ت  دارد واقعی بدنه از ب

 سایه یک  ستیک  ل ا دارد کند  کوچک 

 ست سبز یا واقعی بدنه  4قرمز یا ا

 :داردنبالهستاره  یک برای برعکس،

 ندکی در بازار  کندمی حرکت صعودی رو

 ر تشکیل می لندت یار ب بس سایه  یک  با  ستیک  ل ا  شودکند

 التر با ست  واقعی بدنه از بلندتر برابر سه حداقل سایه   ا

 ندمی واقعی بدنه ز توا ب شد س  قرمز یا با

لوم که طورهمان ست شده مع نباله ،ا ستاره د نیز چکش و  ننددار  ستیک الگوهای همه ما  کندل ا

پنی، ی فرصت ژا الت برای خوب نندمی فراهم فارکس معام جا. ک ن الت کهییازآ اصل معام  آن، از ح

سبت داشبه  ریسک هاین الش در گرانمعامله دهند،می ارائه را ایبرجسته پا  آنها تا هستند ت

نند پیدا را  .ک

نی که اما ند، پیدا را آنها زما باله چگونه آنها کرد ستاره دن و  ار رایک چکش  نند؟می معامله د ک  

اکنون که طورهمان دت ت ید،کرده عا یمثال از ما ا ی ادننشان برای ها حیح معامله چگونگی د  ص

ده با چکش نند  و دکر  خواهیم استفا رما خصی قوانین ما ارز، بازار در معامله ه  برای را مش

 .کرد خواهیم تنظیم سود و خروج ورود، حوسط تعیین

                                                             
د 4 و دی ب و ز نشانه صع ب س گ  رض رن ورت پیشف ت؛ اما به ص س لیقه ای ا س ع  و وض دی یک م ن گ ب یرن زول ز نشانه ن رم گ ق ندل و رن  ن ک

https://forexyar.com


 

 

 2فصل 
 در تحلیل تکنیکال 8و ستاره عصر 7الگوهای ستاره صبح

 

صبح و ستاره عصرو  ستاره  ستیک الگوی د نی   کندل ا پ یگر ژا باله و چکش شبیه د دار ستاره دن

تند ندکی برگشت هم آنها زیرا هس ادنشکل برایآنها . دهندرا نشان می رو  به ی خودالگو د

 .دارند نیاز شمع سه

صبح،  ستاره  ست صعودی بازگشت الگوی یک پیداست،آن  نام از که طورهمانیک   خورشید. ا

لوع ین  - کندمی ط برا ید شکل می صعودی روندکیبنا  .گیردجد

نتظار احتماال   که طورهمان ید ا یک با خورشید غروب از عصر ستاره نام ،دار  شب به شدن نزد

یدمی ف دقیقا   آن حالت که نزولی بازگشت الگوی یک. آ ست صبح ستاره مخال  .ا

 

                                                             
7  Morning Star 
8   Evening Star 
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ید بازار صبح، ستاره الگوی یک برای ندکی در با شد داشته قرار نزولی رو  :و با

 ول شمع ند جهت در قوی قرمزرنگ واقعی بدنه یک با ا  کندمی حرکت رو

 وم شمع ندمی و دارد یک بدنه کوچک د ز یا به رنگ قرمز توا ب شد س دوم  شمع اگر) با

شد، چکش یک رقوی بازگشتی الگوی یک صبح ستاره با  (است ت

 نهایت ن یک دارای شمع آخرین ،در  ست قوی صعودی سبزرنگ هبد  حداقل که ا

ن درصدپنجاه ل  شمعه بد  .گرددیبرم رااو

یگر، طرف از ست نزولی الگوی یک عصر ستاره یک د  :و ا

 ول شمع ز واقعی بدنه یک با ا ب ند جهت در قوی س  کندمی حرکت رو

 یک شمع وم  ند به رنگمی و دارد کوچک بدنه د ز یا قرمز توا ب شد س  دوم شمع اگر) با

نباله یک شد، دارستاره د رقوی بازگشت الگوی یک عصر ستاره با ست ت  (ا

 ،نهایت یک شمع آخرین در  ست قوی نزولی قرمزرنگ بدنه دارای   حداقل که ا

شمع درصدپنجاه ل را بدنه   .گرددیبرم او

جا باله از قبل فصل در ما کهییازآن ادننشانبرای  نزولی دارستاره دن  ستاره /چکش الگوی د

