
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  ماهيت روندها
  موفق له معام و گذاريسرمايه براي مفاهيم مهم و ها استراتژي
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  ثبت  ، يفتوكپ  شامل   ي كيمكان  اي  ي كيالكترون  ،يكيگراف  از  اعم  شكل  چيه  به  كتاب  نيا  از  يبخش  چيه
  مگر  ست،ين  ريتكث  ا ي  استفاده  قابل  ناشر،   از  يكتب  اجازه  بدون  اطالعات،  رهيذخ  ستميس  هر  اي  ضبط  و

  . مهم  يها  ينيبازب و  مقاالت در مختصر يها قول نقل صورت به

  استفاده   از  قبل.  ستين  يا  حرفه  مشاوره   ارائه  يبرا  ك ي  چيه  كتاب   نيا  شنهاداتيپ   و   ها   ده يا  اطالعات، 
  ي مال  مشاوران  ر يسا  ا ي   خود  يشخص  حسابدار  با   د ي با  كتاب،   نيا  در  موجود  شنهاداتيپ   از  ك ي  هر  از

  ليدل  به  آمده  بوجود  خسارت  اي  ضرر  قبال  در  يتيمسئول  گونهچي ه  كتاب  نيا  ناشر.  ديكن  مشورت
  . داشت نخواهند كتاب نيا شنهاداتيپ   اي  اطالعات هرگونه از استفاده

  افتيدر  قابل   forexyar.com  ينترنتيا  آدرس  به  اري فاركس  تيسا  وب  از  فقط  اريفاركس  يهاكتاب
  ها معرفي شوند. هاي عرضه كتابمگر آنكه در وب سايت فروشگاه باشند يم

  از   است  ممكن  كتاب  نيا  در  موجود  ينترنتيا  يهانكيل  اي  هاآدرس   نترنت،يا  يايپو  تيماه  ليدل  به
 خود   نظرات  صرفا   اثر  ن يا  در  شده   انيب  نظرات.  نباشند  معتبر  گريد   و   باشند  كرده   رييتغ  انتشار  زمان

 ي ت يمسئول  گونهچيه  ناشر  ليدل  ن يهم  به  و  ستين  ناشر  نظرات  كننده  منعكس   لزوما   و  است  سندهينو
  . رديگينم برعهده   آنها قبال در را

 فقط   محصوالت  هيته  شوند؛يم  منتشر  و  ترجمه  و  هي ته  فراوان  نهيهز  و  زحمت  با  اريفاركس  محصوالت
 ت يرضا  مورد  نصورتيا  ريغ   در  و  بوده  مجاز  forexyar.com  آدرس  به  اري   فاركس  تيسا  وب  از  فقط  و

  . بود نخواهد

 .ميسپاسگزار د يگذاريم احترام ياجتماع و يفرهنگ شئونات و نيقوان به كه شما از
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  مقدمه
حاضر بودند هركاري بكنند تا آنها را داشته    قديم  گرانمعامله   كه  هستند  برخوردار   امكاناتي  ازان امروز  گرمعامله 

عظيم    هايجهش  مزاياي  از  و  داشته  ايباور نكردني   محاسباتي  قدرت  آنهاباشند؛ من خودم يكي از آنها بودم.  
  - عصبي  نويسيبرنامه   لطف  به.  برخوردارند  يادگيري  و  روانشناسي  گيري،صميمت  ،ناشي از مطالعات نورولوژي

  . داريم  آميزموفقيت   سازيمدل   براي  ابزارهايي  حاضر  حال  در  ما  ،زباني

  سفارش   اولين  من  كه  زماني  باها،  شكست  به  مالي  هايموفقيت  نسبت  كه  است   اين  يك مسئله ناراحت كننده  اما
در حال    مداوم  طور  به  گرانمعامله   %٩٠-٨٠  كه  دهدمي   نشان  شواهد.  ندارد  چنداني  تفاوت  ،كردم  ثبت  را  خود
تواند  مي  هم  و  است  نعمت  هم   اتيمحاسب   قدرت.  است  كامپيوترمربوط به    مشكلاين    از  بخشي.  هستند  ضرر

  ريسك   مديريت  امكان  كه  است  ينعمت  است،  همه  دسترس  در  حاضر  حال  در  آماري  قدرت  اينكه.  دردسر باشد
  كه  اصولي جستجو براي  از را گرانمعامله زيرا ساز باشدتواند مشكل اما از يك طرف مي. كندمي فراهم را بهتر

.  دهد مي   سوق  «موقت»  اما  سودآور  »وايايي«ز  جستجوي  سمت  به  منحرف كرده و  هستند  بازار  عملكرد  زيربناي
 گر معامله  به  همچنين.  است  نگفته  كارتازه  گرمعامله  به  را  دو  اين  بين  تفاوت  كسهيچ  كه  است  اين  تلخ  حقيقت

  .است  مهم  تفاوت  اين  چرا  كه  نشده  گفته

 چیست؟ »زاویه«
  زماني   تا  كههستند    الگوهايي  به گفته وي، آنها  –نامد  مي  »رفتاري  پارامترهاي«  را  هازاويه  ١استيدلماير   پيتر
از حد  گرانمعامله اگر  .  داشت  خواهند  سوددهي  نكنند،  استفاده   آنها  از  خيلي  گرانمعامله  كه   زوايا   از  بيش 

اين بدان معناست  (  كندمي  اثربي  را  آنها  ،تطبيق دهنده  خود  و  پيچيده  سيستم  يك  عنوان  به  بازار  كنند،  استفاده
  ). دهيدكه شما سرمايه معامله خود را از دست مي

  ، قانون  اين  طبق  .داشت  وجود  »٣ارزش   «ناحيه  قانون  نام  به  رفتاري  پارامتر  يك  ،٢پروفايل بازار   اوليه  روزهاي  در
دهد (برعكس روز  تغيير جهت مي  كف به سقف  سقف به كف و از  از  كه  روزي  يعني  -چرخشي  روز  يك  در  اگر

  مقابل   مرزسمت    به  بازار  كه  دارد  احتمال  ٪ ٨٠  كند،  قبول  را  »ارزش  «ناحيه  زير  هايقيمت  بازار  -جهت دار)
  . كندحركت  

همه چيز عوض شد و من روزي را به خاطر    آن  از  پس  اما.  بود  باد آورده  پول  محدودي يك  مدت  خب اين براي
  بعدي   معامله  ي كه وجود داشتمشكل  تنها  بار،اين .  ديدم  استراليا  ساله  ١٠  قرضه  اوراق  در  را  زاويه  اين  كه  دارم
  نرخ   روز  آن  از  اما  بود،  محدود  بسيار  بازار  بله،!  بود  مخالف  انتهاي  در  »ارزش  «ناحيه  زير  در  بازار  پذيرش  از  پس

  . يافت  كاهش  زاويه  اين  برخورد براي

 
1 Peter Stidlmayer 
2 Market profile 
3 Value Area 



 
 

 

  مقدمه 

باور    گربه او ضربه بزند، معامله   بازار  كه  زماني  تا.  است  گرمعامله بودن    كار  تازه  ،موفقيت  عدم  ديگر  دليليك  
  خودش   با چشمان  را  نمودار  نقاط مهم  تواندمي   او  ،هابا همه اين .  است  بسيار آسان  موفقيتدستيابي به    كه  دارد

  عامل  كافي اندازه به و! بخر ،اينجا كف است ؛پس بفروش ،اينجا سقف است ! خيلي ساده است نه؟ مگر ببيند،
  اما   است،  شنيده  باال  شكست  نرخ  مورد  در   هاييداستان   او  مطمئناً.  دارد  وجود  فانتزي  اين  تقويت  براي  تحريك
  چندين   وجود  بدون  تواندنمي  كاريك تازه  از نظر او  كه  است  عجيب.  افتدنمي   او  براي  اتفاق  اين  كند كهفكر مي 

  در   موفقيت  براي  كه  چيزي  تنها  است  معتقد  كه  حالي  در  بپردازد،  جراحي  عمل  انجام  به  پزشكي  آموزش  سال
  . است  شجاعت  و  پول  ،دارد  نياز  گري به آنمعامله 

بودن   سختدليل  . ساده حال عين در هم و است سخت هم موفقيت راه ،آن در كه است ايحرفه گريمعامله 
  زيرا   است  سادهتوان گفت  و همچنين مي  ؛است  ما  طبيعت  برخالف  ،موفقيت  قوانين  اعمال  كه  است  آن اين

  . استكامالً واضح    موفقيت  رسيدن به  نقشه

كتاب ماهيت   در   من  هدف.  كنيم  فكر  اصول  اساس  بر  كه   است  اين  آن  و  دارد  وجود  بله  دارد؟  وجود  حلي  راه  آيا
  با   اصول  ايناند، من همچنين ارتباط  به درد من خورده   كه  است  معامالتي  مفاهيم  يا  اصول  توضيحروندها،  

  : از  عبارتند  عناصر  اين.  امرا شرح داده   اختياري  معامالتي  برنامه  يك  عناصر

 ،حاال استراتژي  كرديد،  مشخص  را  آن  كه  وقتي.  كنيد  مشخص  را  روند  در  جايگاه بازار  و  روند  
 . فروشنده  يا  باشيد  خريدار  بايد  توانيد تصميم بگيريد كهحاال مي  يعني  -داريد    را  مخصوص خود

 ريسك  كم  ورودي  يك  دنبال  به  تا  هستيد  آماده  شما  استراتژي، حاال  مشخص كردن  به محض 
 : است  عنصر  شامل پنج  ريسك  كم  ورودي  .باشيد

o فروشنده  ،صعودي   روندها در  كف  در  خريدار(  گراواكنش   گر  معامله  يك  براي:  مناطق  

)  نزولي  روند(  مقاومت  يا)  صعودي  روند(  حمايت  مناطق   ،) نزولي  روندهاي  در  هارالي  در
 . هستند  اصالح  شامل

o  در حالت هولدينگ است  منطقه  د يكنكنمي  تأييد   كه  ينمودار   الگوهاي:  هاستاپ . 

o سر  از  روند  و  شده  حفظ  منطقهكنند  تأييد مي  كه  ينمودار   الگوهاي:  ورود الگوهاي  

 . است   شده  گرفته

o قيمت  يا  زمان  اساس  بر   و زيان  ضرر  كاهش  روش:  حدضرر. 

o دارد  ارزش  معامله  كندبيان مي  كه  پول  مديريت  محاسبه:  پاداش/ نسبت ريسك . 

