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اين خيلی جالب است که بسياری از افراد به راحتی حتی نمی دانند که . آموزش ديدن در مورد ماھيت کلی بازار فارکس  – ١
بتوانيد يکی از در مسابقه بسيار مشکل تريد کردن جزو افراد اول جدول باشيد و ھمچنين برای اينکه . دارند چه کار می کنند 

اين بدين  .باشيد بايد در درجه اول به طور کامل بدانيد که در حال انجام چه کاری ھستيد معدود تريدرھای بسيار موفق در بازار 
بازار به مدرک تحصيلی شما و اينکه از کجا مدرک . معنی نيست که شما حتما يکی از دانشجويان برتر دانشگاه ھاروارد باشيد 

  .خود را گرفته ايد ھيچ اھميتی نشان نمی دھد 

کوچکتر با بزرگتر در .  در برابر ھر بزرگی يک کوچکی نيز وجود دارد . ک بازار کام0 برابر است بازار فارکس ي – ٢
به ھمين دليل است که بازار پستی و بلندی دارد .  درصد ديگر ھستند  ٢٠درصد از تريدر ھا در حال جنگ با  ٨٠. جنگ است 

 ٢٠معامله کردن ھستند پس در طرف ديگر يم که در حال درصد از معامله گران را می بين ٨٠اگر ما در يک طرف ترند . 

 ٢٠اين به اين معنی است که . و ھميشه قدرت اين دو مساوی است . درصد از معامله گران ھم ھستند که دارند تريد می کنند 

درصد ديگر معامله  ٨٠درصد از معامله گران بايد بسيار خوب آموزش ديده باشند و کار خود را خوب انجام دھند تا بتوانند با 
درصد ھستند چون  ٢٠درصد ديگر تريدر ھا که در سمت ديگر قرار دارند ضعيف تر از آن  ٨٠پس . گران به رقابت بپردازند 

  .درصد موفق ديگر بازار را می خواھند به سمت خود بکشانند  ٢٠گاھی از مواقع زمانيکه بازار تغيير جھت می دھد 

  .تر از بازار نيست  ھيچ کس با=تر و نيرومند – ٣

 افرادی که اط0عات با=يی دارند می دانند که . مبارزه حقيقی بر روی اط0عات است . مبارزه بر روی بازار يا پول نيست  – ۴

  .موج سواری در بازار بسيار راحت تر از جنگيدن با بازار است 

  .ھمراه با ترند معامله کنيد به جای اينکه به فکر معامله در سقف يا کف باشيد  – ۵

اگر به فکر . فکر کردن در باز کردن يک معامله در سقف يا کف بازار يکی ديگر از اشتباھات بزرگ تريدر ھا است  – ۶
تحليل شما را تاييد کند و چند کندل در مت قيقبل از گرفتن پوزيشن ، معامله در سقف يا کف بازار ھستيد حد اقل صبر کنيد تا 

معامله کردن در سقف ھا و کف ھا در بازار فارکس بسيار خطر ناک است وليکن تمرين کردن بر . جھت تحليل شما پيش برود 
  .ند روی صبر و ھمچنين منتظر ماندن بر اينکه قيمت تا چند کندل تحليلمان را تاييد کند ميتواند مقداری از اين ريسک کم ک

برای ھر کدام استراتژی متفاوتی داشته . بازار صعودی ، بازار نزولی ، بازار رنج : حد اقل سه حالت در بازار وجود دارد  – ٧
  .باشيد 

  .در انتظار يک پوزيشن ماندن خود يک پوزيشن است  – ٨

  . در بازار صعودی کندل ھای نزولی را بفروشيد و در بازار نزولی کندلھای صعود را – ٩

الگوھای بازار ھای صعودی و نزولی ھر دو ھميشه در چارت روبه روی ما وجود دارند فقط گاھی يکی بر ديگری  – ١٠
برای مثال در يک بازار صعودی ما براحتی می توانيم يک الگوی بازار نزولی را کشف کنيم و بر اساس آن . مسلط می شود 

ه در ھمان بازار نزولی  که وارد آن شديم ، يک الگوی بازار صعودی می بينيم يک سيگنال سل بگيريم وليکن بعد از مدتی دوبار
  .به جای درگير شدن با اين مسائل با ترند ھمگام شويد . و اين موضوع ھمچنان تکرار می شود 

سيگنال فروشی که شکست می خورد خود به معنی يک سيگنال خريد است و سيگنال خريدی که شکست می خورد خود  – ١١
  .يک سيگنال فروش است 

  .اجازه دھيد سودھايتان راه خود را ادامه دھد ولی به سرعت جلوی ضرر را بگيريد  – ١٢

زمانيکه يک . اجازه دھيد سودھايتان راه خود را ادامه بدھند وليکن مواظب باشيد که در اين راه طمع بر شما غلبه نکند  – ١٣
اين خيلی عادی است که . تريد با سود خيلی خوب نصيبتان می شود آن را از بازار خارج کنيد و به فکر تريد ھای ديگر باشيد 

وليکن در دنيای . تريد سود ھنگفتی بدست بياوريد مثل بردن يک شرط خوب در =تاری  شما در بازار دوست داريد که با يک



فارکس چنين چيزی وجود ندارد و شما نبايد بيش از اندازه مجاز يک تريد را باز نگه داريد به اين دليل که ممکن است قيمت 
  .کنيد طمع ن. سريع برگردد و سود شما يا کم شود يا به کلی تبديل به زيان شود 