نباله یم، استفاده دارد مرکز صبح ستاره روی باربر ایناجازه دهید  کرد جا در. کنیم ت ین شکل  ا

ستاین الگو ارائه   :شده ا
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 3فصل 
 14هادر مقابل پنجره 13هاشکاف

 

ید جان شا یزترینهی وت انگ ی رویکرد بین تفا پنی  و غرب لیل تکنیکال،ژا ح  درنظرگرفتن برای ت

یر شد هاگپ از آنها تفس  .با

نی که ،در ابتدا شدن قیمت زما وره باز  ستیک یا) بعدی د االتر بسیار( کندل ا رپایین یا ب از  ت

وره شدن بسته قیمت لی د ستیک یا) قب ل ا ست،( کند  .شودمی ظاهر شکاف یک ا

یر می شکل ندرتبه بازار شدن باز هنگامدر  هاشکاف فارکس، بازار در  ابتدای روز از یعنی. دنگ

نبه ش الت شروع با دو واخر تا نیوزلند در معام یکای در جمعهروز  ا  یک به هاشکاف شمالی، آمر

ست روان و عمیق قدرآن بازار: دنشونمی ظاهر واحد دلیل جر به رویدادی هیچ که ا  ایجاد من

ابل هایشکاف نه از برخی) شودنمی توجهق شته وجود درگذشته هانمو نددا ینها اما ،ا  سابقهبی ا

ند نوانبه - بود ثالع ط  ،م نکسقو لی با ئیس م  (.EURCHF 1.20 اندازهبه سو

بازار در روز زمان در هاشکاف وجودنیباا شدن  یر می شکل دوشنبه باز   هفته آخر طول در. دنگ

خابات از جمله مهمی اتفاقات نت غیره  و اقتصادی اجالس ،(یپرسهمه) رفراندوم ،سراسری ا

ندمی  .دهد رخ توا

نک یا نندمی مرکزی هایبا ده با توا  ،اندشده بسته مالی بازارهای که واقعیت این از استفا

خاذ هفته آخر در را مهمی تصمیمات نند ات یدن برای فرصتی اگر ،درهرصورت. ک  شکافیک  د

شد، داشته وجود فارکس بازار در شدن بازار در روز در با باز   .بود خواهد دوشنبه زمان 

بی رویکرد یر برای غر ین هاشکاف تفس ید آنها همه نهایت در که است ا ر با ند پ  از برخی. شو

یندمی هاتئوری ید تا هاشکاف که گو یان با ند پر روز پا نندمی ادعا دیگر برخی ،شو یان که ک  پا

ناسب هدف هفته ست تریم  .ا

                                                             
1 3  Gaps 
1 4  Windows 



 

 

 4فصل 
 های دوجیانواع مختلف کندل

 

نیمنمی ما پنی رویکرد توا حلیل  ژا ون را کالیتکنت وجی هایکندل مورد در بحث بد . کنیم رها د

و الگوی ،واحد کندل یک برای ست راز از پر جید یرا ا م ز یط ه یط هم و ادامه شرا  بازگشت شرا

 .دهدمی نشان را

و کندل یک چیزی چه اما جاد را جید  کند؟می ای

نند ر ما ستیک ه و یک ،کندل ا ن یک ،جید ی سایهیک  و واقعی هبد ی یینی و باال  برای. دارد پا

ال   مفاهیم واقعی بدنه ست کام ید: هستند سررا ال   خط یک با شد افقی کام  بسته و باز قیمت: با

ست یکسان دقیقا   شدن  .ا

ید» کلمه به شید «با شته با  .توجه دا

رن در فارکس بازار معامله ست ممکن یکم و بیست ق بق به ا شرفت با تطا نیاز هایپی  تکنولوژی 

شد داشته جرا امروزه. با تند دقیق قدرآن بازار هایقیمت و ا  هایقیمت ارگزارانک بیشتر) هس