 متمركز  سودآور  خروج   معامله و نحوه  مديريت  بر  بايد  شويد، مي  يك معامله  وارد  كه  هنگامي  
 . شويد

 كند؟مي  تغيير  يا  دارد  ادامه  آيا  و  چيست؟  روند:  پردازدمي   سؤاالت  اين  كتاب ماهيت روندها به  خالصه،  طور  به

كامالً سر   من جواب »؟...هستيد موفق قدراين  گر چگونهمعامله  يك عنوان به  شما«: شودمي   سؤال من  از گاهاً
  : داريم  اصلي  خواسته  چهار  مامه  ه.  است  راست



 

  زندگي  كه  مادي  تجمالت   تمام  و شامل  لذت  سراسر  زندگي  خواهان  ما  همه  :زندگي كردن .١

 . كنم  تجربه  را  هااين   كه  بودم  شانس  خوش  آنقدر   من.  ما بدهد هستيم  به  تواندمي

  از طرف  داشته شدن  دوست  و  داشتن  دوست  براي  فرصتي  خواهيممي   ما  همه  :داشتن دوست .٢

 فرد  ترينمهم   و  داريماز هر كسي در اين دنيا او را دوست    بيشتر  باشيم كه  را داشته  كسي
 . امداشته هم    را  اين شانس  من كه  گويممي  هم  باز.  است  مانزندگي

  تمام  از  همه ما بايد  و  است  پايانبي  تجربه  يك  يادگيري  كه  به من آموختند  والدينم  :يادگيري .٣

 . اماز دست نداده  را  يادگيري  به  ميل  هرگز  من.  كنيماستفاده    خود  هايتوانايي 

  اين   شايد.  امنرسيده   آن  به  هنوز  هايمتالش   تمام  عليرغم  كه  است  هدفي  اين  :ميراث   به جا گذاشتن يك
 . اميدوارم.  باشند  من  ميراث  آينده  هايكتاب  وكتاب  

 روندها کلیت کتاب ماهیت
.  ارائه شده است   است  الزم  اهداف  به  رسيدن  براي  آنچه  و  معامالت  در  موفقيت  مورد  در  من  ، عقايد١  در فصل

  ساختار   از  مدل  جانبي، يك  و  نزولي  صعودي،  روند  سه  با  آن  ارتباط  و  باروس  نوسان  در مورد  بحث  از  قبل  سپس،
  كند.مي   توصيف  را  بازار

فصل  تأثير   و  عملكرد  و  »پذيرش«  ايده  به  ٣  فصل .  شودمي   بحث  روند  الگوهاي  تغيير  مورد  در  ٢  در 
  هاي جنبه  از  برخي  ٥  فصل.  پردازدمي   مشتقي  انديكاتورهاي  بررسي  به  ٤  فصل.  پردازدمي   زماني  هايچارچوب 

  براي   و  كندمي   بررسي  را  ابزار مهم  سه  ٦  فصل.  دهدقرار مي   بررسي  معامالت را مورد  مديريت  و  ورود  مهم
  نحوه   در قسمت پيوست  نهايت،  در.  كندمي   دنبال  را  معاملهيك    كتاب،  در  شده  داده  توضيح  مفاهيم  دادن  نشان
كه   –شود  داده مي  توضيح  استاندارد  انحرافات  محاسبه  براي  اشتيدلماير  روش  همچنين  و  باروس  نوسان  ايجاد

  آماري است.   تئوري  از  متفاوت  كامالً  يك رويكرد

 . دهدمي  نشان  را  فصلهر    مطالب  كه  شودمي   شروع  تصويري  راهنماي  يك  با  ٥  تا  ١  هايفصل

پيدا   براي زدن  ورق به نيازي تا اندتكرار شده  ارقام از برخي خواندن، در سهولت براي :مهم و پاياني نكته يك
  به   نظرات خود را  لطفاً.  است  بديع  رويكرد   يك  اين.  نداشته باشيد  كند،مي  اشاره  آن  به   متن  كه  نموداري  كردن

 .دهيد  اطالع  من

ايميل  را  خود  سواالت.  كنممي  استقبال  باروس  نوسان  ايجاد  مورد  در  سؤال  گونه  هر  از  من :  آدرس  به 
ramonbarros@mail.com  سايتاز وب   يا  كنيد  ارسال  www.tradingsuccess.com    كنيد  ديدن .  



  : تعریف و شناسایی روندها۱فصل 
  

  شما تا    باشد  ايوسيلهخواهم  هدف من از نوشتن اين كتاب اين است كه مي  .آمديد  خوش  ها»روند  ماهيت«  به
  ؟ چرا.  شود  حاصل  نتيجه  اين  كه  دارم  شك  كنم  اعتراف  بايد  اما.  برسيد  خود  مالي  اهداف  به  كه  سازد  قادر  را

  .به خود شما هم بستگي دارد  است  من  دست  در  كه  اندازه  همان  به  آن  دستاوردزيرا  

  را   آن  فقط.  در نظر بگيريد  موفقيت  راهنماييك    عنوان  به  را  كتاب  اين:  يك قرار بگذاريم  هم  با  بياييد  بنابراين
  خود   روح  با  تمرين  و   تمرين  طريق  از  را  آن  در  موجود  هاي ايده   و  كنيد  مطالعهخوب    را  آن  نخوانيد؛سطحي  

به    را  قول  اين  من.  رسدمي  جديدي  اوج  به  شما  معامالت  كه   دهممي  قول  شما  به  من  عوض،  در.  كنيد  ادغام
  مفيد   آنها  براي  اين كتاب  در  شده  ارائه  هايايده   اگر  و  اندرفتهها اين راه را  خيلي  شما  از  قبل   زيرا  ،دهمشما مي 

  ؟ نباشد  شما  براي  چرا  ،ه استبود
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 مقدمه
طبق نظريه يادگيري مدرن، براي درك بهتر مطالب بايد بدانيم كه روال مطالعه يك كتاب (سلسله مراتب) به  

  :كندبهتر بيان مي اين فرايند را    ١.١  شكل  در  شده  داده  نشان  تصويري  راهنماي.  چه صورت است

در اين فصل، ابتدا به عقايدم كه در خصوص رابطه بين موفقيت در معامله و ماهيت بازار است،   .١
  پردازم. مي
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 سپس نگاهي عميق به ساختار و ماهيت روندها خواهيم داشت.  .٢

كند تا نه تنها ماهيت يك روند،  در نهايت، خواهيم ديد كه چگونه نوسان باروس به ما كمك مي .٣
  بلكه چارچوب زماني آن را نيز تشخيص دهيم. 

 

 

١  
 روندها 

٢  
 عقايد

٣  
 ساختارها 

٤  
ترديد  

٥  
 بازارها 

٦  
 مدل توبز 

٧  
نوسان  

٨  
 روندهاي جانبي 

٩  
 دار حركت جهت 
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 بازار ماهیت و معامالتدر  موفقیت بین رابطه مورد در من عقاید
  جنبه   سه  تكرار  با  را  موفقيت  ما  كه  گويدمي   سازيمدل   موفقيت  روانشناسي  و  عصبي–كالمي  نويسي  برنامه
 :كنيممي   سازيمدل مهم  

  اعتقادات؛ 

  و   ؛هاي روانيحالت 

  ذهني  هاياستراتژي 

ما    كتاب  ادامه  در.  است  آنها  تعامل  نحوه  و  هامؤلفه  اين  از  يك  هر  درك  ،گري معامله   در  من  رويكرد  درك  كليد
 مورد  در  من  عقايد  از  برخي  به  اجمالي  نگاهي  دهيد  اجازه  فعالً.  كنيممي  بررسي  به طور كامل  را  مفهوم  هر

  بپردازيم.  بازارها  و  گريدر معامله   موفقيت

 معامالت  در موفقیت مورد در من عقاید
  ١٩٧٠  دهه  اواخر  در  بار  اولين  براي  كه من  وقتي.  است  بوده  مبهم  بازيگران بازار  اكثر  براي  معامالت  در  موفقيت

  مهم   بسيار  پول  مديريت  زمان  آن  در  ؛بود  معطوف  مناسب  برنامه  داشتنبه    امتوجه اصلي  پيوستم،  بازي  اين  به
داده شده   نشان زير فرمولدر  كه همانطور حال،  اين با. است گرفته قرار  توجه مركز در روانشناسي اخيراً ؛بود

  .هستند  ضروريمهم و    عنصر  سه  همه اين  برسيم،  خود  تجاري  اهداف  به  خواهيممي   اگر  ،است 

  موفقيت در معامالت  = ٤يك برنامه معامالتي با يك لبه *مديريت موثر پول  *روانشناسي برنده 

گران  به عنوان معامله  ما  طرز فكر  يا   رواني  روحي و  وضعيت  كنند؟ مي  كمك  گرمعامله  به  چگونه  عناصر  اين
  تعيين   را  ما  بنديشرط   اندازه  و  پوزيشن  اندازه  پول  مديريت  ما در  توانايي  ؛ شود  ثابت  سودآوري  به  منجر  تواندمي
 كتاب  اين  در  ما  .كندمي  تعيين  را  آن   وقوع زمان  و نحوه  و  مشخص كرده  را  لبه  ما  معامالتي  برنامه  و  ؛كندمي
  . كنيممي  تمركز  معامالتي  برنامه  روي  بر  بلكه  پردازيمنمي  پول  مديريت  و  روانشناسي  به

  موفق  هايبرنامه  موفق، هايشخصيت  اندازه به. است  بازارهاميان  ابزار پيدا كردن راه در ،معامالتي برنامه يك
  اين  كه ييآنجا  از. مكمل هم هستند  شخصيت و معامالتي برنامه كه است  اين است مهم آنچه. دارد وجودنيز 

  استفاده   فني   يا  بنيادي  رويكرد  يك  از  توانند  مي  گرانمعامله   باشد،  گرمعامله  شخصيت  با  متناسب  بايد  برنامه
. انتخاب كنيم  يكي را  اختياري  رويكرد  و  مكانيكي  رويكرديد بين  با  كنيم،  استفاده  دوميرويكرد    از  اگر.  كنند

  . بررسي كنيم  را  آنها  قبل از هر چيزي  بياييد  ،است  مهم  ميان آنها  تفاوت  كه  ييآنجا  از

 
٤  Edge گري. نوعي تكنيك يا رويكرد است كه براي سرمايه  گذاري و معاملهبه معني لغوي «لبه»، اصطالحي است در مباحث سرمايه

  شود.گر در ايجاد سود گفته ميكند. بنابراين «لبه» به توانايي معاملهگذار برتري نقدي نسبت به ساير فعاالن بازار ايجاد مي 
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 مکانیک تمعامال رویکرد
 : است  زير  هايويژگي  داراي  مكانيكي  معامالت  رويكرد

  رفتاري  پارامترهاي«  ،استيدلماير  به قول  يا  »زوايا«  از  استفاده  دنبال  به  مكانيكي همواره  گرمعامله«  
آنها محدود    مصرف  تاريخ  اما  دارند،  همراه  با خود به  را  بسيار زيادي  سود  بازار  الگوهاي  اين.  است
 . داد  متوضيح خواه  بعدي  بخش  در  را  آن  دليل.  است

 گيردمي   ناديده  را  شرايط يك معامله  كلي  طور  به  مكانيكي  روش. 