  .از استاپ =ست برای محدود کردن ضرر ھايتان استفاده کنيد  – ١۴

در  .از يک دستور استاپ =ست خوب استفاده کنيد و پشت ميز ننشينيد و نگذاريد تا ضرر ھايتان راه خود را ادامه دھند  – ١۵
اميد اينکه بازار در آينده به سمتشان بر می بعضی از مواقع تريدر ھا دچار چنين اشتباھاتی می شوند و استاپ =ست خود را به 

  . اين تفکر شما را به راحتی به سمت يک ضرر بسيار بزرگ رھبری می کند . گردد قدم در راھی بی پايان می گذارند 

 ضررھايتان را متوقف کنيد و به فکر يکياد بگيريد که چگونه . شما بعضی از مواقع برنده ھستيد و بعضی از مواقع بازنده 

برای اينکه از ضررھای پشت . و اگر اشتباھی را انجام داديد از آن درس بگيريد و آنرا دوباره انجام ندھيد . تريد ديگر باشيد 
سر ھم جلوگيری کنيد ياد بگيريد که اين موضوع برای شما يک عادت شود که از يک حد سود قابل قبول ھمراه با يک مديريت 

استاپ =ست خوب جايی قرار می گيرد که زياد . ز آن از يک استاپ =ست خوب استفاده کنيد بعد ا. ريسک خوب استفاده کنيد 
به قيمت نزديک نمی باشد تا براحتی قبل از اينکه بازار فرصتی پيدا کند که به سمتی که دلخواه شماست حرکت کند ، استاپ فعال 

  .استاپ =ستتان را ھشيارانه جابه جا کنيد . د شود و شما خيلی زود و بدون ھيچ دليل منطقی از بازار خارج شوي

،  ١٠پايين تر از اعداد استاپ =ست خوب برای تايم فريم ھای بلند مدت . از اعداد ُرند برای استاپ =ست استفاده نکنيد  – ١۶
  .است و برای تايم فريم ھای کوتاه مدت با=تر از اين اعداد قرار می گيرد  ١٠٠،  ٧۵،  ۵٠،  ٢۵،  ٢٠

تريدر بايد ھم از اط0عات تکنيکال خوبی بھره مند باشد ھم . گذاشتن استاپ =ست در جای مناسب ، خود يک ھنر است  – ١٧
  .از قوانين مديريت ريسک بھره گيرد تا بتواند يک استاپ =ست مناسب را در معامله خود بگنجاند 

گرانقيمتی ھستند که شما شکست ھای شما درس ھای بسيار . از شکستھايتان بياموزيد . شکست ھای خود را تحليل کنيد  – ١٨
اکثر تريدرھای فارکس ، به دليل اينکه از شکستھای خود ناراحت ھستند حاضر نيستند به آنھا . برای آنان پولھای گزافی داده ايد 

  .فکر کنند يا آنھا را ثبت يا آناليز کنند 

  .ھميشه اولين ضرر بھترين ضرر است . مخمصه نکنيد ھميشه به ياد داشته باشيد که خود را وارد  – ١٩

کامل تا زمانيکه يک حرکت بزرگ در بازار سودشان را تثبيت ميکند در بازار می در بازار فارکس افرادی که به طور  – ٢٠
  .مانند ، از موفقيت ھای لحظه ای بزرگ سود می برند 

بعد از گذشت . حد اقل برای يک سال باز کنيد ) Mini Account(اگر يک تريدر تازه کار ھستيد ، يک حساب کوچک  – ٢١

مطمئن باشيد که از تريد ھای بدتان بيشتر تجربه کسب خواھيد کرد . يک سال تريد ھای خوب و تريد ھای بد خود را تحليل کنيد 
.  

نيکه از نظر اقتصادی در زندگی تا زما. بازار به شما ياد می دھد که چه زمانی وارد و چه زمانی از بازار خارج شويد  – ٢٢
چون نمی توانيد با يک سرمايه خوب وارد بازار شويد و زمانيکه شما با يک  به خوبی رشد نکرده ايد وارد فارکس نشويد 

سرمايه اندک وارد بازار شويد در يک نوسان قيمت ، بازار بر عکس شما حرکت می کند و شما نمی توانيد در مقابل بازار 
  .يد ايستادگی کن

  .بيشتر واقع بين باشيد و کمتر احساسی  – ٢٣

  .از اصول مديريت سرمايه به طور جدی پيروی کنيد  – ٢۴

  .مديريت سرمايه با تمام مشک0تی که باعث می شود تريدر روند را ادامه ندھد و از بازار بيرون بيايد می جنگد  – ٢۵

  .زياد تکرار نکنيد تريدھای گوناگونی انجام دھيد ولی اين کار را  – ٢۶

  .برای خودتان نقشه ای داشته باشيد . ھيجانی و به يکباره معامله نکنيد  – ٢٧

  .ھدفھای معينی در تريد کردن داشته باشيد  – ٢٨

  :پنج گام برای طراحی يک سيستم معام0تی  – ٢٩



  پيدا کردن نقطه ورود با فکر و منطق – ١     

  .وسي0تور ھا و ابزارھای تحليل آميخته کنيد آنرا با انديکاتورھا ، ا – ٢     

  .نحوه کار آن را در چارت خود زير نظر بگيريد  – ٣     

  .در حساب دمو آنرا چندين بار تست کنيد  – ۴     

  .نتايج را بررسی کنيد و ھر کدام را ارزيابی کنيد  – ۵     

  .کار خود را طراحی کنيد و طراحی خود را به کار گيريد  – ٣٠

  . با نقشه تريد خود معامله کنيد نه با اميد ھا ، ارزوھا ، حرص و طمع و ترس  – ٣١

نقشه تريد به معنی نقطه ورود به معامله ، مقدار ريسک در ھر تريد ، و مکانی که سود خود را برداشته و از بازار خارج  – ٣٢
  .شويد 