الت ارزی رقمی پنج اد برای معام یدن هک( دهندمی پیشنه  بسته و باز حوسطدقیق  قیمت د

سیار شدن شوار ب ست د  .ا



 

 

 5فصل 
 روندکیهای متحرک برای راندن میانگین

 

 

حلیل تکنیکال زمان ظهور از معامله گران حرکمیانگین به ت ند مندعالقه های مت واخر از. بود  ا

197 دهه رمعامله برای را امکان این( PC) شخصی کامپیوتر ،0 لی گ ست فراهم داخ  تا کرده ا

ند ده با بتوا یفرمول از استفا شرفته، ها رراحت را موجود هایداده پی لیل ت ح  .کند ت

لیل تکنیکال ،رونیازا یدی فشار تح ده و هکرد پیدا جد یانگین از استفا حرک هایم  انواع در مت

ف ختل  .شد ظاهر م

نگینیک  حرک میا یکاتور یک( MA) مت ند ند ا ست رو جربه برحسب. ا یکاتور  تمام ،ت ند ند هایا  رو

دار در یک از را اکشنپرایس و شوندمی ظاهر واقعی نمو نبال نزد نندمی د  .ک

یهی ست بد ندن  ،هدف که ا ندکیرا س رو ین  که تا ید یعنیا ندکی در هاحفره خر  و صعودی رو

یک فروش سپا ندکی در هاا  .نزولی رو

رینقوی حتی ند ت پولبکرو ی ها هم  ی حرک یهامیانگین به توجه و دندار ها له به مت  گرانمعام

ین معامله با تا دهدمی را فرصت این بسنجند یک هاپولبک ا  .پوزیشن را 



 

 

 6فصل 
 تقاطع طالیی و تقاطع مرگ در معامالت فارکس

 

یی تقاطع مفهوم یدمی سهام بازار از مرگ یا طال و ازاین مفهوم . آ نگین متحرک ) SMA د میا

اده ادننشان برای( س ده یا صعودی مرحله در بازار به ورود د استفا  .کندمی نزولی 

ی  تقاطع یک ی ال ست آن نام از که طورهمانط ست، صعودی ،پیدا رگ تقاطع یک کهیدرحال ا  م

ست نزولی  .ا

و ده SMA د ستفا SMA (2 ،موردا یع SMA (50) و یا آهسته (00 سر تند یا  له. هس  معموال   گرانمعام

لف هایرنگ از خت ین برای م و ا اده SMA د نندمی استف یع  را MA بتوانند تا ک دار درسر  نمو

شخص نند م  .ک

نی که یع MA زما رسر الی  از ت رآهسته MAبا  یک وارد قیمت که شودیم گفته ،کندیم عبور ت

نی. شودمی صعودی بازار ین اتفاق  که زما ربزرگ هایفریم تایم درا  بیشتر یا ماهانه مانند ،ت

یم از آن پیامدهای افتد،می یم فر رکوچک هایتا ست بیشتر ت  .ا

 

یم جا همان تایم فر ین ست، USDCAD روزانه در ا ورده شده ا لی آ  به راSMA (50 ) بار این فقط قب

ضافه آن یمکرده ا ی خط از عبور. ا ب براین دهد،می نشان را مرگ یک تقاطع سیاه، رخطیز آ  بنا

ومت در فروش برای فرصتی هر از گرانمعامله ده مقا نندمی استفا  .ک



 

 

 7فصل 
برای ساخت یک  Lower Lowو  Higher Highاستفاده از 

 کانال
 

لی از یکی ی له که دال ندنمی فارکس بازار سمت به را گرانمعام ند، را ندها کشا ست رو  چه. ا

یزی ندمی چ رساده توا ی از ت ی ندن  درآمدزا یق را ندکیاز طر شد؟ رو  با

یمی المثلضرب کی جارت در قد ند» دیگویم مورد ت ست رو ست شما دو یده بگیرید آن. «ا ناد  ،را 

جام خودتانمسئولیت  با را کار این شما و ن  .دهیدمی ا

 