 محدودورودي    سه  به  حداكثر  را  خود  برنامه معامالتي  هايورودي   مكانيكي  گرمعامله  كلي،  طور  به  
  ابزار  به  ابزار  صورت به  هاورودي   سازيبهينه  دنبال  به  مكانيكي  گرانمعامله   از  برخي. (كندمي

  ٥زماني  هايچارچوب   و  بازارها   در  يكساني  متغيرهاي  ،ترقوي   هاي برنامه   كه  معتقدم  من  اما  هستند،
 .) دارند

  كندمي   اعمال  را  خود  خالقيت   و  اتاختيار  ابتدا  خود،  برنامه  طراحي  مرحله  در  مكانيكي  گرمعامله .
  عبارت  به  شود»؛بيند و وارد آن ميمي   را  «معامله  مكانيكي  گرمعامله   ،مشخص شد  برنامه  كه  وقتي
  صرف؛ او  دهدمي   انجام  اش مطابقت دارد،برنامه معامالتي   معيارهايبا    كه  را  ايمعامله   هر  او  ديگر،

  به  صرفاً  را  معامله  هر  او .  دهدمي   انجام  معامالت، آنها را  »درستياحساس خود در مورد «  از  نظر
 .طلبدمي   را  معامله  اين  او  برنامه  كه  دهدي م  انجام  دليل  اين

معامالت  مزيت ياد   ما.  كنيم  معامله  مداوم  طور  به  چگونه  گيريممي  ياد  ما  كه  است  اين   مكانيكي  رويكرد 
  . كار ما شود  مانع  نااميدي  يا  ترس  كه اجازه دهيماين   بدون  دهيم،  انجام  را  ايمعامله  هرگونهگيريم كه  مي

  

 اختیاری معامالت رویکرد
  : است  زير  هايويژگي  داراي  اختياري  معامالت  رويكرد

   عبارت  به  ؛دارد  مطابقت  واقعيت  با  كه  اي استبه گونه  معموالً  ٦اختياري   گرمعاملهمدل بازار براي  
  كه  باورهاست  از  ايمجموعه   نتيجه  ،مزيت  اين.  است  لبه  يك  داراي   او  نگرو كلي  جامع  برنامه  ديگر،

 . خوب است  زمان  طول  در  دهيسود  براي  كافي  اندازه  به  بازار  رفتاردهند  نشان مي 

 
  ) Time framesتايم فريم (  ٥
  دهد.گر خود تحليل و تريد را با اختيار كامل انجام ميگر سيستمي يا مكانيكي قرار دارد. يعني معاملهدر مقابل معامله  ٦



 
 

19  

  روندها  ییو شناسا فیتعر: ۱فصل 

  برخي.  است  پايدار  قوانين  يا  بنيادي  اصول  بر  مبتني   كه  كندمي  اتخاذ  را  مدلي  اختياري  گرمعامله  
  پروفايل(  ٩ماير ، پيتر استيدل ٨چارلز دراموند   ،٧ريچارد وايكوف   :از  عبارتند  اختياري  گرانمعامله   از

  يك  گرانمعامله   اين ديناميك روند).(  ١١و جوزف هارت   ) پذيري  بازتاب(  ١٠جورج سوروس   ،) بازار
  است  ممكن  آنها  هايمدل   و  هانظريه  كهبا وجود اين.  شوندمي   شامل  را  ساله  ١٠٠  تقريباً  دوره

  اصل  يك  .هستند  صادقهمچنان    امروزه  كه  دارند  مشترك  اساسي  اصل  چندين  اما  باشد،  متفاوت
  آن  در  رويداد  يك  كه  شرايطي.  است  و شرايط»  زمينه«  وجود دارد،  هامدل   همه  در  كه  مشترك

  مثال،  عنوان  به.  است  برخوردار  ايالعاده فوق  اهميت  از  اختياري   گرمعامله   براي  افتدمي   اتفاق
  و  بازنقاط    ،ينمودار  الگوي  اين  در. (دهدمي   نشان  را  تعادل  كه  است  (الگوي شمعي)  الگوي داجي

  پس.)  است  عادي  حالت  از  كوچكتراغلب    كندل  دامنه  ؛دارند  قرار  مكان  يك  در  تقريباً  شدن  بسته
  اصالح  يك  حداقل  يا  روند  در  تغيير  نشان دهنده يك  است  ممكن  داجي  دار،جهت   حركت  يك  از

  گرمعامله  يك.  دارد  كمي  اثباتي  ارزش  ،شودمي   ظاهر  در اين ميان  كه  داجي  ديگر،  سوي  از  .باشد
كه او   وقتي.  است  چيز  همه  شرايط  او،  براي؛  گيردمي  نظر  در  را   ظهور داجي  مكاني  موقعيت  ،ذهني
  گرمعامله.  رسدمي  خاصي  گيرينتيجه  به  سپس  وگرفته    نظر  در  را  شرايط  بيند،مي   را  داجي

 .كنجكاو نيست   شده است  ظاهر  داجي  كه  شرايطي  مورد  در  خيلي  مكانيكي

  انجام  را  ، آنطلبدمي  را  يك معامله  اشبرنامه  كه  دليل  اين  به  فقط  است  ممكن  اختياري  گرمعامله  
  موقعيت،  اندازه  مانندي  تشخيص  پارامترهاي  سايرهمچنين    و  معامله  مورد  در  او  احساس.  ندهد
  و  راست  كرهبه نيم  ديگر،  عبارت  به.  است  مهم  مختلف نيز  متغيرهاي  نسبي  اهميت  و  شرط  اندازه
 مغز در كنار هم نياز است.   چپ

 اختياري  گر  معامله  كند،مي   محدود  مورد  سه  حداكثر به  را  هاورودي   عيني  گرمعامله   كه  حالي  در  
 . ببرد  لذت  بزرگتر  بسيار   مجموعه ورودي  يك  ازتواند  يم

كه    داريم  انتظار  بنابراين  و  ،كشدمي  تصوير  به  را  بازار  نقدينگي  كه  است  اين  اختياري  معامالت  رويكرد  مزيت
  داشته   باتجربه  مكانيكي  گرمعامله   يك  به  نسبت  بهتري  بازده/ريسك  نسبت  اختياري باتجربه،  گرمعامله   يك

 . باشد

  .كنيم  بررسيرا    بازارها  ماهيت  مورد  در  من  عقايد  بياييد  حاال.  هستند  موفقيت  مورد  در  من  باورهاي  هااين
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 بازار ماهیت مورد در من اعتقادات
  آشوب»   احتمال«   با  و اطمينان»  يقين«  آن  در  كه  -  پيچيدگي  نظريه  يعني  آزاد،  هايبازار  تمام  بر  حاكم  نظريه

  خارج   جذاب  نظريه  اين  دقيق  بررسي  كه  حالي  در.  است  نقض كرده  را  نيوتنت  طبيع  قانون  است،  شده  جايگزين
  :كنيم  اشاره  بازارها  در  استفاده  مورد  اصول  توان بهمي  حداقلاما    است،حوصله اين كتاب    از

 دارد  وجود  نظم  ،بازارها   تصادفيماهيت ظاهرًا    پشت . 

 ترينپايين   از  زماني  هايچارچوب   همه  در  ما  يعني   -  است  كتالافر  به صورت  طبيعت  در  نظم  اين  
 .بينيممي   را  ي يكسانيالگوها آنها،    باالترين  تاها  چارچوب 

 هر  نتيجه  توانيمنمي  اما  كنيم،  تعيين  بزرگ  نمونه  يك  در  رايك رويداد    وقوع  احتمال  توانيممي   ما  
يك مبناي    اساس  بر.  داد  تشخيص  را  مهم  پارادوكس  اين  داگالس  مارك.  را مشخص كنيم  رويداد

  بزرگ،با سايز    نمونه  يك  در  حال،  اين  با.  است  بينيپيش  غيرقابل  و  متغير  بازار  ،معامله به معامله
 .است  بينيپيش   قابل  و  ثابت  بازار

 مكانيكي  »زواياي«  چرا   كه  دهدمي  توضيح  ويژگي  اين.  هستند  خودآموز  ،پيچيده   هايسيستم  
 .باشند مي   استفاده محدود  تاريخ  داراي

  مدل  شروع  نقطه  ،اين مفاهيم.  هستند  اختياري و  مكانيكي  انگرمعامله   براي   مهمي  مفاهيم  اصول گفته شده،
.  كنندمي  تعريفرا    بازار  ساختار  مورد  در  وي  ديدگاه  آنها  يعني  ؛كنندمي  مشخصاختياري    گرمعامله   براي  را