ھر زمان که پوزيشنی را از بازار می گيريد و استاپ خود را انتخواب می کنيد ، تا زمانيکه . نقشه خود را دنبال کنيد  – ٣٣
، به خاطر اينکه استاپ =ست شما فعال شده  و يا به خاطر د=يل فاندامنتال ، به اين اميد از بازار خارج استاپ شما فعال نشده 

  .ر وارد شويد نشويد که دوباره در جھتی ديگ

  : ھر نقشه خوب تريد برای اينکه وارد حساب اصلی شما شود بايد سه فاکتور را در خود داشته باشد  – ٣۴

  زمان ورود به بازار ، زمان خروج از بازار : پيش بينی زمان قيمت  – ١     

  چه مقدار از سرمايه در ھر تريد وارد بازار شود : مديريت ريسک  – ٢     

  انديکاتور ھايی که تاييد کند بازار برای تريد مناسب است يا نه : ع0ئم پيش بينی قيمت  – ٣     

  .سيستم معام0تی که در بازار صعودی خوب کار می کند ممکن است در بازار نزولی خوب کار نکند  – ٣۵

يل خود را مبنی بر نقطه ورود ، برای اينکه از شر يک معامله احساسی خ0ص شويد قبل از اينکه بازار باز شود تحل – ٣۶
نقطه خروج ، انديکاتور ھايی که بايد به کار گرفته شود و ابزارھای تريدينگ را مد نظر قرار دھيد و تصميم خود را قبل از باز 

  .شدن بازار بگيريد 

به اين معنی . ر نظر بگيريد برای آنھا تغييرات کوچکی را د. تصميماتی که قبل از بازار گرفته ايد را خوب ارزيابی کنيد  – ٣٧
و نه در عکس العمل ) موافق روند(سود ھا در ھنگام عمل  .که از بازار ف0ن حرکت را کرد من ف0ن کار را انجام می دھم 

  .اگر قرار شد استراتژی خود را تغيير دھيد برای آن دليل محکمی داشته باشيد  ) .مخالف روند(ھستند 

  .چک کنيد تمام تحليل ھا دوباره  – ٣٨

شما ميتوانيد . تريد کردن در بازار بر مبنای احتما=ت است نه بر مبنای قطعی بودن . ھميشه روی کلمه احتما= فکر کنيد  – ٣٩
اين به اين . ھميشه فکر کنيد که قطعا بازار طبق تحليل شما پيش می رود ولی بعد از مدتی روند بر عليه شما حرکت می کند 

به اين معنی است که يکی از تريدھای شما در قسمت احتما=ت شکست در . يک تريد اشتباه انجام داده ايد معنی نيست که شما 
در تريد شما شکست يکی از مھمترين قسمتھای نقشه . نگوييد که ھيج تريد شکست خورده ای وجود ندارد  .نقشه شما بوده است 

  .شما است که چيزھای زيادی به شما ياد می دھد 

  .ھميشه در زمان روند اصلی بازار است کان شروع تحليل شما در بازار ، م – ۴٠

  .ھميشه با استراتژی تست شده ای که برای خود داريد تريد کنيد  – ۴١

  :اگر می خواھيد به تريدتان بيفزاييد از دستورات زير بھره بگيريد  – ۴٢

  . ھر تريد جديد بايد کوچکتر از تريد قبلی خود باشد  – ١     



  .فقط به پوزيشن ھای برنده خود اضافه کنيد  – ٢     

يکی از مھمترين عواملی که ما . به ھيچ عنوان به تريد ھای در حال شکست خود به اميد اينکه باز می گردد نيافزاييد  – ٣     
قانون زير پا گذاشته شود اين ميتوانيم در مديريت ريسک ھر تريد خاطر نشان کنيم که بسيار با اھميت است و نبايد ھيچ وقت اين 

و حا= اگر يک . معام0ت به دو گروه عمده برنده و بازنده تقسيم می شوند . است که به يک تريد بازنده به ھيچ عنوان نيفزاييد 
شانس اينکه  بنابر اين. تريد بازنده باشد احتمال اينکه اين تريد برگردد و از بازنده بودن به برنده بودن تبديل شود خيلی کم است 

اگر حقيقتا فکر ميکنيد که اين تريد عوض می . يه اين اميد به تريد شکست خورده بيفزاييم تا برگردد و برنده شود بسيار کم است 
شود و از بازنده بودن به برنده بودن تبديل می شود چرا قبل از اينکه به آن بيفزاييد صبر نمی کنيد که قيمت ھم حدث شما را تاييد 

