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 خدا نام به

 روز اول

:مقدمه
 سالم

 هستم،»نژاديمشهور پشوتن« من

، امزيليوليب دكتر كتاب مترجم

! رانيافاركسي شده منقرض نسلازدريتركيو

يتياستر وال اساسانهو بود، شده اختراعيدريمتاترنه هنوزكهميكرد آغازرافاركسيزمان ام، دورههم دوستانو بنده الواقعيف
!داشت وجود

 شكار قبلش روزكهراييخرگوشهاو گرازها، بچهوزنيرودنيبوسازپس،ميشديم داريبكه صبح هرروزما، روزهاآن در
 دانيم« بنام شهر دانيمنيتر معروفونيبزرگتر.ميشديم شهرياصل دانيميراهو،ميگذاشتيم دوشيروبر،ميبود كرده

!»موركت

 تاجرمسلك عموماكههميا عدهو گذاشت،يميزيميروبر بود كرده شكاركهرايا پرندهاي ،خرگوش، گرازكسهر آنجا در
.كردنديميداريخررامايشكارها بودند، كرده مسافرتيدوريشهرهاازو بودند

.خرگوش جفتهريبراياسفنج گرز عدد5 مثالايو شد،يم پرداختيرجنگيشمش عدد2 معادليمتيق، بالغ گرازهريبرا مثال

 افتيم كاهشانيشكارچتيجمع جتاينتو شد،يم تمام شكار فصلايو گذاشت،يم نامساعديبنا هواوآبكه بودهمييروزها البته
8تايحت بودند حاضر دارانيخرو رفتيم بااليحساب متهايقييروزهانيچندر.شديمابينايحساب خرگوشو گراز شكارو

! كنند پرداخت گراز راسهريبرا كاملليمو رغبتباهمرا زرنشانريشمش

يا فروشندهو داريخركه وقتهرو، Ĥورديم حساببه دانيم مسئولرا خودشكه بودهمييخدا بندهكيكه دارماديبه اتفاقا
 همان شما قولبهاي، معامله اعالم منزلهبهكه، داديسرميبلنداديفر شخصنيا، دنديرسيم توافقبهگريكديبامتيقسر بر

! بودشنيپوز شدن باز

نيهم بابتاز فردنيا درآمد عموما اما شد،يميتلقتياهميبوديزا كامال شخصنيا شغل،انيشكارچما اعتقادبهكه هرچند
!شديم شتريبانيشكارچما درآمدازد،يكشيمكهييادهايفر

 .... گذشتو گذشت روزهاآن خالصه

و،ميديپوش فراگو شلواروكت درعوضوم،يدرآورد تنمانازرايپلنگ پوستيلباسهاآنماكه حاضر،اميابهميديرستا......
 سپرد،ويماكروو درونآن كردن كردن گرمويبقالاز كنسروديخربهرا خوديجا زم،يه آتشيروآن كردن سرخو گراز شكار

!

يباق پرطرفدارو شلوغ همچنان دانيمآن اما، است شده متحول بواقعو كردهرييتغ كامال زهايچآن همهيفعلاميادر اگرچه
 هوارگريكدييرووسربر خود اجناسو كاالها فروشوديخريبراو شونديم جمعآنيسودودريمردمان هنوزو، است مانده

! اند دادهرييتغ»ماركت«به»موركت«ازرا دانيمآن نامايگوراياخكهامدهيشن هرچندكه... كشنديم

.اورمين دردرا سرتان، خب

.كردميمعرف خدمتتان- رفتكهيشرحبه–كهرا خودم

 بخوابم، آسودهاليخبارا امشب توانميمگريدم،يبگوهمراكيتاپنيايانداز راه علت اگر

 عهد خودباكه آنچه انجامو آغازبه مجبور، صبح فردااز انشاهللاتا،ام داده قرار شده انجام عمل تحترا خودم درواقع چون
.باشم،ام بسته
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 ...كيتاپنيايانداز راهازمن هدفبهميرسيم اما، خب

،نيكن آمادهرو خودتونيحسابكه كنميم شنهاديپ،ديا نشده آماده هنوز اگه

!ديبزنسركيتاپنيابه باركييروزوديكن محبتديبا بعدبهنيااز چون

ميريبگادي باهم مطلبيكلكيتاپنيايتوكه است قرار انشاهللاو

 ...مناز شماو، شمااز بندهيعني

ديديدچهرا خدايحت

!ميكرد افشا،كيتاپنيايتوهمروفاركس رازديشا

 ... باشه داشته وجوديراز اصال، اگه البته

 !!!؟هيچفاركسيتوتيموفق رازكهنيدونيم همتونگهيدكه كنميم فكر چون

!ستين راز اسمشگهيدكه، بدونندرو جوابش همهكههميراز،خبو

كيتاپنيايتو خواهميممن درواقع

 گرفتمادي سالهانيايتوكهرويزيچ هراونكه كنميسع

 گامبه گاموجيتدر به

 كنم منتشرش واقعدرو كنمهيارا

!بدم انتشارش:ديببخش نه

 كردندريدرگ خودشونبارامنيبدجوركه بود»خ« حرف دوتاازيناش صرفاهممميتصمنياليدل

 بود،من»يرخواهيخ«حس شونيكي

!»يخودخواه« قدرتمندزهيغرهماشيدومو

 بوديرخواهيخحس همون صرفاشيپ وقت چندنيهمتا البته

 گذرونديمرومن امورات داشت كه

 كنم، ترجمهرا»امزيليوليبآسيكنگيديتر« كتاب مثالتاشديم وباعث

،....را»زوننگيديتر« كتاباي

.سميبنويآموزش مقالهو مطلب چندتاكي براتونيگاهازهراي

 ...شديقاطيخودخواهتريقوزهيغر اونبايرخواهيخحسنياكهيوقتيول...

دينبنبد روز تون چشم...

!بشوم متحول كهويمنتاشد باعث

رميبگرويريخطميتصمنيچنكيو

 بردارمرو قلممنيبنابراو

 بكنميكيتاپنيچنيانداز راهبه اقدامو

نهكهكيتاپ البته
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ميبشو جمعهم دور روزانهكهنيايبرايمحفلكي درواقع

ميكنبشو خوش باهم ذرههي

 مونها گفتنگلوهايپرس احواليالبال سپسو

 رسهيم بذهنمكههمرو نكته دوتايكيحايترج

 باشه راهگشاو جالب،ديجد براتونديشاكه كنميم فكرو

 كنمميتقد زانيعز شما خدمت

 باشه،منيشخص وبالگ تونهيمنيا درواقعيعني

، باشم ساخته، رانيا نترنتيا برهوت ابونيب وسط متروكهيجاكييتورو وبالگنيا نكهيايجابهكه فرقنيا با

،يفاركسيتهايسانيتر شلوغازيكييتورو كلنگش

!ام زدهنيزمبر،تيسانياياصل تاالر وسطدرو

 كنمدايپيشتريبيدوستهاتا بشه باعثكيتاپنياكه دوارميام قلبميصم از

، بهانهنيابههممني شده منقرضيميقديدوستها-ديديدچهرا خدا-ديشايحتو

شددايپ شون كلهوسركم كم

شد گرم نوشتنبه دستشون مجدداو

 گرفت رونق زانيعزنيا جمالبههمما چشم انشاهللاو

، خالصه

 شدنكيتاپنيايانداز راهيبرامن مشوقويبانو باعث»خ« حرف دوتاكه گفتميم داشتم

 بودمنيخودخواهحس شونيكي گفتمكه همونطور كه

 فاركسييكذا خاك كردن جان نوش سالها بعدازكه داشتم دوست چونيعني

! بمونهيباقفاركسنيا خچهيتاريتو ازمنهميزيچ،ياثر،ياسمكي الاقل

گهيد سال هزاران بلكهو صدها انشاهللاديشا تا

،شديم منتشريژورنالتياستر والنهو بوددريمتاترازياثرنهگريدكهيهنگام

 كردنديمديتر،دريزرتريلبادريمتاتريجابه مردم ومثال

 كنهديتر خودشونيبجا، چارتيپا بزارنتا دنديخريميژاپن روبات، اكسپرتيبجاو

راييفضايشاتلهاو سازمانهاوها شركت سهام مثالايو

 كردنديم فروشوديخر اورانوسويمشتروخيمريرو

 باشه موندهيباقمنازهمينامكي، زمان اوندر بلكه

:كه بگن مردمو

 بودينام پشوتنكي مثال بعله

 بودينجوريا كه
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 نبودياونجورو

 كرد فالنو

 ... نكرد بهمانو

 ماه كرهيتو زدندمن اسمبههميزيچ،يا چاله،يگودالكيديشاديديدچهرو خدايحتو

: كردند ثبتمن بنامرو اسمش مثالو

»001389 البشوتن البحر«

ميبگذر

 بدم قراركيتاپنيايتورو مطلبيسركي روزانهتا كنميميسع بعدبهنيااز گفتمكه همونطور نكهيا خالصه

 باشند متنوعيليخ توننديم مطالبنيا كه

گريد روزاز متفاوت روزهرو

 باشهيآموزش نكتهكي صرفا روزكيديشا مثال

 ...ليتحلكيگريد روز

 گناليسكياي..

 تجربهكي

 ترجمهكي

 مقالهكي

 كاتوريكاركي

 جوككي

 قهوه فنجانكي

 ... داغ داغ نسكافه كاپكي

 بشه خاطرتون انبساط موجبكهياگهيدزيهرچايو....

 باشه داشته خودش بطنيتويريادگييبرايا نكتهكيو

 خاص روز اونيتو تمونيذهنبه بسته البتهو

 بازار موقع اون احوالو اوضاعوطيشرابه بسته البتهصدو

 باشهديمفو مناسب، جالب تونهيم تون روز اونيبراكهاديب نظرمبهكهيا نكتههر خالصه

. كنميمميتقد خدمتتون حتما

 زدمرو هام حرف همه، شروعيبرا كنم فكر، خب

 ...كيتاپ مقدمه بعنوان الاقل.... نمونديباقياگهيدزيچو

. آهان

!نگفتمكه موندهيباق هنوزگهيد مهمزيچكييراست
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! زنهيم چرخ داره هاتونيليخ ذهنيتو االنكه استيسوال قطعاكه دونميمو

 ... بگمهمرونياديبزار پس

.بشهيكاملو جامع متنكيبهليتبد خودشيبرا، مقدمهنيا تا

 فردا،يبرا نمونهيباقيزيچگهيدو

.بكنم شروعروكيتاپياصل كار انشاهللا خواهميم كه

!دينكنغيدركيتاپنيايتو مشاركتاز لطفاكه بگمرونيا اول

ديكن مطرحش خاطريآسودگو بال فراغبا حتما،ديرس ذهنتونبهيمطلباي نكته،يابهام،يسوالهر اگرو

دينباشكيتاپ موضوعبا ارتباطش عدماي ارتباط نگران اصالو

،ديهست»صاحبخانه« همانقدرزين شما، باشم»مهمان«منكه هرچقدر نجايا هرحال به

ديكنيپوش چشم موردنظرتون موضوع نوشتنازيگريدزيهرچاييستيدربارو، تعارف بخاطر مباداو مطلقا پس

كهنهيا كنم خواهش ازتون خواستميم جسارتاكهرويا نكته اما

:دينپرسمنازرو سوالتادو،كيتاپنيا طولدر لطفا

!!؟ است چقدرفاركسازمن درآمد- نكهيا اول سوال

!؟ كنميمديتريروشچهبامن- نكهيا دوم سوالو

!است واضحلشيدلكه اول، سوال درمورد

 بدهممنكهرايجوابهر چون

ديكنينم باور شماكه، باشه راست اگه

!! كنمينم باور خودم،خبكه، باشه دروغ اگرهم

 دوم سوال درمورد اما

! استنيهمقايدقكيتاپنيا موضوع تمام اتفاقا

كيتاپنيايتو،شيهايكارزهيرويحواش،اتييجز تمامبا،را خودم كردنديتر روشكه دارمليتماو خواهميممن قطعاو
 بدهم آموزش

كيتاپنيا صفحاتيتمام مطالعه بدونكه باشد داشته انتظاريكس اگه،خبيول

 روشنيابهدنيرسيبرامنكهيزمان مدت اون دهمكي اندازهبه حداقليزمان مدتو وقت صرفودنيكش زحمت بدونو
ام كرده صرف

 مغزبه كاتور،ياندو نمودارو نكتهو فرمولتا چهار قالبدررو روشنيا، آمادهو حاضر بصورت معروف بقولو،يسادگبه بتونه
 كنه منتقل خودش

 دارمراييتوانانيهمچن مطلقا بندهنهكه بگمديباكه،ام شرمنده

!شدديخواهيايبرداريكپنيهمچنبه موفق شما هرگزنهو

. بزنم مثالكي براتونديده اجازه

:كهديبپرس كنهيميرانندگ دارهو نشستهلشياتومب پشتكه نفركياز شماكه مونهيمنيا مثلهيقضنيا،دينيبب

»!د؟يكنيميرانندگيروشچهبا شما، اقاديببخش«
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 طرفيحرفهابه كردن گوشقهيدق پنجباكهديباش داشته انتظارهم بعدو

 ترمزو كالجبا كردن كارو كردننيتمرهم روزدويكي حداكثرو

!ديبشوكي فرمول مسابقات رانندهكيبهليتبد

به، دوستانهيگفتگو ساعتدويكيايو متن صفحه چند قالبدررو خودش كردنيرانندگ روش تونهينمكسچيه مسلما
 كنه منتقليگريد

.بده آموزش گرانيدبه، فرمول چهارتابارا خودش كردنديتر روش تونهينمهميكسچيه نكهيكماا

نيتمرو وقت صرف ساعتها بدونديتونينمهم شما مسلماو

 نشستن فرمون پشتو

!ديريبگاديرو كردنيرانندگ فن

 باشه آموزش رقابليغودهيچيپ، مهربهسريراز،يرانندگفنكه شودينمليدل نهايا همه، نكهيا مهمتر ازهمهو

ميبشو منصرفووسيما ادگرفتنشيازميبخواهكال كه

 كرد، خاموش نمونيماش، زدن استارت موقع بار چهار اگه نكهياايو

:كهميبگ خودمونباوميبزنروزيچ همهديق

 !!!!رهيبگاديرو كردنيرانندگ باشه تونستهكه نداره وجودايدنيتويكسچيه اصال! دونميم من

.منزيعز دوست نه

 است بستن بكار قابلو، اددادني قابل آموختن، قابل كامال،يرانندگفنكه است واضح

 اند، برده بهره چالوس جادهيهاخموچيپدريرانندگ لذتازو اند گرفتهاديرافننيا، نفر هزارانزينمااز وقبل

، كردننيتمرو كردن كار ماههاو روزها بدون شد، گفتهكه همانطور،خبيول

ل،ياتومب فرمان پشت نشستنو

 خوردن فحشو، كردن تصادفيوحت

! است نگرفتهاديرايرانندگيكس هرگز

، كرد خواهمميتقد خدمتتانكهيمطالبيدرالبال فردا از

 داد خواهم آموزش خدمتتان، گامبه گاموجيتدربههمرا خودم كردنديتر روش مسلما

،ستينهميبفرد منحصر چندان روش، خودم اعتقادبه اگرچه

 استگريديدرهايترازياريبس كردنديتر روش مشابهاريبسآنتيكل الاقلو

 كنمانيبيواقع بازاردرويكاربردو زنده بصورترا آموزشنيا كنميميسع

ام داده انجام روز هماندركهييدهايترو معامالتازيواقعييمثالها ذكر با

 شود شتريب شمايبرا مطلبتيجذابهمينجوريا تا

 گردد افزوده كاريآموزشي جنبهبرهمو

 باشد داشته معامالتتانيسودآورتيكموتيفيكبررايمثبتريتاث انشاهللاهمو

 زدم حرفيليخكهديببخش
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شديطوالنيحسابزين مقدمهنياو

 كنميمهيارا خدمتتونرا مطلبنياوليبزود انشاهللا

 بزند رقم شمايبرارايخوش اوقات،كيتاپنيا مطالعه دوارميوام

نيبدون خودتونكيتاپرو نجاياكه كنميم خواهش شما همهازگريد بار

يمطلبهر ذكرازو

 درددلچه باشهيپرس احوالچه حاال

يگريدزيهرچاييفاركسريغاييفاركس سوالچهو

دينگذاربينصيب خودتون مهرپر ازوجودرا بنده

 شماست حضوربهكيتاپنيايگرموتيجذاب صدالبته كه

 بودمهم قبال،ييتنهابهكهمن گرنهو

 گذاشتميمتيسايروو نوشتميمرايزيچيا مقالهيمتنكي، شمايبرا البتهو خودميبرايگاهازهرو

. مھساو مھرداد داستان: فارکسیدامھا
با جواندريتردوازيواقعيداستانبهكه»فاركسيها دام« عنوانباام كرده آماده تانيبرارايمتن، بحثنياول بعنوان امروز
.دارد اختصاص مهساو مهردادينامها

،ام گذاشتهانيبن»قتيحق«و»صداقت«برراكيتاپنيايبنا سنگ نكهيابه باتوجه

. است مستندويواقع كامالكهديباش مطمئنديتوانيم، كنميم نقل تانيبرازميعز دوستدونيا دربارهكهزينرايداستان لذا

يول...ام كرده انتخاب مستعار بصورتو دادهرييتغ، افراديخصوصميحر حفظليبدلراياساميبرخ صرفاكه است واضح البتهو
!استيواقع كامال، داستانتيكل

 شانياو، نمود ارسال بندهيبرارايا نامه مهرداد، بناميجواندريترشيپ هفتهدويكي حدوداكه شوديم شروع نجايااز داستان
.ندينمايم مشورتوييراهنما درخواست نجانبيااز،شيخو حال شرح ذكرو درددلياندكاز پس

يبرا است دادهرخ مهسايبراتر قبليچندكه آنچهاززينرايداستان شوميم مجبور، دهميم شانيا نامهبهكهيپاسخدر من
رخ مهسايبرايتازگبهكه استيتلخ اتفاقات مشابهاريبس روديم مهردادكهيراهكه رسديم نظرمبه چون.مينماگو بازيو

 ... است داده

!! داد نخواهندرخاويبرا عمرا، آمدهشيپ مهسايبراكهيمشكالتو كنديم فرق همهبااوكه است معتقد مهردادكه هرچند...

وديمف تانيبراكه دوارميام. كنميم نقل خدمتتاننايع، است شده مبادلهزيعز مهردادو بندهنيبكهراييها نامه متن ادامه در
.باشد آموز عبرت
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 دوم روز

:یآموزشدیترکی
، دوستان عز .سالم دوبارهزيخب

و مهسا«بود امروز ادامه داستان قرار م،يبگو تانيرا برا» مهرداد

عزيچون برخيول بازيدوستان ،ميو سل برسيمشتاق هستند كه زودتر به مباحث مرتبط با فشردن دكمه

تركي فعال ديعني(كه امروزيديمثال زنده را از  گذارم،يم تانيانجام داده ام برا!!) خروسخوان صبحيحوالشبيدرواقع

سعو ،يكه در البال كنميميهمانطور كه وعده كرده بودم نيكيآن .خدمتتان آموزش دهمزيدو نكته را

منيچندميبراگريد كباري فقط :كهكنميبار استدعا

!؟يكنيمديتريكه با چه روشدياز من نپرس هرگز

ن چون تر-گريديدرهايتريمانند تمام-زيواهللا بخدا بنده و صدها روش مختلف !كنميمديبا ده ها

، ممكن است اقدام به گرفتن پوزطيو شراليدل 1001باو !مينماشنيمتفاوت

رنيايآموزش تمام كه و ايكارزهيروشها ، نه ، رممكنيغ نكهيها  باشد

ايول عزنيفقط به ، قبول زحمت فرمودهزيشرط ممكن است كه شما خواننده

او ميروز 100نيدرطول ،كيتاپنيا خواهميكه  را ادامه دهم

پا پا و همگام با تاپيبه .حركت نمودهكيمن

شكو و و حوصله ، مضاييباياز صبر .ديينفرماغهيفراوان

ا حاال ،نيهمه  ها را هم گفتم

ميول و اطميبازهم ه نانيدانم !ندارديادهيفاچيدارم كه

ديكيكهنيهمو  جلوترميبروگريدو پست

عز بالفاصله مزيچندتا از دوستان :كه شوديدوباره طاقتشان طاق

»!!!؟يكنيمديتريشما با چه روشيبگشهيم(!) پشتون جانيراست«

ميول ، چه ؟ شوديخب  كرد

هم چه عزنيكنم كه عاشق و ابرام شما ام زانيپشتكار !!شده

،ميبگذر

 ....يمثال كاربردنيسراغ اولميبروو

بيديتر از پاشيكه هنوز .آن نگذشته استانياز چند ساعت از
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یمثال واقعکی
م ، فكر انياول كنميخب باينكته كهنياميبگوديكه :است

تا: نكته تريميفرميدر هر باديكنيمديكه تادي، ابتدا ، جهت روند را براكيميفرميدر خودتان مشخصيدرجه باالتر
تاو،ديكن ، اقدام به گرفتن پوزنييپاميفرميسپس در .ديينماشنيتر، صرفا همسو با روند فوق

تا مثال شدميفرمياگر در ، متوجه تانيكه روند بازار به سمت باال است، بنابراديباالتر بانييپاميفرميدر ، صرفا بدنبالديتر
.ديكردن باش Buyيهاتيموقع

تاايو ، از نوع نزولميفرميبالعكس اگر روند ماركت را در تانيبنابراد،يدادصيتشخيباالتر بانييپاميدر يهاتيفقط موقعديتر
Sell ديرا معتبر بشمار.

م در چنيواقع به اختصار كهنيتوان :گفت

تا-1 ، جهت روند را تشخميدر .ديدهصيباالتر

تا-2 شودي، ماشه را بچكانيجارميدر !ديو وارد بازار

تا-3 شونييپاميدر ، از بازار خارج (ديتر ونگيليتر. اژهي، صرفا )هايحرفه

!ديكنديتر»ميفرميتايمالت«معروف بقول

تاليتحلهيتجزيعني كنميفرميخود را از تاديباال شروع .ديتر برونييپايهاميفرميو سپس گام به گام به

دكي پس :ميداشته باشيمضاعفديتاكگريبار

 روندصيتشخ= باالترميفرميتا

 نقطه ورودنييتع=يجارميفرميتا

 استاپنگيليتر=ترنييپاميفرميتا

:بامداد3دوشنبه صبح ساعت

ا و ساعت حوالسمينويم تانينامه را برانياكنون كه دارم زي، همه خواب هستند و هنوز زمان از باز شدنيادياذان صبح است
، نم . گذرديبازار دوشنبه

بكيمانند من ، ام داريپلنگ خفته م(!) نشسته آنميبب خواهميو آييبازگشانيبازار در ساعات آغازايكه كهيحركتايخود، را
، انجام خواهد داديمناسب شأن پلنگ ر؟يخايما باشد

ايولقيدقيو بررسلياز تحل پس ، به . فراهم است ورودالرييرو Sellشنيگرفتن پوزيبراطيرسم كه شرايمجهينتنيمختصر
پا» ثبت سفارش«از نوعشنيپوزكينيو بنابرا منيترنييرا در .دهمينقطه از نمودار قرار

ا دانمينم شد شنميپوزايكه ر؟يخايتا صبح فعال خواهد

ا مخصوصا كهيكه چند هفته ، آنچنان دامان بازار را گرفته است د است كه شهوت صعود !جرات سل كردن نداردگريآدم

قشنيپوزتاينها ممتيموردنظرم را در  كنميموردنظر ثبت
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م...  نمانده استيتا صبح باق شتريبيچند ساعتكهيدرحال... روميو به رختخواب

م تا بنميبيصبح چند بار خواب ام داريكه و استاپ خورده  شده ام

، سرانجام وقتيول بيدركمال تعجب ، شوميم داريكه واقعا از خواب

ميوالبته موجودم،يهاشنيپوزتيمشاهده وضع از  ....! كنمياكانتم تعجب

:هقيقد15رداھگنيئومميظنتهوحن
ترميدوباره چند ساعت برگردديده اجازه  ... عقب

دق درست .ميرا فشار بده Sellقبل از آنكه دكمهقهيچند

باميدي، از كجا فهميراست ؟ Buyايميكن Sellديكه

او ترميديرسجهينتنيچگونه به شب نكهيااي؟ميبكنديكه اصال كردنديتريتر است تا براايمهدنيخوابيبراطي، شراينصفه
؟

، كنميمديترقهيدق5ميفرميمن معموال در تا

و تحليبه جستجوو تاريپذليامواج خوش رفتار .گردميمقهيدق5ميدر

ا طبق اينكته ، اشاره كردمنيكه در آغاز  متن

تايشخصيبرا  كند،يمديترقهيدق5ميمثل من كه در

تاديبا تايعني-درجه باالتركيازيميفرميابتدا جهت روند در .مشخص گردد–قهيدق15ميدر

ديكارنيمن اولنيبنابرا ، به سراغ چارتشبيكه زو رفتمقهيدق15انجام دادم :را در مقابل چشمانم مشاهده كردمريشكل
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م من  دهم،يمصيتشخييمتحرك نمانيانگيجهت روند را با استفاده از سه

ا دوره م15و60،30ريبا مقادبيسه را به ترتنيتناوب ،يانتخاب  كنم

.مينمايمزيمتماگريكدياز قرمزو سبز،يآبيبا رنگهابيآنها را به ترتو

م ادتاني بانايع تانيچارتهاديخواهيباشد اگر ، م ماتيدر تنظديمانند من بشوند ايهانيانگيمربوط به ، همنيمتحرك دو مورد را
:دييحتما مشخص بفرما

Method: Exponencial   
Apply tp : Typical Price 

تاصيروش تشخ ، در :قهيدق15میفرمیجھت روند بازار
ش-1 شيعنيبه سمت باال باشد) ema60يعني(رنگيآبنگيمووبياگر و اگر بهيآبنگيمووبيروند مثبت است، رنگ

.استيروند نزوليعنيباشدنييسمت پا

پايآبيعني( باشد قرمز> سبز>يآبها بصورتنگيقرار گرفتن مووبياگر ترت-2 و قرمز از همه )ترنيياز همه باالتر باشد
.استينزولرونديعني

پايآبيعني( باشد قرمز< سبز<يآبها بصورتنگيقرار گرفتن مووبياگر ترتو و قرمز از همه باالتر باشدنيياز همه ) تر
.استيصعودايروند مثبتيعني

ق-3 قيصعودرونديعنيباشد) ema60(يآبنگيموويباالدر) priceيعني(متياگر و اگر ، زمتياست نگيمووريدر
.استينزولرونديعنيباشديآب

ديمثال در نمودار بعنوان مشبيكه ، 15به وضوح مشاهده كرد كه روند بازار در چارتشديدر مقابل چشمان من قرار داشت
، كامال صادق بودندنيايشرط فوق برا3هررايز. استي، كامال نزولقهيدق .نمودار

ا شبدميرسجهينتنيپس من به ، !كردن است Sellكه همانا امشب

، در كنار معشوقان دلربايكه همه انسانهاايحالو و عاقل ،دهيخسپشيخويبالغ  اند

با نوايب من پدي، !فروش، ونظاره سقوط نمودار باشمشيپيبراييهاتيكردن موقعدايبدنبال

تاشنيقرار دادن پوزيبرا ميرويمقهيدق5ميفرميو بقول معروف چكاندن ماشه، به سراغ

بايروند نزول چون رادياست، ده Lowنيتر از آخرنييپاپيپ3يال2نقطه ورود ميقرار

هماي حدضرر مميگذاريم Highايقلهنيآخريدر باالپيپ3يال2نقطه استاپ را ، 5حدودا شودي، كه البته با احتساب اسپرد
 Highنيآخريدر باالپيپ7يال

 .......ادامه در صفحه بعد
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ز در ، كه بر مبناديتوانيمريشكل و خروج را انيآخرينقاط ورود و قله انتخاب كرده :ديي، مشاهده بفرماميدره

:نقطه خروجایحدسودنييروش تع
، واقعا نم .نمودانيبيكليصحبت توانيدرمورد روش خروج از بازار

و منحصربفردش،يخويو اوضاع شخصطيبسته به شرا هركس ميرا برايروش خاص .كنديخروج خود انتخاب

تع درواقع اياديزيحد سود بستگنييروش .شما دارديبه سطح حرفه

ا كنم،يم شنهاديپ تانيچند راه مختلف را برا من تريدر چه سطح نكهيشما بسته به و تجربه ،ديهستنگيدياز دانش

ديرا كه برا هركدام :دييانتخاب نماديديخود مناسب تر

با–)يمبتددريتر(اول روش و برابر .دييانتخاب نماپيپ20حد سود را بصورت ثابت

50يگريديو برا20يكييو حد سودها را براديكنميتقسيخود را به دو قسمت مساوشنيپوز–) متوسطدريتر(دوم روش
كنپيپ .ديانتخاب

راديكنميتقسيخود را به دو قسمت مساوشنيپوز–) متوسط خوبدريتر(سوم روش انتخابپيپ30و حد سود بخش اول
و سپس استاپ بخش دوم را بصورت تر كننگيلينموده .ديانتخاب

امهيندريتر(چهارم روش يرا برمبنايمتفاوتيو حد سودهاديكنميتقسيكوچكتريخود را به قسمتهاشنيپوز–)يحرفه
وبويف% 161و% 131سطوح الاي، ووتيامواج و حمااي، .دييانتخاب نمات،يسطوح مقاومت

كنديحد سود خود را باز بگذار–!) احمقدريتر(پنجم روش و آنقدر صبر ولپيپ 200شماشنيتا پوزدي، ، يدر سود فرو برود
كن!دياصال آن را نبند سعديتا بازار مجددا بازگشت نماديبازهم صبر و سپس رويتا با هزار بدبختديكني، ويو فالكت ايصفر

شودخوشنيبا ضرر از پوزيحت !ديخارج
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ا :ميكنيميجمع بندكيرا نجايپس تا

، جهت روند را باتوجه به چارتشهيهم-1 و برمبناقهيدق15در ابتدا گي، ،،يآبيهانيانگيميرينحوه قرار و قرمز سبز
.ميدهيمصيتشخ

تا-2 و اگر روند نزولميرويمقهيدق5ميفرميسپس به سراغ ، پوزي، راشنيبود م Lowنيآخرريزپيپ2خود ميدهيقرار
با Highنيآخريباالپيپ5،يروند صعوديبرا( كنديچون )دياسپرد را هم حساب

، در روند نزولاينقطه خروج-3 منيآخري، در باالياستاپ الس خود را (ميدهيقله قرار هايو برا. هم كه واضحينزوليروند
)است 

م-4 ا شنهاديپ.دييمهارت خود انتخاب نما زانيحد سود خود را بسته به انيمن ريبا مقادياست كه فعال از حد سود دو مرحله
.ديياستفاده نماپيپ50و20ثابت

ز مشنيپوزيواقعطيشراريدر شكل .دييفرمايمذكور را مشاهده

ا باتوجه ، براطيمشابه شراقايدق نكهيبه وزينيگريديزوج ارزهايفوق ع... همچون پونددالر همنايبرقرار بود، ،نيبا روش
نيگريديهاشنيپوز روزيرا .آن ارزها گرفتميبر

، هنگام گرفتن پوزهياولطيدو شكل شرانيا مشنيبازار را .دهندينشان
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ن درمورد مزيحد سود فدييفرماي، همانطور كه مالحظه موردنظرم را انتخابي، تارگتهايبوناچيبنده در ابتدا بر اساس سطوح
ا كنميمديتاكگريد كبارييول. كرده بودم اديكار را نكننيكه بهتر است شما ثابتريبا مقاديو فعال از همان تارگت دو مرحله

كن50و 20 م50يال40ساعت2و ظرفميبخدا اگر كارمند بوداهللاو.دياستفاده راميگرفتيهزار تومان حقوق ، كاله خودمان
م  !!!ميانداختيهم هوا

م مهماريبس نكتهكي كسميگويرا خدمتتان همي، اگر متينكته را رعاكينيفقط ، من امضا معامالتشنديدهم كه برايكند
شديهرگز منف !نخواهد

بشنياگر پوز: نکته !دييافزايشما وارد سود شد، حتما به حجم آن

، مطلقا حجم آن را اضافه نكنشنيبالعكس اگر پوزو !!ديشما در ضرر فرو رفت

هم بعنوان دقميكه امروز انجام داديديترنيمثال در در سودپيپ15يال10ما حدوديهاشنيپوزي، هردوقهي، پس از چند
دقميشنهايمن حجم هركدام از پوزنيبنابرا. فرو رفتند ،2قايرا جدشنيپوزكييعنيبرابر كردم يبا همان حجم قبلزينديسل

.و پوند اضافه كردم وروييهركدام از ارزهايرو



22 صفحه فارکس به سبک پشوتن دوره مقدماتی   

ز در مديجدطيشراريشكل نيما اندكيشنهايپوز.دييفرمايرا مشاهده و ما به تبع آن نسبت به صحتزيدر سود فرو رفته اند
ا لمانيتحل .قرار دارنديقبليهاشنيتر از پوزنييپاياندكديجديهاشنيپوز.ميمطمئن تر شده

دكي كهنياگرينكته مهم بسديجديهاشنياستاپ پوزميتوانيم است انتخابهياوليهاشنيكوچك تر از استاپ پوزاريرا
.ميكن

بككيقبال بازاررايز و بنابرا) بازگشت(پول جدنيكوچك انجام داده و دريرا برايدتريهم اكنون ما قله كوچك سنگر گرفتن
، در اخت .ميداراريپشت آن

تانيآخريرا برمبنايقبلشنيمثال اگر استاپ پوز بعنوان مميگرفته بودقهيدق15ميفرميقله در ديجدشنياستاپ پوزميتواني،
كنقهيدق1يحتايوقهيدق5ميفرميتايرا برمبنا .ميانتخاب

، استاپ اول در باهيشكل فوق سرا بااهيرنگ ام رنگ قرمزو استاپ دوم را .مشخص كرده

ب حال ! ندارد شتريدو حالت

پاي ،شيبازار درجهت مطلوب من هايهردواييكيو گردديبرمايو خواهد رفت مياستاپ .زنديمن را

ماريبسياحتمال-محاسبه آماركي با امد،ييمحاسبه نماديتوانيساده ، . من همواره مثبت خواهد بودياضيدريكه در بلند مدت
اييسودهانديبرايعني منيكه من از بس اورميروش بدست ! شونديمميبزرگتر از مجموع ضررهااريهمواره

م....ديكن امتحان !!ديمن را ببريفاركسيآبرو نجايهم كردمياگر اشتباه

ا ، پاريتصونيهم آخرنيخب و .داستان امروزاني،

 ساعت گذشته است، چند

باكينزدبايتقر و من هرچه زودتر ،ديظهر است  بروم سر كار

بسسير اگرچه ،يمهرباناريمن آدم  است
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هيول دلشنيداشتن پوزيسيرچيمسلما ، محدنيرسريديبرايموجهليدر شب قبل را نمطيبه !دانديكار

ا نجايايآمد(!) روز برحسب اتفاقكي، اگر جانسير ،يمتن را خواندنيو

دييبابت همه روزها نجايهم ، ازت عذرخواهريكه صبح  كنميميآمدم

! بخند!يهستيكه چقدر آدم مهربون دونميم! جانسيرگهيد بخند

شد.. آهان !!يلبخند حسابكيشدنيا!حاال

م وترميكامپ خالصه مريزريتصو... كنميرا كه روشن : شوديدر مقابلم ظاهر

. بسته شده استيپوند با سود خوبشنيپوز

و البتهپيپ90كنم حدوديم فكر !باشد كه با حجم دوبرابر شده ادمانيسود كرده باشم

. در سود استپيپ50يال40حدودزين ورويشنيپوز

اقهيدق چند مپيپ70با حدودكيبصورت اتوماتشنيپوزنيبعد بخش اول ، تارگت  خورديسود

نم بخش  رسديدوم به تارگت

تريول مپيپ40كرده ام، هنگام بازگشت بازار با حدودنگيليچون استاپ را .شوديسود بسته
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 روز سوم
 ...یاضافنیتمرکیفع;

سليبايخدمت دوستان عالقمند به فشردن دكمه ها م(!)و :كه گردديعرض

،ميكه در آن واقع هستيو درست در لحظاتيفعلطيشرا در

روشنيگرفتن پوزيبراينسبتا مساعدطيشرا ، فراهم شده استيسل :پوند

ز نقطه مممينيمنيآخرريورود را در ميدهيقرار

تاليقله تشكنيآخرياستاپ را هم در باالو :قهيدق5ميشده در

ما به صورتشنيپوزدرواقعيعني
سريز م ستميدر :گردديثبت

SELL @ 1.5813 
STOP LOSS = 1.5878 

TP1 = +30 PIP ....TP2 = 
+50 PIP 
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ا حد ، بهتر است فعال به صورت دو مرحله و با مقاديسود را همانطور كه قبال گفتم .ديي، انتخاب نماپيپ50و30ثابتري،

آ جتاينتو! ستمينريكه بنده مطلقا فالگدييتوجه بفرما لطفا ن ندهياز !اصال خبر ندارمزيبازار

او وليحتايو!اصال فعال نشودشنيپوزنيصد البته ممكن است !استاپ بخورديفعال شود

ا چكداميه نياصال برا نهاياز !مهم باشدديشما هم نبايبرا!ستيما مهم

و استراتژنيا صرفا پدهيايهاتياز تمام موقع،يثابتيمهم است كه ما با روش كن مانيروشيآل .مياستفاده

، برا مطمئنا شدنديدر بلند مدت .معامالتمان سودآور خواهد

، بازهم سالم .خب

م و مطالب مربوط به روز سومميكنيكم كم شروع .به آموزش نكات

ده فقط ،شنيحاصل از پوزجيكه در ابتدا نتاديلطفا اجازه  امروز ظهر را

ها« خدمت سليبايعاشقان فشردن دكمه .ميعرض نما»و

ز همانطور مريكه در شكل و برخدييفرمايمالحظه عزي، و قبال اشاره كردند،زينزياز دوستان  محبت فرموده

ن خوشبختانه .مواجه شدنديما با سود نسبتا مناسبيشنهايپوززيامروز

، وضع درحال زيفعلتيحاضر :درآمده استريچارت پونددالر به شكل

م در ، كه با رنگهاديتوانيشكل فوق و تارگتها را ، استاپ ، خروج ، به سهولت مشاهدهيمتفاوتيسطوح ورود نشان داده شده اند
.دييبفرما
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تریدرھایتریبرایارياختنیتمر :مجرب
ادياگر تازه كار هست خني، و با .ديراحت كنار بگذاراليپست را بطور كامل

هدينگران نباش اصال و بزودديرا از دست نخواهيخاصزيچچيچون نيداد اشيباريبسزيشما ا نهاياز دي، خواهكيتاپنيرا از
.آموخت

تر اما امهيندرياگر تريحرفه مديهستيو با تجربه و چارتهايليو تكمياضافنيبعنوان تمرديتواني، نريزي، نمودارها زيرا
.ديينمايبررس

كهنيا سوال ؟يريگمي، تصم ورويدر نموداريچه عوامل- است !درباره آن را انقدر دشوار كرده بود

ايدرهايتريبراياضافنيتمر :تريحرفه

، وقت امروز ميظهر  آمده بود،ديپد ورودالريزوج ارزيبرازينيمشابهطيشرابايتقر كردم،يكه درباره پوند با شما صحبت

دليول .كردميخودداركياز ذكر آن در تاپليمن به دو

.بودكيو پر شدن تاپياز شلوغ كارزياول بخاطر پرهليدل

اگريدليدلو عال نكهيو مهم تر م ورويكه در چارتيميبخاطر  شد،يمشاهده

آيريگميتصم منيا ندهيدرباره ، نسبتا دشوارتر .شدينمودار

اياضافنيتوانند بعنوان تمريم ، ،ديكنيشكلها را بررسنيو فوق برنامه

ادينيببو مايكه و ترد ورويدربارهيريگميتصميموجب شده بود تا برايكه چه عواملديشويمتوجه دي، انقدر دچار شك
؟ميبشو
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بايكارنياول شن،يگرفتن پوزيكه براميقبال گفت دهديكه تاصي، تشخميانجام كه بعنوان مثال. باالتر استميفرميروند بازار در
تريدر روش ا كنميمديكه بنده با آن .خواهد بود M15ميفرميتاني،

تعصيتشخيكه براميگفتو منييو ، از م15و60،30تناوبيبا دورههاييمتحرك نمايهانيانگيروند بازار .ميكنياستفاده

تاصيروش تشخ:یادآوری ، در ینگھایموویبرمبناقهيدق15میفرمیجھت روند بازار
!ییجادو

ش-1 ش مثبترونديعنيباشد باالبه سمت) ema60يعني(رنگيآبنگيمووبياگر و اگر بهيآبنگيمووبياست، رنگ
.استينزولرونديعنيباشدنييپاسمت 

پايآبيعني( قرمز باشد>سبز>يآبها بصورتنگيقرار گرفتن مووبياگر ترت-2 و قرمز از همه )ترنيياز همه باالتر باشد
. استينزولرونديعني

پايآبيعني( باشد قرمز<سبز<يآبها بصورتنگيقرار گرفتن مووبياگر ترتو و قرمز از همه باالتر باشدنيياز همه ) تر
.استيصعوداي مثبترونديعني

قيصعودرونديعنيباشد) ema60(يآبنگيموويدر باال)price(متيقاگر-3 و اگر ، زمتياست يآبنگيمووريدر
.استينزولرونديعنيباشد

مينكته مهم اما ا خواهميكه امروز ، برانيدرباره آن صحبت كنم تانييتعياست كه ازيكي، وجود صرفاقهيدق15ميروند در
با!ستيني، مطلقا كافييباال به تنهاطيشرا و صادق باشند تا بتوانديو ، كامال برقرار تيبا قطعميهر سه شرط فوق بطور همزمان

مثمياظهارنظر كن .يصعوداياستيروند حركت ماركت نزولالكه

تر بعنوان رويديمثال در و گفتميپوند انجام داديكه امروز باهم تامي، و در ميكه روند حركت ماركت در زوج ارز پونددالر
بايكامال نزول،ياقهيدق15ميفر .رخ داده بودندگريكدياست، هر سه شرط باال همراه

ايهمان شكل قبلگريد كباريديبگذار ، و با دقتقيعميبار با نگاهنيرا .ميينماي، مجددا بررس شتريبيتر

ادييلطفا توجه بفرما البته شديموضوع مربوط به حوالنيكه ، كه بازار هنوز حركت خودش را آغازينزولدايظهر امروز است
د و آشكار شده استهيقضنياگرينكرده بود، وگرنه هم اكنون كه .كامال واضح

بهزيقبل از هرچ-1 كنيآبنگيمووبيشابتدا صرفا !ديرنگ نگاه

 ...استيآن كامال منفبيش

آبنيا»يمنفبيش«از منظورم ، مثلياست كه خط مييييوي، با صدايبيسراشكيرنگ پايژ دارد !!نييرود به سمت

آببيشچونو پا رنگيخط ننييبه سمت ، پس روند حركت ماركت مينزولايويمنفزياست .شوديفرض

ا پس .كامال برقرار استشرط اول نجايتا

ببيآبيهانيانگيمتيوضع-2 و قرمز را !ديني، سبز

و به ترت خطوط ديكيبيكامال از هم فاصله گرفته زيگريپس از و در ، و بصورت پله به پله .قرار گرفته اندگريكديري،

ابيترت :صورت استنيقرار گرفتن خطوط به

 قرمز>سبز>يآب

.است باالتراز همهيآبو،ترنييپااز همه قرمزيعني
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،زين شرط دوم پس  برقرار است

دكيو مياز نزولگريبار ، مطمئن تر .ميشويبودن روند ماركت

ا-3 !مهم استيليخ نجايحاال

ا روزيد چون زنيدرمورد انيندادم، بنابراحيتوضادينكته وقسمتنيلطفا امروز به !دييبفرماياژهيتوجه

، با وضعنيرا در آخر) Price(متيقتيوضع .ديكنسهيمقا قرمزو مخصوصايآبخطوطتيكندل

زمتيق اگر آبريدر ميخط ، خوب است چون نشان .استيكه روند منف دهديقرار داشته باشد

قيباشد تا زمان ادتانييول آبنيبمتيكه ، هنوز بازار بطور كامل در وضعو قرمزيخطوط قرار نگرفتهشنيورود به پوزتيباشد
،

Noدر واقع در حالتو Trade Zone م !برديبه سر

نيتيوضعيعني !ميستيكه مجاز به ورود به بازار

 No Trade Zoneفیتعر
ميطيبه شرا NTZبه اختصارايو NoTradeZoneطيشرا بهيكه بازار هنوز آمادگ شوديگفته شنيپوزالزم را جهت ورود

!ندارد

چنيليخ ريتيوضعنيمهم است كه در بدينكنسكي، اصال و سرماليدليو نهيپول !دياندازيخود را به خطر

تريمشكل اصل درواقع ! استنيهمقايدقزين درهاياكثر

، از قبل تشختيوضع توانندينم كه و نامساعد بازار را .دهندصيخطرناك

، چون قوانصيتوانند تشخينم نيتدو» نكردنديتريبرا«خوديو روش معامالتيرا قبال در استراتژيو نكات مشخصنيدهند
!نكرده اند

و قواعد استراتژ درواقع نه» كردنديتر«يخود را صرفا برمبنايتمام نكات و !» نكردنديتر«بنا نهاده اند،

تركهيدرحال ادريهر بايحرفه !خودش داشته باشديبرا» نكردنديترطيشرا«را هم بعنواننيقوانيسركيديحتما

ترليدلنيهم به ميروز متوالنيآماتور در چنديدرهاياست كه ول كننديسود دقي، و ،كيدرقايبه ناگهان كيدرايروز خاص
دقيحتايساعت م NTZنامساعدطيكوتاه، كه بازار در شراقهيدر چند ، وارد بازار يقبليو تمام سودها شونديقرار گرفته است

ميخود را به سادگ .دهندياز دست

:يجدهيتوص

و استراتژ اگر دقطيخود، شرايشخصيهنوز در روش و Noطيشراصيتشخيرا برايقيمشخص Trade Zone فيتعر
ا شونيهمد،ينكرده !ديامروز دست به كار

سهو مفيديكليچهار نكتهايدر قالب و و بهمان«كه مثالديسيخودتان بنوي، براديو كامال مختصر من ... اگر بازار فالن بود
و صرفا نظاره گر بازار خواهم بودديمطلقا تر »نخواهم كرد

تغطيشراكهيتا زمان.... كردمينخواهديتر ،رييبازار مجددا  كند

و بالتكلتيماركت از وضعو ب NTZفيخطرناك .ديايب رونيبطور كامل

در نصورتيا در !نمودديخواه افتيپاداش صبر خود را بطور مضاعف

ا چون !ديهم ضرر نكرده

، بهترو بيحركتهانيو بزرگترنيهم معموال ماركت ، درست بالفاصله پس از  NoTradeZoneطيآمدن از شرا رونيخود را
م !! دهديانجام
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.در روش پشوتن NTZصيتشخ
ا بندكيرا نجايپس تا :كهميكنيميجمع

ميطيبه شرا NoTradeZoneايو NTZطيشرا: نكته و قابل اعتمادتيكه ماركت مطلقا وضع شوديگفته يرا برايمناسب
و ورود به بازار نداردديتر تر. كردن و استراتژديبايدريهر دقيمعامالتيدر روش و ، بصورت مكتوب دي، مشخص نماقيخود

م بهيطيخودش كامال روشن سازد كه در چه شرايو برا؟دهدصيرا تشخ NTZتيوضع خواهديكه چگونه مطلقا اجازه ورود
.بازار را نخواهد داشت

تريمثال در روش بعنوان م NTZخطرناكتيكه وضعياز موارديكي، كنميمديكه بنده با آن دق دهديرا نشان نيهمقاي،
آبمتيقيرينحوه قرارگ«موضوع و .است»ينسبت به سطوح قرمز

كن بعنوان :باشديكه روند نزولمينمونه اگر فرض

ق-1 ، به معن رنگيآبنگيموويباالدرمتياگر و خطرناك بودهاريبسطيشرايقرار داشته باشد و مطلقا پوز نامناسب شني،
نمرايديجد آن.ميكنيباز و چه بصورت .يچه بصورت ثبت سفارش

ق-2 بمتياگر ا. استو نسبتا نامناسبفيبالتكلطيشرايقرار داشته باشد، بمعنو قرمزيآبسطوحنيدر ازنيدر حالت
آنيبصورت دستشنيگرفتن پوز پاخود را بصورت ثبت سفارشيشنهاياما اگر پوزميكنيميخود داريو تر از سطحنييو در
.نداردياشكالم،يكنفيتعر قرمز رنگ

ق-3 زمتياگر ، به معنقرمز رنگ سطحريدر فريقرار داشته باشد كهيماديآن است كه بازار دارد ،يگرامدريتر«زند
ب »!و من را بخورايتوروخدا

و سرمايهرچ پس بگديدارهيپول شوشيخويو با تمام قواديري، دو سه برابر آن را هم قرض  !!!ديوارد بازار

. كردميصبحت خواه شتريب NTZطيبعدا درمورد شرا

.ميآن برسصيو روش تشخ NTZيبه موضوع بازارها(!)كيتاپنيا40يال30يروزهاياحتماال در حوال كنميم فكر

،نيهمچنو مييكه به ماركتها StrongMarketاي STRيبازارهايعنيعكس آن و مساعد شوديگفته كه فوق العاده مناسب
ها. كالن هستنديسودهايبرا مپيپ 150كلهكيكهييهمان ماركت ا روند،يرا در سود فرو ديرا ترديبدون آنكه لحظه

و ، هاايكرده !نديتان نمايشما را نگران زده شدن استاپ

چن همانطور بديباييبازارهانيكه گفته شد در و با ، به آنها حمله ور گردنيشتريبا تمام قدرت !ديحجم مجاز

ننياصيتشخ روش .بعدا خدمتتان خواهم گفتزيبازارها را

ن ضمنا ترياز موارديكيكهديبدانستيبد ايدرهايكه نيحرفه امهيرا از دقيمزيمتمايحرفه ، ييتوانانيهمقايسازد
!است»قدرت بازار«صيتشخ

ادريتركي ،يحرفه ميكلنيتخمكي، قبل از ورود به بازار م»يتشنگ«و» قدرت« زانياز ، بدست حجمنيو بنابرا. اورديبازار
. كنديمميتنظ» قدرت بازار« زانيميمعامالت خود را برمبنا

پيلذت بخش است كه شما در حركتها چقدر ، با باالتريو غول آسايپيچندصد ،ديريبگشنيحجم ممكن پوزنيماركت
اطيدر شراكهيدرحال و نامساعد بازار، كه زرنج تراديحتمال استاپ خوردن تان ، كم حجم !ديها را داشته باششنيپوزنياست
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مياست كه بعضييمانند كارفرما ماركت و بعض دهديروزها به ما پول مي، !رديگيروزها هم برعكس از ما پول پس

مييكه در روزها كوستين چه هاميريگيكه ما از ماركت پول ،ميرا از او بستانيچند صدهزاري، بسته اسكناس

باييدر روزهاكهيدرحال كهنه را كف دستانشي، صرفا چندتا اسكناس پارهمياش را به او پس بدهيسهم باج خواهديكه
!ميبگذار

.یاضافنیتمر: روز سومانیپا
و صررها امروز.ديخسته نباش شدشيهم با همه سودها د،يكه شما هم سود كرده باش دوارميام.تمام

ترو مدياز ، كه و مفرح باشد، لذت برده باشيتواند شغليكردن .ديسودآور، جذاب

.ديخودتان ببخشيمن را به بزرگواريهايكه پرحرف دوارميامنيهمچنو

عزيكه آن گروه دوارميامتاينهاو نكي، كه از تاپ زانياز صمزيعقب مانده اند و .ما برسنديمي، زودتر به جمع گرم

و درپاهم ، بعنوان تمرانياكنون ام تانيرا برا ورودالري، نمودار امروز ظهرييو خودآزمانيروز .گذاشته

باميگفت قبال روديكه چگونه آديدهصيتشخياقهيدق15ميفرميتاياز ؟ينزولاياستيروند ماركت صعودايكه

مميامروز هم گفتو .ديدهصيرا تشخ NTZتيوضعديتوانيكه چگونه

ز در ام BUYو SELLيهاشنيگرفتن پوزيمناسب براينواحريشكل .را مشخص كرده

اديكنيخودتان بررسيشما هم براديكنيسع ام»ديتريمناسب برايهاهيناح«را بعنوانينواحني، كه چرا صرفا :انتخاب نموده

كن شتريب NTZيقسمتهايرو درواقع هايكه من چگونه آنها را به ظرافت از البالد،يدقت تريبخش نمودارم، حذفديقابل
.كرده ام

عزيكيخاطرتان باشد اگر بودند كه مثالدهيگذشته درمورد چند نمودار خاص از بنده سوال پرسيدر روزهازيدو تن از دوستان
باطيدر فالن شرا« كنميبفهمدياز كجا »؟يباايميكه سل

عز پاسخ كهنيا زانيآن : است

، اصال نباطيآن شرا در و نامساعد بسو!ديبكنديتردينامناسب ،يدشواراريمتاسفانه هنر ،طيشراصيتشخ است  الزم

!نكردنديتريبرا
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 روز چھارم
 ....نییرو گناليسکیفع;
،يليخ امروز!ريبخيصبح همگ!سالم  عجله دارم

ر چون ،،يگرامسيجناب  ازم خواسته كه زودتر بروم سر كار

با لذا و پشت كامپدييصبر بفرماياندكديفعال ، مستقر بشوم، سپس انشاهللا به سرعت ادامه وترميتا بنده به دفتر كارم برسم
.كردميمطالب امروز را شروع خواه

ا اما ، غرضم از انياگه االن مزاحمتون شدم ،نيمزاحمت  بود كه

ها فتگانيش«خدمتمخواست سليبايفشردن دكمه هم»و ،ميكه در آن قرار داريلحظاتنيعرض كنم كه در

عسيرو SELLتيموقعكي .فراهم شده است USDJPYديببخش تحغيزوج ارز

ا SELL STOPقرار دادن اوردرتيموقع البته ،ميرا از دست داده

دالنيبنابراو و بدون مقدمه وارد بازاريامروز خدمتتان عرض خواهم كرد، بصورت دستنيهمدي، وشايكه انشاهللا بزوديليبه
:ميشويم

ما بهشنيدر واقع پوزيعني
م باالصورت :ديايدر

، كه درحالشنياول پوز بخش
م :باشديحاضر باز

SELL USDJPY @ 81.27 
SL = 81.48   TP =

81.07 
بخش دوم كه هنوز فعال نشدهو

:است 

SELLSTOP USDJPY @ 
81.22 

SL = 81.40 TP = 80.82
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جزشني، پوزقهيدقكيچارت در دييدوم كه در انتظار حركت ، بهتر : شوديمدهيبازار است

،ميقرار دادپيپ40و20تارگت ها را فعالديكه مالحظه فرمود همانطور

 را رد كند، 80.80يسطح مقاومتشنيپوزنياكهيدرصورت اگرچه

جايمعن به  ....خود دارديادامه حركت نزوليبراياريبسيآن است كه فعال

ايول.... ،ميبود كه فعال طمع نكننيچون قرارمان

ف كوتاهيفعال به همان تارگتها(!)ميباشيهزار تومان، كه حقوق دوتا كارمند است، راض50يال40همان روزانه وبه اغتناكسيو
.ميكنيم

!دوست دارم كه امروز حتما استاپ بخورميليخ ضمنا

كه چون روكياوال متوجه شدم سيعده دارن از نم! رنديگيم گناليدست من ا خواهميو »يآموزشكيتاپ«كيازكيتاپنيكه
!بشود»گناليسهياراكيتاپ«كيبهليتبد

بب خواهميم دوما مييكه روزهادينيبا چشمان خودتان ب خورميكه من استاپ پاليخي، همانقدر پيو شاد هستم كه انگار شونصد
.سود كرده باشم
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عز:نقل قول  ...زيجناب پشوتن

خني/ دالرشنيپوزنيا فيلي، مييواگرا گورهيداره تو ن!!!هاشهيمثبت وارد بشستيبهتر  احترامبا؟ميازش منصرف

و ، .آن هم واضح استليدلبله حق با شماست

خ چون شايليما تارگت ها را و ، انيدر بدترديبد .مينقاط انتخاب كرده

همو اياندكياست كه گفتم وقتليدلنيبه شديحرفه غپيپ30و20چونيثابتريمقاديبجاديباميتر از سطوح ...رهيو
كنتيحما ، بعنوان تارگت ها استفاده .ميو مقاومت

 هستنديما نقاط نامناسبيتارگتها

زقايدق چون هاريدر :قرار گرفته اند 80.85و از آن مهمتر 81.10مستحكميمقاومت

ا ! خنده دار استيليخنيو

ا چون پانياگر ماركت بتواند بسنييمقاومت ها را به سمت !خواهد نموديشتريباريبشكند، قطعا سقوط

قو امتياگر هم قرار باشد زور بانيبه و به سمت باال بازگردد، اپيپ10تارگت را حدودديمقاومت ها نرسد نيباالتر از
م .ميگذاشتيمقاومتها

خ خودش دارديمهم برايتيكاركتر شخصكيهم JPYآنكه خود ارز ضمن  حساس استيلي، كه به اعداد رند

قزين 81.00سطحيحتنيبنابراو .به سمت باال گرددمتيممكن است موجب بازگشت

،يهرحال چون بنا به  ما بر آموزش است

 نكرده است،يرييتغقهيدق15ميتاطيفعال شراو

نمشنيفعال به پوززين من .زنميخود دست

ميول شو اندكيليخيبا ضررايصفريروديداشته باشلياگر تماديتوانيشما ،دي، فعال از بازار خارج

تاطيسپس دوباره منتظر شراو د،يبمانقهيدق5ميفرميسل استاپ مناسب در
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و ترد ادتاني !كار خروج موقت از بازار استني، همواره بهتريو دودلديباشد كه هنگام شك

دياوال هرگز برا چون  نخواهد شد،ريسود كردن

همو و سپس سود كردنياصل برانياولديباشهيدوما ، ضرر نكردن باشد !ما

، من به شخصه ترج بهرحال .را باز نگه دارمميشنهايفعال حداقل نصف حجم پوز دهميمجيهمانطور كه گفته شد

 سالم جناب پشوتن:نقل قول

ق بايمحل مناسب 1.3850قرمز نره نقطه emaريزمتيبه نظرتون اگه  هست؟يواسه

. بله

.ما هماهنگ استياستراتژطيقطعا با شرا

باشنيدرصورت فعال شدن پوز اگرچه ، تا MACDتيوضعديتان ز5و15يهاميرا در كيتا.دينظر داشته باشريبدقت
س .خروج ندهند گناليوقت

رويشنيپوزنيالببته من خودم چن ام وروييرا .نگرفته

رو چون  دارم، USDCHFنيو همچن USDJPYيفعال دوتا سل

، اجازه گرفتن پوزهيسرماتيريمد كه نمديجدشنيام .دهديبه من

نشنيبه هرحال پوزيول مزيشما .باشديمنطبق با روش من
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رو گناليس-یاضافنیتمر .فرانکیسل
دكيهمنيا رو SELLشنياز پوزگهيمثال اميكه امروز .فرانك گرفته

سيعني ا گناليدرواقع :صورت گرفته شده استنيفوق به

INSTANT SELL USDCHF@0.9655 & 0.9649 
SL1 = 0.9700 
SL2 = 0.9679 
TP1 = 0.9619 
TP2 = 0.9605 

فيعني .انتخاب شده اندپيپ50و30يروكسيتارگتها بصورت

ضم مستندات امهيارامهيالزم را هم بصورت )در اخر اين مطلب ميتونيد عكسها رو ببينيد(.كرده

مسهرك ادينماي، آنها را بررسياضافنيتواند بعنوان تمريدوست داشت ، سازگار بوده اندطيبا شراايكه ايآموزش داده شده
ر؟يخ

 در سود فرو رفته بود،يمذكور اندكشنيچون پوز ضمنا

جدكي،ميكه قبال گفتيقانون طبق .مياضافه كرديقبلشنيبه حجم پوززينديواحد

مميهاشنيبه دلم برات شده است كه پوزبيعج امروز  !!!! خورندياستاپ

، نكهيايچه كنم كه برايول  بتونم اعتمادبنفس شما را باال ببرم

كن تا م فاركسكهديباور و هم د،يرسيدر آن به سوداورديتوانيهم ساده است

ايراهچيه احيحس كنكجكاويچند روز نكهيندارم مگر ، با پوزينيبدب انايو كنمنيآناليهاشنيشما را ، جبران .خودم

م انشاهللا و ، ن دونهيكه خدا هم چون از درون دل من خبر داره ،رهيختميكه

پيم كمكم عزشيكنه تا آبروم  ...ميبگذر ....حفظ بشه زانيشما

ببميكنيم صبر چيشنهايپوزيبرامينيتا سل.اديمشيپيامروزمون :روي فرانك عكسهاي سيگنال
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!دادمیعجب سوت
توپيپ40درحدود فرانك ولي، رفته ، !بسته نشدهيسود

!!ميبگذاريپيپ30مون تارگتشنيبخش اول پوزيقرار بود براكهيدرحال

؟نيگفت اگه  كجا رو اشتباه كردم

:اول شكل



39 صفحه فارکس به سبک پشوتن دوره مقدماتی   

:ديشكل جد

 کم کردن حجم پوزیشنھا
ز ،شنياز باز بودن پوزياديزمان مو ها گذشته ! شوميمن دارم كم كم خسته

رويطرف از ، داره و روند صعود گذارهيمريتاث وروييسقوط طال م ورويي، .كنهيرا با مشكل مواجه

م نمودار همديدونيفرانك هم كه حتما ميريپذريتاث وروياز نمودارشهيكه .رهيگيمعكوس

.رو نصف كنم JPYيشنهايكه حجم پوز دهميمحي، ترجليدالنيا به

:الت 0.1با حجميقبليهاشنيپوز

:الت 0.05 افتهيبا حجم كاهشديجديهاشنيپوز
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پاو بنييدرمورد فرانك هم نقطه استاپ را تانياخريدر باالقايدقيعني اورم،يتر :قهيدق5ميقله در

م همانطور مدييفرمايكه مالحظه رلي، چون بازار همواره شد(!!) داره ختنيبه كرم ، !زهيريمنييپادايبالفاصله بعد از اقدام من

!ندارهياشكاليول

همميگفت چون ، نه سود كردنشهيكه !مهم ضرر نكردن است

اشهيهمو كن نطوريبا خودتون :كهديفرض

ها قرار ، فرصت و آسان تر از امروز در انتظارتون باشهاريبسيياست كه فردا !بهتر

نددهيايهاتيموقعيتون رو براهيكه سرماديكنيسع پس ، از دست .ديال فردا

:نوشتيپ

، بدجوريكيكهنميبيم !دياصال غصه نخور! ندارهبيع!بازار حالشون رو گرفتهيدو تا از دوستان

دق چون كهنيهمقايقانون بازار : است

شدد،يتون عمل كردني، برخالف قوانهيثانكييكه شما فقط برايا هرلحظه و در همان لحظه بازار رودايبالفاصله حالتون
!رهيگيم

ديكيديبزار!!د؟يكنينم باور ترگهيدو سال م... كردن تون بگذرهدياز !ديكنياون موقع حرفم رو باور

همقايدق اتفاقا پ-هاياست كه خارجليدلنيبه ا شتريب راهنيكه دوتا توهايرانياز ما :كهنديگويم-پاره كرده اند فاركسي،

گنيبهتر ماركت« و سخت !»معلم شماستنيرتري،

و مجازات رفتارها چون ، پاداش ميدر لحظه و غلط شما رو .دهيدرست

!هاميشديخرافات

كنيول حقميچه دققتيكه  ....است كه گفتمينيهمقاي،
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 ...پاسخ دو نکته

 فاصله قيمت از موئينگ قرمز نشانه بی ثباتی قيمت
:نكته اول

ا:نقل قول ه؟يچتيتا موقع2نينظرتون در مورد

.مخالفم

ق تامتيچون اوال فاصله زنگياز مووقهيدق5ميدر باديقرمز رنگ و نشانگر  شتريبحيبعدا توض(استمتيقيثباتيشده
)خواهم داد

:نكته دوم

ز:نقل قول ،شنياز باز بودن پوزياديزمان موها گذشته ! شوميمن دارم كم كم خسته

رويطرف از ، داره و روند صعود گذارهيمريتاث وروييسقوط طال م ورويي، .كنهيرا با مشكل مواجه

م نمودار همديدونيفرانك هم كه حتما ميريپذريتاث وروياز نمودارشهيكه .رهيگيمعكوس
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هميكه منتظرتون گذاشتم، چون برخديو ببخشريبخيشب همگ دقنيدوستان داشتند تا پشيپقهيچند و دايبه مرور مطالب
م2كردن عزينكته موردنظر .هماهنگ شوندگريبا همد زانيپرداختند، مجبور شدم صبر كنم تا همه

بسييها جواب !بوديو عالبايزاريكه همه دوستان دادند

م بدون ا.ميگويتعارف و ظرافتنيواقعا لذت بردم از عزيهمه دقت .ديدار زانيكه شما

ا-دارم كه اگر شما مانيا و انگ زانيمنيبا و البته نبوغزهيتالش هد،ينرستيبه موفق فاركسدر- وپشتكار دچيپس يگريكس
.را نخواهد داشتياقتيلنيهم چن

 ....درباره پاسخ دو نكته مورد نظر شتريبحيتوضياندك اما

.مختصر نكته اولحيتوض

.مخالفم

ق: چونميكنينمديتر تامتيفاصله زنگياز مووقهيدق5ميدر باديقرمز رنگ و نشانگر بعدا(استمتيقيثباتيشده
)خواهم داد شتريبحيتوض

م وتريكامپكهيكه اگر هنگامديبار از من سوال كرده بودنيتاكنون چنددينيبب پاديكنيخود را روشن بادينينشيم ستميسيو ،
شويحركت بايكه مدتديمواجه آديبكندياز شروع آن گذشته باشد، چه كار شوديتوانيماي؟ ديقديبااي؟ديبالفاصله وارد بازار
د؟يمذكور را بزنتيموقع

بسنيا ، پاسخ سع. دارديمفصلاريسوال حدنيفعال فقط درهم. آن را خدمتتان عرض كنم حاتيفردا بطور كامل توض كنميميكه
چن تانيرا براييشنهاياتفاقا امروز من عمدا فقط پوزديكه اگر دقت كرده باشميبگو يعني. داشته باشنديطيشرانيانتخاب كردم كه

ونيفرانك،شنيهر سه پوز مم،يكه امروز گرفت وروي، .بازار قرار داشتندريمس انهيهر سه در

اياز موارديكي همديريبگميبراساس آن تصمديباطيشرانيكه در قني، تانگيبا موومتيفاصله قهيدق5ميفرميقرمز در
.است

مسمتيقيكل بطور ، همواره چندريدر طول منگيبار موونيخود . كنديقرمز رنگ را تاچ

ميلحظاتيبازار برايعني و اندك كاهدياز سرعت خود مي، و صبر  برسد،»متيق«يكيقرمز رنگ به نزدنگيتا موو كنديتوقف

، انگار كه فنرو و جهشيسپس ماركت ميآزاد شده باشد، مجددا حركت قدرتمند و ادامه .دهديخود را آغاز كرده

ا حال سياگر در لحظه ا ستميكه شما پشت قد،يخود نشسته داديزيليخقهيدق5نگيمووازمتيفاصله گرفتنگريشده باشد،
نشنيپوز ن.ستيبه صرفه خديآن هست ازمنديچون بگدايپيرا برايبزرگيليكه استاپ ، درنظر .ديريكردن حدضرر مناسب

كنيحالت بهتر است اندكنيارد قديصبر و هنگامكيقرمز نزدنگيبه موومتيتا .ديشوشني، وارد پوزديبه آن چسبكهيشود،

خيحت قديتوانيمد،يمواجه باشيقدرتمنديلياگر با حركت رسدينمانزينمتيمنتظر جهش دوباره بهمتيقدنيو به محض
، پوزنگيموو شوشنيقرمز و وارد بازار .ديخود را گرفته

، بعنوان حدضرريآبايسبزيهانگيقدرتمند، انتخاب موويليخيانتخاب استاپ در حركتهايروش مناسب براكينيهمچن
!است

مدايپكينزد Low، نقاطيتوان به راحتينمعيسريليخيچون در حركتهايعني آبينگهاياز موو توانيكرد، و ،يسبز
قيدرلحظات .است، استفاده نموددهيقرمز خوابنگيموويرومتيكه
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 روز پنجم

.فروش دPر کانادا گناليس
و صرفا بعنوان ، و تمركيبدون مقدمه سهي، نه اراگريديآموزشنيمثال ميرو(!!) گناليو فروش .ميپردازينمودار دالر كانادا

كلقهيدق15ميفرميتا در و قرار دادن پوزيروند نزولصيتشخيالزم براطيشراهي، ، زشنيماركت ريسفارش فروش در
مبرق 1.200 : باشديرار

وميمان را به دو بخش كوچكتر تقسشني، حجم پوزشهيطبق روال هم ، دنييپايرا اندكيكيكرده ميگريتر از تا اگر.ميدهيقرار
ق پمتيروال حركت ، با حجم كوچكترشي، برخالف انتظار ما شويرفت .ميمتضرر

مني، به سهولت اولقهيدق5ميفرميتا در ، كه بگشنيدوم پوزمهينيبرا توانميقله كوچك را  كنميمدايپ رم،يخود، پشت آن سنگر
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تا،ييجادوينگهايمووتيجالب است كه وضع حت15،5ميفرميدر هر سه و شنيو مناسب ورود به پوزيكامال نزول قه،يدق1ي،
:قهيدق1هم چارتنيا.فروش هستندشيپ

و ورود به پوزيروند نزوليالزم جهت تشخطيكه شراميقبال گفته بود ز SELLشني، :هستندريبه صورت

پايآبنگيمووبيش-1 .استنيي، به سمت

و موويآبنگيموو-2 پانگياز همه باالتر .تر قرار داردنييقرمز از همه

زمتيق-3 .قرمز رنگ قرار گرفته استنگيمووريدر

م.ميسه مورد را كه قبال گفته بودنيا چميخواهيو اكنون جدييزهايبا ديكي،ميگرفتاديدايكه نگريدو نكته طيبه شرازيرا
كنيمناسب برا :ميورودبه بازار، اضافه

و خوشگلنگيموو-4 ه(!) ها كامال صاف، باز و مطلقا .نگذاشته انديباقيابهامايويو تاب خوردگچيپ چگونهيهستند،

و فاصلهنگيبه مووكينسبتا نزدمتيق-5 ، . از آن ندارديچندانيقرمز رنگ است

تانيا حت15،5ميفرميدو نكته در هر سه و .برقرارندقهيدق1ي،
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 تمرین اضافی
مگريديبعنوان مثال و در لحظات جاريكه ، خدمتتان ارايتوانم بصورت زنده مم،ينماهيبازار چارتتيكه وضعديايبه نظر

:مناسب باشد ورودالري

ميروند صعود وروي،قهيدق15ميفرميدر تا تانيآخريدر باالميتوانيبخود گرفته است، ولذا ياحتيوقهيدق5ميفرميقله ها در
سقهيدق 15 ده BUY STOPيها گنالي، .ميخود را قرار

مدييدقت بفرما لطفا ال EURUSDدييفرمايكه همانطور كه درشكل مالحظه ايو NTZتيچهار كندل است كه از وضعيصرفا سه
NO TRADE ZONE هم رونيب پكينيآمده است، واگر بعنوان مثال تا مشيساعت آديديپرسياز بنده يبراطيشراايكه

رار؟يخايورود به بازار مناسب است .دادميم»يمنف« بصورتپاسخ شما

ا م نجاستياما حاال ! افتديكه كوزه گر در كوزه

ا به و نمودارها نكهيمحض ميمتن م كنم،يفوق را آماده رايارسال كنم، بازار حركت جهشكيتاپيكه آنها را برا خواهميو خود
و بعنوان مثال چارت  ، ز ورودالريقهيدق5آغاز نموده :ديايدرمريبصورت
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مييصداكيجالب است كه انگار :كهديگويدر گوش من

كنيآها« روكي! پشوتن، حواس خودت را جمع ا! رنديگيمشنيدستت پوزيعده دارن از ياز حالت آموزشكيتاپنينگذار كه
و به تاپ ، »! گرددليتبد گناليسهياراكيخارج شود

ایکسایآ رو BUYشنیپوزنیموفق شد ؟رديبگ EURUSDیرا

باليتحل(!!) طبق روش پشوتنياگر كس ايحتديكرده باشد، قاعدتا يباشنيپوزنيقبل از آنكه بنده اعالم كرده باشم، خودش به
.باشددهيرس وروييرو

كسو .را گرفته باشد، قطعا تا االن هر دو تارگتش زده شده اندشنيپوزنياياگر

كه خواستميم حاال  بپرسم

عزكيهر لطفا ازياز دوستان  سود شده اند،ني، اگر موفق به گرفتن

هم هم  ند،ياعالم بفرما نجاياكنون

ساو و آريبنده و و خوانندگان گذشته ،كيتاپ ندهيدوستان !و خوشحال سازند شاد را

!ميصرفا از بابت سود كردن شما خوشحال بشو نكهيا نه

ار،يخ و هم برايشما عاديكرد كه هم براديبه بعد آنقدر سود خواهنيمطمئنا از .بندهيشود

م«ميگويم اگر ا»شوميخوشحال كهنيمنظورم از : بابت است

، نه تنها تمام مطالب شوميم متوجه ايرا كه تا االن آموزش داده ام، به خوبيكه شما د،يفرا گرفته

ايحت بله انيآنقدر در مد،يروش مسلط شده ، به بررسييراهنماايو بدون كمكييبه تنهاديتوانيكه خودتان وياز طرف بنده
د،يبازار بپردازليتحل

و تواناليبا اتكا به تحلو !ديخودتان، به كسب سود از ماركت بپردازيهاييها

هر ضمنا امياز دوستان تصمكيلطفا اگر ، انيگرفت مذ Historyرياعالم كند، حتما تصو نجايموضوع را نمعامله زيكور را
هد،ينامه اش نمامهيضم اچيتا و شبهه زم-كيخوانندگان تاپريسايبرايشك حقنيو زمان بدبنيكه عموما به و ، شده اند

.نمانديباق- هم دارند 
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ا !ديمتن را حداقل سه بار بخواننیلطفا
 چگونگی بررسی وضعيت بازار

،  خب

.ميبازار داشته باشتياز وضععيسريبررسكيتادياجازه ده

كسمينيبب تا و به ماركت وصل شده باشد، وترشياالن كامپنيهميبعنوان مثال اگر  را روشن كرده

بايميبازار، چه تصميفعلطيمشاهده شرا با د؟ياتخاذ نماديرا

.ميكنيميدالر را بررس/ورويزوج ارزتيوضع ابتدا

تا ورويچارتنيا :قهيدق5ميفرمياست در

د مشبيهمانطور كه از»متيق«كهدييفرمايخدمتتان عرض كردم، مالحظه از سرعتيقدرتمند، اندكيحركت جهشكيپس
 خود كاسته است، 

تاو ،  برسد،متيقيكينزديرنگ به حوال قرمزنگيموو آنقدر منتظر شده

او ا نكهياحتمال رويبه بعد، ماركت پس از اندك نجاياز ،ديخود را آغاز نمايقرمز، مجددا حركت جهشنگيموويتوقف
!استاديزاريبس

كل در ميواقع دو حالت :توان در نظر گرفتيرا

پااي-1  خواهد شكست،نييماركت خط قرمز را به سمت

 فرو خواهد رفت، NTZطيبازار به شرا جتاينت كه

ق نكهياايو-2 ميشدههيتخليقرمز رنگ، انرژنگيبا موومتيتماس  دهد،يبازار را به آن پس

جاكيمانند تا ، مجددا از و به سمت باال بپرديفنر .خود رها شده

م 1.4055دريعنيقلهنيآخريرا در باال BUY STOPكيمانيبنابرا مم،يكنيثبت ببميمانيو فعال منتظر امينيتا ايكه
پامتيق منييبه سمت  باال؟اي كنديحركت

پانگيموواياو منييقرمز رنگ به سمت ر؟يخاي شوديشكسته
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ق اما پامتياگر منييخط قرمز رنگ را به سمت :حالت متفاوت را داشت2توان انتظاريبشكند، بازهم

ق-1 پامتياگر ولنيي، خط قرمز را به سمت آبيبشكند : تر نرودنييپاياز خط

! قرار دارد ناقص NTZطيبازار در شرامييگويم نصورتيا در

نيتيوضعنيدرچن دهيكار خاصچيهستيالزم ميبازار، اندكيفقط چون نسبت به ادامه روند صعودد،يانجام م،يشويمشكوك
و تمركز خود را برو بيبررسيدقت نظر .ميكنيم شتريحركات ماركت

ق-2 آب مت،ياگر نيخط پازيرا نيو بنابرا. وارد شده است كامل NTZطيآن است كه بازار به شرايشكست، به معننييبه سمت
ميقبليتمام اوردر ها .ميكنيخود را كنسل

قدييدقت بفرما-3 آبمتيكه درصورت عبور هياز خط !ديعنوان ندارچيرنگ، اجازه سل كردن را به

با SELLآنكه مجوزيبرا چون كنديبه ما داده شود، ، كامالقهيدق15ها در چارتنگيمووتيتا ابتدا وضعميهنوز آنقدر صبر
پابيو ترتبيو باشينزول و به سمت بگنييمناسب تاكهيدرحال رند،يقرار .هستنديصعود نگهاي، مووقهيدق15ميفعال هنوز در

.ديرا حداقل سه بار بخوان باال متن لطفا

و تكنهيكل تا ايكهاينكات عمنيمهم مستتر در كنقايمطلب را .ديدرك

!یبلیآموزشنیتمر!نه گناليس
ا ع نكهيقبل از ، وضعييبه نانوا(!)اليحسب االمر ، گذارميم تانينمودارها را هم براريسايكلتيبروم

سع خودتان اياضافنيبعنوان تمرديكنيهم و درصورتيچارتها را بررسني،  اسفارشياقدام به ثبتد،يصالح دانستكهينموده
:ديينماشنيپوز

1-EURUSD :قلهنيآخريدر باالديخرشيپشنيثبت پوزيمناسب برا. استيروند صعود.

2-GBPUSD :وليروند نزول ، دلياست ويفيبالتكلليعدم ورود به بازار به ق NTZايبازار متيناقص به سبب قرار داشتن
آبينگهايموونيدرب و .يقرمز

3-CHFUSD :دل شليعدم ورود به بازار به قهيدق15در چارت نگهايمووبيمبهم بودن

4-USDJPY :مناسب برايروند نزول ، زشيپاي SELL STOPشنيثبت پوزياست .ممينيمنيترنييپاريفروش در

5-AUDUSD :بصورت ثبت سفارششنيگرفتن پوزي، مناسب برايروند صعودBUY STOP قلهنيآخريدر باال.

6-USDCAD :مناسب برايروند نزول ،  SELL STOPثبت سفارشايويفروش بصورت فورشنيثبت پوزياست

تر به ايدرهايهرحال ميحرفه ذل«تواننديهم !باشند» ...زن

، جهتيفوق در لحظات جاريو شكل مربوط به چارتهادياز دوستان محبت بفرمايكي، گردميبرمييلطفا تا من از نانوا پس را
و همچنريمالحظه سا .نديبفرماهيارا نجاي،همكيتاپويثبت در آرشنيدوستان

، آقا ضمنا !، حضار محترمانيخانم ها

دكي نديخر گناليس چكداميه نهايا:ديياستدعا دارم كه دقت بفرماگريبار !ستنديو فروش

سو ن گناليمن هم ! ستميفروش

نمهيسرماتيريمد و ! كنميام در كل عمرم نكرده ام

دلليو تحلهيبدون تجز مبادا ككيرا شنهايپوزنياي، تمامريحقنياضيعراليو صرفا به و !!ديريبگييلويهو بصورت عمده

و نخواهم گرفت شنهايپوزنيايخودم هم تمام من ، .را نگرفته ام

ا پس ، صرفا بعنوان نمودارهانيلطفا به و تمرييموارد .ديي، نگاه بفرما شتريبني، جهت آموزش
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زجیاز نتایجمع بندکی و ا انھایسود  ... نجایتا
!من برگشتم

هااي،تياز وال استرديفكر نكن !از تاالر بورس تهران برگشتم

!برگشتميبربريياز نانوا!ريخ نه

د پس خرريچرا انقدر ؟ مگه ميدو تا نون بربردنيبرگشتم !؟ كشهيچقدر طول

بانيالشيدل مديبود كه ، دوتا بسته هم پوشاك بچه دلويك9زيسايكي.دميخريسر راهم و !لويك13زيسايگري،

!هزار تومان ناقابل33=19+14مبالغشون شد از قرار كه

!!هر هفته من استديخرانيجرنيا البته

و10دوتا بچه چون ، كه ماشاهللا هركدوم خرابكار2ماهه ا كننديميساله دارم  ..... !!!هوااااانيدر طول روز

، بگذر .ميخب

ايجمع بندكي :ميداشته باش نجاياز كارمون تا

م رويشنيتاحاال پوزدييفرمايهمانطور كه مالحظه .تارگت خوردهميگرفته بود ورودالرييكه

روشنيبخش اول پوزو بهيمون رس TP1دالر كانادا هم ،دهيخودش

ننيبنابرا ترمهياستاپ الس انيآخريو درست در باالميكنيمنگيليدوم دالر كانادا را جديقله قهيدق5چارتيتودايكه
مليتشك ، قرارش :مثبت بشه ندموني، برامي، تا اگه استاپ هم خوردميدهيشده
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 ...امروزیگنالھايسنیآخردیشا: چھارم روز
، شرا و همچنيرو براديجدطيخب .ميكنيميبررس وروينيپوند

خياقهيدق15و5يهاميفرميتايروش ما چون اساس كارمون برمبنايتو است كه پس از گذشتيعيطبيلياست، پس
فطيساعت، كل شرا2مثال به اندازهيمدت زمان !بشود كونيبازار برامون كن

م پس دو BUYيو مناسب برايصعودتيفالن ارز در وضعميگوياگه مثال من االن سه ساعتايكردن است، ممكن است
بايهم اكنون روند نزول:كهميبگويبعدش به سادگ و !ميريبگ SELLهمان ارزيرودياست

و استاپهاو و درحدود مانياتفاقا چون تارگت ها خپيپ50يال20هم نسبتا كوتاه ميليهستند، كيكه در طول افتديمواقع اتفاق
، هم از با رويروز مكييكردن و هم پس از مدتميكنيارز سود روي، .همان ارزيمجددا از سل كردن

.ميبگذر

:هستند صفحه بعدبه شرح GBPUSDنيو همچن EURUSDيارزهاطيشرانيآخر

1-EURUSD15ميفرميتا
هنوز روند نسبتا:قهيدق

، اگرچه به نظريصعود است
 واشيداردمتيق رسدكهيم
م واشي نگيو موو شوديمتزلزل

.شكنديمنييقرمز را به سمت پا

2-EURUSDميتا
در:قهيدق5ميفر

هانيآخر يقله
يشنهايچارت، پوز
BUY STOP را خود

كه با خطوط قرمز-
رنگ مشخص كرده ام 

م- .ميدهيسفارش
ق تامتياگر ميدر

زقهيدق15ميفر ريبه
بايآبنگيموو ديبرود،

اوردرها را كنسلنيا
كن.ميينما گفتمديدقت
نه 15 !قهيدق5و
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3-GBPUSD و از حالتينزولطيدر شرا:قهيدق15ميفرميتا م.دهيخارج گرد NTZاست به فكر ثبتميتوانيپس
زيشنهايپوز هانيآخرريفروش در :ميشده باشليتشكيدره

4-GBPUSD تاتيوضعيرا برمبنايهمواره اوردر گذار:قهيدق5ميفرميتا و دره ها در انجامقهيدق5ميفرميقله ها
ا.ميدهيم ام SELLSTOPيهاشنيپوزتيهم موقع نجايدر :را با خطوط قرمز رنگ مشخص كرده
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ب  ...مختلفیارزھانيارتباط
ر وروي پاختيناگهان !گذاشتيما را در حسرت فعال شدن باقيشنهايو پوز....نييبه سمت

تاو زيحت قه،يدق15ميفرميچون در رسيآبنگيمووريبه بهطيو شراد،يهم شدليكامل تبد NTZبازار اوردرميگشت، مجبور
كن وروييها .ميرا بطور كامل كنسل

پا ورويچرا ناگهانديدانيمايآ اما !حركت نمود؟نييبه سمت

!ماركت بودند؟يها نشانگر حركت صعودنگيتمام مووكهيدرحال

دليدل :هم خدمتتان عرض كردم روزيآن را

بيميمستق ارتباط !وجود دارد»وروي«با نمودار»طال«حركات نمودارنيكه معموال

ز در مريشكل نمودار) چارت سمت راست(طاليو نزوليپس از آغاز حركت ناگهانيكه بمدت كوتاهدييفرمايبه وضوح مشاهده
چپ(زين وروي پايتوان صعود) چارت سمت و به سمت :نموده استزشيرنييخود را از دست داده

 شكل موجود نبود

 !!!ساعت بوده استكيدرحدوديزيچ» مدت زمان كوتاه«نيا البته

؟ خوشتون !اومد نه

مديتريهاينكته جزو شعبده بازنيا !شهيكردن محسوب

هدريتر كه دلچيبتونه بدون و فرمول مستندليگونه ازيو منطق ، خودش رو براكي،مثال بازاريناگهان رجهتييتغيساعت قبل
!آماده كنه 

ازكيشهيهمديكنيسع ا»طال«هموناي XAUUSDچارت كوچك خودتون داشتهشياز صفحه نمايرا بصورت باز در گوشه
.ديباش

چن تا ، در مقابل هانيدر مواقع لزوم ميكه بازار بطور ناگهانيو خالف منطقعيسريحركت د دهد،ياز خودش نشان گريشما
.دينشو!) الاقل متعجبايو(ريغافلگ

نريسا  دارند،يارتباطات مشابهگريكديبازيارزها

رويريپذريموجب تاث كه .شوديمگريهمديحركاتشان از

او منياتفاقا به شما هم ايكييروي، تا درصورت مشاهده حركت واضح دهديفرصت را اقالم، خودتان را از قبل آمادهنياز
ديينما

ح-ياحتمال رخ دادن حركت مشابهديشا كه رو- برخالف منطق نموداريتو ديبر كه موردنظر شماست، وجود داشتهيگريارز
.باشد

 ده،يمليسروشانه تشكشيكه طال آرايمثال وقتديتوانيمد،يكنييماجراجويليخدياگر بخواهيحت

رونيآماده باش شما !!ديبكن SELL وروييتا به موقعش
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 ....یمارکت در لحظات جارتيوضعتشریح
، سالم مجدد  خب

.ديخسته نباشيو همگ.

هاديبازد تعداد بهيليخكيتاپيكننده و صرفا رس16كم شده !استدهينفر

تو آخه انيايشما اي، كه ما را حسابديمدت انقدر به ما لطف داشته حتما در اغلبميكه انتظار داشته باشديبد عادت كردره
!!ميكننده رو در هرلحظه داشته باشديبازد40،50مواقع 

تويتويشنهايپوزريدرگتيكه اكثرنهيالشيدل احتماال ايضررشون و منيبازار شده اند، يروشيكه متاسفانه برمبنادهينشون
ترهياراكيتاپنيايكه تو ، !نكرده اندديشد

؟ديدونيم !چرا

تو چون !نبوده استيخوبطيشرايامروز بازار اصال

، كه نه توانسته تصميفيو بالتكلقيحالت تعلكيدر اغلب مواقع دچارو بگميبوده ارهيبه باالرفتن و نه اراده ،يمبني، بر سقوط
.در ماركت وجود داشته 

! نوع ماركت هستندنيمعموال بدتريطيشرانيچننيا

ترياريبسو ندرياز مشنيدو تا پوزيكيبخاطر صرفازيها غل خورند،ياولشون كه استاپ و احساسات منفانيدچار ويعواطف ،
جو«ژهيبو  شوند،يم»ييحس انتقام

مهيجبران اندك ضرر اوليبرا جتاينتو و آتش ، خودشون رو به آب و انگار كه بخواهند ارادهيشون بهيزنند، خودشون رو
و بزور بازار رو به حركت دربليبازار تحم ، غديجديهاشنيمرتبا شروع به گرفتن پوز اورند،يكرده و ... كننديميرمنطقيو

ميوقتنيبنابرا منديايبه خودشون و بزرگيبا ضررها،يشيو افزايكه بصورت تصاعد شونديكه متوجه .مواجه شده انديهنگفت

تريكيخوشبختانه و شروطيهايژگيونياز مهم ، قواعد ،ميدار» نكردنديتر«ياست كه برايروش ما

حتديشا كه !باشند» كردنديتر«ياز قواعد الزم برا شتريباريبسيتعدادشون

خ ادتونيوالبته ايليباشه كه من هنوز ، فعال براتون نگفتمنيقواننياز (و نكات را هم از نظر MACDتيوضعيمثل بررس:
شيمقدار جبر وبيو هم از نظر ، تغايآن ب راتييتوجه به ونگيموونيفاصله ، پاايها و تانيآخرنييحد باال 4ميكندل در

و و1ساعته ، وجايساعته ايكه انشاهللا بزود) آخريال....و MACDيروييواگراودعدم گريكديموارد را هم در كنارنيهمه
.گرفتميخواهادي

، كه آن را برمبناشنيپوزكيمثالكهديروز تجربه كردكياگرو ،، استاپ خورده استديروش من گرفته بوديخاص شما
!ديو دل نگران نكنوسيمطلقا خودتون را ما

دلديمطمئن باشو ساياز عدم آگاهيصرفا ناشلشيكه و عواملريشما نسبت به بايپارامترها ، كه لياون ها رو هم در تحلديبوده
ميها طبيول...ديداديخودتون دخالت ايشنيپوزريخودتون رو درگد،ياست كه چون فعال ازشون اطالع نداشتيعيحب ديكرده

نيهمانطور كه گفتم انشاهللا بزود والبته.... كه ارزشش رو نداشته و مشاهده خواهديفراخواهزيهمه اون ها را كهديگرفت، كرد
خايكدومشون هم نكتهچيه پيليمطلب و همديهمونطور كه حتما موافق هست! نبودهيادهيچيغامض كلنيكه تا مطالبهيجا هم

و ساده بوده استاري، بس .سهل
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 ...بازارتيادامه وضع
ا ، در لحظات فعل نكهيخالصه تويهمانطور كه گفته شد NOهمانايفيبالتكلطيشراي، بازار TRADE ZONE و. قرار داره

دديباز ندارشنياگه پوز .ديامشب به خودتون استراحت بدهيبراگهيبهتره كه

همميگفت تغ NTZحالتنيكه امروز بازار در اكثر مواقع در و مرتب جهت حركت خودش رو درواقعاي. دادهيمرييبوده است،
ا .حركت خودش انتخاب كنديرو برايكه اصال نتونسته جهت مشخصميبگينجوريبهتره

تريليخيژگيوكيميهمانطور كه گفتو دقديقدرتمند در روش ، چننيهمقايما به،ينامساعديبازارهانيمطلب است كه در
تر نكهيايجا بمي، مرتب استاپ بخورگريديدرهايمثل اغلب مون شنهايپوزيبرايچه اتفاقدياگه گتف....ميافتيب رونيو از بازار

!؟ افتهيم

:دييخودتون مالحظه بفرما! من جوابش رو نگمديبگذار

م. بله ، تمام پوزتي، به محض نامناسب شدن وضعكيروش ما بطور اتوماتدييفرمايهمانطور كه مالحظه ها رو كنسلشنيبازار
!كنهيم

تر90برخالف-مايعني ب درهايدرصد جامعه ميهاشون رو در بازارهاشنيتعداد پوزنيشتريكه ، مايول- رنديگيرنج درعوض
نمطياصال در شرا ، وارد ماركت و جوش بخورميكه تازه بخواهميشوينامناسب بازار زايوميحرص و از آن خارجانيمثال با ضرر

.ميشو

، كه ما را از مستهلك شدن در ماركتهايقانوننيمهمترگريد كبارينيبنابرا ميرا و نامناسب نجات خدمتتان دهد،يرنج
كنميميادآوري

تايوقت و سپس ان را در خالف جهتيآبنگيبه سمت موو»متيق«، نمودارقهيدق15ميفرميدر رنگ حركت كرده
مشنيپوز ايما هايشنهايپوزهيكل نصورتيشكند، در ، كه قبال سفارش بطور كامل كنسلم،يآنها را ثبت كرده بوديخود را
.ميينمايم

پيشنهاي، اغلب پوزديكه در شكل باال مشاهده فرمود همانطور ، ، حذف گردشيامروز ما . دندياز فعال شدن

كهيرو SELLSTOPعددكيو SELLعددكيمانده اند،يكه فعال همچنان باز باقييهاشنياكنون تنها پوز هم ، پوند هستند
ديكياز قبل  و .مانده استيفعال بصورت فعال نشده باقيگرياز آنها فعال شده است
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غيشنهايپوزتينمودار پوند به همراه موقعتيوضعنيهم آخرنيا و :ما رفعاليفعال

:كه فعال شدندميداشتشنيدرواقع امروز كال فقط سه تا پوز

1-BUY EURUSD@1.3995 

شدپيپ+50با كه .سود بسته

2-SELL USDCAD@1.0200 

با كه شدپيپ+30بخش اول آن .سود بسته

تر بخش شدكي، در نزدميكرده بودنگيليدوم را چون خوشبختانه استاپ آن را .صفر بسته

3-SELL GBPUSD@1.5739 & 1.5724 

. آن مشخص نشده استفيهنوز تكل كه

تغ اگر ورييماركت دوباره به سمت باال م NTZجهت داده .بندميبشود، نصف حجم آن را

م ا دونميالبته .و قرار بود درس امروز تمام شده باشهديخسته شده

اكييول حينكته .اومد نگمفميرو

ادينيبب دقني، ، وينمودارهايلحظه بازار است برانيهمتيوضعقايشكل : ورويپوند
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م غد،ييفرمايهمانطور كه مالحظه و با چشم مهردو شون فعال (!) رمسلحيدر ظاهر .نييپاانيدارن

خيريگشنيدوتا چارت از لحاظ پوزنيام،يادگرفتي نجايكه ما تاايباتوجه به مجموعه نكاتيول ، باهم فرقيليو نحوه برخورد ما
: كننديم

ق نگهايمووتيچون هم موقع. استيپوند روند كامال نزوليمثال برا-1 و هم نگيمووريزمتيهمه شروط موردنظر ما رو دارن،
.قرمز رنگ قرار داره

ايبراطيشرا و زشنيآل است كه اگه االن آخر وقت بازار نبود، حتما من با پوزدهيپوند آنقدر مناسب نقطهنيترنييپاريسل در
م !شدميوارد بازار

!د؟يگفتيميچدياگه شما بود.... ورويياما برا-2

كنهي  ...ديذره فكر

پ وروي، رونددينيبب وليصعودشيتا چند ساعت ، نيبوده است و مشخص ؟ايشهيميكه داره نزولستياالن مختل شده  نه

. استگرينسبت به همد نگهايمووتيوضع منظورم

و معتبر تر استگهيديهانگيكه از موو(يآبنگيمووبيش مثال و سبزينگهايموويول. استيهنوز صعود) قدرتمندتر قرمز
پ ، كه شراچيآنچنان در هم روند بازار نامشخصيعني. داده اندرييتغ NTZبه حالتيبازار رو از حالت صعودطيو تاب خوردن

.شده است

زمتيقيطرف از ايابنگيمووريهم اومده تا انيرنگ، كه م NTZطيشرا جاديباعث حتيطيشرايعني.شهيكامل اجازه ثبتيكه
!ميرا هم نداريبصورت اوردرگذارشنيپوز

پادينيبيم پس ، ظاهرا هردو دارن به سمت منييكه دوتا نمودار كه در نگاه اول  كنند،يحركت

تقيدقليو تحلهيتجز بعداز داشتهشنينگرفتن پوزايگرفتنيرا برايمتفاوتطي، ممكنه چقدر شرادريتركينيزبيو از نگاه
.باشند
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و دوشنبه ھا صبح جمعه ھا !!دينکن..... بعدازظھر
.به سواالتييبه پاسخگوميرسيم

.فرصت دارم كه در خدمتتون باشم اورند،يبفيتشريگراماليعكهيزمان تا

بهيهركس هرسواليعني.حضور دارندكيلحظه در تاپنياست كه درهميبه سواالت با كسانييپاسخگوتياول ، اول رو االن بپرسه
م كس. دهمياون پاسخ مپكيصف نبود، صفحه به صفحه ،تايتويبعد اگه .عقب روميرو

:ندارند اصال نگران نباشند چونفيهم كه االن تشريياون ها

تر من !كنمينمديهرگز جمعه ها را

ترژهيبو !كنمدياز ظهر به بعد را كه اصال امكان نداره ... 