یی یبا ین فارکس بازار گری درمعامله ز ست ا ندها که ا ندمی ظاهر غالبا   رو  در آنها همیشه. شو

یم فریم نی هایتا ال نمی طو ندظاهر  لکه ،شو ندظاهر می یااندازهبه اغلب ب بتوان شو  آنها از که 

اده را برد. ین استف تر  به
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 کالسیک و دینامیک مقاومتسطوح حمایت و 

 

رینابتدایی از یکی لیل تکنیکال ت ح ایت ،ت ومت و حم یس از برگرفته مقا . است اکشنپرا

داریک  با معامله یا اکشنپرایس ناطقی به خالی نمو شاره م آنها که دارد ا  درگذشته قیمت در 

ید ست داشته ترد  .ا

حرکت  کند،می حرکت بازار وقتی ین  لها یل به. افتداتفاق می مرحلهبهمرح ال ف، د ختل  قبل م

ند یر یازسرگ لی رو  .شودمی تثبیت برای مدتی اص

ین یز یرطرح ثبیت مناطق ا ندمی نمودار راست سمت در ت یده توا احتمالی  قیمت مورد درای ا

له به بعدی رمعام یی تر،دقیق طور به. دهد ارائه گ ند ادامه برای قیمت که جا ید رو  و کندمی ترد

دچار مشکل می برای یا  .شودشکست زمان 

رمهم یزی نیت یت مورد در که چ ومت و حما ید مقا  دیگری به یکی از آنها تغییر کرد، درک با

ست ومت به ،شکندحمایت می وقتی. ا یل  مقا نی. شودمیتبد ومت طریق از قیمت که زما  مقا

یل شود بهشکسته می یت تبد  .گرددمی حما

ومت و حمایت حوسط و از مقا ست نوع د  :ا

 السیک  ک

 نامیک ی  د

ایت حوسط ومت و حم سیک مقا ال یر می شکل افقی صورتبه ک بارت به. دنگ  تر،ساده ع

ثبیت صعودی یا نزولی روندکی در قیمت کهدهند نشان می را ایمنطقه گرانمعامله  شده ت

ست ست سمت در را آن و ا دار را شندمی نمو  .ک
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 مناطق تالقی در معامالت فارکس

 

یس هایجنبه از دیگر یکی تالقی مناطق نندیم و هستند بازار هندسه و اکشنپرا  وزن توا

ومت و حمایتسطوح  برای را بیشتری اد مقا ج ن ای  چیست؟ دقیقا   تالقی منطقه یک .دنک

لبه و کهیوقت ،یطورک  تالقی منطقه یک منطقه آن ،رندیگیمقرار  مکان یک در فاکتور چند یا د

ست حلیل تکنیکال در اصل این. ا ستفادههنگام  در ژهیوبه ،ت ایت از ا سیک مقاومت و حم  کال

ینامیک و ست معتبر نیز د نی. ا یک نقطه قیمت که زما یت در  ومت و واحد به حما ینامیک مقا  د

سیک و ال شوار  آن شکستن ،کندبرخورد می ک رد  .بود خواهد ت

 

جا در ین حوه ا خص ن ست آمده تالقی مناطق کردنمش  دنبال به ،EURJPY نمودار هماندر . ا

یمکان ی ید ها آنها که بگرد ومت و حمایت با قیمت در   .کندبرخورد می زمانهمبه طور  مقا

وه ال ر ع له این، ب یرات از گرانمعام ف تغی ختل ند  خط م لیرو ده اص نندمی استفا م تا ک  را مفهو

سعه جا در. دهند بیشتر تو ین ند با کشیدن خط که دارد وجود دیگر تالقی منطقه دو ا  اصلی رو

ندمی پیدا  .شو



 

 

 10فصل 
 ر و شانهنحوه معامله الگوی س

 

رالگوی  ست بازگشتی الگوی یک شانه و س یان در که ا ندکی پا  شکل نزولی یا صعودی رو

یردمی لق و گ لیل تکنیکال الگوهای به متع ح السیک ت ست ک  .ا

رالگوی که  باراولین بود. تولد هنگامدر ، رسید ثبت به بورس بازار در شانه و س لیل تکنیکال  ح  ت

