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 خدا نام به

)دوره متوسطه(بخش دوم-به سبک پشوتن فارکسآموزش

 مقدمه
!سالم

كهميكه قبال خدمتتان گفته ام، تصميليبنا به دال روش اددادنيو فاركسشروع به آموزش دوره صد روزهكييطگرفتم
ايو كسب سوداور دموفقيتر .ميحرفه بنمانيمستمر در

و ذات اگرچه !كيآكادم» دانش«و» علم«است تا مثال» مهارت«و»فن«يبه نوعهيشب شتريب»دكردنيتر«نفس

ترو و روش و تازه آنهم به صورتگريديشخص به شخصكيدياساسا انتقال آموخته ها م كطرفهي، ، مطمئنا نه سريو از راه دور
و نه ممكن . است

م اما تريبا صد روز زندگميتوانياعتقاد دارم كه و با اراگريكديدر كنار دكردنيو تبيجيتدرهي، و قواعدنييو گام به گام اصول
 نگ،يديتريو اساسهياول

سعژهيبو و تمرياگر به همراه و قابل قبول دستيجيشما باشد، انشاهللا به نتايعملنيو تالش مستمر .ميابيمناسب

كه درست و بندهيمهارت شخصكي»دكردنيتر«است دچيهاياست دتي، قابلگريكس و آموزش آن را به  گرانيانتقال
م،يندار

صح توانيم اما و رسم سوحيبا نشان دادن راه و با انگ»درموفقيتر«كي گاهيجايگام برداشتن به كمكزهي، به شما جوانان مشتاق
 كرد 

دهيابيهم روند دست تا و فرو غلطد،يتان را به سرمنزل مقصود سرعت پدنيو هم از اتالف وقت و مخاطرات ،شيدر دام ها رو
!ديينمازيپره

نت از ا شوديمجهيآنچه گفته شد تر«مطلقا آموزشكيتاپنيكه هدف ما در !ستين»كردن به سبك پشوتنديروش

و الگو«روش را صرفا بعنواننياميبنا دار بلكه ب» زندهييمثال و معرفميتا بتوانم،يكنانيخدمتتان يدر كنار آن به آموزش
 نگ،يديترهياولميو مفاهياصليستونها

تر« همچون و اصول و ...و»يشخص ستميسيروش طراح«،» نحوه نگاه به حركات بازار«،» فلسفه ماركت«،»ديقواعد
ايموارد .ميدست بپردازنياز

ا بعبارت ا نجايبهتر ما در ايطمنتاميدورهم جمع نشده تر«،يجلسه آموزش 100فشرده شامليدوره به»دكردنيروش را
! شما آموزش دهم

اديهست شمانيا بلكه بهليراه تبد«مدتنيكه قرار است در ب» موفقدريتركيشدن !دياموزيرا از من

پو و !آن با خود شماست مودنيبقول معروف نشان دادن راه با بنده است،

پا- ، تعدادنياانيقطعا در ادريتريدوره ،ميو كامال موفق خواهيحرفه  داشت

تر كه ش دكردنيشروع به و اصولياوهيبه ، كننديميموفق

تغيبا نگاهو ، اساسا و ذات آن ، شروع به كسب سودآوررييكه نسبت به ماركت دايداده اند و ايميمستمر يمشهيپنياز
!ندينما
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ب- ديشماريو متاسفانه حتما تعداد نگرياز مخاطبان ، كه صرفا چند روزميخواهزيرا ايداشت ي، براكيتاپنيرا با حضور در
 كرده اند،يخود به بطالت سپر

نو و سالهاكيتاپنياكهيهنگامزيپس از آن ، مجددا همانند همه روزها ،يهم تمام شد  گذشته

سا به و اقسام ميو تاالرها تهايسراغ انواع و جستجويمختلف ، يستميسايبه روشيابيدستيخود را براانيپايبيروند
مكيو روباتييجادو  ...! دهنديادامه

:دورهیزمانبند
ايبندمياست كه تقس جالب دلنيايكه قبال برايسه مرحله اخيبرخليدوره انجام داده بودم، به نرياتفاقات زي، كه شما
بند،يآن هستانيدرجر و از !ديو رو گردريزادياساسا

م واتفاقا منميبيم كنميهم اكنون كه مشاهده اريبس(!)كيتاپنيايشده توسط اسپانسر اصليطراحيكه زمانبند رسديكه به نظر
و بهتر از آن طرح خامقيدق !شما انجام داده بودميبوده است كه بنده از قبل در ذهن خودم برايتر

ز،يدوره آموزشنياديجديزمانبند پس مريبه شرح . گرددياصالح

تغ دوارميام كنديي، عفو بفرماليذ راتييكه بنده را بابت اديو باور بديجديبندميتقسنيكه بنده خودم هم از اطالعيكامال
! بودم

م اگرچه جد كنمياعتراف خديكه طرح ! استيبهتر از طرح قبليلي،

تيبرخوهيشنيبد چون باياصليترهاياز تر(محسوب بشونديجزو دوره مقدماتديكه واقعا هم  دكردنيمانند بخش اول آموزش
ويبررو ا)رهيوغيهفتگليبخش اول از روش تحلايگپ ادهيمحسوب گرديدر دوره مقدماتنكيهم يليخينجورياند، كه اتفاقا

و منطق !تر استيبهتر

:روزهصديدوره آموزشنيايزمانبند

)روز40شامل(يدوره مقدمات-1

)روز40شامل(دوره متوسط-2

پ-3 )روز20شامل( شرفتهيدوره

پايشده در بخش اول را، كه به تازگهيمطالب اراديتوانيم اانيآن را به درميرسانده به سبك فاركسآموزشكيتاپ«،
،دييمشاهده بفرما»)يمقدمات(بخش اول-پشوتن

فاايو و سزارانيآقاكه با زحمتيخالصه نكاتيلهاياز كنهيته آذرباد ، استفاده .ديشده است

.!دي، عقب هستياگر از مطالب قبل- توجه . .