اك وبه ب كنميمهيتوصدايشما هم و وقت خودتون رو د،يتلف نكن هودهيكه پول

و همچنو ، ترنيجمعه ها بعدازظهر ، !دينكنديدوشنبه صبح ها را

انيهم آخرنيا زيواشكيكه امروز بصورتينكته !بهتون آموزش دادم (!)يزيرميو بصورت

عزگهيد كباري پس بهيزانيبگم كه اون و مطمئن باشند كه فردا بعازظهر را بطور كامل ، اصال نگران نباشند كه االن حضور ندارند
و ماهيخصوصياگر درباره زندگيحت.... به سواالت تك تك شما سرورانم اختصاص خواهم دادييپاسخگو ، ، رنگ مورد عالقه ام

 !!!تولدم باشه 

!كه صادقانه بهتون جواب بدهم دهميم قول

خ به سواPتپاس
اطيشرانييممکنه بفرما. پشوتن جاننيخسته نباش:1سوال و دره چدهيانتخاب قله ویال بهيھستش؟ حيتوض شتريمقدار

 شاگرد تنبل آخر ک:س. ممنونم.نيبد

نگاديز !ريسخت

م اگر ميخواهينظر من رو ، به سهولت و دره ها رو تشخيتوني، به چشم هات اعتماد كن .يبدهصيقله ها

رو مثال دريدرمورد امواج آب و دره ها رو تشخيچطورا،يسطح ا؟يدهيمصيقله ها ، دقنيخب دقايهم !گريهمان است

نميهم بعض اگر غيتونيمواقع هست كه و دره ها را با چشمان ،يدهصيات تشخ رمسلحيقله ها

ا. است كه بازار رنج استنيالشيدل احتماال و دره .وجود ندارديو اصال قله

ميرا كه براييهافيتعريهرحال صرفا جهت اطالع شما بعض به و دره وجود داره خدمتتون عرض : كنميقله

:كهديگويم امزيليوليب مثال

دينقطهنيآن از باالتر Highاست كه نقطهيكندل) فراكتال( قله« و »و كندل سمت راستش باالتر باشددوكندل سمت چپ

ميبعضاي :كهنديگويها

رو كاتورياند« بيفراكتال را ، قله استيفراكتالد،ياندازيچارت »كه از دو فراكتال همجنس مجاورش باالتر باشد

عزاي علزميمثال استاد ميارياسفنديجناب :كهنديفرمايبزرگوار

رو گزاگيز كاتورياند« ، همان قله zigzag كاتوريهرجا را كه اندد،يچارت بگذاريرا »دره استاينشان داد
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و4و1من در تايم- خسته نباشيد پشوتن جان:2سوال ساعته تريد ميكنم ميتونيد من را راهنمايي كنيد از چه مووينگهايي
 چه تنظيماتي ميتونم استفاده كنم؟

و خطانيخودتان با تمرديبا.ممنون ، به مقاديو آزمون .ديابيموردنظر خود دست ماتيو تنظريفراوان

، متفاوت خواهد بوديروش معامالتيقطعا براريمقادنيا .هر شخص

ميبرانيهمچن ، متفاوت  باشديهر زوج ارز

تايبرانيهمچن مميفرميهر .باشدي، متفاوت

.ديفراوان، به اعداد موردنظر خود برسنيمگر آنكه خودتان با تمردينداريراه پس

:به شما بكنمييراهنماكي توانميم

ها كاتوريتا اند ده رويبا رنگها 200، ....،5،10،20،30،40،50تناوب مختلف مثاليمختلف را با دوره چارتيمختلف
د،ياندازيب

ببو ب نگهايكه نمودارتان به كدام موودينيبعد ميشتريعكس العمل .دهدينشان

قنگياست كه كدام موونيا منظورم ايفنر، نمودار را مجددا به سمت باالكيبه آن برخوردنموده، مانندمتياست كه هربار
 ...پرتاب كرده استنييپا

ترايآ:3سوال دريرو stopستيباينمديبا توجه به اصول ايول) قلهنياول(كردميتنظقهيدق5پوند رو تو نكهيمثل استاپ
ديياشتباه متوجه شدم بفرما آگه شدهميتنظقهيدق 15

تا) درهاي(قلهنيآخريبهتر است كه استاپ را برمبنا.ريخ.سالم .ميينماميتنظ)قهيدق15يعني(درجه باالتركيميفرميدر

شديطياگر با شرا اما خميروبرو ميليكه مثال حدضرر غشديبزرگ دميتوانيم...رهيو ها(يگرياز موارد 5ميتايمانند قله
رزاي، نگهايموواي قه،يدق )ايمهميها ستنسيساپورت كن... .مياستفاده

ايشخصحيترج البته و مناسبميتوانستينمكهياست كه درصورتنيبنده خ-راياستاپ معقول ديپ-هم بزرگ نباشديليكه
انيبهترم،يكن انيكار و بدون ذره قينگرانياست كه بطور كامل .ميرا بزن رمطمئنيغشنيو آن پوزتيآن موقعدي، اصال

پ:4سوال ادايدر واقع بسديخرايموضوع كه بدانم زمان فروش از مقاومت استنيكردن .مشكل بودارياز ساپورت

مديكه شما كرديكه با توجه به لطفكنميم فكر قصيباشم كه مشكل تشخ دواريام توانميمديكنيو .حل شودمتيجهت

م. پوند بود كه البته از رو دست شما تقلب كردمتيهم موقعنيا .ديداشته باش شنهايبر پوزينقدديدانياگر صالح

 زم،يسالم دوست عز

ا در ترديبا شوديمكيساپورت نزدايمقاومتكيبهمتيقيوقت نكهيمورد ييرا درصفحات ابتدايحاتي،توضميكنديچگونه
م jpyارزيرو Sellشنيدرباره پوزكهيهنگام-كيتاپ ام-كرديصحبت ند. خدمت شما عرض نموده يمديادهياگر آنجا را هنوز

.دييامجددا به آن بخش مراجعه بفرمديتوان

سايآتيبود در روزهايمفصل تر است كه انشاهللا اگر عمريليخهيقضنيا البته وري، ن نكات خدمتتانزيقواعد مربوطه را
، نقد خاصشنيپوز درمورد.خواهم دادحيتوض .هم خوب بوده استاريبس. ندارميامروزتان هم
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و خروج  مثالی از نقاط ورود
انيا: توجه !!ترها بخواننديپاسخ را فقط حرفه .... 

.استحيصحريز حاتيتوضديياستاد لطفا بفرما سالم:5سوال

)شرط اول(ياست پس روند نزوليمنفيابنگييموبيش-1

پا-2 ابنييقرمز و )شرط دوم( باالتر از همهيتر همه

)شرط سوم.(قرمز استنگييموريزمتيق-3

شد:ن.پ  كنسل

نيحاتيتوض طبق ززيكه خودتان را دارد، ولذا»يروند نزول«صيتشخينمودار مذكور هر سه شرط الزم براد،ياشاره كردييبايبه
.ميگرديم SELL STOPيهاتيبه دنبال موقع

ا نجايا تا .ديرا كامال درست آمده

ايول ، نقاط ورود خروج را به درست نجاياز ايبه بعد .ديانتخاب نكرده

با نقطه زديورودرا ،نيترنييپاريدر تانيآخريو نقطه استاپ را در باال 1.5683بايتقريعنينقطه يعنيقهيدق15ميقله در
م 1.5720 .ديكرديانتخاب

جايعني و خروج خود را به تايامواج اصليآنكه برمبنايدرواقع شما نقاط ورود بگقهيدق5ميفرميدر يبرمبناد،يري، درنظر
اقهيدق1ميامواج كوچكتر تا .ديانتخاب نموده

ترميبگو)كيتاپيمطالب فعليو فرا(ترياگر بخواهم به زبان تخصصاي اليآنكه برمبنايخود را بجادي، شما تاوتيامواج ميدر
اوتياليها زموجيريبرمبناد،يانجام بدهقهيدق5 .ديانجام داده

ايكارنيا البته اياشكالديهم كه شما كرده پا LOW=1.5720نيهنوز آخر نكهيندارد، اما با توجه به شكستهنييبه سمت
تانينشده است، پس آخر النيدرواقع آخراي(قهيدق10ميفرميقله شما در . شوديم 1.5790نقطه) هم درجهوتيقله از امواج

ايعني اياگر نقطه ورودتان را همان نقطه باد،ييفرض نماديكه در شكل نشان داده درديدر آن صورت  1.5790استاپ خود را
طبد،يقرار ده تريعيكه درحد(تارگت كوچككييچرا كه برا شود،يمينامرغوباريبسشنيبه پوزليمذكور تبددياست كه

تاوتيال زموجير ر)قهيدق1ميدر ال(بزرگتراريبسيمجبور به تحمل حدضرراخود تايعنيدو درجه باالتروتيدر حد موج ميدر
ا)قهيدق 15 .دينموده

اني، آخرتيدرنهاو باينكته ادييبه آن توجه نماديرا هم كه است كه با توجه به قدرت بازار كه درحال كاهش است، بهترني،
ق !ميگرفتن را بزنشنيپوزدياست كه اصال

ا كاهش منيقدرت بازار را به تايريكه درهمان تصاوميشويصورت متوجه ، الصاق نمودهقهيدق5ميكه خودتان بعنوان مثال از
هاد،يا بييابتدايقله ، در حالنگيا موونمودار درحال نبرد بجيبه تدركهيقرمز رنگ بوده اند ،يشتريهرچه زمان گذشته است

انيانيپايقله ها بانگياندك موفق به عبور از درون موودكنمودار، و پنجه نرم كردن ، وهم اكنون در حال دست قرمز شده
! سبز رنگ هستندنگيموو

، نمادنگيقرمز به سمت موونگيانتقال قله ها از موونياو عال... بازارياست از كاهش قدرت نسبيسبز نشانگرميكه جزو
NTZ باشديم.

ا به ديمواردنيهرحال همه اهيقضيو تئوراتيحدس دگاهيرا كه عرض كردم صرفا از و گرنه چون تا انيبودند نيلحظه كه
نسمينويم تانيپاسخ را برا نمستيهنوز ادامه حركت بازار مشخص دقي، شا.مينمايترقيتوانم اظهارنظر بعدازديبعنوان مثال

ب رفتهمجددا بازار قدرت از دستيمدت طيشرايفعال برمبنايول. را آغاز كنديدتريشديو حركت نزول اورديخود را بدست
.ن عرض كردمبود كه خدمتتايبه همان صورت نجانبياليماركت، تحليجار
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در:6سوال ابيكيشما تاياز پست ها به شكستن خط نهقهيدق15ميدر يريتصونيو همچننيكرده بودديتاكقهيدق5و
قنيو فرمودنيقرار داده بود ابمتيكه اگر )را بشكنديخط ا.... قيدرحالنيو رومتيبود كه ابيدوبار از ريدر تصويخط

ازيعبور كرده بود ول و كندل بعد ايابخطدر حد شدو فكر كردم نطوريو در خالف جهت مد نظر ما بسته نشده بودپس من
زنيا و من بخش مربوط به خودم را از ان برداشت نمودميركيپست شما با شماديشا. تمام پاسخ به سواالت دوستان است

و تشكر به خاطر پاسخ.مو به صورت كامل گرفتيخوب من جواب خودم رو از اون پست به خوبيولنينداشتيتيننيهمچن
ب نانيكه من همزيكردم بينكرده حضور حضرت عالييمبنا بود خدانيبر وايريجسارت نكرده باشم در ضمن حضور

وايبايز مبايزكيتاپنيا جاديشما .ميستايرا قلبا

.دقت نظر شما ممنون هستماز-زيسالم دوست عز

آب. بله-1 تايشكسته شدن خط تااريبسقهيدق15ميدر » نكردنديتر«طيو روش ما هم درمورد شرا. استقهيدق5ميمهم تر از
.استقهيدق15ميفرميتايبر همان مبنا

تا. بله-2 ، چون با بوقهيدق15چونينييپايهاميدر روش ما و كار دارقهيدق5ژهيو ازم،يسر تا«اساسا صحبت كردن صبر
!و خنده دار استيمعنيبيامر» بسته شدن كندل

ا ضمن هانيآنكه پليمدرن تحليروزها در اغلب روش به( وستهيبازار، حركات بازار را بصورت و نه مانند سابق بصورت كندل
و گسسته م) كندل س كننديفرض و ماركت را بصورت يمدلسازيو جنبشي، گرانشليپتانسيهايانواع انرژيحاويستمي،

، ... كننديم

دقيوخالصه در بازار... پقهيكه درعرض چند پاپيصدها و د شوديمنييباال كسيفكاحيليخگري، ازياست اگر تا«سخن انتظار
م» زمان بسته شدن كندل ! اورديبانيبه

:دو نکته
تا- اوال بيممكن است پس از گذشت زمان كوتاهنيكوچك است، بنابرايهاميفرميچون اساس كار ما در تاني، مثال دو

دطيشراهيسه ساعت، كل ، دگرگون گردد دگاهيبازار از .ما

بيجمعه بعدازظهر، بازار بطور ناگهانيمعموال روزها- دوما مكي،ليدليو ا. كندييحركت خالف روند را آغاز ممكننيكه
، همه شراليچون بعنوان مثال طبق تحل. شما گردديهاشنيدام افتادن پوز است موجب به مه sellيبراطيشما ايكردن

و شمايشنهايرا برخالف جهت پوزيصعوديحركت،يو منطق خاصليدلچيه بدونبوده است، اما ناگهان بازار به سرعت
م .دينمايآغاز

خدو16و 14:30خدمتتون عرض كنم ساعت:7سوال ميليخبر كنكنميم شنهاديپشهيمهم دالر كانادا منتشر يخداديصبر
 ...نكرده استاپتون خورده نشه

بايچه كس پانگياماز دوره!!از اخبار فرار نمود؟ديبه شما گفته است !استدهيرسانيبازها چهار سال است كه به

م امروزه سريشنهايكه پوز شوندياخبار عموما موجب .به تارگت برسند عتريشما

 استثنا هم ممكن است وجود داشته باشد، البته

ميول ، آمارها نشان .ديبهتر است نه تنها از اخبار فرار نكنكه دهنديدر بلند مدت

بهكيصرفا هنگام نزد بلكه !ديخود را بلندتر بكنيمهم تارگتهاخبركيشدن

ا تا ، خودتان را از سود حاصله محروم ننماكي جاديدرصورت .دييحركت بزرگ

با پس ده 1.0310ياستاپ در بااليباكيديجواب مساله همان است كه  1.0230يو استاپ را هم فعال در حوال.ديقرار
كنشنيو بعد از فعال شدن پوزديبگذار .دي، استاپ خود را تنگ تر
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!!دينکندیجمعه بعدازظھر ھا را تر

، همگ .ديخسته نباشيخب

ايكه بهتون گفته بودم روزهايحركت خالف جهت اون مشهيم جاديجمعه بعدازظهر !شهي، داره آغاز

همو ايهم اكثر نمودارهاليدلنيبه ، بدون . شونديم NTZطيوارد شرايكييكيبيهامون فعال شده باشند، دارند به ترتشنيپوز نكهيما

م شروع به كنسل كردن پس .ميكنياوردرها

تا وروينمودار اول ميآبنگيموو قه،يدق15ميفرميكه در م. كنهيرو به سمت باال قطع شنيتو مخ پوزريتهيوميكشيپس ضامن خالص رو
!ميكنيميمون خال

!!ديبكن BUYوديوقت نكنه وسوسه بشوهي

درنيبتونه آخر وروياگهيحت ، مطلقا نبا 1.5750قله خودش رو :چونديريبگيباشنيپوزديبه سمت باال بشكنه

تونگيموو- اوال .هستندينزولقهيدق15ميفرميتايها هنوز

زيحركتهايرو- دوما ممكنه هرلحظه دوباره جهت خودشون رو عوض. حساب كردشهينماديخالف جهت جمعه بعدازظهر
و ، وايبكنند جاكيناگهان قدرت خودشون رو از دست بدهند فريهو سر م12بعد شما تا ساعت .... بشوندزيخودشون يشب

ه... سر كارديرو و جوش بخورديبايو !ديتون سروكله بزنشنيپوزباوديحرص

دميرسيم خب، تگهيبه سه تا نمودار مري، اول دو تا !ايو استرال وزلندينيبه دوقلوهاميزنيخالص

همو كسيكيبعد ، البته اگر :روش گرفته بودهيتو مخ دالر كانادا
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 ....انیپا: روز پنجم
،  خب

و طال باقيشنهايفعال فقط پوز ، كه هنوز اندكيپوند  ...شدن مجدد ماركت براشون وجودداشته باشهياحتمال نزوليمونده اند

زدد،يخسته شده باشيامروز حسابديشا انيچون چندساعت زل ، بدون هاتون فعال شدهشنيدونه از پوزكييحت نكهيبه چارت
ع(باشه  و ترنايالبته اگر با روش من )ديكرده باشديمانند من

ها فتگانيش«هم اگر جزو دستهديشا سليبايفشردن دكمه اد،ياز دست من دلخور باشي، اندكديباش»و چهگهيدنيكه بابا
!!هم بهمون ندادشنيدونه پوزهييحت. استيروش

ميول :كنار چونديتون رو بزاريكه ناراحتگميمن بهتون

تر- اوال م!دينكنديمن كه بهتون گفته بودم كه جمعه ها رو از ظهر به بعد پاياز اول بجاديتونستيپس ديچارت پاشينشستن
و تفرديخانواده تون بروايبا رفقا  ....حيگردش

كننيتاا( امروزياگه به نمودارها- دوما ددينيبيم)ديلحظه نگاه تريبا هر روشايهم گرانيكه قاعدتا ،ديكه كرده باشند
ااياستاپ خورده اند،  شانيتريحداكثر حرفه ، اگه اسكالپر بوده اند، 15يال10كوچك مثاليشنهايتونسته باشند پوزديهاشون

تويكيقطعاهالبتكه. رنديبگيپيپ هايدو تا استاپ را هم حداقل .مكرر بازار، نوش جان كرده انديبرگشت

تريبه خود» ضرر نكردن«همانطور كه قبال بهتون گفته بودم- سوما !است» سود كردن«راهنيخود راحت

انيا پس تويطراحينكته كه روش ما به گونه هايشده است كه بفيبالتكليماركت جايو م،ياستاپ بخور نكهيايحال، به
نمشنياصال پوز . نقطه قوت روش ماستني، اتفاقا خودش بزرگتر شونديهامون فعال

:معامالت امروز من استتيوضعنيادينيبب

شب: روز پنجم  ...جمعه
اطيبكنم از شرايجمع بندكي :لحظهنيبازار تا

كهيمتننيخاطرتون باشه در آخر اگر ، گفتم ، كه من خدمتتون هشدار دادميحركت صعودكيكه براتون نوشتم شروع شده
اكه  !ديريبگ BUYشنيو مثال پوزديصعود موقت رو بخورنيمبادا گول
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م و تشخييما را راهنماي، بخوبقهيدق15ينگهايبودن مووي، نزولدييفرمايهمانطور كه در شكل باال مالحظه كهيصيكرده بودند
. كامال درست بودهم،يبودن روند ماركت داده بودينسبت به نزول

زكهيدرحال تويآماتوريدرهايتراديبه احتمال ايبازهم استاپ خورده اندايگرفته اند، BUYشنيحركت كوچك پوزنيايكه
خ شايلياگر ، و سرعت عمل بخرج داده باشند روديمهارت خايصفريتوانسته باشند اندك از بازار خارجيليخيليبا سود
!بشوند

. رفته استشيپ وروينمودار پوند هم كه كامال مشابه چارتتيوضع

شنيا با شا ورويتر از نموداريها در نمودار پوند نزولنگيمووبيفرق كه چون دديهستند، بجز جمعهيگرياگر االن زمان
م ، مثال من بهتون ب گفتميبعدازظهر بود رومييايكه !ميبشو SELLSTOPاي SELLشنيوارد پوز GBPUSDيو

و شناختيول بهيبا تجربه هاكه نسبت شنيپوزيعطا،ميروز جمعه داريبازار در بعدازظهرهايو ناگهانيرمنطقيغيحركت
ميگرفتن رو به لقا مشيپنيريشيو به انتظار روزهاميبخشيآن .مينينشيرو

در ورويهمد،ييدر شكل ها مالحظه بفرما اگر ، صرفا نوسان كردهيپيپ 100محدودهكيو هم پوند هر دو در تمام طول امروز
ا و بيحاكنياند، و بالتكلياز . بازار امروز بوده استيفيرمق بودن

دكي ايشنيكه اگر امروز اصال پوز كنميمديتاكگريبار كنيو اتفاقا حسابد،ي، اصال نگران نباشدينگرفته كهديبه خودتون افتخار ،
ا !ديدهصيتشخينامناسب بازار را به درستطيشراديتوانسته

توديكه مطمئن باشميگويم وبازهم تريبا هر روشي، هركسيپيپ 100رنجنيايكه زديكه ، به احتمال بااديكرده و ضرر كرده
ددير ندارباو.... روبرو شده استيفراوانياستاپها سا گرتونياز دوستان !!ديها بپرسكيتاپريدر

 پاسخ به سواPت دوستان
.من مطرح شدهيدو تا سوال برا

س-1 و پوز ستميبا توجه به ا خواستميمديكه تا كنون گذاشتييهاشنيشما رونيبپرسم شما با  majorيروش فقط
currency وgold اديكنيمديتر ترايو نيبازار لندن است تا انتهايشما از ابتداديساعت ؟ وركيويبازار

اديدر چند پست قبل اشاره كرد-2 و ستميسنيكه در ا كشنبهيشنبه ها شروعيبرايامادگياست براازين ستميسنيها در
دهييهفته بعدكارها جد.ميانجام الزم استييكه چه كارهادييبه ما شاگردان تنبل هم بگودياگر ممكن است با شروع هفته

م؟يانجام ده

يرسول-و اراتمند شما مخلص

.زيعزيسالم جناب رسول

بايموردنيا. ممنون هستم از سوال تان-1 بكيديبود كه باالخره . كردميمانيروز

انديدوستان هم توجه بفرماريسا لطفا :استيسوال مهمني، چون

منيادينيبب دقيهر زوج ارزنديگويكه وتيانسان، از شخصكيمانندقاي، و ، صددرصديخاصيهايژگيو صفات برخوردار است
!درسته 

تر كنميمهيجدا به شما توصو روديكه از زيكردن اكيارزهااديتعداد ويشش ارز اصليو صرفا برود،يكنيخودداردايمختلف
.دييمهم بازار تمركز نما

و تمامديارزها را هم بزنهيبقديقيحتد،يكردن هستديتريروش مناسب خودتان برايو هنوز درجستجودياگر تازه كار هستو
.ديو پونددالر بگذار ورودالرييتمركز خودتان را صرفا بررو

پيشخصيتا روش معامالتديكن صبر شروعجيآن وقت به تدرديكامال با آن جا افتادكهيو هنگامد،يكندايو منحصربفرد خود را
سريبه اضافه كردن سا كنيمعامالت ستميزوج ارزها به وي، تا فرصت بررسيكييكيويجيتازه آن هم بصورت تدر.ديخود

جدديشناخت هر زوج ارز جد .ديداشته باش اگانهرا بطور
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رو عمده ب GBPUSDو EURUSDيعنيو پوند است وروييمعامالت من سا شتريچون رياز

ا.ميبگذر م نجانبيبه هرحال اگر صرفا درباره دييفرمايسوال

رو بنده ، عمده معامالتم را اول م GBPUSDو EURUSDيبه شخصه رو دهميانجام  AUDUSDو USDCHFيو سپس بر
. كنميمديتر NZDUSDو

ا ادتاني ضمنا تانيباشد كه نا،يفرانك، دالر استراليعني،يآخريسه !نوآموزان هستنديبرايمناسباريبسيارزها وزلند،يو دالر

بس چون بسريپذكيتكناريهم و هم معموال حركات خود را و منطقاريهستند مينرم .دهنديانجام

د البته ، پوندنيارزها مانندريسايبرروزينيگريبنده معامالت من،ي/وروين،ي/ژاپن و فلز طال هم انجام يلو. دهميدالر كانادا
و با شرايليخ ا. خاصاريبسيطيبه ندرت و كاركترهاييچندتانيچون ، هركدام مشخصات يليخيكه در سطر آخر نام بردم

و منحصربفرد ،يخاص ترديباكهدارند ايآنها، بخوبيكردن برروديحتما قبل از شروع ونيبا و ارزها،يشخصيهايژگيصفات
.ديآشنا شده باش

.كردميهر زوج ارز، مفصل تر صحبت خواهيتيشخصيبعدا درباره كاركترها انشاهللا

:سواPتی دیگر از یکی دیگه از دوستان
ديكه گفته بوديدر روز چهارم در قسمتكيپيتايشما در ابتدا

ا: چهارم روز ديمتن را حداقل سه بار بخواننيلطفا

ديو گفتديدالر رو گذاشته بود وروي 5minنمواركي

ق اما پامتياگر منييخط قرمز رنگ را به سمت :حالت متفاوت را داشت2توان انتظاريبشكند، بازهم

ق-1 پامتياگر ولنيي، خط قرمز را به سمت آبيبشكند : تر نرودنييپاياز خط

! قرار دارد ناقص NTZطيبازار در شرامييگويم نصورتيا در

) روز چهارميدر انتها( جلوترشو

ديگفتيگريدنيم15 ورودالريچارتيبرا

زقهيدق15ميفرميدرتامتيق اگر بايآبنگيمووريبه كن.ميياوردرها را كنسل نمانياديبرود، نه15گفتمديدقت 5و
!قهيدق

ا حاال نهيسوال من

تا مونيكنسل كردن اردر دستوريبرا)1 كنيميبه چه تامينگاه  كدوم معتبر هست؟5اي15مي؟ در

تر2( و خالف جهت حركت كنه حاال اگر بخواهگرياگر اردرمون تميقبل استاپببندميبخوره تايبعد ان يميزد كامل چه
بدنياميتونيم م؟يكار رو انجام

تريبعض( استاپ بخورهميبذارايميزودتر ببندمياصالً مجاز)3 ترديوقتها مطيشراكيشدن واردگريبعد كهشهيرنج
)شهيميچمينيببميبذارايبا ضرر كمترميداد ببندصيتشخشهينم

مودياز دوستان رو داده بوديكياز پست هاتون كه جوابيكييتو)4  من درست متوجه نشدمنگييراجع به شكسته شدن

مو شما منگييشادو رو هو جزو شكشتن زايديكنيحساب  مالك نظر هست؟نگييموريبسته شدن كندل

:جواب

تزيسالم دوست عز .نيزبيو

دق شما انيترقياز .ميگويمكيبه شما تبر.ديهستكيتاپنيخوانندگان
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:سواالتتان درمورد

دقيكال تمام مطالب-1 و همقايرا كه تا كنون تا نگهايلحظه درباره موونيتا ، صرفا راجع به !بوده استقهيدق15ميفرميگفته ام

تعيعني س فاركسجهت روند،نييبجث ، ورود به شرايبايگنالهاينمودان وايناقص NTZطيو سل ، كنسل كردن اوردرها كامل
تا نگهايموويصرفا برمبنايهمگ...رهيغ .بوده اندقهيدق15ميدر

چديايم ادتانيمگر شما اصال تا نگهايدرباره موويزيكه من ؟قهيدق1و5يمهايدر !هم گفته باشم

ه) اورم؟يماديبكهييتاجا(قهيدق5ميفرميتا درباره امنگياز كاربرد موويصحبتچيهنوز .ها نكرده

آ انشاهللا تا نگهايدرباره كاربرد موو ندهيدر قب(قهيدق1وقهيدق5يهاميدر يرومتيقنگي، بانس» قدرت ماركت«مبحثلياز
ونگيموو ، السنييتعايقرمز هانگيليتراياستاپ ، روند وكيناميديكردن آن )و موضوع امواج متداخل  تانيبرازين....

.صحبت خواهم كرد

.سوال را متوجه نشدمنيايشرمنده معن-2

ن-3 با.ستياصال مهم كنيبطور ثابتشهيهمديكنيسعديفقط .ديعمل

ميشخصيكه استراتژدينيببديبا م.ديگويخودتان به شما چه مديببند، پس ببندديگوياگر .دينبند، به انها دست نزنديگويو اگر

و استراتژ اما سعيشخصيدر روش رس كنميميبنده، اوال معموال پدنيتا قبل از ، آن را نبندمنييتعشيبه استاپ از و دوما. شده
، هم ن شن،يبستن كامل پوزيبجاشهياگر هم بخواهم ببندم ميميصرفا ق. كنمياز حجم آن را كم منمتيتا اگر مجددا در جهت

پششيپ ن مانيرفت، .شومو متضرر

ديتنها استثنا البته ، از بسايصفريروشنيپوزكي، بستنديتريروانشناس دگاهيمورد باال وطيدر شراز،يناچاريضرر شك
! استيو دودلديترد

و به فرض آنكهد،يسل استاپ بگذاراياستاپيباكيد،ي، هرگز خودتان را نگران خروج از بازر نكنيو دودلديتردطيشرا در
پ نشيبازار دوباره درجهت مطلوب شما و در اولزيبرود، شما كه ادتاني!شدديفرصت مجددا وارد بازار خواهنيبالفاصله باشد

ك ، بعدا سود ! ردناول ضرر نكردن

باديببن-4 ا، من و و كندل ميمن در لحظه به بررس. ندارميچپزها كارنيشادو .پردازميبازار

ق اگر پامتيدر آن لحظه خاص مثال ميآبنگيموونييدر ، .است NTZبازارديگويباشد

قهيثانكياگرو ميابنگيموويبالفاصله به باالمتيبعد ازميگويرنگ برود، من هم .خارج شده است NTZحاال بازار

ا آن و و شادو بنيداستان بسته شدن كندل، ، ب...وH4وH1باال ماننديمهايفرميتايبرا شتريحرفها كه البته. هستندانيقابل
ا دنيمن كال با و از بقيفلسف دگاهيموضوع مشكل دارم لحظاتهيمخالف آن هستم كه لحظه بسته شدن كندل را مهمتر از

اهياههيو ثانقيدقاتمام.ميبدان م. برخوردارنديكسانيمتيماركت از كه چه موقع كندل شما دارد بسته فهمديمگر اصال ماركت
؟ شوديم  !!!و چه موقع باز است

آ كميروش معرفايخواستم از حضورتون بپرسم كه بنظر شما كميگنالهايس نكهيايعنيستينيريتاخيشده بايصادر شده
نمريتاخ ؟يصادر  شود

م باتوجه ، فكر .ديآن نشده باشياز ابتداكيهنوز موفق به مطالعه تاپ كنميبه نوع سوالتان

ادينيبب و مثال اسم تاپيبايرا براي، روش خاصكيتاپني، من مطلقا قصد ندارم كه در راهمكيو سل گرفتن آموزش دهم
!» بهمان-فالنياستراتژ«بگذارم 

مكيتاپنيا در تريكه با روش شخص اموزديهركس  كند،ديو منحصربفرد خودش

سعو ايشخص ستميسيرا جهت ارتقاييابزارها كنميميمن صرفا .مينماهيارا شانيافراد، به

م مثال اميرا معرفييمتحرك نمانيانگيسه م»ييجادوينگهايموو«كرده ام كه اسم آنها را گذاشته آموزم كه چگونهيو به افراد
س نگهايموونيا) داشته باشندلياگر تما(تواننديم  خود اضافه كنند،ديتر ستميرا به
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سو و تريستميبا هر روش ايمديكه قبال س نگهايموونيكرده اند، هم اكنون با استفاده از نادرست روش خودشانيگنالهاي، مثال
 كنند، فاركسرا 

 دهند،صيمثال جهت روند را بهتر تشخاي

خصيمثال چگونه قدرت بازار را تشخاي بفيضعيليدهند، تا اگر بازار تريو ، اصال  نكنندديرمق است

و انرژو مييبااليبالعكس اگر بازار با قدرت .نديرا انتخاب نمايبلندتريتارگتها كند،يحركت

ميبعنوان مثال به زودايو و حدضررها ستميسيتوانند حدضررهايآموزش خواهم داد كه چگونه يخودشان رابهبود ببخشند
و معتبر تر پيرا برمبنايكوچك تر .كننددايآنها

ا نكهيا خالصه اكيتاپنياگر قرار بود من در كه نطوري، بعنوان مثال و فالن كاتوريفالن انديبچه ها، وقت«آموزش بدهم قرمز شد
الديكنيبايچراغ به رنگ سبز درآمد، همگ »...اخريو

ا در س كردم،ينم جاديايرا در بخش تاالرعمومكيتاپنيآن صورت هرگز ،يمعامالتيو روشها ستمهايو مثال در انجمن مربوط به
ا مكيتاپنيكلنگ .زدميرا

انيهمچن سعكيتاپنيدر مديبه موضوعات روانشناس كنميميمن  بپردازم،هيسرماتيريو

باميبگوو زديكه چگونه و نگاه خود را مديكن رورويذهن اديخواهي، اگر ادريتركيبهليماركت تبدنيدر .ديشويحرفه

و نكاتكي، تكنهايكارزهير كنميميسعنيهمچن هبايرا كه تقريها و كالسچيدر ايو متاسفانه شود،ينم اددادهييآموزشگاه
رنيخوشبختانه هم و موفقتيهستند كه در نهازينكات دردريتركيتيعدم موفقايوتي، مشخص كننده سرنوشت هستند،

، خدمت عالقمندان گوشزد نمايالبال .ميسخنانم

:ميكالم بگوكيخالصه آنكه اگر بخواهم در

نم من ب» كردنديتر«توانميهرگز ! اموزميرا به شما

!!را به شما نشان دهم» شدندريتر«توانم راهيم اما

بنيا اگر و .نداردياشكالد،يايميمعنيحرفها به نظرتان نامفهوم

بوكيتاپييمجددا متن صفحات ابتدا كنميم شنهاديپ ، ، مجددا مطالعه» كردنيآموزش رانندگ«را كه دربارهيقسمتژهيرا گفته ام
.دييبفرما

!ندارديبازهم اشكالد،يبازهم متوجه منظورم نشد اگر

اديكن صبر پا 100نيتا  برسد،انيروز به

ديتا آن زمان را داشته باشكيو پشتكار ادامه دادن تاپزهيانگ اگر

چنكيتاپيمخاطبان فعل%10كه متاسفانه قاعدتا فقط- و پشتكارني، -! را خواهند داشتياستقامت

.شدديامروزم خواهضي، كامال متوجه عراكيتاپنياانيپا در

)دو روزيتو فاصله زمان(سرو شانه اتفاق افتادهياز حالتهايكي euro/usdگفت كه اآلن تو نمودارشهيمايآ-1

SLيمبنا-2 Trailing چ ن نكهياهيگذاشتن براتون ا؟يديستيبه اون روند مطمئن

ن؟يديميحيهم توض MACD كاتوريراجع به اند-3

خيسوال-4 پيليكه واسه اشياز بچه ها ترنهياومده طالديكه ساعت و ساعات تاييچقدر مهمه  است؟يميبه نظر شما چه

زيعزيسالم جناب ماجد

.و من فرصت نكردم به موقع پاسخ بدهم) اگر اشتباه نكنم(ديبوددهيكه چند بار سوال پرسديبخشيم
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اطيشرايسركيديبايسرو شانه در روند صعود.ريخ-1 ميشكلنيداشته باشد كه .نداردنميبيكه من

بايمثال در روند صعود بعنوان .به سمت باال داشته باشديميمالبيش،يصعوديدر روندهادي، خط گردن

الييبااليسروشانه در واقع همان انتهارايز هاوتيمجموعه امواج و خط گردن شود،يمليتشكBو5و3ياست كه توسط قله
هاAو4از اتصال نقاطزين ، در انتهاديبانيبنابرا. شوديملي، تشكوتياليدره بهيميمالبيش،يصعوديروندهايخط گردن

، و مسطح باشد كثرحداايسمت باال داشته باشد .بصورت تخت

تر-2 م مانيهاشنيبخش دوم پوزيرا فعال صرفا براگيلياستاپ با نانياطميو برام،يبريبكار و عدم مواجهه از تثبت سود
.ضرر است

.خواهم دادحيتوضيانشاهللا بزود-3

و استراتژيو بستگ! مهم استاريبساريبسديتريساعات مناسب برا-4 .شما دارديشخصيبه روش

تريروش در ب دكردنيتريزمان برانيبهتر كنميمديكه بنده و سپس13يال10نيصرفا يعني. شب است20يال16ظهر
نيبازارهابيكه به ترتيمواقع و .باز هستند وركيويلندن

:سوالي ديگر

ا خكيتاپنيا... ماشاءا.ديسوال پاسخ بفرمائنيممكنه به ميباالئيليبا سرعت اكشيموج.كنهيحركت اشنهيكه موج سه
:شهيميچ

رو فاركسشما كه از اولين هاي: پشوتن عزيز يك سوال جناب و كتاب ارزشمند ويليامز يا همون بيل خان خودمون هستيد
و با روش تريد ايشون بطور كامل آشنائي داريد چرا طبق روش بيل خان تريد نمي كنيد؟  ترجمه كرديد

وريغ بنده د6اي5، حداقل امزيلياز كتاب و مقاله امگريددريترنيرا از چندگريكتاب .ترجمه كرده

با حال ؟ديطبق استدالل شما و هر روز را با روشميهفته را به پنج روز تقس! چكار كنم ايكيكنم !!م؟ينماديتر شانياز

هياز شوخ اما ، دنيدو نفرچيگذشته عايدر ترناي، .كنندينمديمانند هم

ا نكهيا كما مكيتاپنيشما هم كه پايحتد،يخوانيرا پا 100انياگر تا پيروز هم پا به ود،ييايبشيمن ، با روشها مطمئنا در انتها
تريكهايتكن .نمودديخواهديمنحصربفرد خودتان

و منحصربفرد استديتر نحوه ، خاص !هركس به مانند اثر انگشتش

تر هركس ! كنديمي، كه زندگ كنديمديهمانطور

ترنيبنابرا ديكردن هركس به اندازه نحوه زندگدينحوه ، متفاوت از !خواهد بود گرانيكردنش

بس البته و نكات  فرا گرفته ام، امزيليويرا از كتابهاياريمسلما بنده مطالب

بسو و تكنياريقطعا مييكهاياز ابزارها ايبرم، ناشيكه امروز بكار و ترجمه كتاب .است شانياز همان مطالعه

شا بعنوان وصياز خصاياريبسديمثال ازيبرا»ييجادوينگهايموو«را كه من با ناميابزاريهايژگيو ، خودم ابداغ كرده ام
و«همان  نو Forex Surfingدر كتاب *** را از ابزارگريديبخشنيهمچنايو. گرفته باشم»امزيليتمساح روش سندهياز

امنگياماز .، الهام گرفته

همديبازين شما و تكنيكار را برانيمشابه دهيروش شخصيكهايابزارها .ديخودتان انجام

آر!نهيبرداريكپ:آنكه خالصه !ياقتباس

تا:و بازم سوالي ديگه تاقهيدق5مينقطه ورود در ؟درست است.قهيدق15ميو حد ضرر در

و خروج تان را برمبناديكنيسع البته.قهيدق15يو حدضرر برمبناقهيدق5يورود برمبنا. بله خودتان انجاميروش شخصيورود
س فاركسو از روش من فقط بعنوان.ديده .دييپرخطر استفاده نمايگنالهايكردن
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:يه سوال مهم ديگه

.پوند شما داشتمشنيپوزيرو!!يواكاوكيبا اجازه شما من

ق در و تارگتها مشخص استمتيعكس  ورود

ا سوال آنياولم رسشنيپوزاياست كه دنيدوم كه تارگتش بزرگتر بود،پس از

،رشنيپوز  تا به هدف دوم برسد؟ديرا باز نگه داشتشنيآنكه شما پوزايشده؟يفرسكياول به هدف

ر سوال رسكيدوم در مورد  است؟3به5معامله است كه در مورد تارگت اول وارديبه

 سپاس از شما با

 چارت بوده در هنگام كاشتن اردرها ندهيآ،يباكس خاكستر:ن.پ

اقيدقيبررس واقعا!بودبايزاريبس!!بر شمانيآفر ايو موشكافانه .ديانجام داده

نريسا به هم كنميمهيجدا توصزيدوستان چند روزنيايشنهايپوزهيبقليو تحليبه بررس hopefulجنابوهيشنيكه به
: بپردازندكيتاپ

ايريدرك بهتر از تصو جهت كه در نمودارشان بكار برده انديياستانداردهايفرموده اند، الزم است كه ابتدا به برخهيته شانيكه
:ديي، دقت نما

سف-1 امشنياست كه بنده پوزيمربوط به زمان: رنگ چارتديبخش .را گرفته

آ: رنگ چارتيبخش خاكستر-2 .رخ داده اندشنيكه پس از گرفته شدن پوزياتفاقاتيعنينمودار است ندهيمتعلق به
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ايهاليمستط-3 م SELL STOPيهاشنيلحظه فعال شدن پوز: رنگيقهوه .دهنديرا نشان

رس: سبز رنگيهاليمستط-4 مشنيپوزدنيلحظه و بسته شدن آن با سود را نشان .دهنديبه تارگت

چ-5 و: قرمز رنگنيخط مشنيهمان حدضرر پوزاينقطه استاپ .كنديها را مشخص

و همچنكيضمن تبرزيعز Hopeful جناب ايضمن تشكر بابت زحماتنيبابت دقت نظر شما هم درمورد(ديكه متقبل شده
ايريتصونيايو هم برا pdfليفاديتول اهيته نجايكه در م)ديفرموده :كه شوديخدمت شما عرض

وكي: سوال شما دو پاسخ متفاوت دارد درواقع !!پاسخ دروغكيپاسخ راست،

ا پاسخ كه نصورتيدروغ آن به رشنيپوز. بله: است رويفرسكيدوم بنده و شديشده بود .صفر بسته

شويرا برايزحمتكياگر اما ديو براديمن متقبل رايواكاوي، نمودارهازينكيتاپنيايشنهاياز پوزيگريتعداد - شده خود
هميابتدايبعنوان جمع بند-و دقت نظرييبايزنيبا هم ، حداكثر تا فردا شب، در دهكيتاپنيهفته مد،يقرار  دهميمن هم قول

رايكه پاسخ واقع !!مينماهيخدمتتان ارا) باشددهيچيپيهم كه اندك هرچند(شما

!؟... قبول

 ... بازارتيبه وضعینگاھمين
كلگريد كباريو ايزانيعزهياز .سپاسگزارمنديفرمايميهمراهكيتاپنيكه ما را در

م بدون ، به سراغ بازار ، برروياجماليبررسكيوميرويمقدمه مياصلياز زوح ارزهايتعداديو بطور خالصه :ميدهيانجام

ندييلطفا توجه بفرما :گفته بودمزيكه همانطور كه قبال

تا- اوال بيممكن است پس از گذشت زمان كوتاهنيكوچك است، بنابرايهاميفرميچون اساس كار ما در سهني، مثال دو تا
دطيشراهيساعت، كل ، دگرگون گردد دگاهيبازار از .ما
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بيجمعه بعدازظهر، بازار بطور ناگهانيمعموال روزها- دوما مكي،ليدليو ا.دكنييحركت خالف روند را آغاز ممكننيكه
، همه شراليچون بعنوان مثال طبق تحل. شما گردديهاشنياست موجب به دام افتادن پوز مه sellيبراطيشما بودهايكردن

و  ميشنهايرا برخالف جهت پوزيصعوديحركت،يو منطق خاصليدلچيه بدوناست، اما ناگهان بازار به سرعت يشما آغاز
.دينما

نليدلنيهم به ترحايكرده بودم كه ترجهيخدمتتان توصزياست كه قبال !دينكنديجمعه بعدازظهرها را

م و اقالم اصليتعدادتي، وضعدييفرمايهمانطور كه در شكل فوق مشاهده تاياز ارزها ، در نشان دادهقهيدق15ميفرميبازار را
.ميا

اطيشرايبه بررسگريكديبا همراه منيتك تك :ميپردازيارزها

1-EURUSD :لينزولروند فعال ، منگينكته را موونياست بانيو بنابرا.نديگويها به ما تيفقط به دنبال موقعديفعال فقط
.ميكردن باش SELLيها

ق- بمتياما باتوجه به آنكه آبينگهايموونيدر و ،ايفيخف NTZطيبازار در شرانيقرار گرفته، بنابرايقرمز ناقص قرار گرفته
.ميرا ندار instantاييبصورت فور SELLشنيو فعال اجازه گرفتن پوز

ز SELL STOPاز نوعشنيپوزكيكهمي، صرفا مجاز هستشنيبه گرفتن پوزليدر صورت تما- يعني خط قرمز رنگريرا در
ده 1.3855يدر حوال .ميسفارش

تانيآخر- م-راقهيدق15ميفرميقله در كنميتوانيكه فعال سبا-مياز آن بعنوان استاپ الس استفاده شينما رنگاهيخط
. داده ام

چن اگرچه خياستاپنيفاصله ، ميليتا نقطه ورود و نامناسب ول شوديبزرگ اي، تانيآخرتيفعال وضع نكهيباتوجه به ميقله در
دقهيدق5ميفر ، بعدا استاپ خود را به نقطهشنيكه پوزيبه جز آنكه وقت.مينداريگريمشخص نشده است، چاره فعال شد

.ميي، منتقل نماقهيدق5قله ها در چارتنيآخريبرمبنا،يمناسب تر

دي، دوستانيراست  شان باز مانده بود، باالخره چكار كردند؟شنيپوند پوزيرو روزيكه از

با فكر دد،يكرده باشيسود خوبديكنم احتماال د روزيآن هم در بازار .متاسفانه با ضرر مواجه شده اندگريكه اغلب دوستان

 ...يپوند در لحظات فعلتيوضع امام،يبگذر

2-GBPUSD :

، وضعينزولهمچنان روند ميها كامال روند نزولنگيمووتياست تا MACD كاتوريضمن آنكه اند. دهديرا نشان ميهم در
زقهيدق15ميفر اريدر ، قرار گرفته است، كه تانيخط صفر پس اگر از قبل. بودن ماركت استيبر نزولگريديدييهم خود

كنديكه همان را نگاه دارديباز دارشنيپوز هميولد،يو تارگت آن را بزرگتر منياگر تازه شوديخواهياالن ديتوانيمد،يوارد بازار
ز SELLيمناسب برايهاتيبه دنبال موقع .دينقطه چارت باشنيترنييپاريكردن در

ا- منيتا ق كنميلحظه كه با شما صحبت زمتي، آبينگهايمووريدر و بيول. قرار دارديقرمز آبنياگر هم در محدوده و يقرمز
ه باياشكالچيوارد شود و صرفا آبميمواظب باشديندارد، !رنگ باالتر نروديكه از خط

در- در SELL STOPاز نوعشنيپوزكيكهديمجاز هستليصورت تما خالصه آنكه يدر حواليعنيرنگ خط قرمزريزرا
ده 1.5655 .ديسفارش

تانيفعال آخر- خطقهيدق15ميفرميقله در ماهيسيرا كه با ، بگديتوانيرنگ نشان داده ام .ديريبعنوان حدضرر خود درنظر

مريساتيوضع ، خالصه تر .ميگويچارت ها را
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طالايدالر استرال وزلندين دالر :گريديبعبارتايو فلز

XAUUSD , AUDUSD , NZDUSD و نقطه ورود مناسب برايهر سه نزول را SELL STOPيهاشنيثبت پوزيهستند
امشي، با خط قرمز رنگ نمازينريسه تصونيايبرا .داده

،نيدرباره اما حتديتريو اصال برا. كامل قرار دارد NTZطيفعال در شرا USDJPY:كهدييلطفا دقت بفرماژاپن و يكردن
ن(!) نگاه كردن به چارت !ستيمناسب

تا نگهايمووتيوضع چون شدهيكامال بهم چسبقهيدق15ميدر و ، شدهيهم آنقدر افقيآبنگيمووبيو در هم گره خورده است
مصيتشخ توانيكه اصال نم ا....نييپاايباالبرود خواهديداد كه ماركت .نشانگر بدون روند بودن چارت هستند نهايو خالصه همه

دكي اريتصاوگريبار .كنميمهيارا نجايشش گانه صفحه قبل را مجددا

ديمد،يرا كه در باال مشاهده فرمود ورودالري البته .گريماند پنج نمودار

ھا نھایا نیچارت و دPر :ھستند وزلنديپوند

ننیا ھازيدو و دPر استرالیچارت :ايط;
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بهتاینھاو :ژاپننیچارت مربوط

 روز ششم
)روش تریلينگ استاپ(.... پاسخ به سواPت

به حاتيتوض تر«مربوط ز» سطح متوسط- استاپنگيليروش .گردديمهيخدمتتان اراريبه شرح

: وجهت

زيچدگيپيبه اندكتيباعنا منيو همچنكيخوانندگان تاپريسار،يموجود در متن ، و بدون ذرهينوآموزان توانند به سهولت
اينگرانيا .نديمطلب صرفنظر نماني، فعال از مطالعه

انگيليدرمورد نحوه تر دق نكهيكردن استاپ، باتوجه به مايقلهنيهمان آخرقايدر روش ما نقطه ورود،  باشد،يدره موج

مميقانون داركيياز طرفو ازمتيق:ديگويكه و شكستن آن سطح مقاومتايقلهكيپس از عبور ي، معموال مجددا مقداريدره
و با سطح مذكور اتصال كوچك مسيبازگشت نموده و سپس دوباره به همان مريبرقرار ساخته، ا( دهديسابق خود ادامه رانيكه امر

!)نديگويميا بوسه خداحافظاصطالح

دقنيبنابرا بسشنيخود، شانس زده شدن استاپ پوزيدرهمان نقطه ورود، به خودقايقرار دادن استاپ ماريما را .برديباال

ايتوان دو راهكار را برايم پنيفرار از ، :نمود شنهاديمشكل

-راهكار اول

قنيدر آخرزين BuyStopاي SellStopدستوركيهمزمان با قرار دادن استاپ در نقطه ورود، ميمتينقطه تام،يكني، ثبت
مس»!يبوسه خداحافظ«اتينمودار هنگام انجام عملكهيدرصورت و سپس مجددا قصد ادامه ريتصادفا با استاپ ما برخورد نمود

نيقبل پزيخود را داشت، ما شوشنيوزمجددا با فميدوم خودمان وارد بازار كه قاعدتا همان-قع از امواج بزرگ حاصله الوايو
.ميبهره نمانيب-) چرا؟(شوديموتيال3موج بزرگ شماره 
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- دوم راهكار

دقنگيليتريبجا پذينقطه ورود، اندكيروقايكردن استاپ و سپسم،يبمانيبعد) درهاي(قلهليو منتظر تشكم،يشورايضرر را
بگديدر پشت قله جد .ميريسنگر

هايروش كه برانيا در بديبا كند،يمدايپيبلندتر معنيتارگت دومشنيرا در معرض خطر بسته شدن پوزيشتريمدت زمان
هام،يدر ضرر بمان ، تشكشنيدر محدوده ضرر پوزياحتمال دارد كه هنوز تا مدتزينديجديچون قله .شده باشندليدوم

بيناشيمتوسط ضررها قاعدتا م شترياز راهكار دوم و درواقع(اما باتوجه به آنكه در روش دوم تارگتها بلندتر شود،ياز روش اول
م) اوپن ز ندسودهايبرايلذا از لحاظ آمار شوند،يانتخاب ننيايهاانيو مزيروش .گرددي، مثبت

رايشنهايپوز شتر،يبنيجهت تمر تواننديم عالقمندان تر- هفته گذشته يمجددا بررس- انجام شده بود شانياستاپ برانگيليكه
هر ند،ينما زكيو و و سود دانياز حاالت فوق را جداگانه درنظر گرفته .ندينماسهيمقايگريحاصل از هر روش را با

مديسواليهفتگليجناب پشوتن قبل از وارد شدن به بحث تحل:نقل قول و  داشتمهيسرماتيريراجع به استاپ الس

م)1 السنيانگيشما در روشتون د؟يدونيمديتريرو مناسب ورود برايچه استاپ

الس)2 دريحداكثر با چه استاپ م دبايتركيرو ؟ديشويروش پشوتن وارد

الت1000هريبه ازا)3 مشنيورود به پوزيرو برايدالر شما حداكثر چه د؟يدونيمناسب

نمپيپ30نيانگيمديقبالً گفته بود)4 ا دونمياستاپ الستون هست البته ترايبودهنياون موقع روشتون و روزانه در دينه
بد.اگر اشتباه نكنم حداكثر مجاز استاپ روزانه تون هستپيپ 150تونيشخص نياالنم حداكثر مجاز استاپ روزانه تون
؟بيترت  هست

اياز موضوعات اصليكي-2و1يدرمورد سوالها همنيموردبحث در ، تعنيهفته قدرت بازاريحجم معامله برمبنانييمقوله
ا.... گرفتديخودتان را خواهيپاسخ سوالهايپس انشاهللا بزود. است و باانيالبته اگر بازار در  جاديهفته معرفت بخرج دهد

مهيرا براطيحركات قدرتمند، شرا ، .سازدايبحث موردنظر

سايميقدويلطفا از آرش-4و3يسوالها درمورد ايكيتاپت،يوخاك خورده يدرهايتريفوق العاده برايروش«را به نام نجانبياز
رو» ارادهيب ، مطالب درون تاپيجستجو نموده وپس از فوت كردن گرد وخاك و اگر پس از مطالعه.دييرا مطالعه بفرماكيآن

نك،يآن تاپ سد،يداشتيشتريب حاتيبه توضازيبازهم .ديياز بنده سوال بفرما،يخصوصاميپ ستميلطفا در

 روز هفتم

 مثال:USDJPYژاپننییبررودیخر گناليس-
م مهنيكردنيبايبراطيكه شرا رسديبه نظر اخيناشيمخصوصا اگر موفق به شكستن سطح مقامت. استايژاپن :گردد 84.40دررياز قله

تا-1 .مناسب است نگهايمووتيوضعقهيدق15ميفرميدر

.نسبتا مناسب استزينقهيدق5ميفرميتاطيشرا-2

تا-3 م شنهايلذا حجم پوزم،يآشكار مواجه هستييواگراكيبا وقوعقهيدق1ميفرميدر (ميريگيرا بصورت اصالح شده با. مثال
بگ0.05هركدام با حجميدوبخششنيپوزكيديبايدالر 2000اكانتكي .)ديريالت

قدييتوجه بفرما-4 اخنيبه آخركينزداريبسمتيكه خر 84.40خود در سطحريقله درديواقع است لذا سفارش خودمان را
منيايباال (ميدهيسطح قرار )84.45مثال در سطح.

ويبرا-5 م امزيليحد ضرر از روش تانيدوميعني.ميكنياستفاده (قهيدق5ميدره در )84.00مثال.
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!!يپشوتنيروز اول هجر

نديتريبرايساعت خوبالبته االن جد!!ياستاپ مشتكيباميباالخره بتوان نكهيايبهرحال برايول،ستيكردن را دمانيمباحث
م گناليسيكينيام،يآغاز كن : كنميرا هم اعالم

: EURJPYژاپننيبه وروييبرروديخر گناليس

تا نگهايمووتيوضع- .نسبتا مناسب استقهيدق15ميدر

تايمشكوكطيشرا- نمقهيدق5ميدر .شوديمشاهده

منيباتوجه به دور بودن آخر- ، از حجم اصالح شده استفاده و لزوم انتخاب استاپ بزرگ ، (ميكنيدره  0.1يبجا 0.05مثال.
)الت

تانگيكه مصادف با موو(درهنيبعنوان حدضرر در پشت آخر- م) شده است M15ميسبز رنگ در (ميريگيسنگر  شوديميعني.
)يپيپ70استاپ حدوداكي

، بصورت دوبخش- باميريگيميحد سود را طبق معمول و برابر مپيپ30-20و تارگت اول را بصورت ثابت .ميكنيانتخاب

ا- قكينزداريبس نكهيباتوجه به ازيزانيعزم،يهست روزيدمتيبه سقف از گرفتن تواننديم(!) سال باالتر است35كه سنشان
!ندينمايخوددارشنيپوزنيا

ا به جد(!!) مان استاپ بخوردشنيپوزنياول نكهيمحض مديبالفاصله مباحث !!ميكنيرا آغاز

انميبب دايكه م»!را دوست بدارتياستاپها«جملهيمعنگريحاال !ر؟يخايديكنيرا احساس

م دمياستاپ بخورميخواهيآقا ما كه بگگهي، !م؟يريچرا روزه شك دار

كنيا كدفعهي پمي، راحت بشوميهمه را اعالم ديبره !گهيكارش

: USDCADفروش دالر كانادا گناليس

در-  1.0160فروش

در- در 1.0195استاپ بخش اول  1.0220و بخش دوم

.بازيو دومپيپ30-20يتارگتها اول-

بهديخر گناليس :GBPJPY ژاپننيپوند

 131.55درديخر-

 130.90در استاپ-

تاييواگرا: مشكوكطيشرا- .قهيدق5ميمسطح در

د: اصالحات الزم- و بخش .با حجم استانداردگريبخش بزرگتر با حجم اصالح شده

نديخر گناليس : NZDUSD وزلنديدالر

 0.7485درديخر-

 0.7545استاپ-
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.بازيو دومپيپ30-20يتارگتها اول-

 0.7500به عدد رنديكينزد: مشكوكطيشرا

: AUDUSDايدالر استرالديخر گناليس

 0.9665درديخر-

 0.9610استاپ-

.بازيو دومپيپ30-20يتارگتها اول-

:مشكوكطيشرا

 0.9700به قلهيكينزد-1

تاينزولينگهايمواجهه با موو-2 D1يافقينگهايو مووH4ميدر

: AUDJPYژاپننيبهايدالراسترالديخر گناليس

 0.8135درديخر-

 0.8090استاپ-

.بازيو دومپيپ30-20يتارگتها اول-

:مشكوكطيشرا

هايكينزد-1  81.45يواقع درحواليمتواليبه قله

تا نگهايبودن مووينزول-2 .بعمل آورديريحركت بزرگ جلوگكيكه ممكن است از وقوعH4ميدر

:توجه

، هر پوزهيارايگنالهايسيلطفا درمورد تمام-1 بهيشنيشده .دييرا كنسل بفرماد،يوارد گرد» كاملNTZمنطقه«كه

م-2 ريموارد فوق، صرفا به تعداديتمامانياز ميمجاز معامالتسكيكه .دييانتخاب نما دهد،يتان اجازه

بنيا-3 !نوشتم، وگرنه مطلقا هدف كسب سود نبوديقبلكيبعنوان مرور مباحث آموزش داده شده در تاپ شتريموارد را

ا-4 نديتريبرايساعت فعل نكهيباتوجه به هستيكردن مناسب ا چكدامي، بهتر است اصال !ديرينگرا نهاياز

عز ضمنا ايزانيلطفا ا وستهيپكيتاپنيكه تازه به .اصال نگران نباشند شوندينم گنالهايسنياند، اگر متوجه

سييتازه واردان ناآشنا خدا نكهيايبرا فعال ميرا جور گنالهاينكرده متضرر نگردند، به عمد دارم كهيكه فقط كسان كنمياعالم
!كامال با روش آشنا هستند، متوجه آنها بشوند
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)قوانين اسحاق پشوتن(!یپشوتنینصفه شب روز اول ھجر
 The Darknessلهيبوسينوشته اصل

او به خ نكهيا بعد نام خودم فقط ضرريبا روش احساس روزيديعنيخوب با روش استاد سود كردم،روز دوميليروز اول
نم..كردم و حالمو گرفتيبدجورينه،ولايرا درست گرفتم ورويشنيپوزنيا دونميامروز اگر اشتباه نكنميول!استاپ زد
خ و نبايليموج ع.گرفتميمشنيپوزديخسته بود هازيزاز استاد هميمييكالس راهنمايو شاگرد اول خوام؟ عكس را

 كردم وستيپ

به حاال م ورويكه مينگاه بگتيكه انگار مامورنميبيكنم هميكلميگرفتشنياز اونجا كه ما پوز ره،چونيداشت حال ما را
نم كهويچرامياز بازار بپرسديچون استاد فرمودن نبا.باالتر رفته ولپريباال رفت،من هم دليسم دللياگر لشيداره لطفا استاد

كندياستاد ببخش!!آخ...را نم ادميگوشمو ول كنهياومد بازار خودشو با ما هماهنگ

زيسالم دوست عز

دللشيدل و اتفاقا دو تا ، !هم داردليكامال واضح است

اليدل كهنياول را كه قبال هم گفته بودم : است

رليبازار همواره تما-اول اسحاق پشوتون قانون« !»داره ختنيبه كرم

دلليدل اما :تر استاپ خوردن شماستياصلليدوم كه درواقع

ا-دوم اسحاق پشوتون قانون« شدد،يبردار نتانيقدم برخالف قوانكيشما نكهيبه محض وجه، شمانيدتريبازار بالفاصله به
!»كنهيمهيرو تنب

م ضمنا ، :خدمتتون بگم شتريبحيتونم دوتا نكته را هم بعنوان توضيدرمورد قانون دوم

ع 364بعنوان مثال ممكن است كه شما مثال- اولحيتوض كن تانيبرطبق قواننايروز را يو بازار هم كامال با شما همراهد،يعمل
 كنه،يم

خكيكههيصرفا كافيول و فقط به اندازه ، د،يتان ببندنياز قوانيكييچشمانتان را بررو(!) كوچولويليخيليروز آخر رو

ايآنچنان طوفان بالفاصله مهيو ظرف چندثان!شهيم جاديدر بازار به كنهيبازار آنچنان صدوهشتاد درجه خودش رو برعكس ، كه
م..غ !!ديافتيط كردن

ا-دومحيتوض :كه نصورتيابه! هم صادق است» قانون دوم«است كه برعكسنينكته خوشحال كننده اش

ع- سوم اسحاق پشوتون قانون كن نتانيبرطبق قوانناياگر شما ، كه مثليبازار هم آنچنان با شما همراهد،يعمل كيخواهد كرد
م(!)يعروس ژاپن و سرسپرده شما !!گردديرام

م-ياضافحيتوض( مط شوديگفته ترنيترعيكه  !!)هستندي، زنان ژاپنايدنيها» عروس«نيو شوهردوست
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، ھمان موونیشتری تایآبنگیحدضرر معقول در روش ما !باشدیم M15میفرمیدر
:نتايج سيگنالهاي قبلي

م جدييگنالهايسني، اولدييفرمايخوشبختانه همانطور كه مالحظه ايبرمبنا دمان،يرا كه در منزل نيروش آموزش داده شده در
م،يگرفتكيتاپ

پاينسبتا خوبجينتا با ،دهيرسانيبه  اند

كش» ماركتيريناپذينيبشيپ«بريو متك»با رونديهمراه«بريمبتنيقدرت روشهاگريد كباريالواقعيفو ! دنديرا به رخ

دنيگوناگونيروشها البته ، طراحديتري، براايدر و كسب سود از ماركت  شده انديكردن

نو وسزيهمچنان سايعيدر سطح مايدنيو موسسات آموزش تهايدر و به عالقمندان آموزش داده . شونديبه كار گرفته

م اگر ايمستمريكه موفق به كسب سودآوريكه متاسفانه در كشور ما تعداد كسانديكنيمشاهده بسنياز اريبازار شده باشند،
، و انگشت شمار است  اندك

كل لطفا سا فاركستيآن را به حساب دنريدر !دي، نگذاراينقاط

ايليخديالبته نباو ! بابت نگران بودنيهم از

ا فاركسكهياست كه از زماننياتيواقع چون ، هنوز زمان چنداننيوارد !نگذشته استيمملكت شده است

 نسلھای مختلف فارکس ایران
و درواقع افراديم»رانيا فاركسيرمردهايپ«كه بنده آنها را نسل-نسل اول  !! هستنديهمانند جناب قارينامم،

بانياييآشنا سابقه پ فاركسنسل ،يمشي، به حدود ده تا پانزده سال  رسد

حقيزمان شانيا حتديتر قتايكار خود را آغاز كردند كه و ، تريكردن و انتقاالت ارزنيانجام ساده ،ينقل

ادهيچيپاريبس و دشوار تر از و شما از آن به سادگياوهيشنيتر ميبود كه درحال حاضر بنده .ميكنياستفاده

اياريبسيحت به كارگزار خود در خارج از كشوريافراد مجبور بودند كه به ناچار معامالت خود را صرفا به صورت تلفننياز
 ،  اطالع دهند

ازايو ايكيبعنوان مثال و اقوامشان كه در نقطه و از قضا به سكوها كردهيميزندگگريدياز دوستان نيمعامالتياند زيبروكر
،يدسترس  داشته اند

: كنند كه مثال خواهش

،! آقانيحس«- و برايزحمتهيلطفا فردا كه بازار باز شد هميبكش »!!بخر ورويذرههيمن

قگريد حاال ايو در چه زمانيمتيبه چه !؟يو در چه نقطه
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حتاريبسيامر واقعا و غدريهمچون متاترييبه نرم افزارهايبابيبود كه بتوانند بدون دست رممكنيغيمشكل و بدون اطالع ....رهيو
ا و بدون مشاهده نمودارهامتيقياز روند لحظه بر اصوليو مبتنحيصحييهاليقادر به انجام تحل،يفعليمانند چارتهايي،

. باشند كاليتكن

و آمار الزم دسترسديترينسل برانيا درواقع ، نه به اطالعات و نه به حداقل منابع آموزشيكردن ، نيداشتند !ازيمورد

ا- نسل دوم ام»رانيا فاركسنسل سوخته«به شانيكه قبال از ا! نام برده و هم دوره بنده را شامليهايو درواقع خود بنده
 !! شونديم

م8اي7به حدود فاركسدر تشانيسابقه فعالكهيكسانيعني . رسديسال

، استفاده از نرم افزارها اگرچه راگريد در،يهمچون متاترييدر زمان ما و مجينسبتا مصطلح و ما بطور لحظهميتوانستيشده بود
تغيا و آنال راتيياز شمتيقنيكندل به كندل م،يوآگاه

و مطالب آموزشيكه همانا عدم دسترسيبازهم مشكل اساس اما و موردنيبه منابع حقازيالزم اليمشكل قتايبود، و  نحليبزرگ
!مانده بوديباق

و بررويآن زمان تنها كتاب در تهيكه به صورت چاپ شده ، قابل جان كاليتكنليتحل«بود همان كتاب معروفهيكاغذ
شبود با»يمورف ،يفراهاناريكاميآقايوايترجمه

به كه م» بازارليانج«ما از آن !ميبردينام

م االن انميبيم كنميكه فكر ، طنز تلخنيكه درواقع نيبود كه در كنه خود اشاره به فقر منابع آموزشيعبارت در بازارازيمورد
ا !داشت رانيآن روز

اديآن كتاب را قبال مشاهده كرده باش اگر غدي، قطعا مالحظه نموده وياندك از الگوهايتعدادياز معرفريكه كامال ساده
، كاليتكنكيكالس

و مفاهيبرخهيارانيوهمچن و نه مطلقا» بورس«كه تازه آن هم صرفا مرتبط با مقوله-ييابتدامينكات چيه-» فاركس«است
و موضوع قابل اعتنا ايگريديمطلب ، كه گره .در خود نداشتد،يكار بگشافاركسدريتركياز مشكالت فراوانيرا

و رفقايياگر حمل برمظلوم نما(كهميرا بگونيا خواهميم خالصه ، براست!)ديينفرماميبنده نسل سوخته«برازنده لقبينسل ما
! بوده است»رانيا فاركس

دليكه ازطرف چرا و ضروريفقدان منابع آموزشليبه دلگريديو از طرف،يالزم از مخاطراتيو شناخت كافييعدم آشناليبه
،نيا  كار

هر چه شدنياز ما بطور جداگانه مجبور به باالزدن آستكيبسا كه و به آزمودن تمامميخود هاي، ديراه ، گرانيقبال رفته توسط
ز هاريو از نو تجربه نمودن همه م،يگشت فاركسيو بم

صوو هيرت شخصآن هم صرفا به و بدون ، گ چگونهيو در انزوا .يو جمعيگروهيهاتياز امكان مشاركت در فعاليريبهره

او اياز نسل من بود كه اندكييسرنوشت آنهانيتازه و اصال در ، زنده ماندندنيخوش اقبال تر بودند، ! بازار

نم بعنوان پ5در حدوديكه بنده وقتديكنيمثال باور بيبه ترجمهميتصمشيسال گرفتم، با چه استقبال امزيليوليكتاب
! از جانب مخاطبان مواجه شدميپرشور
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او و و درخواست درليميده ها نامه آن افتيدريكه تقاضا كردميم افتيبود كه هرروز از سراسر نقاط كشور نسخه ترجمه شده
! كتاب را داشتند

هميكه به زبان فارس فاركسبا است كه آنقدر تعداد منابع مرتبطنيا منظورم ، كه كه مخاطباننيترجمه شده باشند اندك بود
و استراتژ كاتوريشده است، كه در درون آن از چهار تا انددايپيبه زبان فارسيكتابكيمشاهده كردند كه  ،ديتريو چارت

م ، چنانانيصحبت به ايو شوق شورآمده است !دياز آن اثر گرديشد كه منجر به راه افتادن چنان استقبال جاديا شانيدر

تري، وقتگريديبعنوان مثالايو ، وقتيدرهايتراياز مشاورانيكيازينوآموز آن زمان، با هزار بدبختيدرهايكه ما باتجربه تر
م م،يگرفتيمالقات

منيهم : كه مثال گفتيكه او به ما

هرديبا! پسرم«- »!يريبگشنيالت پوز 0.1دالر صرفا به اندازه 1000با

:كهميبال در آوريبود كه از خوشحاليما كافيبرا

م!منيخدايوا«- پ فاركسدرتيپس من باالخره راز موفق! استادنياديگويعجب راست »!كردمدايزا

ا- نسل سوم عزنيخالصه همه ، تا به شما !برسم زانيحرف ها را گفتم

ا فاركسنسلنيشما كه سوم به طال«هماناي:ديهست رانيدر !»رانيا فاركسيينسل

هيبراگريد متاسفانه ، اچيشما و بهانه اتيعدم موفقيبرايعذر ، باقنيدر !نمانده استيكار

سا بحمداهللا و نشرتيهم اكنون صدها و همچنيفاركساتيو فروم ، ونيبه حد وفور موجود هستند و كتابها و اقسام منابع انواع
.يموسسات آموزشيحت

!ديداراريكه هرچه دلتان بخواهد دراختزينيو نرم افزاريسخت افزار امكانات

ا adsl نترنتيا از ،ميسيب نترنتيگرفته تا

، در كافديهركجا كه باش در توي، درمنزل، در پاساژ به شبكه وصليكه دلتان بخواهد به راحتيگريديهرجاايهتل،ينت،
ترديشويم !ديكنيمديو

ويحت بايدر سفر بايبه سادگ(!)ديهم كه باش ابانيوسط م رانياليموباكيو ، اديتوانيسل وصل نترنتيلپ تاب خودتان را به
.ديكن

به فاركستان هم چه دربارهيو اطالعات عموميآگاه سطح ، يوجود هزاران مرجع تخصصمنيو چه درباره مخاطرات آن
هيسيو انگليفارس ترچي، . كشورها نداردريسايدرهايكم از

مگريد پس !!د؟يخواهيچه

ا بعنوان ، بعنيمثال كسديروزها باياست كه يابتدا چند ماه را صرفا بررو،يحساب واقعكيقبل از باز كردنديمثال نداند كه
بهياكانت مجازكي د،يو كسب تجربه نمايريادگيشروع

مكهيدرحال ، به كررات جوانان مظلومانيدر ميهم نسالن بنده حساب خود را از فروشنياوليكه موجودديكرديرا مشاهده
تهاي، مغازهنيماش ! كرده بودندهيمنزل خود

نمو كنديتوانيقطعا بايينفر كه بعنوان مثال در همان هفته اول آشناكيكهديتصور ب فاركساش تومانونيليم50ازشي،
اكيخود را   كار نابود كرده باشد،نيشبه در

پر با اينزارهيو چه روح شانيچه ذهن نني، مجبور به ادامه گتيكار صرفا با !خود از ماركت خواهد بوديطلب قبليريبازپس
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ا خواهميم زانميدرواقع عز !شما استيكه چشم همه ما، به دستان تواناميرا بگونيبه شما

ا- باديشما هستنيو .ديرا از نو بسازيدر اذهان عموم فاركسوجهه خراب شدهديكه

باديشما هستنيا- سديكه و و نه قماربازستينه گلدكو فاركسكهديحاكمه بفهمان ستميبه دولت ا!ياست !خروج ارز از كشوريبرايو نه دروازه

و پرپتانسيبازار فاركس بلكه ازهياست كه مسلما جوانان با انگليبكر ايو تخصصيعلمگريديهانهيزمي، همچون تماميرانيو با استعداد تواننديمزيننهيزمني، در
حتاريبس و .باشندانيسرآمد جهانيموفق

هم- كنكيتاپنيبعنوان نمونه !ديرا نگاه

ا دوستانتان  چهل روز درحال ضرر كردن بوده اند،نيبارها اقرار كرده اند كه قبل از

هايول ، نشانگر دستيپرفورمنس چنيابيمستند آنها دريريچشمگجينتانيبه !كوتاه چهل روزه استيبازه زمانكي، آن هم صرفا

ساديبرو لطفا زيخارجيتهايو تمام كنريرا !ديو رو

بيرا براكيتاپكيصرفاو تردياوريمن مثال و استعدادنيچنزينيخارجيدرهايكه دريهوش وكياز خودشان نشان داده باشند، كه بتوانند صرفا دوره چهل روزه
ا50كيتاپكيفقط با مطالعه  ايبه سودآور،يصفحه !باشند؟ افتهيبازار دستنيدر

چنديساده هستيليخيولد،يببخش! هنر من بوده است؟نياديكنيم فكر !ديكنيميفكرنياگر

باديشما هستنيا- كنديكه مدياثبات ايكه حتنيتوان در و ديميكار موفق بود دايمنبع درآمدديتوان به آن به و .ستينگريميمستمر

باديشما هستنيا- كنليبه فامديكه كسديو اقوام خود ثابت پايكه اگر بيشخص ستميسيتمام طول روز را و ولنگار كاريو لپ تابش نشسته باشد، به منزله يبودن
ن !ستياش

و باكالس باشد،يجداريبسي، بلكه ممكن است درحال انجام شغلستينيوتريكامپيبازكينه تنها درحال انجامو !پردرآمد

ميكه براياز افراديبرخ چن ند،يايمشاوره به نزد من :كه پرسنديمنياز من

رايصادقانه بگو، چه نفع«- د فاركس گانياز آموزش »؟يدار گرانيبه

مو :كهميگويمن به آنها

ا«- همنينفع من در و همواره شغل اصلنياست كه اگر بخواهم دو دخترم را در هميمملكت بزرگ كنم و مشاورهسيتدرنيام
 باشد، فاركس

اتيكه قابليو پرورش شاگردانتيبا تربديبا ابتدا  شغل را داشته باشند،نيكسب سود از

اتيذهن و فرهنگ حاكم را نسبت به ، تا زبانم الل روزليشغل، تعدنيجامعه، دولت ويو اصالح كنم كوچايمجبور به فرار
»!از وطن نشومياجبار

هم- مليدلنيبه اميحاشا كه بنده بابت تمام آموزشها«ميگوياست كه همواره »!ندارميمنت بر سر احدي، ذره

هم- و از نتايهاتياست كه انقدر از موفقليدلنيو به ، پاياصول،يعلميبرروشيكه البته مبتن-معامالت پرسودتان تانجيشما اي–باشد داريو حد خوشحالنتا به
م .شوميو سرفراز

هم- ترليدلنيو به ، برا دكردنياست كه آموزش جديبه شما حنيتريمن و امفيخودم تعرياست كه برايافهيوظنيترياتيكار .كرده

عزيا پس ازيدوستان و طال«يبنده !»رانيا فاركسيينسل

حت- و ، نسل من ترينسل قبل از من، چشم همگيمن !شماستيدهايما به

حديشما هستنيا- !ديرا به آن برگردان فاركسو وجهه از دست رفتهتيثيكه قرار است

ا- ايرانيايدرهايترنيكه قرار است نقش اولديشما هستنيو هايو سربلندتيكه با موفقديكنفايرا !گذارنديميالمللنيبيگام در عرصه

جديروند آموزش پس .ديريبگيخود را

كنو مديبه همگان ثابت اديتوانيكه ننيدر ازيكار .ديباشانيسرآمد جهان گر،يديهانهيزميمانند تمامش،يخويو اراده اسالميراني، با اتكا به هوش
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 روز ھفتم

.آغاز ھفته
و صبح همگ عزيسالم ريبخزيدوستان

هميشنياز شروع بحث، فعال دوتا پوز قبل منيرو كه همياالن گرفته ام براتون ، تا پ نطوريذارم نتميرويمشيكه دوتانياجهي،
:ميكنيرو هم بررس

فروش دالر كاناداشيپ:اولشنيپوز-1
SELLSTOP USDCAD@1.0176 

SL1=1.0210 
TP1=+20 pip 
TP2=+40 pip 

ژاپننيفروششيپ:دومشنيپوز-2
SELLSTOP USDJPY@80.51 

SL1=80.86 
TP1=+20 pip 

ا ، پوزنيتا ، اما پوز JPYشنيلحظه .هنوز فعال نشده است CADدالر كاناداشنيفعال شده

دل در مشنيگرفتن پوزليمورد ا كنميها كه فكر  نمانده استيباقينكته گفته نشده

ز همانطور بهقهيدق15كه چارت-ريكه در شكل منيمتعلق م- دهديژاپن را نشان :دييفرمايمالحظه

تا-اوال :يعني. هستند»يروند نزول«به نفعطيتمام شراقهيدق15ميفرميدر

پايآبنگيمووبيش-1 . استنييرنگ به سمت

آب نگهايقرار گرفتن مووبيترت-2 م>سبز>يبه صورت ، باشديقرمز

ا كه !باشديم Blue>Green>Redكه مخففم،يدهيمشينما BGRبه بعد آنرا به اختصار به صورتنياز

پامتيق-3 .قرمز رنگ قرار گرفته استنگيموونييدر
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از- دوما . برخوردار استيمناسبقدرت حركت بازار

م از م؟يفهميكجا

تانگيمثال فاصله موو بعنوان .تواند نشانگر قدرت بازار باشديمقهيدق15ميها در

و موو شتريب فاصلهنيا هرچه بيباشند، به معنگريكدياز دورشدندرحال نگهايبوده برخورداريشتريآن است كه بازار از قدرت
و حت .استشيقدرت درحال افزانيايبوده

اايآ- سوما !نه مسلما!م؟يبه موقع وارد شده

ن چون تر وركيوياوال دوشنبه ها تا قبل از آغاز بازار !مينكنديرا بهتر است

مو قد،ييفرمايدوما همانطور كه در شكل مالحظه زنگياز موومتيفاصله ، نسبتا ا. شده استاديقرمز رنگ بنيكه يامر باعث
ايثبات و احتمال بازگشت لحظه بمتيقيبازار شده :كنديم شتريرا

:نكته

ا) INSTANT SELL/BUY(به بازاريورود فورينقطه برانيبهتر ينمودار اندكياست كه حركت جهشيلحظه
ق و رويلحظاتيبرامتيفروكش نموده، .ديقرمز رنگ نمانگيموويشروع به استراحت

هانيآخريدر انتهاميهمانطور كه قبال گفت) SELL/BUY STOP( بصورت ثبت سفارشورود به بازاريبرا درهايقله
تاليتشكيها .هستندقهيدق5وقهيدق15يمهايشده در

پينقاط برانيژاپن، بهترنيامروزتيوضعينمونه برا بعنوان ازشيورود با ثبت سفارش :فروش عبارت بودند

81.20 --- --- 80.93 ---- 80.63 

 80.39:مانده استيثبت آن باقيكه هنوز فرصت برايموردنيآخرو

ز همانطور مريكه در شكل دالي، تمام موارددييفرمايمالحظه تصينزولليكه بعنوان و شيپشنيبه ثبت پوزميمبودن چارت
، ذكر شد، برا نيفروش :صادق هستندزيدالر كانادا
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..حدضررنييتع: روز ھفتم
ايخود، اندكيشنهايپوزيحدضرر براايقرار دادن نقطه استاپياما برا !؟ چرا.ميبا مشكل مواجه شده

ا Instantاييورود خودمان را بصورت فور چون نتم،يانجام داده انياز بهتر جتايو ، عقب مانده لذا اگرم،ينقطه ورود به ماركت
تانيدر آخرم،يكه قبال ذكر كردينيحدضرر خود را طبق قوانمياكنون بخواه قرار) M15يعني(درجه باالتركيميفرميقله از

بسميبده بوميخواهيبزرگاري، مجبور به تحمل حدضرر ، كه و سودهايباتوجه به آنكه ما فعال به تارگتهاژهيشد كوچكيكوتاه
اميقانع هستپيپ30وپيپ 20 شدني، ردياستاپ بزرگ موجب كاهش و درواقع رسكيراندمان مايشنهايپوز وارديبه

.شوديم

كن پس !؟ميحاال چه كار

ميگوناگونيها روش چ خودتانيشخصيبرطبق استراتژديتوانيوجود دارد كه و اييزهاي، و آنطرف نطرفيكه تاكنون از
ا كنيكيد،يخوانده .دياز آنها را استفاده

ا من بياز روش خواهميم نجايدر بهنييتعي، براندينمايم شنهاديپ امزيليوليكه دكتر .، استفاده كنمنهيحدضرر

بقبال با جنابنيبنابرا و توض اورنديبفيهماهنگ كرده ام كه هم اكنون تشر امزيليولياستاد ، را حاتشانيسر كالس درس ما
نديبفرماهيشما ارايبرا

و م امزيلياستاد  PLS, U R WELLCOME!داخلدييبفرما! كنميخواهش

!دينباش شانيايسياصال نگران زبان انگل ضمنا

و چون اراياخ امزيليجناب و دستكيگرIBتيشروع به فعال رانيدر و دفتر خودشان به راه انداخته انديبرايمختصرينموده اند
ش نيفارسنيري، لذا كامال به زبان و اصال ايازيمسلط شده اند، .ندارند نجانبيبه ترجمه

م!دييبفرما استاد ب كنميخواهش اشيشاگردان را !ديمنتظر نگذارنياز

م امزيليوليب جناب كهنديگشايلب به سخن

،دينيبب السيبرافرزندانم :دييعمل بفرماريزياز روشهايكيبهديبا همان حدضررايانتخاب استاپ

، همانطور كه شاگردم پشتون جاننيبهتر-1 تانيگفته اند، استفاده از آخر تانيقبال برا(!!) حدضرر كيميفرميقله در
. است) M15يعني(درجه باالتر

ماديزاريبس مت،يقيفعلتياگر فاصله آن قله تا موقعيول-2 تاديتوانيشده بود، ازنييپاميفرميبه سراغ و ، قله«تر رفته
.ديياستفاده نما» مانده به آخريكيي

بعنوان مثال در شكل
قلهني، آخر سمت چپ

را با رنگ قرمز نشان 
ا يكيقله«وم،يداده

را با رنگ» مانده به آخر
:زرد 
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م ، بعنوان حدضرر براد،ييفرمايهمانطور كه در شكل مالحظه ا مانيشنهايپوزيما از خط زرد رنگ !؟ چرا.مياستفاده نموده

ق چون اكيناگهانمتياگر ا جادياغتشاش كوچك در ماركت قنيشود، ، اندكمتياحتمال وجود دارد كه ينافرمانيبطور موقت
و از آخر انينموده ولليكه تشكيقله ، بسيداده فراتر برود و كال كه ، حاشا مديبعاريعبور از دو قله قبل تر  رسديو نادر به نظر

كلدييفرمايمهيپس استاد شما توص- پشوتن ، روشنياستاپ پوزكيتاپياعضاهيكه هم اكنون قرار 80.86عدد مثاليخود را
؟. دهند !درست است

؟- امزيليو دكتر  باز دارند؟شنيمگر شاگردان شما االن پوز! هم اكنون

و همچنيارزهايرو SELLاز نوعشنيما دو پوز. بله استاد- پشوتن !ميژاپن دارنينيدالر كانادا

خيا- امزيليو دكتر تا 1935ساليمگر من صد بار سر كالسها!سررهيپشتون تر بهت نگفتم كه دوشنبه ها صبح  نكنديظهر

بسديچرا استاد، همانا كه شما فرموده بود- پشوتن ناريو .ديفرموده بودكويهم

چه- دكتر ، پس ؟... خب

با- پشوتن بسدياستاد، و از آن سالاريخدمت شما عرض كنم كه زمانه دريكه بنده افتخار شاگرد 1935عوض شده است،
چ م70در حدوديزيكالس درس شما را داشتم، . گذرديسال

د هم اگرياكنون ، تره هم برايزمانه به گونه هايشده كه شاگردان من نمريحقنيايحرف !كننديخرد

ا صدبار تر شانيبه  نكنند،ديگفته بودم دوشنبه صبح ها را

تر جمعه  نكنند،ديبعدازظهرها را

تر NTZيهاتيموقع  نكنند،ديرا

ن... ، چشم گفتنديميمدام الكزيو آنها !چشم

جدو هانيايجديمن هم باورم شده بود كه ، به حرف .دارنديمن اندك اعتقاديشاگردان

نبيول !نديامروز ظهر كه به سر كالس آمدم، استاد چشمتان روز بد

ا(!) شاگردن ته كالسيكه برخدميد منينه تنها كه در ، اقدام به ورود  داوم به بازار نموده اند، ساعات نامناسب

و ادبتيدر كمال رعا بلكه ، (!) حسن  از نبودن بنده سر كالس استفاده كرده

و توصو ديخودشان را برايهاهينمودارها !كننديمهيهم ارا گرانيورود به بازار دارند به

 !! گرفتميطانيشيميهم جسارتا تصم من

ايآنكه آنچنان داغيبراو عزنيبر دل و مغرورم بگذارمزيشاگردان

د كه ها ادشانيگريمبادا سريبرود كه حرف  .... رنديبگيمن را سر

! گرفتم چون باقلوا شانيبراشنيپوز دوتا

مشنيورودبه پوزيرا براطيشرايتمام كه  بودند،يدارا

ها زانيعزنيا تا  با چشمان خود مشاهده كنند كه چگونه دوشنبه صبح

 شن،يگرفتن پوزيبراطيشرايرقم وجود همگيعل
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وز شانياشنيپوزجهينتتاينها و توام با ضرر بانياحتمال دارد كه معكوس شده !ديايفراوان از آب در

؟ييگويميجد- امزيليو دكتر رذنيواقعا تو همچن! پشتون جان ايا النهيكار !؟يرا با شاگردانت كرده

امشرمنده. بله استاد- پشوتن .ام كه كرده

مانيسرش را درمكهيدرحال( دكتر بل... صد افسوس. افسوس-)رديگيدستانش بهطيبده پشتون جان، بده آن بازگشت مرا
 . ... L.Aاميشهر مادر

مبيعج كه خو خواهميدلم .بازگردمشيتا به سرعت به موطن

قاديسخن اساتيرا برايكه هنوز شاگردان حداقل نوك انگشتييآنجا  لند،يخود اعتنا

چنديكه اساتييآنجاو عل(!)يا ثانهيخب هاتيتنبني، حاشا كه به فكر انجام خوهيبر !افتنديبشيشاگردان

بل بده دطيپشتون جان، بده آن ، كه اگريبازگشت مرا  ...اتمسفر را ندارمنيتوان استنشاق

ادييبفرما- پشوتن بلنياستاد، . خدمت شمامايهواپطيهم

دقكياستاد جسارتا فقط و تقدديداشته باشفيتشرقهيچند  كنم خدمتتانميتا من حق الزحمه شما را از شاگردان جمع كنم

ا(به شاگردانت- دكتر كه غاميپ) به خودتضايو !تانيكوفتيسرتان بخورد آن حق الزحمهيتو: بده .... 

م. چشم استاد- پشوتن ديدانيهرطور شما صالح

م فقط ا خواستمياستاد جسارتا :را خدمتتان عرض كنمينكته

.است» پشوتن«وستين» پشتون«من اسم

ايرياساطياز اسام» پشوتن«واقع در  .....اريو برادر اسفنديو شاهنامه

( گووووووم وايشدن جسمدهيكوبيصدا! سرتيمانند تخته ، بر !)نفركيبرد

پايصدا مانيزنگ  .... رسديكالس به گوش

.صبحشنیپوزنیآخر+ استاپ کانادانييتع: روز ھفتم

هنوزمن!شد13:30ساعت.... !!يوا
ما رو نكشد امروزسير!نرفتم سر كار

 ...!!ميشانس آورد

به قتلديتهديبصورت شفاه روزيد آخه
اگر امروز وارد ... رو اعالم فرمودند

كنديبشوند، نباياقدامات عمل !!؟ميتعجب

به پس من فقط به سرعت، چارت مربوط
رايبرا» نقطه استاپنييتع« دالر كانادا

م  گذارميبراتون
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، از شوخ ، امروز احتمال داره كه حركتهايضمنا بچه ها .ديفرصت رو از دست ندهديكنيسع.ميرو شاهد باشيخوبيگذشته

بهيتيموقعنيآخر ، مربوط روSELL STOPشنيپوزكيهم كه به نظرم مناسب است سويبر :استسيفراانك

SELL STOP USCCHF @ 0.9660 

SL = 0.9720 

TP1= +20 pip 

TP2 = +40 pip 

دق تا توقهيچند ، خارج شدهتياالن از اون وضعيول) چرا؟(بود NTZطيشرايقبل پياستراتژطيو شرا. نامناسب كردهدايما را
خ فقط.است بارميديليچون من و بديشده و چارتهايكيلطفا افتم،يراه  گناليسقهيدق5وقهيدق15ياز دوستان محبت كنه

.ديبفرماهيفرانك را ارايفوق رو

 تذکر مھم روحی روانی در صورت استاپ خوردن
اكيو (!!!) هستمميجورابهادني، درحال پوشديببخش :پست را هم بزنمنيآخرنيپا در هوا

اشنيپوزجهينت :لحظهنيكانادا تا

رسشياول پوز بخش .ديكانادا به تارگت

.ميمنتقل نمود 1.0200يحواليعنيشدهليقله تشكنياستاپ بخش دوم را به آخر جتاينت

!!يروانيمهم روح تذكر

پاديجد SELL STOPكي حتما كنفيتعر 1.0150دريعنينقطهنيترنييدر و ثبت د،يكرده

و مجددا به حركت نزولكهيدرصورت تا  خود ادامه داد،يبازار استاپ شما را زد

!ديرا از دست ندهيبعديو سودهادياز بازار عقب نمانزين شما

منيا ،جينكرده به تدرييتا خدا شوديكار موجب و روح شما و ناخودآگاهينوع دشمنكيدر درون ذهن نسبت به (!) پنهان
ا ، و استاپ الس در معامالتتان !نگردد جاديقراردادن حدضرر

(هووووووم.. مووووم./پشوتن.ديباش موفق  !!)ديشما كار خودتون رو بكن! هستنمياستارت ماشيصدا.ستينيزيچ....