 موردعالقه بازگشتی الگوهای از یکیبه  تا در طول زمان ارزش خود را حفظ کرد شانه و سر الگوی

شد گرانمعامله تمام یل  الت دراین الگو . تبد نات دلیل به ،فارکس معام سا اد نو ی  ارز بازار در ز

یر یژه تفس  .دارد ایو

ر الگوی ین  شانه و س شکل کتابا یر به  ست ز  :ا

 

اشته خاطربه در  که فارکس بازار در نه شد، ثبت بورسبازار  در بارنیاول الگو این که باشید د

نات آن، سا صر نو ف را خود عنا بارتبه. ندنکمی تحری ریدع شید که  ،گ با  سر یالگوانتظار داشته 

لی نمونه از متفاوت کمی ارز بازار در شانه و  .برسد نظر به اص



 

 

 11فصل 
 راهنمایی برای معامله الگوی کنج

 

یگر  الگوی لیل تکنیکال معکوس مفاهیم به که ید ح سیک ت دارد کال لق  کنج است  ،تع الگوی 

ریقو حتی که ند نیت وت. کندیم معکوس را رو ر و کنج الگوی بین تفا  الزم زمان ،هاشانه و س

ین یر یگشکل برای و ا ست الگو د  .ا

کنج  تری  مراتببهتشکیل  ست قیمت خستگی دهندهنشان و ردیگیمزمان کم  .ا

ین از مرحله این در ید عقب به لطفا   کتاب، ا التر یهاسقف مفاهیم و برگرد  (higher highs) با

رنییپا یهاکف و نها  فصل چند که را (lower los) ت آ  آنها. کنید بررسی، شد بحثقبل در مورد 

ساس و پایه تند کنج الگوی یک تشکیل ا یرا هس شوارقیمت  بیشتر کاهش و افزایش ز  .است د

و هاکنج تند نوع د  :هس

 نج کاهشی  ک

 یشی نج افزا  ک

 

ط حال در افزایشی یهاکنج که شودیمگفته  یش حال در کاهشی یهاکنج و سقو  هستند افزا

به ترتیب ین امر   یافزایشکنج  یک ،رونیازا. دهدیم نشان را آنها صعودی و نزولی ماهیت که ا

یان در ندکی پا یان در کاهشی کنج یک کهیدرحال ،ردیگیم شکل صعودی رو ندکی پا  نزولی رو

 .شودیم ظاهر
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 صعودی و نزولی توضیح داده شده یهاپرچم

 

اوم الگوهای ند یر یازسرگ قبل ، زمان رانزولی و صعودی یهاپرچم و عالی تد . دهندیم نشان رو

یم  به بسته رتا یهامیف ندیم ظاهر آن در که ی تراتژ معامله گران  ،شو س التی یهایا وتی معام  متفا

ستفاده برای  .دارند هاپرچم از ا

رمهم تند دهندهنشان هاپرچم همه، از ت بیت هس له برای عالی یک فرصت آنها ،رونیازا. تث  معام

ودهدر  حد شکست شدنآماده هنگامدر  آن م  .دهندیم ارائه برای 

خص  را معامله جهت ،پرچم ماهیت بیعتا  . کندیممش  یک تشکیل در هنگام گران معامله ط

ید صعودی پرچم خر پوزیشن  وارد  آن  بعد از  نزولی پرچم یک تشکیل در هنگام یا ،و بعد از  و 

ش  یشن فرو پوز وارد   .شوندیمآن 

ثب فارکس، بازار در یل به هاتیت ال وقات گاهی. رندیگیم شکل مختلف د نتظر فقط بازار ا  یک م

اد ید العات یا اقتصادی مهم رو ست حرکت برای مقداری اط  .ا

نوانبه ثالع یاالت کار بازار وضعیتNFP (16Farm Payrolls-Non ) ،م حده ا . دهدیم نشان را مت

نتشار  سانات  دلیل اقتصادی یهاشاخص ماهانها ست فارکس جهان در عظیمنو یرا ا  ز

نه یاالت فدرال یدار خزا ل یهاداده ،متحده ا الر بهره نرخ تغییر از قبل یشغ یکا د  نظر در را آمر