اگر شما به اين نصيحت گوش دھيد و آنرا به کار ببنديد ميتوانيد به راحتی مشاھده کنيد که در بعضی از اوقات قبل از اينکه  کند ؟
قبل از اينکه  بعضی از مواقع. تريد استاپ شما را لمس کند بر می گردد و از يک تريد بازنده به يک تريد برنده تبديل می شود 

يير جھت می دھد و به يک تريد برنده تبديل می شود و شما در آن موقع ميتوانيد خود را يک خوش تريد شما به استاپ برسد تغ
البته گاھی از اوقات ھم قيمت به استاپ شما نزديک می شود و آنرا لمس می کند و بعد از آن تغيير جھت می . شانس تلقی کنيد 

  .حالت ميتوانيد خود را يک بد شانس تلقی کنيد دھد و دوباره به سمت تحليل شما حرکت می کند که شما در آن 

با اين وجود اين به اين معنی نيست که ھيچ موقع قيمت بر نمی گردد و نبايد به يک تريد بازنده در ھيچ شرايطی افزود  – ۴     
  .اين تنھا به اين معنی است که ريسک کردن در اين حالت به اين اميد که قيمت برگردد خوب نيست . 

. را برای ھر تريدی که ميخواھيد بر آن بيفزاييد تحليل کنيد و ھر کدام را به طور جداگانه تنظيم کنيد استاپ =ستتان  – ۵     

در افزودن به تريد نبايد تمام . اگر استاپ تريد شما در نقطه ای قرار دارد استاپ تريد شما بايد در نقطه ای ديگر قرار بگيرد 
  .ن يک جا قرار بگيرد استاپ ھای تريدھايتا

  : مديريت ريسک  – ۴٣

  .درصد کل سرمايه تان را درگير نکنيد  ۴الی  ٣در ھر تريد بيشتر  – ١     

  .استاپ =ستتان را قبل از اينکه وارد معامله شويد مشخص کنيد  – ٢     

ز کل سرمايه ضرر کرديد ، صبر کنيد ، تحليل اگر در چند معامله استاپ فعال شد و يا اينکه بيشتر از مقدار گفته شده ا – ٣     
کنيد که کجای کارتان اشتباه بوده است و بعد از اينکه دوباره اعتماد به نفس خودتان را پيدا کرديد دوباره به تريد کردن ادامه 

  .دھيد 

می خواھد آنرا پس بدھد تريد ھيچ کس با پولی که در آخر ماه . با پولھايی که روی از دست دادنشان می ترسيد تريد نکنيد  – ۴۴
=زمه اينکه شما مقدار مشخصی از پول را در ماه بدست بياوريد يا اينکه اگر شما از نظر اقتصادی در بحران قرار . نمی کند 

از دست دادن نظم در پيروی از قوانين و در نھايت بھترين راه داريد از نظر من بھترين راه برای از دست دادن نظم در تريد ، 
تريد کردن به معنی اينست که شما يک ريسک منطقی داشته باشيد و در مقابل . برای شما در جھت افتادن در يک گودال است 

اگر قرار . ماھيت بازار و ھنچنين زمان سود دھی بازار به شما در کنترل شما نيست . آن يک سود قابل قبول ھم داشته باشيد 
مخارج و شغل شما از راھھای ديگری تامين نمی شود اگر . بپردازيد اص0 تريد نکنيد است که قبض ھايتان را با پول فارکس 

  .اين اعمال فقط شما را به سوی يک استرس خارج از کنترل و يک تريد با ضرر ھای ھنگفت ھدايت می کند . تريد نکنيد 

ای اينکه کار بزرگی انجام دھيد ؟ جواب دادن به برای اينکه کار راحتی داشته باشيد ؟ بر. بدانيد که چرا در بازار ھستيد  – ۴۵
  .اين سوال ھا باعث ميشود که شما راه خود را برای موفقيت در بازار فارکس پيدا کنيد 

بعد از يک ضرر نگذاريد ضرر ھنگفتی بعد از آن به سراغتان . ھيچ گاه نگذاريد که با کال مارجين م0قات داشته باشيد  – ۴۶
  .بيايد 

  .اتتان را در تايم فريم ھای کوتاه مدت ، در زمانيکه بازار بسته می شود دور بريزيد تصميم – ۴٧

  .از تايم فريمھای بلند مدت به سمت کوتاه مدت تريد کنيد  – ۴٨

  .از تايم فريم روزانه برای نقطه ورود و خروج خوب ، استفاده کنيد  – ۴٩



قبل از اينکه در تايم فريم روزانه شروع به کار کنيد ، در آن تايم فريم خوب استاد شويد تا تجربه تان در آن تايم فريم با=  – ۵٠
  .رود 

برای گرفتن سيگنال از تايم فريم ھای مختلف . تايم فريم نبايد برای شما اھميتی داشته باشد .  تايم فريم را معامله نکنيد – ۵١
الگوھای ادامه دھنده ، الگوھای بازگشتی ، الگوھای خنثی اغلب در . و در ھر کدام از آنھا به دنبال الگوھا باشيد استفاده کنيد 

  . ياد بگيريد که دنبال اين الگوھا در تمامی تايم فريم ھا باشيد . بازار رخ ميدھند 

  .ظرات رسانه ھا را خيلی جدی نگيريد ن. سعی کنيد که نقطه نظرات عاميانه و معقول را بيشتر در نظر بگيريد  – ۵٢