شنیسه پوز: روز ھفتم
ميزيمتاسفانه برعكس آنچ ا كردميكه صبح تصور .ميرا شاهد نبوديلحظه بازار پرقدرتني، امروز تا

ا درواقع غنيتا ، اياز حركتريلحظه  نشده است جاديايمناسبتيشده بود، از آن به بعد موقع جاديكه صبح توسط بازار ژاپن

نم» مناسبتيموقع«دوستان قرار داده اند، اكثرايهم كه برخييشكلهاو هر شوند،يقلم داد دالكيچون ويبرخ-يليبه ساده
.و نامساعد قرار گرفته اندسكيپرريطيدر شرا-دهيچيپيبرخ

ا درواقع هم بصورتتيمشاهده كرده ام، كه تازه آن سه موقعشنيگرفتن پوزيمناسب براتيلحظه، من صرفا سه موقعنيتا
و نه بصورت فور» ثبت سفارش« !يدستاييهستند

سنيا هاسمينويم تانيرا برا گناليسه م(!) كالسيو از شاگرداول ،يبرا كنميخواهش كيوقهيدق15نموداركيهركدام
تا قه،يدق5نمودار .قرار دهندپيدر
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:فروش دPر کاناداشيپ-1
SELLSTOP USDCAD @ 1.01500 

SL = 1.0215 
TP1 = +20 pip 
TP2 = +50 pip

:ژاپننیفروششيپ-2
SELLSTOPUSDjpy @ 80.30 

SL = 80.80 
TP1 = +30 pip 
TP2 = +50 pip

:سیفروش فرانکسوشيپ-3
SELLSTOP 1 USDCHF @ 0.9670 

SL = 0.9730 
TP1 = +30 pip 

SELLSTOP 2 USDCHF @ 0.9655 
SL = 0.9730 

TP2 = +50 pip

 ارایش سروشانه معکوس .....شنیپوزکییبرایآمادگ
!ديخانم لطفا نگران نباشميمر!ديلطفا عجله نكنزميدوستان عز

كنييهاتيموقع صرفا .شما باشندنيمنطبق با قوانطيكه همه شراد،يرا شكار

ها صرفا كنييحركت قد،يرا انتخاب و نحوه حركت و ملموس باشديبرامتيكه كامال جهت و اشكار .شما واضح

هميها فرصت و صدها موقع بازار!هستندشهيخوب پتيهر هفته دهها و مناسب را ميروشيخوب !گذارديشما

ميمشكوكتيوقت با موقع هر اديشويمواجه دراريبسيپيپ 100حركتكيفردا! دانميم:كهدييبگو نطوريبه خودتان آسان
ايقبليو سودهاهيسرمادينبا!خواهد گرفتقرارميروشيپ ،يحركتهانيام را امروز بخاطر و مشكوك از دست بدهم تا گنگ

و با آرامش از آن موقع !آل استفاه كنمدهياتيفردا بتوانم به سهولت

ميلحظات فعلدر.ميبگذر جد رسدي، به نظر :استيديكه نمودار پوند، در حال آغاز حركات
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م رايخود، نه تنها خط روند نزولقهيدق15، پوند در چارتدييفرمايهمانطور كه مالحظه ، بلكه) رنگيآب(خود شكسته است
نشيآراكي . خطوط قرمزرنگ(دادهليتشكزيسروشانه معكوس ا) .استيروند صعودكيمعموال نشانگر آغازشيارانيكه

كن خب، !م؟يحاال چكار

؟ميبپر(!) همه باهم پا برهنهديخواهيم .نه !!!!!!!وسط چارت

 !!!!موئينگھا مثل وزنه ای به پای نمودار بسته شده اند

 ...تيموقعکییبررس
م ، بر :پوندتيبه موقعميگرديخب

و باعث شده كه بالفاصله وارد بازار نشوم، وضعياندكيكه در لحظات فعليزيچ ، تانگيمووتيمرا نگران كرده 15ميها در
:استقهيدق

م د؟ييفرمايمالحظه

تا نگهايمووتيوضع زقهيدق15ميدر نادي، و دلخواه !ستيچشم نواز

 داشته باشنديشتريبيصعودبيش نگهايورود به بازار، موويكه براميما انتظار داريعني

و همچنبيترتو ازنيقرار گرفتنشان .مناسب تر باشدزينگريكديفاصله آنها

د؟يفرموديچ جان؟

كن نگهايموويبخوبديتوانينم د؟يرا مشاهده
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ا خب !ندارديكار نكهي،

خطيباالينمودارتان را از منو نوع ، به حالت د،يدهرييتغيصفحه

م»خط«تازه همانو سديتوانيرا هم باهيبه رنگ زدياوريدر بري، تا نمودارتان به شكل :ديايدر

منگيمووياالن كه انشاهللا به خوب  .....، خدا را شكرخب؟دييفرمايها را مشاهده

م بله تنيليخ نگهايكه موو گفتمي، پدهيدرهم و تاب خورده هستندچيو

ركي انگار و رو سمانيتعداد نخ !ميو بهم گره زده باشميهم انداخته باشيرا

باكيدركهيدرحال ، و مناسب همكيمثل سه تا اتوباننگيسه تا موونياديحركت خوب بانده، كه با سرعت هرچه تمام تر از
م ز شوند،يدور .شدن باشد ادتريفاصله شان مرتبا درحال

 .....كردميچكار خواه حاال

 ادامه ...تيموقعکییبررس
ميكارنياول عمكي،ميكنيكه مميكشيمقينفس .كنارميگذاريو عجله را

!چرا؟ديدانيمايآ

ا نگهايموونيا چون پايمثل وزنه شديكه به نمدينمودار بسته شده باشند، مطلقا اجازه حركات  دهند،يرا به آن

خو قيرا راحت كنم تا زمان التانيخالصه امتيكه رانگيسه تا موونيموفق نشود كه ب(!) تنبل  كرده دارياز خواب ناز

جاو ،يآنها را سر  خودشان به خط كرده

سو و رو به باال دربكيو ماننديخكيبه شكل  اورد،يچنگال سه پر

ا امكان .را آغاز كندياجازه بدهند كه ماركت حركت قدرتمند نگهايموونيندارد كه
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تاتياگر قرار باشد وضع خوشبختانه ااجيحداقل به سه چهار كندل احت قه،يدق15ميفرمينمودار در خود معادل مدتنيدارد، كه
!ساعت خواهد بودكييالقهيدق45درحدوديزمان

م پس هميگوياگر اچيما نيعجله خميبكنستيالزم ماليو با ميمانيراحت منتظر

مليدلنيا به ننيهنگام آغاز بزرگتر دانمياست كه يو افقدهيو به هم تاب(!) درحالت خواب آلود نگهاياگر مووز،يحركت ها
، براكيقرارداشته باشند، حداقل به و آماده شدنشان برارييتغيساعت زمان ، اييحركت صعودكيشروعيشكل دادن آنها

ن،ينزول .استازيوقت

 ادامهتيموقعکییبررس
ايدر واقع اتفاق م نجوريكه در ا افتد،يمواقع كه نصورتيمعموال به حركت بزرگكيبا فرض آنكه ماركت واقعا قصد آغاز(است

و افقيهانگيموو) را داشته باشد؟يصعود ميخواب آلود ق شونديباعث ازمتيتا كه مثال درنمودار پوند،(هيجهش اولكيپس
پ پا)ميباهم مشاهده كردشيچند لحظه و به سمت ، :برگرددنييمجددا مجبور به توقف شده

. گردديبرم نگهايبه سمت موومتيق... بله

و با آنها خداحافظيانگار كه بخواهد دستو و تازه آن زمان است كه برانگيكند، موويبه آنها بدهد ، يقرمز رنگ را لمس كرده
ميشروع حركت اصل .شوديو قدرتمند خود آماده

، ما واقعا خبر نداريكه االن برايريدر تصو البته اميشما گذاشته ام چنايكه  نه؟ايهستيحركتنياصال قرار بر آغاز

رسمتيقايآو خنگيبه موودنيپس از ، واقعا به سمت باال مزيقرمز رنگ د؟يداريبر

پانگيبا شكستن مووايو و بعد هم پاره كردن موونييقرمز به سمت آبينگهاي، و پاي، سقوط بزرگيسبز پنييرا به سمت شيدر
؟...رديگيم
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هم ما منيفقط بام،يرا شاهد باشيحركت صعودكي، كه اگر قرار باشدميدانيرا و به هم چسبينگهايموونياديابتدا  ده،يخوابالو
پيكه بصورت افق اچيدر هم .بغرنج خارج گردندتيوضعنيو تاب خورده اند، از

منيبنابرا  ....ميمانيبازهم منتظر

رديببخش ، ،يمفيدارند تشرسيدوستان  برند منزل

.را خاموش كنند نترنتيا خواهنديمو

خ پس معيسريليمن منيدر باالتر BUY STOPشنيپوزكيكهميگويفقط آخر داستان را ميدهينقطه قرار

مو و تارگت آن را هم انتخاب ، استاپ :ميكنيطبق معمول

1-BUYSTOP GBPUSD @1.5775 

SL = 1.5700 

TP1 = +30 

TP2 = +50 

 .......ذھنيت شخصی خود را به مارکت تحميل نکن نکن آقا
رس.سالم دوباره .خونهدميخب، من با اجازه تون

كه خدمت ديتحركاتكيشما عرض شود ،ميكه گفتياون حركت صعودديشا. شوديمدهيدر پوند  ممكنه شروع بشه

م داره :شهيواقعا آغاز

م م نگهايداره با موومتيقد،ييفرمايهمانطور كه مالحظه سعيسروكله و ، پيكه اون ها رو از حالت افق كنهيميزنه دهيچيو درهم
ب و خوشگل داريخودشون و به اون حالت باز بيكنه، ، در ! ارهيكه مورد نظر ماست
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!دينكنليخودتون رو به ماركت تحميشخصتيوقت ذهنهيكهديمواظب باشيليخيليخديبا البته

او :كهديينباشه كه با خودتون بگوينطوريمثال

م(!) نژادياستاد مشهوريجناب آقا چون م خواديفرموده اند كه پوند !باالرهيبره باال، پس حتما

، بزار من زودتر:كهدييبعدش هم البد بگوو كه buyولش كن !!وقت جا نمونمهيكنم

و چشم شما دچار خطاديبسازيتيذهننينچنياكيخودتونياگه برا چون  شه،يمديدي، اون وقت مغز

چو توييزهايممكنه كه به غلط ببيرو و تصور صعوددينينمودار تايكه شما رو گمراه كنه  كنه،دييبودن شما رو از ماركت

و مثال اتفاقا بازار درحال آماده شدن براتيواقعيزيچنياصال همچديشاكهيدرحال !!باشهميعظزشيركيينداشته باشه،

طبتيخاصنيا و كاركرد ، !ذهن ماستيعيمغز

تاتي، كه ذهننهيببياطرافمون رو اون طوريايدنكنهيميسعشهيهم كه !بكنهدييما رو نسبت به خودش،

ايوقتو طبنيكه تريعيكاركرد مديمغز، وارد محدوده  شود،يكردن ما

دق اون ،ينقطه ضعف ذهننيبه بزرگترشهيمليخودش تبدقايوقت است كه  ما

، نسبت به رخدادهاديديو خطايموجب گمراهو ميدر ماركت كه اصال وجود خارجييما !شهيندارن،

، اونجور و قطعا هنوز واقعزهيخيكه از ذهن خسته من برميخالصه ،ينيعتي،  اش مشاهده نشده

م به ميتحركاتهيكهادينظر :شهيدر پوند داره كم كم آغاز

باديتونيمنياگه دوست داشت همكيفعال شيچون بهرحال خود آراد،يبشو BUYتياالن وارد موقعنيحجم كوچك از
و وضع ر قه،يدق15ينگهايموويفعلتيسروشانه، ايروي، همگقهيدق1وقهيدق5ميتايزموجهايو كهيهم به اندازه هستند
نكيبشود به اندازه   ....خودتونتيالبته با مسئول! بشود BUYشنيپوزآدم وارد مه،يحجم نصفه

همو ، نمودار فرانك و(البته به تبع اون م ورويكه قبال خدمتتون گفته بودم كه معموال برعكس پوند از چند ساعتو) كنهيحركت
ايرو برايمناسبتيموقعم،يكردنش بود SELLما منتظرشيپ .كنهيم جادينزول

تا در ديموج نزولزيريكسريتر نمودار فرانك، فعالنييپاميفرميواقع در  .... شونديمدهيدارن

د خب باگهي، من جاديواقعا و متاسفانه تا شب برنمييبروم  خوشيهمگشب.گردمي،
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 ھشتمروز

.بازارتيبه وضعینگاھ
و پوزتيباره وضع در مييشنهايبازار امروز كهديريبگديتوانيكه :خدمتتان عرض شود

و درواقع با بالتكليخوبطياكثر ارزها در شرا متاسفانه پايصرفا در مجدوده مجاز خود، اندكيفيقرار ندارند، و و ... رونديمنييبال
م ه رسديبه نظر ا. نگرفته است» سقوط««اي» صعود«يخود را برامينوز تصمكه بازار ،ديايبازار برمطيكه از شرا نطوريدرواقع

نيآغاز حركتيبرا ترازيقدرتمند .ميداريبه اخبار فاندامنتال مهم

ز در م!)»طال«يعني(را به انضمام سلطان بازارياصلياز زوج ارزهايتعداديفعلتيوضعريشكل ا.دييفرمايمشاهده نيتمام
م نگهايمووتيوضعيشده اند، پس برمبناهياراقهيدق15ميفرميچارتها در تا درباره روند آن زوج ارزميتوانيدر هرچارت،

ويريگميتصم ، مكينموده س*ر*ت*ل*ي*فيرا برا شخصجهت :مييانتخاب نما Sellاي Buyيگنالهايكردن

متيوضعيبه بازار، به بررسيكليبعداز نگاه :ميپردازيتك به تك ارزها

1-EURUSD :

تايعل تاايرنجتيبزرگتر، فعال در وضعيهاميفرميرقم آنكه در با نگهاي، مووقهيدق15ميفرميبدون روند قرار دارد، اما در
، روز خود را آغاز كرده انديليخيمنفبيشكي .كوچك

زمتيق اگر و تا آن موقع موو 1.3900سطحريبه ميبهترتيوضع نگهايبرسد، شنيتوان وارد پوزيرا بخودشان گرفته باشند،
SELL شد.

، اگر مس ورويچه همانطور كه در شكل مشخص است اينزولريدر تا 1.3885هيفشرده در ناحياز مقاومتهايخود با مجموعه
.روبروست 1.3855

صعكهيدرصورتيطرف از د-پونديودحركت رو-ميانتظار آغاز شدنش را دارميگفت روزيكه راريتاثزين وروييبر و آن بگذارد
م1.3980ازمتيقيبه دنبال خود به سمت باال بكشد، درصورت صعود  نگهايمووجيانتظار داشت كه به تدر توانيبه سمت باال،

بگتيوضع  رند،يرو به باال به خود

م ورويآنكه فعال درباره خالصه ايفقط كه نطوريتوان :اظهارنظر كرد كرد

EURUSD يشنهايبه گرفتن پوزميتصميو برا. قرار داردينزوليو تاحدوديخنثتيفعال در وضعSELL آنديبا تا سقوط
.منتظر ماند 1.3900از سطح 



94 صفحه فارکس به سبک پشوتن دوره مقدماتی   

 قانون خروج بازار از وضعيت رنج طوPنی مدت
متيوضعيبررسدر ادامه به :ميپردازيپوند

2-GBPUSD :

د اگر بايصحبتنيآخر روزيخاطرتان باشد مميكردم گفتگريكديكه را در نمودار مشاهده كرد كه ممكنميعاليتوان برخيكه
.باشنديروند صعودكيآغازيبرايياست نشانه ها

جدميعالنياكهيكه تا زمانميكردديتاك والبته قريتاثيو نشانه ها بصورت ينيبشيپدينگذارند، مطلقا نبامتيخود را بر
جاليخودمان را به زور به بازار تحم و به ، خود اقداميتصورات ذهنيموجود به عملكرد برمبنااتيواقعيعملكرد برمبناينموده

.ميكن

ا به و لذا ترجيحركت صعودكيبه آغازليكه پوند، تمانميبيم نطوريهرحال بنده به شخصه هنوز حت دهميمحيدارد، اگريكه
پيبراييهاتيموقع و در انتظار شروع موقعشيسل كردن ا. بمانمديخرشيپيهاتيآمد، از آنها صرفنظر نموده راهمنيضمنا

ديشنيپوز شماازيكه احتمال دارد برخميبگو ودينسل نكرده باشك BUYSTOP = 1.5775ديثبت كرده بودشبيرا كه
ا. امروز معامله مذكور فعال شده باشد پدياصال نگران نباش نصورتيدر :ديينمايريگيو صرفا با دقت ادامه روند بازار را
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م به تشانيو موقع نگهايمووتيوضعد،ييفرمايهمانطور كه در شكل فوق مالحظه  نگهايفاصله موويجيتدرشيو افزا گر،يكدينسبت
و همه نشانه ها چ. هستنديحركت صعودكيآغازيبراييبر احتمال بااليينسبت به هم، همه كهييزهايپس باتوجه به همه

ا م روزام گناليسنياولميتاكنون آموخته :ميكنيخود را ثبت

Buy STOP GBPUSD@1.5810 
SL = 5750 

TP 1 = +50 

TP 2 = +70 

كن اگر مديدقت !بلندتر از حد معمول گرفتميدوم را مقدارشنيكه تارگت پوزدييفرمايمالحظه

اليدل دنيآن و ماركت از قانون NTZطيرا در شرا روزياست كه بازار تمام :كه كنديمتيتبعيو بدون روند قرار داشت

: مدتيطوالن NTZايرنجتيخروج بازار از وضع قانون

ميبدون روند طوالناي NTZتيبازار از وضعكهيهنگام ميمعموال حركت بزرگ گردد،يمدت، خارج .دينمايرا آغاز

ا معموال .رنج قرار داشته اشتطياست كه ماركت در شرايحركت بزرگ، حداقل به اندازه طول مدت زماننياندازه

منيا درواقع ا شوديقانون باعث و حوصله هم(يطوالنيرا كه در مدتيتا ما پاداش تمام صبر وم،يبخرج داد!) روزيدنيمثال
بام،يرا كه تحمل كرديدوتا استاپيكيديشايحت و هم(حركت بزرگكيبه سهولت ) امروزنيمثال انشاهللا .مييجبران نما!!

انیچرا دار مینجوریمن رو !؟...ديکنينگاه
رسديببخش!دوست من سالم عجچه ...به دفتر كارمدميمن تازه ؟كيتاپيتويبيجو  !!!برقراره

مينجورياني؟ چرا همه دارهيچانيجر  ن؟؟يكنيمن رو نگاه

عجهييول دونمينم مكيرا از بودن در تاپيبياحساس بگ راستش.... كنميدارم تجربه ؟؟يچه؟يچانيجرنيرو  شده

مياتحاد محكم عجب!جالبه ...نميبب بزار ب كنميرا مشاهده !متفرقهي، در نابود كردن پستهاكيخوانندگان تاپنيدر

تا. چشم باشه ديكيحتما مكيتاپگريدو ساعت ب كنميكارگاه را باز اشيتا كه قصد پست زدن دارنديشرمنده دوستاننياز
دليول---.نشوم همليفكر نمكنم بگ راستش..باشهنينگاه هاتون فقط ؟؟يچديرو شايليخ شده هم من دارم اشتباهديخب

هم...ميبگذر/.كنميم رسنيعرض كردم كه چون من ، هنوز كامپدمياالن ام وترميدفتر  را روشن نكرده

!!پوندنيا كنهيمچه! اوووووف ....را باز كنمدريمتاترديبزار
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!رخ دادميكه منتظرش بوديپس باالخره اون حركت

اماريبس ، عز دوارميخوب ديزانياون .امروز براشون جبران شده باشه) مثل بنده(بكنندينتوانسته بودند سود خوب روزيكه

ا پس :هامون تاحاال تارگت خوردهشنيحساب پوزنيبا

TP 1 =+50 pip 

TP2 = +70 pip 

باشبيدشنيهم كه پوزيياونها هايول.سود كرده باشندديخودشون رو حذف نكرده بودند، قاعدتا .كوچكتريبا تارگت

!آهان

!شدهنيانقدر سنگكيجو تاپيچيبرادميتازه فهم پس

مننيكرد فكر ؟!!هستم هانيزيچ»يشعبده باز«،»يجادوگر«كه

نم نه هم تونهيالبته چ احتماال؟.. باشهنيفقط كن حاال ... هستياگهيدزيموضوع م... ولش .شهيبعدا معلوم

كسمينيببدي، بگذار خب ، اوضاع براشنيپوزياگه ه؟يخروجش چطورياش هنوز باز هست

كس نطوريهمو باياگه ، ؟ كاريچديهنوز وارد نشده  كنه

)تریلينگ استاپ( ...پوندیبررس
متوجه شده كه بهتره تارگت خودش رو باز-» قدرت بازر«صيو درواقع با تشخ- خودش رو باز گذاشتهشنيهنوز پوزياگه كس

، قاعدتا االن با تاديبزاره م 1.5850استاپ خودش رو ، كه همانطور كه اديدانيباال آورده باشه » استاپنگيليتر«كارنيبه
.ماركت استيجيحركت تدريگام به گام استاپ برمبنارييتغي، كه به معننديگويم

بگريد كباريتاديبده اجازه كنيشترينمودار صفحه قبل را با دقت :مينگاه

م شدد،يكنيبله، همانطور كه مشاهده و سپس 1.5730خودش به سمت باال، دو دره در سطوحيصعوددايپوند درطول حركت
.كرده جادياگهياز همدپيپ80به فاصلهيعني 1.5850
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بد 1.5730، من عدديالبته در شكل پست قبل كه ، كه .گردديمحيتصحلهيوسنيرا اشتباه نوشته بودم

كس جتاينت با كنهيمديترقهيدق15ميفرميتايداره برمبناياگر همانيعنيدرهنيحد ضرر خودش را تا آخردي، قاعدتا االن
مشيافزا 1.5850 ، كه و مطمئنيداده باشه .باشهيتونه نقطه خوب

مس اما مريدرمورد ادامه ؟ توانيحركت چه  گفت

؟ميرو به سمت اعداد باالتر داشته باشيانتظار ادامه حركت صعودميتوانيمايآ

 کاربرد مکدی در تشخيص ادامه یافتن یا نيافتن یک حرکت پرقدرت
منياولي، امروز برادينيبب .ميرو براتون بگو MACD كاتورياندياز كاربردهايكي خواهميبار

شدنيايتو حتما اديمدت همه تون متوجه پا كاتورياندنيكه من از ممينمودارهانييدر غ كنم،ياستفاده تز رازيو مسلما ينييجنبه
ز ميخاصييبايو هاهيالبد (!!)دهيكه به نمودارهام ميزيناچياستفاده .ازش گرفتشهيرو هم

باكي افتنيناي افتنيامكان ادامهصيتشخ MACD كاتورياندياز كاربردهايكي ، قبل از آنكه مثال حركت قدرتمند است
، بخش بزرگ و زده شدن استاپمون .مياز سودمون رو از دست بدهيبازگشت نمودار

اديبده اجازه تايبار نگاهنيتا بمياندازيبقهيدق1ميفرميبه و تمركز و با دقت به: MACD كاتورياندتيوضعيبررو شتري،
 !!!شكل صفحه بعد توجه كنيد

م پادييفرمايهمانطور كه مالحظه رانييپنجره كشيمقدار- مذكور بوده است كاتوريكه متعلق به اند-صفحه ، تا شمادهيباال ام
بديبتوان .دييآن را مشاهده بفرماتيوضعيشتريبا سهولت
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انيمهمتر اينكته منيكه بنده در دريمنفيي، واگرا كنمينمودار مشاهده .شكل گرفته است MACDاست كه

كليهمگ دوارميام .ديرا بدان»يمنفييواگرا«و» مثبتييواگرا«يكلفيو الاقل تعارد،ينداشته باشيمشكل»ييواگرا«يبا مفهوم

، واگرا در ب جاديايمنفيينموار فوق هانيشده ها»كاتورياند«يقله و ممكنفينشانگر تضع»متيق«يبا قله قدرت بازار بوده
.نزول موقت بازار گردديحتاياست باعث توقف 

تاكهيتا زمان البته منگيموويدرباالمتيق)قهيدق5يوحت(قهيدق15ميفرميدر  افتنياز ادامهديتوانيقرمز قرار داشته باشد،
هانيآخريدر انتهاديجد BUY STOPيهاشنيو مرتبا اقدام به قرار دادن پوزد،يحركت به سمت باال مطمئن باشريمس قله
 ...به روند نسبتا بلندمدت تر نموار استوطموضوع مربنيايول.ديينما

تا... رويمنفييواگرانيا قه،يدق1ميچون در روند كوتاه مدت قابل مشاهده در يشده، ممكن است برا جاديا MACDيكه بر
.امكان ادامه حركت را سلب كنديمدت زمان

اكييراست ،اديرا هم بهتانينكته  بدهم خوب است

كل چون م(!) كالس دارديهم :گردديو هم موجب مختصر شدن جمالت مان

م»يمكد«را به صورت MACD كاتوريمعموال اند !كننديتلفظ

، مثال تلفظ آن مانند ... خدمتتانميبگويچطور !است» مكدونالد«اهان

كنهي !ديبار امتحان

!يمكد:دييبگودينكش خجالت

د: درسته آره !يمك

و از اون مهمتر چقدر باكالسنيديد !!چقدر راحت بود،

و اگر از فرمول دروناريبسيكاتورهايجزو انديمكد كاتوريشما عرض شود كه اند خدمت ،ديداشتيآن آگاهيقدرتمند بوده
م بسديشديمتوجه !بنده استييجادوينگهايمرتبط با مفهوم موواريكه

اليدليبو ب نجانبينبوده است كه هميكاتورهايتمام اندنياز و همجواريرا برايمكدنيموجود، فقط ينگهايبا موويمصاحبت
امييجادو ! ام انتخاب كرده

د كاتورياند چون :يمك

خيليخ هم و مزيچيليقدرتمند است، !دهديها را به ما نشان

خو ، تلفظ اسم آن كن! باكالس استيليهم مهمتر از آن د:ديامتحان !يمك

باريبس كاتورياندنيا اتفاقا و در كالسهازين امزيليوليمورد عالقه جناب دكتر ، بندهيبرا شانيا 1930كه در دههييبوده است
تريو تعداد م ران،يا فاركسنسل منقرض شدهيدرهاياز خويبر استفاده از مكداريبس كردند،يبرگزار ،شيتوسط شاگردان

و تفاخر خاصكيباو. نمودنديمهيو توصديتاك د« گفتنديميكالس ر»يمك  ...!شديمشيرشيكه دل آدم

؟ميمرديفرموديچ....ديببخش  خانم

؟ راههيبيليخ  رفتم

رويغذا... بله چشم ... آهان !گاز استيبچه ها
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..سر نمودار پونددالر گردمياصاعه برم... شوديم اطاعت

 ...پونديادامه بررس

چ .ميهم نمانده است كه بخواهم خدمتتان بگوياديززيالبته

ا لپ تاييشدن واگراليباتوجه به تشك نكهيكالم مقهيدق1ميفرميدر يكه قله دوم در حواليدر همان لحظاتميتوانستي،
پاميدهصيبود، تشخليدرحال تشك 1.5897 بادهيرسانيكه زور نموار به و قايتوقفكياست، مواجهمتينزول موقت

.بودميخواه

كنميتوانستيمنيبنابرا بسميخودمان را آماده قشيپاري، تا جدد،يايبنييپاپيپ60بعنوان مثالمتياز آنكه راديو استاپ ما
نت 1.5830در  و شپيپ60 جتايبزند،  ....ميخودمان را از دست بدهنيرياز سود

ايليخ... و درست بالفاصله پس از تشكنيقبل تر از ، و كسالت موقت نمودار بشوليحرف ها ، متوجه ضعف و آمادهم،يقله دوم
تانگيشكست موونيتا با مشاهده اولميباش شوقهيدق1ميفرميسبز در .مي، از بازار خارج

ادييدقت بفرما البته تانگيشكست موويو خروج برمبناييمشاهده واگرايعني-روش خروجنيكه صرفا-قهيدق1ميسبز در
، هرچه جلوتر برو...و قدرتمند قابل استفاده استديشداريبسيحركتهايبرا ، سخن دربارهميكه البته همانطور كه بارها گفته ام

بسييجادوينگهايخواص اعجاب آور موو شداري، .زده خواهد

، كه مجددا پس از اندكيتيمامورنيچن»متيق«كالم آنكه اگر خالصه ويداشته باشد مسديتجد استراحت سابقريقوا، به همان
و خودش را به آخر ، حتيقبليمرزهانيخود ادامه داده و چنيرسانده ، محال خواهد بود مگر آنكهيزيچنياز آنها فراتر برود

ق ومتيقبل از آن :را مجددا به سمت باال بشكند افتهيليتشكيياگرابتواند خط

 نه؟ايمنظورم را خوب گفتم دانمينم

مرو ميرگباريسوالهادنيخانم شروع به پرسميمطمئن هستم كه االن .كننديخودشان

اديبگذار پس ب شانيا نكهيقبل از م افتنديبه زحمت :زنم پاسخ بدهمي، بنده خودم چندتا از آنها را كه حدس
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: اول سوال

 بازهم به سمت باال حركت خواهد كرد؟متيقايآ-1

تاكهيتا زمان. بله: جواب دريقرمز رنگ قرار داشته باشد، به معننگيموويدر باالقهيدق15ميفرميدر آن است كه بازار
جد»يپرقدرت«حالت  و احتمال آغاز حركت .به سمت باال كماكان وجود داردديقرار دارد،

شب-2 ؟ BUYكه تا حركت كردنميبش نجايهم(!) پس من تا فردا !كنم خوب است

ا. نه خانم: جواب .خودتانيسر زندگديببرفيو تشردينقطه بگذارنيدر باالتر BUYSTOPكيشما. استيچه كارنيآخر

هم-3 .دست شما هم دردنكند. گذارميم BUY STOPكياالننيپس من

مر: جواب م. خانمميخانم كنيعرض كردم اندك.دييفرمايچرا انقدر عجله تايي، هر وقت واگراديصبر به سمت باالقهيدق1ميدر
م و در آنصورتمييبگوميتوانيشكسته شد، آن وقت تازه ميباكيكه احتمال حركت مجدد به سمت باال وجود دارد، ياستاپ

.لهقنيآخريباالديبگذارديتوان

چنيرو فرمودياونوقت اون مكد-4 بايكه من ؟ديكارش  بكنم

پاديالحساب فقط بگذاريعل.دشينكنيكارچيه: جواب وينموار برانييهمان يرا براييزهايچكيخودش قرار داشته باشد
.استيمن كافيعادت كند برايكه فعال چشمان شما به حركات مكدنيهم... خودش نشان بدهد تا بعد

د«من اسميول-5 ؟ MACDهمونشهيم. مونهينم ادمي»يمك .مباح است. نداردياشكال: جواب صداش كنم

ا-6 ب كهويبرود باال، نكهياينمودار بجانيحاال نكنه پا افتهيراه دن؟ييبرود م روزيآخه ه گفتيشوكت خانم چيآقاشون گفته كه
قهيثانكيكس از با متهايبعد و ، پاديخبر ندارد و بگنييدر هرلحظه هر دو جهت باال  ...ميريرفتن ماركت را درنظر

دق: جواب ، تادياگر مالحظه كرد. درست فرموده اندقايشوكت خانم ققهيدق15ميفرميكه در زمتي، رنگيآبنگيمووريبه
م ، در. است افتهيرييتغينزوليحتديشاايو NTZبه حالتيكه روند حركت از حالت صعودديمطمئن گردديتوانيرفت

د و كنسل بفرمانيآخريرا كه درباال خوديقبل BuyStopشنيپوزديباگريآنصورت ، حذف .دييقله قرارداشته

ا!؟...وا-7 ، ك! چقدر خنگنونيآقانيخدامرگم بده ايمن ؟نويگفتم شوكت خانم ا! گفته ينطوريمن گفتم شوهر شوكت خانم
!!گفته است

 !!!!!!؟؟؟؟: ....... جواب

بقيبرختيوضعنيهم آخرنيا ، مشخص است كه اتمام حركت پوند، باعث آغاز حركت .ارزها شده استهيجفت ارزها

پا فقط ديچون من اايقلهنيكه اولديديچارت حضور ندارم، لطفا خودتون هرجا م جاديدره جهت ورود مناسب واردديتوانيشد،
:ديشوشنيپوز

1-EURUSD: SELL 

2-AUDUSD: SELL 

3-USDJPY : BUY 

4-GOLD : SELL 

5-USDCAD: BUY 

6-GBPUSD: BUY 
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7-NZDUSD: SELL 

هايورود مناسب در انتهاتيو منتظر موقعديعجله نكن فقط هاايقله .ديباشيبعديدره

 ....معام;ت امروزانیپا
.دوستان خوبم سالم

.ديخسته نباشيهمگ

سعيبازار حركات خوب امروز و درواقع بيرا انجام داد، و بازار ديكرد جبران مافات بكند را با حركات قدرتمند روزيرمق
.امروزش جبران بكند

و بطور آنال متاسفانه .رو براتون اعالم بكنم گنالهايسنيمن امروز نتوانستم تمام وقت در خدمتتون باشم،

ن هرچند نيازيكه ادريتركين خودتايهركدام براديدارجيو به وضوح مشخص است كه بتدر.ستيهم .ديشويميحرفه

ايليخ احتماال بگيخوبيهاشنيكه امروز پوزدياز شما موفق شده هاتون هم اصال فعالشنياز پوزيو البته احتماال بعضد،يريرو
بايشنيقاعدتا هر پوزيول. نشده اند .بسته شده باشديبا سود خوبديكه فعال شده باشد،

پيمناسبيهاتيموقع از مشيكه امروز :اشاره كرد EURUSDيرو SELLشنيتوان به پوزيآمدند،
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:كه فرانك امروز از خودش نشان داديدر حركت قدرتمند BUYتيموقعنيو همچن

ز همتيصرفا موقعوكنم،ديتراديمن به شخصه امروز نتوانستم و همچنكيدر تاپ نجايظهر پوند را گرفتم كه نيهم اعالم كردم
.فرانكيحركت صعود

روشنيپوزكيحاضر هم فقط درحال هميژاپن دارم، كه چند ساعتنييباز ميشكل باقنيهست به و نه باال روديمانده است
:نييو نه پا
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و كاركترهايكيهم نداره چونيكه البته تعجب بايبرايكه گفتم هر ارزيتيشخصياز همان صفات و ، مديخودش داره كم
همديباهاشون آشنا بشو :ژاپننيياست كه مثال براني،

بس) JPY(ژاپنني« خياز جفت ارزهاياريو ، پاياز حركات اصليليمرتبطش ويانيو قدرتمند خودشون رو در ساعات ايعصر
م-ويهنگام بازبودن بازار توكيعني-شبمهينيحت »!دهنديانجام

روشنياحتمال داره كه پوز پس تغنييمن بر همياديزريي، كه از ظهر تا حاال پانينكرده، در شب، ناگهان حركتيانيساعات
و به تارگتياصل .برسد!) هم استاپديشااي(خودش رو شروع كنه

نشنيپوزنيآخر خالصه روشنيپوزكي،زيامروز من ايبر هم ستادهيپوند است كه درصف انتظار فعال شدن و ، ينجورياست
آديزل زده به چارت پوند، تا ببن شار؟يخاياش را دارديقله قبلنيباالخره قصد عبور از آخرايكه نديكه تاميحداكثر ساعت

دكي فعگهيساعت و اگه االصبر كنم ، :را هم كنسل كنمنينشد

و پاسخ«كيكه هنوز فرصت نشده است كه تاپديببخش ب» پرسش تاكيتاپيمتن ابتدا. اندازميرا راه و دويكيرا آماده كرده ام
د شدگريساعت شديعنيديببخش.... انشاهللا كارش تمام خواهد !شروع خواهد

همياسام نطوريهمو ، كه امشب حتما در شدكيتاپنيبرندگان .اعالم خواهد
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 روز نھم
متيوضعيمقدمه به سراغ بررس بدون/ريبخيظهر همگوزيسالم خدمت همه دوستان عز :ميرويبازار امروز

مينجايا تا ، ابتكار چندان رسديكار به نظر ديكه اكثر ارزها ، وهمان حركات ع روزياز خود بخرج نداده اند ويكپنايخود را كرده
!ادامه داده اند

هم اتفاقا و اقدام به پوزيرابيخوبيهاتيموقع،ياصلياز زوج ارزهااريبسيبرروليدلنيبه ويريگشنيورود به بازار باژهيبه
الهيورود بوسيعني BREAK OUTروش ، و دره ها ام جاديثبت سفارش در قله ها ا دوارميشده است، كه لحظه از آنهانيتا

.دياستفاده كرده باش

، نگاه در مياصليارزهاتيبه وضعيكليادامه پم،ياندازيماركت ، صرفايمناسب برايهاتيآمدن موقعشيتا درصورت ورود
دهييگنالهايس و روند اصلميرا موردتوجه قرار .بازار باشنديكه منطبق با نگاه

1-EURUSD :را روزيديهمان روند نزول فعال م- شتريبياندكيبا سرعت-خود .دهديادامه

ز SELL STOPيهاشنيگرفتن پوزيبراطيشرا هاريدر .، كامال مساعد استقهيدق5ميتايدره

چو ميكه اندكيزيتنها تايمكد كاتورياندييواگرا كند،يتوجه ما را بخود جلب مقهيدق15مياست كه در . خورديبه چشم

، اوليول مشنيپوزنيفعال بدون اعتنا به آن :ميكنيامروز خودمان را ثبت

SELL STOP EURUSD@ 1.3765 

SL= 1.3835 )چرا؟(

TP1= +30 pip ----- TP2= +50 pip 

ها در پيمقاومت-تيرا درباره سطوح حمايشتريب حاتيتوضيبعديپست جفت ارز قرار گرفته اند، خدمتتاننيايروشيكه در
 ...خواهم دادهيارا

2-GBPUSD :نم ا توانيفعال تا نگهايمووتيبه خود گرفته است، چون وضعيارز روند نزولنيگفت ياصال براقهيدق15ميدر
ن .ستياظهارنظر مناسب

پاياندكبيشديشا اگرچه ولنييبه سمت ازيدارند، نمگريكديهنوز فاصله آنها حرفيبرروميتوانيآنقدر كم است كه مطلقا
كنيآنها حساب !ميباز

ه بهتر ، تا زماننيايرا برايميتصمچياست فعال خود روشنياقهيدق15ينگهايمووتيما را با وضعفيتكلكهيجفت ارز
.مينساخته است، اتخاذ نكن

3-USDCAD:
بودنيدر صعود

روند دالركانادا 
.ستينيشك

 نگهايمووتيوضع
،قهيدق15ميدر تا

حركت به سمت
يماديباال را فر
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ا اجيگياندك 1.0310يارز پس از برخورد با سطح مقاومتنيدرواقع و فعال درحال از جاديشده است، ارتباط مركز است تا
آ انيدوميمجوز براايمافوق خود سوال كند كه !ر؟يخايمانع مستحكم صادر گشت استنيحمله به

ننيبنابرا مزيما و شكست مقاومتميمانيفعال منتظر م 1.0310و درصورت عبور از سطح مذكور به ادامهميتوانيبه سمت باال،
اميروند صعود .ميباش دواريفوق همچنان

كل فعال مياستاپ برقرار است، آن را در پلت فرم معامالتيباشنيپوزكيثبتيبراطيشراهيباتوجه به آنكه :ميكنيخود وارد

BUY STOP USDCAD@ 1.0320 

SL= 1.0260 )چرا؟(

TP1= +20 pip 

TP2= +40 pip 

كن اگر رويشنهايمن معموال بعنوان تارگت پوزديدقت ، اعداد نسبتا كوچكتريخودم بر راپيپ20,40ماننديدالر كانادا
م ا كنم،يانتخاب خنيچون حركات نيليارز معموال خ ستند،يبزرگ نيلياگرچه بسزياز مواقع را انجاميبزرگاريناگهان حركت

تر دهد،يم جا درهايو همه ! ماننديماز آن

؟ديدانيمايآ !چرا

!Lazy(تنبل-1:هم دارد انهيدالر كانادا دو اسم عام چون !!Crazy( وانهيد-2) (

1-EURUSD :

ق نتNTZتيرنگ را به سمت باال قطع كرده است، پس بازار وارد وضعيآبنگيموومتيچون و ، يشنهايپوز جتايكامل شده
م وروييخودمان بررو :ميكنيرا بطور كامل كنسل
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م تغتيوضعدييفرمايهمانطور كه مشاهده و هم اكنون موورييبازار كامال تنكيآنچنان بهم نزد نگهايكرده كهدهيو درهم شده اند،
.نزول دارنديرا برايمناسبطيتوان گفت شراينمگريد

قيحت ميابنگياز موومتيعبور ا تواندي، همواره بايو درخالف جهت قبلديجديبر آغاز روندينشانه و لذا اريبسديباشد،
دقاريهش و از ورود زودهنگام به بازار اجتناب نمودقيو .بود

ننيا اگرچه قزياحتمال قيصعودياندك انرژهيپس از تخلمتيوجود دارد كه يمتهايخود، مجددا شروع به حركت به سمت
ا.ديتر نمانييپا هاني، ابتدا آخرمتيقديبا نصورتيدر تاليتشكيدره يكه درشكل فوق با رنگها(راقهيدق5ميفرميشده در

و قرمز نشان داده شده اند پا) زرد و اراده خود را بر تمدنييبه سمت ، اثبات نمايروند نزولديبشكند، تا عزم .ديسابق

هايعني-آنصورت در پايدرصورت شكسته شدن دره فروششيپيهاتيموقعيما هم مجددا آماده برا-نييفوق به سمت
پميشويم و البته به شرط آنكه ، وضعشي، تا نگهايمووتياز آن اقهيدق15ميدر تنتيوضعني، مجددا از و درهم دهينامناسب

.خارج گردد

.دالر كانادا
ا-ميكه انتخاب كرده بوديشنيپوزنيدوم به. مربوط به دالر كانادا بود- مان فنا شود نترنتيقبل از آنكه اكنون هم كه مجددا

ميفعلتيوضع خميكنينمودار نگاه نميلي، اوضاع :رسديهم بد به نظر

 ....مقدار فكر كنمهيدياجازه بده

ولنييپاياندكمتيق  ده،ينرسيآبنگيهنوز به موويآمده است

و فاصله موويليخ: هم كه نسبتا مطلوب است نگهايمووتيوضع ، و از هم جدا و قبراق هم كه نه تنها كم نشده بلكه هنوز نگهايباز
.استشيدرحال افزا

م BUYS STOP = 1.0300شنيپوز پس نمميداريخودمان را فعال نگه .ميزنيو دست به آن

 ....ايدالر استراليعنييسراغ ارز بعدمي، برو خب
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3-AUDUSD :

حت-صبح شركت محترم مخابرات فرصت ندادند تا پست خودم را ! ارسال كنم تانيبرا- هم كرده بودمپيتايكه

پيول پاشيپشنيپوزكيشيبنده از همان چند ساعت ، كه خداشاهد استنيآخرنييفروش در نقطه نمودار، قرار داده بودم
!!خدمتتان عرض كنم خواستميم

م اكنون هم :گرفتن استشنيپوزيچارت نسبتا مناسب براتيوضع كنم،يكه نگاه

ميهمگ نگهايموو- و ورزشكار به نظر !رسنديسالم

زمتيق- حتيآبينگهايمووريدر .قرمز قرار دارديو

و ترتينزوليهمگ نگهايمووبيش- همبيبوده .استيگريديبااليكيقرار گرفتن آنها

ميول-بود افتهيكاهشياندكيلحظات كوتاهياگرچه برا- نگهايفاصله موو- ا رسديهم اكنون به نظر رونيكه مجددا فاصله
.استشيبه افزا

ا پس مدميرا ثبت نكنشنيپوزنيبا توجه به همه موارد فوق قاعدتا اگر !!شدميبازار خواهوني،

SELL STOP AUDUSD@ 0.9680 

SL = 0.9750 

TP1 = +30 pip 
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TP2 = +50 pip 

كلريساتيوضعليتحل،يپست بعد در  ....خدمتتان ارز خواهم كرديتريارزها را بصورت

نم،يكردن قرار ندارديتريبرايباتوجه به آنكه فعال در ساعات مناسب تايعني( وركيويو بهتر آن است كه تا شروع بازار حدودا
كن) بعدازظهر17يال16ساعت  ، كامال روشن شود،تي، تا وضعميصبر و جهت حركت بازار

خريسا روند ميليزوج ارزها را كس كنميبه سرعت خدمتتان عرض ، از قبل دارايكييرويتا اگر تايفعالشنيپوزياز آنها باشد،
اليتحلانيدرجريحدود :باشدزين نجانبيو نظر

4-GBPUSD :

و در شرايفعل روند م NTZطينامشخص است . برديبه سر

ترنيايبررو فعال !دينكنديجفت ارز

5-NZDUSD :

م باشد،يمي، نزولمتيقيجار روند .فروش بودشيپيمناسب برايهاتيبدنبال موقع توانيو

6-USDCHF :

نميمساعدطيشرا فعال و بيقبل» قدرت حركت«توانديندارد .اورديخودش را مجددا بدست

د واضح ب روزياست كه حركت ،شيپرقدرت فرانك، و كشش بازار بوده است  از حد تحمل

ا ولذا و كسب انرژديارز درحال تجدنيفعال .مجدد استيقوا

م درحال و نظاره نموديحاضر صرفا .توان صبر

7-GOLD :

خنيا اگرچه ، با قطعيتوان درمورد روندهاينميليروزها  صحبت نمود،تيكوتاه مدت طال

چيول غيزيتنها ، با چشم بيظاهرميعاليو صرفا برمبنا رمسلحيكه درحال حاضر ميرونيو ، ايچارت كهنيتوان گفت است
قينزوليروند فعل پمتيقنياول 1345كه در آنصورت. دالر باالتر برود1335ازمتياست مگر آنكه طاليروشيمهم در

 خواهد بود،

م به ق رسدينظر نكير برسد،دال 1350به سطحمتيكه اگر تازيسروشانه معكوس بگH1ميفرميدر كه مسلما ....رديشكل
شديموجب خوشحال !!خانم ها خواهد
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.وروي گناليس
بسيعل كهييمنتشر خواهد شد، اما از آنجايخبر مهمگريدقهيدق5و حدودام،يبه اخبار بعدازظهر هستكينزداريرقم آنكه
ا خواهميم تريلگريبر روند تحليريروزها اخبار چندان تاثنيثابت كنم كه در نم دكردنيو درشنيپوزكي گذارند،يما را كه

،ينسبتا مطلوبطيشرا : كنميم ثبتقرار دارد

تايشكست روند صعوديو بخش اول آن برمبنا گردد،يمفيتعريبخش2بصورتشنيپوزنيا قهيدق5ميفرميكوتاه مدت در
و بخش دوم ان برمبنا تايامتداد روند نزولياست، :قهيدق15ميفرميبلندمدت در

:بخش اول-1
SELL STOP EURUSD @ 1.3785 

SL1 = 1.3860 
TP1 = + 50 pip 

:بخش دوم-1
SELL STOP EURUSD @ 1.3765 

SL2 = 1.3840 
TP2 = open 

كنم فقط :دو نكته را هم الزم است خدمتتان عرض

ا نكهيا اول نتم،يارسال نما تانيمتن را برانيمتاسفانه تا من فرصت كنم كه و شنيبخش از پوزنياول جتايزمان خبر مذكور گذشت
ن .ديفعال گردزيمن

عز نكهيا دوم و همگزمياالن چند نفر از دوستان تريكه در دفتر كار بنده حضور دارند ايدرهاياز كهيحرفه ، معتقدند هستند
ا وروي ! تر نخواهد آمدنييپانياز

او ، Buyدرحالزيعزيرفقانيلذا !!خواهد كردتياز ما را رعاكيكه بازار جانب كداممينيبب حالكردن هستند
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.معام;تانیپا: روز نھم
ميفراوانيهاتيخوشبختانه موقع رويكه با اندك خورند،يدر بازار به چشم ميارزهايجستجو به سهولتديتوانيمختلف

تر-رايموارد متعدد و شما باشدديكه منطبق بر روش .ديكندايپ-ما

ا خوشبختانه نتيموقعنياكثر دقزيها هاقاي، همييمنطبق با همان جهت اخنيهستند كه در ، بحث شان را كردهريچند پست
ميبود

هاد،ياگر هنوز از بازار عقب هست پس و هم جهت ها با روندهاد،ييمذكور را مالحظه بفرمايمجددا پست يو سپس همسو
و دره ها ، به دنبال قله ها .ديورود به بازار بگرديمناسب برايمشخص شده

ن نمودار ميمتعددتياز دهها موقعگريديكيرا هم بعنوان وزلنديمربوط به دالر وديتوانستيكه امروز در بازار جستجو نموده
سيبرا شتريبنيو صرفا به عنوان تمر-ديكندايپ و نه گرفتن رو گناليعالقمندان منياز تامينمايمهيخدمتتان ارا-! دست

:دييو مالحظه بفرمايبررس

ا منياگرچه در ا» ارسال«دكمه خواهميلحظه كه وياندك سپري، مدت زمانزينشنيپوزنيرا بزنم، از فعال شدن شده است
چ. كرده استدايپرييتغيشكل نمودار تا حدود جتاينت من را نگران كرده است، ساخته شدنيكه هم اكنون اندكيزياتفاقا آن
مكي تايخيكندل م! استقهيدق15ميفرميشكل در و. باشديفعليروند نزول افتنيناي افتنيادامهيبرايتواند هشداريكه

انمودار،تيتا روشن شدن وضعنيبنابرا !ديينفرمايتلقيقطع گناليسكيمورد بعنواننيبهتر است از

SELL STOP NZDUSD@0.7435 

SL1 = 0.7485 

SL2 = 0.7465 

TP1 = +30 pip 

TP2 = +50 pip 



111 صفحه فارکس به سبک پشوتن دوره مقدماتی   

د خالصه ا شتريبگريآنكه بهتر است ، تا بتواننياز خديتمركز شما را برهم نزنم و با تيموقعيراحت به جستجواليبا آرامش
!ديمناسب در ماركت بپردازيها

و تقرطيشرا ميبا اندكبايبازار نسبتا خوب است، و دقت به سهولت روديتوانيتامل ،يهر زوج ارزيبر كه دلخواه شماست
پيهاتيموقع و انشاهللا از آنها استفاده الزم را ببردايمناسب حال خود را .ديكرده

مدو !دييمجاز خود را فراموش نفرماسكيرتيو رعاهيسرماتيريالبته

تغكيهمواره احتمال آنكه ظرفز،ينطيشرانيكه در بهترديداشته باشاديبهو ، بازار بطور كامل و رجهتييلحظه ، داده
پشنيبرخالف پوزقايدق ، آغاز به حركت چندصدپيقبلينيبشيو !، وجود داردديخالف جهت نما(!)يپيشما

 روز دھم

:به ھمراه پاسخ1شماره-مسابقه ھفته سوال
ا مهيبخش ابتدا به ارانيدر :ميپردازيپاسخ سوال مسابقه

: سوال مسابقه

ز تاكيچارتتيكه وضعريباتوجه به نمودار مقهيدق15ميفرميزوج ارز را در ،ياستراتژي، برمبنا دهدينشان پشوتن
؟حيصحنهيكدام گز  خواهد بود

 استيصعودروند-1

اجرا INSTANT BUYيفورديخرشنيپوزكييبصورت دستميتوانيمپس* ورود به بازار مناسب استيبراطيشرا
.ميكن

پايروند صعود-2  استدهيرسانيبه
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مياوردر گذاريبراطياكنون شراو سطحنييدرپا SELL STOPرا بصورتيشنيپوزنيبنابرا* تواند مناسب باشديفروش
مBرنگيآب .ميكنيثبت

 استيروند صعود-3

سفارشAسطح قرمز رنگيدرباال BUY STOPرا بصورتيشنيكه پوزميهست مجاز* است NTZبازار فعالطيشرايول
ميده

 شده استيروند نزول-4

هنيبنابرا* است NTZبازارطيشرايول .ميرا فعال نداريشنينوع پوزچيمطلقا اجازه ثبت

 استيروند صعود-5

ز SELL STOPرا بصورتيشنيكه پوزميهست مجاز* است NTZبازار فعالطيشرايول دهBسطحريدر ميسفارش

 استيروند صعود-6

هنيبنابرا* است NTZبازارطيشرايول .ميرا فعال نداريشنينوع پوزچيمطلقا اجازه ثبت

:حاال جواب
اهمانطور كه احتماال تاكنون حدس صحد،يزده گزحيپاسخ !باشديم3نهيصرفا

نليدل كه نصورتيبدزيآن :است

بو( نگهايباتوجه به آنكه در شكل مذكور موو-1 تا)يآبنگيمووژهيو هستند، پس روند به سمتيصعودقهيدق15ميفرميدر
بايميصعودايباال  و .ميبگرد Buyيمناسب برايهاتيموقعيبه جستجوديباشد،

ق-2 زمتيبا توجه به آنكه Noقرمز وارد شده است، پس بازار وارد فازنگيمووريبه Trade Zone اصطالحاايوNTZ شده
.است

ننيناقص است، بنابراايفيخف NTZماركت بصورتيفعلتيوضعمييتر بگوقيدقمياگر بخواه-3 به كنسل كردنيازيفعال
مستيندياوردر خر م،يبازار منتظر بمانتيتا روشن شدن ادامه وضعميتوانيو

ق اما زيحتمتياگر ميمنييپازينيآبنگيمووريتا ، در آنصورت در NTZكه ماركت وارد فازميگفتيرفت و كامل شده است،
م رفعاليغيشنهايپوزهيآنصورت كل و كنسل .مينموديخود را حذف

گزنيبنابرا !باشديم3نهيپاسخ سوال مذكور صرفا

بس كه عزياريالبته خوشبختانه تعداد دقزياز دوستان همق،يو ماياشاره كرده بودند كه باعث خوشحالحيصحهيگزننيبه
عز. شد (!) دستندركاران مسابقه گززينيزانياگرچه تعداد ز6نهيكه به اشتباه ، نسبتا .بوداديرا انتخاب كرده بودند

شو  ....ماجرا جانيو پرهنيرياما بخش
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.ازدھمیروز
و عرض ادب خدمت كل عزهيبا سالم با متاسفانهزيدوستان بديبازهم ول مارستانيبه سرعت خودم را به ايبرسانم، نيخوشبختانه

.صيترخيالزم برايانجام كارهايبار صرفا برا ... 

اييشنهايپوزنيآخرجينتايتا بدون مقدمه به بررسديفعال اجازه بده پس ، بپردازمكيتاپنيكه در . گرفته شد

، جه كارهاحيتوضو مديباييبدهم كه در نبود بنده د؟يداديانجام

به-ميبعدازظهر چهارشنبه گرفتيكه ما در حوالييشنهايپوزنياز آخريكيخوب، اگر خاطرتون باشداريبس و بعد از آن بنده
:بود ورودالرييبررو Sellشنيهمان پوز-اجبار از حضورتان مرخص شدم

م باد،ييفرمايهمانطور كه در شكل فوق مالحظه تيپس از ورود ما به موقع) تا دو ساعتكيديشا(فاصله نسبتا كوتاهكيبازار
Sell و حركت از.و نسبتا قدرتمند را آغاز نموده استيصعوديبه ناگهان جهت خود را عوض كرده اگرچه خوشبختانه بازار قبل

ا عظنيبه راه انداختن تعتيتثبيرا برايفرصت كاف،يصعودميموج و تريمعامالت قبلفيتكلنييسود ويدرهاي، به باهوش
.داده است زپايت

ن درواقع و سطوحقايدق-زياگر شما ني، پس براديگرفته باششنيپوز-بازار شده بودم كه بنده وارديدر همان اعداد ديبازيشما
ز و ايبخشهاانيسود زنيدوگانه :درآمده باشندريمعامله بصورت

TP1 = +50 pip -TP2 = +50 pip 

Profit of Sell1 = +50 pip -Profit of Sell2 = 0 

و تارگت پوزم،يهمانطور كه قبال با هم اتمام حجت كرده بودرايز؟چرا بايدو بخشيشنهاياستاپ شديخودمان را يخاصوهيبه
.ميكرديمتيو تثبنييتع
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تریادآوری :استاپ سطح اولنگيلیتر-یبخش2دیروش

مهيمان به تارگت اولشنيبخش اول پوزكهيهنگام-1 بايخود بخش دوم به نقطه صفر منتقلينقطه استاپ را براديرسد،
حتد،يينما ، بلكه شويبا سوديتا درصورت بازگشت بازار نه تنها بدون ضرر .ديمعقول از بازار خارج

ا-2 پنيو البته ترديتوانيمليكرده بودم كه درصورت تما شنهاديرا هم قبال خدمتتان بهنگيليپس از كردن استاپ خود
نديجد)ديخراي(سفارش فروشكينقطه ورود،  دهييدر همان نقطه انتهازيرا ي، تا درصورت اصابت تصادفدينمودار قرار

و سپس روانه شدن در همان راستا نيقبليماركت با حدضرر شما محروم نكرده شتريبيخودتان را از كسب سودهازي، شما
.ديباش

مياريبسهيكه از روحيبا شناخت درواقع راياز شاگردان خود دارم،  شانيبرا) شنهاديپكيبعنوان(دانم كه اگر نكته دوم
تحمل قرار-!يآنچنانيو سودهاييطاليهاتيو در اثر ترس از دست دادن موقع-يو ذهنياز لحاظ روحديشام،ينگو

!باشند شتهنقطه ورود ندايدادن استاپ خود را بر رو

ن ترزيخالصه آنكه در مثال مذكور منگيلي، روش از شودياستاپ موجب ازريخطتيموقعكيتا ما ،كيو بازگشت پرسرعت
.مييبه سالمت گذر نما!) كارمندكيهزارتومان حقوق50به اندازه همان(سوديبا اندكينه تنها بدون ضرر بلكه حت

ريسايفوق براتيروز چهارشنبه بودم، مشاهده كردم كه مشابه وضعيشنهايپوزريسايخوشبختانه امروز كه مشغول بررس
نيدهايتر رو شنهايقاعدتا پس از بسته شدن بخش اول پوزيعنيوجود داشته است،زيآن روز يبرايتارگت، فرصت كافيبر
انگيليتر جز.ديبخش دوم را داشته در سود فرو رفته است،پيپ15يال10دالر كانادا كه آنهم در ابتدا به اندازه موردالبته به
و با حدضررهايول . خود مالقات كرده استيبعد مجددا در بازگشت بازار دچار افت شده

و توض مطمئنا بنديشنهايمفصل تر مربوط به تمام پوز حاتيشكل ، درجمع كه معموال شنبه ها توسطيهفتگيهفته قبل را
.نمودديمالحظه خواه گردد،يمهيارا sezar-ironiو hopefulانيآقا

و نزول تغياما چرا بازار پرشتاب ، ناگهان دستخوش چنان  شد؟يبزرگ رجهتييچهارشنبه

و پرهنياصياصال امكان تشخايآو ، ززيبازگشت و ر؟يخايما وجود داشته استي، برا شتريبانياز ضرر

دال مطابق دمينداريآن كاريفاندامنتالليمعمول با قضيكيتكن دگاهيو صرفا از :مينگريمهيبه

با اگر پاديبخواهم با شما صادق باشم، رسيدو ساعتيكيرقم انكه هنوزيعل-زينيانياقرار كنم كه در همان لحظات بهدنيتا
، زمان باق م-مانده بودينقطه بازگشت بازار وشدياما بازهم و به روليتشكيهاييواگراژهيبا دقت در شكل كندل ها يشده بر

د عاليمك شدمي، از وقوع ، مطمئن .بازگشت

ا گنالهايسهيكه من در همان زمان ارادييبفرما دقت راني، چگونه عاليعني-مورد بر وجود احتمال بازگشتيمبنيميمشاهده
و خدمتتان هشدار داده بودم-بازار  :مشاهده كرده
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از:.. نقل قول هاد،يبازار عقب هست پس اگر هنوز باد،ييمذكور را مالحظه بفرمايمجددا پست و هم جهت ها و سپس همسو
هايروندها و دره ، به دنبال قله ها ن.ديورود به بازار بگرديمناسب برايمشخص شده هم وزلندينمودار مربوط به دالر را
ميددمتعتياز دهها موقعگريديكيبعنوان پديتوانستيكه امروز و و صرفا به عنوان-ديكندايدر بازار جستجو نموده
سيبرا شتريبنيتمر و نه گرفتن رو گناليعالقمندان منياز .دييو مالحظه بفرمايتا بررسمينمايمهيخدمتتان ارا-! دست

ا منياگرچه در ا» ارسال«دكمه خواهميلحظه كه شده استياندك سپري، مدت زمانزينشنيپوزنيرا بزنم، از فعال شدن
.كرده استدايپرييتغيشكل نمودار تا حدود جتايو نت

چ اتفاقا مكيمن را نگران كرده است، ساخته شدنيكه هم اكنون اندكيزيآن تايخيكندل قهيدق15ميفرميشكل در
م! است نمودار، بهترتيتا روشن شدن وضعنيو بنابرا. باشديفعليروند نزول افتنيناي افتنيادامهيبرايتواند هشداريكه

ا !ديينفرمايتلقيقطع گناليسكيمورد بعنواننياست از

:گريديبازهم تذكرايو

و تقرطيشرا:نقل قول ميبا اندكبايبازار نسبتا خوب است، و دقت به سهولت روديتوانيتامل كه دلخواهيهر زوج ارزيبر
، موقع پيهاتيشماست و انشاهللا از آنها استفاده الزم را ببردايمناسب حال خود را .ديكرده

مدو !دييمجاز خود را فراموش نفرماسكيرتيو رعاهيسرماتيريالبته

تغكيهمواره احتمال آنكه ظرفز،ينطيشرانيكه در بهترديداشته باشاديبهو ، بازار بطور كامل و رجهتييلحظه ، داده
پشنيبرخالف پوزقايدق ، آغاز به حركت چندصدپيقبلينيبشيو !، وجود داردديخالف جهت نما(!)يپيشما

ا: فقط دو نكته را هم الزم است خدمتتان عرض كنم :... قول نقل ا نكهياول  تانيمتن را برانيمتاسفانه تا من فرصت كنم كه
نتم،يارسال نما و نشنيبخش از پوزنياول جتايزمان خبر مذكور گذشت .ديفعال گردزيمن

عز نكهيا دوم و همگزمياالن چند نفر از دوستان تريكه در دفتر كار بنده حضور دارند ايدرهاياز ، معتقدنديحرفه هستند
ا ورويكه ! تر نخواهد آمدنييپانياز

او ، Buyدرحالزيعزيرفقانيلذا  كردن هستند

!!خواهد كردتياز ما را رعاكيكه بازار جانب كداممينيبب حال

ا غمينكرده بخواهم بگوييكه خداستيننيمنظورم مطلقا !مثال از بازگشت بازار مطمئن بودمايدارمبيكه من علم

چنر،يخ نم نانياطميبازگشتنيمسلما اگر از تراي شدم،يداشتم اصال وارد بازار و عبارات روشن رانيايالاقل با جمالت موضوع
م نيدريترچيه. دادميخدمتتان هشداد آتستيقادر پتيو با قطع نانيرا با اطممتيقيحركات !دينماينيبشي،

ا هدفم و بگونيصرفا :كهمياست كه به شما اعتمادبنفس الزم را بدهم

پامتوريكامپشنيكه بعداز گرفتن پوز(منكهيوقت و اصال ميعاليتوانسته ام با مشاهده برخ) چارت نبودميرا خاموش كردم
،تيمانند وضعييجز دييواگراايكندل ها غنگيشكسته شدن موواي،يمك و يتيبه احتمال آغاز وضعيتا حدود...رهيقرمز

و بحرانيب پسيپيثبات ، ايو تمام وقت در كنار چارتهانيكه بطور آنال شماببرم مد،يخود حضور داشته تمامديتوانستيو
بوميفرميتا و ، زقهيدق1وقهيدق5يمهايتاژهيها بگريرا به دقت وييو البته با خوداتكا-دقتيقاعدتا با اندكد،يرينظر

ب عال- شترياعتمادبنفس خوميمتوجه و به موقع ها دتانخطر شده !دي، كنار بكشيامواج بازگشتيرا از سر راه تركش

، براتيوضع صفحه بعد در شكل. و درواقع رمزگشا تانيبازار را از چهارشنبه عصر تا پنجشنبه شب يكار. كرده ام (!)ييمشخص
ن دقديا ادگرفتهيهم اكنونزيكه شما سرقهيكه چطور صرفا با چند و دهعينگاه كوتاه ، انجام :ديبه بازار
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م تعدادشيدر اثر افزا 1.3700يشدن به سطح مقاومتكيپس از نزد ورودالري،دييفرمايهمانطور كه در شكل مالحظه
ا دارانيخر ميبا چنان دافعه مس شوديمواجه و مجددا رو به افزاريكه بطور كل .گذارديممتيقشيحركت خود را عوض كرده

، محدوده نزوليآبليمستط ميرنگ ا دهد،ينمودار را نشان بانيدر يمناسب برايهاتيموقعيصرفا به جستجوديمحدوده
Sellم .ديگشتيكردن

و وقوع شراليپس از ورود نمودار به مستط اما ، م رفعاليغيدستورهاهيكل NTZطيقرمز رنگ بهدييفرمايخود را كنسل و
ق .دينينشيمايو روشن تر شدن قضامتيانتظار ادامه روند

، در همان ساعات اول سرانجام و بار دوم برايزمانيروز پنجشنبه، ابتدا براهيبازار ، تر، درون محدودهيطوالنيمدت زمانيكوتاه
م Buyيهاتيموقعيو مناسب برايصعود و مطمئنشيزرد رنگ نمايهاليكه آنها را با مستطد،يگريقرار كه داده ام، هستم
بهيبا اندك و تامل تا نگهايمووتيوضعدقت عزيهمگ قه،يدق15ميدر ايروند صعودصيموفق به تشخ زانيشما دينمودار شده

بويموفقيدهايو انشاهللا تر اژهيرا هم .ديدر پنجشنبه بعدازظهر انجام داده

عزيهمگيبراتيموفقيآرزو ضمن همز،يدوستان م نجايفعال تا .دهميبحث را خاتمه

.خواهم گذاشتتيسايبررو!)ينقدزيبار با جوانيا(را2شمارهيمسابقه هفتگهيبعدازظهر كه برگشتم، اطالع انشاهللا

دكيبه سواالت تاپ پاسخ و پاسخ هم حتما برنامه .امروز بعدازظهر خواهد بوديبنده براگريپرسش

.ديبعدازظهر جمعه خود لذت ببر از
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 دوازدھمروز

.ییواگرایدرباب کاربردھاینکات

ز و پاسخ بيكيو نجانبيانيبريپرسش ، موجب به كهد،يتوسط بنده گردييمفهوم واگراياز كاربردهايبرخانياز شاگرداول ها
ه چ چگونهيبازهم بدون مياضافحيو توضينيمقدمه : كنمي، توجه شما را به آن جلب

من سالم:نقل قول تايمعمولييواگرالشيدلبه نظر .باشديم15ميدر

تاييواگرا دونمينم البته ر؟يخايهست ntzطياز شرازين15ميدر

شدييداشت كه واگرايخوباريبستيموقع روزيداياسترالنيهم مثال  باعث استاپ خوردن آن

همو ننيالبته مييجادويهانگييموزياالن ديول دهنديصعود را نشان ديمك ميمنفياچ كه نشان از نزول دهديرا نشان
عز استاد.است ازيپشوتن ننيلطفا در .دييالزم را بفرما حاتيتوظزيمورد

م مليبا كمال سا حاتيهم توضنيا! عباس جان شودياطاعت و :عالقمندانريالزم خدمت شما

م ، به نظر ايكه كامال به درست رسديدر مورد پاسخ دوستمان ا شانيجواب .از شما ممنون هستمد،يرا داده

:درمورد سوال خودتان اما

تاييواگرا درمورد تايياصوال هر نوع واگرادينيببد،يكه سوال فرموده بودقهيدق15ميدر بهيميفرميدر هر كه باشد، مسلما
.بازگشت روند استيبرايمخفليپتانسليو تشكيو تزلزل روند فعليثباتيبيمعن

بهيبرا اما :دييبه دو نكته توجه بفرماديبايياز مفهوم واگرانهياستفاده

سييواگرا-اول نكته كن گناليرا همواره بعنوان سديخروج استفاده !ورود گناليو نه

پ چون اشيهمانطور كه حتما انياز اكننديمديترييواگرايافراد كال برمبنايبرخديمشاهده نموده كهيمعننيبه كه هرجا
، پوزييواگراكي ، درخالف جهت روند .رنديگيمشنيرا مشاهده كردند

زيكار ازلحاظ اصولنيا مراياشتباه است تر شوديموجب گردد» خالف روندياستراتژ«كيبهليشما تبدديكه اوال روش
درييكه با اصول ابتدا و دوما پوز فاركسكار هايشما دارايهاشنيدر تضاد است رايز شونديمينسبتا بزرگياستاپ

ا و تصمييكه شما متوجه واگرايدرنقطه مبهميشده قگريدد،يريگيورود به بازار ليدره تشكايقلهنيتا آخرمتيفاصله
زريمبنا شما را با تاخنيگرفتن براشنيپوز-و سوما. شده استاديزاريشده، بس ميادينسبتا دريعني كند،يوارد بازار عموما
ا مينقطه بييواگراليپتانسيكه انرژديشويوارد و از و باتوجه به جهت اول فتهرنيكامال آزاد شده يروند جارهياست،

.شده استاديزاريماركت، احتمال بازگشت مجدد بازار بس

در) خروج زودهنگامتيموقعصيتشخيبرايبعنوان ابزار(يياز واگرا-دوم نكته تر استفادهنييپاميفرميتاكيهمواره
تاديكن !ياصلميفرميو نه در خود

همرايز تاييواگرايبخواهد صرفا برمبناياگركسديكه خودتان قرار داديريتصونيبعنوان مثال در صيتشخقهيدق15ميدر
آ رسايدهد كه بباياست، تقردهيزمان خروج از بازار فرا زيا هودهيكار ميليخرايرا انجام داده است توانستهيزودتر از آن

ق نگهايوموتيبا استفاده از مشاهده وضع و ورود آن به محدودهنگياز موومتيو مثال عبور پا NTZقرمز دنيرسانيمتوجه به
.بشوديروند فعل

صح پس درنياييواگرايو منطقحيكاربرد سنييپاميفرميتاكياست كه شما و صرفا بعنوان ، ، گناليتر خروج زودهنگام
تا نگهايبعنوان مثال قبل از آنكه موويعني،ديياز آن استفاده نما  NTZنامساعدتيقرار گرفتن بازار در وضعقهيدق15ميدر

م تاييبا مشاهده واگراديتتوانسيرا به شما نشان بدهند، زودتريليخ-قهيدق1يحتايقهيدق5يعني-ترنييپاميفرميدر
ا عالنياز ، بشويمبنيميحرفها متوجه ارسال .ديبر احتمال بازگشت روند

./نژاديمشهور پشوتن.ديباش موفق
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ینقل قول آموزش

خديدانيم ايليچرا !د؟ياز شما جواب مسابقه را اشتباه پاسخ داده

و فاركس چون پيكيمنيراست(ستينكيعلم صفر چني، پستشيدو روز بودم كه حذف شده بود؟ نكنهدهيديعنواننيرا با
 !!!)مورداشاره داشته است؟نيبنده خدا به هم

بايو نزوليشروط صعوديشما برا چون ، مكيديبودن بازار د،يكنفيخودتان تعريو استاندارد را براممينيحد

شييجادوينگهايموويمثال براو جاطيشده شما كمتر بود، شرافيآنها از استاندارد تعربي، اگر Noبصورتينزوليآنها را به
Trade Zone بگ !ديريدرنظر

!د؟ينشد متوجه

بادياصال بگذار. نداردياشكال و پاسخ خودم را جر. بگذارم تانياز شاگرداولها براگريديكياصل پرسش ديخواهانيحتما متوجه
!شد

كهيسوال ابتدا ، از بنده پرسياز شاگرداولهايكيرا م تانياند برادهيسختكوش :كنمينقل قول

 نقل قول

چ usdchfسليايمهطيشرا:  استاد؟هينظر شما

m15 
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M5 

ا اكيهم پاسخ بنده در ارتباط با همان مقوله صفرونيو و با نكهي، :ديكنفياستاندارد تعركيخودتانيبراديشما

عز:نقل قول آطيشرا ظاهرازيسزار اايمناسب است اما ليو درواقع تبد(يكه از آغاز روند نزوليشكل، مدت زماننيدر
قديشده است برايسپر)يبه نزوليروند صعود جدتيو تثبميآنكه شما فرض را بر ابطال روند ي، كافديبگذارديروند
؟ !بوده است

هايكيبعنوان-شما درواقع تديبا-كالسياز شاگرداول دهيرا هم برايو شخصياضافقيا تحقچند !ديخودتان انجام

و تار نصورتيا به ديكنيمختلف را بررسيچارتها خچهيكه گذشته

زيبراو تريارتقاي، برايرا بصورت شخصيي، پاسخهاريدو سوال :ديينمافيخودتان تعرديروش

و استاندارد را براكي،يآبنگيمووبيشيتا كنون براايا-1 افيخودتان تعريمقدار حداقل د؟ينموده

د به بانگيموونياگريعبارت پا5ميمالاريبسبيشكيممكن است مثال ونييدرجه به سمت باايحركت كند، كيمثال
تربيش و20معقول ، شيحتايدرجه .درجه45چونيتريقويبهايبا

اايآ م»ينزوليروندها«خودتان جزويموارد را برانيشما همه و گرفتنيبرا د؟ويكنيفرض همه آنها مجوز ورود به بازار
، برا Sellيشنهايپوز ميرا !؟ديكنيخودتان صادر

سعد،يكنيمتفاوت را بررسيمختلف مربوط به ارزهايكه گفتم مجددا نمودارها همانطور راكيديكنيو مقدار حداقل
پيبرا»يآبنگيموويمجاز برابيشنيكمتر«بعنوان اد،يكندايخودتان شنيو از اييبهايبه بعد مقدارنيرا كه از

و مثال با خودتان.ديينمايدسته بند» بدون رونديبازارها«و درواقعيفقاياستاندارد، كوچكتر هستند، صرفا جزو حركت ها
ش:كهدييبگو مييبهايمن فقط از دانميرا مجاز ب15كه حداقل (باشند شتريدرجه ا! هم15عددنيالبته ! گفتميالك نطوريرا

پديچون شما با )ديكندايخودتان جواب مساله را

آبينگهايمووايآ-2 و ايسبز ازيو قرمز هر فاصله اگريكديكه حتنيا نكهيداشته باشند، ولو 5يال4مثال صرفايفاصله
!؟»يصعود«اياست»ينزول«فالن روندديياست تا بگويشما كافيهم باشد، براپيپ

با.ريخ مسلما و مثالديكندايپ نگهايرا بعنوان حداقل فاصله مجاز مووياستانداردرينمودارها، مقاد خچهيتاريبا بررسديشما
ا ميمن صرفا مواقع:كهدييبگو نطوريبا خودتان ازگريكدياز نگهايكه فاصله موو شوميوارد بازار شده شتريبپيپ10حداقل

( باشد ا....! همپيپ10ددعنيالبته ./نژاديمشهور پشوتن.ديباش موفق .... !!)يالك نطوريرا صرفا
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م ؟دييفرمايمالحظه

همنيا هاشهيرا كه ساكيشاگرداول !هستند؟نيريگام جلوتر از

ها-كه پشوتن الل شود اگر هرگز حاشا !شده باشدليقايضيتبع-در انتخاب شاگرداول

تويراست( كستيسانيايسزار جان، همينگفتيكه به !)م؟يهست پسرعمه/ييپسرداكه ما با

.انیپا: روز دوازدھم
.هستنديو فرهنگيآموزشيتهايكه اهل فعاليزانيعزيبراژهيبو. جالب باشد تانيبراديشام،يبگو تانيخاطره براكي

، بنده مدتها قبل از آنكه مشغول به كار همانطور و مشاورهفيو تالسيچون تدريموضوعاتريشوم، درگ فاركسكه عرض كردم
غ امرهيو  ...بوده

مسيرا برنحوه تدريبزرگريسه نفر استاد بزرگوار تاث سم،يطول دوران تدر در د دانميمن گذاشتند، كه هم گذرشانگريهزار سال
ا وظيول(!) نخواهد افتادتيسانيبه مفهيبهرحال اياديكه دانميخودم و نام شانياز نيكرده .از آنها ببرمييكويبه

مج،يكاظم قلمچ دتمنا،يوح:انيسه نفر آقانيا اردياساتنيايهرگز افتخار شاگردميالبته من بطور مستق. حامد بوده اندديو
ايبه اندازه كاف،ينداشته ام، اما پس از شروع به كار معلم امنيتلمذ محضر .بزرگواران را نموده

اياز موارديكي ا شانيكه از كهنيآموختم ويدر دو روز متوالسميروش تدرديهرگز نبا«: بود »!باشد كساني، مشابه

اديدانينمو بسياگرچه اجرا-مقولهنيكه چقدر و طاقت فرساستاريبساريآن ويشگرفريتاث-دشوار يريادگيرا بر جذب
.دانش آموزان دارد

.ميبگذر

د كنميم فكر ، بار نصگريامروز بعد از مدتها .ميسه بزرگوار عمل نمانياحتيموفق شدم تا به

ش چرا .كردمهيخدمتتان ارا-يآموزشينقل قولهايو صرفا برمبنا-ديجدياوهيكه تمام درس امروز شما را به

.بوده باشدديمف تانيكه برا دوارميام

مانيو درپاتاينهاو ي، كه از اعضازيعز Oopsياز دوست خوبم جناب آقايو اموزشديمفيبه نقل قولميرسيمطالب امروز
ا و باارزش پ. هستندتيسانيفعال و انرژشيشاپيو زنياهيارايكه برايفراوانياز بابت وقت صرف كرده اندبايمطلب

:سپاسگزارم 

 سالم:نقل قول

شينژاد كه الحق به سادگيمشهوريبا تشكر از استاد گرانقدر بنده آقا-1 ترييوايو تريكيهر چه تمام نوعنياز مشكل
ترديتر برديو آن هم .اوتها را به من آموزش دادندكيدر

اياز زمان-2 اسيشروع به تدر شونيكه بميكردند تصمكيتاپنيدر ايرو شتريبه مطالعه نوعنياييو چرا شونيروش
.شدمديتر

شبنياديشا-3 وهيروش ا(آل باشهدهياريغ 123همونايهمون استارت ا نكهياصال قصد كهيهموننميبخوام بگم هست
و بالعكسهيبق و ندارم درييآن شناساتيمزنيبزرگتريول) گفتن ترميتاهيروند و تاديچارت باالتر ميبر اساس اون در

چون.نيو قوانطيشراتيخواهد كرد البته با رعاهيهديو به دوستانليچون كروفيتمنتيتر است كه معموال استنييچارت پا
ا ترنيدر مدينوع حتديكنيشما در جهت آب شنا بس فاركسيو پيهاتياز موقعياريكردن يريگيمشكوك با استفاده از

دييقدرت بازار مانند واگرا تامتيقيو بهتر از آن بررس زهايچگريو چ(قهيدق1ميدر شروعقهيدق1اززيچون همه
.است)شوديم
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ا پس منيهمونطور كه اول ايكه روشسمينويصحبت نوشتم باز هم ميواقعا حرفه عزنميبيرا و استاد بندهزيكه دوست
م كاتوريهر چه تمامتر با چند انديجناب پشوتن به سادگ .كنميبه من آموزش دادند كه باز هم ازشون تشكر

اقتيحق در :صورت هستنيورود ما به
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ايو اما مشكل بزرگ دنيكه من در ادميروش ازدهيچيداتيكار تمهنيايبرا شونيكه مطمئنا و مطمئنا من جلوتر اند
ترنيا شونيايصحبتها ميدر اصالحات است كه گاهديموضوع را مطرح كرده ام درييو از آنجا شودياوقات باعث ضرر كه

ر رسكيحال حاضر نسبت ن وارديبه مشنيخوردن شما چند پوز استاپباستيجالب ا روديمثبت از دست نياهيشبنيو
شياست كه شخص و با سطل چهارمريسه سطل ددهيكه دوشيبدوشد برگريبزند سه سطل افتادمنگيبوليبازادي(زديرا

تر). قستيدر اصالحات زمانديمنظورم از اميتصممتيكه زكي جاديبه  فاركسروشنيابايادياصالح كند كه در موارد
مزينيو گاه شوديم  ... شوديمنجر به استاپ خوردن

كنريزيعكسها به  لطفاديتوجه
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ميبه خاطر طوالن  خواميشدن مطلب عذر

ها به روگميمكيتبركيتاپيشاگرد اول .انتخابشون

.ديو شاد باش موفق

مفبايزيضمن تشكر مجدد از جمع بند اياداوريصرفا جهت Oopsجنابديو دوستان عالقمندريسانيو همچن شانيخدمت
م :كه كنميعرض

اييها شكل فرموده اند، درواقع با درنظرهيارا»ياصالحطياز شراييمثالها«و با نام» روشنيا راديا«تحت عنوان شانيرا كه
تع«دربارهيكه درپست قبليگرفتن آن مطالب و استانداردكينييلزوم ب» حداقل مانيخدمتتان .گرددينمودم، برطرف

ب چرا و با دقت ايشتريكه اگر مجددا هديمالحظه خواهديينمودارها مراجعه بفرمانيبه دلكيچينمود كه آنكه حداقلليبه
شهيزاو«يمقدار الزم را برا بهيمناسب براطينداشته اند، جزو شرا»گريكدياز نگهايفاصله موو«نيو همچن»نگهايمووبيو ورود
.شده انديبازار محسوب نم

نميزيچزيعز Oopsالبته از ارزش كار جناب كه وظ كند،يرا كم را خدمتيشتريب حاتيبود كه به موقع توض نجانبيافهيو
.مينماهيشما ارا

باگريد  بروم،ديبا اجازه تان

و پاسخ«كيبه تاپييآخر شب بازهم فرصت شد صرفا به سراغ پاسخگو اگر .خواهم رفت» پرسش
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س .سفر به تبت زدهميروز
 شناپشونامشونايكراستادبابا-»!، محكوم به زوال استدرجا بزندكهيهر روند«

.سالمزميدوستان عز

كن لتانيزودتر وسا لطفا !ميكه اصال وقت ندارديرا جمع

، چون براحيوقت توضديببخش هابيرا ترتيسفر آموزشكيامروزتان برنامهياضافه تر ندارم مرتفع تبت،يداده ام به قله
و مقرايدن فاركسسالهاست استاد بزرگكهييجا هايبرايجناب باباپشونامشونا آنجا را بعنوان خلوتكده يدرونيانتقال دانسته
نمشيخو ، انتخاب .اند ودهبه شاگردانش

درياستعدادليبنده قبال بدل خوشبختانه اياز كالسهايكيكه از خودم مدرسهيافتخارتينشان دادم، عضو شانيدرس
م ، ولذا اديجهت تجد كباريتوانم هرسالياستادپشونا را بدست آورده ام ف شانيمالقات با بهضيو كسب از محضر استاد

دق اقبالويو قطعا از خوش شانس... خدمتشان مشرف شوم  همزمان شدهقايشما بوده است كه برنامه امسال سفر من به تبت،
س  .....شمايروز دوره آموزشنيزدهمياست با

و اصال،يراست و شلوار پوشيچرا شما همگ.... رفت ادميمن گرم حرف زدن شدم اديادهيباهم كت و كاله كرده !!د؟يو شال

ك... جان و معبد تبتكييآخه آنج ناسالمت!! گفتم اجازه دارم همه شما را باخودم ببرم؟ي؟ من سيمدرسه ،  اتريت نماياست
نهيزعفران بستيكه !!اندازميكه شصت نفر را بتوانم دنبال خودم راه

مدينيبب  ....كالس را باخودم اجازه دارم كه ببرميآره دو نفر از اعضا.... نه دو .....كيتوانميمن االن به همراه خودم حداكثر

: انتخاب كنمديبگذار...

مر- ! جلودياوريبفيخانم، شما تشرميشما

بديرا بپوش تانيلطفا شما هم لباسها! بله شما جناب شاگرد اول! شما....اما نفر دوم- .دييايو

عز خب مديشما نگران نباشيول.مي، ما رفتزي، دوستان و هرچيكه هر اتفاق دهنديدوستانتان قول اديكهيزيكه آنجا افتاد
.كنندفيشما هم تعريو بعدا برا سنديگرفتند واو به واو در دفترچه خاطراتشان بنو

من بچه ، پس دكيها كر! منتظر شما دو نفر هستم(!) تبتيدم ورودگريساعت را شنايفقط حواستان جمع باشد كه استاد پشونا
.ديمنتظر نگذار

:يمدرسه تبتيدم درب ورود

اينفر سه مسميا ستادهيدم در مدرسه ها.ميهستريو منتظر مجوز ادامه خيرويتبتيآخه مدرسه تيحساسيليدوتا مساله
بهيافتخارتيهمانطور كه گفتم خوشبختانه آن عضويول! استياش عدم ورود دانش آموزان خارجيدارند كه اول كه قبال استاد

، هم مقعموا نجورياشهيبنده داده بودند م اندازديكار من را راه نايتوانم بدون معطليو  ....شومليو دردسر به خدمت استاد

! استاد پشوتن– شاگرداول

؟زبله جناب شاگرداول عزي– پشوتن

ادييبفرماييما را راهنمايممكن است تا مجوز ما آماده شود، اندكايآ- كرنيكه كس شناياستاد و چگونهيپشونا اصال چه بوده اند
كش فاركسكارشان از   است؟دهيبه تبت

بس. بله- وارياتفاقا سوال !ديديرا پرسيجالبخوب

كرد،ينيبب ب شناياستاد و بقول معروف در آنجا بروبتيوال استريدرهايترنياز بزرگتريكيسال قبلستيحدود ده ييايبوده اند،
ا. خودشان داشته انديبرا ا نكهيدرمورد راتيبه ترك وال استرميتصم شانيچگونه شده است كه و خلوت و جانب انزوا گرفته

حددهيبرگز و ، نقل ااريسبثياند ، اما آنچه كه اغلب بر آن اتفاق نظر دارند منياست :نديگوياست كه
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پنيچند تريكيروز استاد پشونا در كناركي،شيسال و و درمورد پوزيدرهاياز دوستان شنيبزرگ آن زمان نشسته بوده اند
Buy رويكه در روند با وروييقدرتمند بر ، مگريكديگرفته شده بود گو... كردنديبحث متوقفيمدتيروند برانيااياما

م و شروع به درجا زدن رسهياش تخليصعوديانگار كه تمام انرژيهم پس از مدت وسرانجام، كنديشده و به اتمام دهيشده
ب پاينزوليدرنگ رونديباشد، منييرا به سمت مو درواقع ... كنديآغاز !!گردديتمام راه رفته را مجددا باز

رفاريكه نجاستيا در و تلف شدن تمام سودهاقيو و اندوه فراوانيقبلياستاد كه از بازگشت روند و دچار غم مطمئن شده
، مشت ميگشته بود مدهيكوبزيبر :ديگويو با خود

دنيهم« !»د بودكه درجا بزند، محكوم به زوال خواهيصعوديروند!گرياست

كرنديگويمو م شنايدر همان لحظه بوده است كه استاد ولت اورا گرفته 400كه انگار برق گردديآنچنان در سخن دوستش غرق
س و چهار شب همانجا و تا چهار روز نيو از قضا براندينشيمخيباشد، نمشيجازيغذا ! خورديتكان ... 

د نكهيا تا منگيليبعداز چهار روز مسئول و مكان بنزد استاد وديايروم آن زمان :كه زنديمبينهيو به

ا! محترميآقا ! است؟يچه وضعنيآخه

مليبلند شو كه ماركت تعطاهللاي و ما هم هاشيپميبروميخواهيشده و بچه !مانيزن

مو و زمزمه كه كردهياستاد همانطور كه با خود تكرار : اند

» فنا ... محكوم .... زوال .... درجا....روند .... صعود ...هر«

و درواقع سفر روحانيراست راهكيوزديخيخود برميجا از مشيخويسفر تبت شده .كنديرا آغاز

جد نجايا از ، باب تريديبه بعد است كه استاد منگيديرا فلسفه انيبزرگ كه درميكه بعدها از آن با نام مكتبد،يگشايباز
دنياقصيدرهايتر ماريبسي، هواداراناينقاط ، نام . برنديدارد

كهنيا روانيپ و منحصربفرد استيماركت برا«مكتب معتقدند ، خاص ف» هركس به اندازه اثر انگشتش رايو الواقع ماركت
آ تريميانهيبسان مدريپندارند كه دربرابر هر و شخصرديگيكه قرار وتي، ذات هويپنهان . سازديمدايرا درمقابل چشمانش

او تر نكهيخالصه خويشدن را معادل با راه خودسازدريراه .پندارنديم شتنيو تعمق در درون

كل شناپشونايباباكر استاد  ’Market La’Mirror de«بناميرا در كتاب فاركسخود دربارهيو اصول عرفانديعقاهيسرانجام
ego «ا كنديممعيتج اخنيكه خوشبختانه آ«با نامرايكتاب ، خويانهيماركت ترجمه شدهزينيبه فارس»شيخو شتنيدربرابر

م آيو عالقمندان زنتوانند متن كامل :نديمطالعه بفرماريرا از آدرس

رانكيل كر گانيدانلود  : شناپشونايكتاب استادبابا

http://forum.sarmaye.com/showthread.php?t=4795&page=13 
ايپس واقعا آدم خفن! جالب بوديلخي–خانمميمر كرنيبوده اند !پشتونا شناياستادبابا

!!ديفرموديم» پشتونا« البته بهتر بود بجاي. بله– پشوتن ؟.....