  .ردیگیم

المیه یک از پیش بنابراین، ال   بازار ،NFP اع وده آماری، نظر از. شودیم تثبیت معمو حد  هام

(ranges)، نی یهاچهارچوب در خصوصبه ربزرگ زما دار از ت ندها از بیشتر ی،ساعت نمو  شکل رو

 .رندیگیم

جا ولین در NFP کهییازآن ر جمعه ا تشار زمان تا هفته کل ،شودیم ظاهر ماه ه ن یط ،NFP ا  شرا

ی وده یاب حد  .دهدیم نشان را م

                                                             
ريکا  16 ران آم حقوق بگي اد  د رکزي ییتع م رکنان دولت  جز کا رهمه بخش ها به  صي-د خانه هاي شخ رکنان  ن -کا رکنا کا

رزي. رکنان بخش کشاو ريه و کا ي سه هاي خ  موس
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 های صعودی و نزولی در فارکسمثلث

 

نوانبه هامثلث در مورد انگر  معامله همه ن تثبیت الگوهای ع نددهیش نتظر بازار کهیوقت. ا یک  م

ست باالتر شکستن در برای دلیل ال   ،ا  .شودیم تشکیل مثلث یک معمو

لث واقع در رجیرا هامث تند تثبیت الگوهای نیت یم فریم تمام در و همیشه آنها. هس  تشکیل هاتا

ندیم ین ،شو برا در معامله ،مثلث یک پشت مفهوم درک بنا ست کلید موفقیت   .ا

اد ودی تعد اوم الگوهای تنها هامثلث که دانندیم گران معاملهاز  معد تند تد  که طورهمان. نیس

د خواهیم نشان بعدی فصل در ا چنین آنها ،د نندیم هم ندکی توا نند معکوس را رو  .ک

ضر، حال در لث حا ند جهت در نزولی و صعودی یهامث لی رو . کنندیمو عمل  یر یگمیتصم اص

ست، آن نام از که طورهمان یک اولین پیدا ست، صعودی الگوی مثلث   ین مثلثدوم کهیدرحال ا

یط  .دهدیم نشان را بازار نزولی شرا

لث یک مشاهده برای دره یا سه قله شکلکی به نزولی، یا صعودی مث نید فکر سه   در که ک

ال   و ردیگیم شکل افقی خطیک  برابر ند معمو  .کندیم معکوس را رو

دارد کهضرب کی ،حالنیباا صا   المثل وجود  سه : کندیمصدق  فارکس بازار مورد در خصو

شتهنگه ندرتبه هادره سه یا هاقله ندیم دا ین امر دلیل. شو  است نزولی یا صعودی ماهیت ا

 .شودیم مشاهده پرایس اکشن در که
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 کنندیمرا معکوس  روندکی هامثلثزمانی که 

 

لث تند یادهیچیپ الگوهای هامث ل. هس ور این رغمیع یر که عمومی با ده آنها تفس  است، سا

نندینم گران معامله یا که دا اقعا   مثلث آ نوانبه و بازگشتی کرد خواهد ادامه عمل الگوی یک ع  .یا 

یان به که طورهمان یک  کتاب این پا  الیوت امواج نظریه در مورد بیشتری مفاهیم ،میشویمنزد

ینده کتاب درالبته  که میدهیمارائه  بیشتری به آ ئیات  لث. پرداخت خواهیم آنها با جز  هامث

نوانبه ف مفاهیم از یکی بازگشتی الگوهای ع تند Elliott توسط شده کش و و هس  خاطرنشان ا

لث این که کرد ن به که هامث ود» هاآ حد سیار ،شودیم گفته نیز «نام  .هستند قدرتمند ب

ن نام از که طورهمان لث پیداست، هاآ یهامث بازگشت باعث دارند قرار گروه این در که ی  یک 

ید ندیم شد با  . شو ی یتی هیچ تقر ود حد  .داردن وجود قیمت حرکت میزان در م

چنین آنها و نندیم هم ندهای توا نند معکوس را قدرتمند رو جا در. ک ین لث یک EURUSD ا  را مث