اگر شما در بازار در جھت درست پيش می رويد و سود . ياد بگيريد که خيلی راحت و بدون نگرانی جزو اقليت ھا باشيد  – ۵٣
  )درصد نا موفق  ٩٠درصد موفق و  ١٠.  ( می کنيد جزو اقليت بازار ھستيد و اکثر افراد در جھت مخالف شما قرار دارند 

. تحليل تکنيکال شما با آموزش و تجربه پيشرفت می کند . تحليل تکنيکال يکی از اساسی ترين قسمت تريد در بازار است  – ۵۴

  .ھميشه يک شاگرد باقی بمانيد . برای تجربه در بازار باقی بمانيد و برای آموزش بايد ھميشه اط0عات خود را با= ببريد 

اط0عات را تاييد کند و در جھت آن پيش رود و اگر قيمت منتظر بمانيد تا قيمت . ری کنيد از اط0عات بيرونی بازار دو – ۵۵
  .در آن جھت جلو رفت آنوقت ميتوانيد پوزيشن خود را در جھت ترند  وارد بازار کنيد و به تدريج آنرا گسترش دھيد 

  .در ذھنتان شايعات را بخريد و اخبار را بفروشيد  – ۵۶

  .ھميشه پيچيدگی بھتر نيست . سادگی را در مد نظر داشته باشيد  – ۵٧

  .زمان در بازار فارکس بسيار با اھميت است  – ۵٨

تحليل درست در بازار و تصميم درست در آن فقط يک گوشه از مشک0ت بازار فارکس . زمان در بازار ھمه چيز است  – ۵٩
ثانيه زمان نقطه ورود به بازار به خوبی پيدا نشود ، اين به تنھايی نشان  اگر در يک روز يا حتی برای چند. را حل می کند 

افراد حرفه ای حتی بر روی دقيقه ھای نقطه ورود خود به بازار حساب . دھنده تفاوت ھا بين افراد حرفه ای و افراد مبتدی است 
  .می کنند و در بھترين نقطه در حتی چند ثانيه وارد بازار می شوند 

  .امله کردن و نگه داشتن بيش از حد و اندازه استراتژی در بازار ھميشه کاربرد ندارد مع – ۶٠

در زمانيکه شما يک حساب در نزد بروکر خود در بازار باز می کنيد بر روی پول خود تصميم گيری نکنيد و توجھتان را  – ۶١
اين کار باعث می . تريدتان در بازار انجام دھيد تصميم گيری خود را بر اساس طول زمان . فقط بر روی پول متمرکز نکنيد 

قمار " شود که شما از سرمايه خود در بازار محافظت کنيد و ھمچنين باعث می شود که شما از روش لوس آنجلسی که ميگويد 
مانی طو=نی تجربه نشان داده است که افرادی که تريد شان را برای مدت ز"  . می کنم تا زمانيکه تمامی پولم از دست برود 

  .مستمر در بازار برسند نگه می دارند و يا برای آن زمان تعيين نمی کنند نمی توانند به سود دھی 

چيزھايی از قبيل . ھميشه يک دفتر يادداشت به ھمراه داشته باشيد و اط0عات جالب و کوچک بازار را يادداشت کنيد  – ۶٢
برای بارھا و بارھا . را نيز يادداشت کنيد . . . تصورات خودتان از بازار و قيمت باز شدن ، قيمت بسته شدن ، استاپ =س و 
  . آنھا را بخوانيد تا به تحليل شما در بازار کمک کند 

مسير درصد سودھايتان را دنبال . معامله اول حساب نکنيد و به آنھا توجھی نداشته باشيد  ٢٠سودھای خود را حد اقل تا  – ۶٣
  .بتوانيد از حرکت بازار استفاده کنيد ، سود خود به خود می آيد  زمانيکه شما .کنيد 

اين يک حقيقت است که حرکات اصلی . رم يک شبه ساخته نشد : حتما ھمه شما اين ضرب المثل قديمی را شنيده ايد که  – ۶۴
  .بسياری از مواقع حرکات بازار روزھا به طول می انجامد تا يک روند را شکل دھد . بازار در يک روز انجام نمی شود 

  .بپرھيزيد ) Over trade(از اوور تريد  – ۶۵

در اکانت دمو برای تست و بک تست و تريد ذھنی انجام . يکی اکانت ريل و ديگری اکانت دمو . دو اکانت داشته باشيد  – ۶۶
  .دھيد 



صبر به اين . صبر نه به اين معنی که بيش از حد و اندازه در بازار باقی بمانيد . صبر يکی ديگر از عوامل موفقيت است  – ۶٧
  .باقی بمانيد ه ھمواره کار می کند و سود می دھد معنی که در يک معامله ای ک

  .اگر شما خرافاتی ھستيد و بعضی از مسائل شما را ناراحت می کند تريد نکنيد  – ۶٨

تحليل تکنيکال به اين معنی است که شما وارد يک دانش بزرگ از بازار که شامل دانش حرکات قيمت است برای حدث  – ۶٩
  .زدن نقطه بعدی قيمت است 

  .است  Bearishو  Bullishچارتی که روبروی شماست نتيجه عکس العمل ھای  – ٧٠

فاندامنتال  به معنی دليل حرکات قيمت در بازار می باشد در حاليکه تکنيکال به معنی عکس العمل قيمت در بازار ميباشد  – ٧١
.  