من در زمان انجام اولين معامله    اينكه  عليرغم  و.  كند  دنبال  را  نظريه  اوليه  اصول  بايد  معامالتي  ساختار  يك
  كند.، مدل من آن اصول را دنبال نمي بودم   نشنيده  پيچيدگي  نظريه  يا  آشوب  نظريه  چيزي در موردخود  

  هاي دوره   زمان  از  كه  است  كالسيك  ساختار  يك  اين.  كنيم  بررسي  راي كه من اتخاذ كرده بودم  ساختار  بياييد
  . است  داشته  وجود    Tubbs’ Stock Market Correspondence Lessons(1941)ام  سه  بازار  مكاتبات
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  ساختار بازار 
  

  ١٢مدل توبز
  دهد مي  قرار  گرانمعامله   اختيار  در  را  بازار  فعاليت  از  راهنمايي  است،  شده  داده  نشان  ١.٢  شكل  در  كه  ،توبز  مدل

و نهادينه    پذيرش  كه  از آنجايي.  گيردرا در بر مي   غيره  و  صعودي  به  نزولي  نزولي،  به  صعودي  روند  ازتغيير    كه
  .كنيم  مرور  را  آن  اصلي  هاي ويژگي   بياييد  ،دهدافزايش مي   را  موفقيت   احتمال  آن  هايويژگيكردن  

  

  

  

  : مدل توبز ١.٢شكل 

  

بازار خرسي (نزولي)  از  پس   نشان   را  A/B/C  دوره  اين  ١.٢  شكل.  دارد  وجود  تراكم  دورهيك    ،طوالني  يك 
رو  جديد پيش   يگاو   بازار  يك  است  ممكنكند كه  تأييد مي  كه  داريم  اوتبريك  يك  ما  ١  قسمت  در.  دهدمي

وارد    تواندمي  بازار  ١  نقطه  در  ،است  ايدو شاخه   نقطه  يك  پيچيدگي  نظريه  در  اوتبريك   نقطه.  داشته باشيم
  . شود  يك تراكم  وارد  دوباره  ياشده    جديد  صعودي  روند  يك

 
12 Tubbs 

 مرحله توزيع 

 اوت نقطه بريك 

 مرحله تجمع 
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  ، صعودي   هايحركت:  كنيم  تقسيم  بخش   سه  به  را  آن  نوسانات  توانيممي  ما  ،ي تأييد شد گاو   بازار  كه  وقتي
  . هاي جانبي يا افقيحركت   و  نزولي،  هايحركت 

  هايحركت به    صعودي،  روند  يك  در.  نزولي است   هايحركت   از  صعودي بيشتر  هايتعداد حركت  
  ،٢  امواج  ،١.٢شكل    در.  گويندمي  ي»اصالح«  پايين  هاي رو بهبه حركت   و  ،»ايمپالس«  رو به باال

٤،  V  و  F  ٥  ،٣  امواج  ايمپالس، و،  E،  و  G  اصالحي هستند. 

 صعودي  هايحركت  و  «ايمپالس»  نزولي  هايحركت   خرسي،   بازارهاي  در  ،همين ترتيب  به  
 . هستند  »اصالحي«

 كنند،مي   نوسان  مركزي  قيمت  يك  حول  صرفاً  وكرده  ن  ايجاد  جديدي  تغيير كه  هاييحركت   به  
در يك سطح قرار    تقريبا  هاها و كفسقف   جانبي،  روندهاي  در.  گويندمي  افقي  يا  جانبي  روندهاي

 . دارند

  با   نزولي  روندهايو    ،هاي باالتر كف  و  هاي باالترسقف   با  صعودي  روندهاي  كه  بگوييم  توانيممي  خالصه،  طور  به
 . شوند شناخته مي   ترپايين  هايكف  و  ترپايين   هايسقف 

  هاي چارچوب   تمام  در  را  مشابهي  الگوهاي  ما)  ١(  :كه  معناست  اين  به  هستند  كتالفرا  بازارها  كه  واقعيت  اين
  قرار   ها»شوك«  تأثير  تحت  اينكه  احتمال  باشد،  تركوتاه   زماني  چارچوب  هرچه)  ٢(؛  كنيممي   مشاهده  زماني
) ٣(  و  بيشتر است؛  -  شود  تعادل  عدم  دچارموقتاً    بازار  دن شومي  باعث  كه  ايرويدادهاي ناخواسته   يعني  -   گيرد

  :كنندمي  كنترلبه شرح زير    را  ترپايين  هايچارچوب   ،باالتر  زماني  هايچارچوب 

 و.  دهدمي  تغيير  را  خود  روند  باالتر  زماني  چارچوب  كه  زماني  يعني-بحراني  عطف  نقاط  در 

 حركت  ميزان  بر  باالتر  زماني   چارچوب  روند  يعني   -بعدي    باالتر  زماني  چارچوب  ماهيت  به  توجه  با  
  مفهوم  اين  ،١٣ي رِ  موج  به  با نگاه.  گذاردمي  تأثير  ترپايين  زماني  چارچوب  اصالحي  و  ايمپالس

 . شودمي  ترواضح 

  بدست   بازار  هايفعاليت   تمام  از  كلي  الگوي  يك  و  كنيد  تركيب  شده  ذكر  نكات  با  را  ١.١  شكل  راهنماي تصويري
 . آوريد

  موارد  ساير بين در. كامالً نه ،خب داريم؟ نياز آن  به موفقيت دستيابي به براي ما كه است چيزي تنها اين آيا
 . داريد  نياز  مكتوب  معامالتي  برنامه  يك  به  شما  ضروري،

  : است  خاصي  عناصر  داراي  اختياري  برنامه  يك

 روند  آن  در  ما  موقعيت  و  روند،  تغيير  روند،  :روند . 

 اوليه  حدضرر  وها  ي ستاپورود  مناطق،  :ريسك كم  ورود . 

 
13  Ray Wave 
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  حركت يك    در(   Aمنهاي كف  و)  حركت صعودييك    در(  A  بعالوه سقف  X/A  ايمپالس  حركت  ٪١٠  حد،  يك
  اينصورت،   غير  در.  باشد  ايمپالس  حركتميانگين    با  برابر  حداقل  بايد  X/A  كه  دارد  وجود  شرط  يك.  است)  نزولي 

X  تا  بريممي  پايين   به اندازه يك كف يا بيشتر  را  X/A    شود  ايمپالس  ميانگين   حداقلبرابر .  

  
  II: يك روند جانبي: ١.٤شكل 

  

  
  : حداكثر گسترش در يك بازار جانبي١.٥شكل 

  

  ميانگين   محاسبه  تمايلي به  كارتازه   گرانمعامله  از  بسياري  كه  شدم  متوجه  گرمعامله   مربييك    عنوان  بهمن  
. «تخمين» بزنند  ها ترجيح دادند كه آن راو خيلي.  دانندمي  »كننده  خسته«  فرايند  يك  را  آن  و  ايمپالس ندارند
 تقريباً كه رسيدم برآوردي به من بنابراين،. است خطرناك اين كار كه  بگويم شما به توانممي خب... به جرئت
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  گسترش   محدوده  حداكثر  تا  كنممي  استفاده  محاسبه  دو  هر  از  من  در حال حاضر.  دهدمي  ما  به  را  نتيجه  همان
  تراكم   مرزهاي  باشيد  مطمئن  كه  كنيد  استفاده  دوم  محاسبه  از  توانيدمي  صورتي  در  تنهاشما  .  بدست آورم  را

  .هستند  دقيق

 A/B  كنيد  فرض  ،١.٥  شكل  در  شده  داده  نشان  مثال  در.  حدود نهايي  درصد  ٢٠:  است  اين  ترآسان   دوم  فرمول
.  است   پوينت  ٢٠برابر    A/B  درصد  بيست.  است  ٢٠٠  B  در نقطه  و  ٣٠٠  A  در نقطه  قيمت  ،پوينت  ١٠٠برابر  

  . بود   خواهد)  ٢٠-٢٠٠(  ١٨٠  در  F  خط  و)  ٢٠+٣٠٠(  ٣٢٠  در  E  بنابراين،

  مشخص   دوباره  را  تراكم  مرزهاي  كه  است  من بهتر  نظر  به  دهند،مي  گسترش  را  مرزها  بازارها  كه  ييآنجا  از
  . دندهمي  نشان  را  تعيين مجدد مرزها  فرايند  ،آنها   همراه  متن  و١.٧  و  ١.٦  هايشكل.  كنم

  
  : فرايند تعيين مجدد مرزها١.٦شكل 



  : الگوهای تغییر روند۲فصل 

  مقدمه
  كردم   شروع  روند  تشخيص  با  من.  كرديم  بررسي  را  زماني  چارچوب  يك  روند  تشخيص  هايروش  ما  ١  فصل  در

  روند   تشخيص  دليل،  همين  به.  يابدما به طرز چشمگيري افزايش مي   موفقيت  احتمال  روند،  شناسايي  با  زيرا
  خواهد   آميزيت موفق  معامله  معموالً  ،دهم  تشخيص  درست  بتوانم روند را  اگر.  است  من  آناليز  بخش  مهمترين

  : دپرسيم«پت استيدلماير»    روندها،  با  رابطه  در  بود.