1.2 منطقه در  .دهدیم تشکیل 5

 

ست بازار سطح در تالش ا در  االتر تا  ر اما ،شود شکسته ب وها که بار ه ندیم سعی گا  یک که کرد

ف ید سق اد جد ج نند ای ند شکست ،ک  یهاسقف از یک سری پرایس اکشن عوض، در. خورد

رنییپا ول بسیار (lower highs) ت شکال در متدا  .دهدیم نشانرا  مثلثی ا
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 یک اندیکاتور روند عنوانبه بولینگرباند

 

نتهای به پیوسته اما یآرامبهما  ین ا لد ا ادهاختصاص ج ل  شدهد نیکا لیل تک  نزدیکدر مورد تح

رقیدق طور به. میشویم صول بهاین کتاب  ،ت ولیه ا لیل تکنیکال ا ست افتهیاختصاص تح  .ا

John Bollinger یکاتور ند ند ا با نگر سعه را بولی لوم و داد تو یکاتور، که شد مع ند  از یکی این ا

ول رمتدا یکاتورها  نیت ند شخرده معامالت حوزه درا ست یفرو ست این نکته. ا  معامله اکثر که ا

ندهایبول از گران با نوانبه فقط نگر یکاتور یک ع ند ند ا نندیم استفاده رو صل این اما ،ک تحلیل  در ا

سیار کاربرد تکنیکال تری ب  .دارد بیش

ست دلیل همین به ندهایبول به را کامل فصل دو ما که ا یرا ،میدهیم اختصاص نگربا  یکی این ز

یکاتور  از ند ییا ست ها شخرده گران معامله که ا تند یفرو آن هس ین در. عاشق   از ما فصل، ا

یر ستاندارد تفس ستفاده ا ین و کرد خواهیم ا ند جهت در برای معامله ا ست رو لی ا ص  .ا

یکاتور ند ند ا با نگر  ند سه از بولی  :شودیم تشکیل با

 UBB - ینگر ند بول یی با   باال

 MBB - نگر ند بولی نی با  میا

 LBB - ینگر ند بول ینی با  پای

ستراتژی به بسته الت ا ر ،یمعام ند ه وتی نقش با  از استفاده هنگام ،حالنیباا. کندیمایفا  متفا

نوانبه آن یکاتور یک ع ند ند، ا رمهم MBB رو  .کندیم ایفا را نقش نیت

MBB   نگین یک معموال حرک میا ست مت لتفرم بیشتر در فرضشیپ تنظیم. ا التی، یهاپ  از معام

SMA (نگین حرک  میا ادهمت نوانبه( س ستفاده MBB ع  .کندیم ا

یر قابل یراحتبهتنظیمات  این اما تند تغی شخرده گران معامله و هس  EMA روزها این یفرو

ی(  نمای حرک  نگین مت نندیم مفیدتر را)میا یک از را قیمت EMA که دلیل این به دا  دنبال نزد

 .کندیم
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 یک اندیکاتور شکست عنوانبهبولینگر باند 

 

یر ستاندارد تفس یکاتور ا ند نگر ا ند بولی یکاتور یک این که دیگویم با ند ند ا ست رو  رونیازا. ا

ادگبه یا پوزیشن خود به کردناضافه برای MBB از گرانمعامله ندن برای یس ند را  اصلی رو

ستفاده نندیم ا  .ک

ینگر واقعی ارزش ،حالنیباا ند بول ند ندارد ویژگی به ربطی با لکه. رو  به دلیل گران معامله ب

ی نای آن  بزرگ یهاشکست ینیبشیپ در آن توا تند قائل ارزشبرای   .هس

خص برای گران معامله ر شکست، یک کردنمش ناتروی  ب مرکز نوسا نندیم ت جا. ک ن  کهییازآ

یکاتور هیچ ند سان ا ندهایبول ندارد، وجود قابل اعتمادی و استاندارد نو با نندیم نگر نوانبه توا  ع

یکاتور یک ند سان ا نی معامله برای واقعی نو نندیم که گرا نبال به دا  عمل هستند، چیزی چه د