ھمه اينھا به اين معنی است که اقصاد يک کشور در  با= رفتن قيمت کا=ھا به معنی با=رفتن فشار تورم در بازار است و  - ٧٢
  . حال رشد است و پايين آمدن قيمت کا= به معنی رنج بودن قيمت کا= و تورم و مخالف حالت پيش است 

زمانيکه قيمت به خط پايينی اصابت کرد و برگشت ، ھدف بعد خط با=يی . خط کانال بسيار ساده و پر کاربرد می باشد   - ٧٣
زمانی که قيمت از خط با=يی و پايينی . و زمانيکه قيمت به خط با=يی اصابت کرد و برگشت ، ھدف خط پايينی است است 

  .گذشت بيشترين پتانسيل برای تريد در جھت روند وجود دارد 

زمانيکه ما از الگوی بزرگ حرف ميزنيم منظورمان با=ترين . الگوھای بزرگ دارای پتانسيل ھای بزرگی نيز ھستند  – ٧۴
High   و بيشترين پھنای يک الگو است .High  برای اقدامات و پيشگيريھا برای يک الگو است که ما با استفاده از آن ميتوانيم

در چه زمانی الگو خاتمه می  در اين نقطه حواسمان را به عکس العمل قيمت جمع کنيم و پھنا نيز به ما کمک می کند حدث بزنيم
بھترين الگوھا زمانی رخ می دھند که دارای پھنای زيادی باشند و از نظر زمانی بيشترين زمان را به خود اختصاص دھند . يابد 

 .High  در زمانيکه . الگو به ما نشان می دھد که آيا الگويی ديگر با پتانيسيلی ديگر در حال وقوع استHigh  قيمت شکسته

  .د ما ميتوانيم حدث بزنيم که الگو شکست خورده و الگوی بزرگتر ديگری در راه است شو

شکسته شدن يک خط روند مھم در بازار ، اولين ع0مت تغيير روند در بازار . شکسته شدن يک خط روند مھم در بازار  – ٧۵
و نگفتيم حتما اگر خط روند شکسته شد ، روند عوض  البته به ياد داشته باشيد که گفتيم اين اولين ع0مت تغيير روند است. است 

گاھی از مواقع شکسته شدن خط روند در بازار به معنی تشکيل يک الگو است و در اين حالت ممکن است روند تغيير . می شود 
  .پيدا نکند و فقط الگو کامل شود 

داشته باشيد برای کشيدن خط روندی که مثلث را به خاطر . حداقل شرايط برای تشکيل مثلث ، چھار نقطه بازگشتی است  – ٧۶
  .تکميل می کند بايد دو نقطه بازگشتی داشته باشيم 

ميانگين متحرک ھا ھيچ گاه برای پيش بينی . ميانگين متحرک ھا دنباله رو روند ھستند نه رھبر و ھدايت کننده روند  – ٧٧
به ما ميگويند که روند در ميانگين متحرک ھا . استفاده می شوند ميانگين ھا فقط برای عکس العمل قيمت . استفاده نمی شوند 

  .حال شروع شدن است البته زمانی اين سيگنال را به ما ميدھد که قيمت حرکت خود را به سمت روند شروع کرده باشد 

نگين متحرک ھای ميانگين متحرک ھا با بازه زمانی کوچکتر نسبت به تغييرات قيمت حساس تر ھستند در حالی که ميا – ٧٨
ميانگين کوچکتر بسيار در بازار کاربرد دارد به دليل اينکه سرعت حرک قيمت را . بلند مدت از حساسيت کمتری برخوردارند 

زود تر پوشش می دھد وھمچنان که ميانگين بزرگتر باعث می شود نويز ھای بازار گرفته شود و روند به خوبی تا اتمام دنبال 
  .شود 

سيگنال سل در تحليل ميانگين متحرک ھا زمانی رخ می دھد که قيمت بسته شدن کندل در زير ميانگين متحرک قرار گيرد  – ٧٩
  .حال آنکه در زمانيکه قيمت بسته شدن در با=ی ميانگين متحرک قرار گيرد سيگنال بای تشکيل شده است 

نگين بزرگتر را رو به با= قطع کند سيگنال بای رخ داده است در دو ميانگين متحرک در زمانيکه ميانگين کوچکتر ، ميا – ٨٠
  . و زمانيکه ميانگين کوچکتر از با= ميانگين بزرگتر را به سمت پايين قطع کند سيگنال سل رخ داده است 

اھی توليد ميانگين متحرک کوتاه مدت به ما زود تر سيگنال را نشان می دھد وليکن ممکن است اين سيگنال ھا گاھی اشتب – ٨١
  .دليل اشتباه شدن اين سيگنالھا اينست که ميانگين کوتاه مدت حساس تر است . شوند 



توانای متوقف کردن تريدھا به . متوقف کردن ضرر در بيشتر موارد در تريد کردن بسيار سخت و ناراحت کننده است  – ٨٢
  .اين معنی است که فصل خوب حرفه ای شدن در تريد در راه است 

  .اينست که قيمت به اندازه پھنای خط کانال حرکت می کند شکسته شدن خط کانال توسط قيمت ، به معنی  – ٨٣

تريدر می تواند به شکل بسيار خوبی از . چارت ھای بلند مدت حاوی اط0عات بسيار زياد و بسيار مھمی ھم ھستند  – ٨۴
  .شد گرفتن سيگنالھا و ھمچنين درک و ديد بھتری از بازار داشته با