هايي، از همان آدمهايمدرسه تبتانياز راهنمايكينيحنيدرهم هاييكه كله و لباس و كچل دارند بهييكامال گرد گشاد بر تن،
و البته چشمانيو با دهان.. شونديمكيما نزد ، شروع به صحبت كردنمهينيباز ما-يتبتمهينينيچمهين به زباني–بسته با

م ! كنديسه نفر

نمشيكلمه ازحرفهاكييحت اگرچه چيمطمئن هستم كه به زبانيول فهمميرا مينيشبهه اديگويسخن مردم مدتهاستنيچرا كه
چ منيكه درباطن مستعمره م. شونديمحسوب ا كنميدارم با خودم فكر و شاگردانم را از كهنيكه چگونه خودم مخمصه خارج كنم

 ...ناگهان 

اي–خانمميمر م شاناستاد پشوتن، م:كهنديگويدارند بب شناپشونايباباكرديخواهياگر كنديبادينيرا !ديعجله

ا چون مگريديقيتا دقا شانيكالس درس وديو شما فقط تا قبل از آن فرصت دار شوديشروع و.ديمالقات داشته باشيكه با
ن كننديمييضمنا راهنما بهي، اندكديديرسيجلوتر بعد كه به معبد اصلديبه اندازه دوتا كوچه بروديباديستيكه اگر آدرس را بلد



127 صفحه فارکس به سبک پشوتن دوره مقدماتی   

م خديرويراست زديرا مشاهده خواهيپلكانودو در مقابل منيرزميكرد كه به سمت ميمعبد و باديگويرود از آن پلهديكه ما
كرميتا برسميبرونييها آنقدر پا !پشتونا شنايبه كالس درس استادبابا

اميمر متيحرفها را با قطعنيخانم آنچنان ا زننديو اعتمادبنفس نميكه ذره م! افتديشك به دلم راه به شوميو مطمئن كه حتما
و فهم سخنان آن راهنمايليدال م... بوده استيتبتيقادر به ترجمه هاميافتيو خالصه راه مميمريو طبق گفته بهميرويخانم

 ...ورسمت راه پله معبد مذك

بايراه در مكه اينمميرويهم كهنيتوانم ! ممكن است؟يزيچنيآخر چطور همچن: فكر را از سرم خارج كنم

اميمرنيا ، به شيخوبنيخانم ما چيموفق به فهم حرفهاييوايو وليتبت-ينيعجق وجق اون آدم سايوقتيشد هيسرماتيدر
ترميبود شنيو بنده با ساده و عبارات زبان سلنيريكلمات ميفارسسيو با كردميبا او صحبت ادي، و كلمه را شصتيهر حرف

ت و هربار با ذكر هزارجور ، ، براريصوبار و نمودار اضافه  !!!؟....تا دادميمحيتوضشيومثال

ا خالصه زميرسيميبه راه پله و تارينيرزميكه كامال مشخص است كه ادامه آن پله ها ما را به كهييجا... خواهد رساندكيتنگ
چنيرمرديپ !در انتظار ما خواهد بوديبتيهنيفاضل با

.بخش دوم- سفر به تبت روز پانزدهم

–خالصه بخش اول«

تر شناپشوناياستادبابا كر و مشهور وال استردري، شن90در دههتيبزرگ نباشد،يكه صعوديهر روند«جملهدنيپس از
هايدچار انقالب درون»!محكوم به زوال است و رهسپار قله ميشده بنيفلسفياو در آنجا مكتب. گردديمرتفع تبت انيرا

خودريترتيموفقويكه معتقدند تنها راه رستگاركنديميگذار آ«را بنامياو مكتوب. است شتني، شناخت يانهيماركت،
.اوردياوست به نگارش درميكه شرح مكاشفات درون»شيخو شتنيدربرابر خو

مر آقاي–پشوتن به همراه دوتن از شاگردانشيطرف از و خانم م راهي–خانمميشاگرداول تا در محضر شونديسفر تبت
»...استادبابا شركت كنند

زقاياالن دق وريدو روز است كه و كوالك و درمقابل راه پلكان اصل خبندانيبرف اي، اميا ستادهيمعبد .ميو هنوز وارد معبد نشده
ايارتباط مخابرات و اسپانسر و ارسال تصاونيما با تهران بطور كامل قطع شده است ييويديوريسفر تازمان برطرف شدن مشكل

، اجازه ادام نمريمسهبه تهران هم. دهديرا به ما پنيسرانجام درريزنده تصاو كه خوشبختانه پخشديرس غاميپشيچند لحظه
 ....است كه مجددا آغاز شده استيقيتهران دقا

پاميافتيم راه محميرويمنييو از پله ها و تاريطيو قدم به مكيسرد مشعليكه صرفا با تعداد انگشت شمارميگذاريو نمناك
سوييروشنان،يآتشيها زيواضح است كه چند ده متر. بخود گرفته استييكم زمريدر كهميهستنيسطح و من مطمئن هستم

ز ، كه خلوياصلنيرزميبه سمت پيخصوص تكدهمعبد .ميرويمشياستاد است،

ميكيكه چشمانمان به تارجيتدر به تز كند،يمعبد عادت دميشويميو مرموزبيعج ناتييمتوجه پلكانيوارهايكه دور تا دور
و از همه عج هابيمعبد را پوشانده اند، و مخوف تر تكه پاره هاييتر و جمجمه دريانسانياز اسكلت ها است كه به دقت

و سوراخهايفرورفتگ جا واريديها .داده شده اندي،

، روشن شده است نزدياز مشعلهايكم نورياز اسكلتها كه توسط پرتوهايكيشاگرداول به چ شوديمكياطراف يزيو انگار كه
.كنديميباشد به دقت آن را وارستوجه اش را جلب كرده

كن-اول شاگرد اكيهرريز!دياستاد پشوتن نگاه چنياز داشتهيزيچينوشته شده است، انگار كه هركدام پالكييزهاياسكلتها
م... باشند ايحاتيكه توض رسديبه نظر ؟...نوشته باشندايبقانيرا درباره صاحبان نگون بخت

م من ميكيو به زحمت روميبا اكراه جلو م. خوانمياز نوشته ها را !ديگويشاگرداول درست

و نوشته ها به تدر اگرچه ولجياغلب حروف و ناخوانا شده اند، ميمحو :دادصيتشخيكلمات را بخوبيتوان برخيهنوز هم
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»....و .....خيگپ تارنيبزرگتر.... در اثر 1986.... كه ... دربزرگيتر.... فوردمزيج«

»....شادو.... GBPJPY.....م1964...پيپ 600كندل .... رومنگيليد... مسئول ....يهارولكيم«

م... عبدالسالم .... cRimE6x.....اسكم« »..... قرنيكاله بردار....كريماركت

مبايتقر... جر شوميمتوجه به هرحال خود. دارمديترديآن به شاگردانم اندكحياز چه قرار است، اگرچه هنوز درباره توضانيكه
ا زنييتزيرا صرفا برا زهايچنيشاگردانم حتما تاحاال متوجه شده اند كه ايداخلونيدكوراس(!)ييبايو ، كار نگذاشته نجايمعبد

ب. اند ميعبرت آموز برايانيبه دنبال  ...كه ناگهان گردميجمالتم

اي– شاگرداول بب نجااستاد دنيايتمام اسكلتها!دينيرا !هستنديكسانيو روزخيمتعلق به تاري، همگ واريقسمت

مي. جالب است– پشوتن نگوننيايخاص براخيدر آن تاريچه اتفاقيعني. باشديصرفا تصادف تواندينمنيايول...ييگودرست
!!بختان رخ داده است؟

اي–شاگرد اول ، همه به نهاالبته استاد نخيتاركيصرفا متعلق ! ستنديواحد

كن نجايا مثال رو... آنجاكهيدرحال... هستند 1910خيمتعلق به تار واريدنياي، تمام اسكلتهاديرا نگاه ديآنجا مقابل، واريآن
د زيگريعدد ده.... همه آنها نوشته استريرا جر.... 1940هيفور21.... تا بخوانمدياجازه كميچانياستاد واقعا است؟ من

م !شوم؟يكم دارم نگران

، ببي– پشوتن مدينخب دليها همه متعلق به كساننيا... متوجه شده باشميتا حدود كنميمن فكر تيعدم رعاليهستند كه به
و قواعد اساس و درواقع همانجايبازار، دچار سرنوشتياصول روييتلخ شده اند بهليآنها باشد، تبدييايكه قرار بود بهشت
و مدفن هم . شان شده استيشگيقبرستان

غكيهركس صرفا در اثرياتفاق ممكن است برانيا البته و ول رمنتظرهيواقعه نادر ايرخ داده باشد، كه نجاستيبهرحال مشكل
ا منياز و البته دهنديگونه اتفاقات نادر به وفور در ماركت رخ دياتفاق، ، !نادر نخواهد بودگريهم كه وافر باشد

و قواننيا درواقع پايشخصنيآدمها چون به اصول آنينياصال قوان دهميوشا-نبوده اند بنديخودشان نداشته اند كه بخواهند به
تر- باشند بنديپا و و درطول سالها كار ، باالخرهديسرانجام غكيكردن و طب رمنتظرهيروز گرفتار آن واقعه خاص و  عتايشده اند

ه و سپرچيچون ندياز قبل برارايحفاظ و آن رخداد خاص تبددهيخود تدارك ، نيبه اخرليبودند، پس آن روز، آن واقعه
.شان شده استيفاركسيزندگ داديرو

جر باعث تاسف است، ولي– شاگرداول هانياانياستاد و ساعت وفاتقايدقيو همگدهيه همه در كنار هم آرمكييمجموعه روز
ميكساني چ توانيدارند چه ؟يگوردستجمعكيبههيشبيزيگفت؟ مگر !هم در ماركت وجود دارد

پ! بلهداگر راستش را بخواهي– پشوتن سمشيجالب است كه من چندسال كهيناريدر قديكيشركت كرده بودم يمياز دوستان
در» چرخه مرگ«يرا درباره وجود نوعيمفصل قاتياست كه او سالها تحق ادمي. كرديميمن بنام پرفسور مكبورن در آن سخنران

و در آن سم سع ناريماركت انجام داده بود ميهم تمام ، نزد كرديخود را و ارقام نيايالوقوع نوبت بعدبيقريكيتا با آمار
. هشدار بدهدانيچرخه را به جهان

شد اما حتدايمتاسفانه در آن روز جناب پرفسور و اش را به انتهاينتوانست سخنرانيتوسط حضار مورد تمسخر قرار گرفت
م.... برساند  م كنمياگرچه االن كه خوب فكر شا شوميتازه متوجه عديكه او مقتيحقنينه تنها پ گفتهيرا نشيبلكه اززياز ما ،

ايدمعبنيوجود چن زمنيدر .خبر داشته استنينقطه از كره

دد؟ييفرمايم استاد شوخي– شاگرداول هم ممكن است وجود داشتهيزيچنيمگر همچن!؟ستيچگريچرخه مرگ در ماركت
 باشد؟

دلنياتواقعي...خب– پشوتن الياست كه ويآن وجود ندارد، اما با شناختيبراياثبات شده ، كه من از پرفسور مكبورن دارم
چ ايزيالبته با بعدميد نجايكه امروز  ... دانمينمدي، وجود چرخه مرگ در ماركت را

ا قاتياگر درست بخاطر داشته باشم پرفسور تحقدينيبب كه نطوريخودش را پ: شروع كرده بود جيانسانها به تدرشياز صدها سال
ا باليمتوجه شده بودند كه مجموعه ساياز و در فواصل زمانيعيطبيحتايياقتصاد،ياسيو اتفاقات شوم وي، بطور مكرر منظم

ميكساني قد. وندنديپيبه وقوع انيچنميمثال در كهيافسانه كه ستاره دنباله داركهيسال هنگام72هرقايدق«وجود داشته است
زميهال منياز آسمان كره گ كند،يعبور كثميعظيماريبكيدنشريموجب همه و مرگ عده ميري، جالب»شودياز انسانها
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د انيچنزينيخيتار دگاهياست كه از مبهحيقابل توجيافسانه گ رسدينظر ، رشدنيچون مثال همه ، جزام ، سل طاعون، وبا
. خاص از آسمان عبور كرده بوده استخيدر آن تاريرخ داده اند كه ستاره هالييدر سالهاقايدقيهمگ...وايماالر

ا در ، مردم آنچنان درگنيهركدام از بريدوره ها و قحطيماريبا ، به سهولت جاني، فقر و صدها هزار انسان شده اند كه ده ها
همميخنده دار باشد اگر بگو تانيبراديشايحت. خود را در اثر آن از دست داده اند  پنيكه نيآخريكه براي، وقتشيچند سال

بيظاهر شد، بالفاصله موجندرآسمايبار ستاره هال اديجديمارياز بعد بر آن ناميبراه افتاد كه اندكنيزميبررويو ناشناخته
!را گذاشتند»دزيايماريب«

هانيچن البته منيمعيكه به فواصل زمانييچرخه ب دهند،يرخ نيماريصرفا مخصوص به مثال پرفسور مكبورنو بعنوان ستند،يها
ها افتهيرايفراوانيمثالها دقييبود از تمدن و خونريكسانيپس از مدت زمانقايكه و آشوب شده اند،يزيآنچنان دچار جنگ

ايكه حت و نابود شده استنيبزآن تمدن بطور كامل . رفته

چن خالصه هاييمثالهانيآنكه مشابه ، كه چرخه و با دوره تناوب ثابتييرا رامايدايرا نشان بدهند كه مرتبا تكرار شده خود
بسديبازتول . افتيتوانيماريكنند،

اي– شاگرداول بيتمام سلولها كباريهر هفت سالنديگويم نكهمثال منيبدن انسان از و مجددا نو نوعكيهمنياايآ شوند،يرفته
 چرخه است؟

زي– پشوتن نيشناسستالبته من چنيول. ستميبلد شنيزيچنيدرست است، من هم .امدهيرا

بديبگذار اما هايبررو شتريتوجه خودمان را پ قاتيطبق تحق.ميبگذارياقتصاديچرخه  ستمي، درسشيدوست من، از صدها سال
هاايدنيكشورهاياقتصاد زيبوجود آمده است كه هر از گاهيي، چرخه و كل آن كشور را نابودياقتصاديربنايتكرار شده

ا. كننديم و قحطيبه گونه بيكه فقر ميكاريو ميكه تمام زندگ ابديآنچنان گسترش و نابود . سازديو رفاه مردم را مختل

جد اما و مبادالت تجارگريكديدرجيمختلف به تدريتر شد كه اقتصاد كشورهايمشكل از آنجا بايگره خورد، گريكديكشورها
ز داديآنقدر مكييبرايبحرانايوقوع هرگونه مشكلگريشد كه سا توانستيكشور، نيكشورهاريبه سهولت به منتقلزيمرتبط

انيوبنابرا. گردد ها نجاياز هاياقتصاديبود كه بحران و بصورت منطقهينسبتا منظميكه قبال بصورت چرخه در ابعاد كوچك
ميا در دادنديرخ پيهم فاصله زمانگريكدي، هم اكنون با تداخل و نمودهادهيچيشان و هم شدت آثار آنيبيتخريتر شد

جا.ديبرابر گردنيچند دديرسييكار به م ونانيچونياز كشوركوچكيانبعنوان مثال بحريوقتگريكه ، به سرعتشديآغاز
و بعدهم آمريبزرگتريهاهيناح دنكايچون اروپا مايو سرانجام كل .ديبلعيرا در خود

بايدنيماليو هرچه بازارها افتييميشتريبشيهرچه ثروت انسانها افزا پس و وسعت ميشترياز قدرت دريبرخوردار شدند،
جدكينوبت به وقوعكهيآن هنگاميازا اد،يرسيميبحران مالديچرخه قونيهربار شدت وخامت ازيبحران و مخرب تر تر

مينوبت ها جا.شديگذشته بكهييتا همديادداريهمه پنيكه انيكه آخريوقتشيچند سال فرا»يچرخه بحران مال«نينوبت
سا هرچقدر هم كه منزوي–يكشورچيهبايتقرد،يرس هاتيموفق به حفظ موقع-بودنيريو منفصل از و فرار از تركش يخود

دنبتيمهيهمچون گردابيبحران اقتصاد.ديگردنيبحران اقتصادنيا ازايسراسر و به سرعت بهكيرا دربرگرفت قاره خود را
د ا. رسانديمگريقاره حدنيشدت و قدرت تخرنيبود كه محققيبحران به بنيآن را چنديبي، شدت نوبتنياز آخر شتريبرابر

گيقبل ، اندازه  ...كردنديابيو ارزيريآن

كنكي– شاگرداول ا! استادديلحظه صبر چننيمگر قبل از هانيهم اياقتصاديبحران م؟يداشته

اي. بله– پشوتن ، البته با انرژنمشابه طيبحران اخيو قدرت كوچكتر، قيدقيهاخيالبته تار. به كرات رخ داده استريصدسال
 ...يآن را االن بخاطر ندارم ول

 !!!!؟ 1940و 1910حتما!ميمن بگودبگذاري–اول شاگرد

 .................ادامه دارد ...........
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و کف روزانه  اھميت سقف
.بازاريكلتيوضعيابيارز

و پاسخكيتاپ در ام(پرسش تياز وضعييبايزليتحل) بشوديروم مجازنگيديتركيبهليبا حضور مداوم شما تبد دوارميكه
استفادهياصلكياز دوستان صرفا از مطالب تاپيشده است، باتوجه به آنكه برخهيارا amiraliforexبازار توسط جناب

د كنند،يم ادميبهتر :ميتكرار نمازين نجايكه آن پست را در

ام نترنتياليبعداز تحل روزيد(12/8/89امرو چهارشنبه مورخ/ سالم دوستان:نقل قول در دوارميوبرق قطع شد امروز بتونم
)باشمزيكنار دوستان عز

eurusd 
م با اينشان از حالت نزول نگهايقرار گرفتن مووبيكه ترتميشوينگاه به چارت متوجه منيدارند من در ش مانميحالت منتظر بيتا

و آنگاه اقدام به سل استاپ خواهم نموديكميخط آب .تند تر شود

gbpusd 
ا و سبز به هم چسبينگهايجفت ارز موونيدر بادهيقرمز و هنوز گدياند روندكييبرا نگهايمووبيترتيريدر ابتدا منتظر شكل

گميبمانينزولاييصعود .ميكنياقدام به اردر گذار نگهايمووبيشيريو سپس با شكل

usdchf 
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ا باياز شروع روند صعودتيحكا نگهايقرار گرفتن مووبيجفت ارز ترتنيدر بازگريكدياز نگهايتا مووميمنتظر بمانديدارد اما
د و آنگاه با بايآبنگيمناسب مووبيشدنيشوند ميينماياقدام به

usdjpy 
ا گبيابتدا منتظر مشخص شدن ترتديجفت ارزبانيدر اميبمان نگهايموويريقرار يآبنگيمناسب مووبيش جاديو سپس با

.ميكنياقدام به اردر گذار

 شان،يبايزليبابت تحل AMIRALIFOREXباتشكر مجدد از جناب
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بهنيا البته پيكيمتن مربوط و در لحظات فعلشيدو ساعت ، داشته است،ييجز راتييتغ طشانيارزها شرايبرخيبوده است
ش و ورويينگهايمووبيبعنوان مثال پايبرعكس درباره فرانك، اندكايرو به باال شده است، نمودهرييتغنييجهت حركت به سمت

.است

كل اما ايبه طور داده بودند، مالحظهصيتشخ NTZدرواقعايوروديارزها را نامناسب براطيشرايبه درست شانيباتوجه به آنكه
هدييفرمايم بايفعالشنيپوزايضررچيكه بودن آنكه با اگريديدر جهتديمواجه شوند، هم اكنون صرفا طيشرا جاديمنتظر

.مناسب بمانند

چ خالصه ايزيآنكه تنها نياز ارزها مناسب براكيچيهطيشرا،ياست كه در لحظات جارنيكه فعال مشخص است ستيورود
،

ميدرحال حاضر صرفا تنها موردو بهتر باشند، فقط زوج ارزيآن اندكينگهايمووتيتوانم مشاهده كنم كه وضعيرا كه من
NZDUSD نيعني :باشديم وزلنديدالر

م بسديكنيكه آن هم همانطور كه مشاهده  روز قبل قرار دارد، HIGHبهكينزداري،

قو هم HIGHيكيدر نزدمتيچون هاشهيروز قبل غربيعجيحركت ميبيو كه دهد،ياز خود نشان :پس بهتر است

قاي-1 دمتيتا عبور كن شتريب روزياز قله .ميريبگميعدم ورودبه بازار تصمايوروديبعدا برام،يصبر

خرميكنيخود را دو بخششنيپوزايو-2 كنكييرا صرفا براديو دستور راميبخش آن وارد و نقطه فعال شدن بخش دوم ،
د ده روزيپس از عبور از قله .ميقرار

انيا پس :كهميكنياداوريمجدداميرا هم كه امروز گفتينكته
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ب LOWو HIGHسطوحيكيهمواره در نزد: نكته و تامل ، وسواس ، از خود نشانشنيورود به پوزيبرايشتريروز قبل
!ديده

امتيقرايز و برانيمعموال به زيعبور از آنها به انرژيدو سطح حساس است، .دارداجياحتياديو قدرت

عزاريبس زيخوب، دوستان

با متاسفانه ، من نعايسرديامروز هم و تا بعدازظهر .درخدمتتان باشم توانمينمزيبروم سر كالس

محتينصكيفقط پس مميگويمهم را به شما :مينمايو از حضورتان رفع زحمت

د،ينشوياحساسيشنهايپوزرياسديخواهيم اگر

و پاسخ«كيفعال در تاپيخود را با حضوريدهايتر !دييدنبال نما» پرسش

 درباره اخبار روزانه
و شب همگزميدوستان عز ا االن.ريبخيسالم م نهايكه من عزتي، احتماال اكثرسمينويرا !ديخواب هست زانيشما

بو و مطالعه خواهنياديشويم داريانشاهللا فردا صبح كه با... فرمودديمطالب را مشاهده ازيدوباره عذرخواهديبه هرحال كنم
ا ا نكهيبابت ،نيامروز فرصت نكردم كه زوتر به خدمتتان حاضر بشوم، چرا كه همانطور كه قبال عرض كرده بودم متاسفانه هفته

روينيفشار سنگ بيبر هاودمن خ(ياندكميو برنامه ر!)ياز اندك شتريبيليالبته تن ختهيبهم مانندنايع.... شده بوددهيو درهم
!!ديگذاريم NTZطيكه شما اسم آن را شرايينگهايموو

پي، برخميبگذر باييدرباره روزهايخصوص غامياز دوستان در آميمواجه هست» اعالم اخبار مهم«كه اي، سوال كرده بودند، كه
تريرييتغ باديرا در روش ر؟يخايميبدهديخودمان

ميزيچ البته همميبگو خواهميكه نيشگيقطعا ولستيو فاقد استثنا بسي، و در ،ياريبه تجربه بنده در اغلب اوقات از روزها
.است كه خدمتتان عرض خواهم نمودنينچنيا

پ اگر ا تانيهم براشيخاطرتان باشد چند وقت دنيگفته بودم كه تريتوانند به خودينم» اخبار روزانه«گريروزها ديخود باعث
ب تر! كه آخ جانميياخودمان بگونكردن ما بشوند، ومثال ، پس ليكردن را تعطديچون امروز فالن خبر قرار است منتشر شود

!ميكن

بسديخدمتتان تاكيحت اياريكرده بودم كه در ا» اخبار«نياز مواقع ترينه تنها لطمه نمديرا به برنامه خ زنند،يشما يليبلكه
و بعنوان عوامل حتفيشراريبسيمحترمانه و حد سود معامالتتان بشونديمي، !توانند باعث بزرگتر شدن تارگتها

ويواقع شما بجا در و نبود اخبار باايتمركز بر بود ، صرفا روديزمان اعالم آنها بازارتيوضعصيتشخيتمركز خودتان را بر
 است؟ NTZاصالايرنج است؟ايماركت درحالت روند قرار دارد؟ايآ:كهديبگذار

سا نگهايمووايآو مياستراتژطيشراريو ، اجازه ورود به بازار را ر؟يخاي دهنديما

ترتيماركت پراهمياخبار آنقدر براياگر برخ مطمئنا وقيتعلطيو به تبع آن بازار را در شرا- را درحالت انتظار درهايباشند كه
ن-يفيبالتكل ، بطور اتوماتيچارتهادر NTZتيبا مشاهده وضعزيفرو ببرند، پس شما وكيخود متوجه نامساعد بودن اوضاع

و پوز ، بيهاشنياحوال بازار شده . نمودديدرنگ كنسل خواهيخود را

آدياصال اطالع نداشته باشيحتديشا يدر چارتها NTZطيصرفا با مشاهده شرايولر؟يخايمنتشر شوديقرار است خبرايكه
م .ديگرديخود، بطور خودكار از ورود به بازار منع

، روند مناسبطيبالعكس اگر شراو مينمودار ،ديتريبازار را مناسب براتيوضعزينيو قواعد استراتژ دهنديرا به شما نشان
م كنند،يميابيارز نوديباش دواريامديتوانيپس و احتمال كسبيشنهايپوزتيتقو دگريكه احتماال اعالم اخبار روزانه ،صرفا شما

!خواهند بود تانيبرايبزرگتريسودها
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م NZDUSD وزلنديدالرنيرا كه بررويمناسبطيامروز صبح صرفا فرصت كردم كه شرا.ميبگذر هيارا تانيبرا كردم،يمشاهده
:كنم

م د كردميو خوشبختانه االن كه نمودار را نگاه ايكه دراثر طوفاندمي، ب جاديكه اخبار امروز پيپ 130ازشيكرده اند، بازار تا
:درجهت مورد عالقه ما حركت كرده است

رويبه هر اندازه كه تارگتهانيو بنابرا و قاعدتا فردا صبح كه از خواب خوشد،يخودتان انتخاب كرده بوديرا برايترييايبلندتر
نديشويم داريب ، غرق در خوشحالينجومياز مشاهده سودهازي، به همان اندازه و شاديخود !شدديخواهيشتريبيو مسرت

و بردبارنيا تريكسانيپاداش صبر مشيخودياست كه چشم بسته به روش !كنندياعتماد

او هايمانيبا منفيكه نسبت به دانسته و افكار تريخود دارند، از دخالت احساسات مزي، پره شانيدهايبه درون يو اجتناب
!كنند
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.بازارتيوضعيبررسروز هفدهم
و اكيامروز خوشبختانه بازار پرقدرت ايطرفه چيعنيم،يرا داشته دقيزيهمان مقايكه يم»ييروندگرادريتر«هرليباب

!تواند باشد

ها اگر و موقعد،يتا امروز عمل كرده باش تانيامروز صرفا برطبق آموخته د،يمشكوك صرفنظر كرده باشيهاتيو از ورود به ارزها
ايخوبيو سودها شنهايقاعدتا پوز !مبارك تان باشد.ديرا از بازار امروز شكار كرده

بس درحال شاياز ارزها حركت اصلياريحاضر و اشيب توانينمگريدديخود را انجام داده اند، ، دواريامنياز  به ادامه حركت آنها
نشيپ .بود وركيوياز آغاز بازار

ز در ميفعلتيوضعريشكل رويمناسبيهاتيموقع توانيچند جفت ارز را كه هنوز هم ، برايرا هيارا تانيآنها مشاهده نمود
:كرده ام

م EURUSDهماناي ورويبعنوان مثال درمورد پ Buyيمناسب را براتيحداقل سه موقعديتوانستيامروز ، كهد،يكندايكردن
و البته هنوز موقع ، .فعال نشده استيآخرتيآنها را با خطوط زرد رنگ نشان داده ام

نريسا درمورد منيو وزلنديارزها هم كه فعال رونيا(تازنديهمچنان خ) دارندميمستقريهم تاثيدو ارز معموال ديليو گرياقالم
، دالر استرال حتايهم مانند دالركانادا ، همچنان حركت خود را تمام نكرده انديو .طال

نمدينبوديصبوردرياگر تر ايو تاليمنتظر تشكديتوانسته حركت قدرتمند امروزيو از ابتداد،يبمانقهيدق5ميقله ها در
كن(ديسوار بازار نشده بودزين اديدقت  !) لحظهنيكه همه فعل ها مربوط به گذشته هستند نه

حتديتوانستيم امروز تاياستثنائا رديبروزينقهيدقكيميفرميبه ميهاسيتريو منتظر و د،يدر آنجا بشوياتورينيكوچك
هانيتا در اول و دره ايشد، برروليكه تشكييقله ها !ديقطار پرسرعت بپرنيسقف

كن اديفقط توجه هايقانون صرفا برانيكه راپيپ 150يال 100دو ساعت فاصلهيكيپرقدرت، كه ظرفيليخيحركت
!برقرار است ند،يمايپيم

فشهيهميواقعيو البته حواستان هم باشد كه زندگ ا(!)ديايوسترن از آب درنميلمهايمثل با نكهيو احتمال از آنطرف سقف قطار
شونييمالج به پا كمديدره پرتاب !!استاديزاريبسيتا قسمتي،

نمميبگذر ميريگي، وقت تان را

همو پاميرا بگونيفقط سعانيكه فعال تا ، ب كنميميحركات پرسرعت بازار و تمركز شما را از .نبرمنيكمتر مزاحمتان بشوم
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؟ ورژانسیدکینیاایآ-سوال؟... ورژانسیدصيتشخ !است

!ريخ-جواب

دكياصوال ما مميدار ورژانسينوع ول»رمعتبريغ ورژانسيد«نديگويكه به آن مريكه فعال درتصويزيچنياي، دييفرمايمشاهده
د (ريخايكه حاال بخواهد معتبر باشدستين ورژانسي، اصال )چرا؟!

آ البته اكينزد ندهيممكن است در ،ايبشودليتبديواقع ورژانسيدكيبهزينني،  نشود

هيول پديورژانسيدچيفعال قطعا !است امدهينديدر نمودار فوق هنوز

كنليدليرويكم فعال .آن را خواهم گفتحيتوضيپست بعددر ...ديآن فكر

؟.....دیاگر از بازار جا مانده بود
دهم،يبگو تانيرا برا»ورژانسيد«قبل از آنكه پاسخ مربوط به مقوله ادياجازه س«را خدمتيتا نكته چاك فشردننهيعاشقان

سليبايدكمه ها مميعرض نما»!و شديدانم باعث خوشحاليكه !!و مسرت شان خواهد

پا اگر ازيعنيشب،يانيخاطرتان باشد قبال گفته بودم كه در ساعات ، بازار به تدر8يال7حدودا جيبعدازظهر به وقت تهران
م و امواج قدرتمند بازار مثل دهديقدرت خود را از دست سييييفيوبا صدايكه سوراخ شده باشد به آهستگيكيالست،

م(!) و درجا زدن و نزول خواهنديامواج صعود:و خب بفرموده استادبابا ... كننديشروع به توقف ، محكوم به زوال كه درجا بزنند
!بود

بسنيبنابراو حتياريدر ، بازار اياز مواقع رنيدر و مسسيتريساعات شروع به بازگشت ميرينمودن و كنديكه رفته است
ن زانيمنيهم و تحميزدن استاپهايخود برايبخودزيبازگشت زليشما، و .خواهد بوديانبوه به معامالتتان كافانيضرر
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دال لذا ،يليبه همه غ عصر را ممنوعييكردن در ساعات انتهاديتركه عرض شد بهتر استو البته ....مياعالم كرده بود رمجازيو
و بجا» ممنوع«ميينگو !باشديم» مكروه«مييآن بگوي،

، بازار حركت قدرتمندياگر در روز اما ايمانند امروز و دست برقضا شما هم فرصت استفاده از ، رانيرا انجام داده بود حركت
ن د،يباش اوردهيبدست

و شهوت خاصو و استفاده از خوان نعمت گسترده آن داشته باشياحتماال هنوز قصد تا هرطور كه شده شماد،يبه حضور در بازار
ايهم سهم د،ييخود فراهم نمايبازار برانيرا از

ايراه معقول براكي نصورتيا در انيشما زنياست كه به سراغ و شب ن:ديبرو(!)يسه جفت ارز خاص ، دالر وزلنديدالر
!ژاپننيوا،ياسترال

ناي، استرالني زيارزها: وزلنديو !!يشب
مي، مشابه نكاتيكتابايكالسچياش تاحاال درهييخدا  !!!د؟يمشاهده كرده بودم،يگويرا كه من به شما

!د؟ييمن راستش را بگو جان

ه اصال دنيا سندهينوچيتاحاال ز«، جرات كرده بود اسمايدر رو»!يشب !!بگذارد؟شيجفت ارزهايرا بر

د،ييبنده نفرماييكه حمل برخودستا دوارميام

كسيليخداوكيول هياگر اايكالسچيتا حاال در ايدوره ، كه استاد مربوطه اش نصف را كه من به شماينكاتنيشركت كرده
م را( دهميآموزش ، صرفا مشابه آنها ا!) تازه خودشان را هم نه  گفته باشد، شانيبه

ب مرد همديايو مردانه و م نجايجلو د دهمياعالم كند، بنده رسما قول اكييحتگريكه از فردا سميننوكيتاپنيخط هم مطلب در
!

دلياز شوخ البته ، !موضوع هم كامال واضح استنياليگذشته

دلديدانيم و ؟ چليچرا  ست؟يآن

كليضمن ادا( رونديم فاركسسيكه به سراغ تدريكسانتياست كه اكثرنيالشيدل دبدياساتهياحترام به ) مربوطه رانيو
ها90خودشان قبال عضو همان گروه ! بوده اند فاركسيدرصد بازنده

رسجيبه تدر كه و سرمادنيو پس از به انتها اهيهمه داروندار ، تازه به و اعتبارشان يبجافكر افتاده اندكه اصال چرانيو عمر
ازيزور زدن برا نهمهيا !آن نپردازند؟ي، به كسب درآمد از حواشفاركسكسب درآمد

! سوتفاهم نشود تانيوقت براهيكه كنميم خواهش
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ه بنده بس فاركسنيمشاوريوحت رانيدبد،يبا اساتيمشكل چگونهيمطلقا و اتفاقا و ارزش شانيايهم برااريندارم، و عزت احترام
. هستمليقا

دشهيهميحتو هانيبهتر:كهميگويم نطوريا گرانيبه ترفاركسيمعلم ا! نباشنديخوبيدرهاي، ممكن است اصال خودشان نيو
هانيندارد، چرا كه بهترياشكالچيه و محققزينكيزيفيمعلم آنيخودشان جزو دانشمندان و ام !ستندينيتيناسا

م من كسميرا به شما بگونيا خواهميفقط ايكه باتوجه به آنكه اگر كار موفق به كسب درآمد بشود، احتمال آنكه همچناننيدر
و عالقمند به تدر هاسيمشتاق ديو انتقال آموخته بس گرانيخود به :كهديكم است، پس مواظب باشاريباشد،

تريگول برخ- اوال هايخوبيدرهايافراد سودجو را كه نه و نه معلم !دي، نخوريخوبيهستند

هانيكه بهترديو آگاه باشديبدان- دوما م فاركسيمعلم ايتوانند برخيهم صرفا و مقدمات كار را به شما آموزشنياصول
و باق رفيو ظرااتييجز ادگرفتنييعني-كاريدهند، با- فاركسياصليهايكارزهيو وديكامال با خودتان است كه با زحمت

و صرفا با كسب تجر و كال مارجبهتالش فراوان رايكردن حسابهانيو سروكله زدن با ماركت !رديبگاديمتعدد، آنها

شر- فاركسديو اساتنيمعلمتياگر وضع- سوما آن به كسبياز حواش فاركسخوديهستند كه بجايافرادنيترفيكه قطعا
سنيا-درآمد مشغولند  و تحل گناليباشد، پس خدا به داد و اكسپرت فروشان مدليفروشان و ازهمه بدتر كنندگانتيريفروشان

رس!، برسد گرانيدهيسرما شماكه همانا و م ادانيدر زمره كاله برداران !! گردنديمحترم محسوب

د خب  !! كردم كه خسته شدمفياز خودم تعر انقدر!گري، بس است

، اندكشيو افزا دقوايتجديوقت ها خوب است كه آدم برايبعض بهرحال وفيخودش از خودش تعرياعتمادبنفس خودش
!!دينماديتمج

ايكه شاگردان مخصوصا راد،يكار را به او بدهنيچون شما داشته باشد، كه اجازه هايهايو با ، نوشته بارانياو را منفيخود
!ديينفرما

ا تانیرا برایسه نمودار قبلگرید کباریکهدياجازه دھ :سه زوج ارز کام; در ذھنتان حک شودنیتکرار کنم، تا اسم

!ديپس مالحظه فرمود

زيزوجها«زوج ها كه بنامنيا از»يشب :از آنها نام بردم، عبارتند

 NZDUSD وزلنديندالر-1

 AUDUSDاياسترالدالر-2

 USDJPY ژاپنني-3

رايالبته بخش ا- از داستان پانيكه حتيانيسه ارز معموال در ساعات و ، معموال بزرگتريكيتا نزديشب يحركتهانياذان صبح
م م- دهنديخود را انجام چ تانيقبال برا كنميفكر و احتماال ازيگفته بودم، .نداشت تانيبرايتازه
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ا اما جدميگويم تانيرا كه االن دارم براينكته اديو ، كهنياست :است

اياريبس در عظنياز مواقع پاميسه ارز، حركات ، در ساعات ،يانيرخ داده در بعدازظهر روز قبل را كهيهنگاميعنيشب
ميو خواب آلودگقيارزها درحالت تعلريساگريد و تقليبه سر !كننديمديبرند، تكرار

م كن نطورياديتوانيبعنوان نمونه با شونديم داريبكايمردم در آمر) به وقت تهران(بعدازظهر4كه مثال امروز ساعتديتصور و
حيهمگ) مثال برنده شدن فالن حزب در انتخابات(مشاهده فالن خبر و و بالفاصله شروع به فروش دالررتيغرق در بهت شده

مفيو تضع نت كنند،يآن ايبزرگيصعودكتحر جتايو .نديانميم جاديرا در ماركت

رس اما ندنيپس از به اتمام وليدرتهران ساعت به اواكهيو هنگام ورك،يويبازار رسمهينيحتايشب دردهيشب است، تازه
بيكره خاكيآنسو ال داري، مردم ژاپن تازه از خواب ناز و با زحمت فراوان از و باداميچشمهايشده مشاهده (!) خوديتنگ

ا كننديم م! فالن شده استكايآمر اباتانتخجينتا! دل غافليكه بازار بورسيبه سمت درها برنديپس صبحانه نخورده هجوم
پاو،يتوك ودنيكشنييو شروع به و اعتبار پوند و باالبردن عزت !!كننديم ورويشلوار دالر

پيوترهايآنچه كه از مجموعه حوادث فوق در كامپنيبنابرا ، نمود ا كنديمدايما در تهران كه نصورتيبه :است

ا4كه بعنوان مثال امروز در ساعتيبزرگ امواج و در اوا جاديبعدازظهر وليشده بودند، چند ساعت بعد اذانيحواليحتايشب
و بررو زميكه عمدتا در آنسويخاصيزوج ارزهايبرخيصبح، مجددا و تقلنيمقابل كره !گردديمديوجوددارند، تكرار

حت-شمانيوبنابرا تركييشما كه طاقت و ضعف-!دينكردن را ندارديشب ، دچار دلشوره اگر واقعا از عدم حضور در ماركت
ا م(!)دياعصاب شده اديخواهيو پانيهرطور كه شده در محسوبديتريبرا رمجازيغيكه جزو ساعتها(بعدازظهريانيساعات

ا) گردنديم بايمعامله و وارد ويزوج ارزهايخود را صرفا بررويشنهاي، بهتر است كه حداقل پوزديبشو زاركرده شب«خاص
شاد،ييمحدود بفرما»يز ايكه اگر امروز خبر نسبتا مهمديباش دواريامديتا الاقل ننيزميسونيدر زيمنتشر شده باشد، شما

دديبتوان و بازتاب آن در سمت به كرده، استفادهيكره خاكگرياز انعكاس .دييره الزم را كسب بفرماو

شد داستان ...نيهم !تمام

و بركاهكميوالسالم عل ./نژاديمشهور پشوتن/.و رحمه اهللا

 !!!گفتم داستان تمام شد؟

ايياونها خواستميم! گفتميالك زهيكه بانگييرا فقط به شماها)نمودارها در صفحه بعد( دوتا نمودارنيكه تنبل تر هستند بروند، تا
!نشان بدهمديتر هست
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بهيفوق، چارتهاريدر تصو دق وزلنديو دالرن ورويمربوط زقايرا يبه سهولت آنها را از لحاظ زمانديام، تا بتواندهيچگريكديريدر
ا.ديينماسهيمقاگريكديبا همنيضمنا  ...هستند روزيدنيدو نمودار مربوط به

هم» شاگرداول«يكه جناب آقادييبفرما فرض يال9يو صبح هم حدود ساعتهادهياش، شب را به موقع خوابيشگيطبق برنامه
و قبراق در مقابل چارتها 10 ، آماده ، برايصبح و همچون پلنگ بهتيموقعنيشكار بهتريخود نشسته بوده است ها جهت ورود

م ، انتظار مدرحدود ظهر متوج»شاگرداولجناب. استدهيكشيبازار وليتشك ورويقله در نموداركيكه شونديه شده است
ميرا درباال Buy Stopدستوركينيبنابرا . دهنديآن قرار

پايبه اخبار مهم باتوجه مانيكه تا ا( شوديشب منتشر چيزمان اعالم خبر نقطه امنيبوده است كه با خط ) قرمز مشخص كرده
چنديجناب شاگرداول كه شا بايبلنديتارگتهانيخودش هم از قبل انتظار ترپيپ+ 100را داشته است، روديسود كه از يبر

EURUSD پانهبدست آورده است، كار روزا م. رسانديمانيخود را به و آماده شدن برايكه برا روديو ياستراحت شبانه
و ادامه برنامه منظم هفتگييفرداها .اش خود را آماده سازديبهتر ... 

چيكه مشكل خاص نجايا تا و همه ميمنطقزينبود .ديرسيبه نظر

و در حوال اما ، چراغها11ساعتيچند كوچه آنطرف تر مريشب ممياتاق به شود،يخانم تازه روشن و او كه سرانجام موفق
و بچه وسط و بچه كوچك ج-اشيخواباندن بچه بزرگ نيو پاورچ واشي واشيشده است،-يناب شوهر گراموازهمه دشوارتر

و پشت كامپ !ندينشيم(!)اشيدگخانوايشخص وتريوارد اتاق شده

آهيشدن چارتهاتيو آپددريباال آمدن متاتر با مريروزانه، ممياز نهاد م شوديخانم بلند :كه كنديو با خود غرولند

سرييآقانيا اگر« ، مشاجره بر م» سفر تبت«ما شا كرديرا زودتر تمام ادي، پنياالن من هم از اپيچند صد راي، الاقل ذره
» !! گرفته بودم

كل افتديم وزلنديبعد چشمش به نمودار دالرن اما ، !!را دارد Buy Stopشنيپوزكيثبتيالزم براطيشراهيكه دركمال تعجب

بميمر خرخانم به سرعت شروع منيآخريدر باالديه وارد كردن دستور ، كنديقله  كه ناگهان

شنقايدق! نه از كنار نه .... از كنارشييصدا- م شوديمدهياز درونش :ديگويكه به او

نم! شب است11االن ساعت!ميمريآها و قواعد پشوتن، نبايدانيمگر تر8يال7از حدودديكه طبق اصول ، ديشب به بعد
!؟يياضافه نماديجد

ميدرونيخانم رو به نداميمر- :ديگوياش

كليول. دانميم چرا و حتما االن دارند از خوشحالياخه من مطمئن هستم كه تمام دوستانم امروز حتما در اسمانهايسود كرده اند
 .... كننديمريس

ذل... ميحتما االن داره حساب(!) مردهليمخصوصا اون نسترن منپيپ 100كه خودش بازهم خندهيتو دلش به من و سود كرده
!!؟....يچيه

م! فردا را كه از تو نگرفته اند! ندارد دخترمياشكال واريبسييكه فردا هم حركتها دهديمگر پشوتن نگفته است كه امضا بهتر
، وجود خواهند داشت؟ !!آسان تر از امروز

كنيخانم درهمميمر- ايگريديه ناگهان صدافكر هاست ول. بله .....از نباريرا چپليمتمايقدريبازهم از درونش ! به سمت
م شنوديم :ديگويكه

ا!ميمر رو رمرديپنيول كن همستين ادتيمگه! محافظه كار رونيكه و nzdياستادپشوتن گفته بود كه حتما آخر شبها را
jpy وaud ديكنديتر!!

ش!يآها م!يطانينفس ك!؟يكنيچرا دخترم را اغفال ! زده بود؟يحرفنيهمچنياستاد پشوتن

شد اون پايبنده خدا فقط به دخترم گفته بود كه اگر مجبور تريانيكه در ساعات رو،يكنديشب زوجيپس حداقل صرفا
زيارزها هايعني-يشب !تمركز بكن-يكه گفتييهمان
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پ ك! ترسو رمرديبرو مياصال مرياصال اگه تو نبود! وسطيپريبا تو حرف زد كه مميهمون دفعه يتوزديداشت با آجر آنچنان
و همه مون رو از دستش راحتييفرق سر آقا و خودت  .....،كه خودش

ا- مر نجاستيدر مميكه م پرديخانم و :ديگويوسط بحث،

كن!ديبس كن ! خودم را قبال گرفته بودمشنيمن پوز!ديبس

ايول كن نجاياالن بب!ديرا نگاه  !!!رخ داده استيچه شاهكاردينيو

ايعني(بامداد2كه در حدود ساعت خورديبرميشنيبه پوز- (!) هر سه نفريعني-و دركمال تعجب چشم همگان- يهمان لحظه
چ اميآبنيكه با خط دق) نشان داده ، وروييهمان حركت صعودقاي،  را مجددا تكرار نموده است

شپيپ80و ! خانم به ارمغان آورده استميمريرا برانيريسود

دنيا خب، ، كه شدگهيهم از داستان امروز  ...واقعا تمام

، لطفا بگو-خانمميمر ادييآقا پشوتن !يريكبيكه تا كور شود چشم نسترن .... 

؟  !!!گفته بودم داستان واقعا تمام شد

!گفتميبازهم الك:ديببخش

د مگريسه تا نكته دم،يگويرا مگريبعد م. كنميواقعا تمامش بب خواهميچون و چه خبر» رومنگيديتر«كيامروز در تاپنميبروم
 بوده است؟ 

رسيعاتيشا گودهيبه گوشم !؟....را شكار كرده انديخوبيسودهاكيامروز همه دوستان در آن تاپايكه

:سه نکته مھم اما
ادييلطفا دقت بفرما-1 نكته رويتيسه موقعنيكه زيارزهايرا كه در شكل باال ي، نشان داده بودم، صرفا جنبه آموزشيشب

و مطلقا به معن ، نبوده اندهيتوصاي گناليسهيارايداشتند، !به معامله

نيحت هزيبنده خودم اكيچيبه شخصه و درحال حاضر صرفاشنيسه پوزنياز ، روشنيپوزكيرا نگرفته ام فرانك دارم،يسل
مجيكه آن را هم به تدر ، ببندمنگيليترايبا دستايتا شوميدارم آماده .استاپ

ا البته خيبديشنهايپوز نهاياميبگو نكهينه ول.ريهستند، اتميچون بنده اولوياتفاقا ممكن است خوب هم باشند، كنيدر ه است
چنديشبها را تر مييهاتيموقعنينكنم، از همتيو خالصه مسئول.مينمايمعموال صرفنظر .با خودتان استشهيآن مثل

اتيهدف من از ذكر سه موقع درواقع همنيفوق، صرفا ا شه،يبود كه مانند ، درقالبينكته را كه قصد آموزش آن را داشتم
و چارتها مييمثالها و در .، آنها را به شما نشان بدهميبازار واقعكي جانيپرهيحركتهاانيزنده

ن-2 نكته !متفاوت تر استياندكهيقض NZDUSDهماناي وزلنديدر مورد دالر

شديما در شكل قبلدينيبب باميمجبور ،نيآخريخودمان را دربااليپوزشن .ميينمايگزاريجا 0.7990يدرحواليعنيقله

 اما مشكل كجاست؟ خب،

قشيكه اگر به فرض پوز نجاستيا مشكل و باياندكمتيما فعال شود، بسپيپ10باالتر برود، صرفا اريبساريصعود به عدد
و سرراست !ديرسميخواه 0.8000چونيرند

بهميداريو زمان اعالم اخبار روزانه كارمينه به تقوم،يرا گذاشت» به سبك پشوتنديتر«كه بر آن ناميما در روش البته و نه
!و اعداد رنديسطوح مقاومت

هميكه اگر عواملميمعتقدو بگمتيقيبخواهند جلو» اعدادرند«اي» اخبار«نيچون خ رند،يرا ازيليما از و با استفاده قبل تر
تغيروشها ازرييخودمان، متوجه نا NoTradeZoneبه TRENDفاز بازار وميبازار خواهطيمساعد شدن شراو شد،

.مودنميخود را كنسل خواه رفعاليغيشنهايپوز



142 صفحه فارکس به سبک پشوتن دوره مقدماتی   

و سطوح مقاومتيبعض اما دياعداد خگريهستند، كه و زور من هم كه استاد شما باشميليسمبه آنها به آنها (!) پرزور است،
چن كنميم شنهاديپنيبنابرا! رسدينم بيمواردنيكه در مواجهه با سلد،ياز آنكه به استاد خودتان اعتماد داشته باش شتري، ميبه عقل

كننخودتايشخص باتيو تجر !دياعتماد

هم بعنوان نيكه برايمثالنينمونه در و مهمشيب 0.8000عددكهدييخدمتتان گفتم، دقت بفرما وزلنديدالر از اندازه رند
! است

؟و ! ماشاهللا هزار ماشاهللا چند تا صفر دارد

م..... سه تا .... دوتا ....يكي: ....ميبشمر بزار ك!!! شود؟ياوووووف مگر تمام !صفر دارد لومتريشش

:بهتر استمشياست، ببنديخطريليخنيا آقا

ا. آره خنيخالصه خيلياعداد و سطوح جديليرند !ديريبگيمهم را

-3 نكته

چ نكته ا شما....رفت ادمي؟....بوديسوم ببديدوتا را بخواننيتا  بود؟يچشيسومنمي، من هم فكر كنم

!ييواگرا... آهان

م-نكته سوم و گفتدهيپرسييكه درباره واگرايبه سوالميرسياما .استيكه جواب آن منفميبودم،

مو  درست رسم نشده بود؟ييكه چرا آن واگرامييبگوميخواهيحاال

و صرفا برانيتمرانينكته را قبال درمنيا البته وليها ميشاگرداولها گفته بودم، بويو علنيبطور رسم نجايا خواهمياالن ژهيو
(ميتكرار نمازين(!) شاگرد تنبلهايبرا كن!! حواست كجاست؟! خانمميمر! !)گوش
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خنيهمقايدقدريتركييآفت براني، بزرگتردينيبب و قبل از آنكهيلياست كه چشمانش عادت كند كه به»ييواگرا«كيزود،
و اندازه درست» كامل«و»دهيرس«ياندازه كاف و شكل بگيشود سردريتر رد،يبه خودش و كيآنرا به حساب وقوععايعجله كرده

!بگذاردييواگرا

كنديبا»ييواگرا«كيليدر تشكد،ينيبب خط صفر، اهماني،يبه خط افقمجددا)يمثال مكد(موردنظر كاتوريتا اندديآنقدر صبر
و واقعكيليو تشكميترسديبرسد تا بتوان .دييمشاهده نمايرا با چشمان خود به خوبيقله كامل

، منتظر بمان كاتوريكه تا تقاطع كامل انددياگر فرصت نداريحت به اندازه كاتوريتا انددييالاقل آنقدر صبر بفرماديباد،يبا خط صفر
صفيكاف ، كه بتوانكير نزدبه خط .ديدهصيتشخيكاف نانيو كوچكتر را با اطمديجد» قله«كيشكل گرفتنديبشود

ز بعنوان مي، كه ادامه همان شكل قبلرينمونه در شكل كامال اشتباه بودهيقبلييكه واگراميشوياست، با گذشت زمان متوجه
و درواقع اصال  روكيلينبوده است بلكه صرفا شاهد تشك»ييواگرا«كياست، ايمكد كاتورياندينوسان كوچك بر :ميبوده

ام،يروبرو هست»دهيرس«و» پخته«كامالييواگراكياما هم اكنون، كه با خطيبه اندازه كاف كاتوريتا اندميو آنقدر صبر كرده به
و سپس متوجه وجودكيصفر نزد هانيبيتناظر منفكيشده است بريقله ا»يمكد«و»متيق«واقع هم اكنونگريدم،يشده

خميتوانيم امييراحت بگواليبا و برمبناييواگراكي نجايكه در نيريگميآن تصميرخ داده است و مثال به اندازه ازيمينموده
.ميخودمان را ببنديشنهايحجم پوز

اديمتوجه شده باش دوارميام البته يدره در نمودار مكدنيآخرليرا كه عرض كردم مربوط به قبل از تشكيمواردنيكه همه
و درواقع دق اقاياست، ميدارم درمورد آن محدوده چون شكل. نموده استيبا خط صفر خودش تالق كاتوريكه اند كنميصحبت

د ، دا توانمينمگريرا قبال الصاق كرده ام .دييبفرمايلطفا خودتان دقت كاف.ميمشخص نما تاني، آن محدوده را برايزيچيارهيبا
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آبحيصحييدر شكل باال واگراد،يهمانطور كه مالحظه فرمود ضمنا و واگرايرا با رنگ را كه اشتباه رسم شده بود با رنگيقبليي،
، نما امشيزرد .داده

پانيا خب، ،انيپاضاياونكته سوم،انيهم از  ...صرف شاميمن با اجازه تون بروم براگهيدو روز هفدهم

و سالمت باشيهمگ دوارميام و خوش ./نژاديمشهور پشوتن/.ديخوب

پا: روز ھفدھم  !!!!.انیبعد از
 khaliljafariنوشته اصلي بوسيله:نقل قول

، و اساتيد بزرگوار  دوستان

را در اين محل فرار داده اند NZDUSDلطفا بفرمائيد كه چرا استاد پشوتن ،نقطه ورود پيشنهادي براي حفت ارز
؟) 0.79900(

.ميباشد 0.79737دقيقه اي درحال حاضر نقطه15درصورتيكه آخرين قله موجود در تايم

 Golesorkhiنوشته اصلي بوسيله:نقل قول

زنيا است اسپرد ممكنزيدوست عز  باشهاديارز در بروكر استاد

 تشكر با

 moshaverنوشته اصلي بوسيله:نقل قول

 به دروس استاد ندارديگرچه ربط--با سالم

 چون از كوپن خود هنوزاستفاده نكرده ام،يول

كه عرض :كنم

هميكارآگاهديد با كه افتييو دنبال سرنخ گشتن :شد

 تا قبر اااا،-چرا دروغ

تا 1.3333يبويف همقايدق،يهفتگاي انهيماهميدر و شانساَ .است 0.7990نيو اتفاقا

!هم موجوده مداركش

!ريخ....نع!!خوب همه تون رو گذاشتم سر كار!!ها ...ها... ها

دل البته !ديرو متوجه شده باشلشيفكر كنم تااالن

مكهيتا زمان خواستميم م زنميمن پست آخرم رو اميگويو مشنيپوزنيكه كسهي كنم،يرا حذف  !!!اشتباها فعال نشوديوقت مال

هميبرايول !نيآفر: شما

 متوجه بشود،يكس كردمينم فكر

هديهستقيدقيحسابيول زيزيچچيو ترياز نم نتونيبزيچشمان !رهيدر

اگهيد كباريديبزار و انگ نهمهيبه افتخار د،يكه شما ها داريازهيدقت نظر
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هميا جمله و اعتقاد قلبميگويمشهيرو كه و باور :كهميمن هست، تكرار نماي،

ا- شما اگر« سعنيبا و ميو تالشيهمه دقت هد،يموفق نشو فاركسدر-ديكنيكه ليگريد چكسيپس درتيموفق اقتيهم
!» كار را نخواهد داشتنيا

باگهيد.از همه تونيمرس  بروم،ديمن واقعا

عزكي منتظر نيخبريول... هستمزيدوست كن لطفا.....ستيازش بگديدعا  ...رهيكه باهام تماس

.ظهر جمعه: روز هجدهم

ترمیگفته بود !دينکندیکه جمعه ھا را از ظھر به بعد
،يول ايكيامروز صبح ، نامه و درطميبراياز دوستان ايآن به درستيارسال كرده بود حقيبه نكته  قتاياشاره كرده بودند، كه

دياندك ، ادميكه فكر كردم ف شانيحق با و ، اياست ا شانيالواقع دينكته !نكرده بودمياند كه بنده قبال به آن توجهدهيرا

اانيجر انياز چن شانيقرار است كه كهنيدر نامه خود :نوشته اند

زيدارم، كه به قدريدالر 100حساب كوچككيپشوتن، بنده صرفايآقا« و ميآن اصال براانيكوچك است كه سود
ن تر ست،يمهم وديو درحال حاضر م شتريبيريادگيكردن را صرفا به قصد آموزش ، تا بعدها كه به تسلط كافيانجا يدهمه
جدرابزرگترياكانت واقعكيخودميبتوانم برا دم،يرس و كار خودم را در فاركس بصورت .ميتر دنبال نمايباز كرده

ا خواستميم حال انيبپرسم كه درباره اينكته تر«ديكه فرموده ، از ظهر به بعد را ن»مينكنديجمعه ها كهزيدرمورد بنده ،
زرميگيم شتريبيريادگيونيرا صرفا به قصد تمرميشنهايپوز و نميآن براانيو اصال جنبه سود راديباايآ ست،يمهم آن
تر)و نه به قصد سود( شتريبنيندارد اگر صرفا به جهت تمرياشكال نكهياايم؟ينماتيرعا »كنم؟ديبعدازظهر امروز را هم

ا خب، تر شانيواضح است كه شايكردن در بعدازظهرهادينه تنها مجاز به اديجمعه هسنتد، بلكه يكار برانيبتوان گفت كه
مديمفاريبس شانيا !باشديهم

تر چرا ، تجربه ميجمعه را داشته باشند، در آن صورت وقتيكردن در روزهاديكه اگر خودشان به شخصه كهميگويكه مثال من
، غيبيحركت اصالحكياز بعدازظهر جمعه و م كاليرتكنيمنطق غ گردديآغاز منضيبهتر متوجه عرازين شانيا....رهيو

ن شونديم وزيچرا كه خودشان خوتگوشبا پوست .، آن را تجربه كرده اندشيو استخوانن

شانيبنابرا عزيبد نباشد كه صرفا براديفكر كردم كه و نه مطلقا- شتريبيريادگيونيكه فقط به قصد تمريزانيآن دسته از
زيبرا و تر-انيكسب سود مديامروز بعدازظهر را هم به .بازار را انجام دهميكلتياز وضعيبررسكي دهند،يكردن ادامه

اشني، اگرچه ممكن است كه اصال پوززيننيريسايمسلما براو خويواقعيو معامله ولشيرا در پلت فورم ينداشته باشند،
و مطالب درسيادآوريويريادگيمسلما بينكات مفيمزين شانياينمود به همان اندازه براميخواهاني، كه امروز وديتواند

.كارگشا باشد

ا پس ها»و نه موظف به كسب سودميهستيريادگيصرفا درحال«كههيتوجنيبا كني، برنامه  ...ميروزانه خودمان را آغاز
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آنيها بعضيكه خارج ورودالريهمان وقتها به

آب( گرفته است بهيبارنيو آخر) رنگيكانال كه

 

به»متيق«توانسته است»نگيموو«و درواقع را

و حماسطوح توانند بعنواني عملتيمقاوت

و رز دييها ستانسيمعموال با ساپورتها  گرانيكه

م،يروبرو بوديمقاومت مهمايتيت با سطح حما
!د

 به سبک پشوتن دوره مقدماتی

و مقاومت  سطوح حمایت

م»سلطان بازار يعني(ميكنيكار روزانه خودمان را آغاز
EURUSD,The Sultan(

قرار گريكانال صعودكيخطوطانيدرممتيقد،يني
.به سمت باال پرتاب شده استي برخورد نموده، اندك

:كهديي بگو

، موجب افزايآب ويانرژشيرنگ در ماركت شده

بو(هاميفرميا تاژهيو يم) باالتريهاميفرميدر

د !!)مثال بندهيعني(كه استاد شماديادهيت كه قبال
م ! ندارميكاريليخ كنند،يه

، قرار ييجادو دوستانه گذاشتم ام كه هروقتيخودم
و مهمتريمردانگ آن سطوح را به من نشان بدهندنيكنند

ب فارکس

موئينگھا به عنوان
!سلطان بازار
سلط«يطبق معمول با بررس

D,The Sultan!نديگويم

م همانطور يبيكه در شكل
كانال برخونياينييسطح پا

م هم بگ نطورياديتوانيالبته

نگيبا موومتيق برخورد
!سمت باال هل دهد

در اغلب تا نگهايموو كال
!ندينما

همقايو دق استليدلنيبه
م و به آنها توجه كننديرسم

جينگهايبنده با موو چراكه
مرد نگهايموونيايليخداوك
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ا نجانبيا  بوده ام،يراض نگهايموونيتا به حال از عملكرد مردانه

و تاحديخوش قوليآدمها ميكه به عقل فندقيبوده اند !كرده اندتيهدايبنده را به خوب ده،يرسيشان

رويينگهايموواتيكه بنده از اخالقدييباور بفرما اما ايچارتهايكه شما بر !ندارمي، اصال اطالعديخودتان قرار داده

ولينگهايو بستگان موو لهايشما قاعدتا از فامينگهايدرست است كه موو البته يمحكم كاريبهرحال بهتر است برايمن هستند،
، خودتان كم كم با آنها باب آشنا كنييهم كه شده بهيتيو شخصياخالقاتيبا خصوصكهيو هنگامد،يو معاشرت را باز آنها

شدياندازه كاف بد،يآشناتر و مردانهكي ندهمثل و محكم كن(!) قرارداد سفت بگد،يبا آنها امضا اديريو از آنها قول اتا به بعدنيز
ن همزيبه شما ، خود دان..... را نشان بدهنديمقاومت-تيسطوح حمانيمهمترشهي، !ديبه هرحال از ما گفتن بود

م،يبگذر

امتيقكهيتا زمان بهرحال آبانيو درم-يكانال صعودنيدر درون م- رنگيخطوط چنيقرار دارد، كهنيتوان انتظار داشت
، سلطان بازار حركت صعود د،يخودش را آغاز نمايهرلحظه مجددا

و مجموعه ارزهاو وزينگريديبه تبع آن كل ماركت و درمالزمت بي، به دنبال سلطان . افتندي، به راه

ها«ندادنايباالخره درباره فشار دادن اما سليبايدكمه با»و دياياز دستمان برمينمودار، چه كارنيايو برام؟ييبگوديچه
م؟ينكنايميكه بكن

NFP یا مھمترین خبر دنيا 
؟نگيآماز آن آمد و چه بر سر !چه بود

مريزمان خميكه م فاركسو اگر (!) كوچولو بوديليخيليخانم را شان،يايجلوديگذاشتيرا ميكييكينمودارها تا گرفتنديگاز
تر!!نهايهستند تا بخورنديزيچي، آدامسي، فندقيكدامشان شكالت ننديبب ا درهايما چ رانيدر ،ميدر ماركت مواجه بوديزيبا

م دننيمهمتراي NFP گفتنديكه به آن !ايخبر

خميآن روزها ما مجبور بود در و زمانبندم،يريبگيجديليخيلياخبار روزانه را ، و بسته كردن ها خودماننگيديتريو تمام باز
دهياخبار اعالمنيرا با درنظر گرفتن هم م،ي، انجام

و احوال بود كه بزرگمردقايدقو ايپايدر همان حال ، كه بعدها نام كاربر»نيشرو«گذاشتتيسانيبه  Chaos ofينام
Death را برخود نهاد» آشوب مرگ«هماناي .

شرنيا افيمرد ونيرا از بهتريدر اطراف خود حلقه ،قيصد ارانيدوستان  گرد آورد

 افتيگسترش رانيايفاركسرا به آنها آموزش داد كه به سرعت در كل جامعهيروشو

و عام گرد»نگيآماز«و جذاب به اسمبيعجيبا نامو !ديمشهور خاص

سرديتريكه صرفا برمبنا- روشنيايژگيونيمهمتر به-شده بوديطراح» اخبار روزانه«كردن بر تريكيو آنرا نياز محبوب
نليآن زمان تبدنگيديتريستمهايس ، عدم . بوديو طوالندهيچيپيهايو بررسليبه تحلازيكرده بود

مع درهايتر درواقع و ، راس ساعت خاص پا ابند،ياخبار آن روز انتشارني، كه قرار بود مهمترينيهر روز دو نوبت  ستميسيدر
ميها  شدنديخود جمع

دققايدقو قريشنهايقبل از اعالم خبر، پوزيانيپاقهيدر دو سه ديكيونهيخودشان را بصورت و پايگريرا در باال نييرا در
قنيآخر ممتيكندل و ثبت  كردند،ي، سفارش داده

خ وبعدهم مياليبا ، كنار ميآسوده و صرفا منتظر ا ماندندينشستند قتا در راس زمان تمتيعالم خبر، كه از چله رهايريهمچون
پ و بلكه صدها درپيشده باشد، ده ها  بپرد،نييپاايجهت به سمت باالكيرا

نسيفراوانيسودها جتاينتو !ديكار نمانگيآمازيدرهايتربيرا
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ا اگر دليروش مخالفان فراواننيچه ن،يريپذليعدم تحلليهم داشت كه معتقد بودند به اي كاليبه دانش تكنازيو عدم
و كندشدن ذهن تر م درهايفاندامتال، موجبات افت ، گردديرا سبب

و قابل دفاع بودي، روشيگذشت كه از لحاظ آمارديبهرحال از حق نبايول !جالب توجه ... 

پ اكيكه امديمشيدر آن روزها به ندرت ويحركت جاديخبر، موجب قيبايدوطرفه و عمدتا متيهدفت در ماركت بشود،
اكيبالفاصله پس از اعالم ، فاصله سپيپ 150تا70به اندازهيخبر و ، صاف جهت مشخص،كيو صرفا در (!)يخكيرا

م . كرديحركت

دقديخواهيم واگر قيترقيتصور سرنياد،يآن زمان داشته باشيچارتهاي افهينسبت به انجاميو جهشعيحركتها آنچنان
، نمودارها بصورت شدنديم وكيكه اغلب و طوالنيبه شكل كندلايگپ بزرگ تايبلند دقهيدق1ميدر !شدنديمدهي،

، هنگامنياديشا مكهيروزها عجيبرا» ندارميبه اعالم اخبار توجهگريد«كهميگويبنده خدمتتان غبيشما به نظريرمنطقيو
ميپيپ20اگر آقا پشوتن هم چهار بار استاپ:كهدييو بقول آن دوستمان با خودتان بگو! برسد اگريد خورد،ياش سر اخبار نياز

!زديحرفها نم

شاديدانيم مدي، !دييگويهم شما راست

اديشا هاميعظي، از بس كه آن حركتهايكه بنده روزگارليدلنيبه پيو گپ ديپيصد ددهيرا اگريام، نيتوجه چشمانم به
نميكوچك امروزيحركتها !شود؟يجلب

كسديشا دريهمانند و از بس كه سوزنهايدام پزشككيكه بعنوان مثال سالها و آمپولهايكار كرده است، را (!)يگاويكلفت
 است،دهيد

و پنسيسرماخوردگكيكه كار خودش در اثريوقت و آمپول پشهكيمشابهيصرفا احساس(!) باسن مربوطه كشد،يمنيليبه دكتر
!!را داشته باشدميماليخوردگ

استيچ NFPخبر ؟ نقدریو چرا !مھم است
، برميخاطره آن روزهانيو اما مهمتر چ گردديبنده كه به آن لقب Non Farm Employment Changeبناميزيبه

دننيمهمتر«اي»!خبر مرگ«  را داده بودند،»!ايخبر

!!را انتخاب كرده بودند؟ NFPيآن نام مختصر شدهيبرايام كه چجوردهيمن هنوز هم نفهمو

مكايخبر، كه نرخ اشتغال مردم آمرنيا منيدر اول دهد،يرا نشان م،يالديجمعه هر ماه ،يمنتشر  شود

او پياگر تعداد كسان نكهيباتوجه به جددايكه موفق به بديكردن شغل  بشود، شتريشده اند،

بيكه تعدادميريبگجهينتميتوانيم ا وستهيپنيبه گروه شاغل كارياز جماعت و خداراشكر از جنياند بيبه بعد دستشان در
مشيمبارك خو  رود،يفرو

عو بالياز همه مهمتر باتوجه به آنكه ، كه در تمام طول مدت زمان رو،يشوهر گراميكاريمربوطه ويدندان جگر گذاشته
ه و آرزوهاكيچينتوانسته خوياز اقالم تهشيزنانه د،يفرماهيرا

در لذا و به محض و در اول،يحقوقشيفنياول افتيهم اكنون خريروز كارنيبه سرعت و حتاجيمااعيو ابتيداريهفته، شروع به
ميبرا(!)و واجبيفوق العاده ضروريازهاين و خانواده اش !!دينمايخود

قر درهايترنيبنابراو ابيهم كه از هجوم شرنيالوقوع طالديخريبه پاساژهافينسوان و  مطلع هستند، (!) لباس

خر شانيايتقاضاشيكه افزا داننديمو ، موجب افزاديبه و به تبع آن افزاشياقالم فوق سشيتورم و به خاك اهينرخ بهره دالر
 گردد،يمكاينشستن اقتصاد آمر
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خر NFPخبريبراياعالم فروش دالرايديبه

!!ديبشوفاركس

.غ بدهم

و سف !فراواندي قرمز

م»سلطان بازار  به حركت ندارد،لياز امروز صبح،

ه و چپياست، و چند قدم به چند قدم به راست،

 
دا) رنگيآب(يكانال صعودك و مايقرار داشته

 به سبک پشوتن دوره مقدماتی

نتز،ين فاركسركيز و با مشاهده جهياز همان ابتدا
پديو بزرگم !اورنديمديرا در ماركت

، بر جامعهريتاخوب متوجه تاثدي بخوان فاركامت نسوان

كالباس مرغچيو سفارش ساندوتيتلفن بزنم به هاكي

سكي انضمام سرخ كرده با سس قرمينيزمبيپرس

شوديتوانيمگريدم،يرا گفت نهايا س«كه چراديمتوجه

و نگران- سرچهارراه كس- مضطرب است ستادهيا(!)يمنتظر

م  كند،ي نگاه

!؟.....و رسديم)ه وقت تهرانب(بعدازظهر5 به

NFPم !گرددياعالم

مسي برا بگريادامه .رديحركتش

 :...ميتكرار نما تانيرا برا ورودالريي قبل

م درمتيقد،ييفرماي مالحظه كيدر چند روز گذشته

ن پا وركيويبعدازظهر كه بازار  است،دهيرسانيبه

ب فارکس

زيدرهايتر پس و باهوش
ميعظيو حركتها پردازند،يم

ا خب را چند بار بخ نجاي، تا

ا تا كيفرصتنيبنده هم در

و بهياز نوع تنور البته آن

ااريبس خب، اكنون كه همه

كسو كه سرچهارريمانند
 روديم

ساعت خودش را نگمايداو

كنديبب تا ساعتيباالخره

ك.... Pخبرنيايو باالخره

خودش را برميبازار تصم تا

شكل قبگريد كباريديبگذار

ا شكلنيهمانطور كه در
م  است، رفتهيباالتر

دبايتقريول بعدازظه روزياز
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م به د رسدينظر و جسارت گرفتن پوز درهايترگريكه !را نداشته اندديجدشنيجرات

،يلذا بازار وارد حالتو و بدون جهت شده است  رنج

درو ا(يكانال نزولكيصرفا ش) رنگيقهوه مالبيبا پايمينسبتا ، شروع به استراحت كردن نموده است،نييبه سمت

پنيا البته  است،شيمربوط به چند ساعت

م اكنون پازشير-پيپ60درحدود-همي، اندك كنميكه بازار را نگاه !داشته استنييبه سمت

 روز قبل متوقف شده است، Lowدربايتقرو

هم چون قيروز قبل، سطوح مهم Lowو Highنقاطشهيهمانطور كه قبال براتون گفته بودم عبور از آنهايبرامتيهستند، كه
م .شوديدچار مشكل

پاو ننييعلت كه شنايهمان قانون معروف باباكرزيآمدن نمودار :است

و نزول استيروند صعودهر« »!كه درجا بزند، محكوم به زوال

، وضع در ش نگهايمووتيشكل باال تنيافقبي، و درهم و همچنيدگيشان ، قنيآنها در NTZاز محدودهمتيعبور مكرر واقع
آبينگهايحدفاصل موو و ،يقرمز

نهم،ينداشتياگر از اعالم خبر امروز اطالعيحت تريمبيبازهم به ما اديزده اند كه از و ورود به بفيبازار بالتكلنيكردن يو
، بپره !ميزيرمق

... 

... 

!جان آخ

رسچيساندو !ديمن

چيا !من رو فراموش كردند برام بفرستند»ينيزمبيس«كنه كه باز كارشونيخدا بگم

و مسلم كرده باشم،غيتبلهي»تيها«نيايمنه كه خواستم برارهيتقص  مفت

!!درست كردندغيخودشون برا خودشون ضدتبل(!) كور چشمشون

 صرف ناهار،يتون من بروم برا بااجازه

و انشاهللا مجددا برم البته و جذاب خدمتتان، گردميامروز در منزل تنها هستم  با مطالب تازه

بكياز شما هم فقطو ا شتريخواهش و اون هم :كهنهيندارم

دزيعزارياونيبرا ، كه از  تا االن منتظرش هستم،شبيمن

بگديكن دعا !!رهيكه باالخره باهام تماس
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:بخش سوم-» سفر به تبت«ادامه داستان
متياستادباباپشونا از وال استر- قبليخالصه قسمتها« پيو راه رستگار روديبه تبت پشوتن. كنديمدايدر ماركت را درآنجا
مياست بهمراه دو تن از شاگردانش راه فاركسكه معلمزين ا..... تا به مالقات استادبابا برود شوديسفر به تبت ادامهنكيو

»ماجرا

))تق..تق..تق..تق..تق..تق..تق.تق(( ! ... 

م دايكه درتمام مدت شوميناگهان متوجه تقيصدامايكه گرم حرف زدن با شاگرداول بوده ام، ، كه مثل مسلسل تكراريتق را
ا شود،يم مياز فاصله م. شنوميدور ن گذرديهرچه قو كترينزدزيصدا ميو ا شوديتر متاينها نكهيتا چ كنمياحساس شبيزيكه هي،

چيبه صدا . در پشت سرم قرار داردقايدق گر،يكديباينيبرخورد مداوم دو ظرف

))تق..تق..تق..تق..تق..تق..تق.تق(( ! ... 

م گردميسرعت برم به مميمر كنم،يو پشت سرم را نگاه انميبيخانم را و ستادهيكه در كنار من است، رنگ در چهره ندارد
مشيدندانها : خورنديمدام از ترس بهم

!تق..تق..تق..تق..تق..تق..تق.تق-ميمر ... 

د؟يخانم؟ شما هستميمر- پشوتن

!بله ...تق..تق..تق..تق..تق..تق..تق.تق-ميمر

 حالتان خوب است؟- پشوتن

!بله ...تق..تق..تق..تق..تق..تق..تق.تق-ميمر

ايول- پشوتن ن نكهيمثل ا.دينگران نباش ست،يحالتان خوب ، اندككيتاريفضانيحتما از حضور در مضطرب شدهيو ترسناك
.ديا

كنيكم.دينيبنشدييبفرما .تاحالتان بهتر شوددياستراحت

و خالصه با هر زبانيتبتيو رو به مرد راهنما گردميبرم و ابرو و چشم و پا مي، با حركات دست م توانميكه ا فهمانميبه او نيكه
ن و حالشان خوب  ....دارنديزيچيبه آب قندازين.ستيخانم دچار مشكل شده اند

بيتبت مرد و مثليآنچنان ا تفاوت مريسنگسيتندكيازيتكه ممي، نگاهش را از من به و مجددا از او به من ،  اندازد،يخانم
ه ا چكداميكه انگار اصال .مينداريمكان وجود خارجنياز ما دونفر در

مياندك بد،يكه به دنبال سفارش غذا فرستاده باشيو سرانجام مانند گارسن كنديتامل كجيتفاوتيبا هرچه تمام تر راه خود را
ميو به سمت انتها كنديم .روديراهرو مقابل

مر-شاگرداول نمياستاد، !ديبكنيكاركي. انگار بدتر شده اند.ستيخانم حالشان اصال خوب

ب باخودم و برا بر دوش گرفتهينيسنگتيانگار كه تازه متوجه شده باشم كه چه مسئول. كنميميتيكفاياحساس شرم آنكهيام،
هميآخر كدام معلم عاقل. آن را داشته باشميياصال توانا مينطوريدو نفر شاگرد خودش را و باخودش كندياز سركالس بلند

ز اورديم !؟ تبتتريمعبديهانيرزميدر

سع كشميميقيعم نفس بب كنميميو ، تا را..ديايخانم از دستم برمميمريبرايچه كارنميافكار مزاحم را از ذهنم دور كنم خدا
، درحاليو از انتها گردديبرميتبتيباشم، جناب راهنمايشكر كه قبل از آنكه مجبور به انجام كار اكهيراهرو دريسفاليكاسه را

هايدست گرفته است، به آهستگ ، انگار كه با قدم ميهاي، كاششيو با آرامش هرچه تمام تر به كند،يكف معبد را شمارش
م .ديايسمت ما

ميمميجا از و به سرعت به سمت او ميپرم ايتا كاسه سفال كنميروم، دستم را دراز ، باتصور دريزيچيآب قندديبا نكهيرا
!!؟....، امارميآن باشد، از او بگ

!است؟يچه كوفتگريدنيا- پشوتن

كه دانم؟ينم-شاگرداول و لزج استعيماكيظاهرا . سبز رنگ
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م- پشوتن ايكنيفكر  باشد؟يزيچي، معجونييدارونيممكن است كه

ها-شاگرداول ميعني! ها ها مرنيا خواهديواقعا م!! خانم بدهد؟ميرا به خورد !! شوديمن كه از تصور آن هم حالم بد

ميتبت مرد به زنديكه متوجه حاالت من شده است، با دست من را كنار مرو دميسمت ، كه اكنون نگريخانم  هوشيبمهيبه حالت
منيزميبرو م. رودينشسته است، بيآنرا به آراماتيازمحتويو مقدار كنديكاسه را خم هانيدر فاصله نيلب و مهيخشك

مميباز مر  ...زديريخانم

ح من و مرتيو شاگرد اول از بهت هم،يكنيبهم نگاه ايريشهامت جلوگ چكداميو سرانجام.ميرا نداريدرمقابل مردتبت ستادنيو
ميتمام انرژ متيو با عصبان كنميخودم را جمع ا شوم،يكامل به سمت او حمله ور ميبه مرد تبتيو چنان ضربه يو كاسه اش

، كه تمام محتو رناتيزنم زمگسبز .شوديميجارنيآن بر كف

م!يمرد حسابيآها- پشوتن !؟يكنيچكار

(جاشكو.. سوب ... كوام .. جوم ...يزو... لو ...زو-يتبت مرد كنتيرا با عصبان نهايا!  !!)ديو مانند فحش تلفظ

تو- پشوتن ا! لعنت بر !؟يبود كه به اون داديچه زهر مارنيدرست حرف بزن بگو

!كوشكو ... چوكاميه...لو..زو-يتبت مرد ... 

ميخانم چشمانش را به آرامميمر ازيباهم گالوبايو رو به ما دو نفر كه تقر كنديباز :ديگويمميشده

كن-ميمر .من حالم خوب است!ديآقا پشوتن، ولش

مر- پشوتن !حالتان خوب است؟د؟يمطمئن هست... خانم؟ خداراشكرميواقعا

خديبله استاد، راستش را بخواه-ميمر .بهتر شده استيلياالن حالم

متيبا عصبانيتبت مرد مريمن را كنار و به سمت مميزند مكيبه نزد. روديخانم ميقدر رسدياو كه يو ابتدا لباسها كنديتامل
و گشاد تبت ميگل مياش را و مرتب مر. كنديتكاند زميخانم برروميسپس دركنار و دلسوزانهندينشيمنيكف و آنچنان گرم
مميدر چشمان مر مي، كه برا كنديخانم نگاه چ كنميچند لحظه احساس به جوشميدرون رگها»يرانيارتيغ«بههيشبيزيكه

مديايم متميعصبان. كشديو تنوره م شوديدو چندان ب كنميو خودم را پرت و بزور در فاصله و مرد تبتميمرنيجلو يميخانم
.ستميا

م.واقعا حالم خوب شده است.دينباشيآقا پشوتن، عصبان-ميمر .بود كه او به من داده استييبخاطر دارو كنميفكر

مرنيا مميرا كلمات را كه از ميقدرتمي، عصبان شنوميخانم م كنديفروكش ا كنميو با خودم فكر ينوعنيكه بهرحال احتماال
منيا. ما آورده استيبوده است كه بنده خدا برايو معجون پزشكياهيگيدارو شرمندهياندك كنديفكر كه از ذهنم عبور

غ شوميم و پش رمتمدنانهيو از رفتار عجوالنه .. شوميم مانيخودم

ميتبت مرد مر زنديدوباره من را كنار مميو رو به :ديگويميبا زبان تبت شناسد،يخانم، انگار كه صدها سال است كه او را

خ(؟نيباج...نيد... ماال ... جو ... كوشكو ... لو ...زو-  !!)ديبخوانيعاطفيليلطفا با لحن

تاميمر مدييخانم سرش را به عالمت مريزيزيچيو به آرام دهديتكان مميمريحرفهايوقتيمرد تبت.ديگويلب  شنوديخانم را
مشيبه سرعت از جا ميو نگاه شوديبلند و غضب به من ب! اندازديبا خشم چيبعدهم مديبگويزيآنكه بهرديگيراه خودش را و

 ...كه از آنجا آمده بود روديمييهمان راهرويسمت انتها

د و ، دهانمان باز مانده است و شاگرداول كه از فرط تعجب كنيو شگفترتيحميتوانينمگريمن مرم،يخودمان را پنهان ميرو به
م و همزمان :مييگويخانم كرده

م! خانم؟ميمر- اديفهميمگر شما م نهايكه !!؟...نديگويچه

حميمر و نرتيخانم كه معلوم است از مشاهده بهت ، بدش چ امدهيما سعديگوينميزي، جايتا به آرام كنديميو فقط شياز
و لباسها .را مرتب كندشيبلند شود

چميمر- پشوتن اديمرد به شما چه گفت؟ شما به او چه گفتنيا.دييبگويزيخانم؟ توروخدا انيخشمگ نطوريكه !رفت؟ نجاياز
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ا-شاگرداول !!د؟يمردم را بلد هستنياصال مگر شما زبان

ب كنديميسعكهيخانم درحالميمر شيو عادتياهميموضوع را :ديگويمزشيآم طنتينشان دهد، با همان لبخند

زميتمام مردها- بهنيكره مكي، !نديگويزبان سخن

!يرا هم بشناسگريديزبان تمام مردهايتا بتوان،ياز آنها را بفهميكياست زبانيكاف فقط

نم من و آ فهمميكه هنوز قانع نشده ام ميجداي كنديميبا من شوخايكه و با اصرار درخواستم را تكرار : كنمياست، مجددا

مميمر- پشوتن د؟ياو به شما چه گفت؟ شما به او چه گفت.دييراستش را بگو كنميخانم، خواهش

و پاسخ دندان شكنيمهمزيچ-ميمر و من هم از شما دفاع كردم !به او دادمينبود، او از من درباره شما سوال كرد،

چ! واقعا؟- پشوتن د؟يپرسيزيمگر راجع به من چه

ا،يهستيتيتو كه انقدر خانم باشخص«:، فقط به من گفتچيه-ميمر منيپس چرا با »!؟يكنيدوتا آدم ولگرد سفر

د؟يبه او دادياون وقت شما چه جوابديببخش ....- پشوتن

و گفتم-ميمر ا«: بنده از شما دفاع كردم قايبرايها در فرهنگ خودمان احترام خاصيرانيما همم،يهستلياستاد خود هرچقدر
و الابال !!» باشديكه او ولگرد

*بخش سومانيپا* * * * ** * * * ** 

 همبستگي ارزها:روز نوزدهم
اينكات آموزشيكردم كه حاوهي، ارايفرعكيرا در تاپيقرار شد كه اگر پاسخ چميتكرار نمازينكيتاپنيبود، در يزيتا

مياصلكيكه صرفا تاپياز چشمان دوستان .پنهان نماندد،ينمايرا دنبال

ديمتن پاسخنيبنابرا ايكيبه سواالتشبيرا كه مزين نجاياز دوستان تازه وارد داده بودم، در :كنميخدمت شما تكرار

!يو تازه وارد، خوش اومدزيسالم دوست عز

ب روقتيديليخ نكهيا با و امروز هم تاشياست ولپياز اندازه مطلب عزيكرده ام، مازيچون مهمان و تازه وارد محفل
مكهييرا تاجاتيجوابها،يهست .ميگويبتوانم

، مطالعه كل مطالب تاپيطوالناريبسيي، پاسخهاتيآن است كه اكثر سوالهاتيواقع البته و تنها راه آن تاكيدارند، ، از ابتدا
م ، . باشديبه انتها

دق مطمئن سانيهمقايباش كه نريسواالت شما را ولكيتاپيدر ابتدازيدوستان بهجيبه تدريداشته اند، و با آموزش گام
اگ .آنان برطرف شده استيسواالت برانيام مطالب،

م پس و مطالعه حدود دانمي، اگرچه ، برا40دانلود بسيصفحه مطلب ااريشما و آزار دهند است، اما چاره وينداريدشوار
.ديكنيشروع به خواندن مطالب قبلجيبه تدرديبا

:شما بصورت مختصرياز پاسخهايبرخ اما

)استاد مرگ من اين جاهاشو ديگه گير نده كار ديگه اي نميشه كرد(صفحه بعد
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 The Darknessنوشته اصلي بوسيله:نقل قول

و به اواديبه نام او

و تمام عرض و احترام خدمت استاد پشوتن  دوستان خوبميادب

ببيم.تو دمو گرفتم كه خوشبختانه هر دو تاش استاپ خوردنيتمريامروز عصر من دو تا فروش پوند برا-1 ايآنميخواستم
ميجهش ناگهاننيا ايعنينقطه دو روز قبل بوده باشه؟نيتونه به خاطر بلندتريبازار توسطقهيدقكيكه در عرضيقله

جزنياايآ.ساخته شدكه تو شكل عالمت زدم FOMCخبر  نه؟ايهم داشتياگهيدلي،دل"جمعه بعد از ظهر"جهش به

عزنيبب تر دگاهتيدديباز،يدوست و كنديرا كال نسبت به بازار ، دگرگون !يكردن

بس البته هميدشواراريكار بسنيهم هست، چون ايكارها كالياز بظاهر تكنياريامروز هم هنوز اژهيبو(يحرفه و رانيدر
هم!) باالخص در بورس تهران و روش تجزيفلسفيها دگاهيدنياز م كاليتكنليو تحلهيغلط نسبت به علم !برندي، رنج

در درواقع د»كاليتكن«مان نسبت به مقوله» مدرن دگاهيد«ما پگري، قينيبشيبه !مينداري، اصال اعتقادمتيحركات

ميعني ب» ماركت«كهمييگويما پاليدليذاتا كامال و ! روديمنييبه باال

دالايو ايلياگر هم و گسترده هستند كه ما از بررسليدالنيداشته باشد، .ميتمام آنها عاجزيو عوامل آنقدر متنوع

پرم،يكنينمينيبشيپايما مطلقا حركات ماركت را معنانيبنابرا دقايباال،ديكه مثال چرا ناگهان پاقايچرا ايرفت،نييتافالن نقطه
غ و  ....!رهيچرا جهت روند عوض شد

ميما تنها كار بلكه ميسعتياست كه نهانياميكنيكه هميبريخود را بكار پتيذهنشيپ چگونهيتا بدون ،يقبليداورشيو
ممينيصرفا بب ن رود،يكه در هرلحظه ماركت به كدام سمت و هم جهت بشوزيو ما .ميبا آن همگام

قد(مييگوينمم،يكنيم Buyكهيوقت مثال : كه مثال)هايميبرخالف

دلشنيپوزنيا همانا« دلليبه فالن پيبوناچيف% 161، قطعا تا سطحليو فالن و بنابراشي، ننيخواهد رفت درزيما تارگت را
م 1.39845323سطح  »!!ميدهيقرار

ا بلكه :كهمييگويمينطوريما

شديكه جهت ماركت صعودميدادصيفعال تشخ چون« بب....ميكرد Buyومياست، سوار آن پمينيتا بعدا وديايمشيچه
پ !»خواهد رفتشيماركت تا كجا

سعو شديدرست در لحظاتيعنيز،ينتيموقعنيدر بهترميكنيميالبته تغميكه مطمئن جهت است،رييكه ماركت درحال
كنيسودها و جور پميخودمان را جمع !ميشو ادهيو از ماركت

كس اگر كهيهم ا چرا«: از ما بپرسد تغنيدر » روند داد؟ريينقطه ماركت

كهميصادقانه پاسخ خواه ما ، اگر بدانبه«: داد ! چراميجان مادرمان

ميكه هرچ بخدا بمييگويبه ماركت ، ماركت جان مايكه وليبرويخواهيو قبلش با ما هماهنگ كن كه تا كجا ،ي، بازهم الكردار
مشيو حركتها كنديمكار خودش را  »!!!دهديرا بدون كسب مجوز از ما انجام

شاميبگو خالصه بيفكاحاييحرفها به نظر شما شوخنياديكه عيولد،يايبه نظر ! استتيواقعنيباور كن كه

رايفلسف دگاهيدقايدقو رااي- ما و همچن-! الاقل بنده ، م كاليروش تكننينسبت به ماركت .دهدينشان

 The Darknessنوشته اصلي بوسيله:نقل قول

م-2 كنشهياگر عجب(مثال امروز سلطانديببن.ديبدحيمثل من، توضيارزها به تازه كاريدر مورد همبستگيكمديمحبت
همپيپ 230حدود) استادديداداديبهمونياسم با كالس گنينزول كرد،به يقبليريخاطر من نسبت به پوند دالر جهت

و فقط دنبال فروش بودم گ!(داشتم خيقبليريفكر كنم جهت ها چقدر بهم ربطنيا).ديتريبد هست برايليداشتن
گر..دارند ويايمثال فوت كوزه .چطور وجود دارهگريدهياصليارزهانيد،بيفرمود ورويكه در مورد طال
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.دييلطفا دوباره به آنجا مراجعه بفرماديداده ام، اگر فرصت دارحيتوضكيبار در تاپنيها را كه تاكنون چنديهمبستگ

خ صرفا ميليبصورت :كهميبگو توانميمختصر

م معمواليعني. داردميبا پوند رابطه مستق وروي- .كننديمثل هم حركت

.داردميبا طال نسبت مستق وروي-

.با فرانك نسبت عكس دارد وروي-

.داردقمينسبت مستايدالراسترالنيو همچن وزلنديبا دالرن وروي-

.داردميبا نفت نسبت مستق وروي-

با!يراست- بو ورويشاخص بورس تهران هم و قژهي، و طال نسبت مستقمتيبا !!داردمينفت

ا كنميمديتاكگريد كباري فقط گز نهايكه همه نه» معموال«يشرطنهيبصورت و كاف«هستند !»يالزم

مو ا» هشدار«توانند به شمايصرفا ا نكهيبدهند، نه ، دستورالعملت،يذهنشيپ جاديموجب شنيگرفتن پوزيبرايو از آن بدتر
!گردند

 The Darknessنوشته اصلي بوسيله:نقل قول

انيآخر-3 چكييارز برانيبهتر نكهيسوال ايتازه كار مثل من سال فقط چند ماه با سلطان كاركينيهست؟من تو
و بق اكيتاپ.پونددالر بودهيكردم پنيرا شخم زدم تا  ...كنمدايجمله تون را دوباره

رو«-قول نقل ب GBPUSDو EURUSDيعنيو پوند است وروييعمده معامالت من سا شتريچون  ...رياز

ا.ميبگذر م نجانبيبه هرحال اگر صرفا درباره رودييفرمايسوال ، عمده معامالتم را اول و EURUSDيبنده به شخصه
GBPUSD م رو دهميانجام .كنميمديتر NZDUSDو AUDUSDو USDCHFيو سپس بر

ا ادتاني ضمنا تانيباشد كه نا،يفرانك، دالر استراليعني،يآخريسه نوآموزانيبرايمناسباريبسيارزها وزلند،يو دالر
»! هستند

سا شتريب استاد سا شتريبيعنيم،يبگذر...رياز ارياز انيارزها نوسان دارند كه با روشيارزنياالن بهتر نكهيها درسته؟و
م سا شتريبشهيخوبمون تررياز منهييالبته باز هم برا(كرد كدوم هستديارزها باهاش راحت تر )تازه كار مثل

چ !را متوجه نشدم؟زيدو

دق- نكهيا اول اقايشما كه خودتان جواب بنده را عد،ينقل قول فرموده منايپس چرا دوباره همان سوال را يعني!د؟يپرسياز من
!!را به شما بدهم؟يجواب متفاوت نبارياديباايآ

ب«واقعا آن جملهايآ- دوما سا شتريچون !!مال من است؟»ميبگذر....رياز

خنيا !استيمعنيبيليكه

با كنميم فكر خويزيچكيدياحتماال ، در نقل قول .ديآن وسط جا انداخته باشش،يرا

را دوارميام د،يگرفته باش- هرچند مختصر-پاسخ سواالتتان

دردني، از پرسديداشتياگر بازهم سوالو .ديينفرماغيآن

م باالخره هم دهندياسپانسرها به من پول  !!!پاسخ ها را به سواالت شما بدهمنيتا
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.ارزھایرفع اشکال درباره ھمبستگ
هم ضمنزيعزييرضاسالم جناب ايشگيتشكر از شما بابت حضور كهديباك،يتاپنيتان در :به عرض برسانم

ا!ريخ دل!ديمتاسفانه شما متوجه منظور بنده نشده ننياليالبته :كامال واضح استزيسوتفاهم

متيعضوخيباتوجه به تار(ديهست رانيا فاركسهمانند بنده متعلق به نسل منقرض شدهزين شما )كنميتان عرض

بنيوبنابرا چد،يياز آنكه به مطالب بنده دقت بفرما شتريمتاسفانه پيزيهمان زوجنيبيهمبستگ«درباره مقولهشيرا كه از سالها
چند،يخوانده بود» ارزها نديتصور فرمودنيبه اشتباه عقايدقزيكه بنده امنهيهمان مطالب را به !خدمت دوستان عرض كرده

ا درواقع بيشما اندكد،يينفرما نجانبياگر حمل بر جسارت ايدقتيدچار ا(!)ديشده كمريحقنيو متاسفانه مطالب يسرسريرا
ا .ديمطالعه فرموده

م از و» ارزهايهمبستگ«را كه بنده تحت عنوانيمطالبگريد كباريكه كنميشما خواهش كيتاپنياييبخش ابتدادرژهيو به
و به دقت مطالعه بفرما پد،يينوشته ام، مجددا نيآمده براشيمطمئن هستم كه قطعا سوتفاهم برطرف خواهد شد، وانشاهللازيشما

ا .گشتديخواهزين نجانبيمتوجه مقصود

اهيالبته اگر بخواهم قض انيرا از و تكرارياندكنيريسايموضوع برانيبازتر كنم ممكن است نيكسالت بار يازيباشد، چرا كه
آ- شتريبحيبه توض و اهيو قسم خو-! ندارند نجانبياز اشيو بارها خودشان به چشم مشاهده كرده اند كه بندهكيتاپنيدر

ب دقحيصحيماتي، تصماارزهنيچگونه از ارتباط حتقيو ، و از قضا همگيبحرانطيدرشرايرا نيگرفته ام، آبزيآنها درست از
ا!! درآمده اند .بارها اثبات شده است شانيموضوع قبال برانيو لذا حتم دارم كه صحت

اكيتاپنيايتمام اعضا مسلما و مدت بارها تجربه نموده اند، كه بعنوان مثال چگونهنيدر با ورويپوند درگريكديهمزمان ، دست
، صعود مايدست هم چن كنند،ينزول حتزينيشباهتنيو البته ، .در سه روز آن برقرار باشدديشايمثال از پنج روز هفته

ا اما گپمياگر بخواه نحاليبا ، صرفا بعنوان و شما بيبنده م،ييصحبت نماگريكديبا، فاركسدو دوست از نسل سوختهنيدوستانه
كهحيخدمتتان توض نطورياديبا :بدهم

، كه همانطور كه خودتان فرمود Correlationدرواقع مبحثديكه شما فرمود آنچه بسي، موضوعدياست ويميقدارياست
اخيتار ، كه بس- روزهانيمصرف گذشته دياريهمچون غ وت،يپ نگ،ياماز: همچونگرياز مقوالت و به-...رهياخبار عمر آن

.استدهيرسانيپا

و استراتژ Correlationاگر خاطرتان باشد، از موضوعيحت يويپرتفولايمتقارنيارزهايبررويرا مانند سبدسازييهايروشها
( بقول آنروزها مدرن !Modern Portfolio (ويارزهايبررو» هج چندگانه«يحتايو م... مختلف كه ... كردنديرا استخراج

نياريازقضا بس و استخوان دار بودندييواقعا روشهازياز آنها .درست

ن بعد ازياز آن قض ندكسيايعده و شراهيها را هم وارد پطيكردند هادهيچيرا و هج دق شانيتر وقيرا و خالصه .... تر كردند
اميبگو ، همه پجيروشها به تدرنيكه به قول شما بو شرفتهيوبا و اخ فاركسكهيتيرماهييتغژهيتر شدن ماركت ريدر دو سه سال

، به تدر د پشتيكيوجيداد و بقول معروف به زباله دان تاريبييبه روشهاليتبديگريسر و ازكار افتاده شدند خيمصرف
!وستنديپ فاركس

نيژگيو ازيمشترك تمام آن روشها بيبود كه بعنوان مثال همبستگنيدر و وروينيو تناظر معكوس و فرانك را آنقدر قدرتمند
مريخدشه ناپذ اشنيكه به جدول كورليكه اگر خاطرتان باشد در جدول( كردنديتصور ( عدد برابر با حدودنيمعروف بود

م)- 0.97 )شديمحاسبه چيهيب كردند،يمدايپ EurUsdيكردن بررو Buyيمناسب را به فرض برايتيموقع اگركه رسما!
و شبهه ن Sellكي،ياشك !!گرفتنديم UsdChfيبرروزيخالص را

ها اما بيهمانطور كه درتمام متن و شفاف ااي(شده استانيبنده بطور كامال واضح م نطوريالاقل بنده تاكنون كه كردميتصور
و شفاف گفته ام ) واضح ميدر روش!! :ميكنيكه ما با آن كار

ها صرفا و موقتيراتيو تاثييجزييبه دنبال شباهت وميهستيكوچك تاژهيكه به تر به كررات تكرارنييپايهاميفرميدر
و سل گرفتنيبايكه آنهم تازه نه برا شوند،يم پيبرايو صرفا بعنوان آالرم! كردن و دررياز غافلگيريشگيهشدار شدن

م !ميكنيمقابل ماركت، از آنها استفاده

./نژاديمشهور پشوتن.ديجواب سوال خود را گرفته باش دوارميام
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 چيدمان چارتھا در صفحه مانيتور
م شا كنميفكر اياريبسيبراديكه چه نجاياز دوستان جالب باشد كه بدانند اگر و در كنار دست من نشسته بودند، دراتاق بنده،

ميرا بررويزيچ !!فرمودند؟يصفحه لپ تاب بنده مشاهده

م نجانبیا توريصفحه موننايعر،یزریتصوواقع در ترکهيھنگام دھد،يرا نشان ، در بازاردیدرحال کردن
:ام باشمیو با حساب واقعیواقع

ا دقريتصونيبا مشاهده كنديتوانيمقاي، ترديتصور و بنده درحال چديكه اگر االن بازار باز بود را بطوريزيكردن بودم، چه
ميواقع و نهايو بررسليتحليرا كه براييهاميو درواقع تمام تصم كردم،يدر مقابل چشمانم مشاهده يريگميتصمتايماركت
و جروج به پوزيبرا هايورود روريتصونيهمي، صرفا برمبنا گرفتميمديباميشن بايمقابل مديشما !دادميانجام

ميكه نام زوج ارزها دانمينم كنديتوانيمختلف را ، به وضوح مشاهده ر؟يخايديدر عكس باال

كيول حتديخوب باشد، حتما متوجه خواهريتصوتيفياگر انشاهللا هايارزها برروبيترتيشد كه ) tab(صفحهنييپايتب
و استنباط خاصيبرمبنا .دارم» ارزهانيبيهمبستگ«است كه بنده نسبت به موضوعيمنطق

بهيهاسمت چپ صفحه، چارتمهين در و مربوط م ورويپوند درياصليارزهانيكه چون مهمترد،ييفرمايرا مشاهده بنده
بقميدهايتر و متفاوت از حتهيهستند، هم ابعاد آنها بزرگتر و هم و شكل چارتياست !!تيبقول شما همان تمپلايرنگ

ن سامهيدر حتريسمت راست، و ميارزها ترد،يكنيطال را مشاهده روياصليدهايكه ممكن است اصال و صرفايبنده آنها نباشد،
، باز هستند، تا اگر ناگهان با حركتييجا غديشديدر گوشه چشم بنده متقابلرياز آنها موجه شدم، انتظار تاثيكييرو رمنتظرهيو

، از قبل داشته باشم موردنظريارزهايآن را بر رو د. خودم پدياشته باشهمانطور كه اگر بخاطر كهكي،شيچند هفته روز
رم،يكرديمديتر وروييروميداشت يهم به زود ورويكردم كه احتماالينيبشيپ(!) شعبده بازكيطال، مانندزشيبنده با مشاهده
شدفيضع .خواهد

شد صحبت ا! طال :ميرا هم بگونيپس

م چرا ساانيرنگ طال در سفنيرياقالم سمت راست صفحه، متفاوت از !است؟ديو به رنگ

اليدل رونيآن ترياست كه بنده مطلقا سعاي! كنمينمديطال تر كنميميالاقل آن را هم قبال در پاسخ به سوالليدل! نكنمديكه
اميكي . از دوستان داده

دل اما ، همانطور كه قبال صحبت كردليبه بس ورويم،يآنكه ، تاثياز مواقع از حركات قدرتمند برروياريدر ميمستقريطال
، باز گذاشته ام تا همواره گوشهيبااليچارت مربوط به طال را در گوشهنيبنابرا رد،يگيم ا» چشم«يصفحه نيمن به حركات
.باشد» فلز چشم نواز«

سفيعني گر،يدياما رنگ آن را متفاوت از همه ارزهاو كديبه رنگ وقت به اشتباه،كيرده ام، تا حواسم باشد كه انتخاب
نگنيايرا برروميشنهايپوز !!رميفلز

ا خالصه بيو تناظريهماهنگنيآنكه بطور كل، ويحت(مختلفيارزهانيكه بنده )گريكديدركنار دمانشانيچاياز لحاظ رنگ
تر جاديا و بدست آوردنديكرده ام، فوق العاده به منظم شدن ذهن من هنگام دق دگاهيدكيكردن، و كلقيجامع تينسبت به

م .كنديبازار، كمك
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ب  ستميروز
 amyaنوشته اصلي بوسيله:نقل قول

 يك سوال براي من پيش امده استاد

را30چرا ارزهاي سمت چپ را در تايم  دقيقه اناليز مي كنيد15دقيقه وارزهاي سمت راست

دل سالم ، كسيموجهليراستش ، بخورد نداردريغيكه بدرد !از خود بنده

هاو د گردديبنده برميذهنيصرفا به همان وسواس اگري، كه حتما تاكنون .ديمتوجه آن شده

نمحيتوضنيبنابرا به دهم،يكاملتر مييجزييراهنماكيو صرفا :كه كنمياكتفا

، ارتباط داردنيزمان آغاز اول به ، در تمام چارتها !كندل

 با درود hopefulنوشته اصلي بوسيله:نقل قول

.بخش سوم كار كه مربوط به پرسش وپاسخ است

پيسوالكي:ن.پ :آمدهشيبرام

پييتعداد دانلودها چرا هايديكه از و نجانبياياف

ا دوست ول 200يانجام شده بااليرونيبزرگوارم سزار يعدد است

ازيتي؟؟محدود!عدد40ريز تشكرها  پست هست؟كيدر تشكر

ا اليدلنياحتماال به مليفاياز دوستان، وقتياست كه عده و مطالب بنده را مطالعه به كنند،يمذكور را دانلود نموده آنقدر
ب ب مزهينظرشان  رسديمدهيفايو

مي»تشكر«و نجايا گردنديو برم شونديميعصبان كه !كننديرا كه قبال از شما نموده اند، مجددا پاك

 sezar_ironiنوشته اصلي بوسيله:نقل قول

ا اكيدوستان بذارميهفته سوم رو برا pdf نكهيقبل از شايمقاله دديبود گفتم براتون بذارم كه قبالً هم دهيدوستان
ضميبه طور! بار خوندن رو دارهنيباشند اما به نظر من انقدر قشنگ هست كه ارزش چند !ناخود آگاهتون بشودريكه وارد

كنديمقاله رو بخوننيا تغديماه كه با استاد پشوتن بودكي باًياالن بعد از تقرديو با خودتون فكر توديبكنرييباعث شده و
ا ترديبرديكه بوديمرحله !نهايباال

ا زنيضمن تشكر از شما، بابت .و جذاببايمقاله

و مقاالت همانطور دريكه قبال خدمتتان گفته بودم، متاسفانه اكثر منابع  وجود دارند فاركسكه

.درصد بازندگان قرار داشته اند90نوشته شده است، كه خود درگروهيتوسط همان كسان صرفا

ا اما چننيمطمئنا نگارنده چنييبايزنيمقاله، كه موفق شده به و تكامل،يدقتنيو با د،ينماحيرا تشردريتركيمراحل رشد

.ماركت قرار داشته استيخود در گروه برندگان واقع قطعا
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.هیسرماتیریمد
عزيسالم خدمت همگ .زميدوستان

بيمرخص) !! Big Boss(باسگيبيرا از جناب آقا امروز رايدو مطلب آموزشيكيو انشاهللاميايگرفتم تا بتوانم زودتر به منزل
!سميبنو تانيبرا

! چرا؟ديدانيم!، من هم خوشحالمخب!د؟يشد خوشحال

:دو علت به

ايكي بليدلنيبه  در خدمتتان باشم، شتريكه توانستم امروز را

همو پنيدوما چون اش،يچند ساعت زينامه ازريرا به شرح دريكي، :كردم افتياز دوستان شما

 سالم استادr...بوسيله نوشته اصلي:نقل قول

هايكيمن وياز شاگرد ،كيشما هستم  خواهش از شما داشتم

و حدود من تر2ساكن شهر كرمانشاه هستم رديسال سابقه  دارم،ليدر حساب

پيول ترشياز حدود دو هفته و مشكل خاص دكردنيبا روش شما شروع به . هم ندارمينمودم

ا فقط خدمت شما برسم؟ البته اگريكه بتوانم حضورديوقت به بنده بدهكي ندهيخواستم اگه براتون مقدور بود در ماه
.امكان داشت

م از .كنميشما بابت به اشتراك گذاشتن روشتون تشكر

از$300حسابكيجهت اطالع شما من اول هفته قبليراست و بعد تركيباز كردم منيهم اكنون موجود دكردن،يهفته
!استدهيرس$450به

!من شدبد؟يپس حتما متوجه خوشحال

مكيتاپنياديسوال از شما دارم، از شما كه داركي حاال :ديخوانيرا

كس(!)ديكنيبدجنسيتاكنون شده است كه اندكايآ خيو به سرتان بزند كه حال بگيليرا كه !!د؟يريخوشحال است

م خب :كهميگوي، پس من به شما

!كار هر روز شما خواهد بودبايتقرنياد،يباش»!!يفاركسمصلح«كيايو» معلم«كياگر متاسفانه

ايجواب لطفا ، به با شانيرا كه بنده ، !ديبخوانيدقت مضاعفداده ام

ا چون ، اندكنيدر ،ديادهيكه شما تاكنون بارها از من پرسيهمان سوالقايدقيعني»هيسرماتيريمد«درباره موضوعينامه
امحيتوض :داده

:پاسخ پشوتن به نامه فوق-نقل قول

زميسالم دوست عز

رسيخبرنيبهتر همدهيكه امروز بدستم !نامه شما بوده استني،

ا از شبنيشما ممنونم كه و بعدازيآخر و مسلسل وارسيساعت تدر11، ا(!)و مشاوره مداوم ويخستگنينچني، را از جسم
!ديجان من خارج كرد
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م،ينخواسته، كام شما را تلخ نماييخدا خواهمينم البته

ا توانمينم»!!يفاركسمصلح«ايو» معلم«كيبعنوان اما و كهنيسكوت نموده :را به شما تذكر ندهم

ايكه سود فوق العاده خوبدييدقت بفرما زم،يعز دوست اد،يكه شما بدست آورده و فقط به و قابل اعتنانيفقط شرط ارزشمند
بر» حجم مجاز«باييشنهايو صرفا با گرفتن پوز»هيسرماتيريمد«كاملتيخواهد بود كه با رعا به»يمنطقيروش«ومنطبق

!دست آمده باشد

:»پشوتن«به سبکهیسرماتیریمد
تريروش در و حجم مجاز هر پوزيموجود كنم،يمديكه بنده با آن زشنياكانت :گردنديمنييتعري، بصورت

:يدالر 100حسابكييبرا>=استاندارديالگو

زييشنهايو پوز:ديكنديترالت 0.01با حجمديبا- و !ديريبگپيپ50يال30درحديانيبا سود

دهيتناسب را به اكانت فعلنيبعنوان مثال اگر هم اد،يخودتان بسط :كهديرسيمجهينتنيبه

!ديداشته باشالت 0.03درحديخود، حجم معامالتيدالر 300در حسابديبا شما

بيشنيپوزچيهديدرواقع بنده نباو ، در پرفورمنس معامالت 0.03از شتريرا با حجم ، مشاهده كنميالت !شما

و بدلد،يكنيمديتر» پشوتن«اگر با روش البته منيايهاشنيپوزتيموفقيدرصد نسبت بااللياستثنائا يشنهايپوزديتوانيروش،
د،يريبگيبصورت دو بخش) مجازطيدرشرا(خود را

رو جتاينت كه باكييمجموع حجم فعال بر م 0.02جفت ارز معادل .گردديالت

 زم،يدوست عز

انيهمتيواقعا با رعا اگر ، موفق شده و قواعد ، موجودكيكه صرفا درطولدياصول %50حساب خود را به اندازهيهفته
م(ديدهشيافزا ارميپذيكه البته چنيابي، دستكيتاپنيكه طبق روش آموزش داده شده در ميسودنيبه ) باشديكامال معقول
 چون شما دارم،يبنده دارد كه شاگرديبرايو سرافرازيخوشحاليجااريبس

نيبراو چنزيخود شما آدينويعملكردني، و موفق خواهد بوداريبسيا ندهيبخش !روشن

ها اما ااريبسيياگر با حجم اديتر!)نيدوستان بصورت فول مارجيبه قول برخيحتايو(ريمقادنيبزرگتر از د،يكرده

!ديخودتان را گول نزن لطفا

خودينه تنها نبا چراكه ! هم افسوس خواهم خورداريبسشياز خواندن نامه شما خوشحال بشوم، بلكه در درون دل

چشرايز شدنيشما با ، متاسفانه عادتييسودهانيچننيريطعم بسيبادآورده و ااريبد، غلط بهد،يمخرب را درخود شكل داده كه
نيسادگنيا تغزيها پذريي، ! نخواهد بودريآن امكان

و نابودو هاهيتمام سرمايينهايقطعا جز هالكت هيو معنويماديو داشته !نخواهد داشت تانيبرايگريديديعاچيشما،

ن درمورد م-زيمالقات با بنده و قدرشناسميباعث خوشوقت-ميگويبدون تعارف من است كه بتوانم درخدمت شما شاگرد موفق
 باشم، 

اديياباور بفرم اما عجنيكه ، و درگبيروزها و جلسات مشاوره ام هستم،ريگرفتار و اقسام كالسها  با انواع

مو ايكه درصورت امكان با منش كنميلذا خواهش بگ نجانبيدفتر ) تلفن(ديريتماس ا... وقت مالقاتميموفق به تنظ شانياگر
عزيشدند، با كمال خوشحال .خواهم بودزميچشم انتظار شما دوست

.باشدنيريسايبرايتكرار كردم تا مشوقزينياصلكيبا اجازه شما، متن نامه تان را در تاپ ضمنا
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ب کمیوستيروز

:به سبک پشوتندیفلسفه تر
م تر«اركان پشت پردهنياز مهمتريكي خواهميامروز فلسفهيعني!كنميكالبد شكاف تانيرا برا»به سبك پشوتنديروش

!به سبك پشوتنديتر

ا البته و تازه كار، اندكيبرخيمطلب هنوز برانيممكن است و دشوار باشد، اما چون از لحاظ برنامهليثقياز دوستان نوآموز
ا 100يو زمانبند نجانبيايآموزشيزير بايروزه اديكه روزيكه از ابتدايالزم است تا كسانم،ياجرا نماكيتاپنيدر

خيعل-بشوند، پس مجبور هستم كه امروز» قدرت بازار«وارد مقولهيبزود اننداول با ما همراه بوده اند، بتو يليرغم آنكه
و منتظر سا ،نيا-ماندمنيريصبر كردم .ميدوستان عرض نماهيكليرا برا»يانرژ- امواج- ماركت«يعنيمطلب

دديهستيبه هرحال اگر شما جز كسان: توجه ا رتريكه ا فاركسبايآنكه اصال به تازگايود،يا وستهيپكيتاپنيبه د،يآشنا شده
نمديهستييجز آنهاديشا نكهياايو ايرا برا فاركسديخواهيكه اصال چيزيچنيخودتان از عجيزيكه هست، به و وبيدشوارتر

هم بقولوديينماليتر تبدبيغر مديداريكه تاكنون گفته شده است به راحتيمطالبنيمعروف با وديريگيمشنيو پوزديكنيكار
م اد،يهستيو خالصه راضديكنيسود و نگرانيپس بدون ذره ا كنميمديتاك-يدغدغه ا-يدلواپسيبدون ذره رانيكل بخش

ت(يو از مطلب بعدد،يبه سهولت كنار بگذار م فاركسدريكسانچه«آنتريكه خ) خواهد بود»كنند؟يسود ،اليمجددا وبا راحت
.دييرا دنبال نماكيادامه مباحث تاپ

ا بعنوانخوب،اريبس دهيبرايبهانه اديآغاز بحث، اجازه كنيتا با نامه ويكي، توسطيكه به تازگميشروع از دوستان پرتالش
رسزهيباانگ ، به دستم :استدهيبنده

زيحضرت عال حضور نياديعرض شود كه سواالت بسزيدارم كه قبال باياريگفتم مشهيروز اندكياز ان ها ويحل شود
نازين ستيبه مطرح كردن همه ان ها

و گاهيسواالت دو وجهيخوب بعضيول وليممكن است فكريعني،يچند وجهيهستند خوبيكه من دارم سودده باشد
كنيبا قوانياز جهت نم ستميسيلو چهارچوب و من اصال ، مسيمطابقت نداشته باشد . درست منحرف شومريخواهم از

چاياگر من در مورد خوب بودنليدلنيهم به ميزينبودن رزميگويبا شما سخن و  شتريب ستنسيمثل خطوط ساپورت
قضيهدفم جنبه اصول !است تا سود ده بودنهيبودن

اريزريمثل تصويمواقعدر:اما سوالميبگذر تايممكن است قله كنقهيدق15ميمعتبر را در راطيكه همه شراميمشاهده
ام(داشته باشد تا) قله را بارنگ سبز مشخص كرده هقهيدق5مياما در اچي، :ميرا مشاهده نكنيقله

ا هانيايبااليو با اردر گذار) سبز رنگ( توان با شكست قلهيمايآ نصورتيدر هااي(گونه قله  وارد شد؟) كف

م شتريبيخود حضرت عال البته منيايكه وقتديدانياز بنده قيگونه همتيشود كه را اغاز كردهيو با قدرتيجانيپرش
م و اميباشد ولديتوان به ادامه دار بودن ان حركت ايبست ازنيصالح دانستم در مورد با شما مشورت كرده باشم تا

.صحت فكر خود اگاه شوم
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ا م!)ديهستكيمنظورم شما خوانندگان تاپ(شماينامه را برانيراستش االن كه داشتم متوجه شدم كه آن جمله كردمينقل قول
ا(!)يزيظاهرا محبت آم عزنيكه نچيواقعاه«:يعني–بنده نوشته اندينامه خود برايدر ابتدازميدوست در خورييكويصفت

ن نريو تقدفيبوده است، مطمئنا تعر»!!حشف«مياگر نگو-»...وستيشما !!ستيهم

 !!!شدديحتما متوجه خواهد،يآن بخوانيو با دقت برمعنايآن جمله را به آرامگريد كباري!د؟يندار باور

 ندارد،ياشكال اما

ا خودمان م نطوريرا ميكه آدم بعضميكنيقانع تا خواهديوقتها كه و قطعادينمايمييانشايياشتباهات امالكيكند،پيتند تند
ميب (باشديمنظور  !!)انشاهللا!