 و   چيست؟  جهت .١

  كند؟مي  تغيير  يا  اين جهت ثابت است  آيا .٢

  در   همه،  از  مهمتر.  داديم  قرار  بررسي  مورد  ١  فصل  در  را)  افقي  يا(  جانبي  و  ،نزولي  ،صعودي   روندهاي  جهت  ما
  سؤال  اولين بنابراين،. هستند مرتبط زماني چارچوب يك به روندها كه كرديم  اشاره مهم اصل اين به ١ فصل

  ؟ چيست]  زماني  چارچوب[  روند:  شود  بازنويسي  اينگونه  بايد  باال

 است؟  چگونه  ماهانه  روند  مثال،  عنوان  به

 كند؟ مي  تغيير  يا  ماندثابت مي  روند  آيا:  بيابيم  دومؤال  س  به  پاسخ  براي  هاييراه  كنيم مي  سعي   ما  فصل،  اين  در

  . دهدمي  نشان  را  فصل  اين  در  بحث  مورد  اصلي  روند  الگوهاي،  ٢.١  شكل  در  شده  داده  نشان  تصويري  راهنماي
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  ٢ فصل تصويري راهنماي: ٢.١ شكل

  ابتدا   نزولي،  روند  يك  به  صعودي  روند  يك  از  تغيير  براي.  كنيم  مرور  را  رونديك    تغيير  پروسه  ابتدا  دهيد  اجازه
  را   ترهاي پايينسقف  و  ترهاي پايينكف  از  ايمجموعه  سپس  و  قبلي   ١٥سويينگ لويك    زيري  هاقيمت  بايد

 ما  كه  زماني  تا  اما  ،رسدمي  پايان  به  زماني  چارچوب  صعودي  روند  ،كف قبلي  با شكسته شدن.  باشيم  داشته
تر  و  كف  سري  يك پايين  از    روند  مسير  تغيير،  ٢.٢  شكل.  شودنمي   آغاز  نزولي  روند  نكنيم،  دريافت  سقف 

  . است  صادق  نزولي به صعودي  از  روند  تغيير  براي  آن  برعكس.  دهدمي   نشان  نزولي را  به  صعودي

  

 
15 swing low 

١  
 الگوهاي تغيير روند 

٢  
تغيير خط در اولين 
 چارچوت زماني باالتر 

٣  
الگوهاي 
 تاخيري 

٤  
الگوهاي 

 بيني پيش

٥  
 الگوهاي مثلثي 

٦  
سه درايو براي يك 

 سقف/كف

٧  
 نرمال 

٨  
 تراست اسپرينگ/آپ

٩  
 الگوهاي وي 

١٠  
 هاي افقي ترمينال

١١  
 هاي مثلث ترمينال
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 در  C  (  شودگذاري مي برچسب   C  به عنوان  جديد  سقف  ،)قديمي(   A/Bاوليه  فروش  منطقه  در   يا)  قديمي(
  .) است  شده  داده  نشان  ٢.١٩  شكل  در  اما  نشده  داده  نشان  ٢.١٨  شكل

 در  قديمي»  A«  . (هستيمقديمي    A  اوليه  فروش  منطقه  در  صعودي  روند  شكست  شاهدما    ٢.١٨  شكل  در
  .) است  شده  گذاريبرچسب   ٢.١٧  شكل  A  از  مجدداً  ٢.١٨  شكل

  

  قبلي اصالحي محدوده  به مجدد ورود تاپ:وي الگوي: ٢.١٨ شكل

  .هستيم  جديد  نزولي  رونديك    شروع  شاهد  ما  ٢.١٩  شكل  در  ،نهايت  در

  

  جديد  نزولي  روند شروع تاپ:وي الگوي: ٢.١٩ تصوير
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  ، اين موارد   در.  افتدنمي   اتفاق  ،شد  داده   توضيح  باال  در  كه  رويدادهايي  دنبالهاين    كه  دارد  وجود  نادري  موارد
  يك   به عنوان »V«  تشكيل  صورت،  اين  در.  پذيردرا مي   X  از  فراتر  هايقيمت  فقط  و  رودفراتر نمي   B  از  بازار

 كنيم مي   فرضما    ،رودمي   فراتر  X  از  بازار  وقتي  كه  معناست  بدان  اين.  شودمي  تلقي  نرمال»«  روند   تغيير  الگوي
مطابقت    جديد  روند  با  تا  دهيم مي  تغيير  را  خود  معامالتي  استراتژي  بنابراين  و  است  داده  رخ  روند  تغييريك    كه

 داشته باشد. 

  .دهدمي  نشان  را  الگواين    ٢.٢٠  شكل.  است  تاپوي   برعكس  دقيقاً  باتوميك الگوي وي 

  

  باتوموي الگوي: ٢.٢٠ شكل

 . دن شونمي  روند  تغيير  به  منجر  باتوموي   يا  تاپوي  دندهمي  نشان  كه  مي پردازمي  هايينشانه   بررسي  به  اكنون

  از  پس ترين رويدادهااصلي د؟نشونمي روند تغيير به منجر باتومتاپ/وي وي كه  گويندمي ما به  هايينشانه  چه
  اوليه  منطقه در يا قديمي  A/B سطح درصد ٥٠ در يا ،جديد C كه دانيممي ما. دهندرخ مي  جديد B تشكيل

A/B  بينيك ناحيه تراكم    رفت،  فراتر  قديمي   اوليه  منطقه از  بازار  كهبه محض اين.  شودتشكيل مي  قديمي  A  
  . شودمي  گرفته  سر  از  اصلي  روند  يا  ،شودمي   ايجاد  جديد  B  و  جديد

.  شود مي   گرفته  سر  از  نزولي  روند  ،٢.٢٠  شكل  مورد  در  شده و  گرفته  سر  از  صعودي  روند  ،٢.١٩  شكل  مورد  در
  موقعيت   و  روند   بايد  ،شوداز سر گرفته مي  قديمي  روند   اينكه  يا  شودناحيه تراكم ايجاد مي  آيا   اينكه  تعيين  براي

 . كنيم  بررسي  باالتر  زماني  چارچوبدر اولين و دومين    را  آن

  .هستند  قديمي  A/B  محدوده  ٪ ٥٠  و  قديمي  A/B  اوليه   مناطق  الگو،  اين  در  مهم  مناطق



های  : پذیرش، عملکرد و تاثیر چارچوب ۳فصل 

  زمان 
  رش يپذ مفهوم  ،قبل فصل دو در. ميده صيتشخ را آن رييتغ زمان و  روند كه ميگرفت ادي  ،٢ و  ١ يهافصل در

  ي زمان  يهاچارچوب   ريتأث  و  آن  عملكرد  ما اين ايده و  فصل،  نيا  در.  را با رسم شكل توضيح داديم  متيق  سطوح
  ). ديكن  توجه  ٣.١  شكل  ير يتصو  راهنماي  به(  مورد بررسي قرار خواهيم داد  را

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  ٣ فصل ير يتصو راهنماي: ٣.١ شكل

  

  

  

  

١  
پذيرش، كاربرد و تاثير 

 هاي زمانيچارچوب

٢  
 پذيرش 

٣  
هاي چارچوبكاركرد و تاثير 

 زماني

٤  
نقطه بسته 

 شدن 

٥  
تعداد كل نقاط 

)WPC( 

٦  
  تعداد تغيير خط 

)LCC(  

٧  
  كاربرد 

٨  
  تاثير 
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 یهاچارچوب  ریعملکرد و تاث  رش، یپذ:  ۳فصل  

  زمان

  پذیرش 

  مقدمه
  معامله   خاصي  سطح  در  هامتيق  كه  تيواقع  نيا  مورد،  كي  استثناي  به  كه  ماير ياد گرفتمپت استيدل   از  من

  مثال،   به عنوان.  دارد  ،)رشيپذ  اي  رد  ي عني(  افتديم  اتفاق  سطح  آن  در   آنچه  به  نسبت  يكمتر  تياهم  ،شونديم
را    ٨.٥٠٠  و  ٨.٢٩٥  نيبي  هامتيق   مثالً  د؛يكن  سهيمقا  ٣.٢  شكل  در  را  )DJIAهاي شاخص داوجونز (متيق

  . امكرده   يگذارعالمت   ليمستط  با  را  اين نواحي  من.  ديكن  سهيمقا

  وجود   اين دو روز  نيب  تفاوت  ايدن  كي   وجود،  نيا  با.  شد  معامله  ٨٥٠٠  -  ٨٢٩٥  سطح  در  بازار  روز،  دو  هر  در
سطح پذيرش ديده    سپتامبر،  ٣  در  كه  يحال  در  وجود داشت؛  يا عدم پذيرش  رد  سطح  آگوست،  ١٤  در.  دارد
  . شدمي

 هامتيق  كه  روديم  انتظار  آگوست،  ماه  در:  پاسخ من اين است  »ست؟يچ  در  اينها  تفاوت«:  دي بپرس  است  ممكن
  ؛ ) سطح رد( شود بستهيك سقف و يك كف باالتر ايجاد و در سطح باالتر  يعني-در روز بعد افزايش پيدا كند 

هاي  كفها و  سقف  يعني  ،برعكس اين اتفاق براي بازار رخ بدهد  كه  دارم  انتظار  من  سپتامبر،  ماه  در  كه  يحال  در
  ). سطح  رشيپذ(  تر بسته شودبازار در سطح پايين  و  تري ايجاد شدهپايين 

  م يدار  كندل  ٣٤در محدوده انتهايي  ٣٣خريد اكستريم بلند  ما  آگوست،  ماه  در  دليل اين نظر من اين است كه
سطح باز  باالتر بودن سطح بسته شدن از    جهينت  ٣٥اين اكستريم ).  است  شده  مشخص  ليمستط  با  كه  ياناحيه (

  د ي خر  كي  و  هبود  شدن  بسته  از  سطح باز شدن باالتر  سپتامبر،  ماه  در.  بود  كف  از  شدن  باز  سطح  فاصله  و  شدن
  و   شدن  بسته سطح    نيب  فاصله  ه وشد  بسته  خودكف    سطح  در  بازار، چرا كه  داشت  وجود  ٣٦كوچك   اكستريم

 و  شدن  بسته  و  بازنقطه    نيب  رابطه  شامل  كردم  استفاده  من  كه   ييابزارها  خالصه،  طور  به.  بود  كوچك  كف
  . هاي اكستريم  استفروش   و  ديخراندازه  

 
٣٣Long buying extreme توان يافت ولي منظور نويسنده از  : متاسفانه معادل فارسي براي اين واژه نميbuy extreme    وsell 

extreme  شود. نويسنده در اين كتاب اين مناطق رو به خريد  در اين كتاب همان شادوهايي هست كه در پايين باالي كندل ايجاد مي
اي وارد نشود از ترجمه آن خودداري نمايد. در اين كتاب به دليل اينكه به اصطالح انگليسي آن لطمه هاي افراطي تعبير ميو فروش

  سي آورده شده است.شده و عينا آن را به زبان فار
34 Extreme   

  محدوده انتهايي كندل يا همان شادوها   ٣٥
36 Small buying extreme 



  ٣٩اندیکاتورهای مشتق: ۴فصل 

 مقدمه
.  دانممي  گريمعامله   بخش  مهمترين  را  روند  تغيير  و  روند  تشخيص   من  كه  ايدشده   متوجه  شما  تا اينجاي كار،