  :توضيحات کلی در مورد الگوھای برگشتی  – ٨۵

  .اولين سيگنال برگشت روند ، شکسته شدن خط روند مھم است که قب0 به آن اشاره شد  – ١     

  .الگوھای بزرگتر ، به معنی حرکت ھای بزرگتر در بازار است  – ٢     

الگوھای بازگشتی که در با=ترين نقطه تشکيل می شوند بسيار حساس تر ھستند و از نظر زمانی ، کوتاه تر از          – ٣     
  . الگوھايی ھستند که در کف بازار شکل می گيرند ھستند 

الگوی سر و شانه زمانی در بازار تاييد می شود که ما سه موج در بازار را به اتمام رانده باشيم و ھمچنين قيمت خط  – ٨۶
  .گردن را بشکند 

البته در . در بيشتر مواقع زمانی که يک روند می خواھد شروع شود ، اوسي0تورھا اط0عات غلطی را نشان می دھند  – ٨٧
  .می شود و مقداری پيش می رود اوسي0تور ھا بسيار پر کاربرد می شوند  زمانی که روند جديد شروع

در زمانيکه اوسي0تورھا به يک مقدار با ارزش می رسند و برای مثال به نوار خود در پايين يا با=ی خط صفر خود می  – ٨٨
ت است و بسيار به سرعت به حرکت رسند به اين معنی است که ميتوان حدث زد که قيمت به سمت با= يا پايين در حال حرک

  .خود برای تصحيح روند پيش می رود 

در  .اوسي0تور ھا در زمانيکه به سمت باندھای خود نزديک می شوند بسيار می توانند مورد استفاده قرار گرفته شوند  – ٨٩
بود چون روند ممکن است برگردد و زمانيکه اوسي0تور در اشباع خريد به سر می برد به اين معنی است که بايد بسيار مواظب 

زمانيکه بازار در اشباع فروش قرار دارد بايد بسيار مواظب . به سمت سل شدن پيش رود و برعکس ھمين حالت نيز وجود دارد 
  .بود تا  روند به سمت بای پيش رود 

فروش قرار دارد ميتواند بسيار مھم واگرايی ھا بين قيمت چارت و اوسي0تور در زمانيکه اوسي0تور در اشباع خريد يا  – ٩٠
  .باشد 

البته ھمين حسن اوسي0تور . اوسي0تور ھا ھمواره جلوتر از قيمت حرکت می کنند و ميتوانند نقش يک رھبر را ايفا کنند   -٩١
  .ھا ميتواند باعث شود که گاھی از مواقع سيگنالھای غلطی را به ما بدھند 

٩٢ -  RSI  به معنای اشباع خريد است چنانکه پايين  ٧٠با=رفتن قيمت از ناحيه . ساخته شده است  ١٠٠تا  ٠بر مبنای اعداد

ميتواند يک اخطار  ٨٠گذشتن خط از عدد . به اين معنی است که اشباع فروش در حال رخ دادن است  ٣٠آمدن قيمت از عدد 
  .اخطار جدی در جھت اشباع فروش باشد  ھم ميتواند يک ٢٠جدی برای اشباع خريد باشد و ھمچنين گذشتن خط از ناحيه 

برای اولين بار به ناحيه اشباع خريد يا فروش برسد به اين معنی است که بايد محتاط باشيم چون  RSIدر زمانيکه خط   - ٩٣

اگر . ولی زمانيکه قيمت برای بار دوم به اين منطقه برسد اخطار جدی تری را دريافت می کنيم . ممکن است روند برگردد 
  .اگرايی رخ داده است وارد اين منطقه شد و برگشت احتما= يک و RSIبرای بار دوم خط 

برای  ٨٠در زمانيکه استوکاستيک به خط  .بنا نھاده شده است  ١٠٠تا  ٠اوسي0تور استوکاستيک به سادگی بين نقاط   - ٩۴
  .برای اشباع فروش برسد ميتوان سيگنالھای اخطار را دريافت کرد  ٢٠اشباع خريد و به خط 

ود بھتر است برای گرفتن سيگنال به  تايم فريم روزانه و برای باقی ماندن در در زمانيکه از استوکاستيک استفاده می ش  - ٩۵
تلفيق کرده و از ھر دو برای تحليل استفاده  RSIھمچنين بھتر است که استوکاستيک را با . بازار از تايم فريم ھفتگی استفاده کرد 

  .کنيم 



ی گيرد و سيگنال سل بيشتر در روندھای نزولی شکل می روندھای صعودی شکل مسيگنال بای اوسي0تورھا بيشتر در   - ٩۶
برای گرفتن سيگنال از بازار بھتر است که اول به شکل کلی روند نگاه کنيم و بعد از اوسي0تور ھا  برای انتخواب . گيرد 

  .بھترين زمان ورود به بازار استفاده کرد 

اند به سيگنالھای آن توجه نکنيد ولی زمانيکه به نقاط بحرانی  در زمانيکه اوسي0تورھا در نقاط بحرانی قرار نگرفته  - ٩٧
  .نزديک می شوند منتظر ھرگونه سيگنال برگشت روند باشيد 

بھترين حالت ادغام تحليل ھای تکنيکال در بازار اينست که از تايم فريم ھفتگی برای ديد کلی بازار و تصميم به گرفتن   - ٩٨
  .يم فريم روزانه بھترين نقطه ورود به بازار را پيدا کنيم سيگنال بای يا سل کنيم و در تا