بايبه سراغ پاسخميبرو اما اديكه بنده ، شانيبه نامه  بدهم

مو ، قطعا بسيالبته واضح است كه سوال فوق دياريتواند سوال  باشد،زينگرياز دوستان

كهنيايعني : سوال

با مانياوردرها- سوال كني، برمبناديرا و دره ها انتخاب ؟ميكدام قله ها

)برو صفحه بعد(:، كه از همه مهمتر بخش دوم آن است كنميمهيپاسخ را در قالب سه بخش خدمتتان ارا

ا-اول بخش ايشكلنيدر ،د،يكه خودتان گذاشته تاكيقبل از آغاز آن حركت قدرتمند كهقهيدق5ميقله در وجود دارد،
ن.ديكنيريگشنيبرطبق آن اقدام به پوزديتوانيم تاي، برازيو مطمئنا اگر خودتان ، به ،دييمراجعه بفرماقهيدق5مينمودار فوق
.دييبنده را بوضوح مشاهده بفرمارهقله مورد اشاديتوانيم

و در پشت پرده خود، فاركسدريكه هر روشدييدقت بفرما- دوما اكي، در عمق كردن خودشديتريرا برايفلسفه
!دارد

ا پكيتامياست كه در ماركت بگردنيبعنوان مثال در روش بنده، تمام هدف ما و سوارميو به موقع بپرم،يكندايموج مناسب را
!ميموج بشونيا

ز درواقع مريما آنقدر ماركت را مم،يريگينظر و نظاره و شكلمي، تا سرانجام بتوانميكنيو آنقدر صبر ، آغاز با چشمان خودمان
ايموج.مييرا مشاهده نما» موج«كييريگ ها«ازيكه از مجموعه ها«و» قله و هدف آن انتقال» دره متيق«ساخته شده است،

.استيينقطه انتهابهيياز نقطه ابتدا» بازار

ز در اريشكل كه تانيها را برا» موج«ازي، مجموعه ، ديكينشان داده ام ايگريپس از ليهر مستط. شده اند جاديدرون ماركت
و انتهايآب ، نقطه ابتدا م» تك موج«كييرنگ :دهديرا نشان
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اكيهر هنياز ديارتباطچيامواج ممكن است ايعنينداشته باشند،يگريبه مدت زمانيشده است، برا جاديمثال موج اول
ايمشخص و پس از آنكه پانيبه حركت خود ادامه داده است، و به ددهيرسانيموج كامال مستهلك شده يگرياست، مجددا موج

شا( و برا) اول نداشته است موجبهيآن مطلقا ربط جادياليدلديكه . كنترل نبض بازار را دردست گرفته استيمدتيمتولد شده

دقايدق» موج«هر پس و البتهيبرا نقطه تولدكي، حتماگريمانند تمام موجود زنده !لحظه مرگكيخودش دارد

قيمدت زمان پاتيحديرا در ، ماركت را به و با قدرت خودش پاشيبوده است و پس از به ، موج، مجددانيادنيرسانيبرده
و عدم تحرك، بازگشته استبازا .ر به حال سكون

ب درواقع دونيدر فاصله نيمدت زمانيبرا،يمتوال» موج«هر و كامالفيبرآن وارد شود، بالتكليخاصيروي، ماركت بدون آنكه
ب و .بوده استيانرژيآزاد

منيايانرژمينيببديبگذار خب، د؟يايامواج اصال از كجا

انيااي  شوند؟يم جاديامواج از ابتدا چگونه

ريمثال سخنرانايو،يشاخص اقتصادكياعالماي،ياسيخبرسكيموج ممكن است بعنوان مثال در اثر هر وسيفالن ايجمهور،
غيميابالغ تصم و ، غرهياز فالن مسئول هر. شده باشد جاديا...رهيو اكيچرا كه منياز توانند به نوبه خود، با برهم زدنيعوامل

ب و تقاض«نيتعادل و از نوع پتانسيانرژي، نوع»اعرضه اليخاص ، در ماركت انديو انباشته نما جاديرا يبراتاينهايانرژني، كه
م جد«را به سمت»متيق«تا شوديآزاد شدن مجبور را»دينقطه تعادل ق«كه آن . نامند، هل بدهديم»يمتيهدف

جد» موج«نيالهيبوس»متيق«از آنكه پس ايعني– رسديميديبه نقطه تعادل مينقطه و تقاضا باهم برابر يكه مجددا عرضه
، تخليدرون انرژي–شوند و بنابراهيبازار م»متيق«نيشده و توقف . رسديبه حال سكون

انيبنابرا ، درواقع مجموعه كهيماركت كه موجب(يخارجيروينكيدر اثريلحظاتيبراكيهراز هزاران موج مختلف است،
و تقاضا شده است ق شوند،يم جاديا) برهم خوردن عرضه و برايرا تا هدفمتيو پيمدت زمانيخاص و برند،يمشيمشخص به

، بدلدنيپس از رس قيدرونيشدن تمام انرژهيخلتلينمودار به آن هدف نمتيماركت، و موج حاصله بهزيمجددا متوقف شده
.رسديمانيپا

امياگر بخواه پس باميكنيجمع بندرا نجايتا :كهمييبگودي،

سكيمانند(يرونيبيعامل-1 )ايياقتصادايياسيخبر م.... .شوديبه بازار وارد

ب-2 منيتعادل و تقاضا برهم اليو پتانسيدرونيانرژيو نوع خورديعرضه ميمثال مانند فنر.(گردديم جادي، دربازار يكه فشرده
و منتظر است تا در اول و انرژنيشود )خود را آزاد كندليپتانسيفرصت رها شده

قرهيذخيانرژ-3 ممتيشده در ماركت، ق دهد،يرا به سمت جلو هل جدمتيتا با رساندن بازار بتواند مجدداد،يبه نقطه تعادل
و سكون برسد .به حالت آرامش

دل-4 در«ومثال مانند(كه ماركت دارديتيماهليبه پ ستميسكي»ايسطح آب و بهم ا)است وستهيكشسان »متيق«حركتني،
م» موج«كيبه صورت»ييانتها«به نقطه»ييابتدا«از نقطه .رديپذيانجام

د» موج«نيا-5 طبگريمانند تمام امواج ،»يشدت انرژ«يدارانيشده است، وهمچنليتشك» دره«و» قله«ي، از تعدادعتيدر
حت» دامنه نوسان« وديتوانيم»وتيال«كه بعنوان مثال درمبحث. است»يزمانوديپر«يو اقيدقيهايژگياز ، مطلعنيتر امواج

.ديگرد

پ» پشوتنبه سبكديتر«فلسفه روش-6 ادايبر بهيعني. شده استفيو تعريو سوار شدن بر آن، طراح» امواج«نيكردن
منيچن» پشوتن«عبارت بهتر، ها«نردبان هستند كه درواقعكيكه امواج مانند كنديفرض و دره ها«همان» قله ها نياي»پله

از بااليو همانطور كه شما برا! نردبان هستند پاكيرفتن هايخود را برروينردبان، ميپله زين» پشوتن«در روشد،يگذاريآن
رودنيپريبرا پا» موج«كييبر روي، هايخود را بر و دره ميقله ها !ديگذاريآن

خرفيقصد تعركهيهنگامنيبنابرا-7 و دره ها داريو فروش خود را برباالديسفارشات اديباد،يقله ها ديينكته دقت بفرمانيبه
ا كنيرا برايكه همان قله زد،يسوار شدن انتخاب !در ماركت باشديجارياز موج فعليا رمجموعهيكه
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ولديرا داشته باشAگرفتن از موجياشتباه است كه مثال شما قصد سوارنياگريد بعبارت اينقطه ورود خود را برمبناي، يقله
كنBاز موج و موجديانتخاب ،Bپاياساسا موج و به هدهيرسانيتمام شده ، كه نداشتهAرا با موجيداريارتباط معنچيباشد

!باشد

پايسمت چپ، مربوط به موجيقلهد،يكه شما قرار داديشكلنيبعنوان مثال در هم و به انياست كه قبال كامال تمام شده
و تخلياست وهرچه انرژدهيرس .نموده استهيداشته است، آنرا قبال بطور كامل آزاد

جدكيشده است، اساسا جادياريكه در سمت راست تصويموج اما هديموج قدرتمند ندارد،يبا موج قبليارتباطچياست، كه
بگيوحت و سوارنيو بنابراد،يريممكن بود كه اصال درخالف جهت آن شكل ، ياگر شما قصد سوار شدن بر موج سمت راست

بد،يگرفتن از آن را دار راكهاستيمعنيكامال پا(نقطه ورود خود به ماركت ) نردبان استيبررو تانيكه همان محل قرار دادن
ايبرمبنا غيقله !ديي، انتخاب نماريسمت چپ تصو رمرتبطياز موج

م گفتم ا دانميكه عزيبرخيحرفها ممكن است برانيكه ترياندك زانياز و نامفهوم باشد، چرا كه تمام تازهيوقت درهايمبهم
نكيحداقل به اندازهيبه گذشت مدت زمان كنند،يم فاركسشروع به كار كردن در  دارند، تا چشمانشان از آن حالتازيسال

و ناپخته درب .گرددليتبددريتركيو متخصص مجهزو به چشمانديايخام

ديدرهايتر چشمان ، هنوز عادت به و بطودنينوآموز ، از دور دست نمچارت و  افتهيزيمانند چشمان تجه توانندير جامع را ندارد،
و نزددريتركي و امواج دور ، بعنوان مثال كل حركات ببكيكهنه كار و امواج را تشخنديدرون چارت را .دهندصيو الگوها

ميدرهايتر توجه تغ تواندينوآموز صرفا خيدر لحظات جارمتيق راتييبه و چشمان آنها اگر ، جلب گردد، خوب كاريليبازار
دايحداكثر قدرت قرار دادن چهارديكند شا تر. خود داشته باشدديپنج كندل آخر را در دامنه باكيكهنه كاردرياما لپ تاب

چشيميافقدهيصفحه كش و مدهيآنقدر ورز مانشخرد، ،كيبا تواندياند كه و از عقب تر بسنگاه جامع اريبسارينه تنها تعداد
حتد،ياز كندل ها را ببنيشتريب و الگوهاهيكليبلكه ، تشخكيكالسيامواج، حركات صيرا كه در كل چارت قابل مشاهده اند

!دهد

ادريتر»نيدورب«آماتور به چشماندريتر»نيبكينزد«چشمانليتبديعني،يروندنيچن طب،يحرفه و بطور ويعيحداقل
تا6نيبي، به مدت زمانطيشرانيدربهتر و فعالكيماه ، كار نيچشمتيسال مازي، و طول !كشديدارد

همقايدق ترليدلنيبه دريدرهاياست كه تمام يكه صرفا با تعداد اندك شونديميي، جذب روشهافاركسنوآموز در آغاز كار خود
، سروكار داشته باشدييانتهاياز كندل ها تر رونديمكيكندل استيبعنوان مثال به سراغ الگوها. نمودار ايو كنند،يمديو با آنها

پ موتيعاشق دنگيآماز شوند،يها و نهايآرمانيايروگريكه ختايآنان است، و باپشتكار باشند ممكن استزهيباانگيلياگر
و مثال با خودشان بگويرا براييروشها تا:كهنديخودشان ابداع كنند س1ميفرمياگر در و كندل بعداهيساعته، سه كندل يبود

، پس من باالديسف بانيايشد ، منييپاو كنميميكندل ، سل !رميگياون كندل

دجيبتدر اما ترديو با كامل تر شدن دامنه م رود،يمكيكالسيبه سراغ الگوهاجياو به تدر در،يچشمان كه قادر شوديو متوجه
و اندكييشهاياست بعنوان مثال آرا ، دو دره حتيچون سروشانه، دوقله .دهدصيمثلث را تشخيبعدتر

ميروزتاينها ديمكيهارمونيكه به دنبال الگوها رسديفرا ، چون حتگريرود پيچشمانش و قورباغهدايقادر به كردن خرچنگ
چ(!!) هم  !!ارت هستنددرون

ا اما و هنگامنيهمه ميوارد مرحله چهارم از روند تكاملدريتركهيماجراها صرفا تا پله سوم است، چشمانشگريد شود،يخود
و ذهنش آنقدر با چارت آشنا شده است، كه تمام اند رو كاتورهايآنقدر مجهز ميرا از بهيچارت به دور و صرفا با نگاه اندازد،

پامتيقنموداركيويخالريتصوكي و چيمنييكه در درون آن به باال نييزهايرود، همه آن مازيرا كه نديبيدارد به سهولت
پ و برمبنا كنديمدايو مديخريها را براميتصمنيآنها بهتري، ، انتخاب ا. كنديو فروش كارها را به همان اندازهنيو البته تمام

م و بدون فكر كردن انجاميكه شما هنگام رانندگ دهديناخودآگاه انجام و ترمز را ناخودآگاه و فشار دادن گاز ، عوض كردن دنده
!ديدهيم

ز بعنوان كنريمثال شكل ن» شدهتيچشم ترب«كيد،يرا نگاه هازيبدون نيحت(صفحهيبررويابزار اضافچيبه بهازيبدون
مييجادوينگهايموو ايم!)ديكنيكه شما استفاده و بزرگ درون :دهدصيچارت را تشخنيتواندبه سهولت امواج كوچك
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ايبرخ ، صعودنياز مبيشيعني) قرمز رنگ(ينزولگريديو برخ) زرد رنگ(هستنديامواج پايآنها باالاينييتواند به سمت
ادريتركي. باشد اصيتشخيبرايحرفه هيازين»بيش«نيجهت .ندارديگريد كاتوريانداينگيمووچيبه

ريطرف از ااتياضيهمانطور كه احتماال در درس پا» جهت تقعر«ياز امواج دارايبرخد،يخوانده و برخنييبه سمت يهستند،
،گريد و روبه باال استيعنيبرعكس . جهت تقعرشان مثبت

ادريتركي منيايبرمبنايحرفه پيجهت تقعر رانيهم. بازار ببرد» قدرت«بهيتواند بارديگيماديمتوسطدريتركيكار تا
و مقايخط روند متوالنيرسم چند باسهي، . انجام دهد گر،يكديآنها

ااديجهت تقعر را شمانيهم اگريكدياز نگهايكه با نگاه كردن به فاصله مووديگرفته و ازايآ نكهي، گريكديدرحال بازشدن
!ديدهصيشدن به هم، تشخكيدرحال نزدايهستند

بس رممكنيغمينوآموز، اگر نگودريتركيچشمان جوان اما ، الاقل اديبعارياست درونيامواج را به درستنياست كه بتواند
پ: كنددايپريتصو رسشيكه از كجا آغاز شده اند؟ تا كجا قدرتاياست؟ جهت تقعردهيرفته اند؟ چه وقت عمر آنها به اتمام

غنيا و  ....رهيامواج چقدر بوده است؟

ا خالصه شايها را گفتم كه به آن دسته از دوستان نوآموزنيهمه اديكه و از ، ا نكهياز خواندن مطالب فوق نيبه نظرشان
پيمطالب اندك و و مبهم مدهيچيسخت بميبگو رسد،يبه نظر هريروندنيا! خودشان را نگران نكنند هودهيكه است كه الجرم

ك. كنديميطيدريتر ياهيكه موفق شدم حركات مارگونه ماركت را از زاويبارنيدارم كه چطور اولاديب امالمن درمورد خودم
ب د نم،يدورتر چگريآنچنان به وجد آمدم كه فكر كردم و به آخرزيهمه و البته !!!ام افتهيدست فاركسرازنيتمام شده است

!باطلاليخيزه

، وقت پس ميشما هم اميگويبهتان اينگرانيبدون ذره كنني، ميبيليخد،يبخش را نخوانده رها نياديكه االن داردييفرمايجا
م زهايچ مديخوانيرا نمديكنيو فكر ا! نترس! خانم جان! آقاجان!!ديخوانيمديكه دار فهمميكه من و به ذهننيرهاكن ، قسمت را

ال ، تا خودشان به موقعش به تو بگوزمو به چشمانت فرصت بايكه قدم بعدنديرا بده !كدام استيبردارديرا كه

و نابغه باش شما و عالقمند ن12يال6يخودتان را كه به زمانيروند تطابق چشمديتوانينمد،يهرچقدر هم كه باپشتكار ازيماهه
ا سرنيدارد، از اد،يكنيط عتريحد ميجاكييوقت نكهيكما كن(!)دي، هرچقدر كه زور بزن شوديبدنتان زخم ديتوانينمد،يو تالش
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و زخم خودتان را سرعت بخشاميالتروندياهيثانيحت ميپس برا.ديپوست برو مطلب! نخوان آقا! نخوان خانم:ميگويبار صدم
و حالش را ببريبعد دنيدرهايتر«ازيكه راجع به تعداد! را بخوان !است»ايموفق

بهكيو با پشتكار تاپزهياز شاگردان باانگيليخي، بهرحال همانطور كه عرض كردم باتوجه به آنكه براميبگذر ، كه از ابتدا تا
ر ، كامال منطبق بر برنامه هايزيامروز ، كار كردهيو آموزش كشبنده و زحمت پدهياند و درشياند آمده اند، واجب است كه

، به تدريفاز از روند آموزشنيا دجيخود كه»يانرژ-از امواجيبعنوان منبع-ماركت«مدرن دگاهيبا آشنا شوند، مجبور هستم
ننيا واشي واشي ن» قدرت بازار«همانيعنيبحث مورد عالقه شمايانشاهللا به زودميشروع كنم، تا بتوانزيحرف ها را زيرا

.مييشروع نما

ا خب، شديليخ نكهيمثل !مياز مرحله پرت

كنديده اجازه و جور سعمي، پس گفتميمبحث را جمع ، را» موج«كيكه ابتدا به راه افتادنميكنيميكه ما در روش خودمان
تا( مي–ميكنيمدايپ)قهيدق5ميبعنوان مثال در هاميكنوسپس تالش ا-موجنيايتا در قله ها ودره و ييها ستگاهيبعنوان پله ها

اميبپرورموج مذك برروي–مناسب ، سوارنيو از آنجا به بعد از !ميريبگيموج

، در شكل اما ايكه در باال مشاهده شد، از آن قله قبليهمانطور كه گفته شد جدنيتا اود،يقله ، كه يلاساسا دو موج مختلف بودند
و سپس دوم هيكامال تمام شده بود ميبه اوليربطچيكه و البته در مدت زمان ننياانينداشت به راه افتاد، ، بازارزيدو موج

كايمدت و بدون انرژمالرا بصورت .نموده استي، سپريخاموش

مگريد كباريو سل(كه بر طبق روش بندهميكنيتكرار ميو شخصياقهيكه البته كامال و شما هديتوانياست برينگرانچيبدون
و تصم ايكارنيچن)دييخودتان عمل بفرمايشخصميطبق روش بهيكامال نادرست است كه برطبق قله موجكيكه متعلق

بيو تمام شده است، برايميقد جدكيرسوار شدن ، استفاده نمادويموج و درحال حركت .مييزنده

!!هست كه اصال ماجرا از كجا شروع شد؟ ادتاني

عز بنده ميزيداشتم پاسخ همان دوست آمينامه خودشان را با آن ناسزايكه ابتدا دادميرا . آغاز كرده بودند(!!)زيمحبت

و دوما را خدمتتان گفت واگر ، موارد اوال :ميرسيم» سوما«اكنون به موردنيو بنابرام،يخاطرتان باشد

نميدر برخ-سوما تاديتوانيمواقع امواج آنچنان قدرتمند هستند، كه اايقلهچيه قه،يدق5ميفرميدر پا گذاشتنيرا برايدره
پيبررو ، و سوار شدن بر موج .ديكندايآن

و شدتيكه ماركت دارا-يمواقعنيچن در و معموالاديزاريبسيقدرت دو ساعتيكيرا در صرفاپيپ 150يال 100است
دديبا- كنديميط پ(!) بر كولدنيپريمناسب براتيموقعيگريبه گونه ، هنگاميكه انشاهللا بزودد،يكندايامواج را كهيآن را

.خواهم دادحيتوض خدمتتان،ميبرس» قدرت بازار«به مقوله

سررميديليخديببخش و بديباعايشده .افتميراه

پاكي و متاسفانه امروز تا و تدرانينفر در دفتر كار، منتظرم نشسته است،  دارم،سيروز مسلسل وار كالس

ميهمگ پس  سپارم،يشما را تا شب به خدا

و پاسخ«كيدر تاپ!)يوالبته كوپن(با حضور فعالديكه بتوان دوارميامو و به دور از احساساتيدهايتر» پرسش رايموفق، سودآور
.دييخودتان تجربه نمايبرا
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پير كهميو بعنوان مثال گفت.ديببريدر ماركت

و آب پايه باالتر .تر قرار گرفته باشدنيياز همه

:د

هرميكرده باشي ايكيبهبيرا به ترتكيو نياز
، المپ م»3شماره« گرفت و هرگاه شود،يروشن

هرم،يدار» راهنما ايروشنييتوانند به تنهايمكيكه

 به سبک پشوتن دوره مقدماتی

ھم2شماره و جواب با  سوال

، به نوع روند جا نگهايمووتيبا استفاده از وضعديتوان
ز :برقرار باشندريسه شرط

. سمت باال باشد

قرمز از همهيعنيباشد،يآب>سبز>بصورت قرمز نگهاي

.قرمز رنگ باشدنگيباالتر از موو) price اهماني

، برقرار هستنديروند صعودكييسه شرط مذكور برا

هابيرا به ترت» راهنما ينام گذار3و2و1يبا شماره
ق گنگيموويدر باالمتيبعنوان مثال هرگاه قرمز قرار

منيا صلهز رفت بالفا : گردديالمپ خاموش

م چراغ راهنما«اي» المپ«سهد،ييفرماي باال مالحظه
.عدم وقوع شرط متناظر با شماره خود باشندايع

ب فارکس

شیمسابقه ھفتگ

:سوال
: مقدمه

مميقبال گفت تويكه چگونه
سديبايصعوديدر روندها

، بهيآبنگيشب موو-1

يقرار گرفتن مووبيترت-2

امتيق-3 ي(بازاريلحظه

ز بعنوان سريمثال در شكل

سهديفرض كن چراغ«كه
بعن.ميشروط اختصاص ده

زمتيق قرمزنگيمووريبه

پس همانطور كه در شكل
و نشانگر وقوع خاموش بوده
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. قرار داشته استيكامال نزوليتي واضح در وضع
متيو ،يزوج ارز مذكور از رسانه ها اعالم گردد

م پي داده و به اندازه ده ها در همان جهتپيشود

يروشن شدن المپها را برابيترتنهيباشند، كدام گز

 به سبک پشوتن دوره مقدماتی

ميط به زوج ارز كه بطوردييفرمايدلخواه را مشاهده
درجهت تقوياقتصادي، اخباريلحظه وبطور ناگهاننيم

با سرعت هرچه تمام تر به سمت باال هل دامتيق،ي

در انگريببيت باشنديروند صعودكيشروط مذكور
م به درستي– چپ ؟ دهدينشان

ب فارکس

:مسابقه سوال
ز در نمودار مربوطريشكل

دقديفرض كن در همقايكه
بعانياجهيو درنت يرونيمل

م .كنديحركت

به ترت3و2و1ياگر المپها
چ–نمودارنيا از راست به

3-2-1)1نهيگز

2-3-1)2نهيگز

3-1-2)3نهيگز

1-3-2)4نهيگز

2-1-3)5نهيگز

1-2-3)6نهيگز
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صح:یصبحگاھنیتمر ؟حيپاسخ  مسابقه
.سالم

.ريبخيصبح همگ

و حوش آن سپر دانميم ، حول و حواس ها و همه فكرها ، داغ است، !كنديميكه فعال بحث مسابقه

ده پس ، خودتان اندكدياجازه بيبررويابتدا ، و بررس شتريجواب مسابقه .دييبفرمايفكر

. خواهم كردهيپاسخ مفصل تر را خدمتتان ارايگفتم كه بزود روزيد

مشيپ اما بواز دوست خواستمياز آن و اژهيان عالقمند ، خواهش كنم كه خودشان درباره زيعل-چرا نكهيشاگرداولها ريرغم شكل
صح- گزحيپاسخ ، ، در تاپ6نهيمسابقه و پاسخ«كيبوده است .بحث كنند» پرسش

ميصرفا زمان3چراغ شماره-ييراهنما( .)گرددايمح»شنيگرفتن پوز«ي، برايآبنگيمووطيكه شرا شوديروشن

سليتشكيگروهتيفعالي، براكيكه در آن تاپيميتنيامينيبب م گناليشده، فقط به درد هميگريديكارهااي خورند،يگرفتن
 !!!بلد هستند بكنند؟

 سر كار رفتيم
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ب و دومستيروز
ماز،ميدانم چه بگوينم ا كشميخودم خجالت !افتادم شانيكه در دام

مو ميكه نتوانستم آن مطالب كشمياز شما خجالت ،سميبنو تانيبرا خواستميرا كه 12چون خدا شاهد است كه ساعت .. كامل كنم
و االن كه ساعت ن12بهقهيدق10كالس دارم، !!ام افتادهياست ،هنوز راه

ا-مانند شما-خداراشكر عموم شاگردان بنده البته و محبت دارند، كه هرچقدر هم در اثر بدقولريحقنيآنقدر به بيلطف يو
مينظم و معطل حتيمن منتظر آمكييشوند، هرگز و جمالت محبت همزيكلمه جز عبارات خود بر زبانيشگيو قدرشناسانه

خودربهرجال قطعا خودميول... اورندينم اي، به اندازه كافشيدرون دينظميبنياز و ،ريها شرمندهيبه اندازه كافرفتن ها
.شوميم

ميزيقسمت از كل آنچكي، پس فعال فقطميبگذر و از شما.ميگويم تاني، براسميبازار بنوتيدرباره وضع خواستميرا كه
م ا كنميخواهش نني، همزيبار نشهيمثل و امهي، ناقص بودن .ديخودتان ببخشيمتن را به بزرگوارنيكاره بودن

:بازاریفعلتيوضعیبررس
بسيمناسبتيخوشبختانه فعال بازار دروضع و سيو فرعياصلياز جفت ارزهاياريقرار دارد، ايديخريرا برخيخوبيها گنالي،

) فروش:و البته مخصوصا(فروش .صادر نموده اند!

ادييبفرما دقت ، كه سلطان بازاريتا زمانتيوضعنيكه ورياخيبه روند نزول ورودالرييعنيبرقرار است خود ادامه دهد،
و بالتكلي، در هر نقطه دلخواه شانياكهيدرصورت افيمجددا رنج كليفيبالتكلتيوضعنيگردد، نتيخود را به اشاعهزيماركت

.خواهد داد

چ به منياتيوضعي، بررس شتريبيپردازهيو حاشينيهرحال فعال بدون مقدمه يتا چشم انداز بهتر.ميكنيجفت ارز را آغاز
آ .ميتمام بازار داشته باشياحتمال ندهينسبت به

1-EUSUSD :زدر :دييآن را مشاهده بفرماقهيدق15ميفرميتاديتوانيمريشكل
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م ، مالحظه و ظاهرا شراينزوليتيهمچنان در وضع EURUSDكهدييفرمايهمانطور كه در شكل مشخص است طيقرار دارد،
م SELLاز نوعيشنهايورود به پوزيبراهياول (باشديرا دارا ا. پكيمربوط به حدودريتصونيالبته است، چونشيساعت

زييپاسخگو ، باعث شد وقفه اردياديبه پست باال پنيارسال ام.ديايبشيمتن )بازهم شرمنده

رو اگر ، پوزنياياز قبل، بر اشنيجفت ارز هديفعال داشته ميولچ،يكه شوديخواهياگر تازه االن ،ديوارد آن

با.ديكنيخود را دو بخششنيو بعنوان مثال پوز!ديمحتاط باشيكه خواهم گفت اندكيليدال دبهيبا بخش آن واردكيو صرفا
و برا ، تغيبازار شده و تاييمانند واگرا(مشكوكطيشرايبرخرييبخش دوم، منتظر گذشت زمان )وقهيدق15ميدر .ديبمان...

م بعنوان :ديتوانيمثال

خد،يريبگيو فوريقسمت را بصورت دستكي-1 .ديرا انجام داد، از آن جا نمانيتنديليتا اگر بازار حركت

كن-2 زليدره مناسب تشكنيتا اولدياما درمورد بخش دوم، بهتر است اندك صبر و سپس درست ، براريشود، بهيآن ورود
كمنيبازار در بهتر ، و انتظار بكشنيزمان مناسب .دينموده

م اما ، با وضع رسديبه نظر !ميجفت ارز مواجه باشنيايبررويتردهيجيپتيكه امروز

دديببخش... يپس با عرض معذرت فراوان، با عرض پوزش فروان، با عرض شرمندگ. واقعا اصال فرصت ندارمگريدوستان،
ت مياز موارديبرخ ترواريفراوان، فعال فقط بصورت و ابهام انگ«بعنوان خواستميرا كه  سم،يبنو تانيبرا» بازارزيموارد مشكوك

باريبصورت بس و خالصه . كرد اهمخوانيمختصر

سا ضمنا ه ستند،ينيرانيايفاركسيو فرومها تهايمطمئن هستم شاگردان امروزم اهل مطالعه ا نجايموگرنه حتما زين شانياز
!كردميميعذرخواه

ننيهمچنو ، مفصليمشابهطيشرانيانشاهللا بعدا هر زمان كه مجددا بازار درچند،يدرباره خودتان نگران نباشزيشما قرار گرفت
.خواهم دادحيتوض تانينكات را برانيتر هم

و ابهام انگ موارد روزيمشكوك : ورودالرييبر

ز همانطور تايدتريجدتيكه وضعريكه در شكل مقهيدق15ميچارت را در م دهدينشان اد،ييفرماي، مالحظه يگنالهايسيپاره
و عال دميخطر و ترديخود، اندكشنيگرفتن بخش دوم پوزيكه ما را برا شونديمدهيهشدار دهند :دينمايمديدچار شك
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بس. قرار دارديكانال نزولكيدر وروي- شياريمعموال مبياز كانالها در خالف جهت انيبنابرا. شكننديخود، نيا نكهياحتمال
، بس .باالستاريكانال به سمت باال شكسته شود

كن-2 ب ورويكه اگرديدقت بسريكل بازار را تحت تاثد،يايبه سمت باال و احتماال ، فرو NTZطياز ارزها را در شراياريقرار داده
حت: مانند. برديم و بهيپوند، فرانك،  ....ونيبه وروي،نيپوند

 NTZطيابتدا بازار به شرارايز!دينشو BUYشنيو وارد پوزديبه سمت باال حركت كرد، عجله نكن ورويكه اگرديمواظب باش-3
م با شوديوارد بديكه و نظاره نمودياز آن باق رونيصرفا ، به تدريو سپس اگر قصد صعود واقع. ماند در نگهايمووجيداشته باشد

شقهيدق15ميتا ابيو ترتبي، با .روند را به شما نشان خواهند دادرييتغنيمناسب خود،

تاييواگراكيهمانطور كه در شكل مشخص است-4 احتمال بازگشت رونديبرايشده، كه هشدارليتشكقهيدق15ميدر
ا. است و ممكن است به سادگكيفقطنياميالبته همانطور كه بارها گفته ، ، بازار بر واگرايهشدار است غلبهييهرچه تمام تر

و مجددا به سمت پا .ادامه دهدراحركت خودنيينموده

بسكيخودشنيا اتفاقا كهارينكته :مهم است

: نكته

سييواگراكي اگر شديادامه حركت قبليبرايقدرتمنداريبس گناليشكسته شود، ، صادر خواهد !بازار

نيلزوما به معنييپس هر واگرا .و ممكن است اتفاقا برعكس آن باشد ست،يبازگشت روند

م-تيسطح حماكيكه 1.3800ماننديشدن به عدد رندكينزد-5 از گردد،يمقاومت نسبتا مستحكم محسوب ممكن است
،كينييپاايدر باالپيپ20يال15كه بازار حدودايپس بهتر است تا وقت.دينمايريجلوگمتيق شتريبزشير و مهم عدد رند

!ميزيقرار دارد، از ورود به بازار بپره

ع;اريبس تذکر :و ھشدار دھندهیبازگشتمیمھم درباره مشاھده
رادييلطفا دقت بفرما !ميكنينم»ينيبشيپ«كه ما در روش خودمان مطلقا بازار

باميكنينم»فيتكلنييتع«بازارياز آن بدتر براايو و به باال برودديكه االن !!نرودايروند خود را برگرداند

بهيكسانيكه فوقا اشاره كردم صرفا برايلذا تمام مواردو  را دارند،ديجدشنيپوزكيصادق است كه تازه قصد ورود

، از قبل پوز وگرنه و فعال دارشياگر مانند شكل اول هيگنالهايسنيايرغم مشاهده تماميعلد،يباز يكار خاصچيهشدار دهنده،
ب و دقت !ديانجام بدهديبر روند بازار نبا شتريبه جز انتظار

و كوتاه شدن مطلب امروز از همه دوستان عرض پوزش فراوان دارميبابت هول هولكگريد كباري ، مسلما مقصر صرفا بنده. شدن
و نبا بكيبهييوقت شما را صرف پاسخگوديبودم مينامه با! كردميارزش مديو درواقع تا شما با بمباران كردميفقط صبر

،يخود، مثل روزهايشگيهم دريكنترل اجرا خودتانگذشته مكيتاپنيا نظم .ديگرفتيرا بعهده

!!هستمنميمن االن درحال استارت زدن ماش.سالم

ا60كهميخواستم بگو فقط ، بابت و الصاق آن تصويمجبور شدم برا نكهيهزارتومان طلب بنده از شما ك،يدر تاپريدرست كردن
 !!!رميبگييبرخالف جهت واگراشنيپوزكي
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م !؟يخب پس چرا در دمو نگرفتدييگوياالن البد

ايشنيبه همه شما قول دادم كه هرپوزكيتاپيچون در ابتدا. واضح استلشيدل بررميگيم نجايكه در و منطبق ، كامال صادقانه
.خودم باشدياكانت واقع

، فقط برايكه گفتم صرفا شوخيآن طلب البته !ديبزنيانشاهللا لبخند نكهيايبود

ميبه آن اشخاصيياگر آن را گفتم صرفا به جهت پاسخگوو انديگويبود كه ايرا به قصد منافع مالكيتاپنيبنده ،  جاديخودم
!!كرده ام

د من  ...گهيرفتم
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ب .و سومستيروز
م با رسديبه نظر اييروزهاديكه ، حتما و بگواديفر نجايكه بازار نامناسب است :كهميبزنم

ها!انيآقا تر! خانم !دينكنديبازار نامناسب است

:نامناسب است چون بازار

تا نگهايمووتيوضع-1 تنقهيدق15ميدر پدهي، در هم چنگال«كياي» پنجه دست«كيمثلديباكهيدرحال. استدهيچيو بهم
و با فاصله مناسب باشند» سه پر (كامال باز دنگيحداقل فاصله هر موو. )باشدپيپ10به اندازهيگرياز

ايبهايش. درجه باشد30حداقلديبا نگهايمووبيش-2 بنيكمتر از !درنظر گرفت تا روند داريتوان افقيم شتريرا اساسا

تايياگر واگرا-3 نم ااصاليد،يشويمديمسلما دچار تردد،يمشاهده كرد5اي15ميدر بسايديكنيورود محدوداريصرفا با حجم
و در نقاط مطمئن تر ، .تر

هم بعنوان هيدر حوال»ييواگرا«كهيتا زمان روزيدنيمثال در ماركت وجوديروند مشخصچيعصر، شكسته نشده بود، اصال
آوشنيافراد پوزينداشت، كه برخ و دست و به حساب روش بنده گذاشته اند و مثال استاپ خورده اند، بهزيگرفته اند  داده اند

ا !»خورديماديزپروشش استايفالن. بعله«كهيعده

ا شكليكه چه حركت خوبدييمالحظه بفرما) همانطور كه صبح وعده آن را داده بودم(ييواگرانيو اتفاقا بعد از شكسته شدن
، كه كامال هم بر قوان منيگرفته و بسديتوانستيمنطبق بوده .ديرا از آن بدست آوريخوباريسود

ا اصال بديباخودتان فكر كرده و آنالييشنهايپوزيتمامنيكه چطور ممكن است كه از و بصورت كامال زنده نيكه بنده به شخصه
ا ازكيتاپنيدر  درصد هم كمتر باشند،10گرفته ام، تعداد استاپ ها
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ساليكه برخييشنهايدر پوزيول ميو روشهايشخصقيافراد، با ، و صرفا با استفاده از نام روش بنده نيا رند،يگيدلبخواه خود،
و موقع !!د؟ياياشتباه از كار دربتيهمه استاپ

باديكنينم فكر جاديقاعدتا اشكال كار  باشد؟؟يگريدياز

همنيمهمترو نييهاتيو موقعد،يكنيم» طمع«ديكه دارنياشكال وارد»الدهيايهاتيموقع«به اسم ستند،يرا كه اصال مناسب
م !د؟يشويآنها

.ميبگذر

ويروشيپيدر حال نبرد با سطوح مقاومت ورودالريهرحال فعال به تاژهيخود، به .ساعته است4ميدر

تاييواگراكيهميطرف از ، كه تا تكل1ميبزرگ در نمفيساعته شكل گرفته متيقياز ادامه روند نزول توانيآن روشن نشود،
.مطمئن شد

مميگويمگريد كباريپس :روميو

ترطيشراهيكلكهيزمان تا ، مطلقا !دينكنديروش فراهم نبود

و لوبنيقوان ، نخود كني، كه هروقت دلتان خواست دوتا ستندينايروش تاد،يآنها را استفاده بگريديو جهار !!دياندازيرا به دور

ا حتما ايو منطقليدلكي،نيقواننيتك به تك جاياستراتژنيداشته اند كه بنده آنها را در امي، .داده

.سالمزميدوستان عز
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د دانميم و ايدشواراميا روز،يكه احتماال امروز .ديرا پشت سر گذاشته

ميول ايكيكرد كه بازار به قول شوديچه ، تا اندازه ز«ياز دوستان عمده حركات خود را در ساعاتيعنيشده است،»!!يشب
ميانيپا .دهديتهران انجام

سع پس كنهيو سرمايكه تا ان موقع انرژديكنيشما هم .ديينمازيخطرناك پرهيهاتيو از ورود به موقعد،يخود را حفظ

. لحظه بازارنياتيدرمورد وصع اما

متيتنها دو موقع متاسفانه !كه قابل اعتنا هستند كنميرا مشاهده

زو و حسابيهاتيموقعاديتازه آنها هم و درست !ستندينياستخوان دار

ا به هم نكهيهرحال باتوجه به نشنيدو تا پوزنيالاقل و خمهينصفه  كند،يميريدوستان جلوگيغلط برخيهاشنياز پوزيليهم از
خيول.كنميمهيارا نجايا :ديمجبور به گرفتنشون نكنيليشما خودتون را

:پونددالريابتدا برا-1

BUY STOP GBPUSD =1.6105 
SL= 6030 

TP= +30+50 
:ورودالريياما برا-2

SELL STOP EURUSD = 1.3740 
SELL2 = 3730 

SL= 3800 
TP= +30+50 

دقيهنوز نزول ورويكه روند جالبه ! برعكس پوند استقايو

ا البته پيولشهيمنينجوريكم !اديمشيباالخره

مييقابل توجه اونهاژهيبو ،ي، همبستگ كننديكه فكر دقيعنيدو جفت ارز ع كسانيقايحركت !!همشوننيو

و پوز وروينيبيباالخره همبستگ خب، !پوند را به استاپ رساندشنيو پوند كار دستمون داد،

ظريشنهايپوزفي، در تعرديياگه دقت بفرما البته ، نكات اتيرعايفيفوق ا نكهيشده بود، تا باتوجه به دونيتذكر داده بودم
!دو معامله با ضرر مواجه نشودندي، الاقل برا ستندين»يالدهيايتهايموقع«اديزتيموقع

ا البته ، كهينوشتم كه برخنيايدوتا معامله را فقط برانيهمانطور كه گفته بودم با«دوستان سليعشق فشردن دكمه ممكن»و
ق روتينامناسب تر تمام شود، حداقل به تبعيارزهايرويريگشنيپوزمتيبود براشون به دو مورد معاملهنياياز بنده صرفا

.ندينما

زيينهاجينتا نكهيا خالصه :در آمده اندريبه شرح

1-GBPUSD :

SL = -75 
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2-EURUSD :

TP1 = +30 
TP2 = + 50 

TOTAL PROFIT = +80 - 75 = + 5 
ا  TOTAL PROFIT = + 5:مجموع معامالتموننديشد برانيپس

مشنيپوزTPبدونيالبته اگر كس ، احتماال .هم سود بكندپيپ 130، تا حدود ورويشنيپوزيرو تونستهيگرفته باشه

ايول عيهاشنيكه پوز ذارميمنيمن اصل رو بر همنايشما هم .بسته شده باشندريمقادنيمانند من با

هم بهرحال !، خدا را صد هزار مرتبه شكرميهم كه ضرر نكردني،

!!راهمون هم درآمدهيتومان پول كرا5به قول معروف تازه

و دقت كرده باش دوارميام ، و پوزميگرفتيرا دو قسمت EURيروشنيكه پوزديحواستون بوده .يقسمتكيرا GBPشني،

كلو ريدرواقع بنده و عرق اشنيو فكر كردم تا بتونم دو تا پوز ختميزور زدم رونديكنم، كه برافيتعريرا به گونه يجفتشون
! نشهي، حداقل منفگهيهمد

و جهت الزم رو برايكه براتون تجربه شده باشه كه در بازار دوارميام پس مسيكه هنوز قدرت ، چقدرنكدايپرشيادامه رده
مديتر و پرر تونهيكردن ! باشهسكيدشوار

شايبرايحت ، عزياندكديمن كه بقول خودتون  باشم، زانيباتجربه تر از شما

چن چون هميبازارنيدر كلميكه ضرر نكنني، !هنر استي،

هاانياقا پس !، خانم

،دييبفرما باور و نه شماسكيپرر- كه مقصر بازار رنج !و نا مناسب، نه بنده هستم

نميحتو ، !كردشيكارشهياگه چند روز هم طول بكشه

ميتنها كار درواقع اميرا بلد هستيروشيكه وقتنهياميبكنميتونيكه ما تريخوبنيكه به وطيكردن در شرادي، ما را از سخت
م د داره،ينامطلوب، برحذر !مينكنيطمع اضافگهيپس

چنو باييروزهانيجدا در وحيبدنبال تفرديبروديفقط و ورزش گهيديو در روزهاد،يكه دوست داريو خالصه هرچ....و درس
ا !ديفرصتش رو نداشته

او همنياز اديتريكه فرصت مناسب برا-موضوع باد،يمطلقا ناراحت باشدينه تنها نبا-ديكردن نداشته كيمثلقايدقديبلكه
ا نودنيكه از مشاهده باريبچه مدرسه و ميليتعطديبرف، ، ذوق تو كنهيفردا ميو قند كاريليشما هم از تعط شه،يدلش آب

!ديخوشحال بشوهروزانه تون، به همون انداز
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چن مطمئنا بكهيفقط از سرماديهم طول بكشند، بتوانياگر چند روز متوليحت،ييبازارهانياگر در لهيكه بوسدينتون حفاظت
پ ، كاهش ،دايمواجهه با ضرر  نكنه

و شروع مجدديرنج فعلتياز اتمام وضع بعد ، به سادگكي، ايكيو ظرف فقطيروند قدرتمند در بازار نيدو روز به اندازه تمام
اشنيكه پوزيچند روز !كردديرا سود خواهدينگرفته

ايراست و مستندات پوزني، كسيشنهايهم شرح !استاپ خورده، فكر نكنه كه تنها بودهيفوق، كه اگر

ا كنيبه امضاد،ياگر استاپ خورده !ديمن نگاه

او كر«را با شاگرديكسانياستاپ نكهياز ا كجاي(!)»ريكبيپشونا شناياستادبابا !!ديخوشحال باشد،ينوش جان كرده
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پتيموقعکیھمنیا ، ھایکییشنھاديشبانه :از شاگرداول
 sezar_ironiنوشته اصلي بوسيله:نقل قول

ميهاتيبه نظر با توجه به موقع .هستيخوبتيموقعنيااديشبانه كه به وجود

شيصعوديآبنگييموتيوضع/ پونددالر  مناسببيبا

 شدهتيهم رعانگييمو فاصله- خط روند كوتاه مدت شكست
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ز!موافقم  شدن ماركت،!يباتوجه به شب

ميمناسبتيموقع رد،يبگشنياالن پوز خواهديميكس اگر .رسديبه نظر

نيخود را دو بخششنيپوزديتوانيم البته و ، ده) 6135(قلهنيآخريدوم را در باالمهينموده يقرار

.سالم

ايكيابتداديبگذار بهنياز نو«نكات مربوط مميبگو تانيرا برا»!!يسيباكالس ا دانمي، كه !!ديهست زهايچ نجوريشما عاشق

سد،يتاكنون متوجه شده باشديشا مميگنالهايكه من در نحوه نگارش اعداد مربوطه به .برمي، دو نكته را بكار

انياتيرعا و ، شاياز اشتباهات محاسباتزي، به ما در پرهيسبك نگارش نگونهيدو نكته  كند،يميانيكمك

س عالوه خيما را برايگنالهايبر آنكه ، ميليخواننده و باكالس تر نشان ! دهديدرخشان تر

سینگارشینکته دو :ھا گناليدرباره
زفيهنگام تعر-1 و و حدسود استفاده ...و25و20و15و10و5و0ماننديصرفا از اعداد رند گنالها،يسانينقاط ورود، خروج
. كنميم

هدييبفرما باور ، بخاطر چكداميكه تاحاال فق شتريبايكمترپيپ2از ما اايري، !!ميپولدار نشده

كن( مثال اديتوجه !)مثال استكيفقطنيكه

BUY STOP USDCHF@0.9735 
SL = 0.9710 
TP = 0.9770 

SLهنگام نوشتن-2 , TP , LOW , HIGH ,، ، دره ها بس.... قله ها چپياريدر رقم(از مواقع، از نوشتن عدد سمت
م)يراعشاريغ .رميگيفاكتور

( مثال كن: اديتوجه !)مثال استكيفقطزيننيكه

SELL STOP EURUSD@ 1.3740 
SELL2 = 3730 

SL1 = 3770 
SL2 = 3755 

TP = 30 + OP 
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ب .و چهارمستيروز
و همچنجيبه تدر مينحوه بررسنينوع نگاه ما نسبت به ماركت مم،يدهيكه از بازار انجام دق گذرديهرچه ترقي، دارد و كامل تر

.شوديم

هميهم بررس نباريا مشهيخودمان را مثل .ميكنياز سلطان بازار شروع

پ ضمن مطياست كه بازار در شرايروز كارنيكه امروز سوم داستيآنكه ناگفته و بدون جهت بسر .برديرنج

چن معموال ايطوالنيكه بازار مدت-يطيشرانيدر ا-و فشردهكيباريرا در محدوده نيرنج زده است، پس از آزاد شدن از
و غول آسااريزندان، حركات بس مييپرقدرت .كنديرا آغاز

ب كنميمديبازهم تاك پس اد،يخودتان را از دست ندههيسرما هودهيكه منيتا هنگام رها شدن هفتهايامروز، فردا توانديفنر، كه
، نهاياز سودهاديباشد، بتوانگريد .دياستفاده را ببرتيحاصله

: EURUSDتيوضعيبررس-1

:قهيدق15ميدر تا

.استيروند همچنان نزول-

بس نگهايفاصله موو- ،ارياز هم از(كم است نشنيورود به پوزيبرانيو بنابرا)پيپ10مثال كمتر .ستي، مناسب

از(استزيناچاريبس نگهايمووبيش- نشنيورود به پوزيبراطيشرانيو بنابرا) درجه30مثال كمتر .ستي، مناسب

م 3770و 3825دو سطحنيبيپيپ 150در محدودهمتيق- و نوسان .كنديفشرده شده است

سا اما مميفرميتاريدر :ديد توانيها چه

تا- ميبزرگييهنوز واگراH1ميدر .مينيببميتوانيرا به وضوح
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پايادامه حركت نزوليبراي صادرن،ييبه سمت

 قرار دارند، 3920و3

.بر سر راه نمودار خواهند بودي

سطح توانديم ابد،يادامهنيي اگر حركت به سمت پا

 
ب مسيبرا شتريز انتظار كارر،يروشن شدن ادامه

.مينماياداور

.كنندي

ني سطح مقاومت .خواهد بود شتريبزيمذكور

 به سبک پشوتن دوره مقدماتی

H1 پا سنييبه سمت يقدرتمند گناليشكسته شود،

3880و 3815در سطوحبيبه ترت نگهايكه مووميكن

ق امتيت ، اولنيبه سمت باال باشد، يمقاومتهانياعداد

قابل مشاهده است، كه اگ 3625در نقطهيآبنگي موو
.ر نمودار باشد

م ورودالر،ييفعلتيوضعي فعال جز رسديكه به نظر
.ستي

ز و نكته نري فرصت استفاده كنم اديمجددا خدمتتانزيرا

ازيهام ميبصورت سطوح مقاومتH4باالتر ي، عمل

و پراي باشد، س شتريبنگيموووديهرچه ، اعتبار باشد

ب فارکس

ا- تاييواگرانياگر ميدر
.خواهد شد

تا- مH4ميدر كنيمشاهده

اگر قرار بر بازگشتنيبنابرا

تا- مD1ايروزانهميدر ،
در برابريقدرتمنديتيحما

ااريبس ياز بررسنيخوب،
نيريدگ ياز دستمان ساخته

تا از فرصدياجازه بده ضمنا

: نكته

تا نگهايموو-1 ميفرميدر

تا-2 باالترميفرميهرچه
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؟یريروش ما تاخایآ  است
اخيسوالنيا !ديادهيبار از من پرسنيچندراياست كه

ميروش فعلايآ كه ، از دست بدهيتا بخش بزرگ شوديما باعث !!م؟يرا از حركت بازار

ا در تريشده است كه كسانيسوتفاهم احتماال از آنجا ناشنيواقع » كراسنگيموو«يستمهايسيكردن برمبناديكه قبال تجربه
ا ن نطوريرا داشته اند، به اشتباه ازيتصور كرده اند كه ما همكيتاپنيدر ترني، بر هاديمبنا و خروج و ورود بهيكرده خود را

م ، انجام ؟!ميدهيبازار

سو و تاخاريبس»نگهايكراس موويبرمبناديتر«يستمهايالبته چون ايريكند از افراد،يبرخيرا برايتيذهننيچننيهستند،
شا جاديا و اتيباعث شده تا همان ذهندينموده .بدهندميتعمزين نجايرا به

كل توانميم من ، خدمتتان ارانيايرا برايدو پاسخ :كنمهيسوال شما

ايكسان- اوال چكيتاپنيكه از ابتدا در ، قطعا بارها مشاهده فرموده اند كه ما نه تنها ازيزيحضور داشته اند از حركات بازار را
م،يدهيدست نم

بس بلكه ، همانطور كه قطعا بخاطر دارياريدر حتدياز مواقع بسياز آنكه حركتشيپي، و قدرتمند آغاز گردد، ما اريغول آسا
عالشيپ ، باتوجه به هامياز وقوع آن درييو نشانه چنيبه سرعت متوجه احتمال باالم،يكنيم افتيكه ،ميشويميحركتنيوقوع

سايحتنيبنابراو حت درهايترريقبل از و م سواريقبل از آغاز حركت مذكور، خودمان را براي، ، آماده !ميكنيشدن بر آن موج

ده- دوما ايبرادياجازه ، ، با ذكرنيتجسم بهتر ازكيقسمت از پاسخ مربوطه را !شرح دهم تاني، براينمودار واقعكيمثال

ا لطفا اخيبه نامه رسيكي، توسطرايكه ، به دست بنده ، دقت بفرمادهياز دوستان شما :ديياست

:T...يآقاينامه--"نقل قول"

عز با و دوست : داشتم از خدمت شمايسوالكي استاد.زميسالم خدمت شما استاد

اميرا براقهيدق15يكيوقهيدق5يكيدو چارت من .شما گذاشته

:قهيدق15 چارت
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:قهيدق5چارت

: سوال

رمتيققهيدق5در چارت:نقل قول تازشيشروع به و در ققهيدق15ميكرده است رمتيتازه دارد در شوديمزشياماده و
تانيا ا45ان pipاختالفميدو و منياست، تاديرا كه شما گفته بوديمورد4انديبا دانميرا هم . شروع شود15ميدر

ايكار شودينمايا شوايميرا كمتر ار دست بده pipمقدارنيكرد كه اميزودتر وارد گانه4هنوز درست موارد نكهيبا
 نشده اند؟ليتكم15ميكامل در تا

 تشكر فراوان از شما با

ا ، متن سوال د شانيخب د؟يديرا كه

ادييلطفا توجه بفرما اما بس شان،يبه پاسخ بنده به سوال عزياريكه قطعا پاسخ .خواهد بودزينگريدزياز دوستان

ا-"نقل قول" : شانيپاسخ بنده به

عز سالم !دينگران باشدينبا اصال/زيدوست

ق قه،يدق15چارت در بنگياز موومتيفاصله و بنابرا افتهيشياز حد افزاشيقرمز رنگ درنياست، بكيبازار يثباتيحالت
 قرار گرفته است،

باو و صرفا منتظر بمانزيفعال از ورود به بازار پرهديلذا شما ، ردينموده نگيموويتا حوالمتيقيو بازگشت بعدسيتريتا در
، تر مجدداقرمز و مطمئن رويو در نقطه بهتر شوي، بر .ديبازار سوار

،دينيبب

كن نطوريا بديتصور بسكي»متيق«و»نگيموو«نيكه !محكم بسته شده استاريفنر

نمنيا كه ، اجازه ازشيب»متيق«تا دهديفنر بو(»نگيموو«از اندازه مانگيمووژهيو .دور شود) قرمز رنگ در مثال

 حركت خودش را متوقف خواهد نمود،»متيق«،يمطمئنا به زود

 برسد،»متيق«يكيبه نزد» قرمزنگيموو«آنقدر صبر خواهد كرد تا مجدداو
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او ب نجاياز ، اگر بنا بر نزول با»نگيموو«و»متيق«باشد، مجددا شتريبه بعد و همگام ي، حركت نزولگريكديدر در دست
!خودشان را ادامه خواهند داد

ننيبنابرا قي، بدون نگراندريتركي، بعنوانزيشما و استراحت ، صرفا منتظر توقف ،ديمانيمي، باقمتيو با صبر وحوصله

 افت،يكاهشيبه اندازه كاف»متيق«از» قرمزنگيموو«فاصلهيمجددا وقت تا

ريعني(آنجا در و پيسوار شدن بر موج نزوليمجددا فرصت مناسب را برا) بازارسيتريدر بازگشت و از آن استفادهداي، كرده
.نمودديخواه

ز دتريجدتيوضع،يساعت از شكل قبل4درحدوديهم اكنون پس از گذشت مدت زمان :درآمده استريماركت به صورت

م بشيافزاد،ييفرمايهمانطور كه مالحظه ب» قرمزنگيموو«تا»متيق«نيفاصله و تزلزل بازار شده است،يثباتيموجب

مسياز سرعت نزوليداده است كه اندكحيترج»متيق« ولذا و ، .دهدرييتغ»نگهايموو«خود را به سمتريخود كاسته

كش2حدودبايتقر كهدهيساعت طول با»متيق«است و مجاورت كامل و بعد از آن بوده»نگهايموو«موفق به تماس ، شده است
، حركت نزول پاياست كه مجددا نمودار .خودرا آغاز كرده استنييو رو به

ا2، حداقلدريتركيشما هم بعنوانيعني ، منتظر ورود در نقاطديساعت فرصت داشته و سر فرصت بهتريتا بدون عجله
.ديباش

شد نطورهما كشيكندل طوالنكيكهنه كار، از مشاهدهدريتركيكه گفته ايناگهاني، كه در اثر جهشدهيو شده جاديدر بازار
، شوديباشد، مطلقا نگران نم
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قيكه براييباتوجه به احتمال باال چراكه رمتيبازگشت و خليقا نگهايموويتا حوالسيتري، ، صرفا با و فراغيالياست آسوده
ب و ، ،تياز دست رفتن موقعيبراينگران چگونهيهيبال و حوصله به انتظار بازار نشسته ، صرفا با صبر  ها

مو ق. كنديحركات چارت را دنبال  مطلوب تر،ييمتهايتا پس از بازگشت به

.كنددايپ» سوار شدن بر امواج ماركت«يرا برايبهتر نقاط

 ارخوب،يبس

و تعط بهتر نيلياست از رنج بودن ماركت كن وركيويبازار م،ياستفاده

بيبجاو و فردايبردن سودهانياز .مي، بپردازيمطالب آموزشيبرخيريادگيبه (!) خودمانيامروز

:ميرا خدمتتان عرض نما»يسازنهيبه«بخش اول از مقوله خواهميميپست بعد در

جا» تمركز بر ضرر«موضوعيعني !» تمركز بر سود«يبه

رس واشي واشي چون رسكير«و» بازده«است كه به اصالحدهيهنگام آن .ميخود بپرداز ستميس»وارديبه

 تمرکز روی ضرر:یسازنهيبھ
بر-بخش اول :» ضرر«تمرکز

ها«آنكه بتوانميبرا سليبايعاشقان فشردن دكمه تا بتوانم مبحث موردنظرم را (!!) را هم به سر كالس درس بكشانم»و
ب سهيكنم، به اراانيخدمتتان م گناليسه !پردازميزنده

!تيسلب مسئول: توجه
عزهيكل كنميم خواهش ازيدوستان ونيبه :كهدييبفرماژهينكته توجه

بينوع موضوع بخاطر جايعني(آن را دارمانيكه امروز قصد دنهيبه اراازين) سوديتمركز بر ضرر به يايچند مثال زنده از
،يواقع  داشتم

م گنالهايسنياياصليژگيونيمهمتر كه و عدم اعتبار نسبستيباي، .شان باشديضعف

عزهيولذا به كل :كه كنميمديو تاكهيتوصدايشدزيدوستان

خاي-1 ارياصال از .نديآن دقت بفرمايو صرفا به جنبه آموزش! سگنالها بگذرندنيگرفتن

صمايو-2 و از و منطق شخصيقصد گرفتن آنها را دارند، در آنصورت صرفا برمبنا(!!) قلبمياگر واقعا وش،يخوياستدالل
ا روديتقلاييبرداريكپيمطلقا بدون ذره اياز ، نجانبيدست

رو ، به گرفتن آنها اقدام بفرماشنيپوزنيايو خطر نسبتا بااليريپذسكيازهمه مهمتر صرفا با قبول .نديها

 خوب،اريبس

كنيبرا نيتيمختلف بازار، وضعيچارتهاي، به هنگام بررس كروزيكهديشروع بحث، فرض رومهينصفه ، يو نه چندان معتبر
ميبرخ ، توجه شما را بخودش جلب ! كنديزوج ارزها

ر لطفا ظرهايكارزهيبه دليفيو نكات و بخاطر پرهيگنالهايسيضعف نسبليكه به ، بزيمذكور در شتريو اجتناب از ضرر ،
وتيمحاسبات مربوطه رعا !دييبفرماياژهيشده است، توجه
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:نيپوندبهديخر گناليس-1

BUY STOP 0.05Lot GBPJPY@132.93 
BUY2 0.05Lot @133.15 

SL1 = 132.40 
SL2 = 132.55 
TP1 = 133.50 
TP2 = 133.55 

ا اينكته  مانيشنهايحدضرر پوزم،ياست كه در نقطه ورود مجبور هستنيا كنديم»فيضع گناليس«كيبهليرا تبد گناليسنيكه
و در حدود !ميي، انتخاب نماپيپ60يال50را نسبتا بزرگ

چننيبنابرا اشنيپوزنياگر هر دو بخش از بس،يدوگانه ما وارديرا به پرفورمنس معامالتينيسنگاريبا استاپ مواجه شوند، ضرر
ا» تارگتيسازنهيبه«كه هنوز مقولهژهيبو. خواهند نمود كه معمواليپيپ50ويپيپ30كوچكيو با سودهام،يرا آغاز نكرده

م اياندكادصرفا تعدم،يكنيشكار !هستند تا كل زحمت چند روزه ما را به باد دهنديبزرگ كافياستاپهانياز

چنزيپرهيبرا پس انياز هر،يفاجعه و بصورت دو قطعهشنيپوزياز بخشهاكيحجم ،  0.05خودمان را به نصف كاهش داده
.ميكنيمفيالت تعر

ا: نکته ھرميباشپيپ30ازشيبیبه بعد ھرگاه که مجبور به تحمل حدضررنیاز ھاکی، حجم یاز بخش

.ميدھيخودمان را به نصف کاھشمشنیپوز
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:يعدد مثال
مد بعنوان دريقبلهيسرماتيريمثال طبق قانون خودمان را با دو بخشيشنهاي، پوزيدالر 1000اكانتكيمان، اگر قبال

م 0.1به حجمكيهر م،يگرفتيالت

ازياستاپهايبه بعد برانيا از راپيپ30بزرگتر .ميكنيمفيالت تعر 0.05، حجم هركدام

ا بايدرمثال قبل، نكته مديرا كه روش انتخاب نقطه مناسب-و البته من از آن به سرعت عبور كردم-ديكرديبه آن دقت
الس«يبرا .بود» حدضرر«اي» استاپ

، معرفحد ضررنييتعيكه تاكنون دو روش را براديداراديبه حتما ايمناسب .ميكرده

:نقطه استاپ Pس مناسبنييتع:یادآوری
ا-روش اول تانيدر تريميروش در هر تاكيبه اندازهم،يكنيمديكه ، به مميفرميدرجه در(ميرويباالتر كه بعنوان مثال

م ، م افتهيليتشك) درهاي(قلهنيو در آنجا آخر) M15ميتا شوديروش ما .ميكنيرا بعنوان حدضرر مناسب انتخاب

، دربرخيباتوجه به آنكه حدضررها-) امزيليوليب(دوم روش بيروش اول و تحمل ناپذشيموارد رياز اندازه بزرگ
.ميكرديروش دوم را معرف شوند،يم

اميگفتو منيكه در تاديتوانيروش تريميفرميدر همان وديبه عقب برو) ادرهي(قله2به اندازهد،يكنيمديكه در آن
م.دياستاپ خود را آنجا بگذار . ماقبل) دره(قلهنيهمان آخريبه عبارت شوديكه

بهپيپ 100يال70به اندازهيو حدضررشديم 132.20مثال فوق، باتوجه به آنكه استاپ از روش اول برابر با نقطه در را
 كرد،يمليدوگانه ما تحميشنهايپوز

كنياز روش دوم براميشد مجبور ، سطوحم،يانتخاب نقطه استاپ مناسب استفاده  132.60و 132.48كه از روش دوم
. دنديمحاسبه گرد

دل نحاليا با همليبه ننيبزرگتر بودن بزيحدضررها و اميگرفتمي، تصميپيپ30نهيشينسبت به مقدار مجاز به بعد آنهانيكه از
هاشنيرا بصورت دو پوز .ميينمافيالت تعر 0.05 افتهيكاهشيبا حجم

بايبرا روش دوم ز»سكيپرريگنالهايس«مواجهه دالريكه هم اكنون برايطيشرايبرايعني.ميدهيمحيتوضريرا در قالب مثال
.كانادا درحال رخ دادن است 
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: دالركاناداديخر گناليس-2

BUY STOP 0.1Lot USDCAD@1.0050 
SL = 1.0000 

TP = +30 pip 

ننيا مزيبار ميبراد،يكنيهمانطور كه در شكل مالحظه .ميشويانتخاب نقطه استاپ مناسب دچار مشكل

، بخواهيبرمبنا اگر زميروش اول تانيآخرريحدضرر را در ده) m15يعني(درجه باالتركيميفرميدره در يبه معنم،يقرار
اديآن است كه با و خودمان را برا 0.9970چونياستاپ را در نقطه پيپ80درحدودينوش جان كردن ضرريقرار داده

!ميآماده كن

چنيما، بعنوان نمونه ضرريهاشنيبودن اغلب پوزيباتوجه به دو بخش كه و گشادنيكه از  1000به اكانتياستاپ بزرگ
م رايالاقل برا(است كه اصال قابل تحمل نخواهد بود%16درواقعاي$160، درحدود كندياصابت ، شما من كه سكته آور است

 !!)دانم؟ينم

ن اما ا مانيبرايبازهم چاره چندانم،ينقطه استاپ مناسب بگرديبه جستجوزياگر مطابق روش دوم بارنينخواهدداشت بجز آنكه
بگ 1.0000ماننديكتريبعنوان مثال در نقطه نزد .از نقطه وروديپيپ50به فاصلهيعني.ميريسنگر



190 صفحه فارکس به سبک پشوتن دوره مقدماتی   

ا: ماندينميباق مانيبرا شتريب دو راه پس انيراه اول كنتيموقعنياست كه از م،ينه چندان مناسب، صرفنظر

م انهيو ماجراجو راه دوماماو ممييعمل نما دمانيجديباشد كه برطبق قاعدهنيا توانديتر هايبرا«ديگويكه ازياستاپ بزرگتر
باپيپ30 مدي، »!ميكنيحجم معامله را نصف

ازياستاندارد دو بخششنيپوزكييبجانيبنابراو م 0.1با حجميتك بخششنيپوزكي، صرفا .ميكنيالت استفاده

ا پس كهنيروش دوم به :صورت شد

:2 نكته

شوتيكه با موقعيدرصورت هاميمواجهه ازييكه به استاپ ماجياحتپيپ30بزرگتر جاميتوانيداشته باشد، انصرافيبه
بات،ياز آن موقع ب،يتك بخششنيپوزكيصرفا ن شتريو .ميمذكور بشوتيوارد موقعط،يتست كردن شراتيبه

س اگر رينمود كه برادي، مشاهده خواهدييكه در باال اشاره شد مجددا مراجعه بفرمايگناليبه كياز حد،شيبسكياجتناب از
با مانيشنهايبخش از مجموع پوز و صرفا ، ايالت 0.1بخشكيرا كنار گذاشته .ميوارد بازار شده

 خب،اريبس

، به منيدرواقع آخرايبخش سوم .ميرسيبخش

ا خسته !د؟يكه نشده

پ(!)ينندگانيبيبراديبگذار ، مجددا تاك وستهيكه هم اكنون به جمع ما كهدياند :كنم

ا ما ضعسكيپررتيچند موقعي، صرفا درحال بررسيسه پست متوالنيدر و !ميهستفي، نامناسب

دهيمطلبميخواهيم چون نحيتوضي، كه براميرا آموزش ، .ميمشكوك داشتيهاتياز موقعييبه مثالهاازيآن

كس پس سنيا،يو استدالل شخصيبدون بررسيمطلقا روديخر گناليسه مورد را بعنوان كپيو فروش از !نكنديدست بنده

كسيآموزشييصرفا مثالها نهايا و بعنوان مثال اگر تريهستند باديامروز بدنبال و كسب سود بوده است، قاعدتا روديكردن يبر
.است گرفتهيمشنيپوز 3640همشيو آخر 3680و 3715و در سطوح ورودالريمانندييتهايموقع

ايدو روش نكهياگريد نكته بايبرا نجايكه تا يشده است، اگرچه در ظاهر ممكن است اندكهيتوص» پرخطريشنهايپوز«مواجهه
و پس از مدتهيشب هرديآنها متوجه خواهيريبكارگيبه هم باشند، اما درعمل زكيشد كه و خاص به خودش را دارداني، سود

ديو درواقع كاربرد بنيو با تمرجيدارد، كه خودتان به تدريگريمتفاوت را نسبت به ا شتر،يو تجربه و همچننيبه نيكاربردها
و قوت هر روش، به سادگ .بردديخواهيپينقاط ضعف

يبوده است، حالجايامروز را كه مربوط به دالر استرالسكيپررتيموقعنيو آخرميتا به ادامه مطلب بپردازديده اجازه،ميبگذر
.ميينما
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:ايدالر استرالفروش گناليس-3

SELLSTOP 0.05Lot AUDUSD@ 0.9977 
SL = 0.9960 
TP = 0.9945 

ا اينكته و(انتخاب قله ماقبليما براييخاص درآورده است، عدم توانايتيمثال را بصورت وضعنيكه . است) امزيليطبق روش
سرنيايحركت نزوليعني و كندل نزولعيارز آنقدر ، كشيرخ داده است يبراياست، كه اساسا فرصتدهيمذكور آنقدر بلندو

هاليتشك و دره .داده نشده است بازاربه شتريبيقله ها

نم باتوجه آميدانيبه آنكه هنوز سركيمذكور،يروند نزولايكه وعيحركت كن نكهياايو قدرتمند است؟ و فعالمياگر صبر
و پوزيرا برايبهتريبعدا فرصتهاديشام،يعجوالنه دست به كار نشو ر؟يخايبه ما خواهد داديريگشنيورود

بميممكن است كه اگر فعال دست نگه دارياز طرفو و طوالنيبازار واقعا حركتديشام،يمنتظر بمان شتريو را به سرعتيبزرگ
ه ، و ما با تعلل خود نيسهمچيانجام دهد  ...مياوريرا از آن حركت بدست

چن لذا علميدهيمجياحتماال ترجييهاتيموقعنيدر ن(!) الحسابيكه بطور شويميو با وسپسم،ياز حجم مجاز خود، وارد بازار
، بماايقلهنياولليمنتظر تشك بنميدره نيرا براي، استاپ مناسب امزيليوليتا بالفاصله با استفاده از روش انتخابزيبخش دوم
ن و ، نشنيدوم پوزمهينموده .مييوارد بازار نمازيخود را
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م» خرج كردن پول«روش اصطالحانيا به كس. شوديگفته به بازار فرضايروز متوالنيچندياست كه مثال برايچون مانند
ميو هر روز بخش رود،يميطالفروش پاتاينها. خردياز پول خودش را طال علانيدر رغم همه نوسانات طال، او توانستهيروز اخر،

ق خريمتوسط مناسبمتياست هايرا از .خودش بدست اورديد

انيآخرو باينكته ، پس از گذشت مدت زمان كافنيادييبه آن دقت بفرماديكه در روش سوم قلهليتشكيبراياست كه
نيقبلشنياستاپ الس پوزديباد،يخودتان را فعال نمودشنيو بعد از آنكه بخش دوم پوزد،يجد تا مجموعد،ياوريبنييپازيرا

بشنيضرر هر دو پوز ب حدضررنهيشيفعال، از ، .نگردد شتريقابل تحمل ما

ز در ا،يبا گذشت مدت زمان كافريشكل م افتهيليو كوچكتر تشكديجديقله كيبا قرار دادنميتوانياست، كه هم اكنون
زشنيپوز و تعرنياخرريسل در نيشنهايقله ماقبل، حجم دوم پوزياستاپ آن در باالفيدره به بازارزيدوگانه خودمان را
:ميينماقيتزر

ADD: SELLSTOP2 0.05Lot AUDUSD@ 0.9950 

SL2 = 1.0000 
TP2 = 0.9920 

TRAIL: SL1 => 1.0030 

، ودر شكل هم مهمانطور كه گفته شد فيو تعرد،يجديقلهليپس از تشك» خرج كردن پول«، در روشدييفرمايمشاهده
بيتا مجموع حدضررهام،يينمايمنگيليتريرا به نقطه بهتريقبلشنيدوم، استاپ پوزشنيپوز ، از كلنهيشيدوگانه ضررمجاز

ب .نگردند شترياكانت

،زيعز دوستان  با عرض پوزش فراوان

دنيا ، »! تزايپييبابا! تزايپييبابا«ما رو كشت از بس كه گفتگهيبچه

دميكن چه سميبروديبا....گري؟ شب جمعه است  !!!ميكننيتمريرا اندك» خرج كردن پول« ستميو
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!!من برگشتم!سالم

سلليخب، به دل بيكوچكقهياختالف عنيكه و كششيپيگراماليبنده خوابشيتا بچه طفلك(!)ميدياومد، انقدر سر هم عربده
و خوشبختانه  پ«برد، !شديمنتف»تزايپروژه

ترگنيمنيا به !» خرج كننده پول«كردننگيليروش مدرن در

ب. بابايا........ بازار در چه حال استمينيببديبگذار خب، !اسيرمقيعجب بازار

كسدينيبب ، اگر و تنذيشهامتنيهمچيدوستان ايريداشته كه با اون همه اخطار روشنيپوزنيكه خدمتتون دادم، بازهم ها
 ،  گرفته

ا باتوجه تريمقدار شنهاياكثر پوز نكهيبه ، تا درصورتنگيليدر سود فرورفته اند، پس الاقل استاپش رو بازگشت شبانه«كنه
ز»متيق .بسته بشه شنهاشيو درحد صفر پوز. نشهياديمتوجه ضرر

تاديبروديتوانيمد،ينكرددايپيدره مناسبايكردن استاپ هم اگر قلهنگيليتريبرا به شنهايو استاپ دو بخش پوز M5ميبه رو
آبينگهايموويروبيترت و ا(ديقرار بدهيسبز امنيالبته رفع خطر امشب ازشيفعال فقط برايول. رو هنوز بهتون درس نداده

)دياستفاده كن

ها بنده نممياستاپ م. كنميرا كوتاه بب(!) اگر انشاهللا خواهميچون ، تا كهمينياستاپ خوردم، پرفورمنس قرمز رو براتون بزارم
.كال چقدر مجموع ضررمون رو كاهش داده استم،ياستاپ بكار برديسازنهيبهيكه براييروشها

بونيا!!؟....فيپفيپ .گردميزود برم.... رفتممن!؟...دهيمييبچه چه

ب  هارمچوستيروز
و درمحضريوقت اياز فرازهايكيم،يبود استادباباپشوناكه به اتفاق دوستان در سفر تبت بهنيچن شانيگهربار سخنان بود كه

 بنده امر فرمودند تا 

، بصورت تصو»ييطاليهاتيموقع«هرشبم،يكه به تهران باز گشتيوقت تيريآن روز را !كنمهيشاگردانم اراي، برا ترواريو

پميستينيما هنوز در مقام البته هايروانشناخت-يبه اعماق فلسفيكه م،ياستادبابا ببريگفته

ايول و حسب االمر ز»ييطاليهاتيموقع«، شانيبهرحال صرفا من باب اطاعت شاگرد از استاد، خدمتتانريامروز را به شرح
.كنميمميتقد

كسيعني ميدر واقع اگر تر خواستهيامروز  كنددياست كه صرفا مثل آدم

و كالساريبساريبسيهاتيفقط موقعو ركيمناسب بگسكيو بدون بارديرا زدي، مريبه شرح !است كردهيعمل

،ديدانيم آخه

تر كال :بهتر استمينگو تانيآنها را برايكردن وجود دارد، كه البته اگر معنديدو نوع

1-Trading Like an Adam /2-Trading Like a Mad 

اديتر«اي TLMو به روش دوم ند،يگويم»طال«هماناي TLAبه روش اول كه م»يتلمبه .شودياطالق

ا مثال تر:كهديگويم نطوريطرف طالديمن امروز ! كردم

اگريديكي ا:كهديبگوينطوريهم ممكن است يبازم امروز زدم تو فاز تلمبه

ذييهاتي، موقع نكهيا خالصه ماليرا كه  شده اند،هيارا TLMروشيصرفا برمبناد،ييفرمايمشاهده

ميكيآنيهاشنيپوزو و پاسخ«كيدر تاپ(!) به وفورديتوانيروش را !!دييمشاهده بفرما» پرسش
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:امروزییط;یھاتيموقع
طتيوضع تارياخيروزهايبازار : M15ميفرمي، برطبق

تاييطاليهاتيموقع ، برطبق :M5ميفرميامروز

وي، برمبناشنيهر پوزياستاپ الس را براايكه حدضرردييدقت بفرما ايعني. كردمنييتع امزيليروش كه وارديدر هرنقطه
اشنيپوز ام،يشده .ميدو قله به عقب رفته

كسو.ديباش موفق .شرمنده. بوديشوخ فقط.ديبهش برخورد ببخشياگر هم
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ب .و پنجمستيروز

:ادامه بخش اول-تمرکز بر ضرر-یسازنهيبھ
د اگر بهميشروع كرد روزيخاطر مباركتان باشد، از ، چرايمعامالت ستميسياستاپها»يسازنهيبه«و» ضررها«به پرداختن مان

ا مييكه با روشهاميديرسجهينتنيكه به هرچقدر- اندهيزيشنهايپوزيبه هنگام مواجهه با تعداد اندكم،يبرديكه تاكنون به كار
بيقبلياز سودهايبازهم به ناگهان بخش بزرگ-و انگشت شمار بودودهم كه تعداد آنها محد و به تبع آن انرژنيمان از ، يرفته

شديو توان ذهن مدايما، .ديگرديمستهلك

ببنيا درواقع ، كه آدم به چشم خودش چنديسودهاينامناسب، تماميروز كاركيازيكه صرفا در اثر معامالت ناشندياتفاق
و ، به سادگيروز گذشته ب،يو ظرف مدت زمان كوتاهيرا ترنياز و روح و نابود كرده است، آنچنان ذهن مدريبرده يرا برهم

و آنچنان آشوب ، وديزند مياير و عواطف منفشي، كه احتمال افزا كنديجاد نتياحساسات و (!) خشونت بارياقدام به اعمال جتاي،
غ بسيرمنطقيو ماريرا در او !برديباال

ا به تريگونه و تسلط كافدريكه اگر و دروني، قبال به شناخت يباشد، به سهولت دچار نوعدهينرسشيخوياز احساسات مخرب
جو« نت»ييحس انتقام و ، د جتايشده ميشخصديماركت را به و زورگو خنديبيجبار ،ياصل ابانيكه بعنوان مثال درست در شهر

بياده، به زور جلويو در مقابل چشم ده دها عابرپ و با ، پولهايانصافياو را گرفته جيهرچه تمام تر ، به زوردريتربيدرون را
!استو ربودهدهيكش رونيب

تريطيشرانيدرچن و- درهاياغلب »يتيكفايب«و»ياقتيليب«احساس در درون خوددايشد-! باشند»انيآقا«اگر از نوعژهيبه
چن كنند،يم منيو ايكه ماركت با زدن استاپها كننديتصور ز(!) مردانهيهاييو تواناتيتمام شخص شان،يمداوم ، به ريآنها را

!سوال برده است

م آمارها ا دهندينشان تر» به هنگام مواجهه با ضررياقتيليب«احساسيعني-موضوعنيكه بسيدرهايدر ازاريخانم، كمتر
مانيآقا ! خورديبه چشم

زيعني و ، سود غيهاشنيپوزانيخانم ها ، و اعتبار ذاتتيهوت،يبا شخص رمرتبطيخود را كهي، درحال داننديمشيخويو عزت
زيتيبازخورد شخصقايدقانيآقا و ميانهايخود را از شمارش سود ، بدست !اورنديخود

اديشا كهنيبه ميرا بعنوان شغل اصل فاركسمعموال»انيآقا«علت و منبع درآمد خانواده به نند،يبيخود و مواجهه با ضرر را
د فاركسمعموال» مهاخان«كهيدرحال كنند،يميخود تلقيو اخطار از جانب كارفرماخيمانند توب ارتباطاتيبرايامكانديرا صرفا به

مياجتماعتيو فعال گاهيجاشيافزانيوهمچن شتريبيانسان .كننديخود نگاه

در اما ، خانمها همانطور كه بعنوان مثال و دعواكيبه هنگام مواجهه با ضرر وياتفاقات منفيمقصر تمام،يخانگيمجادله
، صرفا ناشيرخدادها بينامطلوب پهنه عالم را گياز بيعرضه و ميشوهر گراميهاياقتيليها همهايو (!) پندارنديخود

و مشكالت زندگ ، نقص ها غيكمبودها ، كامال خو رمرتبطيرا و شتنيبا و خواهرشوهر و مادرشوهر و صرفا از چشم شوهر ،
وهيو مادرزن همساهيهمسا غ....و نرگس خانم غرهيو دق ننديبيمرهيو همقاي، نوهيشنيبه روزيو در ماركت يياروي، به هنگام

و ضررها ، مقصر تماميبا استاپها نيضررهايخود ايخارجيصرفا برگردن عوامل،زيمذكور را ، ماركت، ،يبيهمچون بروكر
، حما وت،يمقاومت ، مثلث هر.. كانال غيگريدزيچو خالصه ميشخص»يتيكفايب«و»ياقتيليب«ازريبه !اندازنديخودشان

همو علتيكه درصد موفق كننديمقيآمارها تصدياست كه تمامليدلنيبه ، بسيخانمها در ماركت ازاريرغم تعداد كمتر شان
كيلحاظ كم و درخشان تر از آقااريبسيفي، بصورت !استانيباالتر

، اكثر آقارايز چنانيهمانطور كه عرض شد م اندهيزيشنهاي، كه چشمشان به رنگ قرمز پوزيمواقعنيدر آنچنان افتد،يخود
ب و آنچنان احساس بياحتراميخونشان به جوش آمده بهكهيكه انگار هنگام كنند،يمياعتباريو درحال آوردن شكار روزانه خود

قيشكارچكيمنزل بوده اند،  رسهيهمسالهيباز بدهياز راه گيو باسواستفاده از ، در چشم برهم زدنيعرضه ايآنها راي، طعمه
و دزدكياعضايكه قرار بوده خوراك چند روزه !ربوده استيخانواده مرد گردد، به سرعت

اييهافيآنكه باتوجه به همه توص خالصه شدنيكه شد، از سميبه بعد مجبور ،ميخودمان بزنيمعامالتمستيتا دست به اصالح
ا ر اندهيزشنيپوزيكه در اثر مواجهه با تعداد اندكيبه گونه بزشي، به ناگهان شاهد يمتواليهاشنيپوزيرفتن سودهانيو از

چ و تلف شدن كاركرد ، ، نباشيحتايساعتهنيندخود .ميچند روزه مان

ب راتييتغنيا اانيرا در قالب اميآغاز كرد»يسازنهيبه«بناميمقوله مني، كه ر توانديموضوع خود كوچكتر زبخشيشامل چند
. باشد»ضررهايسازنهيبه«و» حجم معامالتيسازنهيبه«،» تارگتيسازنهيبه«،» سوديسازنهيبه«لياز قب
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و بررس » خوديمعامالت ستميسيضررها«ي تمركز
و برا بيكارنديمجموع  شتريمعامالتمان را هرچه

، دركنار تقويرياثرپذلي تقل اتيضرررها  جاديو

، اراسكيپرريتهايموقعري تاث م،ينمودهيو پرخطر
.، كمتر كند اندهيزي

م تر خواهديس كه و (!!) كندديمثل آدم برود

حجم مجازيپرخطر داشتم، مجبور شدم كه تمام
AUDUSDوGBPJPY اختصاص دهم.

و نسبتا بزرگگريديا را درجهتيحركات خوب

مم،يپردازيم باميدهيو نشان كه چگونه همگام
طيخود را با شرايمعامالت ستميسم،يكنلي تحم

دلديا رس سنگريرا برايآنكه قله مناسبليكه به
ايكيصرفام،يوارد بازار بشويدوبخش دو بخشنياز

:گرددليو كوچكتر تشك دتريه جد

 به سبک پشوتن دوره مقدماتی

تديمشاهده فرمود ، صرفا در حال و درحال حاضر ، ما فعال
و منف ميبتوان» اندهيزيشنهايپوز«ي كاهش اثر سوء

، به آموزش نحوه روزيديشنهايادامه پوزيب بررس
 ...پرداختمي، خواه

! استاپ بخورنديهمگ روزيديشنهايدوست داشتم پوز

ايكه روشها تيرا كه برايسه گانه و كاهش اصالح
يشنهايما را نسبت به پوزيپرفورمنس معامالتتيكلي

د خدمتتان عرض كردم كه هركس روزي خاطرتان باشد

، براييمثالهاهي به ارا يهاتيموقعحيتوضيزنده
روشني سه پوز UDUSDو USDCADيخاص بر

رسني/پوندفقط شن،يسه پوزني و دو تا!ديبه استاپ
. آغاز نمودند

اكيهريت رخ داده برا »پرخطرشنيپوز«سهنياز
ر را به پرفورمنس خوديبزرگسكي ماركت، بدون آنكه

.ميداد

دیشنھایپوز : روزیپرخطر

ماياسترال دالر دميكنيآغاز بحث مان به آنجاشبي، كه
جام،ينكرد هميبه دوبخشنيپوزكيباشهيآنكه مانند
مسمي، آنقدر منتظر ماندمش دو قلهكي،ريتا در ادامه

ب فارکس

د همانطور مشاهد روزيكه از
سع.ميهست تا باميكنيميو

.ميارتقا بخش

، در قالبيبعديپستها در
سودهايبراياهرمبيضر

خدييباور بفرما دوسيليكه

بب تا كدينيبه چشم خودتان
يريتا چه حد توانسته اثرپذ

هم اگر خاليدلنيهم به
EURUSD راSell كند!