  زماني  چارچوب در اصالح يك صرفاً به منزله ،زماني چارچوب يك در روند تغيير كه ايدشده  متوجه همچنين
آن    شما  اگر.  است  بعدي  باالتر ازاز    صعودي   روندهايكف    در   كه  هستيد  ييگراواكنش   انگرمعامله  دسته 

  . را درك كنيد  تفاوت  اين  بسيار مهم است كه  ،فروشند مي  نزولي  روندهاي  رالي  در  و  خرندمي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ٤ فصل تصويري راهنماي: ٤.١ شكل

  

  پاسخ   ؟ هستند  من  جزو ابزار كار  اين انديكاتورها  آيا  چطور؟  وايلدر  RSI  مثل  مشتق  هايانديكاتور  مورد  در  اما
.  امخود قرار داده   اصلي  ابزار  به عنوان  را  روند  در  تغيير  الگوهاي  و  باروسشاخص نوسان    من  ».خير«:  است  اين

  . درك تفاوت بين آنها بسيار مهم است.  هستند  ثانويه  ابزارهاي  فصل،  اين  در  بحث  مورد  ابزارهاي

 به  را  معامله  يك  تواندمي  يعني.  باشد  انجام يك معامله  دليل  به تنهايي  تواندمي   اوليه  ابزار  يك  
 .كند  توجيه  تنهايي

 باشد  انجام معامله  دليل  تنها  تواندنمي   اما  دهد،مي   افزايش  را  معامله  موفقيت  احتمال  ثانويه  ابزار . 

 
39 Derivative Indicators 

١  
 انديكاتورهاي مشتقي

٢  
 دسترسي در بازار

٣  
 انديكاتور احساسات 

٤  
خط روند تريدر 

 ويك 

٥  
مقايسه حجم و 

 دامنه 

٦  
هشدار پروفايل 

 بازار 

٧  
 ويسپر نامبر 

٨  
 اخبار روي جلد 
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   مشتق یکاتورهایاند: ۴فصل 

كند كه ابزار  شوم و فرقي نميحتماً وارد آن معامله مي  ،ببينم  راالگوي اسپرينگ    يك  من اگر  مثال،  عنوان  به
  براي   ،وجود داشته باشد  ارزش  نمودار  واگرايي  مثل  ثانويه  ابزار  يكاگر فقط    اما  اي وجود دارد يا خير؛ثانويه
من بايد ببينم   ،براي پذيرفتن ريسك «فوق العاده باال».  است  نياز  اوليه  ابزار   يك  حمايت  به  آن معامله  توجيه

  . كندحمايت مي  اوليه  ابزار  از  ثانويه  ابزار  يك  از  بيش  كه

 : كرد  بنديطبقه  زير  شرح  به  توانمي   را  مختلف  ابزارهاي

 نمودار موجود در بازار وجود دارند  رسم  هايپكيج  در  كه  ابزارهايي : 

o  ؛ ويكتريدر    روند  وطخط 

o و   ؛ايمپالس   حركت  دو  بين  محدوده  و  حجم  مقايسه 

o  .ابزار هشدار پيشرفته پروفايل بازار 

 احساس  هايشاخص :  دارند  سرويس  يك  در   اشتراك  خريد  به  نياز  كه  ابزارهايي : 

o  ؛٤٠ويسپرنامبر 

o و   صعودي؛  اجماع 

o هاگزارش   به  واكنش  و  معروف  مجالت  سرتيتر. 

  

 موجود در بازار  ابزارهای

 ٤١ویک روند تریدر  خطوط
 ساختار 

  . است  ساده  ،روند  خط  ارساخت 

 بكشيد  سقف  باالترين  از  قبل  سويينگ «لو»  به  كف  ترينپايين  از  خط  يك:  صعودي  روند  يك  در.  
  اگر.  كند  عبور  كفي  سطحهيچ    از  نبايد  خط  اين  نشده است،  تشكيل  سقف  باالترين  كه  زماني  تا

  خط  باالي  هاقيمت  كه  كنيد  انتخاب  ايكف را به گونه  سطح  ، كرد  عبور  سويينگ لوها  ديگر  از  خط
 . بمانند  باقي  روند

 رسم    كف  ترينپايين  از  قبل  سويينگ «هاي»  به  سقف  باالترين  ازخط    يك  :نزولي  روند  يك  در
  اگر.  كند  عبور  هيچ سقفي  از  نبايد  خط  اين  تشكيل نشده است،  ترين كفپايين  كه  زماني  تا.  كنيد

 
٤٠Whisper Number  باشد. تعريف آن در وب سايت اينوستوپديا به اين نحو است: تحليلگران عموما ترجمه لغوي آن: عدد زمزمه مي

دهند دور از انتظار نخواهند هايي كه انجام ميبينيكنند، به اين ترتيب پيشبندي ميهاي خود را حول محور يكديگر گروه بينيپيش
گران،  پيپر همان چيزي است كه تحليلتر هستند. عدد زمزمه يا ويسپذيرد دقيقهايي كه به صورت اجماعي صورت ميبود. زيرا تحليل

 كنند.ها به آن فكر ميصندوق گران و مديرانمعامله
41 VIC 



  : ورود به معامله و مدیریت آن۵فصل 
  

  اين   در.  روند را مورد بررسي قرار داديم  تغيير  يا  ادامه  احتمال  و  زماني  چارچوب  يك  روند  ما  قبل،  هايفصل  در
  ).كنيد  مراجعه  ٥.١  شكل  به(  كنممي   بررسي  را  معامله  مديريت  و  ريسك  كم  ورود  يك  الزامات  من  فصل،

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 :دهندمي   انجام  در معامالت  مهم  اشتباه  دو  مبتدي  گرانمعامله   اكثر

  بررسي  راآن روند    تغيير  يا  ادامه  احتمال  و  خود  يمعامالت  زماني  چارچوب  روند  توانندنمي   آنها .١
 .كنند

  .كنند  مديريت  را  آن  توانندنمي  شوند، مي  معامله  يك  وارد  كه  هنگامي .٢

  بهترين   بايد  چگونه  بپرسند  خود  از  اينكه  بدونكه سريع به پول برسند،    هستند  اين  دنبال  به  مبتديان  واقع،  در
 اين  به.  دهندمي  انجام  معامالت  مديريت  و  روند  بررسي  با  را  كار  اين  تجربه  با  گرانمعامله .  دهند  انجام  را  كار

  . رسانندمي   حداكثر  به  را  خود  سودآوري  خروج،  و  ورود  به  پرداختن  با  آنها  ترتيب،

  با   بازي  گريمعامله   كه  آنجا  از.  گذارندمي  باال  ٥٦وين ريت  روي دستيابي به  بر  را  خود  تمركزصرفاً    مبتديان
  نرخ   بر  يمستقيم  ثيريأ ت  هيچ  گرمعامله  در واقع.  شودمي  تقسيم  رَندوم  طور  به  زيان  و  سود  است،  احتماالت

 
٥٦  Win rate نرخ برنده شدن :  

١  
 ورود و مديريت معامله 

٢  
 ورود

٣  
 مديريت معامله 

٤  
 مناطق

٥  
 هاستاپ

٦  
 هاي اوليه ها و استاپ تريگر 

٧  
 قانون 
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  آن تیر یورود به معامله و مد: ۵فصل 

روي    مستقيم  كامالً  تأثير  گرمعامله:  هستند  متفاوت  كامالً  موضوع  يك  ها خروج   و  ورود.  ندارد  خود  باخت/برد
  . باشندمي   او  كامل  كنترل  تحت  كه  هستند  گرمعامله معامالتي    برنامه  عناصر  تنها  خروج  و  ورود  واقع،  در.  داردآنها  

  هميشه   توانندمي   آنها:  كنند  اتخاذ  را  استراتژي  دواين    از  يكي  توانندمي  گرانمعامله   احتمالي،  موانع  بر  غلبه  براي
  و   معامالتي  استايل  براي  مطلوبي  نتايج  كه  كنند  انتخاب  را  شرايطي  توانندمي   يا  ؛باشند  داشته  حضور  بازار  در

 .كند  فراهم  آنها  شخصيت

  معامله   انجام  از  قبل  ،به نفع خودم نگه دارم  را  احتماالت  اينكه  برايمن  .  كنممي   انتخاب  را  به شخصه روش دوم
  و   يزمان  پنجره«  ورود،  شرط  اولين  كردم،   تعيين  را  كه روند  وقتي.  هستم  خاصي  و شرايط  الزامات  دنبال  به

مدل    اساس  بر  را  )فروش  هنگام(  مقاومت  يا)  خريد  هنگام(  حمايت  سطوح  من  از اين طريق،.  خواهد بود  »قيمت
  . كنمتعيين مي  فيبوناچي  و  ٥٧ميداس 

  انتخابيم مؤثر   مقاومت  يا  حمايت  ثابت كند كه  من  به   تا  دهد  ارائه  الگويي  و  شود  نزديك  من  مناطق  به  بايد  بازار
  يا  يندر دوم  ورود  الگوي  دنبالبه    شد،  كامل  كه ستاپ  وقتي.  نامممي  «ستاپ»   را  الگوها  اين  من.  است  بوده
  من   ورود  است،  هروز  ١٨  منمعامالتي    زماني  چارچوب  كه  ييآنجا  از.  گردمتر ميپايين   زماني  چارچوب  ينسوم

  : شودمشخص مي   زير  فرمول  اساس  بر  يا  روزانه  ميله  اساس  بر  يا

Pit Session / 5  

. گيرد  قرار  كجا  منحدضرر    كه  بايد تصميم بگيرم  شوم،  معامله  وارد  كجا  و  چگونه  كه   كردم  تعيين  كه   وقتي
.  خير   يا  مطابقت دارد  من  پول  مديريت  هايدستورالعمل   با  پاداش  /ريسك  نسبت  آيا  كه  گيرممي  تصميم  سپس