و واکنش منفی به اخبار نشان می دھد در زمانيکه قيمت در يک اخبار صعودی در منطقه اشباع خريد باز می گردد   - ٩٩
ع فروس به سيگنال ھمچنين در زمانيکه قيمت در منطقه اشبا .خطرناک ترين سيگنال بازار مبنی بر تغيير روند شکل می گيرد 

  .سل اخبار واکنش منفی نشان می دھد و بر ميگردد اخطار جدی تغيير روند شکل می گيرد 

موج است که سه تای آن در  ۵چرخش کامل بازار در امواج اليوت به اين معنی است که بازار دارای : امواج اليوت   - ١٠٠
  .جھت روند و دوتای ديگر خ0ف جھت روند حرکت می کنند 

  .تقسيم می شوند   a b cامواج اص0حی به طور کلی به سه موج : امواج اليوت   - ١٠١

الگوی کامل موجھا که شامل پنج موج جنبشی و سه موج اص0حی ھستند ميتوانند به يک موج از درجه : امواج اليوت   - ١٠٢
  .بزرگتر و يا به چندين موج از درجه کوچکتر تقسيم شوند 

در زمانيکه يک . امتداد پيدا می کند ) مواقع موج سوم% ٨٠(امواج جنبشی در بعضی از مواقع يکی از : وت امواج الي  - ١٠٣
  . موج جنبشی امتداد پيدا می کند دو موج ديگر از نظر شدت و دامنه شبيه به ھم است 

  . نسبتھای فيبوناچی اساس کار رياضی امواج اليوت است : امواج اليوت   - ١٠۴

  .شماره امواج اليوت از نسبتھای فيبوناچی پيروی می کند : امواج اليوت   - ١٠۵

. فيبوناچی يکی از ابزارھای تحليل قيمت در امواج اليوت است و ھدف بعدی قيمت را تعيين می کند : امواج اليوت   - ١٠۶

  .است  ۶٢%و  ۵٠%و  ٣٨% بيشترين اعدادی که در امواج اليوت با استفاده از نسبتھای فيبوناچی استفاده می شود

  .اوورلپ نمی کند  ١ھيچ گاه به داخل موج موج چھارم   - ١٠٧

  .ساپورت ھا و رسيستنس ھا بيشترين کاربرد را در نقطه ورود و نقطه خروج در بازار را دارند   - ١٠٨

  .برای حدث زدن منطقه استاپ =س ، ساپورت ھا و رسيستنس ھا بسيار کارايی دارند   - ١٠٩

ھر زمان بازار ط0 قوی شود د=ر ضعيف می شود و . يکی از بھترين کا=ھايی که با د=ر رابطه دارد بازار ط0 است   - ١١٠
  .برعکس ھر زمان که د=ر قوی می شود ط0 ضعيف می شود 

  .ارز ين ژاپن بسيار از نظر ساختار و قيمت وابسته به نمودار بازارھای فلزات خام است   - ١١١

  .تغييرات د=ر کانادا ، د=ر استراليا و نيوزيلند بسيار وابسته به ين ژاپن است   - ١١٢

   حساس است ) Nikkei index(تغييرات آينده نمودار نيکی بازار ام0ک و بازار ارز ژاپن بسيار نسبت به   - ١١٣

ھنچنين در زمان باز شدن . ار د=ر است معام0ت پوند بيشتر در لندن صورت می پذيرد در حاليکه بسيار حساس به آم  - ١١۴
بازار نيويورک بسياری از معامله گران به پوند ع0قه نشان ميدھند و يا آنرا ميفروشند يا می خرند و در اين زمان تغييرات پوند 

ممکن است شتاب بيشتری می گيرد حال آنکه در زمانيکه بازار آسيا فعال می شود تغييرات پوند بسيار کمتر می شود و حتی 
به ھمين دليل بيشتر بانکھای نيويورک در بعد از ظھر کاری خود ، برای پوند يا سقف معامله تعيين . پوند ضعيف تر ھم بشود 

  .می کنند و يا آنرا می بندند 



وی پس بنابراين فرانک و يورو ميتوانند رابطه ای در ق. فرانک سوئيس بسيار به تغييرات کشور آلمان حساس است   - ١١۵
  .شدن و ضعيف شدن داشته باشند 

بعد از .  ١٨%بعد از آن نيويورک با حجم ) . ٣٢%(لندن بيشترين حجم معام0ت فارکس را به خود اختصاص می دھد   - ١١۶
درصد از  ۴%فرانسه و ھنگ کنگ ھم ھر کدام .  ۵%آلمان و سوييس . درصد  ٧%سنگاپور با حجم .  ٨%آن توکيو با حجم 
  .فارکس را به خود اختصاص می دھند حجم معام0ت 

  .از بازار برای تغذيه کردن حس ماجراجويی و شور و نشاط استفاده نکنيد   - ١١٧

  .بسيار محتاط نباشيد   - ١١٨

  .بسيار حريص نباشيد و طمع نکنيد   - ١١٩

 نخواھی گاه ھيچ چراکه باش مطلع جھانی) مھم اخبار(وقايع از و داده انجام را خود کار ھميشه}  امور ديگر از فارغ {  - ١٢٠

  .داشت خواھد وضعيتی چه روزی ھر در خاص ارز يک که دانست