دليول كهيازينليمن به
خودم را صرفا بهيمعامالت

ااي متاسفانه يخوشبختانه از
، آغايشنهايمطلوب پوز ما

اتفاقاتيادامه به بررس در
رخ داده در ماركت راتييتغ

قيهر جفت ارز، تطبديجد

پیبررس ادامه

همان دالاي AUDUSD از
پ نكدايگرفتن در پشت آن

و برا بخشيرا فعال نموده
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ق و حركت ،متي ساعته، كيدر جهت مورد انتظار ما
نشنيش دوم پوز ززيخودمان را نيترنييپاريدر

،يشنهاي حدضرر مجموع دوبخش از پوز خود را

ه تا چهارساعت از شروع به كار، همچنان مجموع

و منفي و تمركزم،يكنيمثبت صرفا تمام حواس
م كارمندكيايروباتكيو به مانند.ميكنيخود

، برمبنا شي صرفا به صورت گام به گام و وهيروش

Uآمده است؟ دالركاناداهماناي 

ماپيپ25يال20در حدودي ، درجهت مطلوب
د ، به سرمايموجوديگري مرتفع تر، بخش هيخود را

 به سبک پشوتن دوره مقدماتی

م چند ساعتهيپس از گذشت مدت زماند،ييفرماي مالحظه
د افتهيليتر تشكن و اكنون بخشميتوانيمگرياست،

ADD: SELLSTOP2 0.1Lot

T
قله،نيآخرياول برروشنيكردن استاپ پوزنگيلير

اي مجازمعامالت .مي، نگه داشته

ب از سهشي كه درشكل مشخص است، پس از گذشت
!ر دارند

ا پنيز توجه خودمان را معطوف به و يهاپيضررها
پيو اجرات و از سنييتعشياصول مدون خ ستميشده

ن(!) هجهيتكه اش ندارد، صريديبرعايريتاثچيكار
!ميي

روشنيمدت چه بر سر پوزنيا SDCADيمان بر

چ!، برخالف آنكه واقعا انتظار آن را نداشتمزي يزي،
د و مرتفليقله تازه تشككيبا مشاهدهميتوانيمگرين

.ميدهاختصاص

ب فارکس

همانطور كه در شكل مالحظ
پاديقله جد نييو در ارتفاع

:مييثبت نما Lowايدره

t AUDUSD@0.9950
SL2 = 1.0010 
TP2 = 0.9960 

RAIL: SL1 = 0.9920
آن است كه باتر مهم نكته

همچنان در محدوده مجازمع

كگريد نكته آنكه همانطور
ما در ضرر قراريشنهايپوز

ا اما ازيما بدون آنكه ذره
تيرعايخود را فقط بر رو

بريحقوق بگ تيمسئوليو
ميمعامالت ينمايخود عمل

كه درمينيببديبگذار حال

ننيا خوشبختانه يجفت ارز
رفته است ولذا اكنونشيپ

تيموقعنيايبررويگذار
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نديجدشنيپوزكيپس ، تعرنيآخريدرست در باالزيرا و تعداد،يتا درصورت ادامه روند فعلميكنيمفيقله با حجم
:مي، لذت ببريبر امواج صعودياز موج سواريشتريبيشنهايپوز

ADD: BUYSTOP2 0.1Lot USDCAD@1.0075 
SL2 = 1.0020 
TP2 = 1.0125 

TRAIL: SL1 = 1.0020 
ا داستيپ ناگفته ننيكه ، استاپ پوزيمعامالتري، همزمان با افزودن حجم درگزيبار نيقبلشنيمان جازيرا مقدور بودهكهييتا

.ميادهياست باال كش

امشيدرپ شنهايپوزنياتيتقويكه بنده بصورت گام به گام، برايمعامالتيكه تاكنون كامال متوجه نوع استراتژ دوارميام گرفته
!؟دي، شده باش

، همه بازدينيبب و درچند جمله با تانيرا كه در حال انجام دادن آن هستم، براييهايدرواقع اگر بخواهم به اختصار ديشرح دهم،
:كهميبگو نطوريا

 !!!!صفحه بعد لطفا

:گام به گامیروشيپ روش

و پرخطر روبرو شدمتيبا چند موقع روزيد-1 .مشكوك

و درعوض وارد هر سه موقعجيرايحجم معامالت-2 ، .مذكور شدمتيخودم را كاهش دادم

پيچون اعتقاد-3 ، پس آنقدر صبر كردم تا خود ماركت به تدرينيبشيبه اكيكه كدامديبه من بگوجيماركت ندارم نياز
م ترتيموقع تواننديسه جفت ارز .من قرار دهنداريدراختيسودآوريرا برايمناسب

و زده شدن استاپ مواجه شدمرييباتغ GBPJPYمانند شنهايپوزيبرخيبرا-4 آنكه از ابتدا حجملياما بدل. جهت ماركت
ايگذارهيآن سرمايرا برروياندك .من وارد نكرديرا به پرفورمنس معامالتياستاپ ضرر چنداننينموده بودم،

م AUDUSDو USDCADرا مانندييشنهايپوز-5 ز روند،يكه در سود فرو مريبه دقت و رم،يگينظر و هرچه ماركت قله ها
ايرا برايدتريجديدره ها ه هرگزو البته بدون آنك-و بصورت گام به گامجيمن هم با استفاده از آنها به تدر كند،يم جاديمن

ب و قابلنهيشيپا را از پ-فرا تر بگذارم تحملمضرر مجاز و . روميمشيبا بازار همگام شده

ميشنيبا هر پوز-6 تر. دهميمشيخودم را درصورت ادامه حركت، افزاياحتمال سوداور كنم،يكه اضافه استاپنگيليوالبته با
ايقبليها ميامكان را براني، غ دارميخودم محفوظ نگه و .نشوميقبول رقابليكه درصورت بازگشت بازار، متحمل ضرر بزرگ

، اگر بخواهم صرفا درقالب درواقع اانيب تانيبرا»يعبارت منطق«اي»يفلسف دگاهيد«كيتمام آنچه را كه در باال گفتم ، به نيكنم
:كهديجمله خواهم رس
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:پيشبينی پذیر نبودن مارکت:یفلسف دگاهید
، مطلقا اعتقاديدر روش معامالتما« !ميندار ماركت بودنريپذينيبشيپبهيخود

چنيروش معامالت لذا ايطراحنيمان را :كهمينموده

م،يدهيمصيدر بازار را تشخيابتدا روند فعل-

ميسپس بالفاصله بر امواج جار- م،يشويدر ماركت سوار

سع- و روشن تر شدن شراميكنيميسرانجام و تدرط،يتا با گذشت زمان و هم گام،يجيبصورت گام به گام با ماركت همراه شده
پ .ميبروشيبا آن

م- و آنها را تقوصيسودآور را تشخيهاتيتا موقعميكنيدر طول حركت گام به گام خود، تالش ازم،يينماتيداده و برعكس
زيهاتيو گسترش موقعتيتقو و »!ميينمايريجلوگ اندهيپرخطر

و استراتژزين قبال  وجود دارد،» بارزيفلسف دگاهيد«و» نگاه«كي،يمعامالتيخدمتتان گفته بودم كه در پشت هر روش

عم كه دققيبدون درك ، اجراقيو و فرمولهاكياتوماتيآن و بدون فكر قواعد چيوار زيزيآن روش، و ويانيجز ضرر انبوه
، سرما ، برايو انرژهياتالف وقت !تان به ارمغان نخواهد آورديشما را

بديقصد دار اگر بايزيچنيتريو اساسنياولنياد،ياموزيروش پشوتن را اليخودتان تبديبرادياست كه يو باور قلب مانيبه
ديكن

:پشوتنیفلسف دگاهیدهيو اصول اولیمبان

پ- !استريناپذينيبشيماركت اساسا

دنچيه- پ)تيوال استريدرهايترنيبزرگتريحت(وجود نداردايكس در كل بعدقهيدقكيكردنينيبشيكه قادر به
!باشد متهايق

راشيگله گاومكييآتريمسدياگر شما بتوان- پصيبه دقت تشخ(!) رم كرده و بنده هم خواهمد،يكنينيبشيداده
!ميكنينيبشيپ تانيرا برا ورودالرييحركت فرداريتوانست مس

تر- و نه مطلقا» همگام شدن«يما صرفا برمبنا دكردنيروش ، آن»ينيبشيپ«با ماركت است .كردن

كس اگر ايهنوز هم وكيحضور دارد، كه با مشاهدهكيتاپنيدر فكيدره،كيقله ميرا بررويبوناچيابزار  دهد،يآنها قرار

، قطعا تا نقطهنيا! بعله«:كه كنديمينيبشيپنيچنو پيبوناچيف% 161موج »!خواهد رفتشيبه

پ پس و اشيلطفا خودش محترمانه، ،(!) جمع بشومنياز آنكه بنده متوجه حضور او در  كوله بارش را بردارد

ساو هاريبه سراغ بون،يوزتيسانياگريديبخش س«بخشژهيو !!برود»يمعامالتيو روشها ستمهايتاالر

.السالمو

د2اكنون در حدود. و پوزيسپرزينگريساعت نديجديشنهايشده است، .فعال شده اندزيما

ن-$36با ضرر GbpJpyشنياول پوز بخش و بخش دوم آن مرتبا درحال چشمك زدن به رنگ قرمززيبسته شده است،
و بدجور ، ميروياست ! رودياعصاب ما راه

ازنيا درواقع ،ليما تحميبه پرفورمنس معامالت-36-32=-68$را به اندازهيدر مجموع ضررنيپونددوبخش نمودند
ايكه اگر با همان حجم ها ، اميرا گرفته بود شنهايپوزنياصالح نشده سابق مني، $140در حدوديعنيدوبرابر زانيضرر به

!ديرسيم



200 صفحه فارکس به سبک پشوتن دوره مقدماتی   

ا حال بادهيرس نجايكه كار به و ، ،گريدشنيكه الاقل دو پوزميهست دواريامم،يروبرو هستيدالر-68ضرر انباشتهكياست ما
نسييبا سودها ا بمانيكه و الاقل !را پوشش دهندييضرر كذانيخواهند كرد، سرافرازمان نموده

تياگر اندكيحتو و خوش دم،يباش(!)پيخوش شانس پاياندك سودديشا،يديخدا را چه و بچه ماني، براانيرا هم در زن
.گذاشتنديباق

زنياينمودارهايفعلتيوضع و ، به همراه سود زكيهرانيسه جفت ارز ، به صورت :درآمده استرياز آنها

بديروند طينجايرا كه تا و بازميكرديكار و بسته كردن پوزييهاي، هاي، برروديجديشنهايرا كه با باز و دره يمتواليقله ها
، با دو پوزم،يانجام داد ميروبرو باش)الت 0.1هر بخش با حجم استاندارد(يسودآور دو بخششنيباعث شده است تا در مجموع

ايبا حجميشنيمان، صرفا پوزيده قبلانيزتيتك موقعكهي، درحال و لطمه ، و اصالح شده بود بهيكوچك كوچك را
.ما وارد نموديالتپرفورمنس معام

باريبسنيبنابرا ، بتوانيهمراهي، با اندكيفعلطيكه در شراميهستنيخوش اول را جبرانشنيحداقل ضرر پوزمياز طرف بازار
.ميساز

كهنيچندميبراديده اجازه : بار تكرار كنم

جدكيكهيهنگام ميشنهايرا به پوزديبخش نيقبل)يها(حدضرر بخشديبام،يكنيسودآور خود اضافه نقطهنيتا آخرزيرا
، تنگ تر كن و مطمئن ،ميمناسب

جد تا گ،يو افزوده شدن حجم آنها به حجم معامالت قبلدياضافه كردن معامالت وياز حد سبد معامالتشيبيموجب فربه ، ما
رديقيبشيافزا جتاينت زنياسكيو شرط و عبور آن از محدوده ، نگرددمانيمجموعه، و قابل تحمل .جاز

ند،يهمانطور كه در شكل باال مالحظه فرمود لذا استاپ USDCADو AUDUSDيشنهايپوزديجدمهيهمزمان با فعال شدن
نيمعامالت قبل پاليتشك) دره(قلهنيتا آخرزيرا ، تر(ترنييشده تر.ميآورد) باال نمودن استاپ ها را در شكلنگيليكه نحوه

 ، امشينمانرنگ خدمتتايفلش صورتكيبا مذكور .داده

كن ضمنا امديدقت . كه استاپ ها را در دو نقطه متفاوت قرار داده

ايكي تا(كوچكتريرا در پشت قله د)نييپاميفرمياز ايگريو تا(بزرگتريرا در پشت قله هميجا) باالميفرمياز ، تا داده ام
ز ا. از حدمجاز فراتر نرودشنيدو پوزنياانيمجموع ازيكيو خالف جهت را انجام داد، صرفايتصادفياگر بازار حركت نكهيو هم

نوشنيدو پوز جريناگهانيزهايمذكور در اثر ، از و پوزيسودآورانيماركت مسگريدشنيخارج گردد، و امكان كسبرياز ادامه
بيسودها ، .نماندبينسيبزرگتر

انيآخر باينكته و دوم استيشنهايتارگت پوزشيافزاتوجه شما را به آن جلب كنمديرا هم كه كه. بخش اول :چرا

بيبه اندكازين،يجبران ضرر انباشته قبليبرا- اوال .داشتم شتريسود

پ نگهايمووتيوضع نكهيا) مهمتريو از قبل(-دوماو قچيو نحوه رومتيو تاب و ادامه داركيچارت، از آغازيبر حركت مناسب
م !دادي، خبر

مايدر نمودار مربوط به دالراسترال مثال بعنوان مد،ييرا مشاهده بفرما سروشانهيالگوشبهكيديتوانيبه وضوح تواند اگريكه
نوميخوش شانس باش !فروش ما باشدشيپيشنهايبه نفع پوزيپيپ50يبخش حركتدي،
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ب .انیپا:و پنجمستيروز
ننيكه چندديماجرا به آنجا رس دمهيساعت از و پ داريبيبرايتوانگريشب گذشت و !بازار را نداشتميريگيماندن

جدكي USDCADو AUDUSDيشنهاياز پوزكيهريبرا لذا و نفهمفيتعرپيپ30در حدودديتارگت شددميكردم چه
 ...!كه از هوش رفتم 

ب صبح زتيشدم، وضع داريكه :درآمده بودريچارتها بصورت

ح... بابايا !!شدفيعجب

كنكيكه آخر نشد نتميچندتا استاپ جانانه نوش جان !!ميبگذار ادگاريبه تانيرا برا»ضرريسازنهيبه«ازيمستندجهي، تا

كس انگار زيمثل و بنابراياديشده ام كه مثال سواد ميوقتنيبلد باشد كسديتقل خواهديكه را بكند كه سواد بلديدست خط
م ست،ين م زنديهرچقدر هم كه زور نم اورديو بخودش فشار چ تواندي، !اوردياز آب دربيخوبزيكه

بكيهم اگر بخواهم من :كهميبگوديبا(!!!) كنمفياز خودم تعر شتريذره

و مارپ بعله پمتيقيهاچي، بنده انقدر چشمانم به حركات چارتها و آنقدر انواع ، و خوگرفته اند كه ماركتييو تابهاچيآشنا شده
م ، دهديبه خودش ، در ذهنم رسوخ كرده است

ميوقتيحتگريد كه وشنيسه تا پوز خواهميهم كه به زور زتيسه موقعايغلط و كنم، بازهمدايپ تانيده را براانيخطرناك
نم شودينم نم شوديكه !! شوديكه

هايخال البته جدهي! بستم !!ديرينگيوقت

ميول ، اگر به شما اعتمادبنفس همديبا... دهديخب ، واقعا هاكياعتراف كنم كه آره !توش بودتياز واقعييرگه

و نمودارها، آنچنان حركايعني و اقسام چارتها و سروكله زدن با انواع ت شما هم انشاهللا بعدازچند سال كار كردن مداوم در ماركت
ق ممتيمارگونه  بندد،يدر ذهنتان نقش

ه كه تجچيبدون و ميخاص هزاتيابزار آ....ديدر بازار بشويو جاريدر هرلحظه به وضوح متوجه روند فعلديتواني،  ندهيو البته
، نه پهيثانكيتوانستديهرگز نخواه! آن را !ديكنينيبشيبعد ماركت را

..ميبگذر

!بوده اند داريب مانيشنهايپوزم،يكه ما خواب بوديدر مدت زماند،يهمانطور كه در شكل فوق مشاهده فرمود خالصه

بوياتفاقا بازار هم حسابو و بسا،يدرمورد دالراسترالژهيداغ كرده است .گذاشته استشيرا هم از خود به نمايخوباريحركات

ا درواقع نگريدپيپ80همچنان به اندازه AUDUSDما زده شده اند،يكه تارگتهاياز آن نقطه پزيرا  است، مودهيبه سرعت

مو ب+$120درحدوديزيچميتوانستيبعنوان مثال ن شتريسود بيفعليبه مجموع سودهازيرا مييافزايمان

لمهينشهيهم!!؟يخوريم غصه!پشوتن؟ كن وانيپر ! را نگاه

ا GBPJPYچارت به ، كه چگونه قرار دادن استاپ در نقطه و همچنيبنگر تانيمناسب، كاهش حجم معامالت، موجب شده اند
، پرهيپيپ 145ضرركياز  !يكنزياضافه تر

غ كه و راصالحيبعنوان مثال اگر با حجم چن(!)هايمثل بعضايشده ،يشده بوديشنيپوزنيبدون استاپ الس وارد

آن! در انتظارت بوديدالر-$290يا فاجعه پيضرر قبل-$68البته عالوه بر اشيكه !مينوش جان كرد!يبصورت قانوننياز

، اورميخوب، سرتان را دردناريبس
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، سودشبيديشنهايتمام پوزيينهاجهينت  رقم زد، مانيرا برا+$110به اندازهيما

، روشو ازيكيبه ما كمك كردند تا نه تنها ضرر»حركت گام به گام«روشنيو همچن»ضرريسازنهيبه«به عبارت بهتر
دهشنيسه پوز م،يخود را بطور كامل پوشش

نيخود، مقدارگريدشنيبا دو پوزيحت بلكه ذخيروز هفته جارنيآخريبرازيسود .ميينمارهي،

ا دوارميام شا- مثالنيكه در متوجه نحوهيو كاربرديبطور واقع-و خسته كنند شده باشديطوالن تانيهم براياندكديكه
د،يو خطرناك شده باشسكيپرريهاتيمواجه با موقع

چنديفراگرفته باشياز آن مهمتر به خوبو نييهاتيموقعنيكه در ،هيهمه سرما ستندي، مطلقا مجبور خود را از همان لحظه آعاز
ديوارد بازار كن

و بعدا سر فرصت به ارزيصرفا با كسرديتوانيم بلكه ، آتيو بررسيابياز حجم موردنظر خود وارد بازار شده ماركتيحركات
.ديبپرداز

كهنيا اگر از«: وسوسه به سراغتان آمد و من »، جا بمانم؟يحركت عالكينكند بازار برود

ا«:كهدييبگونيچن بخودتان پ ماركتنياگر واقعا قرار باشد كه ، خب پس من هم چه اشكالگريدپيمثال صد يحركت كند
»!تر وارد بشومريدپيپ20دارد كه مثال

پديبه بازار، به خودتان فرصت بدهيجيورود تدر با قينيبشيكه درصورت صحت  مت،يتان از روند حركت

ايبعديهاتيموقع در قييستگاههايو درواقع در ن ماندهيباق شوند،يم جاديامتيكه بطور مكرر بر سر راه زيپول خودتان را
.ديينماقي، به بازار تزرليدرصورت تما

راديكننيتمريشده است، بخوب فاركسرا كه از بازار بورس وارد بازار»پوليجيخرج كردن تدر«درواقع روشو و حتما آن
.ديريفرا بگ

پا دوارميام  هفته را جبران كرده باشم،نيآغازيروزهايهاياز كم كاريهفته، توانسته باشم بخشنيايانيبا مطالب

و پرحرفديالبته به خاطر داشته باشو ،يبيهايكه مهمتر از درس دادن ها  وقفه من

و قطعا تمر صرفا ترنيو حتما و و مطالعه كردن خود شماستديكردن !كردن

د،يموفق باشيهمگ

ميرا برايآخر هفته خوبالتيتعطو .كنميتك تك شما آرزو
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ب .و ششمستيروز
ا: توجه همنيلطفا نظرات خود را درباره ، صرفا در !ديياعالم بفرماكيتاپنيپست

!ربع قرن گذشت .. 

!!گذشت»مايدوره آموزش«ربع!دينه ببخش

پايعني ، كال چهار قدم باشدنياانياگر از ابتدا تا !آه .... آه .... آه ...آه: دوره

ايكيامروز تا !ها كامال تمام شده است»آه«نياز

آه«ميچشم بر هم بزنو پا» آه آه رسانيآن هم به !!ديخواهد

خ راستش ميلي، ميكه اكنون كه در ربع دوره آموزش(!!)اميداشتيدوست م،يبريخود به سر

و لخت از ميفرصت استفاده نموده ،ميبه پشت سر خود بنگريتا اندكم،يكرديدرنگ

ا كه ا.....مياز كجا آمده ؟ميو به كجا روانه

او ، اكنون در كجا !م؟يا ستادهيبدون تعارف

بدايآ مينجايتا ، راضشيپ زانيكار از ايرفت خود وميبوده ؟ مايو سرفراز ما انهيدرهمان ، به كل و سرخورده شدهوسيراه
م؟يا

م من شدم،يگويكه بدون اغراق !اميناراضدايكه از خودم

حت چرا چيكه پاميرا هم كه با خود قرار داشتم كه خدمتتان بگوييزهاينصف آن !برسانماني، دست آخر موفق نشدم به

دلديشا :ليبه دو

اليدل بايمطالب- نكهياول اديكه رايو جغرافخيذاتا مانند دروس تار شد،يمهيدوره صدروزه ارانيدر فياضيو ،كيزيو نبودند
و طوط نطوريكه من بتوانم هم  ...ميو بگوميو بگوميخودم بگويبرا،يگويمسلسل وار

پاديكنيشما هم مثال جزوه بردارو و فشرده خوانبه فاصله چهار روز مانده تا امتحان، با بسطايترماني، تا در كل،ينشستن
كنكيمطالب را !ديجا از بر

اريخ بهيتشبيگريدزيكالس را به هرچني، مسلما اگر بخواهم شبشيكنم، به گمانم بوده»يآموزش نقاش«دورهكيبههيار همه
 ،  است

، اگر بدون تمريها»يگفتن«تمام كه هانيمن و ممارست داشتن پشيكردن ها ، قطعا ينه برا! استدهيارزينميزيشما بوده
و نه برا .بندهيشما

شدو بمياز سرعت خود بكاهم،يلذا گاه به گاه مجبور و آنتراكت ،كيتاپيمشتاق اعضاتيتا الاقل اكثرمياندازيو آنقدر وقفه
، خودشان را به آمادگنيبتوانند با تمر و تالش فراوان .الزم به جهت فهم ادامه مباحث برساننديمداوم

دلو ن- دوم آنكهلياما امهيمتاسفانه از و قاطيآموزشيآنچنان برنامه كالسهاك،يتاپنيدوم آغاز و پلوغ !شديپاطيمن شلوغ
شا- دلديو ايبركتنيهمليهم به ، بر زندگكيتاپنيكه از و از نفس گرم شما حق-استدهيمن تابي، تا قتايكه فرصت نشد

مياريبس و ايطالباز موضوع ها هاژهي، وبوميبگو تانيمدت برانيرا كه قصد داشتم در بايينكته حديرا كه » زندهديتر«نيدر
م .خدمتتان عرض كنم دادم،يآموزش

ك به و با هر ايتيفيهرحال هرچه بود ، ربع ننيكه بود پازيدوره ،ديرسانيبه

خو ميليگفتم كه ا(!!)اميداشتيدوست ميبرهه، اندكنيكه در كهقيعميو با نگاهم،يكاستياز روند پرشتاب خود ، و باالنگر
و جامعي، نه تنها به جمع بندميانداختيمكيتاپنيايو پنج روزهستيب خچهيبه تار ايكامل دستمياز آنچه تا كنون آموخته
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، براميافتيم ازينيراهي، بلكه از آن مهمتر ر مود،يپميبه بعد خواهنيكه از بقيدقيزيبرنامه و تربيعيتر را انجاميو نقص
.ميداديم

م اما دن شوديچه و چارتها فاركسيايكرد كه متاسفانه گسي، پ ختهيلجام ، انچنان با سرعت به حجميتازند، وازطرفيمشيآن
باانيهم كه تاپايمطالب حق... خدمتتان عرض كنم، آنقدر گسترده اندديدوره و مجال قتايكه و نظاره كردن ستادنيايبرايفرصت

!نمگذارنديباق مانيبرا

پاو و كفش از با اوردهيدرنيهنوز استراحت نكرده و بساط خود را برداردي، اميدوباره بار ترنيو بهيدرهايكاروان مشتاق را
قاتايتا انشاهللا نها...ميشان برسانيسمت منزل بعد رسزينشيخوييبه سر منزل .ديخواهند

ن نحاليا با ا امديدلم انيكه از و الاقل نظر شما را درباره دو سه نكته و اساسيفرصت استفاده نكنم، !تر بودند، نپرسميكه مهم تر

عزو پزيلذا از همه دوستان ، كه زياندكك،ياز آغاز بكار مجدد تاپشيخواهش دارم و ند،يتامل بفرماريدرباره موارد
عزكيهر بو- زانياز اژهيو و همگام بوده اندكيتاپنيآنان كه از ابتدا تا به امروز با دينظر شخص-، همراه را دگاهيو خود

ز بفريدرباره موارد .ديرما، اعالم

پيكه لطفا تا اطالع ثانو كنميمديتاك مجددا دشيو تا و ذيها دگاهياز آغاز ادامه مباحث، نظرات ل،يخود را درباره سواالت
.دييعنوان بفرما»ياصلكيتاپ«نيصرفا در هم

 ....پرداختميادامه به طرح موارد مذكور خواه در

!یضرورت بازنگر- مورد اول

و مطالعه بفرماکيو از ابتدا کل مطالب تاپگرید کباریلطفا: تذکر .دیيرا به دقت مرور
ا وكي، بلكهستينينظر خواهايسوالكيمورد،نيالبته مهماريبساريبسديتاككيدرخواست معلم گونه، خواهش دوستانه
! است

عز از م زانيهمه شما اخ خواهميجدا ، فرصتر،يكه در هفته مهيرا برايبه هرشكل كه شده دكيديتا بتواند،يكنايخودتان گريبار
و مرور ، از كل مطالبعيسريبه عقب برگشته ايو فشرده را .ديگفته شده است، داشته باش نجايكه تا به

تهيدفتر براكيدياگر توانستيحت و مطالبهيكلك،يو همگام با مطالعه مجدد تاپد،يكنهيخودتان وينكات را كه به نظرتان مهم
، برايميضرور !ديينما ادداشتيخودتانيرسد در آن دفتر

ا-ديباش مطمئن و مطالعه مجدد مطالب قبلكهيكه هنگام-! دارم مانيو البته بنده هم كنيمرور  تانيخط به خط آن براد،يرا آغاز
و مفاهيحاو جداريبسمينكات و و در نگاه قبليديمهم ، كه بار قبل ، از چشم شما كامال پنهان مانده انديخواهند بود ! تان

عميالزم را برايكه در آن زمان، هنوز آمادگ چرا و فهم اقيدرك .ديآنها نداشته

كه به اليچند وجهدهيپدكي فاركسهرحال واضح است نهيالهيو و قطعا شما الزياست، ازيديجديهاهيكه هم اكنون در
ب، نسبت فاركسو شناختيريادگي پستيبه و بازگشت دوبارهد،ي، قرار دارشيو پنج روز يهمان مطالب قبليدرصورت مرور

جدي، با انبوه و مفهوم پشت آنها نشده بوديشد كه در گام قبلديروبرو خواهدياز مباحث !دي، متوجه عمق

هانيا اثبات ميقوانياز دانشجوياست كه همه روزه توسط برخييمدعا هم نامه و بااستعدادتر به دست من كه رسد،يتر
مكيو نكات عنوان شده در متن تاپميمفاهيرا درباره برخيسواالت ا پرسند،ياز بنده . بله«:كهميگويمنيچن شانيكه در پاسخ به

و بص امكيپنهان در تاپمهين ورتبنده آن موضوع را به عمد از شناخت نسبتيكه در سطح باالترييتا صرفا آنها! عنوان كرده
سا فاركسبه  و و سردرگمنيريقرار دارند متوجه آن بشوند، »!نگردنديدچار تناقض

همديمطمئن باش پس بيكه هم اكنون مشابه همان دانشجو- كه شما درصورت-ديو پنج روز گذشته هستستيسطح باالتر
جديبازگشت به مطالب قبل و مفهوم ، به صدها نكته آنهاي،كه همگ افتيديدست خواهديو مطالعه خط به خط متون ذكر شده

بيدر نگاه قبل !ودند، از چشمان شما پنهان مانده

كند،يباور ندار اگر كنكيو فقطدينكنيتنبل!ديامتحان !ديروز را امتحان

!!ديرا ادامه ندهيمرور مطالب قبلگريدشينشد، از فردا دتانيعايديجدزيچك،ياز مطالعه مجدد تاپكهيدرصورت
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!یدو سوال فلسف: مورد دوم

ا:سوال اول درکيتاپنیچرا م؟یکرد جادیا» فارکسیتاPر عموم«را

اایآ: دوم سوال ادیتریبرا»یاستراتژ«ای»ستميس«کیکيتاپنیما در م؟یکردن را آموزش داده

، و در همان روزهااگر خاطرتان باشد اكيتاپنياييابتدايقبال وكيتاپني، خدمتتان گفته بودم كه اگر قرار بود در ، روش
آنديتريرا برايستميس ، كه مثال در كههيروبات گونه را اراتميالگوركيكردن به شما آموزش بدهم  كاتورياگر فالن اند«: كنم

و فالن اند ز كاتوريسبز شد، باريبه !».....وميكنيميخط صفر رفت،

با مسلما اديدر آن صورت دركيتاپنيكلنگ س«را زم» معاملهيو روشها ستمهايتاالر !ميزديمنيبر

شاياندك تانيجمالت برانيايمعنن،يآغازيدر آن روزهاديشا و و مبهم بود، و شناختيحتدينامفهوم بهيبا درك كه نسبت
مد،يدر ذهن خود داشت» فاركسدرتيموفق«و» كردنديتر«مقوله  !گرفت؟يدر تناقض قرار

اديشايحتو غ تانيجمالت برانيهنوز هم و ، متناقض ، به نظر برسند؟يرمنطقينامفهوم

خ به ميليهرحال هم اكنون ا(!)اميداشتيدوست ايتامل كوتاه، اندكنيكه در و بدانم كه آن قتايحقايهم نظر شما را بشنوم، به
بيحد عمنشياز بهقيو شناخت اتيماركت، كه الزمه موفقتيو ماه فاركسنسبت ، دستنيشخص در ديا افتهيحرفه است

ر؟يخاي

هر شوميم ممنون عزكياگر از،ياز دوستان و عباراتنينظر خود را درباره ، باهر جمالت راحت تر باشد، تانيكه برايدو سوال
.دييبفرماهيارا

دزينياگر نظر مخالفيحتو بديبنده دار دگاهينسبت به دراني، حتما از !ديينفرماغيآن

!ینظرسنج: مورد سوم
بكيتاپنياياصلياز بخشهاكيكدام:يسوال نظرسنج د؟يادهيپسند شتريرا

تر-1 تر-2)مثال به سبك پشوتن(كردنديآموزش روش .كردنديآموزش اصول

و روانشانسآموزش-3 طنز-4.نگيديتريفلسفه .مطالب

.روزانهيلهايتحل-6!يبازرگانيهايآگه-5

.يمسابقات هفتگ-8.زندهيگنالهايسهيارا-7

و پاسخ-10.داستان-9 و پرسش .رفع اشكال

.رومنگيديتر-11

م ا كنميفكر گونيصورت ، خود كامال !و روشن باشدايسوال

كن بعنوان بديمثال فرض اد،يهستيونيبرنامه تلوزكي نندهيكه شما !!» فاركسجنگ«بناميمثال برنامه

كنو اانيكه مجرديبازهم فرض چننيو دست اندركاران منيبرنامه از شما :كه كننديسوال

بنياياز بخشهاكيكدامايآ ، ، موفق بوده است؟ شتريبرنامه و توجه شما  در جلب نظر

اديياگر قرار باشد كه انشاهللا محبت بفرماو د75را به مدتيونيبرنامه تلوزنيو ديدهيمحيترج(!)دييتحمل بفرمازينگريروز
آ اهيتهايكه ، كدامنيكنندگان جد تانيفوق را براياز بخشهاكيبرنامه و اكيكداميحتايو ند؟يتر نمايپررنگ تر بخشهانياز

ب د؟يدانيمديزاوتياهميرا كامال

. . . .
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و قوت: مورد چھارم !نقاط ضعف

دی– سوال آخر و قوت«نیخود، بزرگتریو نظر شخص دگاهلطفا بنا به نیا» نقاط ضعف
بکيتاپ ، د؟یيبفرماانيرا

ا هدف ننياز و روشن استزيسوال !كه كامال واضح

نيف همديبنگركيالواقع اگر ، هدانيتا اكيتاپنياياصل تگريامروز هم وقيعاليو بنده حداكثر مجرد،يصرفا خود شما بوده
 شما بوده ام،يخواست ها

عزقيدقيمسلما آگاه لذا ايو اجرايرا در طراح نجانبيا زان،يتر بنده از نظرات تك تك شما آنگونهك،يتاپنيهرچه بهتر ادامه
و حسن نظر شما باشد، راهنما .خواهد نمودتيو هداييكه انشاهللا موردعالقه

دكي بگريبار و محبت ، كه همواره با لطف ايمثال خود، حامياز همه شما سرورانم يهاتيفعاليدر طول تمامريحقنيو مشوق
ايآموزش و سپاس را دارم،د،يام بوده  كمال تشكر

عزيآرزوها را برانيباتريزو .، آرزومندم زانيتك تك شما

ها منتظر  تك تك شما هستم،يپاسخ

مو ا خواهمياز همه شما بگ نباريكه پاديريشما گچ را در دست بيو -امروز هم كه شدهكييبرا-تا من هم بتوانمد،ييايتخته
!شاگردان كالس را داشته باشميميسعادت حضور در جمع صم

ازيبزود انشاهللا و پس ا(!)يو البته سرعتقيدقيجمع بندكي، ككيتاپني، ادامه مطالب ، با ، ادامه خواهيتيفيرا ميبهتر از قبل
.داد

!یپنھانیمعماھا
دقيدوستان از زقيكه نظرات سا ارممنونم،يبس كننديمهيخودشان را ارايبايو .هستمزينزيعزريو همچنان منتظر نظرات

و مطالعه مجدد مطالب تاپيعني-نكته مهمكيجسارتا درباره فقط  حاتيتوضيالزم است تا اندك-كيهمان لزوم بازگشت
عز شتريب مهيارازميرا خدمت دوستان ، تا اگر اميگويكنم و ضرورنيچقدر ، مهم ميكار و خواهش ، ا كنمياست نيكه حتما در

دقديهفته آن را انجام ده اجهمتوقاي، مد،يبشو نجانبيمنظور .دييآن را درك نماتياهم زانيو

ا) دوستان از تصور كردنديآنطور كه برخ(، منظور من مطلقادينيبب فادينبود كه مثال برو نصورتيبه وليو  pdfايخالصه نكات
تهييها كشهيرا كه قبال شاگرداولها زحمت كندياند، برداردهيآن را !ديو شروع به مطالعه آنها

كه( داريد ميبينيد نيستا اين پي دي اف آرشيوي كامل از تمام مطالب تاپيكهاي آموزشي ميباشد پس اگر به خود تاپيكها دسترسي منظور اين پي دي افي
و تصرف اين جا بيارم )نداريد به اين پي دي اف هم ميتوانيد اعتماد كنيد چون من سعي كردم كه تمام مطالب تاپيكها رو بدون هيچگونه دخل

و خود متن اصلديبرگردكيبه آغاز تاپگريد كباريكه كنميمبنده دارم عرضر،يخ ،كيتاپي، و كلمه به كلمه ، ، واو به واو را
و از ابتدا به دقت بخوان !االن خدمتتان عرض خواهم كرد! چرا؟!ديمجددا

ادينيبب كن نطوري، اصال با خودتان اديفرض ريكسريمدت،نيكه بنده در طول و و بدون آنكههايكارزهينكات ، به عمد را
و هوشمندانه در البالتياكثر و در پشت پرده معانيخوانندگان متوجه آنها بشوند، آگاهانه ،يظاهريمتن و كلمات عبارات

كيآنچنان مخف و شناخت باالتريصرفا كسانهو پنهان ساخته ام، سايمتوجه آنها بشوند كه از درك برخوردارنيرينسبت به
و مطالب قبليكه پس از گذشت مدت زمانيكسانايو! باشند را از ابتدا بخوانند،يمشخص، بخواهند مجددا به عقب بازگشته

پ ادايموفق به !بشوندفيظرانيكردن

م تانيموضوع را برا اگر م كنديجذاب تر اديتواني، رانياسم و بطورد،يبنام»كيتاپيپنهانيمعماها«نكات پنهان كه به كرات
هايمداوم، در البال مكيتاپنيايپست تكيو صرفا خورند،يبه چشم و شناختكيونيزبيچشم ، قادر به درك ذهن آماده

م !گردديآنها
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كن تانيبراديبگذار ازهيو هم انشاهللا انگديچند مثال بزنم تا هم حرفم را باور  جاديا تانيمرور دوباره مطالب، برانيالزم به جهت
:گردد

درصيبار نحوه تشخنياوليمن براكهي، هنگامكيتاپنيايپستهانيبعنوان مثال اگر خاطرتان باشد، در اول- اوليمعما روند را
ا كردم،يميمعرفقهيدق 15ميتا كه نطوريدر وهله اول قرار داشتهيآبنگيموويدرباالديبامتيق،يروند صعودكيدر«: گفتم

!»باشد

دريبعد از مدت اما دكيو ش گر،يمتن كهانيبيگريدوهيجمله فوق را به ، Buyيو برايصعودطيدر شرا...«: كردم كردن
!»قرمز قرار داشته باشدنگيموويدرباالمتيقديبا

، در همان زمان متوجه تناقض ظاهرانياز دانشجويبرخ هايمستعد و با نامه ارسالميكه براييموجود در جمالت فوق شدند،
ا ، كشنيكردند با«كه دنديموضوع را به چالش » دارد؟يتناقض ماهوگريكديچرا ساختار جمالت فوق

خديشا والبته ، ازينگريديهايليدر آن زمان ولنيمتوجه ، ايوياشتباه نگارشكيآن را صرفا به حسابيموضوع شده بودند
، گذاشته بودنديسهل انگاركي !ساده

و زمانيآنكه اندك خالصه ، و كامل را مطرح كرد NTZكه ما بحثيبعد هام،يناقص اييشاگرد زرنگ تناقضنيكه قبال متوجه
، كه چگونهيشده بودند، غرق در شاد عمكيو سرور گشتند درقيتناقض قالب نقشه كه آنچنان ذهن آنها را آشفته ساخته بود،

، تبدنكه دربرابر چشمانشايديو پازل جد انيو بنابرا!ديگرديميو عقالنيكامال منطقيبه موضوعليقرار داشت افرادنيدرواقع
پ ساشي، !كرده بوددايپ NTZبنامديجديالزم را جهت درك مفهومي، ذهنشان آمادگنيرياز

دكيديبگذار- دوميمعما ، كه اندك تانيبراگريمثال از!و به روزتر باشد دتريجديبزنم .دينبرده باشاديو احتماال هنوز آن را

، در پستها در و ظرافت تمام 692و 691يمتواليصفحه قبل كرده بودم، كه متاسفانهيجاساز تانيرا براييمعما(!) بنده با دقت
پ)Hotdogاييوسفيجناب(كيتاپنياياز اعضايكيتا كنون صرفا  دهي، درباره آن از من سوال پرسيخصوص غاميبا ارسال

!است

اانيجر پ«:كه كنميمديبنده تاك) 691شماره(قرار است كه در پست اولنياز غريناپذينيبشيماركت اساسا انتظار رقابليو
»!است

ايحتو كس كنميمهيتشب»!رم كردهشيگاوم«ازيآن را به گله م(!) جرات داردي، كه اگر م كنديو فكر باريمس توانديكه آنها را
مسينيبشيپتيقطع و در مقابل باريكند، برود !!ستديآنها

و در پست بعد اما حت(يبالفاصله م كاليتكنكيكالسيالگوكياز!)و برجستهيدرشت، رنگيبا فونتهايو دق برم،ينام قايكه
د ! است» بودن ماركتريپذينيبشيپ«يسنت دگاهيمتعلق به

ايدگاهيد م نطوريكه بعنوان مثال ، ماركت به اندازه فاصلهيالگوكيليكه درصورت تشك كنديفرض خط«سروشانه قله تا
مس» گردن  !خود ادامه خواهد دادينزولريبه

ايقويدانشجوكي، قاعدتا صرفا خب ، در وهله اول متوجه منيتر ا! گردديتناقض چنياما پاسخ  ست؟يتناقض

ت اگر و برانيزبيخواننده و تكرار نمايرا برايبار، جمالت آن دو پست متوالنيچندمي، مجددا متوجه د،سرانجاميخودش مرور
رويكه تك تك كلمات شوديم و از و منظور بوده اند،يكه درجمله مربوط به پست دوم، بكار رفته اند، كامال آگاهانه  قصد

چو و نحوه دلنيا دمانيلذا با توجه به مفهوم و درواقع آن تناقض برايتناقض ظاهرنياليكلمات، احتماال متوجه بطورشيشده،
م !گردديكامل برطرف

ميپنهانيدست معماهانيا از د توانمي، نگريحداقل دهها مورد ! مثال بزنم تانيبرازيو جالب تر را

ا افتيدريالزم را برايهنوز آمادگتان،يمسلما در نگاه قبل كه انيو توجه به .دينكات نداشته

چن ولذا رفيظرانيچشمانتان اصال متوجه وجود !متن نشده انديدر البالييهايكارزهيو

بيحس كنجكاوياكنون موفق شده باشم، كه الاقل اندك دوارميام اما ! كنمكيتحر شتريشما را

ا تا ، هرطور كه شده فرصتنيانشاهللا همانطور كه در باال اشاره كردم، حتما در طول كنيرا برايهفته ديتا بتوانديخودتان فراهم
، مطالب تاپكيدر بدكيدوره مرور فشرده ب نجايرا از ابتدا تا و عمق .دييمطالعه بفرمايشتري، مجددا وبا دقت
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ب .آغاز:و ھشتمستيروز

و موج مقلدموج !قدرتمند
ويسالم برهمگ بخو/زيعز ارانيدوستان !يو خوشريصبح شما

عز نكهيا اول و ارايزياز همه دوستان هميدگاههايدهيكه با نظرات و محبت بيشگيخود، بنده را مورد لطف يشان قرار دارند،
امتينها و ل دوارميسپاسگزارم، و اعتماد شما را داشته باشم نهمهيا اقتيكه و كرم .لطف

عالقيسالصياز نظرات شما به جهت تشخيمن به شخصه، آگاهيبرا دريمتفاوتقيو كه نسبت به مقوالت مختلف مطروحه
اكيتاپنيا و اگر خداوند توفديمفاريبسد،يداشته اقيو باارزش بود به بعد،نيبدهد همه تالش خود را بكار خواهم بست تا از

ا بكيتاپنيانشاهللا پشيرا عال نطبقمشياز و .شما بگردانمقيبر خواست ها

ده اما هايكيبدون مقدمه به سراغ،يهفته كارنيتا در روز آغازدياجازه يكيازيكه بنده در جواب به پرسشميبرويياز پاسخ
و چون قرار شد مطالب مكيرا كه در تاپياز دوستانتان داده ام، و پاسخ مطرح و ضروريو حاو شود،يپرسش استينكات مهم

ن موردنيام،يتكرار نمازين نجايدرا ززيرا .مينمايمميخدمتتان تقدريبه شرح

بانيا ضع«كيو سپس»موج قدرتمند«كيموضوع مرتبط است پ»و مقلدفيموج ميكه در :دييمالحظه بفرما.ديايآن

:معامله من هست در صبح روز جمعهنيا/ با سالم somebody314نوشته اصلي بوسيله:نقل قول

طب نكهياايبده من اشتباه معامله كردمحينفر توضكيشهيم  بوده؟يعياستاپ خوردنم

خ !نبوده استيعيطب اصالخوردن شما استاپ!رينع

ايموجنيا پاكيد،يرا كه شما سوار آن شده و انرژبايبوده كه تقرانيموج رو به .كرده استهيخود را قبال تخليتمام زور

ا البته ايمكد كاتورينمودار، از اندنيشما در د،يچارت خود بگذاريمطمئن هستم كه اگر آن را بررويولد،ياستفاده نكرده
زاي(فرمود كه قطعاديمالحظه خواه و مشهود، وجود داشته استييواگراكيدر آن نقطه!)اديالاقل به احتمال .به طور واضح

ا ضمنا !نديدقت بفرما)صفحه قبل(چارتنيدوستان لطفا به

.گرفتم مورد توجه قرار دهند GBPJPYيكه بنده در روز گذشته بررويشنيآن را با پوزيشباهت ظاهرو

، بر سر جنابيآن را با آن پستنيهمچنو م sinayasكه بنده درباره آن !كنندسهيمقا(!)دميكشيهوار

اديخواه مالحظه و چارتهاييالگونيفرمود كه ميكه به كررات در نمودارها .شوديشما تكرار
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پاكي درواقع . گردديمليقدرتمند تشكيموج صعودكيانيشبه مثلث است كه در

رايقبلينمودار بتواند مجددا حركت صعود،يشيآرانيشدن همچنلياست كه پس از تشكديبعاريبس ا-خود يزودنيالاقل به
.ادامه دهد-ها

اميراهم بگونيا ضمنا ننيكه چزيالگو باييزهايجزو همان وجيتا به تدرديبه خودتان فرصت بدهدياست كه قبال گفتم كه چشم
.ذهنتان به آنها عادت كند

ثقيشباهت، اندكنياصيتشخ تانيفعال برا اگر و هليدشوار وتر مثلث دقتيبررويي، صرفا به واگراينگران چگونهياست بدون
مدييبفرما چن دهدي، كه به شما هشدار .ديينمازيپرهيتيموقعنيتا از ورود به

م sezar_ironiنوشته اصلي بوسيله:نقل قول كنيرو در شكلها» شبه مثلث«نياشهيجناب پشوتن .ديمذكور مشخص

انياد،ينيبب منيالگو همانطور كه گفتم به رايبزرگيموج قدرتمند، حركت صعودكيكه معموال پس از آنكهرديگيصورت شكل
ميدر مدت زمان ، دهديكوتاه انجام

عظنيايبعد از آنكه انرژ- سپس پاهيبطور كامل تخلباي، تقرميموج و به ويموج فرعكيآنگاه-ديرسانيشده كوچك
شفيضع هاميماليبيبا و دره و قله ها از!سسيفيكه با صدايترقه فسقلكيمثل(ناواضحيي، بهبيمهيآتش بازكيبعد

.برسانديتا خودش را مجددا به همان ارتفاع قله قبل كنديميسع! كرم گونهيبا حركت!!) آسمان پرتاب شود

تايحالتنيدر چن رودايپيبراM5ميمعموال شما در ضع«يكردن قله مناسب بر م» مقلدفيموج اد،يشويدچار مشكل نيچون
مميموج اساسا آنقدر مال ها كنديو آهسته رشد و دره ياوردر گذاريكه برا گردند،ينمليآن تشكيبررويبزرگيكه اصال قله ها

.، مناسب باشند

را ممكن تانيباالتريدر برمبنا است كه نقطه ورود خود كن M15ميقله در اد،يانتخاب !ستينيهم كار درستنيكه

روياوردرهاديموج، مطلقا نباكييسوار شدن بررويهمانطور كه قبال اشاره كرده ام، برا چون هايخود را بر موجكييقله
پا(گريد و به كن) استدهيرسانيكه مرده است .ديانتخاب

بايبرا هاياوردرگذايبراديسوار شدن بر هرموج، صرفا و دره ا.دييهمان موج را انتخاب نماي، قله ها ننيكه به تجربهازيخود
و نمودارها دارددريتريو عادت چشم و اقسام چارتها و سروكله زدن با انواع .پس از چند سال كار كردن
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ميبراييالگونيچنصيبه هرحال اگرهنوز هم تشخ بگياز مكديبه سادگديتوانيچشمان شما آسان نست، .ديريكمك

چن چون ميقدرتمند را نسبت به قله موج اولاريبسييواگراكيموج دوميبررويهمواره مكديطيشرانيدر .دهدينشان

تا معموال كنيبه مكد M15مياگر در شد،ينگاه هميولد،يبنيمينزولبيآن را با تانياگر د،يكنيبررسM5ميچارت را در
قيمكدييواگراديتوانيم رومتيو (دييآن مشاهده بفرمايرا به وضوح بر ا. )نشان داده نشده استيشكل ها مكدنيالبته در

طيو كامال اتفاقيمختلف بودند كه بطور تصادفريفوق سه تصويشكل ها ،يو فرعياصليهاكيگذشته در تاپيروزهاي،
و سا ، اراريتوسط بنده ، كه همانطور كه مالحظه فرمودهيدوستان ويآنها الگويهمگد،يشده بودند شيرا به نمايكسانيمشابه

.گذاشته اند
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:امروزییط;یھاتيموقع
و ممتنعيامر EURUSDيكردن برروديتر قتايامروز حق !بوده است سهل

هيهركسبوده است كه اگر» سهل«لحاظنيا از و ضوابط بازكيچيبدون مالحظه نقاط بصورتيصرفا در برخ،ياز قواعد
-رايمناسبيمواجه شود، سودهايغامضطيكرده باشد، قطعا بدون آنكه با شرا SELLارزنياي، بررويو احتماليتصادف

.كسب نموده است-!يهمچنان بطور اتفاق

ا اما منياز ا» ممتنع«مي.گويلحاظ كسبوده من( خواستهيميست، چرا كه اگر و قوانقايدق!) مانند خود نييتعنيمنطبق برچارچوب
ا و تردد،ي، عمل نماكيتاپنيشده در ، كه احتماال منجر به عدم ورود به بازار شدهيفراوانديقاعدتا در فواصل گوناگون با شك

.باشد، مواجه شده است

مدييبفرما باور !كنميشما را درك

حق دانميم م كباريقهيدربرابر چشمان آدم گسترده باشد، كه هر چنددقياست كه بازاريامر دشوار قتايكه د،يكنيكه به آن نگاه
پديمشاهده كن  كرده است،يطيرا درجهت مشخصپيكه چند ده

ا اما منيهرزمان كه قصد ورود به ميبا انبوهد،يكنيخان نعمت را و ابهامات گوناگون روبرو ، كه البته فقطديشوياز پرسشها
ا ايو اجبارفيخودتان تعريقواعد را برانيخودتان هم !ديكرده

چناريبس قتايحق پايشخصنيآدم به قوان،يطيشرانيمشكل است كه در ب بندياش و از ورود بليدليبماند مالحظه به بازار،يو
م و مخرب در شخص بشود، پرهاريبسيعادتتيمنجر به تثب توانديكه .دينمازيخطرناك

دال اگر اميكه اشاره شد، تصميليشما هم امروز به نسبتايهاتيو از مشاهده برباد رفتن موقعد،يبه نظاره صرف بازار را گرفته
پدهيا ايروشيآل مد،يخود افسوس خورده ايبرنده واقع«كه دهميشما را بشارت و قطعا برنده»!ديبازار امروز شما بوده

نيفرداها غ اهدنخويكسزيدورتر ، كهريبود ا» برنده امروز بازار«از خود شما !ديبوده

و به جهت تاكدياكهيآنكه بنابرتوص خالصه ، بريديجناب استادبابا ،يميشما سروران گراميو ذهنيچشمتيتربكه فرمودند
ن امروزييطاليهاتيموقعليتحل طيشرانيرا برچن»ييطاليهاتيموقع«، البته اگر اساسا بشود نام كنميمميخدمتتان تقدزيرا

و مبهم !، گذاشتيگنگ

تع به تانييروال معمول از م M15ميفرميروند بازار در :ميكنيآغاز
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م را توانيمد،يكنيهمانطور كه درشكل مالحظه دو-قرار داشته است NTZايرنجطيكه درشراياز مواقعريغ-بازار امروز به
.نمودميو قرمز تقسيآبياصلهيناح

و جستجو بدنبال جاپاهايالزم براطي، شراهيهر دو ناح ظاهرا تايورود به بازار يرا داشته اند، اما با نگاهM5نييپاميمناسب در
بهي، چون ناح نانهيبدب بهشيقرمز رنگ باكيروز گذشته نزد Lowمتيقاز حد وديشده است، قاعدتا از آن صرف نظر نمود

د و آديمنتظر ماند و شكستن از ركورد هفت روزه نزوليرا برايميچه تصممتيقايكه  خود خواهد گرفت؟يعبور

تاييواگراكيلياگرچه هنوز تشكيطرف از ش M15ميدر و مسلم نشده است، اما به هرحال ، توجهيمكدينزولبيكامال واضح
ميينگرفتن واگراايما را به دقت در شكل گرفتن ، جلب . كنديدر ادامه نمودار

همهب جانيهرحال اگر هم تمام مشكالت صرفا محدود به  نبود،يباقهيگاليدو سه مورد بود، كه

تايوقت اما و ابهامات تازه برمي، به انبوهميرويمM5ترنييپاميفرميبه سراغ :ميخورياز پرسش ها

م رو-كه بازار امروز رسديبه نظر ! دوشنبه صبح، سر سازش داشته است زانيصرفا با سحرخ-معمول خودهيبرخالف

ها«كه چرا سليبايعاشقان فشردن دكمه علكهيهنگام»!و مخصوصا ،ياز همان صبح  الطلوع

هانيمشاهده اول با بينزوليكندل اديقي، و بدون ذره و انگشتان خود را بر دكمهيو شرط  Sellمالحظه، چشمان خود را بسته
 اند،دهيكوب

و نبوغ مثال نازدنيشنهايسرعت با رنگ سبز چشمنواز پوز به و احتماال آن را به حساب هوش ، مواجه شده اند، شيخويخود
! محسوب نموده اند

همنيا نكهيازا غافل ارياخ» دوشنبه«نيبازار صرفا و از پ«نياختراع نشده است، هادنيكششيبا دست و با پا پس زدن قبال» ها
.داشته استاريبسزين

! بارنگ سبز سبد امروزتانديخوش باش» عاشقان«يا پس

ا كه كنيتا چنيعادت ناپسند، ، كه و خانمانتان بسوزاند و به دور از تقويبنيقرار است تا دمار از روزگارتان برآورد هريقاعده ،
ا ، اجابت نفرمانيدعوت !دييعروس هزار داماد را به سهو

رايهاتيموقعم،يبگذر ف- ظاهرا مناسب امروز كميكه البته شماره تانيبرابيبه ترت-! نامساعد بوده انديتا قسمتيالواقع اكثرا
اميگذار :نموده
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.ال قرار نگرفته انددهياطيدر شرا نگهايموو) M15يعني(باالترميچون هنوز درتا. برخالف روش است-1شمارهتيموقع

ز SellStopمناسب امروز بوده است، فرمانتيالواقع تنها موقعيف-2شمارهتيموقع قرارM5موجيدرهريخود را در
.قله از ماقبلنيو حدضرر خود را بعنوان مثال در فراز دومد،يدهيم

ن-3شمارهتيموقع حقستياگرچه نامناسب ويدر مكد)1(ييمشكوك است، چون وجود واگرا قتاي، اما ايكامال مشهود است،
ادينبا وتيموقعنيوارد انيبهترايشد، بانيكار از» پرخطريتهايورود به موقع«سه گانه مذكور دربابياز روشهايكياست كه

كسمنض. كاسته گردديحجم ضرر احتمال ويآنكه اگر انتخاب كرده باشد، احتمال آنكه در حركت امزيلياستاپ خود را با روش
و،يبعديصعود مياستاپ زيمتريليبصورت ، !استاديخورده شده باشد

هميمكديبررو)2(و كوچكترديجدييواگراكيچارت،يحركت اصالح در آغاز-4شمارهتيموقع نياضافه گشته است، كه
قييواگرا و دراثر فشار نزول. كه آزاد شده باشد، به باال بجهديهمچون فنرمتيموجب شده تا و قدرتمندياگرچه به سرعت

تا نگهايموو ايمهايدر .را وداع گفته استيباشد، دار فاندهيرسيبه جوانياز نونهالزودتر از آنكهاريبسيحركت صعودنيباالتر،

كسديبع-5شمارهتيموقع اياست كه زيفعلطيرا داشته باشد، كه در شرانيهمچنان شهامت دره از بازار،نيترنييپاريدر
جا SellStopشنيپوز بهيخود را بس Lowدهد چراكه هم اكينزداريروز قبل همم،يشده )3(زينگريدديجدييواگراكيو

. گشته است جاديايدر روند حركت مكد

ها فتگانيش«عاجلليميهرحال باتوجه به آنكه جلو به سليبايفشردن دكمه نم»!و مخصوصا گرفت، الاقل توانيرا هرگز
!ديبكاهيخود، اندكيورشيپياز حداكثر ضرر احتمالك،يسه گانه مذكور در تاپيروشهايريكه با بكارگمياستدعا دار

ش«:1 تذكر و ميي، باالخره آن دكمه كذاميچه نگوميشما كه چه من چه بگو!»زيعز فتگانيعاشقان د،يبزنديخواهيرا

رو)5(كردن عدددايپيچرا انقدر چشمان خودتان را در جستجوگريد پس ميبر و رنجور ، خسته !!د؟؟ييفرمايشكل فوق

پا:2 تذكر و تا حدود ساعتدهينرسانيمتون مربوط به امروز هنوز به ، متن بعد12اند، خيامشب ، كه وقت استيليرا
، تقد  خواهم نمود،ميخدمتتان وعده داده بودم

دريكسايآ«: با عنوانيمتن م فاركسهم »كند؟يسود

و سرور به اطالع عموملهينوسيبد س«با مسرت هانهيعاشاقان سليبايچاك فشردن دكمه كهيم»!و مخصوصا :رساند

ازتاينهاشيپياخبار واصله، لحظاتنيطبق آخر متاسفانه و بنابرا،يدر پست قبل)5(شمارهتيموقعبازار رغميعلنيعبور نموده
ن ، بنده سازيساعات نامناسب شبانه عز«ريدر ركاب و دست در دستاري، زمام اخت»زيعشاق ، درگريكدياز كف ربوده و چشم

، همگ !ميديگرد SELLاز نوعشنيبه اتفاق وارد پوزيچشم بازار
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:EURUSDورودالريشبانهگناليس-1
SELLSTOP 0.1Lot EURUSD@1.3580 

SL= 3625 
TP= +30 pip

:GBPUSDشبانه پونددالرگناليس-2
SELLSTOP 0.1Lot GBPUSD@1.6040 

SL= 6095 
TP= +30 pip

ميهاشنيچند نكته را درباره پوز ضمنا : رسانميفوق به اطالع

م ورودالريهمانطور كه در شكل هر دو جفت ارز-1 تايمكديشكل گرفته برروييشبه واگراد،ييفرمايو پونددالر مشاهده ميدر
M15 ،درحال شكسته شدن است 

و قدرت مناسبنياكهيدرصورت كه ميامر با سرعت مس«يبرايخوب گناليس توانديرخ دهد، خود .باشد»ينزولريادامه

مييشكسته شدن واگرا«ميهمانطور كه قبال گفتيعني »!ادامه دهنده قدرتمند باشد گناليسكي تواندي،

با»يبخشتك«ها را بصورتشنياشاره شد، پوزيكه درپست قبليمشكوكطيباتوجه به شرا-2 آغاز» از حجم مجازيمين«و
قم،يكنيم ، لطمه كمترمتيتا درصورت بازگشت .ميخود، وارد كرده باشيرا به پرفورمنس معامالتيو مواجهه باضرر

توينكته بعد...-3 نم نجايا. بگم بهترهيپست بعديرو !شهيجا

بهي لطفا !!خوبه نجايهم! خب .....ايب.....ايب....ايب...ترنييپانياريذره صفحه تون رو

، خدمتتون گفتم،يهاتيدر موقع»يورود پلكان«اي» خرج كردن پول«طبق اصولي كه در مورد روش  پرخطر

ق االن م»كف روز قبل«ازمتيكه خميتونيخودش عبور كرده است، پس تراليبا .ميكنيريگميتصميراحت

تو ادتوني ايروندهايباشه كه قيليخنيپرقدرت، ركورد روز قبل خودش رو با قدرتنيهر روز بتونه آخر مت،يمهم است كه
!بشكنه

اكييحت اگه و تردنيروز هم موفق به بيبزرگديكار نشه، ممكنه شك ايگذارهاهيسرمانيرو ، يعني(بكند جاديبزرگ بازار
ميبهره بانكيكه پول را برايياونها نت) خرندياش آت جتايو شدمتيقيروند !دينمافيتضعدايرو

چ پس نيگذارهاهيمون از سرمايزيما هم كه الحمدهللا ق(!)ستيبزرگ بازار كم قبل عبور كرد، كف روزازمتياكنون كه
خياندك ندايپيشتريباليآرامش و جهت اثبات حسن ، جدكيخود،تيكرده دقدياوردر زقايرا نمودار،ينقطهنيآخرريدر

م :ميكنيثبت

س-3 گناليبخش دوم
: EURUSD ورودالري

SELLSTOP 0.1Lot 
EURUSD@1.3560 

SL= 3595 
TP= OP
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كن فقط همديدقت ا لگرانياز تحليكياالننيكه و افسانه و گفتندليبا موبا z.tبناميبزرگ :بنده تماس گرفتند

ا Sellچهنيا« سايموقع شب گذاشتنياست كه مپيپ 200يبازار به زود!ت؟يرو »! كنهيبه سمت باال حركت

:با خودتونميتصم... از ما گفتن بود خالصه

!نييپارهيمپيپ30: نظر پشوتن-1نهيگز

ا z.tنظر-2نهيگز !!باالرهيمپيپ 200:يافسانه

:»ییواگرا«کیقدرتصيروش تشخ
ا و اقسامليزنبكيشده مثل ورويچارتنيمتاسفانه و رنگ وارنگيها»ييواگرا«، پر از انواع !مختلف

مدياش رو هم كه بخواهيهر مدل ماشاهللا ايمهايفرميتايتوديتوني، پنيمختلف :ديكندايارز

م. است EURUSD كساعتهيمربوط به چارتريتصونيا قويكيدييفرمايهمانطور كه مشاهده اييانواع واگرانيترياز ، در نيها
!شكل گرفته استميفرميتا

و اعتبار انواع مختلفييواگرا آخه پحيداره، كه البته تاحاال فرصت توضيازلحاظ قدرت .است ومدهينشيدادنش

شبستين بد ا ورودالريچارتنيايپامينشست كاريب نجوريهميحاال كه ما نصفه دو سه تا نكته رو هم درموردنيملعون، حداقل
!سميبراتون بنوييواگرا
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:ییواگراتياھم زانيمصيتشخ
تاييهرچه واگرا-1 ميباالتريهاميفرميدر بتياهم زانيشكل گرفته باشه، از .برخوردار استيشتريو قدرت

تريياست كه واگرانيايباشه، به معن شتريبگري، اختالف ارتفاع دو قله از همديهرچه در نمودار مكد-2 مذكور پرقدرت
م !باشديو خطرناك تر

ادييلطفا توجه بفرما(  نوشته ام،»يروند صعود«كيدرييواگراينكات را برانيكه

ميعني ها«يبراديتوانيشما .)ديياستفاده نما» دره«از لغت» قله«لغتيبجايبه سادگ»ينزوليروند

:نكته از همه اش مهم تر استنيا-3

بيدر نمودار مكد اگر اني، نكيداده اند،ليرو تشكييكه واگرايدو تا قله مزيدره و  زانيوجود داشته باشه، از اعتبار
ا !كاسته مشوددايشدييواگرانيقدرت

ديعني بگريبه عبارت !از خط صفر عبور كرده باشد كاتوريانددي، نبايدر مكديمتوال) ادرهي(دو قلهني،

و منابعيليخيتو البته افيتال! فاركسانيكه توسط خدايفاركساز كتب ، كه نطوريشده : نوشته اند

دكيدو قلهنيب اگر« »!مذكور اصال معتبر نخواهد بودييواگراگهيدره وجودداشته باشه،

ايتجربه شخصيول :كهگهيمينطوريمن

ولبازهم معتبر! چرا« ميخواهد بود، مهيقدرتش زانياز »!شوديذره كاسته

د حاال !دست ششمدريتركيمن رو بعنوانايد،ييرو قبول بفرما فاركسانيكه حرف خداديخودتون مختار هستگهيشما

:ديمتوجه مطلب بشوديبهتر بتوان نكهيايشكل، براكيهمنياي، راست اهان

م ادييفرمايهمانطور كه مالحظه هانيبر،يتصوني، در  بوجود آمده است،ييواگراكي»متيق«و»كاتورياند«يدره
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تغيباعث شده است تا روند نزولييواگرانيا كه ا افتهيجهترييناگهان !به سمت باال بپرديو با سرعت فوق العاده

بفاركسانيخداديد از ا» قله«كي،يدر نمودار مكد» دره«اون دوتاني، چون اصال معتبرييواگرانيوجود داشته است، پس
؟ نبوده است؟به!نبوده است !نظر شما چطور

مگرياز همد،يهرچه فاصله دو قله در نمودار مكد-4 ، و اعتبار واگرا زانيدور تر بشود نييقدرت بزيمذكور يشتريكاهش
.افتيخواهد

دنيا اكيمثال گه،يهم كه واضح است دكيور چارت باشه،نيقله كگهيقله تر لومتريشش دو تا را بهمنياديياين(!) اون ور
»!!ييواگراكيهمنيا! بفرما«:دييبعد بگود،يوصل كن

:نوشتيپ

ادهيشن!بابايا ولكيتاپنيبودم نمگهيديپرمخاطب شده است، ا Z.Tخود كردميفكرش رو ايافسانه نيهم جزو خوانندگان
و گله كردند كه چرا تحللياالن با موبانيهم شانيا!باشهكيتاپ ، تو لشونيمن دوباره تماس گرفتند .تيسايرا كامل نگذاشته ام

ب بعد كه نجاياميايهم از من قول گرفتند كه اZ.Tو رسما اعالم كنم تايافسانه ون،ييپااديم3540معتقد هستند كه نمودار اول
مپيپ 200بعد از اونجا به بعد !ره بااليم كنهيحركت

Z.T ؟ديشديجان راض ايبخدا وقت بابااالن  !!!نصفه شب است نجاياونجا صبح است

ب .و نھمستيروز
سر سه و برومعيتا نكته را .خدمتتان عرض كنم

ولشبيد EURUSDشنيفعال پوز-1 .همچنان باز مانده است GBPUSDشنيپوزياستاپ خورده است،

مشنيحد سود پوز لذا قميخوش شانس باشكهيتا درصورتميكنيپوند را بزرگتر وارد محدوده سود بشود، الاقل ضررمتيو
.ديجبران نمايرا تاحدود ورويشنيپوز

و بهتر است تا روشن شدن شرا NTZطيبازار در شرايدرلحظات فعل-2 كني، اندكطيو نامساعد قرار دارد .ميتامل

مديتريبرايكه درلحظات فعلييتنها ارزها-3 زي، ارزها رسنديكردن مناسبتر به نظر :يعنيهستنديشب

1-AUDUSD :يمناسب براSELL 

با دو حجميرا دو بخششنيپوز-
الت ثبت 0.05و 0.1متفاوت

:مينمود

بخش اول را كه استاپ كوچكتر-
و(دارد  با حجم) امزيليطبق روش

الت 0.1يعنيبزرگتر 

بخش دوم را كه استاپو
تا(بزرگتردارد  با) M15ميطبق
الت 0.05يعنيحجم كوچكتر
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2-NZDUSD :يمناسب براSELL 

3-USDJPY :يمناسب براBUY 

، درصورتيتمام زوج ارزهايبرا هاليو منتظر تشكديعجله نكند،ياز بازار عقب ماندكهيفوق و دره تايبعديقله ها M5ميدر
.ديبمان

و بامعرفت تاپياعضايسالم، عصر همگ ها-كيخوب ميكه از مشاهده رنگ قرمز استاپ !ريبخ- شونديخود خوشحال

پنينمودن چنديرا شكر كه باالخره بازار پس از سپر خدا متعدديشنهايگرفتن پوزيرا برايطيسرانجام شرا،ياپيروز كسالت بار
رايارزهايو بررو و اصول ارا- مختلف .فراهم آورد- باشندزينكيتاپنيشده دراهيكه البته منطبق بر روش

ش و فاصلهبيالبته هنوز
به اندازهگريكدياز نگهايموو
 باز نشده است،يكاف

شيول يقبلبيباتوجه به
تا نگهايموو باالترميفرميدر

M30 يبازه زمانكييكه برا
به افته،يمدت ادامهيطوالن

م ا رسدينظر زوجنيكه اگر
ز م،يداشته باش رنظريارز را

يبرايمناسبطيشرايزود به
رو Sellشنيگرفتن پوز يبر

فعال صرفاپس.گرددايآن مه
م تيو وضعميمانيمنتظر

را به دقت نظاره نگهايموو
.ميكنيم

يرا برمبناحدضررهابازهم-
دو روش مختلف محاسبه

نتم،يكرد شد جتايو ميمجبور
يرا با حجمهاشنيدوبخش پوز

ثبت 0.05و 0.1 متفاوت
.ميينما

زوجيكه برايطبق روال-
ميراصليغيارزها م،يبريبكار

پيپ40وپيپ20حد سود را
.ميانتخاب نمود

 83.25بيورود به ترت نقاط-
يكييعنيهستند، 83.30و

دM5قله موجيبرمبنا يگريو
 M15قله موج بزرگتريبرمبنا
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، به اندازه كاف دوارميام ييتا اگر خداد،يرا شكار كرده باشيو مناسبنيريشيو بقدر توشه چند روزه خودتان، سودهايكه امروز
و افسرده از بابت عدم كاركرد هفتگيچند روزينكرده بازهم بازار برا .ديخودتان نباشيبه كما فرو رفت، نگران

اطيشرايهرحال هر شغل به و همنيخاص خود را دارد، ا) خوشبختانهايمتاسفانه(شغل شده است كه شمافيصورت تعرنيبه
، صرفا ظرفكيبه اندازه كاركردديبتوان وكيهفته خودتان را ، ، بدست آوريحتايروز بهاميايو باقديچند ساعت مربوطه را

و مط و البته بهباستراحت !ديخود بپردازديتر ستميسيفيكودالعه

نتديده اجازه ارخوب،يبس دييگنالهايسجهيتا (يشب زنده نداردهيبرخالف اخالق پسندشبيرا كه رو! و ضرورياهيكه يواجب
تريبرا ادريهر .كنمهيخدمتتان ارام،يگرفت) استيحرفه

دل-نمودمديخدمتتان تاكو صبح امروز-ديكه حتما بخاطر دار همچنان با نقطه استاپ خود EURUSDشنيآنكه پوزليبه
و بصورت GBPUSDشنيتارگت پوزنيبنابراد،يمواجه گرد قم،يدرآورد»OP«اي» باز«را بلندتر نموده متيتا درصورت ورود

د شنهاياز پوزيكيشنيبه محدوده سود، ضرر پوز .پوشش داده شوديگريتوسط

:يدو بخش( EURUSDفروش گناليسجهينت-1 (

:يتك بخش( GBPUSDفروش گناليسجهينت-2 (

SL1= -45 pip
SL2= -35 pip 

Loss of EURUSD = - 80 pip 
پا صفحه قبليضمنا در شكل ها ن،ييو

، حدسود خط قرمز رنگ نقطه ورود را با
ز باانيو هارا و رنگ،اهيسيخط

-راشنيبسته شدن پوزيواقعمتيق
ايبستگ با سود بسته شدهايآ نكهيبه

ها-انيزاياست  وكيتيبا عالمت
.ضربدر مشخص نموده ام

م خوشبختانهد،ييفرمايهمانطور كه مالحظه
تاشني، پوزيلحظات فعلنيتا هم مذكور

ط 170حدود  يرا درجهت موردعالقه ما
نموده است، كه البته بنده به شخصه صرفا

اپيپ+ 150 ونياز سود را شكار نموده
.خودم را بطور كامل بستمشنيپوز

TP= +150 pip 
Profit of GBPUSD = +150 pip 

سهيكلجهيونتنديبرانيبنابرا حاصله از
د گناليس يجفت ارزهايبررو روزيشبانه

و زتاي، نها ورويپوند محاسبهريبه صورت
:گردنديم

Total Profit/Loss = +70 pip 
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!د؟يفرمود مالحظه

اايآ بيساعت شب زنده دارنيارزش چند$70ياحتيپ،يپ70نيواقعا رايو جسميذهنيخستگژهيماندن وبو داريو امروز
(داشت؟ م نهاياديدرواقع االن شما داريعني! )دييگويرا به من !! 

هميشد كه كسانديدقت در نمودار فوق متوجه خواهيآنكه با اندك ضمن امروز ظهر به بعد را در بازار حضورنيهم كه صرفا از
، بسادگيداشته اند، نه تنها كل حركت بزرگ بر رو ديپوند را ا داريبشبيو به همان اندازه كه ما كه از  شكار كرده اند،م،يبوده

، پس به اندازهزين ورويشبيدتياحتماال چون در دام موقع بلكه !از ما جلوتر هستندزينپيپ80گرفتار نشده اند

ا خالصه شويشد هزارباره برايآنكه تجربه ، تا مجددا مطمئن و شما :كهميبنده

و بصورت آمار«- تريدرمجوع پادي، بسيانينكردن در ساعات ، مفاريشب و ب دتريسودآور تر و استراحت دارياز ماندن
م و سروكله زدن با بازار »!باشدينكردن

زيهم كه بررويتيضمنا درمورد سه موقع. ، وضع تانيبرا!يسه جفت ارز شب اتينوشته بودم انيبازار تا صورتنيلحظه به
:درآمده است

: AUDUSDفروش گناليس-1

ول بخش دياول باضرر بسته شد تاگريبخش اپيپ70فعال ، تا ، در سود فرو رفته استنيرا .لحظه

: USDJPYديخر گناليس-2

تا بخش ولپيپ21اول ، هنوز بسته نشده استليبدليرا در سود فرو رفته است .اسپرد

بهشنيچارت، استاپ هر دو بخش از پوزيشكل گرفته بررو» دره«نيآخرتيباتوجه به وضع ضمنا انتقال داده 82.95مذكور را
.ميا

: NZDUSDفروش گناليس-3

ا در تانيمورد ، بخش اول آن ولپيپ25هم تايدر سود فرو رفته است، فراموش (!!) بودكيكردن مطالب تاپپيچون حواسم به
و نت !فعال همچنان باز مانده است جتايكردم تارگت آن را بگذارم

عزيهمگديع ضمنا !مبارك باشد زانيشما

او بسيانيپايروزهاد،يسعديعنيانشاهللا به بركت .ديپشت سر بگذاريخوباريهفته را با معامالت

 هم االن درحال خروج از دفتر كارم هستم، بنده

رس انشاهللا .خواهم نمودميادامه مطالب امروز را خدمتتان تقددميبه منزل كه

رسكي ضمنا ،ديخبر خوب هم از اسپانسر مسابقات به دستم

ايخدمتتان مژده بدهم كه بزودديبا كه ، نوبت سوم مسابقه هفتگنيهميانيپااميو در برگزار!سينفيزي، با جوازينيهفته
!گردديم
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س .آغاز:امیروز
پهيديعنيا هرچند!شما هم مباركديعو.ريبخيصبح همگ سالم و من هنوز نتونستم خوبدهيچيذره فلسفه اش است،

 ... باهاش ارتباط برقرار كنم 

چ كه چ!م؟يخوشحاليباالخره ما از ايخوشحالميداريو برا  !!!م؟يكنيميزبون بسته خاليگوسفندانيمون رو سر

اميول د دوارميبهرحال و د،يكه داريدگاهيكه با هر فلسفه

بس امروز  باشه،يخوباريبراتون روز

!براتون خوشامد داشته باشه دهميعنياو

و بگم كه لطفا اگهيفضولدياجازه بده ضمنا سريزيچيبوقلمون،ي، گوسفندي، خروسيمرغكيكهنيداشتميوقت تصمهيكنم
بينره كه بجا ادتونيد،يببر و بخشش ب هودهيبذل و فامنيگوشتش و فك و دوستان ه-لياقوام بهياجيو احتازينچيكه مسلما

هايبه دست كارگرهاديمقدارش رو برسونهيمقدور بودوناگه برات-ندارن زهايچ نجوريا ويساختمان درحال ساخت دور
و و مظلوم شهردارنياهمچنياطرافتون !يبه رفتگران زحمتكش

 كنم،يمينداره فضوليكه به من ارتباطيكه دارم در كار دونميم البته

، مطمئن هستم كه اگه فقطياهيبا روحيول همكيكه از شما سراغ دارم و صرفا اكينيبار د،يرو انجام بده نكاريدفعه

م زان،يعزنيايچشمايتويو قدرشناسيبرق شاددنيباد و سرفراز اد،يشويآنچنان از كار خودتون خوشحال كارنيو آنچنان به
م و وابسته د،يشيعالقمند

د،يدفعات بعدديامكان نداره بتونگهيد كه اياگهيجور  ...!دييسبك عمل بفرمانيبه جز

همد،يبازهم ببخش بهرحال و نظر دادميحد هم جسارت كردم كه در امور شخصنيدر  ...شما دخالت كردم

م،يبگذر

د ادتوني رويرا كه چند وقتيمتنكي خواستميمشبيهست كه  بگذارم،تيسايهست كه براتون آماده كرده ام

داليول سا،يليچون متاسفانه به دتيسرور سانايع روزيخراب شده بود، لذا برنامه و درواقع اضافه شد به ريمنتقل شد به امروز،
بايمطالب !ديگرديمهيخدمتتون اراديكه امروز

 را آماده كرده ام،»GBPUSDاز زوج ارز» مدتانيمليتحل«كي،زيامروز، قبل از هرچيبرا راستش

م كه كميچون ا شتريبيترسم اگه ، ممكنه شرانياز تغطيطول بكشه كهنيبكنه، وبنابرارييبازار ،دوباره ازگهيباردهيمجبور بشم
! كنمپشياول تا

هم لذا ، هم- كنميمهيرا خدمتتان ارا پونددالرليتحلنيبااجازه تون اول از همه و مال آن-استشبيدنيكه داغ داغ تا بعد از
 ....مطالب امروزيبه باقميبرس

ب اگر د رونيامروز حوصله و عديدوبازديرفتن از خونه !راحت باشه التونيخن،يرو نداريدنيدديو

ا به هاد،يدسعيعنيمناسبت و مفرحيبرنامه د!!يشاد م،يديرو براتون تدارك

ش كه نمانشاهللا تا ، حوصله تون اصال سر !رهيب

نو سرديستياز همه مهمتر مجبور هاايوونيدار تلوزهيگريالهايبه سراغ !ديبرو1يمفتضح فارسيبرنامه

باييخدا !!نامه واسه من بفرستهريتقدهيدياش دولت

مك،يتاپنيايدارم با راه اندازينجوريا كه ، كنميسر مردم رو گرم

اياز مراجعه به كانالها تا و فارسيبيماهواره بيشعور ، كامال !بشوندازينيزبان

،» شعوريب« ضمنا و» فحش«در جمله فوق !بود» صفت«نبود



222 صفحه فارکس به سبک پشوتن دوره مقدماتی   

: GBPUSDمدتانيمليتحل
تا»يهفتگيلهايتحل«بعنوان مثال مانند» مدتانيم«يلهايدر تحل :مي، سروكار دارميفرميصرفا با سه

.يكندليبررس:W1يهفتگميفرميتا-1

.يرونديبررس:D1روزانهميفرميتا-2

.يپترنيبررس:H4چهارساعتهميفرميتا-3

د(نمونه اكنون بعنوان نتيمختصر را بررويبررسكي)شبيدرواقع ، كه بهيبررسنياجهيزوج ارز پونددالر انجام داده ام را
ز . كنميمميخدمتتان تقدريشرح

ا فقط شاهياست كه خدمتتان ارايهفتگليتحلنياولنيچون :مينماديالزم باشد تا دو نكته مهم را خدمتتان تاكديمكنم،

!يجنبه آموزش-اول نكته

ا ادتاني شنيپوزايو دكردنيتريبرايو مطلقا دستورالعمل! استيبا مقصود آموزش» مدتانيمليتحل«كيصرفانيباشد كه
چن. باشديگرفتن نم هايرا ابتدا برايليتحلنيدرواقع بهتر بود كه ويهفته خيچارت ذهنكييبرمبناايگذشته ، انجامياليو

ولميداديم دلي، اليبه انيابتدا مهمترزآنكه بوده است، لذايو دربازار واقعيواقعيمثالهايآموزش برمبناك،يتاپنياصل ما در
ويبجا غيميقدينمودارها استفاده از چارتها .ميكنيميدر ماركت را بررسيو جاريفعلتي، وضعيرواقعيو

!مدتانيمليفلسفه تحل-دوم نكته

و سرنوشت سازيبررويارزش گذار«هدف ما صرفانيدرواقع مهمتر،يهفتگيلهايكه در تحلدييدقت بفرما لطفا سطوح مهم
ا! است» چارت آتينيبشيپ نكهينه و روند !متيقيحركات

باينيعيمثال تانيمثال اگر بخواهم برا بعنوان ، انيدوربكيباديكه مانند آن است كه شما دارميبگوديبزنم و از بااليماهواره
پريبه مس م»!رم كردهشيگله گاوم«كييروشيدر سع!ديكنينگاه طبديكنيميو يروشيپيعيرطبيغايويعيبه دقت موانع

پ و خوددايآنها را آتيرا برا تانكرده .دييگله، آماده نمانياينظاره حركات

شد بعنوان جاديمثال اگر متوجه پديروشيپرياز تصاوييكه در ، هر ،يادهيتان ، علفزار ، رودخانه و ... مانند كوه، دره، باتالق
ميزيخالصه هرچ مس توانديكه درريگله تاثنيايآتريبعدا در يكه براي»نقشه راه«بگذارد، وجود داشته باشد، آنها را به دقت
مد،يا مودهنميخودتان ترس كهد،يكنيمشخص به» گله«تا بعدا هر زمان رسيكيمذكور نوعيشما خودتان را از قبل براد،ياز آنها

.ديگله رخ خواهد داد، آماده كرده باشنيايكه احتماال براياتفاق

بهي»گله«ل اگر مثا بعنوان زيشود، شما از قبل آمادگكيباتالق نزدكيمذكور و گرفتار شدن تعداد اياديسقوط شيگاومنياز
، برا پيها را در آن مكان اينيبشيخودتان و احتمال داده !دينموده

ف كنميمديتاكگريد كباري پس ا»يهفتگليتحل«مانند» مدتانيمليتحل«كيالواقع هدف ما از انجاميكه كهستيننيمطلقا
، برانيبعنوان مثال از روز آغاز آيهفته پ ندهيكل هفته ق«كه مثالميكنينيبشي، ، تا فالن نقطه باال خواهد رفتقايدقمتيبعله
ال» ...فالن نقطه سقوط خواهد كردتاو سپس از آنجا مجددا  . آخريو

ا بلكه قنيهدف ما صرفا ممتياست كه سطوح مهم طميدهيرا كه احتمال ق ندهيآيروزهايدر آنمتي، با رساندن خود به
اريسطوح، درگ و دچار حركاتيمقاومت-تيحمايروهاينيبا پاره غيگشته و گردد، از هم اكنون خودمانينيبشيپ رقابليغامض

و تجهيطيمواجه با چنان شرايرابرا .ميكرده باشزيآماده

.ميپردازيم» مدت پونددالرانيمليتحل«كه فوقا عرض شد، هم اكنون به آغازيخب، پس از توجه به نكاتاريبس

تا،يهفتگيلهايمدت مانند تحلانيميلهايكه در پست قبل خدمتتان عرض شد، درتحل همانطور ،يهفتگميفرميصرفا از سه
م و چهارساعته استفاده .ميكنيروزانه
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: GBPUSDیھفتگمیفرمیتایبررس

ال)W1(يهفتگيهاميفرميدر تا ميصرفا به دو ، نگاه .ميكنيسه كندل آخر

بو- آنقدر بزرگ است كه معموالميفرميتانيا چون قژهيو يدر كندل جارمتيق-قرار داشته باشديدر روند مناسبمتياگر
نميكندل قبليبه انتهايحت !رسديخودش هم

هم بعنوان !دييتر هستند نگاه بفرمايميقديكه اندكييفوق، به كندلهاريتصونيمثال در

پ منظورم و همگ،ينسبتا طوالنيمدتياست كه كندلها براشياز حدود دو ماه و كامالكيبهكيياكثرا به رنگ سبز درآمده اند
و ترت هربيبا نظم دكيقايدقكي، .اند ستادهيايگريپله باالتر از

هيعني ، درواقع رسيكندلچيدر آن برهه پادنيموفق به !خود نشده استيكندل قبلينقطهنيترنييبه

، بجا پس ، حدوداياگر بعنوان مثال پيكيامروز اي(خطكيبه سهولتميتوانستيمم،يچارت را داشتنيايقصد بررسشيدو ماه
كن LOWيرا در نقطه)ليمستط ، رسم مياز كندل ماقبل آخر

قيكه در طول هفته بعدميانتظار داشته باشو پامتي، رسديايبنييهرچقدر هم كه ادني، احتماال موفق به شدنيبه . نقطه نخواهد
ا پانيچه برسد به آنكه بخواهد از ننيينقطه به سمت !ديعبور نمازيتر

ادييدقت بفرما البته ،ياحتمال-موضوع آماركيصرفانيكه  است

هايضمنا فقط براو ، كه بازار برايزمانيبازه وي، در رونديمتواليچند هفتهيخاص صادق است ريمسهيكسويمشخص
م . دهديخود را ادامه
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تا معموال:1 نكته ، باالتركيبه اندازهيهر كندل،يهفتگيهاميفرميدر مياز كندل قبل)ترنييپااي(پله و.رديگيخود قرار
كنايخطكيمقابل كندل ماقبل،يدر انتهاميتوانيمنيبنابرا يتا در طول روزهام،يسطح را در نمودار خودمان مشخص

تغ( ندهيآ قكياز بابت نزدينگران)تروند بلندمدرييدر صورت عدم امتيشدن .ميسطح را نداشته باشنيبه

آبنيكه چندييهمانجايعنير،ي، توجه شما را به بخش سمت چپ تصوگريديتا بازهم بعنوان مثالديده اجازه رنگ بطوريكندل
چينزولبيترتكيبايمتوال .ميشده اند، جلب نمادهي، در كنار هم

ننيايبرا مزيكندلها هكيدرحدوديمدت زمانيكه برادييفرمايمشاهده قيكندلچيماه، در نقطه هرگز موفق به شكستتمي،
High به سمت باال نشده است كندل ماقبل خود ،.