  :كنممي  محاسبه  زير  به صورت  را  پاداش  /ريسك  نسبت  من

  ) نرخ ضرر *حدضرر  (/نرخ برد)  *اصلي  سود(

 : در آن  كه

 سود  مورد  در  ٣  قانون  مورد  در  زير  بخش  در  ما.  است  »اصلي قرارداد  سود«  هدف  همان  اصلي  سود  
 . كرد  خواهيم  بحث  قرارداد  اصلي

 معامالت  كل  تعداد  /برنده  معامالت(  برد (وين ريت)  نرخ .( 

 (الس ريت) معامالت  كل  تعداد/ضرر كرده  معامالت(  نرخ ضرر .( 

  ٢.٥:١  پاداش/ريسك  نسبت  حفظ  خودم،  معامالت  در.  باشد  ٢:١  در حدود  پاداش/ريسك  نسبت  دارم  دوست  من
  را   خود  معامالت  بايد  گرمعامله   هر.  استبوده    ٢.٣:١  و  ٢:١  بين  هميشه  من  پاداش  /ريسك  نسبت.  است  دشوار

 .كند  تعيين  را  خود  پاداش/ ريسك  هاينسبت  بتواند  كه  كند  اي تنظيمبه گونه

 
٥٧  MIDAS :Mixed frequency Data Samplingهاي فركانس مختلطگيري داده : نمونه  



  : مدیریت موثر پول و روانشناس برنده۶فصل 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 مقدمه
  از   نيزكتاب    اين  و  گري هستنداز مباحث جدانشدني هر كتاب معامله  ،برنده   روانشناسي  و  پول  مؤثر  مديريت

  بايد   چرا.  دن باش  خودشان  خاص  كتاب  اصلي  موضوع  بايد  هاسر فصل   اين  واقع،  در.  نيست  مستثني  قاعده  اين
  باشد؟   اينگونه

  : موفقيت  فرمول  در

  ٦٩لبه  همراه با يك  برنامه  * پول مؤثر   مديريت *  برنده  روانشناسي

ممكن است    بنابراين.  شامل مي شوند  راآن    درصد  ٣٠  پول  ثرؤم   مديريت  و  ،معادله   درصد  ٦٠  برنده  روانشناسي
با اساتيدي    من  ،آثار جديد  در.  شويم  موفق  همراه با يك لبه  برنامهداشتن    بدون  توانيمميكه    كنيم  فكراشتباهاً  
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  برنده  موثر پول و روانشناس  تیریمد: ۶فصل 

  ورود   ،باشيم  داشتهرا    پول  ثرؤم  مديريت  و  برنده  روانشناسي  فاكتورهاي  ما  كه  زماني  تا  معتقدند  كه  مواجه شدم
  . اصالً اينگونه نيست  من  نظر  به.  نيز سودآور خواهد بود  تصادفي  خروج  و

  تا   دهدمي  اين امكان را  ما  به   ، فقطشود  سازيپياده   پول  مناسب  مديريت  با   كه  لبه  بدون  برنامه  يكداشتن  
  به   لبه را  بدون  برنامهيك    تنهايي  به  پول  مديريت  اما.  حتي مدت زمان زيادي دوام بياوريم  شايد  يا  بيشتر  كمي
  از   يك  هر  بين  ضرب  عالمت  يك،  فرمول  در  كه  باشيد  داشته  توجه.  كندنمي  تبديلو موفق    برندهبرنامه    يك

  .است  آن  كل  بودن  صفر  يامعن  به  عناصر  از  يك  هر  بودن  صفر  اين يعني  وجود دارد،  عناصر

بازگشت    ريسك،  دالر  ١  هر  ازاي  به  بزرگ،  نمونه  يك  در  كه  است  برنده  برنامه  يك  اين  چيست؟  »لبه«  اين
  : شودمي   محاسبهزير    فرمول  با  لبه.  دهدمي  ما  به  دالر  ١  از  بيش  سرمايه

  ١ >) = ضرر  نرخ   *  ضرر $متوسط ( -)  نرخ موفقيت  *  برنده $متوسط (

 : در آن  كه

   است  برنده  معامالت  كل  تعداد  بر  تقسيم  بدست آمده  دالرهاي  مجموعبرنده برابر    $متوسط . 

 است  معامالت  كل  تعداد  بر  تقسيم  برنده  معامالت  تعداد كل  نرخ موفقيت (وين ريت) برابر . 

 است  ناموفق  معامالت  بر  تقسيم   رفته  دست  از  دالرهاي   مجموعضرر برابر    $  متوسط . 

 (الس ريت) كل  تعداد  بر  تقسيم  رفته  دست  از  معامالت  كل  تعداد  از  است  عبارت  نرخ ضرر 
 . معامالت

  ك پوزيشن ي  معامالت  براي  درصدي وين ريت  ٦٠بيش از    افزايش  بر  تمركز   كه  دانندمي   موفق  گرانمعامله 
  واگذار   كنندمي   زندگي  زمين  روي  نادر  موارد  در  كه  معامالتي  نوابغ  را به  آن  است  بهتر  و  است  بيهوده  تالش
  داشته   انتظار  توانيممي  كه  است  چيزي  درصد  ٥٥  تا  ٤٥وين ريت    شما،  و  من  معمولي مثل  افراد  براي.  كنند

  اختالف   و با تجربه،  موفق  ايحرفهگر  يك معامله  و  بازنده  مبتديگر  يك معامله   بين  فرق.  كه به آن برسيم  باشيم
  به   تواندمي   اختالف  اين  ،هااي حرفه   اكثر  براي.  است  پول سود كرده و ميانگين پول ضرر كرده  ميانگين  بين

  . باشيم  داشته  عالي  بازدهيدرصد،    ٤٥  موفقيت  نرخ  حتي با  توانيممي   ما  ترتيب،   اين  به.  باشد  ٤:١  و  ٣:١  اندازه

  پول   ثرؤم  مديريت  نقش  ،حاال.  است  برنده  برنامه  يك  از  تابعي  كه  دهد،مي  انتظاررا  مورد    بازده  شما  به  اين
  چيست؟ 

ريسك  .  است  ريسك نابودي  از  اجتناب  و  سرمايه  سودآوري  كردن  حداكثر  متضاد  اهداف  كردن  متعادل  نقش آن،
بدهيم  نابودي از دست  پول  آنقدر  ما  معناست كه  اين    مبتديان   بيشتر .  ادامه دهيم  توانيمنمي  ديگر  كه  به 

  ١٠٠٠٠٠  ما  اگر.  است  مهمبسيار    ما  موفقيت  براي  آن  درك  اما  كنند،  درك  را  ريسك نابودي  اهميت  توانندنمي
  خود   سرمايه  از  صورت  اين  در  ،ريسك كنيم  آن  دالر  ١٠٠  روي  فقط  در هر معامله  و  داشته باشيم  سرمايه  دالر

  بيندازيم،   ريسك  به  معامله  بار  هر  در  را  دالر  ١٠٠٠٠٠  كل  بخواهيم  اگر  ديگر،  طرف  از.  بريماستفاده زيادي نمي 
  . كل سرمايه ما نابود خواهد شد  زود  يا  دير



  : نوسانات باروس در عمل ۷فصل 

 مقدمه
به اين شرح    شده  داده  پوشش  اوليه  مطالب.  است  تركننده   سرگرم  هاي ديگركتاب براي من از فصل  بخش  اين

 همچنين  ما.  تشخيص دهيم  خاص  زماني  چارچوب  يك  براي  را  روند  تغيير  و  روند  كه گرفتيم    ياد  ما:  است
  چند   اكشنپرايس   از طريق  را  عمل  در   باروس  نوسانات  فصل،  اين  در.  را بررسي كرديم  ثانويه  ابزارهاي  از  برخي

  . است  كتاب  اين  نگارش  زمان  مربوط به  بازار  عملكرد.  دهيمقرار مي   مورد بررسي  ابزار

  يادگيري   منحني   ،كنيد  استفاده  روش  اينبا جديت از    اگر.  است  شده گرفته   ١٠١وري غوطه  نظريه  از  زير  پروسه
 .دهيدمي  افزايش  تصاعدي  صورت  به  را  خود

اين روش شامل مراحل زير  .  استروزه    ١٨  شما  گرمعامله   زماني  چارچوب  كه  كنيم مي   فرض  ،به عنوان مثال
 : است

 ترتيب؛  بهؤاالت  س  به  پاسخ 

 و   ها؛پاسخ   برداري از  يادداشت 

 ملكه    ايدآموخته  كه  هاييدرس   كهاين  از  اطمينان  براي  ماهانه  و  هفتگي  صورت  به  مرور تصميمات
 ذهنتان شده است. 

  عبارتند   بپرسيد  بايد  كه  االتيئوس  اولين  ماهه،  ١٢  نوسان  مورد  اين  در  باالتر،  زماني  چارچوب  اوليناز    شروع  با
 : از

 چيست؟   خط  جهت .١

 كجاست؟   ماهه  ١٢  مقاومت  و  حمايت  حوسط  .٢

  كند؟مي  تغيير  يا  يابدمي   ادامه  روند  جهت  آيا .٣

  و   برويد  ،است  ايهفته  ١٣  نوسان  مورد  اين  در  كه  تر،پايين  زماني  چارچوب  دومين  سراغ  به  بعد،  مرحله  در
 : بپرسيد

 چيست؟  روند .١

،  خط  جهت.  هم فرق دارندبا    روند  جهت  و  خط  جهت  كه  باشيد  داشته  توجه  چيست؟  خط  جهت .٢
 . استو در حال پيشرفت    مداوم  روند  يك  در  نوسان  جهت

 ند؟كمي  تغيير  يا  دارد  ادامه  خط  يا/و  روندجهت    آيا .١

  كجاست؟  اي هفته  ١٣  مقاومت  و  حمايت  حوسط  .٢
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  نوسانات باروس در عمل : ۷فصل 

به   يا  هستيم  آن  روند  با  مطابق  معامله  دنبال  به  يا  ما  ؛است  هروز  ١٨  بعدي  زماني  چارچوب  تر،دقيق  بيان  به
  حمايت   حوسط  به  روزه  ١٨  روند  يا  خط  شدن  نزديك  با.  است  روند  تغييريك    شامل  كههستيم    ايمعامله  دنبال