ن  .دنک

لی نکته جا در اص مرکز ،این ندهای رویبر  ت ست LBB و UBB یا پایین و باال با  .ا

له وقتی ص سطوح شکستن حال در قیمت ،شود کمتر دو این بین فا التر در  رنییپا یا با . است ت

صله هرچه ند دو این بین فا تر با تر شکست قدرت ،شود کم  .شد خواهد بیش

ین ند بولینگر بنابرا نوانبه با یکاتور یک ع ند آن  که کندیم عمل قوی ا ود از پس بازاردر   محد

صله  شدن وفا ند د  .شکست خواهد با

ست، کافی تئوری جا در ا ین نید ا  !به یک مثال توجه ک
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 فیبوناچی یهانسبت – تیمعامال یهایتئور  کلید

 

لیل تکنیکال زیانگشگفت کتاب این کردنتمام  برای ید ،در مورد تح  معرفی را بعدی کتاب با

نیم  .ک

ین نکته ست ا تر که ا گران بیش شخرده معامله  نندیم را کتاب این که یفرو  موجود دانش از ،خوا

ضی آن در تند را تر کتاب این ،گذشتهنیازا. هس نبه بیش لیل تکنیکال مهم یهاج ح  در را ت

 .ردیگیبرم

ین کتاب ،حالنیباا شش را آنها همه ا التی یهایتئور . دهدینم پو وجود معام یگری   که دارد د

حبت  هنوز ما نها ص آ ین  و میانکردهدرباره  نندیم هایتئور ا ند اعمال نیز ارز بازار در توا  .شو

جموعه بعدی قسمت لکه کتاب همه نه ما، م  .پردازدیم الیوت امواج تئوری به ،آن بیشتر ب

گر التی تئوری یک ا شد داشته وجود معام م که با ده زمان از هم و قیمت از ه  این کند، استفا

ست الیوت امواج تئوری ر عالوه. ا بال را منطقی فرایند یک تئوری این این، ب ن برای کندیم د  که 

نین از که یگر معامله یی ،کندیمپیروی  الیوت قوا  .گذاردینم خطا برای جا

ل این این رغمیع جاد سهام بازار در تئوری حقیقت که  ی ست، شده ا لیفارکس  بازار در اما ا  فع

یز بر ن ست معت جا. ا بیعت با تئوری این کهییازآن نسان ط نند احساساتی) دارد سروکار ا  ،طمع ما

بینی ،ینیبخوش ،ترس ست مفید بازارها تمام در ،(بد  .ا

ضوع  همهنیا اما خواهدمو وه! بود ن ر عال ریه ب پوشش  ما ،الیوت امواج نظ نیز  موارد زیر را 

 :میدهیم

 باتیب معامله ندهایبول با ث با جا در شما که است چیزی آن از فراتر - تذکر) نگر  یاد این

 !(گرفتید

 حوه در ن باع سطوح معامله  ش ید ا ع فروش و خر شبا لف با ا خت نگرهای م سا  نو

 حوه ر معامله ن ساس ب  بازار هندسه خالص مفاهیم ا
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ل ور  دیک ت یهایتئ امال ت – یمع ب چیف یهانس ونا  یب
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نیک الگوهای ناچی به نیز Gartley الگوهای و هارمو یبو ناچی سطح یک اگر. دندار  بستگی ف  فیبو

ومت  یک معامله تقویت برای و مقا ایت  نهمبا سطوح حم شا سطوح  یپو شد،  با یتداشته   حما

تری اهمیت از مقاومت و بود برخوردار بیش  .خواهند 

خش یک ،کتاب این نیکال ب آموزشی از تک جموعه  نیکالیک کتاب  نیز بعدی کتاب. بود ما م  تک

 .بود خواهد

شش را اضافی مفاهیم آن کتاب ،حالنیباا العات تمام یعنی مکمل ،داد خواهد پو  موجود اط

ست این در حظه این تا اگر ،گذشتهنیازا. کتاب ا ندههمه چیز را به طور کامل  ل  کتاب ،دیاخوا

در همین  بعدی ستیکینزدنیز   .ها
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