، كه از آن به بعد روندبلندمدت ماركت، بطور كامل دگرگون شده افتهيادامهيبا شاخ كندل قبلمتيقيتالقنيقاعده تا اولنياو
:پس. جهت داده استرييو تغ

قيدر كندل جاركهيمعموال درصورت،يهفتگيهاميفرميتادر:2 نكته خودش عبوريكندل قبل» مقابليانتها«ازمتي،
.گردديروند بلند مدت بازار تلقرييتغيبرايهشداريبه معن توانديمد،ينما

هانيا پس قدي، هرزمان كه مشاهده كرديبعديهفته كه گذشت، اما از هفته چنمتيكه با قدرت عبور نمود،يسطوحنياز
و نسبتا بلند مدت، آماده نما»روندرييتغ«كييخودتان را براديتوانيم !دييبزرگ

جديبزرگنيو همچنيمدت زمان احتمال نصورتيا در باسهيكندل آخر در مقاتيبه وضعيبستگد،يو دامنه حركت روند
آ نگهايمووتيوضع پاايواقع است نگهايموويدرباالمتيقايدارد، كه بعنوان مثال ؟نييدر  آن

مينگهايموويو دربااليبصورت صعودياگر كندل جار معموال ، قرار داشته باشد، ويروند طوالنكيانتظارنيتوانيسه گانه تر
.ميبزرگتر را داشته باش

قو و از دل مجموعه موومتيبعكس اگر قرار باشد كه وفيضعيقاعدتا با امواجد،يعبور نما نگهايدرخالف جهت ، پروقفه
بهيمكرر، عبور از ناحيبود كه بدون بازگشتهاميمواجه خواهياصالح م نگهايموونيمحصور شدسري، .نخواهد

ا درواقع بنياز كلكينييتعيبرا شترينكته بهيبرآورد ها نسبت ميتارگت .ميكنيخودمان استفاده

، برخالف موقعكهيدرصورت:3 نكته هايباشد، انتظار روند نگهاينسبت به مووتشيجهت كندل آخر و مملو از بازگشت پروقفه
.ميمكرر را داريو امواج اصالح

قنيا در ترمتيحالت ، به هنگام عبور از ناحنيسخت بهيلحظات خود را و فشرده ، تجربهييجادوينگهايموونيمحصور
!خواهد نمود

هم پس انيبعنوان مثال در پيهفته پا GBPيبازار بر ادامه روند نزولمياگر تصمم،يرو دارشيكه در باشد، مسلمانييبه سمت
بهيعبور از ناحيبرا و دشوار) 1.5630تا 1.5780سطوحنيبيپيپ 150هيناحيعني( نگهايموونيمحصور يهايبا مقاومت ها
شداريبس !روبرو خواهد

چنهيتوص پ SELLسودآور از نوعيشني، سوار بر پوز ندهيآياست كه اگر در روزهانيبنده به شما و متوجهد،يتاختيمشيبه
قديشد پيمذكور را دارد، دندان طمع سودهايمقاومتهيقصد عبور از ناحمتيكه ريپيچند صد بهد،يدر آورشهيرا از و صرفا

و قابل دردستييتارگتها و رضارسكوچكتر ، قناعت كرده .ديبدهتيتر

ق احتماال گ) باشد؟يالبته اگر بنا بر ادامه روند نزول(مذكورهياز ناحمتيعبور ويطوالنيهاهيناحيريموجب شكل مدت رنج
NTZ ايصعودياصالحيروندهاليتشكنيو همچن ، خواهد شد كه همه ترشيموجب افزا نهايو كوتاه مدت يدرهاياشتباهات

و حجم بزرگ ، ا اكانتياز موجودينوآموز شده ميمبارك بروكرهايبهايجيرا راه شانيها !خواهد نمودكريماركت

ايو كافيكه شما با اطالع قبل انشاهللا پد،يموضوع دارنيكه از چنيبراشيخودتان را از و پرريروزهانيمواجه با يسكينامساعد
پ و به آ شوازي، آماده كرده نمخطرات .ديروين

انيآخرتاينهاو مريرا كه درباره تصوينكته م،يخدمتتان بگو توانميفوق

قد همان كهيمينكته تا نگهايموو«: است ا-تيباال نقش سطوح حمايهاميفرميدر »!كننديمفايمقاومت را
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ميروند نزول افتنيدرصورت ادامهنيبنابرا ز توانيماركت، سطوحنيبعنوان اول)نييپاايباالپيپ-+5با تولورانس(رارياعداد
قيتيحما :درنظر گرفت مت،يدر مقابل

:يو مقاومت فعلتيحما سطوح

 1.5780فيضعيتيسطح حما)1

 1.5685يقويتيسطح حما)2

 1.5630متوسطيتيسطح حما)3

د كنميم فكر ااديحتماگريتاكنون مديگرفته ا زانيكه و ضعف منيقدرت م؟يمتوجه بشوميتوانيسطوح را از كجا

: GBPUSD روزانهمیفرمیتایبررس
تا اكنون شديهفتگميفرميكه از م،يفارغ

:مياندازيم)D1(روزانهميفرميتايعني كتر،يدرجه نزدكييرا به قاب زمان نگاهمان

م تاديدانيحتما هر)D1(روزانهميفرميكه در چ«دو فاصله با»يعمودنيخط مكيمعادل . استيالديماه

داي بييتعداد كندلهاگريبعبارت درحدوديبرابر با عدد شونديمدهيچگريكدي، دركناريو متواليعمودنيهر دو خطچنيكه در
م هفتهكيليتشكزينيكندل متوال5هرنيهمچن.كندل است 30 . دهنديرا

ن،ياختالف زمانلياز بروكرها بدليالبته دربرخ كه  كشنبه،يشبمهيوساعت باز شدن زودهنگامشان در

هميكندل فرعكي شا(اضافه را بايكيصرفاديكه . دهنديمشيكامل نمايبصورت كندل!) باشددهيطول نكش شتريدو ساعت

بايكندل متوال6هرييبروكرهانيچنيبرانيبنابرا شد هفته كاملكيمعادل .خواهد

رو رباالياز تصومينيبب حال مفي، كه بر و ميديقاب روزانه پونددالر نقش بسته است، چه اطالعات اضافه خودمانيبراميتوانيرا
.مياستخراج كن

ايزيچنيباتريزديشا بايقابل مشاهده است، عكس العملريتصونيكه در از رنگيآبنگيمووباشد كه نمودار به هنگام مالقات
!خود نشان داده است

ام درواقع ب رنگيآبنگيمووهمانطور كه قبال بارها گفته ننيدر بانيرومندتريبرادران هم طبقه خود، همواره مقاومت را درنبرد
! گذارديمشياز خود به نمامتيق
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او ميبخوبزين نجايدر  خود،رياخيدرطول حركت نزولمتيقكه چگونهدييفرمايمالحظه

و سبزو قرمزينگهاياز آنكه موو پس ، ديكيرا به سهولت ، پشت سر گذاشته است،يگريپس از

و نهايبه مانع)يآبنگيموو(مواجهه با برادر بزرگتر در به عقبميتصم،ييزورآزمايپس از اندك زمانتايسخت برخورده،
احينينش .دوباره گرفته استييقواديتجدياستراحت برا انايو

نتيمطابق معمول، سطوح حماميبخواه اگر كن نگهايارتفاع موويبرمبنازيو مقاومت را :ديرسميخواهريزري، به مقادميمشخص

و اكنون درحكمتيسطح حما: 1.6015قرمزنگيموو-1 يسطح مقاومت در برابر حركت به سمت باالكيكه شكسته شد
.باشديممتيق

و اكنون درحكمتيسطح حما: 1.5955سبزنگيموو-2 يسطح مقاومت در برابر حركت به سمت باالكيكه شكسته شد
.باشديممتيق

و فعال اولتيسطح حما: 1.5836يآبنگيموو-3 درياست كه درصورت ادامه روند نزوليمتيقنيكه همچنان معتبر است، ،
انييمقابل حركت رو به پا .خواهد نموديستادگيچارت

ا: توجه !ديقسمت را نخواننيلطفا

اليتئور فتگانيش«درگروه اگر ،ديقرار دار»!وتيامواج

پادياصرار دارو و هانييكه تمام باال ، به زورليدليبيشدن تايدرقالب پلكانها(!) ماركت را هم تاييپنج !دينيببييو سه

زييويسنارديبتوانديشا پس كنيخودتان بازسازيبراريرا به شرح :ديو تجسم

طمتيق  خود قرار گرفته استيو نزوليهم اكنون در فاز اصالح)ويمپالسيا(يتهاجميصعود موج5يپس از

، كه موج abcاز نوعييتا3يموج اصالحكييدرحال اجراو پا 1.5950يدر حوالaاست ،دهيرسانيبه

نو گcموجزيهم اكنون .كامل استيريدرحال شكل

اليبرمبناديبخواه اگر ايوتيآنچه كه از دانش اد،يخود آموخته كنcموجياحتمالرا بعنوان تارگتينقطه د،يمشخص

فبياز تركديبا و ناحيبوناچيدو ابزار بهيمختلف استفاده كرده رانيانياشتراك تر-دو موجانيپايهدف برانيبعنوان محتمل
c-كن :ديمشخص
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ف همانگونه كه در ، دو نوع زيبوناچيشكل فوق مشخص است اريمتفاوت را به شرح :ميانتخاب نموده

با: Retracementاز نوعيبوناچيف-1 و دو انتها رنگ قرمزكه ، ايمشخص شده بهيصعودويمپالسيموج گريكديرا
ا)5(موجيرا به انتها)1(موجيابتدايعني. متصل نموده است .ميوصل كرده

با: Expansionاز نوعيبوناچيف-2 رويرنگ مشككه و آن را بر ، و انتهايمشخص شده قرار دادهaيموج اصالحيابتدا
.ميا

بهيناح را-يو مشك قرمزسطوحنيمحصور سرcموجيانتهايهدف براهيناح-ميناميم»يكالستر اصل«كه آن ياز
. است abcياصالح

پاياحتمال را برانيشتريبيعني .ميهستليقاهيناحنيايبراcموجيانينقطه

، با رنگنيا  مشخص كرده ام، تانيبرا كمرنگيآبكالستر را در شكل فوق

:ادامه
، اول انياگر خاطر مباركتان باشد كهنياميكه امروز را با آن آغاز كرديجمله : بود

تاديبا»يهفتگليتحل«مدت مانندانيميلهايتحليبرا ز)H4(، چهارساعته)D1(، روزانه)W1(يهفتگميفرمياز سه ريبصورت
:مياستفاده كن

:W1(يهفتگميفرميتا-1 .يكندلبصورت)

:D1(روزانهميفرميتا-2 .يروندبصورت)

:H4(چهارساعتهميفرميتا-3 .يپترنبصورت)

، هنگام مطمنا رسنياوليبراكهيامروز صبح ايبود، تجسم معندهيبار عبارات فوق به گوشتان ،نيو مقصود نگارنده از كلمات
ميتان اندكيبرا و دشوار  نمود،يغامض

!دياضافه تر، فشار نده حاتيدرخواست توضيرا برا» ارسال پرسش«تا دكمهديبخرج داديشتنداريخويليخديشايحتو

ا دوارميام اما م،ياكنون كه دو مرحله از سه مرحله فوق را پشت سر گذاشته

صحجيو به تدريآرام به و فكر شما نقش گرفته باشد»يهفتگليروش تحل«ازيحيدرك ده. در ذهن تريتا اندكدياجازه واضح
:ميبگو

م)W1(يهفتگميفرميتادربارهكهيهنگام-1 پام،يكرديصحبت و حداكثرميچارت سخن گفتيانيصرفا درباره تك كندل
نتيوضع .ميانداختينگاهميدو تا سه كندل قبل تر از آن را هم

باديشا قبكيكندل استكيكالسيشهاياز آرايكياگر ،ستاره صبح) Hanging Man(زاني، مردآو)Hammer(خيملياز
غ) Morning Shouting Star(يگاه مزين....رهيو ،ميشديمواجه

ميفرصت ايتا لخت داديدست و تاثنيهم درباره اخيآتتيشان بر وضعيراحتماليالگوها و گفتگور،يماركت در هفته بحث
.ميكرديم

م خالصه تاميبگونيچن خواهميآنكه تريابعاداسيدرمق-يهفتگميفرميكه و-ميكنيمديكه ما درون آن آنقدر بزرگ است
،ميآنقدر عظ

پاايكيصرفا كه نيانيدو كندل دريروشيپتياز وضعيآگاهيكه ما برايبه عمده اطالعاتيابيدستيبرازيآن معامالتمان
!خواهد نمودتيكفام،يدارازينيهفته جار

ها،يهفتگيغول آساميفرميتايما بررويتمام بررسنيبنابرا  چارت،يانيپايمحدود شد به مشاهده تك كندل

ابيترتسهيمقاو و ساختار ، شكل ظاهر هاني، رنگ هاييكندل ها با آموخته »كيكندل استيالگوها«چونييكه قبال از مقوله
ا .ميداشته

و وضعيكليبود تا به برآورديما واقعا كافيبرانيهم ، دستشيپيبازار در پنج روز كاريآتتياز روند .ميابيرو خودمان
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دكهياما هنگام-2 م،يكوچكتر كرد)D1(روزانهميفرميتاخودمان را تا محدودهديحوضه

بس اگرچه تااريهنوز ابعاد چارت  ما بود،يمعامالتيهاميفرميبزرگتر از

ا اما شايتعدادتيوضع نحاليبا ، برا30اي20درحدوددي، بهصيتشخيكندل قيارزش گذار«آنچه كه ما از آن »متيسطوح
.بودي، كامال كافمينام برد

شو تا آتميبعنوان مثال متوجه قيكه در هفته تغمتي، كدام اعداد هستند كه درصورت عبور كلريياز آنها، با بازار مواجهيروند
 شد؟ميخواه

پ) بفرض(شنيگرفتن پوزيرا برايشتريباطيممكن است الزم باشد تا احتيدر كدام نواحايو ازشيپايديخرشياز نوع فروش
؟ميخود نشان ده

ايسواالتو كهليقبنياز پيآگاهيرا برايو مناسبقيدق» نقشه راه«، ويروشياز انواع موانع هاچيپايبازار قييو خم متيكه
، برايآتيروزهايط .كنديمميمان ترسيبا آنها روبرو خواهد شد

تانيبنابرا و هودهيبديتاكيروزانه، بجاميفرميدر و ظاهر كندلها ك،يكندل استيكنكاش بدنبال الگوهاايبر شكل

بتيموقعيبازار، برمبنايروند جاريبررس به ،ميچارت، پرداختيانيپاياز كندلهايشتريتعداد

و همچنميكرديسعو غييجادوينگهايچون مووييبا كمك گرفتن از ابزارهانيتا با دقت در گذشته نمودار تيحما، سطوحرهيو
، برايو مقاومت اصل آتيرا .مييجستجو نمايهفته

و هفتگيهااسيمق درواقع آسهيدرمقايروزانه ، آنقدر بزرگ هستند كه در تمام طول پنج روز بايتقر نده،يبا اندازه معامالت ما
تايعمده مطالب و هفتگيهاميرا كه ما از ايروزانه م،ياستخراج كرده

و اشكاليعل ايرغم تمام حركات بگنيكه ممكن است از ه رد،يبه بعد نمودار به خودش ويتفاوت معنا دارچياصال ، در نوع را
ا انيمقدار ، .نخواهد كرد جادياطالعات استخراج شده

مقكهياما هنگام-3 تايكوچكتراسيكه به دميرسيم)H4(چهارساعتهميفرميچون هاگري، و اندازه موج ماييابعاد نمودار كه
،ميقصد سوار شدن بر آنها را دار

ز رگذاريتاثمايكوچك شده اند كه مستق آنقدر و مقدار سودو . ما باشنديشنهايپوزانيبر نوع

تاو و حركات جاريبه جستجو) نمودديمشاهده خواهيهمانطور كه درپست بعد(چهارساعتهميفرميلذا در در ماركتيامواج
،ميپردازيم

ها«و»كاليتكنيالگوها«ياگر برخژهيبوو دريمواردنيچنم،يرا مشاهده كرد»كيكالسيپترن ،» نقشه راه«را  خود ثبت نموده

، انتظاراتيبرمبناميتوانيمو پياحتمالتيوضعيرا برايآنها ، لحاظ نماشيبازار در هفته .مييرو
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: H4GBPUSDچھارساعتهمیفرمیتایبررس

تايزيچنياول مميفرميكه با نگاه به  شود،يچهارساعته مشخص

، در اثر شكسته شدن خط روند صعوديو ناگهانيپيپ 200نزول علت !سبزرنگ استيروز گذشته پوند

ا باتوجه تا نكهيبه باقايدقن،يفاصله هر دو خطچH4ميفرميدر  هفته است،كيمعادل

منيبنابرا قيبه سهولت خود را بر فراز خط روند مذكور انجامي، حركت صعوديسه هفته متواليبرامتيتوان مشاهده نمود كه
، دادهيم

رنيايبا شكسته شدن ناگهانتاينها نكهيا تا ، غديشدزشيخط روند پيا رمترقبهيو .آن شكل گرفته است امديدر

.استفاده نمود»زشير«از قانون توانيمر،ياخيحداقل تارگت حركت نزوليبيمحاسبه تقريبرا

:»زشیر«قانون- نکته
، به سمتنيمعموال حداقل به اندازه فاصله آخر،يخط روند صعودكي، پس از شكسته شدنمتيق قله تا خط مذكور را
منييپا .كنديسقوط

ا اگر سانيقصد استفاده از :ميالزم است كه توجه شما را به سه نكته مرتبط جلب نماد،يمعامالت خود دارريقانون را در

انيواضح است كه مهمتر-1 شكستيبرمبنا Sellيشنهاي، به هنگام گرفتن پوزيقانون، محاسبه حداقل تارگت احتمالنيكاربرد
. خطوط روند است

غريسايقانون برانيا از تع( راستاندارديموارد غنييمانند و .ديياستفاده نفرما)رهياستاپ الس

، كمترنيا-2 م»متيقزشير« زانيمنيفاصله ميو مسلما سقوط واقع كند،يرا برآورد ، اشيباريبس تواندينمودار ريمقادنياز
!باشد

ا-3 ازنياگرچه و بنابرا» فاركسبازار دوطرفه«وارد»يو سنت كطرفهيبورس«قانون يشكست روندهايعمدتا برانيشده
،يصعود  صادق است
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كلكيبهرحال صرفا بعنوان اما ن Buyيشنهايتارگت پوزنييتعيبرايبرآورد ، هنگامديتوانيمزيخود از معكوس قاعده فوق
.ديي، استفاده نمايشكست خطوط روند نزول

انيدوم اما قينكته ابا خط روند بلندمدتمتيكه در چارت فوق قابل مشاهده است، برخورد  است، رنگيو قهوه

ا كه قنيظاهرا بالفاصله پس از زهياز هجوم اولمتيبرخورد، .شده است مانيپشياديخودش تا حد

قب البته تايآبنگيمووتيحماليقاعدتا چند عامل مختلف از روتيالcباالتر، كالستر تارگت موجميرنگ در و زش،ي، قانون
همتاينها انيبرخورد با ،يخط روند قهوه  رنگ

ريتيسطح حماكيليدست به دست هم داده اند تا با تشكيهمگ ، دربرابر و از سقوطيستادگيامتيقزشيپرقدرت نموده
.ندينمايريآن جلوگ شتريب

ا بهرحال پريتصونياگرچه نشيمتعلق به ساعتها دمهيو درواقع  است، روزيشب

ا اما م نحاليبا نميمكدينزولبيشنيو همچن نگهايمووتيكه باتوجه به وضع رسديبه نظر و زودهنگام تواني، فعال به آغاز مجدد
اميروند صعود ، چندان .بود دواريپوند

قيحتو بگيبه توقف حركت نزولميتصممتياگر هم مجبور خواهد شد كه مدت نگها،يمجدد مووشياحتماال تا آرا رد،يخود
بيزمان انيرا در فاصله و قهوه .دينوسان نمايخطوط روند سبز

ايروند نزول افتنيالبته درصورت ادامهو ميو شكست خط روند قهوه ر«يمجددا برمبناديتوانيرنگ، نقطه هدف»زشيقانون
.ديي، برآورد نمايبعديرا بعنوان تارگت احتماليديجد

و درواقعنيآخر عزدياكهيتوصنيمهمترنكته كهنيازميمن به شما دوستان :است

:يفلسف دگاهيد
و فلسفه كاردييبفرما دقت بريكه اساس ! استوار شده است» بودن ذات ماركتريناپذينيبشيپ«ما صرفا

، صرفا به جهت دستيموارديتمام فلذا ديابيكه فوقا اشاره شد دقيدگاهيبه و كلقيجامع تر ، نسبت به پهيتر شياحتماالت
،يرو  ماركت

آتليو تحلهيتجزو آتمتيقيبهتر حركات . بوده استي، در هفته

هو و به تنهاياز موارد فوق به خود چكداميگرنه نمييخود دل-! كه بتوانندديو نبا- توانندي، گرفتنيبرايو مستندليكه
!ورود زودهنگام به بازار باشندايوشنيپوز

ا رغم مدتيعل ايكه بنده برايزمان چند ساعته و شما براليتحلنينگارش ، صرف نمودي، م،يمطالعه آن

كنيا هرلحظه تغميكه احساس و احوال بازار مجددا و بعنوان مثال وضعرييكه حال  شده است،يمجددا صعود نگهايمووتينموده

و همگام شدن با جهت جاريخط بطالن بر تمامدنيكش در ايمطالب مذكور ، لحظه !كردميرا درنگ نخواهيبازار

ا دوارميام ان،يپا در سع- گزارشنيكه بيكه مورد-آن بچربديداشته باشد، عمدتا جنبه آموزشيلياز آنكه جنبه تحلشيشد تا
و حسن نظر شما قرار گرفته باشد،   توجه

د دوارميامو و قواعد انجاميبهتر دگاهيكه شمايبرا»يهفتگيلهايتحل«و بطور خاص» مدتانيميلهايتحل«را نسبت به اصول
ازهيو باانگزيدوستان عز ، .كرده باشد جاديام
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س .کمیویروز
و ظهر پنجشنبه شما بخ !ريسالم

چ بدون و احوال پرسينيمقدمه مي، به بررس شتريبيو حال .ميپردازيبازار امروز

: EURUSDبازار امروزیبررس

م H1میفرمیتا از ،ميکنيآغاز
د چون و حوضه دقديوسعت ، اقايآن درينكات موردنظر من، همگيهست كه خوشبختانه تماميبه اندازه و كيدر كنار هم
جاريتصو ، :گردنديميواحد

و البته» زبان« وروياگر و شوق برا»يفارس«داشت ، كه تا چه اندازه از خروج از كانال كرديمفيتعر تانيهم بلد بود، حتما با شور
و خوشحال استرياخيروزهاينزول !خودش، مفتخر

ديواقع از حوال در پيشتريب نانيبا اطم توانيمگريصبح امروز  سخن گفت، ورويرياخيروزياز

.و مستحكم نموده استتيسقف، تثبنيايخودش را در وراتيامروز وضعقيدر تمام دقا،يبا شكست سقف كانال نزول كه

ق تانيخاطرتان باشد قبال برا اگر و دردسريروزقبل خودش، با دشوار)كفاي(عبور از سقفيهمواره برامتيگفته بودم كه
م  شود،يفراوان روبرو

و برخالف روند جاررييتغ»متيق«كه قرار باشدژهيبو ، ،يروند داده .ديف قبل گذر نما مخال روزياز انتهاخود

ا حال داميايكه در برخ نجاستينكته در ق روز،يمانند ، در شراكيمتيكه و مبهم به سر برده است،طيروز كامل را  رنج

ه چون و درهچياساسا و قابل اعتنايمعنيقله جد،ييدار ترد،يبعنوان ركورد روزانه  است،دهي، ثبت نگرد درهايدر اذهان

!دهديم»روز قبل2) اكفي(سقف«تيخودش را به اهميجا» روزقبل)كفاي(سقفتياهم«يعنيموضوعنيا لذا
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م بعنوان د،ييفرمايمثال همانطور كه در شكل فوق مشاهده

و انرژيسقف روز گذشته اش را به سادگ»متيق« و بدون صرف وقت ايچنداني، ،! را با چاقو ببردي، انگار كه بخواهد كره
،  پشت سر گذاشته

تريمتهايقيمدعو . ارزش خود شده استيبرايگران

و هنگامياندك اما ،دهيرس» روز ماقبل آخر«از Highهمان نقطهيعني» روز قبل خودش2«به سقفكهيبعد

تر حافظه جر درهايجامعه ، كه وقتانيتازه به پ2تايافتاده است چن» فروش«يبراشيروز مييمتهايقنيبا و دست يسر
 شكاندند،

خرايآ چن ورويمجددديهم اكنون نشيبييهامتيقنيبا و گران !ست؟ياز اندازه داغ

ايجمع بند پس د(ييروزهايصورت شد كه برانيبه درليتعطمهينيطيكامل را در شراساعت24كه ماركت) روزيمانند و
ا طيمحدوده و فشرده  كند،يميكوچك، رنج

جدگريد چون و كف نميو چندان قابل قبولديسقف  رد،يگياساسا شكل

ا لذا ميآن نكته و كف روزقبل«تياهم زانيهم كه درباره دو Lowو High«تيخودش را به اهميجام،يگفته بود» سقف
 دهد،يم» روز ماقبل آخر«درواقع هماناي» روز قبل

ميعمده انرژمتيوق ايريتا بعدا به هنگام آغاز درگ دارد،يو اراده خودش را نگه جدنيبا بهد،يسطوح و نبرد را به كار بسته
.برسانديروزيپ

و با پشتكارم،  دوستان با عالقه

ها«ازيريباعرض پوزش فراوان، چون تعداد كث بايعاشقان فشردن دكمه و مخصوصا س»!يسل :كه زننديم!خيمدام به بنده

ا بابا« بانياستاد جان، »!و سل را بگويحرفها را وللش زودتر

منميلحظه آنتراكت بدهكيبا اجازه شما، فعال پس اييچندتاهيو م،يو سل ها را بگويبانياز

و دلباختگان«نيا تا بهزيعز» عشاق ،» معشوق«هم انشاهللا  خود برسند

او و ذهنميبردارند تا بتوانريحقنيدست از سر ، به ادامه مباحث آموزشيبا فراغ بال :خودمان بپردازميآسوده
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:و فروشدیخریمناسب برایھاتيموقع
دياريبستيوضع ا روز،ياز زوج ارزها نسبت به و خوشبختانه به اندازه جديهم كه بتوان برمبنايبرعكس شده است ديروند

 شده است،تيگرفت، تثبشنيپوز

شويهاتيدر موقعديداشتلياگر تما لذا د،يمناسب وارد بازار

تا نگهايمووتيباتوجه به وضع فقط قيهاميدر و احتمال برگشت مجدد ، ،متيباالتر

خياست حد سودها بهتر د،يبزرگ انتخاب نكنيليخودتان را

، فعال قناعت بفرمايبه تارگتهاو و قابل دسترس .دييكوچكتر

: EURUSD ورويتيوضعيبررس-1

تا- .شده استيصعود M15ميروند در

تا نگهايمووتيوضع- شگريكديازيمناسب هستند چون هم فاصله خوب M15ميدر و هم يشان به اندازه كافيصعودبيدارند
.رشد نموده است

هاي، در باالديخرشيپيشنهايلذا ثبت پوز- عM5ميتايقله !باشديمينيمستحب

: GBPUSD پوندتيوض-2

تا- .شده استيصعود M15ميروند در

ق- تامتيفاصله زنگياز موو M15ميدر نگيموو«و»متيق«شدن مجددكيشده است، لذا بهتر است تا نزداديقرمز نسبتا
.ديمنتظر بمانياندك» قرمز

هاي، در باالديخرشيپيشنهايثبت پوز- !باشديمييمستحب كفاM5ميتايقله

سو-3 : USDCHFسيفرانك

تا- .شده استينزول M15ميروند در

.مناسب رساندطيكامل قرار داشت، اما به سرعت خودش را به شراNTZهيدر ناحشيپيقيتادقامتيق-

زشيپيشنهايثبت پوز- ، در هاريفروش .باشدينم! بدكM5ميتايدره

به-4 : GBPJPYژاپننيپوند

پرسميرا تا اومدم بنويكينياديببخش- !رفتدي،

اد،يغصه نخوريول- پنياگر پ(!)پيحركت بخواهد شونصد ددايادامه هاگريكند، قطعا صدها بار و دره يرا براييهم قله ها
ا ، .خواهد كرد جاديورود مجدد

تا- .شده استيصعود M15ميروند در

هايدر باالد،يخرشيپيشنهايثبت پوز- مM5ميتايقله .باشديمستحب

ز(بندهديخرشنيكه اگرچه پوز كنميمديمجددا تاك- دل 132.86در)ريشكل و به سرعت فوق العاده بازار در بازليبوده است،
ا ، نتوانستم به موقع خدمتتان اطالع دهم،شنيپوزنيو بسته شدن

مسد،يمطلقا نگران نباشيول ميفعلريچرا كه اگر بنا بر ادامه نيمناسب بعديهاتيموقع توانيباشد، مطمئنا دايپيبه سادگزيرا
و سوار بر امواج بعد :شديكرد
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ن-5 : NZDUSD وزلنديدالر

تا- .شده استيصعود M15ميروند در

هايدر باالد،يخرشيپيشنهايثبت پوز- مM5ميتايقله .باشديمستحب

چن) 0.7800يعني(يبه عدد رند بعديكينزدليبدل- كنيكوچكترياز استاپهاديباد،يشويميشنيپوزنياگر وارد ودياستفاده
نهياولشنيحجم پوزحايترج  كاهش دادهزيخود را

هايو بصورت پلكان» پوليجيخرج كردن تدر«باروشو ني، باقيبعدي، در قله زوج ارزنيايبرروزيپول مورد نظر خودتان را
.دييبفرمايگذارهي، سرما

: AUDUSDايدالر استرال-6

تا- !شده است، امايصعود M15ميروندد در .... 

اديياما دقت بفرما...- ننيكه بسزيزوج ارز و بنابرا 0.9900به عدد رندكينزداريدرحال حاضر فعالنيقرار گرفته است،
.مييصبر نماياندكايقضايبهتر است تا روشن شدن باق

حت- قد،يرسميخواه 1.0000به محدوده خطرناكترزين 0.9900درصورت عبور از سطحيضمن آنكه متيكه احتمال مواجه
پيميبا حجم عظ و افزاشياز معامالت نشيفروش بسينزوليروهايفشار ماري، .روديباال

ا- ننيپس در مورد  ...!با خودتانيينهايريگميتصمزيزوج ارز

!فقط بخاطر تو .... 
د داي، روزيراستش اشبيدرواقع نملميموبايروي، شماره ول شناختميافتاد كه طبق معمول آن را بهي، مشخص بود كه متعلق

 ، مياصلياز شهرهاگريديكيايتهران .ستين شناسميكه من

عزلميبه موبايوقت ازيزيجواب دادم، با دوست ! كوچك شمال كشور با من تماس گرفته بودندياز شهرهايكيآشنا شدم كه
شايشهر نيحتديكه نميليخزياسم آن را  ...ميشناسياز ما

و دانشجونيا ، درحاليدوست جوان وكهيمن نمهيسرماتيسايحتاياصال بنده خواهش كردند كه از من چند سوال شناختند،يرا
!بپرسند؟»!!كردن به روش پشتونديتر«را درباره 

 شدم،هيقضيايجويوقت

عز(كيتاپنيا PDFشد كه جزوه معلوم و سزار كشزيكه جنابان آذرباد نتدهيزحمت آن را و ا جتاياند  شانيثوابش متعلق به
از) است اگريدينفر به نفركيپس از چندبار دست به دست شدن ايشهر به آن شهر، سرانجام بطور تصادفنيو از نيبه دست

آيكه دانشجو زمانيدوست عز رس زاددانشگاه  است،دهيدر شمال كشور هستند

، انگ شانياو جدزهيهم با عالقه اريوصف ناپذيتيو  ...جزوه نموده اندنيشروع بهمطالعه مطالب

رسيوقت خالصه هاميديباب سخن باز شد، نييبه همان درددل مزيكه حتما خودتان :كهديدانيبهتر

از- رايتمام روشها-... شدميمديناام فاركسمن داشتم ،يكييكيمختلف  امتحان كرده بودم

و سرما- ا فرستاديمميمخارج دانشگاه برايرا كه پدرم براياهيعمده پول امني، خرج  ...كار كرده

رو- و خواهرانم هستميشرمنده و مادر و پدر اشهيهميرا برا فاركسقصد داشتم- ...خانواده  ... نكهيكنار بگذارم تا

ا...- رس نكهيتا ام-،ديسرانجام جزوه شما بدستم منيديو االن مجددا نور ، جاديادر دل  شده است

مگريد كباريو- م«كه كنميفكر !» توانميمن

ميكه برايا نكته و عمق آگاه زانيمن جالب بود ا شانيايدقت . بودكيتاپنينسبت به مطالب گفته شده در
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ب چرا زشيكه به گفته خودش تاكنون و درواقع ، مطالعه و خط به خط ، از ابتدا تا به انتها ورياز پنج بار كل مطالب آن جزوه را
!رو كرده است

و اشكاالتش را از من پرسكهيوقت مشيو با جواب سوالهاد،يسوالها  شد،يرو برو

و شوق آنچنان  امد،يمديپدشيدر صدايشور

م كه ع كردميفكر و بانيرهر لحظه ممكن است لخت فر رونياز خانه و ! سردهد»!كايوري!كايوري«اديبپرد،

حقميخدمتتان بگوديباد،ياگر از من دلخور نشو راستش ا قتايكه ا زانيم نكهيمتعجب شدم از و شناخت به شانيتسلط نسبت
ريليخ و م(ك،يتاپنيايهايكارزهياز نكات بس شتريباريبس!)ديكه لطفا دلخور نشوميگويبازهم عزيارياز همزياز شما دوستان و

اكمينزديهايكالس !بودتياسنيدر

د خالصه ا روزيآنكه از عزنيكه با پزميدوست و هايبه دامنه قابل تصور برايآشنا شدم، فايپرواز جزوه و يلهايخالصه درس
pdf بردم،كيتاپنيا 

اميتصم انيگرفتم كه از حتكهكنم،هيااريبه بعد مطالب را به گونه دياگر كگريچند سال ايلومتريو به فاصله چندصد  نجاياز
ا عزبهم،يا ستادهيكه ما اد،يرسيزيدست دوست  مطالب بود،نيكه عالقمند به مطالعه

دلييخدا ه جازهايايبرخلينكرده به ايخللچيو اختصارات موجود در مطالب، .نگردد جاديا شانيدر روند مطالعه

س لذا نيكاملريكه در باال اشاره كردم، تصوييگنالهايبعنوان مثال درمورد ، الصاقيجفت ارزهايفعلتياز وضعزيرا مذكور
 كنم،يم

عز- شماتا« ،زهيو با انگزيشما دوست  ام

دكه« شاگريچند سال مناريبسييروستاايدر شهرديو و-دورتر از و پشتكار شگفت آورت درحال مطالعه با عالقه
،يمطالب هستنيايريادگي

ايدسترسديشايوحت« ،يهم نداشته باشليو موبادريو متاتر نترنتيبه

بيما در پست قبل، آگاهيريگميبه سهولت از علت تصميبتوان« !يابيكامل

اخيبدانو« بريزريو تصوريكه پست و پشتكار و به احترام اراده ، ، فقط به افتخار تو امهيارا رت،ينظيرا »!كرده

عزنيهزارميو برا :كهميگويمزميبار به تو دوست

ا اگر« ، با و پشتكار كه دارزهيانگ زانيمنيشما اد،يو عالقه د،يكار موفق نشونيدر

هپس« دچيقطعا ليگريكس ، هرگز اتيموفق اقتيهم »!كار را نخواهد داشتنيدر
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:ط;و وروییھمبستگ
ايراست !نبود»فلز چشم نواز«نيدوستان، من اصال حواسم به

ا لطفا ز»طال«به بعد حركاتنيشما از د،يريبگ رنظريرا به دقت

، همه با هم غافلگييوقت خداكي تا آنيآتحركاترينكرده !ميبازار نشويو

م پي، به پشتوانه آگاه ورويامروزيكه رژه صعود رسديبه نظر باطالرياخيروزياز كوتاه مدتش بودهيكانال نزولدر نبرد
آب.(است )رنگيكانال

نميطرف از  اظهارنظر نمود،تيبا قطع تواني، اگرچه هنوز

ميول !نباشد؟»يخداحافظبوسه«يشباهت به انجام مراسم سنتيبطالرياخقيكه حركات دقا رسديبه نظر

ايصعودهنگام تماس مجدد با كف كانال منظورم .است رنگيقهوه

رطالباتوحه به آنكه درصورت سقوط پس  دور از ذهن نخواهد بود،زين ورويزشي، انتظار

چنو ا ورويازتيشود به تبعنياگر ن نكهي، احتمال ترزيكل بازار ، وجود داردييدرهايآوار شود بر سر و شما !چون بنده

 هستم،ريبهتر است تا بنده درحال تناول وعده ناهار خود با چهارساعت تاخ پس

نزين شما آتينگاهميلطفا .ديداشته باشطاليرا به حركات

زييخدا تا پارينكرده به ناگاه و !ميبازار، فنا نگرديامواج سرعتيدست

.. 

م آنطاليعشقيماجراميزديهمانطور كه حدس وياحساساتي»وروي«كار به دست»!اشيبوسه خداحافظ«و و جوان داد،
، سركوب نموديروند صعود .تازه جان گرفته او را در همان نطفه
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ز»متيق«همانطور كه در شكل مشخص است، با عبور كامل NoTradeZoneطي، بازار وارد شرارنگيآبنگيمووريبه
، شده

مديخرشيپيشنهايپوزيلذا تمامو و حذف ، كنسل ، كه هنوز فعال نشده اند .ميكنيخود را

، از همان ساعات آغاز در ، بازار در شرامهيننيواقع امروز  كردن قرار داشته است، BUYيبرايمساعدطيشب تا االن

و روز تهران نظر بدهمياگر بخواهو بدم،يمستقل از موضوع شب ماتيموقع5لحظه حداقلنيتا ، كه منطبق برروش مناسب
.شكل گرفته اند EURUSDنموداريباشند، بررو

باتيموقعنيا ، سها را در شكل فوق ام رنگاهيخطوط .نشان داده

ا تعداد ، كه با سودهاتيموقعنيچهار عدد از ، با عالمتدهيرسيبه سرانجام خوش-پيپ50تا90از-يمناسبيها را اند
 تان مشخص كرده ام،يبراكيت

دليتيموقعتكو اخليرا هم كه متاسفانه به ، با عالمتريبازگشت ، با حدضرر خود اصابت نموده سا ضربدربازار زيمتمانيرياز
.كرده ام

انيخود بهترنيا دنيروشچيه نكهيمثال است از بطور كند،يمفيما تعريرا كه براييتهايوجود ندارد كه تمام موقعايدر
، با حدسود خود به بار نشاند،  و در صددرصد مواقع  كامل

:هستند كه صرفايكسانزينايدنيدرهايترنيدرواقع بهترو

، تعداد- اوال پاشنيپوز4از هر پنج معامله .برسانندانيخود را با سود به

بگريديبزرگ نشود كه مجموع تمام سودهاآنقدر شان،يا اندهيزشنيضرر تك پوز- دوما !ببردنيرا از

ش نكتهنيآخر پ3از حدود،يمكد كاتورياندبيهم آنكه كه(!)در حال هوار زدنشيساعت : است

هكهيوقت ون،يآقا« ميمن هنييپارميدارم نم چكسي، پس چرا »!!زاره؟يبه من محل
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هميول م درعوضخب، ما :ميگيبهش

بب! بچه برو« چيچ خوانيم!!) نگهايموويعني(بزرگترهاتمينيبرو بذار و »!كار كننديبگن

بم،يدرباره شان صحبت كرديرا كه در پست قبلييارزهاريساتيوضع .كنميمانيبه اجمال خدمتتان

تاتيوضع كندهينرسيطيهنوز به شرا M15ميپوند در :ميكه اوردرها را كنسل

ريدرواقع عل  است،ينزولي، همچنان پوند درحال مقاومت كردن در برابر فشارها وروييفعلزشيرغم

مو مس رسديبه نظر مسريكه عزم خود را جزم كرده تا  ....ديو همسفر سابق خود جدا نمااريريخود را از

م!! بابا؟يا...« !م؟يگويمن دارم چه

پيكه اصال اعتقادما« !ميو جلو جلو نظر دادن راجع به ماركت ندارينيبشيبه

هپس« نميچيچرا شما !د؟؟ييگويبه من

»! .... 

 !! بوديپيتا داشتباهيببخش.ميبگذر«

نمميدانينم فعال« مميبدانميخواهيو !نه؟اي روديكه باال

 هستنديهنوز صعود نگهايفقط چون مووپس«

مزينما« و نظاره ميكنيصرفا صبر

ممينيببتا« »!!؟.... شوديبعدا چه
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!ستينهيتوصكينيا: توجه

كس ضمنا تايالبته منظورم روند نزول(گرفتن برخالف روند را داردشنيجرات پوزياگر و نه روندM5ميكوچك در است،
تايصعود جديباكيتوانديم) M15ميبزرگتر در ندياستاپ زيرا

تانيآخريدرباالقايدق .ديثبت نما 1.6020يدر حواليعنيM5ميقله

تاياگر كانال نزول تا  سوار بر ماركت شود، M15ميتايشكسته شد، همسو با روند صعودM5ميكوچك در

و حدضرر پوزديداشتيشجاعتنيچن اگر نشني، پس لطفا خودتان حجم ااديكه تاكنوني، باتوجه به مطالبزيمذكور را د،يگرفته
بيخدا همگ...ديينماميتنظ !امرزديما را

پ(كردم شنهاديپ تانيكه امروز براييارزهاريسايبرا نه شنهاديالبته يآمده را خدمتتان صرفا معرفشيپيهاتيدرواقع موقع! كه
زيفعلتيوضع) كردم :درآمده استري، بصورت

: EURUSDاروپايوروي-1

بهليبدل- .شدندكامل اوردرها كنسل NTZورود

.ناقص است NTZوفيهمچنان بالتكلزينيفعلطيشرا-

: GBPUSDسيپوند انگل-2

سديخرشيپشنيپوز- .مانده است، اگرچه هنوز فعال نشده استيباق ستميهمچنان ثبت شده در

م- و نظاره .ميكنيفعال صبر
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سو-3 : USDCHFسيفرانك

ندريپنجره متاترييشوت شد، كه گوشه باال NTZآنچنان به منطقه- !پاره كردزيبنده را

دل- و جراحت وارده بر صفحهيپارگريتعمليفعال به !!را ندارمي، متاسفانه امكان مشاهده چارت فعل LCDمذكور،

: EURJPYو GBPJPYني/پوندنيوهمچنني/وروي-5و4

و فعال اندك- .در سود فرو رفته انديهر دو فعال شده اند،

پ- و تشكيشرويهمگام با هاليبازار مشنياستاپ بخش دوم پوزد،يجديدره ، مرتبا باالتر .مياوريرا

: AUDUSDو NZDUSD وزلنديدالرننيوهمچنايدالراسترال-7و6

دال- رويليبنده به ، پوزنيايكه عرض كردم .ندارميشنيدو جفت ارز

هد،يرا ثبت كرده بودييشنهايخودتان پوزياگر شما برايول- و البته را هم فعال كنسل نكرده چكداميقاعدتا هنوز فعال نشده اند،
.ديا

م- ببديكنيپس فعال نظاره م شنهايپوزايآدينيتا مNTZبهمتيق نكهيااي شوند؟يفعال  گردد؟يكامل وارد

س .انیپا:کمیویروز
پااريبس اديرسانيخب، امروز هم كه به و نتني، پاجهيشد و هانييهمه باال :شيشدن

غ !دالر 150كار روزانه ام شده است درحدودنديبرا،يباز فعلشنياز سه پوزريبه

ناديز البته  ست،يهم

 بدست آورم ورويايپونديدوگانه برروشنيپوزكيمقدار را صرفا با گرفتننيهم توانستميم چون

رنيا و انرژنيا سك،يهمه هميهم صرف وقت و آخرش !؟...ني،

ن درست ،يدرهايتريكوياست كه چون عادت  نكردم،تيرا رعا»!يشب زنده ندار«همانايعنيموفق

د جتاينت و بخش اعظمريامروز صبح را  ...و پوند را از دست دادم ورويياز حركتهايشروع به كار كردم،

نيول محاال كه به فهرست معامالتم مياندك كنم،يگاه ..روميدر فكر فرو

مو و كتاب :كه كنميباخودم حساب

خ درآمد« !هم بد نبوده استيليامروزم

! چرا بد؟ اصال«

و عاليليخ« »!بوده استيهم خوب

،يكارمند عالكيمگر اصال هكي رعامل،يمدكيرتبه مرهيمداتيعضو  !! رد؟يگي، چقدر در روز حقوق

 هزارتومان درآمد دارد؟50ياز روز شتريبايآ
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بيمگر كل مخارج زندگايو ؟50ياز روز شتريمن چقدر است؟ واقعا !هزار تومان است

پش نه ! شدم ماني،

م حاال و كتاب مياز ناشكر كنم،يكه با خودم حساب ! كشميخودم خجالت

م كشم،يميقيعم نفس : كنميو خدا را شكر

صايخدا- !اميقلب راضميمياز . . .

مايخدا- كهميگويتو را شكر ب»مانيا«از» رحمتت«، .است شتريما بندگانت

مايخدا- نم،يگويتو را شكر منيبه اندازه حقوق سه كارمند عالزيكه امروزم را ، به .يرسانديروز كجايرتبه

مايخدا- ام،يگويتو را شكر .خودم باشديام به دستان تواناي، كه افسار زندگيگمارديكه من را در حرفه

مايخدا- م رتريدي، كه اگر صبح را اندكيرا به من آموختي، كه شغلميگويتو را شكر  شوم،يبر سر كار حاضر

.تنگ نظر را نداشته باشميتحمل نگاه چشمان واهمه

مايخدا- ،يرا عطا فرموديكه به من دانشم،يگويتو را شكر

و احوالم با آراهيسرما كه و حال ديو ثروت پايگريشخص و .نشودنييباال

مايخدا- م،يرا در دلم كاشتيكه قناعتم،يگويتو را شكر صميكه به هرچه بر كفم  باشم،يقلب راضميرسد، از

مو و انتظار به بازگشت آن ندوزميهرچه از كفم .رود، چشم حسرت

مايخدا- پميگويتو را شكر من- كه فرزندانم،يرا بر سر راهم گذاشتياشهي، كه و فرودها- چون رايزندگيطعم تلخ فراز
. نچشند

م- هد،يديرا به من بخشي، كه توانميگويو تو را شكر سا،يكردهيتا آنچه را كه تو به من دريبه .اموزميبزين دگانتينور

 1389آبانماه 27./نژاديمشهور پشوتن/.ديو شاكر باشيقانع، راض همواره زانم،يعز

س .آغاز:و دومیروز

!لهيتعط»!)ظھر به بعد به وقت تھران(جمه«!لهيتيف
و ظهربخ با كلريسالم عزهيخدمت ز،يدوستان

رس باتوجه بددنيبه فرا ، پالهينوسيظهر جمعه كلكيمعامالتانيزنگ و فرود را خدمت و سرورانهيهفته پرفراز دوستان
ميگرام .نگيد«:اورمي، به صدا در . . .نگيريد. . . .نگيد. . . .يد. .ير. !نگيريد. . . .«

ايكه همگ دوارميام ، بهره كافياز هفته د،يرا برده باشيكه گذشت

و خاطراتييضررهان،يريشييبا سودهاو ،يادماندنيبياندك،

ننيا ا«در دفتر خاطرات روزانه خود، تحت عنوانزيهفته را .ديبه ثبت رسانده باش» خوبيهفته

ا باتوجه اهيطبق روش توص نكهيبه ، از ساعتيروزهايبراك،يتاپنيشده در تر12جمعه ، كردن را مطلقا ممنوعديظهر به بعد
ا ،مياعالم كرده

هاعيمطيدرهايتريبرا لذا راشاييو حرف گوش كن، برنامه و مفرح ا(!)د .ميدرنظر گرفته

ا تا حقنيانشاهللا با مطالعه و انرژ قتايمطالب، كه نياديزيوقت و استفاده كافزيرا التيرا از تعطياز بنده صرف نموده اند، لذت
!هفته خود ببرندانيپا
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:برنامه اع;ن
15:30pm-و مفرح م فاركسدريچه كسان«برنامه شاد »كنند؟يسود

تريتعداديمقاله به معرفنيا دنيموفق واقعيدرهاياز م پردازد،يمايو حال حاضر ويتا فهرست معامالت كنديو از شما دعوت
ا !دييافراد را مشاهده نمانيپرفورمنس كامل

انيا اگرچه و ظاهرا به مقصوديمقاله درقالب مكالمه  شده است،يطراح(!)گريديدوستانه،

، صرفا پاسخگونياهيما از ارايواضح است كه هدف اصل اما و سواالت ذهنيبه برخييمطلب هميابهامات كهيشگيو شما است
:بعنوان مثال

كسايآ- درياصال م فاركسهم  كند؟يسود

و واقعدريتركيممكن است پرفورمنسايا- د؟يبه من نشان بدهكيرا از نزديموفق

منياايآ- و فول مارجيدرهايتر:نديگويراست است كه ، بدون استاپ !!كنند؟يمديترنيبرنده

و حداكثر درآمد- ميحداقل ا توانميكه ، چقدر است؟نياز  بازار انتظار داشته باشم

ميدرهايترايآ- !كنند؟يموفق با اكسپرت هم كار

مد- باديترهيسرماتيرياگر بخواهم با  رر مجاز روزانه ام چقدر باشد؟ضنيشتريبديكنم،

، راستش را بگو- اايآ:دييآقا پشوتن !!كار را ادامه بدهم؟نياصال من

-. . . .

دو اگريخالصه ده ها سوال ، كه خداوكنياز نيليدست ، هايميهر روزه !دهنديمليبه دست من را تشكيارسالياز نامه

مو بسديتوانيانشاهللا اياريپاسخ ويو نه صرفا برمبنا-يو كاربرديسواالت را بطور واقعنياز و گمان يمثال برمبناايحدس
و تانيهادهيشن .دييافراد زنده، مشاهده بفرمانيايمعامالتيدر پرفورمنسها- گرانيداياز بنده

ايهيبد ضمنا ، صرفانياست كه !است»يپژوهش«و»يقيتحق«مقالهكيمطلب

و بررسدي، وقت بگذارليخودتان درصورت تماديبا كه ، نحوهنيايموردعالقه خودتان را بررويهايو آن را ادامه داده
ا .ديافراد انجام بدهنيمعامالت

و انجام بررسيگرنه بنده صرفا به معرفو و معتبر اكتفا كرده ام، زقيدقيمنابع الزم و بقول معروف و رو كردنريو كامل
دنيايپرفورمنسها ، امگريافراد را !با خودتان گذاشته

16:30pm-و آموزش »بخش دوم-يهفتگليروش تحل«يبرنامه خشك

ننيا در و قواعد ضروريبه آموزش برخ گردد،يمميخدمتتان تقد» بخش اول-پونديهفتگليتحل«كه در ادامهزيمطلب ينكات
بو» مدتانيميلهايتحل«روش انجام رامونيپگريد ا»يهفتگيلهايتحل«ژهيو م،يپرداخته

او اكيتاپنيطبق روال مرسوم در و درقالب بررسزين نباري، و(بازاريو واقعيفعلتيوضعيآموزش خودمان را بطور زنده
وييزوج ارزهايبطورخاص برا اانيب) ورودالريمانند پونددالر .مينموده

بايدرواقع همان كار»يهفتگليتحل«كه كنميميادآوريگريد كباري ويدر روزهادياست كه شما ، كه بازار هنوز كشنبهيشنبه
و تعط ، براليباز نشده د،يخودتان انجام بدهياست

دقيياز بازگشاشيپ تا مسيترقيبازار، چشم انداز آتيروشيپياحتماليرهايرا نسبت به ويبازار در هفته ، بدست آورده
ايخودتان را برا ، از قبل آماده نمانيمواجه با .ديياحتماالت

18:00pm-و پرطرفدار »نوبت سوم-مسابقه هفته«برنامه جذاب
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و فرهنگ دوست مسابقات هفتگيبا اعالم آمادگ خوشبختانه ننيا-يدقاريحميجناب آقا-ياز طرف اسپانسر محبوب زيهفته
كنيت سوم از مسابقات هفتگنوبميتوانيم !ميخودمان را برگزار

ا واضح ننياست كه قيمانند دفعه قبل، برازيبار ، به 50ياكانت آموزشكيقرعهديسه نفر از برندگان خوش شانس مسابقه
م گانيرايدالر م گردد،يافتتاح ايسودهاديتوانيكه عنيحاصله از ، و خرجيمشابه پول واقعناياكانت را خودتان برداشت نموده

.دييبفرما

ن الزم نزيبه ذكر است كه مهلت ارسال پاسخ ها ها2/9/89شب دوشنبهمهي، صرفا تا و نامه كه پس از موعدييخواهد بود،
شديمذكور به دستمان برسند، متاسفانه در قرعه كش .شركت داده نخواهند

20:00pm-به سواالت خوانندگانييپاسخگو«برنامه شبانه«

بسياژهيوديبه تاك باتوجه عزياريكه كيحضور بنده در تاپشيبه افزالي، درباره تما رشانياخيدر نظرسنجزياز دوستان
و پاسخ«  به سواالت تك تك خوانندگان، ابراز فرموده بودند، شتريبييو پاسخگو» پرسش

اميتصم لذا بنيگرفتم كه از و مستمر در آن تاپيشتريبه بعد فرصت .، اختصاص بدهمكيرا به حضور فعال

ا دوارميام البته ننيكه ، شما و اندكزيبار ضعيمحبت فرموده ازيتا مانند دفعه قبل با برخ!!دييرا بفرما نجانبيافيمراعات قلب
د و و اعمال شگفت آور خود، آنچنان بنده را به مرز جنون كدينرسانيوانگينوشته ها ديرويه اگر قرصها، به دستمريطاقچه را

ببهكارم (!) برسانند و !قلب بكشد مارستانيآمبوالنس

سركيخودتان قبل از طرح پرسش ها، لطفا د،ييبفرماكيتاپيرئوس مطالب اصليالاقل برروعيمرور

روديمخصوصا مواظب باشو آش«كهلياز مسايبرخيكه بر غل نجانبيا»ليپاشنه و موجب و احساساتانيبوده در (!) عواطف
م و انگشت مبارك را فشار نده شونديبنده !دي،مراعات فرموده

ميرا برايبعدازظهر جمعه خوش بازهم  كم،يهمه شما آرزو

ها دوارميامو ، پله و روز به روز ، دريترقيكه هفته به هفته .دييبفرمايطتيرا، با موفق فاركسو تكامل

م فارکسدریکسانچه !کنند؟يسود
، كه متاسفانه چند وقت»يزيعزاري«شما عرض شود كه بنده خدمت بسيدارم ااريهست كه از هم ،ميدور افتاده

بديخورشيحتو نمنيهم فاصله از توانديما دونفر را ط 3:30در كمتر ، !كنديساعت

و نترنتيا خداراشكر ا اهويو چت و غليميو مسنجر ،رهيو  هم كه دست به دست هم داده اند تا آدم ها

،يمگريكدييو خاطر هم برااديبايرا هم كه گهگداريبرگه كاغذكيهمانگريد  نوشتند

ميوقتو ديچشمان خودتان را ببندديتوانستيمديرسينامه آنها بدست شما

هاارياز بوسه لبانيعطر ناشو كنيخود را بركناره ، استشمام غيامرگريد....وديچسبناك پاكت نامه و شده رمعقوليمحال
 است 

ايجاو و معوج در پنجره بيشكل وبا رنگليمستطيخود را به نوشتن چهارتا خط كج و .روح سپرده استيزرد

كهيازطرف و مبرهن است نم»زيارعزي«واضح  نباشد،»يفاركس«مثل خودم توانديمن

و» كار فاركس«ديباايصد البتهو ، !» دوست فاركس«الاقلايباشد

ا اما ا نجاستيمشكل س فتهيشبيعج»زمنيارعزي«نيكه و روشهايستمهايو دلباخته انواع  است،نگيدياتوتريخودكار

م وهرچه :كهميگويبه او
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،زيعز آخر« ، دوست من، جان من ،اريمن  .... من

دريزيچنيهمچن مگر اييجاكيهم ممكن است كه  اختراع شده باشد،يستميسايروشا،يدننياز

جا كه و شما بنشيبتواند به ،يپانديبنده  چارت

بگ«و»!االن بخراهللاي«كهديبگودريبه متاترو ال»!ريبدو »... آخريو

پاو« خانيالبد بعدهم ما در و فارغ ، آسوده ،اليروز

 دم عابربانك سر كوچه مان،ميبرو

رييتمام سودهاو و سپس به هاريسرازاليرا كه ابتدا به دالر  مان،يبانكيشده اند به حساب

كنميبردار و حال آن را ببريكافميو بروميو نقد »!؟...ميشاپ

ا... دريذره نم»زمنيارعزي«هم نم كندياثر نم كندي، كه ! كندي، كه

دقميدروغ نگو! چرا البته بگريممكن است تحت تاثياقهيتا دو سه :كهرديقرار

ن!نه« ايازيمن كه اصال ! ندارم زهايچنيبه

دميفقط ازت پرس من

اكيكه چون  اكسپرت خواسته بود،كيكه از من (!) دارميپسرخاله

خو ، ازت پرسيليچونكه  دم،ياصرار كرده بود

م وگرنه با دانميكه خودم بهتر از تو تردي، كه  كنمديفقط خودم

منياو  كنميكار را هم كه دارم

چهو ».... !!!اصال به تو

انيالبته بازهم دفعه بعد، اولو شنيجمله د،يرا كه همچنان در بدو كالمش از او خواهم

همگريدو ، همان عبارت كهيشگيبه آن عادت كرده ام : اش است

! سالم«

»!!!؟يداريچديجد ستميم ستميس،يراست

م،يبگذر

افيغرض از تعر اما ، صرفا درددلنيكردن همه و گوها و گفت ، تانياحوال برافيتوصايماجراها  نبود

خ كه ايليكار من ، گذشته استنيوقت است كه از و درددل كردن ها وبه نزد سنگ صبور رفتن ها .حرفها

ا بلكه عيمتن آخرنيهدفم آن بود كه ، كه انايرا فيتاليجيديمكالمه ،ينوريبرهاياست كه با محبت

كو بيلومترياز فاصله هزاران وني، .مينماميانجام شده است، خدمتتان تقد»زميارعزي«بنده

عزيبرخيكه برا باشد مفزياز دوستان گدي، .رديو جالب توجه قرار

، روزيزانيعزيبراژهيبو ميكه ، از بنده :پرسنديشصت بار

كسايآ«- درياصال » سود كند؟ فاركسهم هست كه

مييآنها«- »مثال چقدر درآمدشان است؟ كنند،يكه سود
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»م؟ينيببكيموفق را از نزددريتركيتا معامالتميدوست دار«-

اايآ«- منياصال اايآ«:دينه ببخش»خورد؟يكار به درد من منياصال من به درد »!!خورم؟يكار

ميمتوسط درآمد«- ا توانميكه »بازار درآمد داشته باشم چقدر است؟نياز

ديليخايو ، همچنان برااي، كه ممكن است قبالگريسواالت .شما بدون پاسخ مانده باشنديدرحال حاضر

 است،»پم«بناميستميسحيمذكور در ارتباط با توض متن

ميستميس ترياكانت شما را به معامالت تعداد توانديكه ايواقعيدرهاياز منيو موفق، كه دارند در .متصل كند كنند،يبازار سود

د،يآن را بخوانديدوست داشت اگر

او متيذهننيالبته با مديشناسيكه قطعا بنده را :كهديدانيو

سي، دشمن تمام پشوتن« و و سبز گنالياكسپرت فروشها هايفروشها !»سراسر پهنه عالم استيفروش

چنيهيبدنيوبنابرا ،نياست كه هدف بنده مطلقا  نبوده است

و سپر52بعنوان مثال بعد از نگارش كه  گر،يكديدركناريروز آموزش32نمودنيصفحه متن،

وريخ از ،ميبگذر فاركسيريادگيآموختن

و اصال برو دكردنيترو ا مانياكانتهاميرا رها كرده  !!!ميبسپارگريديرا به عده

چن!ريخ !نبوده استنيمطمئنا

ا درواقع تريتعداديمعامالتيها تمنتيبا استق،يطرنيازاديبوده كه بتواننيهدف صرفا دنيدرهاياز و موفق ،ايزبده

دن كه شويو بطور واقعكيهستند، از نزدنگيديتريايسرآمد .ديآشنا

د،يكنقيمعامالتشان تحقزير در

بيروانشناختصيو خصايمشترك معامالتيهايژگيو د،يابيشان را

و سبك معامالتو و بكار ببرتي، رعاشيخويآنها را در روش .دينموده

. . بيدر ادامه توجه شما را به متن گفتگو. م»زميارعزي«و نجانبيانيمذكور .مينمايجلب . . .

م فارکسدریچه کسان« »ادامه- کننديسود
. .

me (10/04/2010 12:44:21 AM :(سالم 

me (10/04/2010 12:44:40 AM :(؟يهست

Yare_Aziz (10/04/2010 12:50:25 PM): salam khobi 

me (10/04/2010 12:58:54 PM :(سالم 

Yare_Aziz (10/04/2010 12:59:08 PM): khobi?

me (10/04/2010 12:59:32 PM :(؟يكنيكارميچ؟ييكجا

Yare_Aziz (11/04/2010 01:11:54 PM): hichi,

Yare_Aziz (11/04/2010 01:12:10 PM): bebakshid dashtam ba professor harf mizadam 

me (11/04/2010 01:17:12 PM :(راحت باشياگه كار دار.

me (11/04/2010 01:17:42 PM :(ها  هستمكميتاپيچون من هم مشغول پاسخ به نامه

Yare_Aziz (11/04/2010 01:26:32 PM): na, karam tamum shod 

Yare_Aziz (11/04/2010 01:26:39 PM): bego?
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me (11/04/2010 01:26:44 PM :(بگم؟يچ 

Yare_Aziz (11/04/2010 01:26:52 PM): system, mystem, indicator, expert ,…?

Yare_Aziz (11/04/2010 01:27:07 PM):chizi ke beshe bahash sud kard, baram peyda kardi?

me (11/04/2010 01:27:13 PM :(هم  شروع شد؟يشگيبازهم بحث

Yare_Aziz (11/04/2010 01:27:22 PM): na, jeddi migam, age in dafe ham begi nemidunam 

Yare_Aziz (11/04/2010 01:27:36 PM): dige bara hamishe bahat ghar mikonam 

Yare_Aziz (11/04/2010 01:27:42 PM): chon man midunam, harki tu in bazaar dare sud mikone 

Yare_Aziz (11/04/2010 01:27:56 PM): hatman systemi,experti,chizi dare 

Yare_Aziz (11/04/2010 01:28:02 PM): vagarna bedone in ha nemishe az in bazaar sud gereft 

Yare_Aziz (11/04/2010 01:28:11 PM): to khodetam hatman ye chizi dari ke hanuz be hichkas nagofti 

Yare_Aziz (11/04/2010 01:28:17 PM): vagarna nemitunesti sud koni 

me (11/04/2010 01:28:22 PM :(باشه،يكنيمديخب حاال كه تهديليخ 

me (11/04/2010 01:28:31 PM :(حقميمن تسل مقتي، گميرو بهت

me (11/04/2010 01:28:40 PM :( پيزيچهيتونستم  كنمدايبرات

Yare_Aziz (11/04/2010 01:28:57 PM): jeddi?

Yare_Aziz (11/04/2010 01:29:07 PM): akh jun, pas begu?

me (11/04/2010 01:29:18 PM :(خب، هولم نكنيليخ 

me (11/04/2010 01:29:25 PM :(بب بانميبزار فكر كنم  شروع كنمدياز كجا

Yare_Aziz (11/04/2010 01:29:32 PM): az avale avalesh bego?

me (11/04/2010 01:29:40 PM :(م ، از اولش گميباشه

me (11/04/2010 01:29:41 PM :(بب اييكه اصال اونهامينيپس بزار اول منيكه دارن از رنيگيبازار سود

me (11/04/2010 01:29:45 PM :(؟يچه شكل  هستند

me (11/04/2010 01:29:50 PM :(شاخ دارن؟ دم دارن؟ 

me (11/04/2010 01:30:14 PM :(ااي و و روبات  كنند؟يمديتر زهايچ نجوريبقول خودت با اكسپرت

me (11/04/2010 01:30:20 PM :(آمينيبباي ميكسايكه اصال  كنه؟يهست كه واقعا داره سود

Yare_Aziz (11/04/2010 01:30:37 PM): khob?

me (11/04/2010 01:30:40 PM :(منيبب ه؟يچيدوني، اكانت پم

Yare_Aziz (11/04/2010 01:30:57 PM): are hamin ke khodeshon sarmaye gozari mikonan ?

me (11/04/2010 01:31:13 PM :(ا كننياول لطفا  آدرس رو نگاه

me (11/04/2010 01:31:14 PM): http://www.alpari-forex.com/en/pamm/rating/

me (11/04/2010 01:31:48 PM :(ا  هستنديآدمها كامال واقعنيخب،

me (11/04/2010 01:32:08 PM :(ا خچهيكرده كه تاريصددرصد گارانتيالپار  به دادگاه باشههيو قابل ارايادمها واقعنيتمام

Yare_Aziz (11/04/2010 01:32:27 PM): khob ina chi mikonan ?

me (11/04/2010 01:32:47 PM :(كن رويمثال اگه نفر اول رو نگاه  برابر بكنه 6700توانسته پولش

me (11/04/2010 01:33:01 PM :(ال 2010نفر دوم مثالاي و  آخريبرابر كرده پولش رو

me (11/04/2010 01:33:12 PM :(؟ينيبيميدار

Yare_Aziz (11/04/2010 01:33:18 PM): yani 

Yare_Aziz (11/04/2010 01:33:22 PM): 10 hezar dollar shod che ghadr ?

me (11/04/2010 01:33:44 PM :(ا  باز كرده بوديدالر50حسابهيكه اول است قباليكسنيمثال

me (11/04/2010 01:33:52 PM :( دالر 4000بعد رسونده بودش به 
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Yare_Aziz (11/04/2010 01:33:58 PM): khob 

me (11/04/2010 01:34:06 PM :(م  درصد رشد 4000نوشت حدوديكه اون موقع

me (11/04/2010 01:34:15 PM :(االن معلومه كه اكانتش بزرگتر شدهيول 

Yare_Aziz (11/04/2010 01:34:48 PM): khob 

me (11/04/2010 01:35:04 PM :(نم؟ينيبيميدار  االن كنهيچون من خودم صفحه اش را برام باز

Yare_Aziz (11/04/2010 01:35:16 PM): ok 

me (11/04/2010 01:35:28 PM :(نوشته متوسط سود روزانه هركدوم چقدر بودهيستون بعديتو 

Yare_Aziz (11/04/2010 01:35:31 PM): ba ina nemish dar ertebat bod ?

me (11/04/2010 01:35:42 PM :(چرا صبر كن قدم به قدم برات بگم 

me (11/04/2010 01:36:11 PM :(ا انيمن همه  كردمقيرفتم تحقيتو دستور داده بود نكهيها رو بخاطر

me (11/04/2010 01:36:23 PM :(م ايدونيوگرنه نمنيكه من از اديكارها اصال خوشم

me (11/04/2010 01:36:30 PM :(پس شلوغ نكن بزار بگم 

Yare_Aziz (11/04/2010 01:36:43 PM): chashm 

Yare_Aziz (11/04/2010 01:36:43 PM): bego, jalebe 

me (11/04/2010 01:37:16 PM :(كه نوشته سود روزانهيستونيتو 

me (11/04/2010 01:37:29 PM :(م ادهينشون  بطور متوسط در روز چقدر سود كرده اند نهايكه هركدوم از

me (11/04/2010 01:37:51 PM :(م اكييخواهيمثال فرض بكن كه تو يخودت انتخاب بكنيها رو برانينفر از

me (11/04/2010 01:38:03 PM :(بگ ايو به بروكر  رو كه اون آدم گرفتيشنيبه بعد هر پوزنيكه از

me (11/04/2010 01:38:12 PM :(اكانت تو هم گرفته بشهيروكيبصورت اتومات 

me (11/04/2010 01:38:29 PM :(نم شدشهيالبته اون ادم اصال متوجه يكه تو بهش وصل

me (11/04/2010 01:38:39 PM :(ايول مكيرا اتومات نكاريبروكر دهيانجام

me (11/04/2010 01:39:00 PM :( دارهيخودش برميهم براونيسيكمايرو بعنوان كارمزديدرصدهيو 

me (11/04/2010 01:39:05 PM :(م تردهيو هم  درهيبه اون

Yare_Aziz (11/04/2010 01:39:13 PM): khob 

me (11/04/2010 01:39:24 PM :(مميحاال گفت كنينفر رو براكييخواهيكه شما يخودت انتخاب

me (11/04/2010 01:39:36 PM :(مييايم يكنيمثال به ستون متوسط سود روزانه نگاه

me (11/04/2010 01:39:51 PM :(ر  كه متوسط سود روزانه شون باالستييسراغ اونهايرويميهستيريپذسكياگر آدم

Yare_Aziz (11/04/2010 01:39:52 PM): che khoob!

me (11/04/2010 01:40:15 PM :(م رويكنيمثال نفر هفتم رو انتخاب  درصد سود كرده11يزكه

me (11/04/2010 01:40:28 PM :(مهيهر ده روزيعني  تونه پولت رو برات دوبرابر بكنهيبار

Yare_Aziz (11/04/2010 01:40:36 PM): are, man hamin ro mikham!

me (11/04/2010 01:40:54 PM :(ميول ميرويبعدش يكنيبه ستون آخر نگاه

me (11/04/2010 01:41:09 PM :(م م كباريآدم كه هر ده روزنيهمينيبيو  كنهيپول تو رو برات دوبرابر

Yare_Aziz (11/04/2010 01:41:20 PM): khobe, kheili khobe !!

me (11/04/2010 01:41:24 PM :(تويحداكثر ضرر  روز به اكانت خودش زدهكييكه

me (11/04/2010 01:41:32 PM :(خودت بگو؟ چند درصد بوده؟ 

Yare_Aziz (11/04/2010 01:41:38 PM): velesh kon, hamin ro be man vasl kon 

me (11/04/2010 01:41:44 PM :( كنهيبابا  لحظه صبر

me (11/04/2010 01:41:54 PM :(ديستون بعد گهياش رو نگاه كن
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me (11/04/2010 01:41:59 PM :(السممينوشته ماكز

Yare_Aziz (11/04/2010 01:42:06 PM): ok , neveshteh 60 

Yare_Aziz (11/04/2010 01:42:09 PM): yani chi?

me (11/04/2010 01:42:24 PM :(روزكيآدم ظرف فقطنيا نكهيايعني 

me (11/04/2010 01:42:27 PM :( شصت درصد از كل پولش رو از دست داده 

Yare_Aziz (11/04/2010 01:42:31 PM): eva? Khake alam !!! 

Yare_Aziz (11/04/2010 01:42:38 PM): na, man in ro nemikham !

me (11/04/2010 01:42:47 PM:(ها ! ها ها

me (11/04/2010 01:42:55 PM :(ر همسكيخب به هرحال  دارندميباهم نسبت مستقشهيو بازده

me (11/04/2010 01:43:05 PM :(خواديميسود نجوميهرك 

me (11/04/2010 01:43:13 PM :(رهيرو هم بپذيضرر نجومديبا

me (11/04/2010 01:43:24 PM :(ا  حساب استهياوليدرصد مربوط به زمانها60نيالبته احتماال

me (11/04/2010 01:43:29 PM :(خ  كوچولو بودهيليكه طرف كل پولش

me (11/04/2010 01:43:33 PM :( كرديمييسكهايرنيداشت همچوگرنه اگه هنوز هم 

me (11/04/2010 01:43:36 PM :(موندينميمسلما جزو نفرات اول باق 

Yare_Aziz (11/04/2010 01:43:44 PM): are, rast migi 

Yare_Aziz (11/04/2010 01:43:46 PM): hala badesh ro bego 

Yare_Aziz (11/04/2010 01:43:53 PM): chejori mishe beheshon vasl beshi?

Yare_Aziz (11/04/2010 01:43:57 PM): age taraf trade nakard chi?

me (11/04/2010 01:44:02 PM :(بب بانيخب يسبد بسازكيخودتيبراديشما

me (11/04/2010 01:44:05 PM :(رو نكهيايبجايول يمختلف بسازيارزهايسبدت رو مثال

me (11/04/2010 01:44:11 PM :(يديمليمختلف تشكيآدمهايرو

me (11/04/2010 01:44:18 PM :(يكنيمميمثال پولت رو به پنج قسمت تقسيعني

me (11/04/2010 01:44:23 PM :(م يدهيو به پنج نفر مختلف

me (11/04/2010 01:44:27 PM :(وليكي ريشون مثال درصد سودش باالست مياديزسكيدرعوض شهيرو هم متحمل

me (11/04/2010 01:44:35 PM :(ولگهيديكي هممميدرعوض ماكزيشون ممكنه سودش كمتر باشه  كمتر بودهيليخشهيضررش هم

me (11/04/2010 01:44:46 PM :(مخيبعد هم به ستون تار يكنينگاه

me (11/04/2010 01:44:59 PM :(ستون استنيكه همون اول 

Yare_Aziz (11/04/2010 01:44:52 PM): tarikhe chi?

Yare_Aziz (11/04/2010 01:44:52 PM): senneshun ro neveshteh?

me (11/04/2010 01:44:59 PM :(ازدواجشونهخينه، تار !! 

me (11/04/2010 01:45:09 PM :(ميشوخ دهيكردم، زمان شروع به كارشون رو نشون

me (11/04/2010 01:45:13 PM :(رونهياشيكه معن منيايكه اون آدم چند وقته كه داره  كنهيحساب كار

me (11/04/2010 01:45:16 PM :(با  كه از شروع به كارشون گذشتهيكه مدت زمانيرو انتخاب بكنييفقط كساديو تو

me (11/04/2010 01:45:20 PM :(ب  باشه كسالياز شتريحداقل

me (11/04/2010 01:45:23 PM :(كس ايچون مسلما  سود كردهينطوريكه مثال دو سال است كه

me (11/04/2010 01:45:30 PM :(ا شدجشيبه بعد هم ناگهان نتانيانشاهللا از  صدوهشتاد درجه برعكس نخواهد

me (11/04/2010 01:45:36 PM :(خب بگو الاقلهي 

me (11/04/2010 01:45:41 PM :(زد نجوريهم ميزل يكنيمنو نگاه
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Yare_Aziz (11/04/2010 01:46:00 PM): khob 

me (11/04/2010 01:46:06 PM :(خدارا شكر 

me (11/04/2010 01:46:14 PM :(ا كه نكهيخالصه  خدمت شما عرض شود

me (11/04/2010 01:46:32 PM :(رو و نمودارهازيريتونيميكنكيكليهركدوم از اسامياگر ببيمعامالت ينيروزانه اش رو

Yare_Aziz (11/04/2010 01:46:41 PM): khob 

me (11/04/2010 01:46:42 PM :(حت يبهشون پول بدهياگر نخواهيو

me (11/04/2010 01:46:54 PM :(ديليخ يواقعدريتركيكهدهيمديبهت

me (11/04/2010 01:47:01 PM :(باشهديبايپرفورمنسش چه شكل 

Yare_Aziz (11/04/2010 01:47:08 PM): bebin 

Yare_Aziz (11/04/2010 01:47:12 PM): vaghti bekhay entekhabeshon koni 

Yare_Aziz (11/04/2010 01:47:14 PM): chejoriye 

Yare_Aziz (11/04/2010 01:47:16 PM :(?

me (11/04/2010 01:47:36 PM :(منيبب هگهيبروكر ا كنمينمينيتضمچيمن انيكه  كنند به بعد هم سودنيادمها از

me (11/04/2010 01:47:50 PM :(مگهيميول  دادگاهديو رفتديكه اگر ضرر كرد كنميمن ضمانت

me (11/04/2010 01:48:00 PM :(بيبراتون مستندات ا ارميرو  بوده انديواقعيادمها همگنيكه

me (11/04/2010 01:48:11 PM :( ايكيو واقعا در  معامالت را انجام داده اندنيدو سال گذشته

me (11/04/2010 01:48:18 PM :(م گهيحاال بقول خودش

me (11/04/2010 01:48:26 PM :(نم  كنهيرو گارانت ندهيآ تونهيگذشته

me (11/04/2010 01:48:33 PM :(استيبا فرد مشترتشيو مسئول 

me (11/04/2010 01:48:37 PM :(خب بگوهي 

Yare_Aziz (11/04/2010 01:48:51 PM): khob 

me (11/04/2010 01:49:05 PM :(ايحاال بعض  كرده اندفيخودشون تعريرو برايطيادم ها شرانياز

me (11/04/2010 01:49:15 PM :(م  حسابت فالن قدر باشهيحداقل موجودديبانديگويمثال

me (11/04/2010 01:49:23 PM :(نم  كننديو كمتر از اون رو قبول

me (11/04/2010 01:49:48 PM :(مگهيديهايمثال بعضايو نمنديگويشون كن كبارييزودتر از ماهيتوانيكه يسودت رو برداشت

me (11/04/2010 01:49:57 PM :(گذاشتهينيقوانيسركيخودشيبرايو خالصه هرك 

me (11/04/2010 01:50:14 PM :(م يكنقيو راجع بهش تحقياز خودشون بپرسيتونيكه

me (11/04/2010 01:50:30 PM :(ميمثال بعض يكه باهاشون بطور مداوم در ارتباط باش دهنديهاشون اجازه

me (11/04/2010 01:50:37 PM :(كن و جواب و سوال يو ازشون مشورت

me (11/04/2010 01:50:49 PM :(ميبعض كسيتلفن وادرسچيهگنيها هم  دهندينميبه

Yare_Aziz (11/04/2010 01:51:00 PM): khob 

me (11/04/2010 01:51:05 PM :(خيزيچ ايليكه كهنيمهم است  است

me (11/04/2010 01:51:11 PM :(ن ستيپول شما مطلقا دست اونها

me (11/04/2010 01:51:17 PM :(بلكه صرفا دست خود بروكر است 

me (11/04/2010 01:51:30 PM :(ا مكيوكر است كه بطور اتوماتبرنيو  كنهياكانت شما رو به اكانت اونها وصل

me (11/04/2010 01:51:42 PM :(ا ؟يهم اوك نجايتا

Yare_Aziz (11/04/2010 01:52:05 PM): are ok 

me (11/04/2010 01:52:21 PM :(اشياخر كن نكهيهم ياگه سمت چپ صفحه رو نگاه
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me (11/04/2010 01:52:29 PM :(ميانهيگزهي دريبه نام زولوترينيبيرو

me (11/04/2010 01:52:34 PM :(گو  پم است ستميسنيهمايكه

me (11/04/2010 01:52:44 PM :( تر شدهقيدقنشيو قوانطيمقدار شراهيكه 

Yare_Aziz (11/04/2010 01:52:48 PM): khob 

me (11/04/2010 01:52:50 PM :(ب  استيبه نفع مشتر شتريو

me (11/04/2010 01:52:56 PM :(مثال امكان فسخ داره 

me (11/04/2010 01:53:09 PM :(م تو30كه مثال اگر حسابتوندييبگوديتوانيو شما  ضرريدرصد رفت

me (11/04/2010 01:53:15 PM :(معامالت متوقف بشهكيبطور اتومات 

me (11/04/2010 01:53:18 PM :(ال  ...اخريو

Yare_Aziz (11/04/2010 01:53:26 PM): jaleb bod, mersi 

Yare_Aziz (11/04/2010 01:53:30 PM): hala to khodet tahala estefade kardi ?

Yare_Aziz (11/04/2010 01:53:34 PM): kasi estefade karde?

Yare_Aziz (11/04/2010 01:53:35 PM): razi bode ?

me (11/04/2010 01:53:43 PM :(تو اره ميشركتيمن  كنميكه كار

me (11/04/2010 01:53:51 PM :(تر  نداشتن دكردنيچند تا از همكارام كه فرصت

me (11/04/2010 01:53:55 PM :(ا  نهايپولشون رو داده اند به

me (11/04/2010 01:54:10 PM :(يبكنيكارنيهمچيباشه كه اگه خواست ادتييول

me (11/04/2010 01:54:18 PM:(بدهيسبد انسانهيليحتما تشك 

me (11/04/2010 01:54:22 PM :( نده كنفريو كل پولت رو دست 

Yare_Aziz (11/04/2010 01:54:24 PM): khob 

Yare_Aziz (11/04/2010 01:54:28 PM): hamkarat ke polo dadan 

Yare_Aziz (11/04/2010 01:54:29 PM): hala 

Yare_Aziz (11/04/2010 01:54:31 PM): chi shode 

Yare_Aziz (11/04/2010 01:54:32 PM): sood kardan ?

me (11/04/2010 01:54:40 PM :( نبودهيمشكل. اره 

Yare_Aziz (11/04/2010 01:54:52 PM): soodeshon khob bode ?

me (11/04/2010 01:54:56 PM :( ميكيالبته همتيدرپياز بروكرهايكه بعض گفتياز همكارام

me (11/04/2010 01:54:59 PM :(ا  كننديمديكار را تقلنيدارن

me (11/04/2010 01:55:11 PM :( همهيو  اعالم كرده انديالكينجوريتعداد اكانت پم را

me (11/04/2010 01:55:16 PM :(ستندينيكه واقع 

me (11/04/2010 01:55:23 PM :(و به قول معروف دام پهن كرده اند

me (11/04/2010 01:55:31 PM :(ب  بده بهشونونيملستيكه مثال طرف

me (11/04/2010 01:55:43 PM :( موردنظر شما ضرر كردهدريترديببخشنديبكشند باال بگوهويبعد 

me (11/04/2010 01:55:47 PM :(ب  رفته استنيپول شما از

Yare_Aziz (11/04/2010 01:55:51 PM): bebin, behem nakhandi ha 

Yare_Aziz (11/04/2010 01:55:53 PM): migam 100 dollaram mishe beheshun dad 

me (11/04/2010 01:55:55 PM :(يكندايپيخب اگر بروكر خوبيول

me (11/04/2010 01:56:09 PM :(نم ه كنميفكر بچيكه  خودش رو ببرهيآبروينجوريااديوقت

me (11/04/2010 01:56:21 PM :(االن؟يگفتيچيراست 

Yare_Aziz (11/04/2010 01:56:32 PM): migam ba 100 dollaram mishe 

Yare_Aziz (11/04/2010 01:56:34 PM): bedi kar konan 
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me (11/04/2010 01:56:39 PM :(؟يگفت  چند دالر

me (11/04/2010 01:56:39 PM :(خ ؟!اديمفيضعيليصدات

Yare_Aziz (11/04/2010 01:56:44 PM): 100 dollar, migam 100$, 100 DOLLAR!!

me (11/04/2010 01:56:49 PM :( دونمينم... آهان 

me (11/04/2010 01:56:50 PM :(هاشون قبول كننديبعضديشايكنيبررسديبا 

me (11/04/2010 01:57:05 PM :(م  برات كاركننددمياگه قبول كردند صددالر اولت رو من بعنوان كادو

Yare_Aziz (11/04/2010 01:57:26 PM): nemikhad 

Yare_Aziz (11/04/2010 01:57:29 PM): boro in bazlo bakhshesh ha ro bara shagerdat bokon 

me (11/04/2010 01:58:01 PM :( عوض تشكرت است؟ 

me (11/04/2010 01:58:09 PM :(ا  همه وقت گذاشتمنيمن رفتم بخاطرت

me (11/04/2010 01:58:10 PM :(كردمقيتحق 

me (11/04/2010 01:58:14 PM :(مطالعه كردم 

me (11/04/2010 01:58:17 PM :(ز تهايسا و رو كردمريرو

me (11/04/2010 01:58:21 PM :(دمياز همكارام پرس

me (11/04/2010 01:58:25 PM :(كردميدانيمقيتحق 

me (11/04/2010 01:58:29 PM:(ا  دست كه نمك ندارهنيبشكنه

Yare_Aziz (11/04/2010 01:58:37 PM): khoda nakone 

Yare_Aziz (11/04/2010 01:58:39 PM): vali bekhatere man ke nakardi 

Yare_Aziz (11/04/2010 01:58:48 PM): labod mikhaee in ro ham bezani tu tapicet bara shagerdat 

me (11/04/2010 01:58:54 PM :(دستت درد نكند 

me (11/04/2010 01:58:59 PM :(نم ؟يكشيخجالت

Yare_Aziz (11/04/2010 01:59:05 PM): na 

me (11/04/2010 01:59:10 PM :(نم ؟يكنيشرم

Yare_Aziz (11/04/2010 01:59:19 PM): na 

me (11/04/2010 01:59:27 PM :(ميعني ؟يآدمنيمن همچيكنيفكر  هستم

Yare_Aziz (11/04/2010 01:59:39 PM): are 

me (11/04/2010 01:59:45 PM :(نيبب

me (11/04/2010 01:59:49 PM :(چ توييزهاياوال كه من فقط  داشته باشميجنبه آموزشهيبقيكه برا زارميمتيسايرو

me (11/04/2010 01:59:52 PM :(ا ، كه جنبه بدآموزنينه !هم دارهيموضوع

me (11/04/2010 01:59:55 PM :(ه نميكارنيهمچ چوقتيدوما من  دوستم رو بزارم در مال عاميكه اسرار خصوص كنميرو

Yare_Aziz (11/04/2010 01:59:59 PM): are june khodet!

Yare_Aziz (11/04/2010 02:00:08 PM): man ke dige mishnasamet.

me (11/04/2010 02:00:17 PM :( شما دردنكند دست! باشه!

me (11/04/2010 02:00:27 PM :(هم نمنياتفاقا از !يشناسيجا معلوم شد كه اصال من رو

me (11/04/2010 02:00:37 PM :(بب !نيحاال

me (11/04/2010 02:00:48 PM :(ا رونياگه من  !!!تيسايمتن رو گذاشتم
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س .و سومیروز

امهيندریتر-آغاز سطح دوم :یحرفه
م،يكنميتقسيصد روزه را به سه بخش مساويدوره آموزشنيا اگر

ادريتركييتكامل روند ، به صورتنيدر زهيشبيصد روز شدكي، تفكريبه سطوح :خواهد

: روز33(يدوره مقدمات-اول مرحله )يمبتد(سطح اولدريتر)

: روز34(دوره متوسطه- دوم مرحله امهين(سطح دومدريتر) )يحرفه

پ-سوم مرحله : روز33( شرفتهيدوره ا(سطح سومدريتر) )يحرفه

و اشت هم اد،يكه از خود نشان داديفراواناقياكنون كه خداراشكر با تالش پا52نيو ، پا به و بارهامطالعهيصفحه را بنده، بارها
پ و مد،يآمدشيكرده ا دواريام توانيبطور قطع رانيبود كه فاز اول پشت سر گذاشتهتيبا موفق)يهمان دوره مقدماتيعني(روند

بهزينونو هم اكند،يباش بهليو تبد» سطح دوم«انشاهللا درحال پا گذاشتن امهيندريتر«كيشدن .ديهست»يحرفه

ب«از همانبايشما تقريآن است كه دوره مقدماتتيواقعم،ياگر بخواهم صادقانه بگو البته » جشن ربع دوره«كه»و پنجمستيروز
پام،يرا برگزار كرد و فشردگد،يو اتفاقا اگر متوجه شده باش! بوددهيرسانيبه و مطالبهياراياز آن به بعد بود كه سرعت نكات

حت افت،يشيافزاياندكد،يجد عزيبرخيبراديشايو شا(زياز دوستان سطحياندك) بودنددهيكامل نرسيهنوز به آمادگديكه
پ رسدهيچيمباحث، .ديو دشوار به نظر

دل25در روزيدوره مقدماتانيپايرسم اعالم :افتادقيبه تعوياصلليبه دو

اليدل كهنياول تر«بود بايجزء مباحث» بخش اول-يهفتگديروش ميدر دوره مقدماتديبود كه حتما داليول شد،يگفته ليبنابه
و از همه مهمتر مه ، ، تا نهانيا،يچارت در بازه هفتگيمساعد برروطينبودن شراايمتعدد دويكيدرتايموضوع به عقب افتاد

.ميشدآنهيموفق به اراريروز اخ

پ(دومليدل اما انيا!) آمدشيكه البته بطور خودبخود اكيبا شما را از نزدييآشناقيبنده توف نكهيبود كه باتوجه به نيندارم،
عزيارياحتمال وجود داشت كه بس بو زانياز ا رتريدديشاژهيكه و هنوز از مطالب تاپ وستهيپكيتاپنيبه وكيباشند، عقب بوده

پيقبللبفرصت مطالعه كل مطا ن«نكرده باشند، از مشاهده عبارتدايرا هم امهيورود به سطح و نگران»يحرفه يدچار ترس
پيا هودهيب و چنحياز انكه من فرصت توضشيشوند، دنيدرباره آن را داشته باشم، با خود كار از كار گذشتهگريتصور كنند كه

ا و ادامه دادن پكيتاپنياست ارتدهيچي، باتوجه به و عقب بودن و ناممكن استيامر شان،يشدن نكات !كامال محال

صحيتصورنيچنكهيدرحال !ستينحيمطلقا

بايدرهايتردرواقع تفاوتو و دوم هاگريكديسطح اول جو«با» دانش آموز«يصرفا مشابه اختالف موجود در واژه !است» دانش

، بعنوان و آنها را به تدركيبهكياويلقمه ها را برايدارد كه تمامازين» دانش آموز«كيمثال ، و تحت برنامهجيحاضر كرده
و استعدادهاييشده، كه كامال منطبق بر توانايو زمانبندقيدقيا .ديبدهيولياو باشد، تحويذهنيها

مسيكه تجربه تدريدوستان اگر» دانش آموز«كييكه چطور برا شونديدر دوره متوسطه را دارند بطور حتم متوجه منظور بنده
ا ، سطحيهاييتواناي، ماورايصرفا ذره باياو دبايحتماد،يبدهشيحد افزاازشيحجم مطالب را و درسريموجب انزجار او از

و منايمربوطه ونيو ازبيو سرخوردگاسيبهجردرحالت بدتر .ديشويميرفتن اعتمادبنفس

با» دانش آموز«كيبهسيهنگام تدرنيهمچن ايحجم مطالب آموزشديهمواره پيرا به گونه و د،يكنيبند مانهيدرنظر گرفته
پاييمعلم، تواناكيكه خودتان بعنوان و بررسيحركت پا به و نظارت را داشتهيويهانيو تمرفيمداوم بر انجام تكالياو،

هرديبعبايتقر.ديباش و او خودشد،يدانش آموز به او اختصاص ندهكييهانينظارت بر تمريرا برايوقت كافگزاست اگر
و پا به پا و خودجوش ، تمريبطور خودكار بهياجبارليو مسا نهايكالس درس شما و همراه با كالس درس، اش را حل كرده

پ !برودشيسمت جلو

چن» دانشجو«كييواضح است كه برا اما !ستيننيمطلقا
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مو و مفاهيحجم انبوهديتوانيشما تمياز اطالعات ، بصورت برارترويتازه را خ!ديزيو مختصر بر سر او واليو با يراحت از كنار
و انتظار داشته باش نديعبور نموده ميو درك شخص ازهايكه او خودش منطبق بر ويانبوه مطالب برخانيخود، از را حذف نموده

.ديانتخاب نما شتريبيو بررسقيقتحيرا براگريديبرخ

شن درواقع بديبا» دانش آموز«بهد،يادهيهمانطور كه حتما بارها جو«درموردكهيدرحال،ياموزيدرس را خود او استنيا» دانش
ميو جستجودنييجويكه برا ، به سراغ منابع الزم و مطالب موردنيعلم و نكات ، بشيخوازيرود .كشديم رونيرا از دل آنها

اخ خالصه ، همانطور كه در چند روز جدد،يمشاهده فرمودريآنكه اديبا ورود به سطح دو اتفاق به طور،يدوره آموزشنياز
:همزمان رخ داد

و فشردگ-1 ن افتيشيافزايشده اندكهينكات ارايمسلما حجم بنيبه تمرازي، كه را از جانب شما طلبيشتريو صرف وقت
.كرديم

تياريبس-2 اهيو مختصر ارا تروارياز مطالب صرفا بصورت و باديخود شما بودنيشدند مديكه نانياز ، بسته به وازيآنها
، برختيموقع جديخود ميرا و تا عمق آن دنبال و زمانيرا به سادگگريديو برخد،يكرديتر گرفته و به وقت يكنار گذاشته

ميمناسب تر .دينموديموكول

هم بعنوان جديكينيمثال در و نكته ، چند مطلب نياييابتدايكردم كه برخالف روزهاهيا خدمتتان ارارديدو روز گذشته
بيازينك،يتاپ و ندانيبه تكرار و صرفا به عهده خواننده مشتاق گذاشتم كه بعنوان مثال اگر خودش صالحدميهزار باره آنها ،
هابهآن موضوع مربوطيبررو دانديم بيدرهايتريپرفورمنس ، وقت و مثال برايشتريموفق و هفتهنيچنديگذاشته روز

و فرودهادريكه چگونه هرترديو دنبال نمايآنها را تك به تك بررسيمتوال و نتايدرمقابله با فراز ، عكس العمل جيبازار
.خواهد گذاشتشيرا از خود به نمايمنحصربفرد

جدنيبنابرا قددي، عمده تفاوت مطالب همكيتاپنياميو كهني، صرفا در : بوده است

!بوده انديو اجباريكامال ضروريهمگ،يبخش مقدماتيعني،يمطالب قبليريادگي

جد اما مد،يدرمورد مطالب اانياز ، و نكات مختلف باديشما هستنيمطالب نديكه و بسته به را كناريبرخش،يخوازيخودتان
و بر رو و انرژگريديبرخيگذاشته و تمركز ، كار .ديبگذاريرشتيبيبه اندازه الزم

ازيادامه به انتظارات در .پرداختميخواهم،يداشته باشديبا» سطح اولدريتر«كيكه درحال حاضر . .

، چه انتظاردریاز تر م؟یداریسطح اول
:كهميپشت سر گذاشته است، انتظار دارتيخودش را با موفق»يدوره مقدمات«كه» سطح اولدريتر«از

كنIBلهيالبته حتما بوس(خود باز كنديدالر را برا 200يال 100نيبيحساب باموجودكيبتواند-1 كه.ديافتتاح حساب بعدا
دالميبه روش بنده برسهيسرماتيريبه مقوله مد )آن را خدمتتان خواهم گفتلي،

و با دوبخش هركدام به حجميعني( 0.02را با حجمييشنهايپوز-2 بگيبررو) 0.01بصورت دوگانه .رديحساب خود

ازيشنهايحد سود پوز-3 .ديانتخاب نماپيپ70تايتا نها20خود را

ازيشنهايحد ضرر پوز-4 .ديانتخاب نماپيپ30تايتا نها20خود را

نييهاتيموقعيبرا-5 هاازيكه يهاتيورود به موقع«دارند از روش)پيپ70تا حداكثر30از(يبزرگتريبه استاپ
.استفاده كند» پرخطر

تايبامطالب-6 ، در ترM1تا M15يهاميفرميكه آموخته است تر. كردن بپردازدديبه تا دكردنيوفعال به سراغ يهاميدر
.باالتر نرود

هر-7 ا5بطور معمول از ميمعامله پايتا3يال2تعداد دهد،يكه انجام .برساندانيآنها را با سود به

ب-8 )بازارطيصرفا بافرض مساعد بودن شرا.(معامله انجام دهد10يال5نيدر هر روز بطور متوسط
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ب-9 ، بطور متوسط در هر روز .دالر سود كند10تا5نياگر خوش شانس بود

.دالر ضرر كند15يال10اش، حداكثريكاريروزهانيدر بدتر- 10

در- 11 رس15يال10بهشيروز خاص، مجموع ضررهاكياگر ، بطور كامل متوقف كردهيرا برا دكردنيترد،يدالر آن روز
و مطالعه بپردازدحيو به تفر (و استراحت ا. منيكه به )مييگويمقدار حدضرر روزانه

سايالكيهر روز- 12 .بپردازدنگيديتريع آموزشو مناب تهايسه ساعت را به مطالعه

تر20تا16و بعدازظهرها را از ساعت13تا10روزها را از ساعت- 13 .كردن باشدديدرحال

بهيهرگاه مجموع سودها- 14 رس 100يال50روزانه اش ازد،يهزار تومان برداشتشيبخواهد كه آن را بالفاصله براIBحتما
.دينما

بهيچند روز متواليهرگاه مجموع ضررها- 15 رس50يال30اش اوزديبرIBمعادل آن را به حسابد،يهزار تومان و از
.دياكانتش را شارژ نما) فردا صبحيبرا(بخواهد كه

يحساب خود را اندكياز آن به بعد موجود توانديمد،يحسابش را دوبرابر نمايموجوديدو بار متواليهرگاه موفق شد برا- 16
و بعنوان مثال دوبرابر نمادشيافزا .دياده

پانيقوانيكامل، به تماميبا حرف شنو»كيسطحدريتر«انشاهللا اگر و موفق به زنده نگه داشتن بنديو ضوابط گفته شده مانده
ا و درحالت عادنيخود در اديسه تا شش ماه بطول خواهد انجامنيبيبازار گردد، قاعدتا ننيتا سرتيبا موفقزيدوره را پشت

.بگذارد

ترنياانيپا در ، ادريدوره شش ماهه كه كامال جنبه،يشخصيو روشهانياز قوانيمذكور موفق شده است تا به مجموعه
و آنها را صرفا برمبناشيو منحصربفرد را براياختصاص ، وق،يعاليداشته و و نموده استيطراحشيخويشخصيهايژگيصفات
.ابدي، دست 

بهليدرآستانه تبديعني–همه شما را در آن مرحلهيبزود انشاهللا امهيندريتر«كيشدن .مالقات خواهم نمود-»يحرفه

س .و پنجمیروز

:کاغذیبررویريگشنیپوز
.ريبخيصبح همگ. سالم

دديببخش جدشبيكه .براتون بگذارميدينتوانستم مطلب

ول دونمينم ، گويچرا ساايچند وقت است كه متيشب ها سرور ميو من هركار شه،يخراب سا تونمينم كنميكه واردتيبه
 ...بشوم

با امروز رو،يفرض گناليسكيرا ميبر .ميكنيفرانك آغاز

رو USDCHFفرانكيفروش فرض گناليس- :كاغذيبر

اديكن دقت س شنهايپوزنيكه فعال نميمعامالت ستميرا در !ميكنيخودمان ثبت

م فعلقا آطيتا اگر شراميمانيفقط منتظر شا ندهيدر و موردنظر ما درآمد، در آنصورت يبرا،ييهاتيموقعنيچنديبگونه مناسب
.فروش فرانك مناسب باشندشيپ

ز لطفا !دييدقت بفرماريبه شكل
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و موردنظر ما نرسدهياتيبه وضع M15ميتاطيكه هنوز شرادينيبيم  اند،دهيآل

و هم فاصله كاف نگهايمووبيش هم .از هم ندارنديكم است

دل اما ا تاني، كه درادامه براليبه دو ، فعال م كاغذيرا بررو گنالهايسنيخواهم گفت مميكنيثبت و به نظاره بازار تا.مينينشي،
، آنها را در پلت فرم معامالتطيدرصورت وقوع شرا نيالزم كنزيخود .ميوارد

: بخش اول1
SellStop1 0.1Lot USDCHF@0.9870 

SL1 = 0.9915 
TP1 = +30 pip 

:بخش دوم-2
SellStop2 0.1Lot USDCHF@0.9850 

SL2 = 0.9915 
TP2 = OP 

ميفعال استاپ بخش دوم را در همان نقطه قبل اكهيتا زمانم،يدهيقرار جدكيفعال شود، قطعاشنيپوزنيبعدا ساخته دتريقله
ميشده است، در آنصورت استاپ بخش دوم را به مكان بهتر .ميكنيجابجا

الیدP اما :کاغذیبرروشنیپوزنیثبت
تا نگهايمووتيچون وضع-1 اينزولتيوضعيطوالنيمدتيبرا M30يعنيباالترميدر ننيبه خود گرفته اند، ديتشدزياحتمال
تا نگهايكه موو شوديم نميدر شيبه زودزيموردنظر ما و تربيبه فاصله .ابنديدستيمناسب

دو-2 ز شنهايپوزيهر ژهيبو. استيقرار گرفته اند، كه شكسته شدن آنها درواقع به منزله آغاز روند نزوليمهميمقاومتهاريدر
تايآبنگيمووتيمتناظر با موقعقايدرمورد بخش دوم، مقاومت مذكور دق رايسطح مقاومتنياتيشده است، كه اهمH4ميدر

.خواهد دادشيافزا

ايطرف از شديدر پلت فرم معامالتشنيپوزنيموارد نگران كننده كه فعال مانع از ثبت :مان

تا-1 ش M15ميهنوز در و .انددهيبه اندازه مناسب نرس نگهايمووبيفاصله

بيو فعال همبستگ) وقت؟مديشا(بخود گرفته استينزولتيوضع ورويفعال-2 ونيمعكوس از ورو،يفرانك ممكن است مانع
.فرانك گردد شتريبزشير

و جلب توجه مان برايذهنيفوق صرفا جهت آمادگيشنهايپوزنيبنابرا ، آتيدقت نظر بررويما يو انتظار برا مت،يقيحركات
، براازيموردنطيعدم وقوع شراايوقوع آيما !باشنديم ندهيورود به بازار در

اديكه مالحظه فرمود همانطور مني، به رويريگشنيپوز«:نديگويكار »كاغذيبر

و تنظ كه ، رميبه منظم شدن ذهن شما تريزيبرنامه آتيبرايمناسب ميساعات . كندي، كمك
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ا :کاش ھرگز بدردتان نخوردیابرکهینکته

!فارکسبر بازار» جنگ«ريتاث
!امروز بر بازار چه گذشت؟يبه راست

بدياندازيبريزينگاه به نمودارهاكي !دياي، تا خودتان حساب كار دستتان

!جالب است

:تا دو كندلكيدرواقع صرفاايروز،كيظرف صرفا

!كرده اند سقوطپيپ 150و 200هركدام به اندازهبيبه ترتو پوند وروي-

مقايصعود كرده،پيپ 2000به اندازهطال- و در ! است افتهيشيدالر افزا20ارزش طال درحدود،يوزناسيبعبارت بهتر
ها( !)خوش به حال خانم

تضيكه چندوقت ژاپنني- تغفيدرحال ، درحدودريمسرييبود، ناگهان و صرفا از امروز صبح تا االن تيتقوپيپ 100داده
!است گشته

ايچه اتفاق- سوال ، كه ؟يجهانيبازارها نطوريدرجهان افتاده  را به عكس العمل واداشته است

! بله

ا همانطور :ديكه احتماال تا االن حدس زده

ب- جواب !يو جنوبيكره شمالنيوقوع نزاع

ر البته ! ندارمياخبار فوق اصال كاراتييجززيمن به

نمو دق دانميواقعا  دو كشور فوق رخ داده است؟نيبيچه اتفاقاتقايكه

كسو آايو(!) اول را دركرده استريتيبعنوان مثال چه بايمثال !!ر؟يخايدوكشور مذكور وجود داردنياحتمال باال گرفتن جنگ

به» بحران ساز«عاملكيرا بعنوان»جنگ«ما صرفا بلكه ب«كه منجر و ، گردديميجهانيدر بازارها»يعمومياعتماديترس
م .ميدهيمورد توجه قرار

ايهر عامليكل بطور و دلهره درم جاديكه منجر به پهيسرماانيترس قبكريداران غول و التهابليجهان شود، از جنگ، تنش
حت،ياسيس ، غليسيكودتا و ميكلتيرا بر وضعيكسانيري، تاث...رهيو زلزله ، گذارديبازار ارز

خويبه همان صورتقايدقريتاثنيا كه ، مشاهده فرموديبه وضوح در چارت ارزهاش،ياست كه امروز خودتان با چشم !ديمختلف
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: فاركسهر عامل بحران ساز بر بازاراي» جنگ«وقوعريتاث

دنيكه گردانندگان اصلميگفته بود قبال پي، بانكها، موسسات مالايبازار ارز در مليشركتها كر،يغول يو مخصوصا بانكها،يتيچند
.كشورها هستنديمركز

تعيهستند كه جهت اصل نهايا درواقع خر كننديمنييبازار را حتيسخنران مات،يبا تصمايو-كالن خوديو فروشهاديو با و يها،
سويم- قشانيصرفا با سال و پاكيروند حركتيتوانند سمت و .كنندنييارز را باال

اهيسرمانياياصليژگيو ننيگزاران بزرگ، در و شما پايكه ارز را برا ستندياست كه مانند بنده و .شدن بخرندنييباال

بويگذارهيرا صرفا ازجنبه سرما» ارز« بلكه و نژهي، .خرنديم»آنيبهره بانك«بعضانيو همچن» حفظ ارزش پول خود«تيبه

هم بعنوان پنيمثال مديداراديبشيچند وقت كل رانيايركزكه بانك ازيارزريذخاهياعالم كرد كه قصد دارد » دالر«خود را
ايكه البته كار.دينماليتبد»وروي«به اميندارنيبه شدنيكه واقعا وايكار انجام سيمقصود اصل نكهيااينه؟ ايبودياسيشان

؟ياقتصاد

م بلكه ، وقتميرا بگونيا خواهميصرفا اكييمانند بانك مركزيگذار بزرگهيسرمايكه بعنوان مثال بهمي، تصم رانيكشور، مانند
SELL و درديگيم ورويكردن BUYكردن دالر نگري، و شما باالپيپ50كه مثال چند ساعت صبر كند تا نمودارستيمانند بنده

هنييو پا و مجددا !را ببنددشنيپوز مانبشود

دق» ارز«او بلكه و حفظيگذارهيصرفا بقصد سرما-» سهام«يحتاي» نقره«،»طال«مانند مثال- كاالكيمشابهقايمذكور را
.كنديميداريارزش پول خود خر

همقايدق ، نرخ بهره بانكليدلنيبه مياست كه بعنوان مثال پا توانديم نقدريا شود،يكه در بازار اعالم و شدننييموجب باال
بسينمودار ارزها اهياز سرماياريمربوطه بشود چون كهينينچنيگذاران ، يعني( خرنديميگذارهيرا صرفا به قصد سرما» ارز«را

م» پول«درواقع پاليتبديخود را به ارزيماليكه حسابها گردنديمقيتشو!) خرنديرا ، بهره بانكانيكنند كه در و سوديسال
نسيشتريبيسپرده گذار .شان كندبيرا

ام،يبگذر م نهاياحتماال .ديدانستيرا قبال خودتان هم

ميزيچ آن و جزو نكات خواستميرا كه امروز بنده پيخدمتتان عرض كنم، بهيزمانشياست كه هفت هشت سال كه ما شروع
م دمانياساتميخواندن فاندامنتال كرده بود هم! گفتنديبه ما كهني، مكيچگونه وقوع«است و توانديجنگ در جهان موجب باال

»!ما بشود؟يشدن چارتهانييپا

ا توانديمگريد» بحران ساز«هر عاملاي» جنگ«كهيريتاث و تردنيبربازار بگذارد به انيكه درميديصورت است كه با دلهره
پهيسرما اكريگذاران غول رندينمايبه اقالمليخود را تبديهاهيتا سرما كنديمقيآنها را تشو كند،يم جاديبازار بسكيكه از يو

!باشند خورداربريكمترياسيسيثبات

» ژاپنني«،»كايدالر آمر«،»طال«چونيخودشان را به اقالميجنگ، گردانندگان بازار همواره پولهاكيمثال هنگام وقوع بعنوان
ا( هميو البته درپاره سو«موارد نت كنند،يمليتبد)»سيفرانك ا جتايو منيموجب گرانتر شدن ارزش !گردندياقالم
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، كه مهمتريعيطبنيبنابرا سانياست كه امروز اكيشل«همان خبرا،يدنيخبرگزاريو پورتها تهايخبر در تمام كرهنيموشك از
، سرما»!به آن كره و ترديگزاران اصلهيبود اديبازار دچار ترس و طبق نكته بهيشده ، شروع يكردن ارزها Buyكه ذكر شد

نت. فوق نموده باشند .ديباال مشاهده فرمودريكه در تصوديايدربيمذكور به همانصورتينمودارها شكل جتايو

:كهدياست اكنون بپرس ممكن

م» دالر«يحتاي»طال«ديخرليدل خرهيچرا كه سرما. شوميرا متوجه پاياقالم كه اندكنياديگزاران قصد دارند با و هياز پشتوانه
جريو اساس محكم تر و خطرآفريبيانهايبرخورداند، ثروت خود را از مقابل .ندي، دور نماياسيسنيثبات ساز

نمنيا اما د فهمميرا سو«ايو» ژاپنني«ديخرليدلگريكه !ست؟يچيبرا»سيفرانك

ميما در سالهاديكه اساتيپاسخ كهنيا دادنديدور به ما :بود

سويعني- كشورهانيا چون و دنيارهيجزييمملكتها-سيژاپن و مردم و با ثبات هستند معتقد هستند كه احتمالاي، بسته
اريدرگ چننيشدن .و دور از ذهن استديبعاريبسييجنگهانيكشورها در

و لذا مانيژاپن را هم درمنيفرانك .نمودندياقالم با ثبات منظور

و همچنيايدنيفعلطيباتوجه به شرا اما ، ايباتوجه به حركاتنيمعاصر منيكه امروز، كه رسديدو ارز از خود نشان دادند، به نظر
خزين دبندهيسخنان اساتنيا چيليمانند و هزارفاكتوردهيچيپتيمتاسفانه در وضع گر،يديزهاياز بازاريروزهانيايو غامض

پيسالهابه، چندان به مشا فاركس و قابل و صادق ، ساده .باشدينمينيبشيدور

» فرانک«ھمیو تا حدود» ژاپننی«،» دPر«،»ط;«موجب گران شدن فارکسدر بازار» جنگ«وقوع-
.شوديم

:امروزییط;یھاتيموقع
حسگريد كباريكهديياول اجازه بفرما بس)نيفرانكشتا(زيعزيآقانياز استاد بزرگوار جناب يديمفاريتشكر كنم بابت اطالعات

 فرمودندهيكه ارا

م قتايحقو ا كنميبنده به خودم افتخار ميكيدر تاپ نكهياز بابت ، اسات زنميقلم و فرهديكه خوانندگان آن همچونيا ختهيدانشمند
.هستند شانيا

ايخداوندمهربان، همه بزرگواران دوارميام سعيشبانه روزيرا كه با تالشها شانيچون ، يارتقايرا برايتا قدم كننديميخود
.بردارند، در پناه خود حفظ نگه دارد رانيا فاركسجامعه

ايفراوانديو تاكز،يعزينكته دوم آنكه حسب االمر استادبابا اما و هرروزهيبه بررس شانيكه »امروزييطاليتهايموقع«مداوم
ا-داشتند ا شانياگرچه هنوز از عمق مقصود نديتاكنياز -ميستيآگاه

ايول مييطاليهاتيموقعيو معرفيبه بررس شانيطبق دستور .ميپردازيو ناب بازار امروز

نتيبوضوح قابل مشاهده است، خوشبختانه اكثريفرعكيالبته طبق آنچه در تاپ كه ازيدوستان و بقدريفرصتها به خوبنياز
.الزم استفاده خود را كرده اند