  يا تغيير  مناطق اين اين خط جهت خود را طبق  آياكه  ببينيم خواهيممي اي،هفته ١٣ و  ماهه  ١٢ مقاومت يا
  . دهدمي   ادامه  خود  مسير  به

  واكنش   ما  بنابراين،.  شودمي  داده  نشان  روزه  ٥  روند  تغييريك    با  روزه  ١٨  خط  تغيير  يك  مواقع،  بيشتر  در
 . كنيممي  بررسي  رامقاومت چهارچوب زماني باالتر    يا  حمايت  مناطق  به  روزه  ٥  نوسان

 : بپرسيد  ها رابايد اين سؤال   روزه  ٥  روند  خط  براي

 داريم؟  روند  الگوي  در  تغييري  آيا .١

  است؟  آن  تغيير  يا  ادامه  دهنده  نشان  قبلي  ايمپالس  نوسان  با  مقايسه  آيا .٢

  ايجاد   هروز  ١٨  تحليل روند  براي  اي زمينه   داديم،  پوشش  را  هروز  ٥  و  ايهفته  ١٣  ،هماه  ١٢  روند  كه  وقتي
 .كرديم

 است؟   چگونه  روزه  ١٨  فعلي  روند .١

  به  بريك اوت  نقطه  از  استفاده  با  ما  مرحله،  اين  در  ؟كامل شده  يا  است  راه  ابتداي  در  روند  اين  آيا .٢
  يك  با  روند  تغيير  يك  تازگي  به  بازار  اگر.  دهيممي   پاسخ  سؤال  اين  به  مرجع،  نقطه  يك  عنوان
WPC   وLCC   ،است  خود  اوليه  مراحل  درروند    نشان داده باشد .  

 كند؟مي  تغيير  يا  يابدمي   ادامه  روند  اين  آيا .٣

 ؟آن  تغيير  يا  روند است  ادامه  دهنده  نشان  روزه  ١٨  مومنتوم  آيا .٤

 ؟ وجود دارد  روند  الگوهاي   در  تغييراتاحتمال ايجاد    آيا .٥

  راسؤاالت زير  همچنين    و  ٥  تا  ٢  التؤس  كند،مي   حركت  روزه   ١٨  روند  خالف  بر  فعلي  خط  اگر .٦
 : بپرسيد

  چيست؟  روزه  ١٨  مقاومت  يا  حمايت  مناطق .٧
  آيا  بگويند  ما  به   كه  هستيم  هاييسرنخ  دنبال  به  ما  اينجا  در  است؟  چگونه  آنها  به  روزه  ٣  واكنش .٨

  يا  رسدمي   پايان  به)  است  روزه  ٥  ايمپالس  حركت  همان  روزه  ١٨  اصالح(   روزه  ٥  مپالساي  حركت
 . خير

 ؟آن  تغيير  يا  است  روزه  ٥  جهت خط  ادامه   دهنده  نشان  روزه  ٣  مومنتوم  آيا .٩

.  است  سوم  استاندارد  انحراف   ،»اوج«  از  منظورم(  بينيم؟ب  را  اوج  محدوده  و  حجمتوانيم  ما مي   آيا .١٠
  نيز  روند  الگوي  تغيير  در  كه  همانطور  ،داد  رخ خواهد  روند  تغيير  احتماالً يك  كه  دهدمي   نشان  اين

  .) شودمي  مشخص

 اين.  كنيممي   استفاده  عملياتي  برنامه  يك  ايجاد  براي  و  كرده  خالصه  را  آنها  اطالعات،  اين  آوريجمع   از  پس
 . است   ضروري  كه اصالح، الزم و  گويدمي  ما  به  كه  بوده  تعريف پرايس اكشن  شامل  برنامه



 پیوست 
 باروس   نوسان  ساخت هايفرمول 

  ساير   با  نحوه رسم آنها  باروس،  نوسان  در.  است  ايدوره   »يك«  نوسان  زماني،  چارچوب  هر  در  نوسان  كوچكترين
  .كندفرق مي  مشابه   زماني  چارچوب  يك  در  هانوسان

 ای دوره یک نوسانات
  از   ما  كه  كنيد  فرض  ،تصوير زير   براي.  كنيد  شروع  كف يا سقف نهايي  از  اي، دوره   يك  نوسان  يك  كشيدن  براي

  . كنيممي   شروع  يك سطح كف

 

  روزانه  نقد، صنعتي،  داوجونز :A.1 شكل

  مارس   ١٢از سطح كف در    خط  ما يك.  ايمكرده   شروع  مارس  ١٢  از  را  نوسان  كه   كنيممي  فرض  ،A.1  شكل  در
 اين بر. داريم قبل روز كف يك سطح كف در زير ما مارس، ٢٤ دوشنبه روز در. كشيممي مارس ٢١ جمعه تا

  برسيم   روزي  به  تا دهيممي   ادامه  را آن  و  كشيم مي  دوشنبه  كف روز  به  جمعه  روز  يك خط از سقف  ما  اساس،
  . دهيمصورت صعودي ادامه مي   به  را  خط  نقطه،  آن  در.  رود  فراتر  گذشته  روز  سقف  از  سقف آن  كه

 . دنشومي  گرفته  ناديده  ١٠٢اينسايد ديز 
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  وستیپ

  خط ما    رود،  فراتر  سايدسقف اوت   اگر.  افتدمي   تاخير  به  بعد  روز  فرداي  تا  خط  ترسيم  ،١٠٣اوت سايد ديز   براي
  . كنيم  شكل نزولي رسم  به   را  خطبايد    ،كرديم  عبور  كف  از  اگر.  كنيممي   مبه صورت صعودي رس  را

 یک از بزرگتر هایدوره برای نوسان

 ای دوره سه نوسان
  ) امروز  جمله  از(  گذشته  روز  سه  سقف  باالترين  از  كه  زماني  و  كنيممي  شروع  از كف  ،هاهمان داده   از  استفاده  با
  .كنيمصعودي مي  را  خط  ،كرديم  عبور  مجاور  ايدوره  يك  نوسان  ٪١٠  +

 

  روزانه نقد،  داو جونز صنعتي، :A.2 شكل

  مارس،   ١٢  چهارشنبه  روز  معامالت  پايان  در .  دهند  مي  نشان  را  اي  دوره  يك  نوسانات  خطوط  ،A.2  شكل  در
درصد    ١٠(  ٦٠+    ٧٧٣٩.٤  يعني  ، )امروز   جمله  از(   گذشته  روز  سه  سقف  باالترينرود و  باال مي  روزه  ٣  خط

 زماني  تا  دهدمي  ادامه  به روند صعودي خود  خط  اين.  شكندرا مي  )بود  پوينت  ٦٠٠.٣٥  كه  ايدوره  يك  نوسان
  . برسد  مجاور  ايدوره   يك  نوسان  ٪١٠+  گذشته  روز  سه  در  خود  كف  ترينپايين   به  بازار  كه

  روند براي خط نزولي معكوس است.اين  
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  وستیپ

 ایدوره پنج نوسان
  نوسان   از  ٪١٠  ،استفاده  مورد  فيلتر  كه  تفاوت  اين  با  شود،مي   اعمال  اصول  نيز همان  ايدوره   پنج  نوسان  مورد  در
+ نوسان    ٪١٠از    ايدوره  پنج  حد نهايي نوسان  كه  دهدتغيير جهت مي  زماني   خط و  است  مجاور  ايدوره   سه
 . رود  فراتر  مجاور  ايدوره   سه

  صرف   را  ايدوره   يك  نوسان  بايد  ابتدا  زماني،  چارچوب  هر  براي  كه  معناست  بدان  اين  كه  باشيد  داشته  توجه
  .كنيم  محاسبه  ،داريم   نظر  در  كه  ينوسان  اندازه  از  نظر

 چند قانون دیگر
تغيير    را  خط به فيلتر برسد و جهت  تا  كند  حركت قدري  به تواندنمي  بازار  كه  شرايطياز   قسر در رفتن  براي
  . دارد  وجود  ديگر  قانون  دو  ،دهد

  باال  زماني  هايچارچوب   ايدوره  يك  نوسانات  دهنده  نشان)  ه روز  ٣  نوسانات  استثناي  به(  نوسانات .١
  هر  بنابراين،.  دهدمي  نشان  را  ايدوره  يك  هفتگي  نوسان  ،روزه  پنج  نوسان  مثال،  عنوان  به  -  است
در    من. (تغيير جهت دهد  بايد  نيز  روزه  ٥  خط  ،برگردانيم  را  ايدوره  يك  هفتگي  خطما    كه  زمان
  .) ام  داده  شرح  را  مختلف  روابط  ادامه

  باال نخواهد رفت؛  اما  بيايد  پايين  تواندمي  كند،صعود مي  خط  آن  در  كه   قيمتي  نزولي،  روند  براي .٢
صعود كند اما پايين    استآيد ممكن  پايين مي  خط  ي كه در آنقيمت  صعودي،  يك نوسان  در

پايين    دنبال  به  ما  و  به صورت صعودي حركت كرده  خط  كنيد  فرض  مثال،  عنوان  به.  آيدنمي
 كه  قيمتي.  است  ١٠برابر    فيلتر  %١٠، و  ١٠٠  گذشته  روز  پنج  ترين كفپايين.  هستيم  آن  آوردن
  .است)  ١٠٠  - ١٠(  =  ٩٠بايد تغيير جهت دهد،    خط  در آن

قيمت  به تواندنمي اما ،كندعبور مي   ١٠٠كف  از ديگر، عبارت به. رسدمي ٩٧ به و كندافت مي  بازار بعد، روز
 ؟دهدتغيير جهت مي   قيمتي  چهدر    خط  اكنون:  است  اينؤال  س .  برسد  ٩٠  فيلترقيمت    منهاي  كف

  . بود  خواهد  ٨٧=    ٩٧  -  ١٠  صورت،  اين  غير  در  ؛ماندمي  باقي  ٩٠  در  همچنان  قيمت  قانون،  اين  با توجه به
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 روزانه  هايداده

  هفتگي   دوره  ١=    روز  ٥
 ماهانه   دوره  ١=    روز  ١٨

 هفتگي هايداده

 ماهه  سه  دوره  ١=    هفته  ١٣