و با تالش خستگيرا شكر كه با همت واال خدا ، پدياساتريناپذيشما ، صداريخيو البته با دعات،يسا شكسوتانيو تركيبنده
ب» عمرشهيش«خوردن  دميغول و مفاركسشاخ !رسدي، كم كم از دوردست به گوش

هم طبقخوب،اريبس دقميفرميتاي، ابتدا به بررسيشگيروال يمناسب برايو روند بازار را بهمراه نواحم،يپردازيمقهيپانزده
ميريگشنيپوز .ميكني، در آن مشخص
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:قهيدق15ميفرميتا

پ10خاطرتان هست كه درحدودايآ پاريبسيبازارش،يروز و بدقلق را در !م؟يخودمان داشتيروشيرنج

م ادتانيايآ :كه(!) زدميهست كه چقدر من زجه

ب! بازار رنج است! خانمها!انيآقا« »!ديو اعتمادبنفس خود را نابود نسازهيسرماليدليپس

آو و :كه اوردميمهيچقدر خدمتتان قسم

وطيبازار مجددا از شراكهيهنگامدييبفرما باور« د،يايب رونيب NTZرنج

و خوشگل آنچنان ، آسان ، ساده »!ديامروزتان درآمد داشته باشيتهايرا انجام خواهد داد، كه ده برابر موقع(!)يحركات بزرگ

.دييمشاهده بفرما لطفا!هم شكل باالنيا!دييبفرما خب،

!كه بنده خدمتتان وعده داده بودمييهم همان روزهانيا

ابنده هم اگر امروز در كنار (!) ننجون مسلما بنيچارت نشسته بودند، در ويسقوط ، حداقل چهار پنج وروييپيپ 250وقفه
و پا بفرمايبرا توانستنديميناب را به سادگتيموقع !نديخودشان دست

م همانطور دد،ييفرمايكه درشكل فوق مشاهده ، بازار روزياز  بوده است،ينزولطيدر شرا كسرهيبعدازظهر تاكنون

ااريبس SELL ZONEيهيدو ناحانيمنيا در ،) قرمز رنگيهاليمستط(ميمناسب را داشته

بيحتو ، مدتنيانيدر نيدو وفيخف NTZچون صرفا بصورت) رنگيآبليمستط(قرار داشته NTZطيكه بازار در شرازيرا
،  ناقص بوده است

ايم پس خديتوانسته و فعال باق SellStopيشنهايراحت پوزاليبا .دينگه داريخود را همچنان دست نخورده
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اينزولطيمتوجه شراياز چه زمان نكهيا پس ا كردن SELLيو خودمان را براميشده شدميآماده كرده .، مشخص

زيبعد گام ، اختصاص داردري، به ثبت نمودن معامالت در .دره ها

تا ابتدا م M15ميفرمياز دره ها در همان بم،يكنيآغاز ها شتريكه مسلما اعتبار آنها تايياز دره دايپM5مياست كه بعدا در
:كردميخواه

: M15ميفرميتا

تاياصليدو دره باقهيدق15ميفرميكه در سقابل مشاهده هستند را و تانيبرا رنگاهيخطوط يشنهايپوزمشخص كرده ام
SELL STOP ن ام نشان2و1اعدادبازيمربوطه را .داده

، برا ممكن اياست در ابتدا ، بگونه موردعالقه ما قرار داشته باشد، دچاريپيپ50يال30كه در محدودهيانتخاب حدضرر
.ديمشكل شو

اخيپاسخ مسابقه هفتگكهي، هنگاميبزوديول جدكيم،يبگو تانيرا برارينوبت نديراه حل انتخاب استاپ الس معقوليبرازيرا
،يحركتهانينچنياي، برا !گرفتديخواهاديبزرگ

مينكته دوم اما تاييوقوع واگرا كند،يكه درشكل فوق جلب توجه با.(است M15ميفرميدر اكه آن را  رنگيخط قهوه
)مشخص كرده ام

دبايتقر هانيبييواگراكي) بوقت تهران(ظهر امرزيتا حوالشبياز هايمكديدره به وضوح قابل مشاهده بودهمتيقيو دره
.است
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نيفشار نزول اما ا رومنديفروشندگان آنچنان و مقوديرسفيپن«همانندييواگرانيبوده است، كه كه هنگام»آمليخوشمزه
م د،يكنيخوردن صبحانه دركنار خانواده، آن را از وسط با كارد خودتان نصف

ا در باينقطه و نابود گشته است قرمز رنگرهيداكه ، در هم شكسته !مشخص كرده ام

ها غاتيتبليباشد در حسابدار ادتانيخانم،ميمر( ، قبض !)ديبفرست كالهكارخانهيالزم را برايآخر ماه

م»ييواگراكيشكسته شدن«ميكه قبال گفته بود همانطور مسيقدرتمند برا گناليس توانديخودش .باشدريادامه

انيبنابرا بايدر نقطه اقرمزرنگرهيداكه شده)1(شمارهشنيمصادف با فعال شدن پوزبايكه از قضا تقرم،يمشخص كرده
س ا افتيدرييرا ازجانب واگرايفروش قدرتمندشيپ گنالياست، .ميكرده

تااريبس :كهميگفت نجاياخوب،

تا-1 . بوديروند نزول M15ميفرميدر

، شراياز حوال-2 مهيبراطيظهر به بعد قايسل كردن و زمتيشد، .قرمز رفتنگيمووريبه

شميصبر كردياندك-3 و هم فاصله شان از همد نگهايمووبيتا هم .مناسب بشودگريبه حداقل الزم برسد

ها-4 دقميرا مشخص كرد M15ميفرميتايدره زقايو ب2كه البته فقط(آنهاريدر دوتا سل استاپ جانانه !) نبودند شتريتا دره
!ميگذاشت

هاميخودمان را كوچكتر كردميفرميتا-5 و دره ا....ميرفتM5يو به سراغ قله ها !ادامه داستاننكيو

:M5ميفرميتا
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بق M15ميتايكه قبال برمبنا)2(و)1(نقاط هاينقاط را برمبناهيبدست اومدن، پس M5يعنيميفرميتانيهميدره
م .ميكنيمشخص

د،يكرديمفيتعر SELL STOPشنينقاط پوزنياريزديبايعني

م»ريكب امزيليو«روشيبرمبنا... مثالديببخش... حدضرر خودتون رو هم كه اگه مصالو به اندازه دو تا قلهديبان،يكرديانتخاب
م مد،يرفتيبه عقب .قله ماقبل آخريدر باالديگذاشتيو

مكيتاپنيانيسال بعد دارنيكه چندديهستيجزو كسان اگه ك(!)ديخونيرو و -اون بغلن،يبازار امروز خبر نداشتفيو از كم
اديرا براتون مشخص كردم، تا بدون ورويامروززشير زانيم-ريدرگوشه سمت راست تصو قاعدتا همه شون شنهايپوزنيكه

!!اندمن حال دادهزيتوپ به شاگردان عز

انيآخر كسي، برا نكهينكته هم ب تونهيم(!) كنهينكرده خواست شب زنده دارييخدايامشب اگه  داريانتظار داشته باشه كه با
ا زمنيشدن مردم در شلن،يور كره  باخبر بشوند،يكره شماليشدن موشكهاكيتازه از

زيارزها جتاينتو به USDJPY , NZDUSD , AUDUSDيعنييشب !بكنند ورويحركات امروزديتقل شروع

شاتيساديژاپن همانطور كه اساتنيدرمورد البته دلديفرمودند، ؟...تر بشوددهيچيپيكمتي، وضعيبا كره جنوبيكينزدليبه

كنيبرا خالصه ايبادكنككيكهديفرداتون هم فقط دعا به پرواز) برعكساي(يبه سمت كره جنوبياز كره شماليزيچي، پشه
ب !!اديدر

بپيپ 200آن صورت بنده به شخصه در رو شتريسقوط ، !!خواهم كردنيشاخش تضميرا

ونيا اگر ، ر وروياتفاق افتاد ز خت،يبازهم :باشندمتيقيروشيپياحتماليمقاومتها توننيمرياعداد

-1.3280 

-1.3240 

-1.3185 

فبياعداد از تركنيا ، بررويبوناچيسه ابزار و چهارساعته بدست آمده انديهاميفرميتايمتفاوت .روزانه

او نهتيحما نهايالبته درواقع ، ! مقاومتهستند

نميول ه دونميخب راستش من نتيحمااز لفظ چوقتيچرا اصال منم همچنين دو كلمه هم از گردآورنده يا پدر(! ومدهيخوشم
)عروس
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س .و ششمیروز
 ...کردن بدون استاپدیتر

ميسر صبحدينيبب !د؟يكنيچطور اعصاب من را خورد

و پاسخ«كيتاپنيايتوميبار نشد ما بروكي فرمينينبيزيچكيو» پرسش .به هوا بلند نشود ادمانيكه

 FIREBIRDنوشته اصلي بوسيله:قول نقل

.به همه دوستان سالم

و مربوط به امروز هست كه در تاپيهاديترنياولنيا مكيمن بر اساس روش .دهميقرار

،يآقا  محترم

 شما بدون استاپ است؟يكاناداشنيپوز چرا

ولايديريبگيشوخديخواهيم ، ايشنيپوزنميببگريد كبارياگه فقطينه اگريدد،يرا بدون استاپ گرفته نياجازه پست زدن در
نمكيتاپ .دهميرا مطلقا به شما

!صحبتم با همه شماستيرو

ايكسان همه و پاسخ(كيتاپنيكه در م) پرسش :گذارنديفهرست معامالتشان را

ديكيفقط اگر اگرياز معامالتتان با استاپ صفر همراه باشد، !دداشتيرا نخواهكيتاپنيحق شركت در

ن ضمنا مد،ياندازيخودتان را به زحمت !دادديرا خواهيياالن چه جوابها دانميخودم از قبل

ها چكداميه :ستين رفتهيپذريزياز بهانه

م 0.01هامشنيآقا، من حجم پوز«- »استاپ نذارم؟شهياست،

!نه-

تو«- ، من ميآقا م كنميدمو كار »استاپ نذارم؟شهي،

، چون مهم عادت غلط- بگينه كشيتمام زحمات رد،ياست كه اگر درشما شكل و خودتان مديادهيكه خودم م شودي، دود  روديو
و چنان مخرب. هوا ميو عادت غلط درديگيدر شما شكل تغگريكه نرييپدرجد من هم قادر به !ستيآن در شما

ميآقا، من از استاپ ذهن«- »اشكال داره استاپ نذارم؟. كنمياستفاده

.ات را بزاريذهنهمان استاپ. اشكال داره. بله-

جا«- ازيآقا، من به مشنيپوزكياستاپ »استاپ نذارم؟شهيم. كنميهج استفاده

تر.رينخ- منيبااجازه تان شما مسخره د نكهياياست برايحيتوج تانيهمه حرفها!دييفرمايكار ممكن را دردنياز رنگ قرمز
ها.ديپرفورمنس خودتان وحشت دار كنياستاپ هرايدنيدرهايترنيكه بزرگترديريو بپذديخودتان را با شهامت قبول 5هم از

، ميكيمعامله بگهيخودتان به اندازه حدضرر روزانه خود، سهميروز براياز ابتدا. كننديرا ضرر آنديرياستاپ خوردن درنظر و
.ديريرا با اغوش باز بپذ
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م«- »استاپ نذارم؟شهيم. ندمبيآقا، من هرجا الزم بدونم با دست

!ديفقط بگذاريولد،يبگذاريپيپ 100اگه شده استاپيحت.ديحتما بگذارديبارينخ-

ا اگه م نترنتيبفرض ناگهان پ serverمثالايد؟ييفرمايشما قطع شد چكار  كرد؟دايبروكر مشكل

، من دارم«- ميروشكيآقا م كنميرا تست »استاپ نگذارم؟شهيكه بدون استاپ است،

.دييكه استاپ ندارد را الزم نكرده تست بفرمايروش.رينخ-

كنماليخ خالصه :همه تان را راحت

.شدن دارد Failنقطهكييليتحل هر

تريكس اگر !ستينشيشنهايپشت پوزيلياصال تحليعني كند،يمديكه بدون استاپ

جايعني كند،يمديترليهم كه بدون تحليكس .كنديميدارد قمارباز فاركسيبه

اياديدچار چنان اعتي، به زود كنديميهم كه قماربازيكس منيبه ونيبه مورفادياعتفي، كه همرد شوديكار و. است....و الكل
و براگريد و كنار بگذارد، قبل از آنكه موجب نابود فاركسديباشهيهميهرگز امكان اصالح آن را نخواهد داشت، يرا ببوسد

و سرما ههيتمام ثروت، ايستو !كار بشودنياش در

:نوشتيپ

.آذرباد جناب

ا لطفا ، اگر از انيبه آن دوستمان ديپست بنده را بدهنيپست بنده اطالع ندارند، خبر

او عيبراديباه،يكه بعنوان تنبدييبفرما شانياز قول بنده به ، فهرست تمام معامالتشان را .بگذارندكيدر تاپنايسه روز مداوم

:پوندیھفتگليتحل
عزهيبا سالم خدمت كل زيدوستان

عشيشاپيپكيعرض تبرو .يخدمت همه خوانندگان گرامر،يغدديسعديبابت

تاينگاهمينميخواهيم بيهفتگميفرميبه گفته»يهفتگليروش تحل«نكات را كه دربارهيبرخگريد كباريوم،ياندازيپونددالر
، تمرطيشرايبرمبنام،يبود .ميينمانيامروز بازار

چ بدون تا شتريبينيمقدمه :ميرويم GBPUSDيهفتگميفرميبه سراغ

باشد، معمواليمناسبيروند نزوليبازار داراكهي، بعنوان مثال هنگاميهفتگميفرمياگر خاطرتان باشد قبال گفته بودم كه در تا
و ترت چبيتمام كندل ها آنقدر با نظم  شوند،يمدهيدر كنار هم

پكيماننديشكل كه ه كننديمدايپلكان قيحتيكندلچيو معموال نمتيبه .رسدينمزيسقف كندل ماقبل خود

ن در قد،يهمانطور كه مالحظه فرمودزيشكل فوق ق سرهكيپوندمتيدرحدود سه هفته است كه و ، متيفروكش كرده است
قنييپايدر سطحكيبهكيوبيهر كندل، به ترتيفوقان .سقف كندل قبل خود قرار گرفته استمتيتر از

پا HIGHهمچنان با قدرت ادامه داشته باشد، نقطهرياخيروند نزولكهيتا زمانگريديانيب به ، پانييتمام كندل ها مرتبا ترنييو
:خواهد آمد

1.6213:يكندل بعدHIGHمتيق-1.6299:كندل سبزرنگنيآخرHIGHمتيق-

1.6085:بازاريكندل جارHIGHمتيق-1.6154:يكندل بعدHIGHمتيق-
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كس پس هايبعنوان مثال اگر چنيدر هفته ، قصد داشت كه با استفاده از انيگذشته را،ينكته سطوح حساس واقع بر نمودار
ميبرا ، ناحيدر همان ابتدا توانستيخودش مشخص كند، خودشي، برا شاخ كندل ماقبلرا كه در مجاورتياهيهفته

، نگران بايمشخص كند تا بعدا درطول هفته قدنيرسبتاز .گران را نداشته باشديمتهايچارت به آن

قايو چنمتيبه عكس اگر حتديرسيمياعدادنيبه مبا قدرت از آن عبويو ترير مدرينمود، ازيمذكور توانست به سرعت
كلرييتغ پايروند و در ذهن خود زنگ ، آگاه شده مانيبازار .پوند به صدا درآورديرا برايمدت نزولانيروند

بسيجالب آن است كه اگر بازار از روند نسبتا قدرتمندينكته: نكته قياريبرخوردار باشد، در ، به نقطهيحتمتياز مواقع
OPEN نميكندل قبل !رسدياش هم

نمنهيعني قيخودش را به انتها توانديتنها حتيهفته قبلمتيسقف ، بلكه كشيتوان الزم برايبرساند خودش تا نقطهدنيباال
پ) OPEN(نيآغاز نشيهفته !نخواهد داشتزيرا

چن پس ازيمواردنيدر مكيكه بازار ليمستطكيآغاز هفته خودتان،يهفتگليدر تحلديتوانيروند قدرتمند برخوردار است،
اد،ييكندل بسته شده، رسم نمانيآخريبرا OPENتا نقطه HIGHرا از نقطهيرنگ اخاميو سپس دز طول از نفوذر،يهفته

امتيق بهيناحنيبه تعو بعنوان مثال.ديداشته باشيشتري، آرامش خاطر خود، انتظار BUYيشنهايحد سود پوزنييهنگام
چنمتيقشيافزا !ديرا نداشته باشيپرارتفاعينواحنيتا

، چن مشخ تانيبرا بنفشبدست آمده است، با رنگيكندل قبل OPENو HIGHرا كه از اتصال نقاطياهيناحنيدر شكل فوق
و آن را با حروف  امينامگذار NBAنموده ام،  !!!كرده

ا البته ليربطچيه NBAديهمانطور كه احتماال حدس زده ز! نداردكايبستكتبال آمرگيبه :استريو مخفف عبارت

NBA = NO BUY AREA 

قد،يكردن در آن را ندار Buyكه شما اجازهياهيناحيعني امتيو درصورت ورود باهيناحنيبه آديمنتظر بماندي، فقط ايتا
تغيبازار قصد شكستن سقف قبل كلرييو ، فشار نزولنياتيدر اثر اهمايخود را دارد؟يروند  افتيخواهدشيآنقدر افزايسطح

ق د؟يخواهد گردمتيكه منجر به بازگشت دوباره

 خوب،اريبس

باديع شب ، و هم ما و احتماال هم شما !ميخودمان برسيخانوادگيو به زندگميكم كم برودياست

اهيبا اجازه دوستان پس و از ب نجايمقدار سرعت را ببرم باال و تثب شتريبه بعد را كه يرا دارد، اندكيمطالب قبلتيجنبه دوره
.ميبگو تانيخالصه تر برا
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بايياز كارهايكيكهميگفتيپست قبل در دهيابتداليدر تحلديكه شما ليمستطيكردن تعدادينقاشد،يهفته خودتان انجام
ديخاصياست، در نواح م دگاهيكه از ح مت،يقيآتريمسفيتكلنييتعيبرا توانديشما در طول هفته و .باشدياتيسرنوشت ساز

ايكي تاينواحنياز بويبرا OPENهمان فاصله انتها درژهيكندل آخر است، .ميروند قدرتمند قرار داشته باشكياگر

ض اگر مفيروند ، ده LOWاي HIGHرا در نقطهپيپ50مثال با ضخامتليمستطكيصرفاديتوانيباشد د،يكندل قبل قرار
.دييتمركز بفرماينواحنيايو فقط بررو

ميدومهيناح تنينگهايفاصله مووم،يينمايبعد خودمان عالمت گذاريروزهايآن را براميتوانيكه ، در شكليو افقدهيدرهم
:استريز

.

ميكي كباريكهديايم ادمي :كهديپرسياز دانش آموزانم از من

ا«- مييجادوينگهايموونيآقا پشوتن، ، كال چندتا نكته را باالخره »!ند؟يبه ما بگو تواننديشما

كهو : من به او پاسخ دادم

اياگر تعداد نكات زمن،يعز«- م نگهايموونيكه رانديگويبه ما ، كه من اسم آنها »!!گذاشتمينم»ييجادو«كمتر از هزارعدد بود

مزين االن اياز نكاتگريديكيكهميگويبه شما مييجادويابزارهانيكه ) همانطور كه قبال هم اشاره كرده بودم( دهنديبه ما نشان
و پرمقاومتهيناح ميباتالق مانند تنيافقينگهايمووانياست كه در ازيهاميفرميتادهيو درهم .گردديم جادياH4باالتر

ا در بايپيپ150هيناحنيشكل فوق و انتها تانيبرايرنگ صورترا قيمشخص كرده ام كه ابتدا ، از تا 1.5800متيآن
(گسترانده شده است 1.5650 ؟؟. )گسترده؟ميبگوديباايگسترانده !

پ اگر ق تانيهم براشيخاطرتان باشد هفته امتيگفته بودم كه عبور دري، احتماال به سادگهيناحنياز ميكيو نخواهدسريدو روز
و معموال مس قريشد، امتيعبور مسهيناحنياز ، نشيريباتالق مانند و و برگشتبيپر فراز يو اصالحيو مملو از حركات رفت

.است
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ن هم مزياكنون دبايكه تقردييفرمايمشاهده امتيقكه روزياز قكينزدهيناحنيبه ، چگونه جامتيگشته خود مچالهيبر سر
و درحال تجد و تصمديشده مسايادامه دادنيبرايريگميقوا  است؟شيخوينزولريندادن

تايمطلبنيآخر نيآتيروزها» نقشه راه«يبرايهفتگميفرميرا هم كه از كنميدارازيخود وتيسطوح حمام،يتا استخراج
پ زمتيقيروشيمقاومت مريخواهند بود، كه به شرح :نديايبدست

زيكيكهديحتما توجه فرمود تارياز اعداد تا انهيماهميفرميرا از و واضح است كه هرچه ابعاد بزرگترميفرميبدست آورده ام،
ن-تيباشد، اعتبار سطوح حما .خواهد بود شتريبزيمقاومت ان

:و مقاومتتيحما سطوح

-1.5800-1.5730-1.5690 -1.5645 

تريياز كارهايكيكه دانميم هم درهايكه !مقاومت است-تيكردن سطوح حمادايپني، عاشق آن هستند

ادايپيرا برايبه به، عجب روش راحت:كهديكنيمفيكيحسابديخدارا شكر االن حتما دار پس پنيكردن ادايسطوح !!م؟يكرده

اديهنوز قبول ندارايآ حقزيعزينگهايموونيكه ، !هستند؟»ييجادو«برازنده صفت قتايمن

:خبر خوب هم خدمت شما بدهمكي ضمنا

ع به !كردميبرندگان مسابقه نوبت قبل را اعالم خواهيو عارفان عالم، فردا اسام شانيهمه دروديمناسبت

نديجديهفتگ مسابقه همزيرا ، برگزار خواهانيپاالتيتعطنيانشاهللا در .نمودميهفته

هدنيا عهيهم دو .يبنده به شما سروران گراميديناقابل بابت
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س .و ھفتمیروز

:پوندیمثلث برروليتشک
ا.ريبخيهمگ ظهر. سالم كلزيعزديعنيو بازهم ميدوستان گرامهيرا خدمت !ميگويو خانواده محترمشان مباركباد

ضعليتعطكايكه امروز بازار آمرديدانيم حتما و و ممكن است كه حركات كم جان .ميرا شاهد باشيفياست،

ب كنميم شنهاديپ پس د،يگدار به آب نزنيكه

بادياگر قصد ورود به بازار را دارو ريروشها«ازيكيصرفا با»سكيسه گانه كاهش يو بصورت پلكان افتهيليحجم تقلو
د،يوارد بازار بشو

كشيهرزمان تا ، خداديكه بازار زورش ته .دينكرده با ضرر مواجه نشوييو شروع به برگشتن كرد

س راستش ميري، االن كه داشتم از سر !ناگهان چشمم به نمودار پونددالر افتاد كردم،ي، به چارتها نگاه

دقميفرميتا : GBPUSDقهيپانزده

م  را داده است، (!) خوشگليليخ مثلثكيليكه پوند تشكدييفرمايمالحظه

هاكهديدانيم حتما اقانون مثلث كه نصورتيبه :است

شديمعموال در هرجهت- اوال ، حركت ميديكه شكسته بشوند به كنند،يرا در همان جهت آغاز اندازه ارتفاعو احتماال حداقل
.به حركت خودشون ادامه خواهند داد مثلث

ها-دوما در) مثل شكل فوق(يافقيمثلث م شوند،يمليتشك امتداد روندمعموال اغلبيعني. شونديو در همان جهت هم شكسته
تا روند ادامه دهنديالگوكي ، .يبازگشتيالگوكيهستند
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امكايآمريبانكالتياگر امروز تعطنيبنابرا رو به سمتيكه پوند با شكستن مثلث مذكور، حركت بزرگميبود دوارينبود، قاعدتا
.آغاز كنهنييپا

ايول ، امروز كه و ما تعطديع نجايخب، از شانس ما دنميهستلياست شدهليتعطايو وقتمون آزادتر است، بازار هم در اون ور
ز و متاسفانه ، چنشهينمادياست !بود دواريامييحركتهانيبه

ا درواقع كلنيهم» بازارالتيتعط«اميدر ، خودش ! هنر كرده استيكه آدم بتواند ضرر نكنه

چنو هاديبااي،ديرا دارييروزهانياگر قصد ورود به بازار در هاايد،يكوچك وارد بشويليخيليخيبا حجم يليخيبا استاپ
بيبزرگ، كه در اثر حركات اصالح .ديبا ضرر مواجه نشوليدليمكرر بازار،

ميفعلطيدرمورد شرا خالصه ، خ SELLSTOPشنيپوزكيفعالميتوانيپوند هم سوم مقداركيمثال(كوچكيليرا با حجم
ز)شهيهم م،يقاعده مثلث قرار بدهريدرست در

پاميبعد منتظر بمانو هاليتر رفت، با تشكنييتا اگر بازار و دره پول موردنظر خودمون رو هم در بازار خرجهيبق،يبعديقله ها
.ميكن

كنيشگيهم LOTحجم معادلميبشود، تا ما بتوانليصرفا دوتا دره در بازار تشكستيكافيعني .ميخودمان را وارد بازار

و مدارا باشراديمطلقا عجله نكن پس و حوصله قيفعلطيو صرفا با صبر ، با حركات البته اگر اصال حوصله.ديهمراه بشومتيبازار
چنسكير !ديرا داشته باشيكم رمقيبازارهانيكردن در

ا تانيخب، من زودتر ، تغطينكرده شراييوقت خداهيپست رو بفرستم .نكنهرييبازار به سرعت . .

و تعطینحوه آگاھ :در بازار فارکس;تياز اخبار روزانه
بدريتركي ، هر روز صبح كه پا شود،يم داريمنظم حت- وترشيكامپيبه محض نشستن رادريقبل از آنكه متاتريو خودش

نديبا-روشن كند  بهينگاهميابتدا سايكيرا : اندازديب ForexFactoryمانند،يخبريتهاياز

، صفحه نخست متعلق به سا م ForexFactory.comتيدر شكل فوق !دييفرمايرا مشاهده

ميقسمت فوقان در ، و اخبارنيمهمترتريتديتوانيصفحه راياقتصادشاخصها هم(روز منيكه مالحظه) شونديامروز منتشر
.ديينما

:كنميميمعرف تانيهرخبر را به اختصار برايمربوط به ستونها حاتيتوض

: time(ستون اول-1 منيدر اول) ، دقازديتوانيستون هرقيزمان شو» خبر«انتشار .ديمطلع

سا كه دقتيالبته الزم است تا ابتدا زمان ده»تهرانيمبدا زمان«باقيرا بطور .ديمطابقت

بانيايبرا كليدر باالعالمت ساعتيروديمنظور ، باريمثال در تصو(ديكنكيصفحه pmعدديبرروديفوق كيكل 2:36
ا)ديينما ساديباز شود كه از آنجا بتوانيتا صفحه ، تنظيزمان واقعيمذكور را برمبناتيزمان .ديينماميما در تهران
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گز ادتاني بهنهيباشد كه اگر كش« مربوطه و جلو و تابستاندنيعقب ، زماند،يرا فعال نكن» ساعت در زمستان رايدر آنصورت
، اختالف خواهد داشتيساعت با زمان واقعكيبه شما نشان خواهد داد، به اندازهتيكه سا !شما در تهران

ا:) Currency(ستون دوم-2 منيدر .دييمربوطه را مشاهده بفرما نوع ارزديتوانيستون،

ب نكهيايعني و . كدام ارز خواهد گذاشتيرا برروريتاثنيشتريخبر مذكور متعلق به كدام كشور است

نتكايهستند كه به كشور آمريما، اخبارياخبار برانيمهمتر قاعدتا پا جتايو مربوط USDهمان دالريعني، فاركسبازارهيبه ارز
.شونديم

مريتاثوتياهم زانيم:) Impact(ستون سوم-3 . دهديهر خبر را نشان

، مهمترنيا قطعا !ستون موردنظر ما خواهد بودنيستون

اتيسا ، مهمترنيمذكور در بنيستون مريتاثنيشترياخبار را كه م با رنگ قرمز گذارند،يرا بر بازار  كند،يمشخص

ضعيبراو و مو زردينارنجياز رنگهابيبه ترتزينفياخبار متوسط بادينداشته باشيكه آنها را اصال كار. شودياستفاده و
.ديراحت كنار بگذاراليخ

با پس اديشما ولنيهر روز به ، .دييمعطوف بفرما قرمز رنگويصرفا توجه خودتان را به اخباراصليصفحه مراجعه نموده

ن البته ازيهمانطور كه قبال ، خوشبختانه ، معموال در نهانيگفته ام كه صرفا شوند،يم رگذاريدر بازار تاثيصرفا اخبارتيروزها
ميهمسو با روند كل سا گردنديبازار اعالم مسريو ميجاررياخبار در . شونديبازار حل

ننيبنابرا بستيمعموال الزم دق هودهيكه اقيخودتان را نگران زمان ميول.ديياخبار بفرمانياعالم انتظار داشتهديتوانيبعنوان مثال
همنيكه بهترد،يباش نتنييتعشيازپيزمانهانيحركات آن روز خاص، در و ، رخ دهند ن جتايشده رايسودهانيبهترزيشما خود

، كسب نمانيهمدر دكردنياز تر .دييساعات

و پنجميستونها-4 ا:) detail(چهارم هانيدر و توضتريتستون م مربوطه حاتياخبار روزانه .دييفرمايرا مالحظه

كليبرا detailعالمتيمثال اگر بررو بعنوان درياطالعات فراوانديتوانيمد،ييبفرماكيهر خبر  افتيرا درباره آن خبر خاص
.دييبفرما

چاي ست؟يچيشاخص اقتصادايآن خبريمعن: مثال نكهياليقب از گيزياصال چه آن بر ارز مربوطهريتاث كند؟يميريرا اندازه
مفيتضعايتيچگونه باعث تقو ها نكهياتايو نها.... شود؟يآن ايدر نوبت ،  خبر چگونه اعالم شده است؟نيگذشته

ا: ششم به بعديستونها-5 منيدر يمقدار واقع« مهمترو از همه»لگرانيتحلينيبشيپ«،»ينوبت قبل«ريمقادديتوانيستونها
.دييرا مشاهده بفرما» پس از اعالم

باينكته جالبو م»يمقدار واقع«ياخبار مطلقا برمبنارياست كه تاثنياديداشته باشاديبهديكه ن شوديآنها كه اعالم !ستي،

ايصرفا بستگريتاثنيا بلكه آنيبه به» پس از اعالميمقدار واقع«ايدارد كه نمودهرييتغ»لگرانيتحليقبلينيبشيپ«نسبت
 است؟

پايآو  بدتر از آن؟اي، اعالم شده است؟يقبلينيبشيبهتر از

باياخبارنيمهمتر:1 نكته وديكه هر روز باييآنهاد،يداشته باشژهيبه آنها توجه هايكيهستند كه ايو» قرمز«ياز رنگ
!انددهيمشخص گرد»ديسف«

دقنياريباشد كه تاث ادتاني ، :يعنياستگريكديبرعكسقايدو رنگ

نتنيمهمتر: رنگ قرمز- و ا حركاتنيشتريب جتاياخبار آن روز هستند، .ندينمايم جاديرا در بازار

سف- م» بازاريليتعط«يروزها:ديرنگ و موسسات مال دهند،يرا نشان چنيو باتوجه به آنكه بانكها ، در درييروزهانيبزرگ
مالتيتعط هيمطلقا انتظار بازارنيبرند، بنابرايبه سر !داشتميو قدرتمند را نخواه جانيپر

پو ببازاركي، صرفاياميانيچنيما براينيبشيدرواقع و .خواهد بود رمقيرنج
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انيچند تجربه تر نطوريساله بنده سف» بازاريليتعطيروزها«يرا در تمام دكردنينشان داده است كه اگر عالمتديكه با رنگ
و بصورت آماريگذار ، درمجموع زندي، برايشده اند، بطور كامل كنار بگذارم و كهاريبسميهاانيسودها بهتر از آن خواهد بود

!را ادامه دهمنكردديترييروزهانيدر چن

و اختصاصيصرفا برمبنانيا البته ن»روند محور«روشكياست كه درواقع نجانبيايروش خاص و به حركات قدرتمندازيبوده
.و بزرگ بازار دارد

د وگرنه ممكن استد،يكنيمديتر)» نوسان محور«يهاياستراتژريساايبعنوان مثال مانند اسكالپ(يگرياگر شما با هر روش
.دييمحروم بفرماييبازارهانيالزم نباشد كه خودتان را از حضور در چن

انيآخر:2 نكته باينكته اديرا هم كه انيدر كهنيارتباط خدمتتان عرض كنم : است

عز آن بايزانيدسته از سايسيزبان انگلكه ميخارجيتهايو مطالعه جهت اطالع از اخبار روزانه تواننديچندان سر سازش ندارند،
سايزبان فارسبه  .ندياستفاده نما) Iran-Forex.com( فاركس-رانيايرانياتياز

اكهييجا تا ساتيسانيبنده مطلع هستم ا) actual(ياست، كه مقدار واقعيرانياتيتنها اعالمنيو آنالياخبار را بطور لحظه
.دينمايم

هاميمر( و كتاب قبض سانيايغاتيتبليخانم، حساب ا! وقت از دستتان در نرودهيتيدو تا  غاتيماه تبلنيبحمداهللا
ا(!) نامحسوس !)ميبوفور داشته

د ضمنا ع روزيهمانطور كه شديوعده دادم، انشاهللا امروز بعدازظهر به مناسبت برندگان خوش شانس مسابقهي، اسامانيعيفرخنده
!را اعالم خواهم نموديهفتگ

س .و ھشتمیروز
:نگاه به گذشته- پوندیھفتگیبررس

عز سالم بخزيو ظهر جمعه همه دوستان !ريو بامرام

ز لطفا ، به شكل مس-ريبدون مقدمه ا رحركتيكه ميپونددالر را در هفته .دييدقت بفرما- دهديكه گذشت نشان

:قهيدق15ميفرميتا پونددالر
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اديكنيمفكر چ! داشت» زبان«يپوند طفلكنياگر و خاطراتش از حضورييزهايچه اكيرا درباره خودش خود در بازار،يهفته
!كرد؟يمفيشما تعريبرا

كنيكم لطفا پديتامل كندياز آنكه ادامه مطلب را بخوانشيو مدي، فرض شيواقعا نمودار فوق حتييوايتوانست به با زبانيو
!ديبا شما سخن بگو(!)يفارسنيريش

مريتصوكينيهمينظر شما صرفا برمبنا به اخعيدرباره وقاديتوانستي، چند نكته را !د؟ي، از زبان او بشنوريهفته

!ديخوب، نگران نباشاريبس

ميشخص وتريدر كامپ» مترجم«نرم افزاركيمن خوشبختانه به مانيرا برا(!)يزبان نفهم وحشنيايحرفها توانديام دارم كه
و تفسيراحت .دييمالحظه بفرما! كندريترجمه

تا مجددا :قهيدق15ميفرميهمان

ا اميرا بگونيالبته ابتدا همديمدت دقت كرده باشنيكه اگر در بهنهيگزشهي، من چ«مربوط را»يعموديهانيرسم خط
ميبررو ا كنم،يچارتم فعال . وجود داشته باشندرميهمه تصاويخطوط بررونيتا

اليدل بنيآن هم چنياست كه باتوجه به آنكه فاصله دقيمتوالنيهر دو خط مروز كاملكييبازه زمانقاي، البته( دهديرا نشان
ازنييپايهاميفقط در تا ن)H4تر و شب تهران .دارديهمخوانبايتقرزيكه از قضا با روز

بانيبنابرا مكيصرفا اخيكه بعنوان مثال تك تك روزها شومينگاه متوجه درمتيقريپوند چگونه گذشته اند؟ ومسيبراريهفته
و پا  گشته است؟نييهر روز خاص چگونه باال

ها حاال ايكه خوب فكر دهد،يخودتان را كرده ايتا برخديپس اجازه ببميتان بگوينكات را برانياز كدام ها را خودتاندينيتا
ايبدرست :ديحدس زده بوده

بديروزها-1 و و ترنديروزها-خوب :رنج

اريتصو در ، امينام گذار تانيهفته را برااميفوق هميعني. كرده .يجمعه فعلنياز دوشنبه كه بازار باز شد تا

جا لطفا شوياز و نگاهديمقدار عقب تر بروكيوديخودتان بلند و بدون تعصبي، ب(!) از باال !دياندازيبه چارت فوق
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ايكه هفته جار اكنون مم،يرا پشت سر گذاشته آديكنيفكر را داشتهيبهترطيكردن شراديتريكدام روزها بطور كل براايكه
! اند؟

با در احميكرديم SELLديكدام روزها و در كدام روزها !؟ BUY اناي؟

آو ترييروزهااياز همه مهمتر و انرژديهم بوده اند كه اصال ارزش و استهالك وقت ، بويكردن مان را نداشتههيسرماژهيو
!باشند؟

و سه شنبهيروزها رازيغبايتقر!مييبدون تعارف بگوديبگذار در دوشنبه مينزوليريمس، كه بازار به وضوح ، كردهيحركت
ا(هفتهاميايدر باقبايتقر تر) لحظهنيالاقل تا و وقت گذاشتن را نداشته استدياصال ارزش !كردن

ن واضح اياصلتياست كه قنيمعامله گران بازار در ، كاهش سطح پامتيهفته ترنييبه اعداد و ارزان ازيتر و بوده است،
نچ«يهفته صدايهمان ابتدا كه» نچ ا«: شان بلند بوده است !» پوند گران استيبرايهامتيقنينه،

غيفو اييكه از لحظه بازگشاياز آن حركت صعود كوچكريالواقع كيهفته را بازاراميايباقم،يتا ظهر روز دوشنبه شاهد بوده
(بوده استينزوليسره در روند دقدييدقت بفرما. همقايكه مليدلنيبه ب:مييگوياست كه يدوشنبه صبح ها را كه معموال بازار

مياصلبرخالف جهت روندليدل تر كندياش حركت !)دينكندي،

، وضعبايتقر نگهايموو اگرچه پاينزوليتيدر كل هفته ، اما در سه روز قيانيداشته اند ، آنچنان شكليمثلثياهيدر ناحمتيهفته
ادوراريبسيبدون آنكه استاپ الس را در نقاط SELL، فشرده گشته است كه انجام معامالت  و يامرم،يقرار داده باشمنيدست

راريبس و پر . بوده استسكيخطرناك

ز احتمال هااديآن كنيدرهايترياست كه اگر به پرفورمنس همياريبسم،يآماتور نگاه پانياز آنها صرفا در بخش،يانيدو روز
و متوالياكانت خود را در اثر استاپهاياز موجودياعظم !از دست داده باشنديمكرر

تر متاسفانه نينوآموز كه هنوز بر احساسات انسانيدرهاياغلب و حدضرر افتهيخود تسلط اند، پس از مواجه با صرفا چند استاپ
ميمتوال و روانشان بر هم ززديري، آنچنان روح و با كلريكه انضباط خود را بطور كامل از دست داده وهيپا گذاشتن آموخته ها

، شروعيقبلنينقوا و مسلسل وارييشنهايگرفتن پوزبهشان د Sellيكيبصورت(مكرر !ندينمايم) Buyيگريو

ميشنيهربار كه هر پوزو ا شود،يبا ضرر بسته تغديامنيبا بيبعدشنيپوز!)؟(است ركردهييكه حتما روند بازار و بدونليدليرا
و مدركچيه مشنيبرعكس پوزقايدق،يقبليجبران مافات ضررهاي، صرفا برايسند و درخالف جهت آن ال رنديگيقبل آخريو

ا....  ، مملو از حركات اصالحيرهابازا نكهيوباتوجه به و برگشتيرنج و رفت نتيكوتاه اجهيهستند، متاسفانه ، شانيو عقوبت كار
!كامال مشخص خواهد بود .... 

مريآنكه طبق آنچه در تصو خالصه و جبران مافات كند؟يمگر آنكه امروز بازار حركت بزرگ(ميكنيفوق مشاهده ) را انجام داده
ا انيتا اخاميلحظه از كل .كردن مناسب بوده استديتريآن برايي، صرفا دو روز ابتداريهفته

وطي، شرايكه هرشغل رفتيپذديبا بهرحال و منحصيهايژگيو نم. ربفرد خود را داردخاص رايايصرفا مزاديتوانيو شما آن
كنبيو از معاديريبپذ !ديآن فرار

بااينفر پزشك باشدكيمثال اگر بعنوان ، بس،يآنچنانيدستمزدها افتيدريقبول كند كه درازاديجراح ازياريمجبور است
ب ، ب داريشبها را ب مارستانيو گوش به زنگ بماند، تا به محض درخواست و نرم و بالفاصلهدهيپر روني، از تخت خواب گرم

.خودش را به آنجا برساند

م شما كنيرا بعنوان شغل اصل فاركسديخواهيهم اگر اديريبپذديباد،يخود انتخاب !كار استنياريناپذكيتفكيژگيونيكه

، خودتان تعر زانيم كه !ديكنينمفيدرآمد شما را

تر!»بازار«بنامديكارفرما داركي بلكه بنيكه بدقول تريو !استانيكارفرمانينظم

ا ممكن با نكهياست بدون توجه به و شما دريروز متوالنيچنديبراد،ياجاره منزل خود را بدهايخرج خانهديآخر ماه است
وطيشرا ا NTZرنج و ذره !شما نسوزديخالبيجيهم دلش برايفرو رود،
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درو باكياز آن طرف هم ممكن است حتايكيهفته خاص، صرفا و چه بسا ، ،يدو روز كار كردن فقط در عرض چند ساعت
،كيبه اندازه كل درآمد  و باق كجايهفته شما را ميهفته را مجددا در سرجايبپردازد، ، و رنج بزند خكوبيخود .شده

.خاص خودش را داردبيو معااي، مزايكه هر شغلديريو بپذد،يبا خودتان رو راست باشديبا

نمو و از معاديآن را دوست داشته باشيايصرفا مزاديتوانيشما !ديكنيآن چشم پوشبي،

بديبا همه خوب! فاركس: هم شغل شما استنياو و .شيهايها

تريشغل ، بدست بدقول و درآمد شما ، كار بنيكه وقت تريو !استانيكارفرمانيمالحظه

باكيكه صرفا ظرفيشغل ، درآمد كسب نماكيبه اندازهديروز، .دييهفته خود

بنشيباقو و نظاره بازار !دينيهفته را صرفا به انتظار

قيركوردها-2 و كف روز قبل-متيروزانه :سقف

كه تانيبرا قبال ق«گفته بودم و كف بس» در روزقبلمتيسقف كههيهستند چون سرمايمهماريسطوح گذاران بزرگ بازار،
م ا دهند،يمعامالت بلند مدت انجام آنيبه خايروز قبلش را شكسته استي، ركوردهامتيقاينكته كه .دهنديمتياهميلينه؟

ز در مييبايشكل فوق هم به علدييفرمايمشاهده و كم رمقيكه ايرغم تمام بازار رنج ام،يكه در كل هفته داشته هر نحاليبا
ق«روز به»متيسقف م. تر آمده استنييپاياندك» سقف روز قبل خود«نسبت بييابتدايكاهش در روزها زانيكه  شتريهفته

و در سه روز پا ايكه بازار كم جانتههفيانيبوده است، پاد،يرا شاهد بوده ول» سقف روزانه«امدننييمقدار بازهميكمتر شده
.وجود داشته است

هر اگر اكيدر منياز ، مشاهده قميكرديروزها م» سقف روز قبل«موفق به شكستنمتيكه يبراميتوانستيخود گشته است،
، انتظار بازار و افتهي رجهتييتغيروز بعد آن .ميرا داشته باشيالاقل شروع اصالحات كوتاه مدت صعوداي،

:مثلت-3

د همانطور قيگفته بودم، چند روز تانيبرا روزيكه و مچاله شده استريگ) سبزرنگ(يمثلث افقكيدرمتياست كه .افتاده

و به كررات به آن حمله برده است، اما بدلنيايشكستن ضلع تحتانيبرايفراوانليتمامتيقكهيدرحال يليتعطليمثلث داشته
و كاهش فشار نزول اهمچنان موفق به شكاند،يبازار بنين و ، نشده استدنيجه رونيمثلث .از آن

ق كاليتكنليتحلكياصول كالس طبق ، حركت بزرگ نزولمتي، درصورت نفوذ بهيبه قاعده مثلث شكل خواهد گرفت كه ابتدا
و پس از آن به اندازه نسبتها !به سقوط ازاد خود در همان راستا ادامه خواهد داد....و2و 1.6چونيياندازه ارتفاع مثلث

كس روزيد مليتمايگفته بودم كه اگر ز SELLSTOPشنيپوزكي توانديدارد، دينمافيقاعده مثلث مذكور، تعرريرا درست در
اهيباتوجه به رنج بودن بازار توصيول و بعنوان مثال در سقف- دور دستاريبسيكرده بودم كه حتما حدضرر خود را در نقطه

.ديينمايگذاريجا-يروز قبل

ا كه منيبه رتيرعايشد تا برايمنظور الزم ، حجم پوزسكيكردن حداكثر دهيخود را به مقدار كافشنيمجاز (ديكاهش كه.
)سوم حجم استاندارد بودكيبنده شنهاديپ

كسيحت به نقطهيپيپ40يكيكسالت بار جمعه را داشته باشد، باتوجه به نزديگرفتن در عصرهاشنيجرات پوزيهنوز هم اگر
ز ، امكان ورود در هاريشكست مثلث مهM1وM5چوننييپايهاميفرميتايدره .باشديماي،
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:ادامه(نگاه به گذشته- پوندیھفتگیبررس (

!خواهم گفت تانيكال دو نكته مهم را برا امروز

د» قدرت بازار«نكته را االن دربارهكي و نكته الس«، دربارهيمسابقه هفتگيحيپاسخ تشرهيرا هنگام اراگري، !»استاپ

،يجلويقبلريآنكه تصويتا براديده اجازه :ميتكرار نما تانيآن را براگريد كباريچشممان باشد

دقميفرميتا-يشكل قبل تكرار :قهيپانزده

اسه نكته ام،يرا كه تاكنون گفته .شماره چهارم شوديمنيپس

:يقدرت بازار با استفاده از مكدصيتشخ-4

كنيمكدتيوضع به و سه روز رنجيدو روز خوب ابتدايآن براتيرا در وضعيچه تفاوت.ديدر طول هفته گذشته نگاه هفته،
ميانيپا ، مشاهده !د؟يكنيهفته

ا درست هااندازه.ديحدس زده و دره !قله ها

ايكييمكد درواقع هم(!)راياز هزار نكته را» قدرت بازار«مقولهنيكه قادر است به ما نشان دهد، با اندازه قله است، كه آن
و دره ها ميها .دهديخود نشان

پا كاتوريشكل اند به كنيانيمذكور در سه روز !ديهفته دقت

هادينيبب و دره و كوچكتر شده اند! آب رفته باشندجيآن به تدريكه انگار اندازه قله ها ! چگونه مدام كوچك

و فشردهاريبسهيناحكيدريهم مكدتاينهاو با(تنگ ام قرمزليمستطكه آن را و محدود) رنگ نشان داده خودش را محصور
.كرده است

مياز خواص مهم مكديكينيا م كه در آن محصور شدهياهياز اندازه ناحديتوانياست كه پ كنديو نوسان مي، قدرت زانيبه
.ديموجود در بازار ببريو انرژ
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: نكته

ها اندازه- و دره م،يمكديقله ها ميانرژو قدرت زانينشانگر .باشديموجود در بازار

خوديانرژآن است كه بازار تماميبه معندي، محصور نما كوچكوتنگياهيبه ناگهان خودش را در ناحيمكدهرگاه-
و وارد  ، !گشته است» رمقيب«و» جانيب«و» رنج«فازكيرا ازدست داده

چن معموال ميكه مكديطيشرانيدر مكيو مانند كند،يخودش را جمع ! روديحلزون در الك خودش فرو

پيهايياز واگرايتعداد فراوانديتوانيم  تانيكه من در شكل فوق صرفا دوتا از آنها را براد،يينمادايجور واجور را در نمودار خود
و با اعداد اميآنها را نام گذار2و1رسم كرده ام .نموده

، به تدريهيبد و دره ها ديكيوجياست كه چون اندازه قله ها ميگريپس از و كوچكتر پس هر كدام از آنها شود،ي، مرتبا كوچك
د و آشكار باشدييواگراكينشانگر وجود توانديمد،يكناسيقيگريرا كه نسبت به .واضح

!دينكته را نخواننيا لطفا

قويانيدسته از دانشجو آن ايكه و موج«را كه قبال دربارهيتر هستند، حتما تاكنون متوجه شده اند كه آن نكته موج مقلد
. است»يدر مكدييواگرا«با موضوعي، در ارتباط تنگاتنگميگفته بود»قدرتمند

ايمشكل اما ، ايبوده است كه در برخنيكه احتماال با آن روبرو گشته اند ، درست در لحظه باياز مواقع عدمايوروديبراديكه
جدايقلهليتشكياند، هنوز مكد گرفتهيمميورود به بازار تصم و لذا قدرت تصميو كاملديدره يبرمبنايريگميرا نداده بود،
 آن را نداشته اند؟

ا خواهميم امروز جد زانيعزنيبه م،يرا بگويدينكته

پيچشمنياگر با تمر نكهيا بيفراوان، ها اندازهنيبه ارتباط و دره د» قدرت بازار«بايمكديقله ها نگريببرند، يبراستيالزم
. صبر كنند قله كاملكيشدنليتا تشكييواگراكيوقوعصيتشخ

و صرفا برمبناييواگرا تواننديم بلكه ، گيرا كنار گذاشته و جار»يانرژ«و» قدرت« زانيميرياندازه در بازار، دربارهيموجود
و بزرگمتيقياحتمالريادامه مس وايكه ماركت توان انجام آن را دارد، درباره وروديحركتي، ، تصمعدم ميرود خود به بازار

.ندينمايريگ

دكي جد كنميمديتاكگريبار ، اكنون كه ما در مرحله و خوشبختانهمياز آموزش قرار داريديكه همانطور كه قبال گفته بودم
ا»يسطح مقدمات« نگريدم،يرا پشت سر گذاشته رستيالزم و و واو به واوهايكارزهيكه تمام نكات را من شخصا بطور كامل

!ميشما بگويبرا

پيشود كه هنوز تسلط كافيزانيعزيو سردرگميكه ممكن است باعث گمراهزهيبو  نكرده اند،دايبه مطالب

انيبنابرا معيسريصرفا به اشاره عز كنم،يو مختصر بسنده مزهيو انگاقيكه اشتيزانيو م ننديبيالزم را درخود ا توانندي، بهنياز
بيبعد به بررس ايشتريو تعمق .نديخصوص اقدام بفرمانيدر

 خوب،اريبس

با» قدرت بازار«نكته را هم كه دربارهنيا خميگفت»ياندازه مكد«و ارتباط آن شد المانيو !راحت

، من فعال بروم برا پس ،يبا اجازه شما  صرف ناهار

، تداركيمربوطه برااليع راستش !انددهيد» كلم پلو«نهار جمعه

حقو آينم قتايمن اايدانم كه ا زانيمنيصرفا بنده تا ! منزجر هستم» كلم پلو«نياز طعم
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ايمردهايمنحصربفرد تمامقهيذانيا نكهياايو !باشد؟يمنيسرزمنيمظلوم

ديباش موفق

امو نج»كلم پلو«كن شدنشهيرديبه ابياز سفره تمام مردان  ./.نژاديمشهور پشوتن/!يرانيو مظلوم

ا !؟....دينکته را نخواننیمگر نگفتم
م راستش م كنميهرچه فكر انميبي، !ها گناه دارنديهم طفلك»تريقوانيدانشجو«نيكه

ولحيدرست است كه قرار شد من توض چون ايمفصل تر ندهم، هازين شانيبهرحال غيكه بنده ، علم !ندارندبيخدا

و الگو» نمودار«كيالزم باشد حداقلديشا پس كنم، تا انشاهللا بهتر متوجههيارا زانيعزنياي، براكيكالسييرا هم بعنوان مثال
.عمق مطلب بشوند

ز در هم-ريشكل پيكينيكه اتفاقا متعلق به و قرار- استشيدو روز ز SellStopشنيدادن پوز هنگام ورود به بازار ريدر
 دره،نيآخر

و ما را از تشككينكرده است تا خودش را به خط صفر نزددايپيفرصت كافيمكد هنوز و معتبر آگاه دره كاملكيليساخته
:دينما

، كه قبال چشمش به حركات مكددريتركي ميكهنه كار ها شوديعادت كرده است، به سرعت متوجه و دره يكه اندازه قله ها
، مرتبا كاهش و كوچكتر شده اند افتهيواقع بر نمودار .و كوچك

مو بيهرچقدر هم كه مكديفعلطيكه در شرا دانديچون و كش قادر نخواهد بود خودش را به سطح (!)ديايزور خودش را بزند
 عدم ورودبهميتصم) استدهيآن فرا نرسصيكه هنوز موعد تشخ(ييوقوع واگرايآنكه برمبنايبرساند، لذا بجايدره بزرگ قبل

 رد،يبه بازار بگ

گيبرمبنا و باتوجه به كاهشدر ماركتيجاريسطح انرژيرياندازه خقدرت بازار، وتيموقعنياري، از نسبتا مناسب گذشته
!بخشديمشيآن را به لقايعطا
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ا لطفا :دييدو نكته مهم دقت بفرمانيبه
رانيا-1 و متوالايدو قلهسهيمقايصرفا برمبناديمطلقا نبا-يكوچك شدن اندازه مكديعني-موضوع ، درنظريدو دره خاص
!ديريبگ

طيواقعه نسبتا طوالنكي» بازاريانرژيجيكاهش تدر« بلكه ، كه بطور متوالنيچنديمدت است، كه و دره گريكديدركناريقله
مدهيچ و كوچكتر و مرتبا كوچك م شوند،يشده اند .وندديپيبوقوع

مو ب« فازكيوارد) مثال چند ساعته(يمدت زمانيتا بازار برا شوديموجب و و برا» رمقيرنج يصرفا حركاتيمدتيگشته
.را انجام دهديو اصالحفيضع

د به م لحظهكيدر»ييواگرا«وقوعگريعبارت مدتياست كه برا فازكي» كاهش قدرت بازار«مقولهكهيدرحال دهد،يرخ
!افتيادامه خواهدينسبتا طوالنيزمان

ا-2 ايقوانيكه صرفا دانشجو كنميمديهمه تاكنياگر انيتر بسنيمطلب را بخوانند، بخاطر نگران هستم كه نكندارياست كه
ايدرهايتر و دره تشكنينوآموز از نليبه بعد به اشتباه، هر قله و نصفه ويامهينشده را كه مشاهده كردند، بالفاصله عجله كرده

!بگذارند»ييواگراكيوقوع زودهنگام«مثالايو» بازاريانرژكاهش«آن را به حساب 

هميهمان مشكلقايدقيعني پنيكه بنده تا كلشيچند هفته كشيبا شما داشتم، كه ادميزحمت ب تانيمطلب را برانيتا  اندازم،يجا
: كه

با!دييعجله بفرماديمطلقا نباييواگراكيصيتشخيبرا ،يكيخودش را به نزديتا مكدديانقدر منتظر بمانديو خط صفر رسانده
. دهدليدره كامل را به وضوح تشكايقلهكيو 

م پس اديكنياگر هنوز هم احساس جدنيكه پي، با آن نكته قبلدينكته و و تناقض است، ظريدر تضاد دونياانيمفيبه تفاوت
ا د،ينبرده

ا كنميم خواهش ا كنميمديتاك-يدلواپسيكه بدون ذره بطور كامل آن را كنار گذاشته-يدلواپسايتعارف،ينگرانيبدون ذره
خ اريو از خيپست قبلنيپست وهمچننيخواندن كل !ديراحت بگذرالي، با

، خود دان خالصه :دياز ما گفتن بود

ادييباور بفرما- رنيكه بدون دانستن پزينكات مدهيچيو بظاهر ايبه راحت شوديهم، ترنيدر و از آنديبازار سود كرد كردن در
!لذت برد

ازديرياست بپذيصرفا كاف- ،شنيپوز5كه با:ديتوجه فرمود! استاپ بخوردديبايكيشما !استاپ بخوردديحتما

كد،ييتر نمادهيچيپ-جهتيب-خودتانياتفاقا هرچه موضوع را برا- كميفياز راندمان شديو ، مدايشما !گردديكاسته

بيرا برا فاركس- !دينسازدهيچيپ هودهيخودتان

جد- جادينكات مد،يريبگاديييرا صرفا تا همان سديكنيكه احساس و و چشم و راحتديتر ستميذهن ، به سهولت ،يشما
.و فهم آنها را دارند افتيدريالزم برايآمادگ

.ديموفق باش

)كلم پلويدرحال تناول اجبار(نژاديمشهور پشوتن !
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!!بارنیآخریبرا.... مرا ببوس
ااريبس ننيخوب، خزيهفته پايو خوشريبه د،يرسانيبه

پيتيموقعنيآخرو شديخداراشكر با سود خوبم،يداده بود شنهاديهم كه خدمت دوستان .مواجه

ديمثلث ، سرانجام شكسته شد،ميگرفته بود رنظريز روزيرا كه از

م»رنجطيقانون خروج بازار از شرا« وطبق :ديگويكه

ميرنج طوالنطيبازار از شراكهيوقت« كه درحالت رنج قراريمدت زمانيبه بزرگبايتقر-راي، حركت بزرگ شوديمدت، خارج
م-داشته است  ».دهديانجام

، حركت خوبزين امروز .را انجام داديبازار

:قهيدق30ميفرميتا پونددالر

و باوجود» جمعه بعدازظهر«رغم آنكه امروزيعل چنكهيبود، نميحركتهاييروزهانيمعموال بازار در  دهد،يهمسو با روند انجام

ترليبدل اما دنيفراوانيدرهايآنكه و كساد بودند،يدو سه روز!) همانند شما(ايدر  را صرفا نظاره گر بازار رنج

و آنقدر لذا حت Sellبا شكسته شدن كف مثلث، فرصت را مغتنم شمرده ، كه معامله گران بلندمدت» سودتيتثب«زوريكرده اند
ن كشز،يبازار قدنيبه !استهدي، نرسمتيترمز

داليكي ، كه در ساعات»!يبوسه خداحافظ«بگذارم، وقوع رخداد عاشقانه تانيكه اصرار داشتم شكل فوق را حتما برايلياز بود
بيانيپا !رخ دادو مثلثمتيقنيبازار،

دمتيقكهيهنگام بيزندان مثلث واريپس از شكستن و شوق به ،يم رونيشكل خود، با شور  جهد
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ميزندان باننينغمه اندوهگنيبا شند اما : خوانديكه

!ببوس مرا« .... 

 ....!ببوس مرا«

!بارنيآخريبرا« .... «

اديتردياندك و لحظه مينموده ، كنديدرنگ

پ از و برا شوديم ادهياسب ميبار به سمت زندان مثلثنيآخري،  گردد،يباز

،يم- از دو روز او را در حصار خود، محبوس كرده بودشيبيكه برا-وداع را برلبان معشوق ستمكارش بوسه  زند

سپكهيدرحالو م شود،يمدشيمجددا سوار بر اسب :ديگويبه معشوق خود

»، ز بامت مرانش

ا« ،يمرغ وحشنيكه

،يز بام«  كه برخاست

نش« »!نديرو مشكل

دكيتاپنياهيكه به توصيآنكه خوشبختانه هر دو گروه كسان خالصه ز روزي، چه ، در مثلث مذكور به انتظارريو چه امروز
SELL پايرا با سود خوبيكردن نشسته بودند، انشاهللا هفته جار :برده اندانيبه

تر« مهماريبسكه درمقالهيطبق استاندارد : كرده بودمفيشما تعريبرا»م؟يداريسطح اول چه انتظاردرياز

با 2000يفرضيبا موجوديبا اكانت بنده م،يدالر سود كسب نما 150يال50بتوانم بطور متوسط روزانهديدالر،

م كه ، درآمدطيدر اثر خروج بازار از شراد،يكنيهمانطور كه مالحظه را بدستيبه اندازه سه روز كاريرنج، بطور خود بخود
.آورده ام

دكيهمنيا آ نكهيايبراگرياثبات و رنج بازار نباشيشدن روزهاي، هرگز نگران طوالن ندهيدر م،يسخت

.جبران خواهد ساخت مانيها را برايبه سرعت همه آن عقب ماندگ» رنجطيخروج بازار از شرا«كه قانون چرا

بدليتبد تانيرفتار امروز بازار، برا دوارميام گرچه و احتيبه عادت تراطينشده باشد، را دنكردنيواجب در جمعه بعدازظهرها
!ديريدست كم نگ

دميشنهايهمه پوزبايزمان ثبت تقرد،يياگر مالحظه بفرمازين بنده ، نه امروز) پنجشنبه( روزيمربوطه به .بوده است

ق كاليتكنليتحلكيكالسنيطبق قوان درواقع ، يعني(صرفا به اندازه ارتفاع مثلثديبامتي، با شكسته شدن مثلث مذكور
پا)پيپ100 منييبه سمت ، كرديسقوط

دكيازييجادوينگهايهمسو شدن جهت شكست مثلث با موويول و از طرف اگريطرف، گذشتهاميراكد بودن دو روزه بازار در
 دست به دست هم دادندي، همگ

اشيباريبسمتيق تا رانياز و اشت)پيپ120فعال(مقدار و با شور پااقيدوان دوان .بتازدنيي، به سمت
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منيهميحت نم كنم،ياالن هم كه نمودار را نگاه .شده باشدهيبازار بطور كامل تخلنيايكه انرژ كنميفكر

مسو ممتيقيروشيپريهرچه هم در ايمانع مستحكم كنم،ي، جستجو باليسنيرا كه بتواند درمقابل دايپ ستد،يخروشان
 كنم؟ينم

ب 1.5600عدد رندديشا)يول دانميمديبع(»متيق«يبه شتاب فعل باتوجه ، شتريبتواند مانع از سقوط  چارت بشود

ا كه ننياگر ازيمقاومت ، ميروشيپيبعد ستگاهيشكسته شود .باشد 1.5575 توانديآن ... 

م بهرحال ،ميكني، طبق معمول خدا را شكر

او جيكيمعادل حقوق نكهياز رايكارمند عالنيدو هايروز كجايبه ما (!!) رتبه .مياو هستيرسانده است، قدردان نعمت

!ديو همه آنها را ببندديحتما طمع نكند،يداريبازشنيباشد كه اگر هنوز پوز ادتاني

س .و نھمیروز
ز !!پتوریپشوتن

!زيسالم دوستان عز

م!سيييه !!د؟يدهيچرا انقدر بلند جواب

!را بشنود مانيصدايكسديآخه نبا!تر واشيذرههي

.ميگويم تانياالن برا!! چرا؟

بافياز شهرستان تشر» برادرزن گرام«امروز راستش و ما ميبراديآورده بودند تهران، » مادرزن گرام«منزلميامديصرف شام
و مالقات جنابيبرا .»برادرزن گرام«استقبال

عينام خانوادگ» گرام«كه عبارتديبگذارنيلطفا شما فرض را برا ضمنا ه! بنده استاليخانواده ميربطچيو بودن.ذ.ز زانيبه
و ندارد !بنده نداشته

جاانيجر خالصه ، از دوستانيو تعدادميخودمان را برگزار كرد انهينارماهيسمنياول،يشما خالياز آنجا شروع شد كه امروز
هافيشما تشر د مانيآورده بودند كه لذا صحبت كش روقتيتا د،يبه درازا

رسيوقتو بساليعميديبه منزل منيخشمگاريگرام جا... بندهيو بدقولريتاخ زانيشده بودند از (!)يشما خاليبعداز آنهم كه باز
، آمديپس از صرف مقدار كاف و خطاب و عتاب رسمياخم ! به منزل مادرزن گرامميديو

ا نجايا و نه به شام خوش طعمميداشتيدسترس نترنتيهم كه متاسفانه نه به !ي،

، معموال شش شب آن را شام نجايا چون ا... دارند بناميزيچكياز هفت روز هفته ، البته خودشان آننديفرمايم نطورينه كه نام
!است»يقرمه سبز«

ن خالصه وديلذيكه بلد بودم وانمود كردم كه درحال تناول شاميشگيو هنرپيگرشيمابا حداكثر قدرت و حض بردن از طعم
رسيهنگام بود كه ناگهان فكر بكرنيو درهم.... عطر آن هستم !!ديبه ذهنم

و بالفاصله بعد از صرف شام شروع كردم به ناليطراحيا نقشه و چقدر از صبح تاحااليوا:كهدنيكردم من چقدر خسته هستم
و زحمت فراوان كش م...امدهيكار كرده ام !ديايو چقدر االن خوابم

خميتظاهر به خواب آلودگ آنقدر و آنقدر شديحال همه حساببايكه تقر...و آنقدر دهان دره كردمدميكش ازهيكردم !!بد
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ا جتاينتو و ماد نجانبينقشه يكوتاه برايمثال به قصد لحظاتميايب شانياييرزن گرام اجازه فرمودند كه به اتاق باال، كارگر افتاد
!!استراحت

ا من هم نجايا نكهيهم به محض و ، فرصت را مغتنم شمرده ز نجايآمدم ،رياز و پتو بهلميبا موبايواشكيلحاف وصل شدم
و الاقل جواب مسابقه نوبت سوم را برا.... نترنتيا !ميبگو تانيتا درخدمتتان باشم

ا ادتاني دكيكه اگرديباشانيرا خدمتتان عرض كردم تا كامال درجر حاتيتوضنيباشد كه هاديديوقت ميكه وسط حرف
جرديشما خود بدان(!) مجبور شدم خودم را بزنم بخواب !از چه قرار استانيكه

و مادرزن گرام با همداليعديديد اگرو !ديبدهييوقت آشناهيمبادا كه (!)تيبنده آمدند درسايبجاگريمربوطه

نمدييفقط بفرما لطفا ا!ديشناسيكه اصال بنده را ه نجايو ! ندارد فاركسبايارتباطچيهم مطلقا

ب فاركسانيحواستان باشد كه فقط اقا ضمنا انديايكار و !!را بدهند حاتيتوضنيجلو ... 

شااي سر:كهدييبهتر باشد بگودياصال و بعدهم روديبزنعايشماره را اشتباه گرفته اند را disconnectدكمهيبر و چراغ ها
كنزين !ديخاموش

 خوب،اريبس

شديشيسوق الجتيكه از موقع حال و احوال بنده باخبر د،يو اوضاع

بسكيهيمسابقه نوبت سوم كه همانطور كه عرض كرده بودم منجر به ارايحيبه پاسخ تشرميرسيم پس واريبسارينكته مهم
شدياتيح !خواهد

تادييصبر بفرماياندك لطفا و خدمتتان عرض كنمپيتا بنده متون الزمه را . كرده . . .

بديكه بخوابديهم حوصله ندار اگر نتدييايو فردا صبح !ديمسابقه را بخوانجهيو

م گ«بر مردمان» فارکس«رديگيسخت !.»ريسخت
م» صورت سوال«يآن است كه وقتتيواقع م كردم،يمسابقه نوبت سوم را طرح تريكييدرحال برگزار كردميفكر نياز ساده

نم! هستميمسابقات هفتگ گو دانستميو بينكته كوچكنياايكه نشيكه من انتظار داشتم حداقل آنيبه راحتانياز دانشجويمياز
اليرا حدس بزنند، تبد عظيو پارادكسينحرافايبه نكته غميبس !حل گردد رقابليو

نليدل البته !ستيچ دانميمزيآن را

اليدل چنيآن اي، بدجورزياست كه متاسفانه شما به دو !ديعادت كرده

بو اميايتا من راتيدو ذهننيا-راتيدو ذهننيو ب-! غلط دهياحتماال اندازم،ياز سر شما زينگريهفت هشت تا لباس آخرت
!پاره پاره كرده ام

، پدر جد بنده را درآورده استتيذهن دو :غلط شما كه عوض كردن آن

پ-1 ! استينيبشيبازار قابل

پ( ميچرا تا شما را اندك دانمينميول!ستينينيبشيكه البته قطعا قابل و اقسام تحل كنميرها بريمبتنيلهاي، بالفاصله انواع
قب» بودن ماركتريپذينيبشيپ« هاكيهارمونيالگوهالياز ويايو زوابويفيو نسبتهاكيكالسيو پترن و فالن .... گن و فالن

ا! بعله«:، كه مثالكيتاپيتو شوديمريسراز قيپترن ولفنيچون ، و حتما تا فالن نقطه سقوط بوده است پس همانا كه بازار طعا
!)خواهد كرد

الس«-2 ا لگريتحلكيچون است،يبديليخزيچ» استاپ پيحرفه !درست باشدديباشيهاينيبشيهمه

ا( زيمدلنيالبته باليتحلكي«كهدييگويمادياش را هم ، حتما »!به تارگت برسدديدرست

ا كه و بزرگترستينينطوريواهللا باهللا پايكيخود،شنيهم از هر پنج پوزايدنيدرهايترني، كه رساننديمانيرا با ضرر به و بخدا
ميزيچچيه نم زانيهم از و تخصص واعتبارشان كم )شوديدانش
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بااستيادهيچيپاريبسزيچ» فاركس«-3 مديو و فرمولهاميتوانيتا تر زتريرينكات تا در آن موفقميريبگاديرايو سخت
!ميشو

م( بسيكه بجا. مسابقه نوبت سومنيهم شوديكه نمونه اش بداريبساريآنكه جواب و اديآن را بدهيهيساده و گشتهدي، رفته
ترديا ترنيو سخت پنيو دور از ذهن ادايحاالت ممكن را ايوبراديكرده !)ديمن نوشته

؟ .... جان

!!د؟يفرموديچ

ا من كه گفتم دو تا نكته،«:دييگويم » شد سه تا؟نيپس چرا

!ميبه تو بگويمن، آخر به چه زبانزيعز

نگ انقدر !ريسخت

زم حاال ولنيمگر ، !آن سه تا نكته گفته باشم؟يبجايبه آسمان آمده است اگر من گفته باشم دوتا

پكيكهميما زبانم الل درحال نگارش قران هست مگر و زمشيواو آن پس فنيبشود، !گردد؟ كونيو زمان كن

م بابا و احتمال استيصرفا مبتن فاركستمام.ديكنيجان، بخدا اشتباه جا! بر آمار ويهمه و استثنا آن مملو است از خطا
.خالف قاعدهيرخدادها

م تمام كن» درصد مواقع90در«اي»بايتقر«اي» معموال«كلمهكيآنهايبه انتهاديتوانيجمالت من را .دياضافه

تر آخر م دكردنيچرا انقدر و ميمتريليرا خشك اد؟يكنينگاه پيكار را برانيچرا انقدر و !د؟يكنيمدهيچيخودتان سخت

ازيچ فاركس، خانمها، بخدا قسمانيآقا ! استيساده

ميكه تمام كاردييباور بفرما- و شما خرم،يكنيكه بنده و معامله كردنديصرفا همان و پدريو فروش و پدربزرگ است كه پدر
ن پزيپدربزرگ ما ميبه سادگشي، از ده ها سال و دكان خود انجام !اند دادهيو در حجره

و بعدا گرانتر بفروشديزيچكييكس نكهياصيتشخ«- نيواقعا انقدر كار دشوارايآ» را ارزان بخرد، به هزار جورازياست كه
و اند و قانون داشته باشد؟ كاتوريفرمول !و قاعده

ادييباور بفرما- دريكارنيكه م فاركسكه شما و همان معامله كردنقايدقد،يدهيانجام بيهمان كار دكاننيسوادترياست كه
ن و حجره داران بازار .قادر به انجام آن هستنديبه سادگزيداران

ادييباور بفرما- ميكارنيكه خر«همانقايدقديدهيكه شما انجام است، كه بقال سركوچه تان» گران تر فروختن«و»دنيارزان
ميهم بخوب .دهديانجام

رويزيچنيادييباور بفرما- ميكه شما بر نهيتوريكامپيبازكينهد،يكنيچارت خود مشاهده و  انهيراازيامتايعددكياست،
بهمتيق. است»متيق«صرفا نمودارنيا!يا خر» كاال«اي» جنس«كيمتعلق الاقل قصداي!ديآن هستدنيكه شما در حال

.ديآن را داردنيخر

ه buyكهدييباور بفرما- ، ن. با دست تكاندادن آن دالرفروش كنار چهارراه استانبول ندارديتفاوتچيكردن شما مانندنايعزياو
ن. فروشديم»وروي«و خرديم» دالر«شما  شقايدقزياو سعمانند جا كنديميما جا توانديمكهييتا دالر را تا و تا جاكهييارزان تر بخرد،

!دارد گران تر بفروشد

هم. از ما گفتن بود خالصه !انشاهللا كه شنفتن.... از شما

، خنده تان خواهد گرفتميكه جواب مسابقه نوبت سوم را بگو االن !، از دست خودتان

ايبجا نكهيا از پ،يسادگنيپاسخ به !، خنده تان خواهد گرفتديجوابها گشته بودنيتردهيچيبدنبال

:ديگفته بود نكهيا از

ف61چون فالن جا سطح«- ،» استبويدرصد
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جا«- قوكيچون فالن »استيتيحما- مقاومتيسطح

،»قله وجود داشته استكيچون در آنجا قبال«-

ق«- المتيچون من در فالن كتاب خوانده ام كه ب وت،يدر موج سوم رشيهرگز ، »كندينمسيترياز فالن نقطه

»...چون«-

ا از  .... حرف ها خنده تان خواهد گرفتنيهمه

جا... دي–شما بودم، به حال خوديهرچند كه اگر من بايدگاهو به حال زشهيتديكه و ، روريبردارم  كردميمهيگر- كنمشيو
!

 به ھمراه پاسخ آن نوبت سوم-یمسابقه ھفتگ

:مسابقه سوال
ز در تاريشكل م GBPUSDمتعلق به زوج ارز M15ميفرمي، :دييفرمايرا مشاهده

ا پشنيپوزكي نگها،يمووتيو باتوجه به وضعك،يتاپنيبرطبق مطالب آموزش داده شده در را) Buy Stop(ديخرشياز نوع
منيآخريدر باال .ميكنيقله، ثبت

ايعالمت گذار A,B,...,Eكه آنها را با حروفيسطوحنيب از ايرا برانقطهنيبهتركيكدامم،ينموده معاملهنيحدضرر
)Stop Loss (كند؟يم شنهاديپ 

:1ييراهنما

انيبهتر ، نقطه زيحدضرر و بطور همزماننيبه بهتر-رارياست كه دو شرط :ديبرآورده نما- شكل

.كندليضرر را به معامله تحم زانيمنيكمتر-1

. داشته باشد مت،يقياحتمال برخورد را با حركات تصادفنيكمتر-2
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ميجواب مسابقه، به آن سادگ:2ييراهنما !ستيند،يكنيهم كه فكر

: پاسخ

Cسطح)3نهيگز -------Bسطح)2نهيگز----Aسطح)1نهيگز

Eسطح)5نهيگز -----Dسطح)4نهيگز

نمشنيگرفتن پوز MACD كاتوريدر اندييباتوجه به وقوع واگرا)6نهيگز .باشدي، اصال مجاز

:جواب
م ايتوان برايدو حالت مختلف را ، تصور نمودنيادامه :نمودار

ق-اول حالت پامتياگر حتنييبه سمت و .تر برودنييپازينيآبنگيمووازيسقوط كند

ق- دوم حالت رسمتياگر و پوزيآبنگيبه موودنيقبل از .ديما را فعال نماشني، مجددا به سمت باال گردد

:دو حالت فوقيمربوطه براريهم تصاونيا

دريكه تمام بحث ما درباره نموداردييلطفا دقت بفرما و بعنوان مثال. گذاشته شده استشيبه نما M15ميفرميتااست كه
اهيقضديشام،يقرار داشتM5ميفرمياگر در تا .شدينميسادگنيبه

م M15ميفرميتاو باتوجه به آنكه دربارهيفعلطيدرشرا اما زم،يكنيصحبت مريحاالت مذكور بصورت :ابنديبسط

ق-اول حالت :تر برودنييپازينيآبنگيمووازمتياگر

قيطبق قواعد نصورتيا در م،يگفته بود» كامل NTZ«هيبه ناحمتيكه درباره ورود

ق به زمتيمحض عبور و آن را از پلت فرم معامالت BuyStopمعاملهديبا،يآبنگيمووريبه خودمانيمذكور را كنسل نموده
.ميي، حذف نما
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ق-دوم حالت پمتياگر رسشي، :، مجددا به سمت باال برگردديآبنگيمووبهدنياز

قنيبنابرا ماند،يميهمچنان دست نخورده باق BuyStopشنيباتوجه به آنكه پوز نصورتيا در آنمتيبه محض صعود و عبور
انياز باالتر مكيمعامله بطور اتوماتنيقله، .گردديفعال

ازنييپايدرواقع قرار دادن استاپ الس در نقاط پس زا هودهيبيعمال كار، M15ميتايآبنگيمووتر  است،ديو

و منطقاريبسيضرررايز بيبزرگتر از حداكثر معقول ، اليبه معامله خود تحمليدليرا نكهيدرحالم،ينموده بهيازياصال
.، نبوده استيحدضرر بزرگنيچنرشيپذ

،و ، هماننينقطه بعنوان كوچكترنيبهتريعنيجواب مسابقه !خواهد بود»Bنهيگز«حدضرر

ايجمع بندكيبا توانميم اكنون بينكته مهمم،ياز آنچه گفته :كنمانيرا كه خدمتتان وعده داده بودم،

:يحدضرر منطقنهيشيب- نكته

جا شن،يپوزكييو معقول برايحدضرر منطقنيشتريب تايآبنگيموو گاهيبرابربا همان ! باشديم M15ميفرميدر

هو ن چوقتيدرواقع ا استاپنقطهاي حدضرركهستيالزم ، بزرگتر از  گردد،»يمنطقنهيشيب«نيشما

اييكه استاپها چرا غنيبزرگتر از اري، بييضررها نكهياز و ه كنند،يمليرا به شما تحمليدليبزرگ عادهيفاچياصوال يديو
.تان نخواهند داشتيبرايگريد

عزك،يتاپليخاطرتان هست كه در همان اواايآ كه راديايزيدوست : گرفته بودند

ها«- »روش، انقدر بزرگ هستند؟نيايچرا استاپ

د(و چرا«- رسكير!) خودشاندياز ن ستميسنيا وارديبه »ست؟ي، مناسب

اد،ينيبب تع نجاستيمساله بس تارگتاي حدسودنييكه تراري، كار پيراحت نقطه بعنواننيكردن بهترداياست نسبت به
الس« !» حدضرر«اي» استاپ

بو ، برايبهتريكه چگونه حدضررهاميريگيماديم،يرويمشيپ شتريهرچه ما تعيرا .ميينمانييخودمان

ادريتركيتفاوت اتفاقا !استنيهمقايدقزين آماتوردريتركيبايحرفه

ترصيتشخيهردو بتوانند جهت حركت بازار را به درستديشا ادريدهند، اما خواب«نيكمترو»حدضرر«نيبا كمتريحرفه
نت»پول منيدر بهتر جتايو ، گرددينقطه وارد بازار

نمدريتريول ب» استاپ الس مناسبنييتع«با مشكل توانديآماتور چون د،يايكنار

مو ، پس البد تبدصياست كه قادر به تشخيكه حاال كه چند صباح كنديچون فكر دريترنيبه بزرگترليجهت حركت بازار شده
ق(!!) گشته استايدن الس«گذاشتنديپس بطور كامل م» استاپ ، زنديرا

سو !شده انديطراح» بدون استاپ«كه اصال روديمييو روشها ستمهايبه اشتباه به سراغ

ا غافل ديصرفا در باتالق نكهياز كمايريگام گذاشته است، كه و ، بهيهمه هستي، باالخره روزاديزايزود ، و ندارش را و دار
!ديو درخود خواهد بلعدهيكشريز

ادريتر تفاوت تريحرفه و قدرت تشخدريبا ، در نگاه نه. است» نقطه ورود«نيو بهتر» استاپ«نيبهتريشان براصيآماتور و
!»تارگت«نيبهتر

مسرديگيماديدو سال سر وكله زدن با ماركت،يكيبعداز (!)يهر ننه قمر وگرنه پريكه چطور آنپيحركت بازار تا چهار پنج
پ ، !!دينماينيبشيطرف تر
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.روز چھلم
رودیتر :گپیکردن بر

ھا- اول بخش  آغاز ھفتهیگپ
، مثل»گپ«عملكرد" ف» خالء«در بازار !نيآلبرت پشوت-"!استكيزيدر

م! با شماستحق/.سالمزميعز دوستان !دييگويراست

ويكه آن اسپانسر را در بااليكس ، ديارانيسر وگريچون شما را در كنار خود داشته باشد، چه غم از پا گذاشتن در النه شغال
رواي !دم عقرب دارد؟يبر

و با اطم پس ، تيخاطر نانيبه احترام شما هشينيزبيكه از مياريو و و دانميشما دارم، كه خودتان بهتر از من به فكر حفظ
اح نمد،يمقدس هستطيمحنيراست از مكيو دهميآن بحث تلخ را ادامه امروزتان درنظريكه برايبه سراغ نكات روميراست

. گرفته ام 

م،يرا خدمتتان بگو» كلمه«كيدياجازه بده فقط

هم كه !» متشكرم«:دي، قطعا بغضم خواهد تركميكلمه را هم نگونياگر

،و !درواقع امشب شمااياما درس امروز

، قبال خدمتتان توص اگر كههيخاطر مباركتان باشد : كرده بودم

تر«- »!دينكنديشب ها را

كهيول : بعدا گفتم

تردياگر اصرار دار«- زيارزهايالاقل صرفا بررود،يكنديكه حتما شب را كنيشب »! jpy, aud, nzdيعنيد،يمعامله

م اكنون :كهميگويهم به شما

تر كشنبهي«- »!دينكنديشب ها را

ميول بس دانميچون بنياز شما لحظات آغازياريو حتم دارم كه ميپا داريماركت را ادينينشيچارت كامل نطوري، پس حرفم را
:كه كنميم

ترديخب، اگر اصرار داراريبس«- اد،يكنديكه امشب را حتما يگپهايكردن برروديتر:دييروش معامله نمانيپس الاقل فقط به
»!آغاز هفته

بكيشروعيوقت ها برايبعض ، بهتر است كه از انتها به ابتدا !مييايبحث

كنريزريلطفا اول به تصاو پس !ديدقت

اخيشنهاياز پوزيريتصو كه درريهفته هممياز كالسهايكيبنده است، انيدر ، كه از قضا دربارهيدوشنبه كه گذشت
م گپ آغاز هفتهيبررو دكردنيتر :ميكرديصحبت
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:ن

!رتبهيكارمند عالكيمعادل حقوق روزانهين

ترقيدقيشده باشد تا به بررسايمه تانيبراي فرصت
.دخودتان از قبل متوجه شده باشي–مي آنها نما

 به سبک پشوتن دوره مقدماتی

ميشنهايپوزي ، قبل از فعال شدن دهديمذكور را نشان

:معامالت مذكوريانيپا

م ، عني،! دالر معروف50درحدود همان شوديحاصله

ب و تا كشيمنزل اندكمياي شد، .ديبخشيم.ديطول

، وقفه افتاد، فرصياه كه به اجبار در ادامه مطلب
راياري از آنكه بنده شروع به گفتن آنهاشپي–نكات

ب فارکس

ي، مختصات رقمريتصونيا

ا نتيريهم تصونيو جهياز

يمجموع سودهابايكه تقر

ا دفتر قطع نترنتيمتاسفانه

ا دوارميام دقنيدر قهيچند
بسد،يفوق بپردازريتصاو يو
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:گپفتعری–اول نکته
.نديگويممتيقيو جهشيبه حركت ناگهان گپ

قيعني ، اولييهنگام بازگشاكهيشده است، درحالليتومان تعط 100متيبعنوان مثال بازار با قنيمجدد آن مثالمتيمعامله در
ا. تومان انجام گرفته است150 انيدر با«كهمييگويم نطوريحالت ا» باز شده استييتا50گپكيبازار منيكه  توانديگپ

پايجهش«برعكسايو» رو به بااليجهش« .باشد»نييرو به

ترييشناسايبرايراه بعنوان مكيراحت ، كننيچنديتوانيگپ ايكه نوك مداد خودتان را برروديفرض ود،يچارت قرار داده
روديقصد دار مسيكه بدون برداشتن نوك مداد از قرينمودار، شد.دييرا دنبال نمامتيحركت ، نوكديهرگاه مجبور به ناچار

ا شتهچارت بردايمداد خود را از رو و مجددا در نقطه زمنييپاايباالتري، ، آن را بر چارتيبرروديببخش(دياربگذنيتر
باديمطمئن باشديتوانيم!)ديبگذار .ديروبرو هستيگپ واقعكيكه

م-نکته دوم . شوديگپ معموP پر
ف به ع»!نيآلبرت پشوت«بزرگ معاصر كدانيزيگفته ف» خالء«مانندنايگپ در ماركت !استكيزيدر

هرليهمواره تماتيهمانطور كه طبعيعني ا»ييخال«دارد كه ن.ديبه سرعت پر نما شود،يم جاديرا كه درون آن هرزيدر بازار
شد»گپ« ايديفشار مسدينمايم جاديرا برماركت قريتا درصورت امكان و ، را مجبور به پركردنمتيحركت بازار را كج كرده

.ديگپ مذكور نما

فكيديبگذار ميآب معدنيقوطكيايسيپاكت ساندكياتيمحتو شماكهيبعنوان نمونه هنگام. بزنم تانيبرايكيزيمثال يرا
آند،يمك اكيدرون اد،يينمايم جاديخالء ننيكه ميرا به هوايبزرگيرويخالء و در اول كند،ياطراف وارد نيتا به محض امكان

دريفرصت با جار محونشدن هوا به اط،يآن .خالء پرگرددنيمجددا

ن در همنايعزيماركت قيعنيصورت است،نيبه ا»گپ«كيو وقوعمتيبه محض پرش ننيدر بازار، از طرف يبزرگيرويگپ
م و تقاضا فزونيفشار ناشكهيهنگام(فرصت ممكننيتا در اول شود،يبر بازار وارد اهيسكيمانند) گرفتياز گپ از فشار عرضه

قايچاله .بكشاند خودرا به درونمتيباتالق،

د؟يرا بخاطر داريشكل قبلايآ

و پركردن گپ مذكور نمودهيكه گپ مذكور، چطور با فشار بزرگديكن نگاه ، ، آن را مجبور به خم شدن كه بر ماركت وارد كرده
:است
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م ق كند،ي سقف آن برخورد و مت،ياحتمال بازگشت

ن هايدر آن نواحزي از قبل يمستحكمي، مقاومت
هاد،ي نگاه كن و دره رايفراوانيممكن است قله ها

: آغاز ھفته
بدي روش و ميهينسبتا ساده . رسديبه نظر

با)كفاي(سقفشكستن و بتواند گپ مذكور شده

ق حدديريبگشنيپوزكي مت،ي همسو به جهت نفوذ و

 به سبک پشوتن دوره مقدماتی

و کف :»گپ«سقف
م-تيمشابه سطوح حمانايع  كنند،يمقاومت عمل

س خواهديمي و بعنوان مثال به وارد محدوده گپ بشود،
، بس .استاديزاري درون گپ مذكور

دقكيف ، ايدر سطوحقايگپ قرار گرفته باشند، كه
و همچنيحت.ه باشد نمودار را نگ ندهيآنياگر گذشته

.سطوح قرار داشته استنيهميبرروقا

رودیروش تر گپ آغیکردن بر
ا ترميگفت نجايه تا هانيچنيبررودي، روش ،ييگپ

كندي عجله نكن به»متيق«تاديو آنقدر صبر شكسموفق
. كند

م«ديگو است كه همسيكاف»شونديگپ ها معموال پر
، دهگريديدر انتهايعنيع مقابل ، قرار .ديگپ

ب فارکس

س-نکته سوم.
و كف ع»گپ«كيسقف

ق نصورتيا به يوقتمتيكه
آن در نفوذ بهييعدم توانا

و كفيحت چه بسا كه سقف
، وجود داشتهيبررو چارت

دقديكندايپ قيكه نوك آنها

ر-چھارم نکته
كهيبه مجموعه نكات باتوجه

است ابتدا مطلقا عجليكاف
ك صالبت به درون آن نفوذ

ا باتوجه منيبه گيقانون كه
ن در ضلعزيسود خودتان را
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، ساعت حوالنيبعنوان مثال در شكل فوق، كه مربوط به دوشنبه هم ق3يهفته گذشته به درونمتيبعدازظهر، است با ورود
م،يريگيم Sellاز نوعيدستشنيپوزكيگپ،هيناح

نو ،زيحد سود خودمان را پيعنيدرست در طرف مقابل ازپيچند گپ«باالتر م» كف .ميدهيقرار

د البته ميگريكار دهميتوانستيهم كه اميانجام را صرفا چند SellStopشنيپوزكيبوده است كه از همان ابتدا نصورتيبه
،ميكرديمفيتر از سقف گپ تعرنييپاپيپ

زفيباتعر وسپس و و زندگ وتريكامپش،يخوانيحد سود و بدنبال كار ميخود را خاموش كرده !ميرفتيخودمان

را-1 تذكر ايياز روشهاكيهريبرمبنا- حد ضرر خودتان كنديكه تاكنون آموخته قلهنيآخريمثال آن را در باالد،يانتخاب
.ديقله ماقبل بگذارايو

هايو ايقله مناسبچياگرهم پيرا درفاصله و مثالديتوانيمد،ينكرددايمعقول بگپيپ30بصورت ثابت .ديريدر نظر

زنييتعيكه براديتوجه داشته باش-2 تذكر و ن!ديمته به خشخاش نگذاريليخش،يخوانيحد سود خطستيو الزم كه حتما
مديكش بردار گيمتريليو بصورت !!ديكنيريسطوح دو طرف گپ را اندازه

گپنياتيواقعرايز مياست كه اصال ساد،يكنيكه شما در پلت فورم بروكر خودتان مشاهده يبروكرهاريممكن است با آنچه در
مگريد ! متفاوت باشديتا حدود شود،يمشاهده

امياز نكاتنيا ا!! است كه خودم آن را كشف كرده هنيو قطعا ايگريديجاچينكته را تاحاال !دينخوانده
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ها بعنوان كنريزيمثال به شكل :ديدقت

و تصو IFCسمت چپ متعلق به بروكرريتصو درياست .باشديم UNI-FXبناميگريسمت راست متعلق به بروكر

هاميمر( ، فراموش نشود لطفايآگهيخانم، قبض !)آخر ماه

اليكه بدلدييفرمايم مالحظه كهينمودار- قرار دارنديمختلفيكه در كشورها-دو بروكرنيساعات آغاز بكار متفاوت را هم
م به دهدينشان .استيدچار اختالف زمانگريكدينسبت

مسكيدر شكل فوق، چون در حدود UNIمثال بروكر بعنوان نريتا دو ساعت، زودتر باز شده است، لذا كاملزيحركت گپ را
م  دهد،يتر نشان

همو ترليدلنيبه تريكه صرفا برمبنايدريممكن است رختيابعاد گپ را متفاوت از آنچه در واقع كند،يمديشكل سمت چپ
.داده است بپندارد

بهريتصو درواقع ال UNIمتعلق . سمت چپ شروع شده استريل، زودتر از تصوچهار كنديبه اندازه سه

ايبرا ، نقطه شروع به كار بروكرريدر تصود،يبشويفاصله زماننيآنكه بهتر متوجه با IFCسمت راست آبكيرا  رنگيفلش
.مشخص كرده ام

دنيهيبد البته هاياست كه هزاران بروكر در سراسر ن چكداميوجود دارند كه ساعات آغاز بكار دزياز آنها !ستين كسانييگريبا

ا پس نكيرياست كه شما صرفا به تصونيراه حل !نديكه درمقابل چشمانتان قرار دارد نگاه

و انتهاو بيينقاط ابتدا اشيگپ را وحدهياز اندازه بصورت و نبيآل !دينيمنزل

هم صرفا كهياهيناحكيا،يدنيتمام بروكرهاياست كه احتماال برايكافديحد بداننيدر ، در آن وسط وجود داشته است
پيفاصلهكيمتيق . را جهش نموده استيپيچند ده

و كف آن چه اعدادقايدق نكهيايول زيسقف پذاديبوده اند، نه و نه اصال بدست آوردن آنها امكان !باشديمريمهم است

ا-3 تذكر و صرفا متك»يليتحل«روش مطلقا جنبهنيباتوجه به آنكه و احتماالت استيندارد شا. بر آمار بههيشب شتريبديو
كهنيبنابرا(!!) مانديميوتريكامپيباز كجوري :الزم است

ركييتمام پول خودتان را صرفا بررو- اوال ، ،ديينفرماسكيجفت ارز خاص

، مشاهده فرمودنياييهمانطور كه در شكل ابتداو سهديمقاله و برروايحداقل ، يچهار نمودار مختلف را همزمان باز كرده
، بطور همزمان پوزيگپها .ديينمايريگشنيموجود در همه آنها

بسيحجم معامالت-دوما چاريخودتان را هميزيكمتر از آن مشهيكه كند،يداديمبنا قرار .ديانتخاب
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م باد،ييفرمايمشاهده ياكانت با موجودكيبنده
: اختصاص داده ام

ا مانيبكيتاپنير ، كه حجم استانداردديدانيشده

همكي معادل و استاندارد يميشگيسوم حجم مجاز

م .ابدي تا بعدازظهر دوشنبه هم ادامه

 فارکسی مقدمات

:ه

آموزشیروزه40ی مستمر خود در دوره
اتي موفق و بهنکیپشت سر گذاشته

م وبا 100$هياولیموجودبا کرويحساب
تریايب تجربه در دن نگیدیشگفت آور

شاگرد جناب مستطاب نژادی مشھور
یفاقد اعتبار قانون شانیایھردوی

بی و قابل استفادهیالمللنيو بوده
د .باشدیم گرانیز

:م

 شناپشونامشونایاستادباباکر

 به سبک پشوتن دوره مقدماتی

مش) استيقبلريكه تكرار همان تصو(ريزري در تصو
روش اخنيايالت را برا 0.03با حجمييشنهاي صرفا پوز

، درحال0 كه قبال درييطبق استانداردهاكهيالت است
.الت باشد 0.1حدودديبايت

و مفرحيوتريكامپيبازنياي برا صرفا معا(!) جذاب

هادي داستان تر ت كشنبهييكردن در شب ، كه البته بعضا

دوره مقدیطیگواھیاعطا

م ، به اط;ع و سرور فراوان رساندکهيت

و مستم.......................... با حضور فعال
ایسطح مقدمات- پشوتن منی، دوره را با

. استدهیگردلیناسطح اول

ا منیفوق از حسکیبا افتتاح توانديپس
، به کسبPت 0.01با حجم مجاز،ی بخش

استاد پشوتن مشیتوسط جناب آقای
و امضادهیگرددیيتاريب یو بدون مھر

و موسسات دولتهيکلرشی مورد پذ ینھادھا
مدري ازهیجذب سرماایوهیسرماتیریاز

 افزون شما

----------------------------------

نژاد

دویامضا

استادباباکر

ب فارکس

د بعنوان مثال همانطور كه
، صرف 2000يحدود دالر

0.03صرفا شنهايحجم پوز
اكانتنيچنيشنهايپوزيبرا

پ پس بيشنهاديحجم بنده
.باشد

هم از داستنياخوب،اريبس

اع

، با مسرلهينوسیبد

...خانم/یآقا جناب
فارکس به سبک پش

ک سدریتریفيمقام

فویصاحب گواھ-
بیانجام معام;ت دو

.بپردازد

ا- یگواھنیاعتبار
کبیاستادباباپشونا

.است

مذکور موریگواھ-
غیبه ھرمنظور يبه

روزتيموفقديام به

---------------------

:اولیامضا

نژیمشھور پشوتن
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:منبع
:)يمقدمات(بخش اول-به سبك پشوتنديتر:يآموزشكيتاپ:تاپيك/فاركس ايران: انجمن

http://forum.iran-egold.com/showthread.php?t=8222 
:درصورت فيلتر بودن آدرس باال ميتونيد به آدرس زير مراجعه كنيد

http://iran-egold.com/forum/showthread.php?t=8222 
 

فني خب و توليد شد دوره مقدماتي فاركس به سبك پشوتن ويرايش  تموم

و پيشرفته نيز باشد كه در اسرع وقت سعي ميكنم آنها را نيز كنممنتظر دوره هاي متوسطه و تنظيم  تهيه

و سيصدو نود/با تشكر وحيد زارع و هفتم ارديبهشت ماه سال يكهزار  صبح 10:45ساعت/ بيست
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