، دو توص زانيعزيبرا :و مهم را بطور همزمان دارمدياكهيتازه وارد

جدديآنكه بتوان براي–اولهيتوص انيكه ازايديبهتر متوجه مطالب د،يبشو گردديمهياراكيتاپنيبه بعد در

ازيبرانيهمچنو و استفاده تر«آنكه قادر به حضور ميكه توسط برخ»ديكارگاه زنده دي، باش گرددياز دوستان بنده اداره

دهيرا برايكه هرچه زودتر فرصت كنميمهيبه شما توص حتما جدديخودتان اختصاص و منظميتا بطور

و به و قوانيريادگيمطالعه ، نكات دوره(بخش اول-به سبك پشوتن فاركسآموزش«يعنييمندرج در بخش قبلنياصول
د،يبپرداز»)يمقدمات

.ديمرور چندباره خالصه نكات آن مجموعه را از دست ندهيحتو



 فارکس به سبک پشوتن دوره متوسطه صفحه9

اي–دومهيتوص پناگر تازه به مديا وستهيجمع ساديكنيو احساس ،ديعقب تر هستنيريكه از

ا بدون و بدون آنكه دلواپس عدم اطالع خود از نكات قبلينگرانيذره ، ديباشيصرفا خودان را با كالس همگام نموده

هم بالفاصله پانيو از جدريسايامروز پا به هميديدوستانتان از مطالب .ديياستفاده نما گردديمهياراكيتاپنيكه هر روزه در

هم فعال بميگلديكه بتواننيصرفا ادهيكش رونيخود را از آب و خودتان را با و هماهنگ نماكيتاپني، !استي، كافدييهمگام

م پس جدجيبه تدرديتوانياز آن ، بطور موازايمه تانيبرايتا هرگاه فرصتديكنيسعد،يو دركنار مطالعه مطالب به مطالعهيشد
.ديبپرداززينيمطالب قبليريادگيو 

: چون همانطور كه قبال گفتمدينباش نگران

،كياز آنكه شتريب»دكردنيتر« . است»يمهارت عمل«و» هنر«،»فن«كيعلم باشد

فنيريادگييراه برانيبهترو نايهر همزيمهارت .استازينمودن مباحث موردننيو گلچيمطالعه انتخابوهيشنيصرفا

 1389/ آذرماه/12/.نژاديمشهور پشوتن/.ديباش موفق

»سوره مبارکه والفجر«ازیاتیآ
فيو براك،يتاپنيا مطلعبعنواندياجازه ده زضيآنكه از بهيساريو بركت حضور در و اهل بتيپروردگار ، بينصيطاهرش

كنيبخش كوتاهتيرا با قراكيتاپنيايسنگ بنام،ينباش .مياز مكتوب مقدسش آغاز

جري، چرا كه دوستان كنميمميرا خدمتتان تقد» سوره مباركه والفجر«ازياتيآ ش اناتيكه از و ي، به اندازه كافرياخنيريتلخ
ن ، قطعا ايمكيمطلع هستند ويما هستند برايبرايروشنگر، درواقع دستورالعملاتيآنيدانند كه گام نهادن در راه پرفراز

پيبينش اراآن مودنيكه قصد :ميكرده

﴾2﴿ولَيالٍ عشْرٍ﴾1﴿والْفَجرِبِسمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحيمِ
و مهربان و طاقدمسوگند به سپيدهبه نام خداوند بخشنده و به جفت

إِذَا يسرِ حجرٍ﴾4﴿واللَّيلِ ذَلك قَسم لِّذي ﴾6﴿أَلَم تَرَ كَيف فَعلَ ربك بِعاد﴾5﴿هلْ في
، براى خردمند نياز به سوگندى ديگر است؟و به شب وقتى سپرى شود كرداى كه پروردگارت با عاد چهمگر ندانستهآيا در اين قسم ها

ادمالْع ذَات م7﴿إِر﴾ي الْبِلَادا فثْلُهخْلَقْ مي لَم ﴾9﴿وثَمود الَّذينَ جابوا الصخْرَ بِالْواد﴾8﴿الَّتي
بريدندسنگها را مىو با ثمود همانان كه در دره تختهكه مانندش در شهرها ساخته نشده بوددار ارمبا عمارات ستون

تَادي الَْأونَ ذورْعف10﴿و﴾ي الْبِلَادا فينَ طَغَو11﴿الَّذ﴾ادا الْفَسيه12﴿فَأَكْثَرُوا ف﴾
و بناهاى بلند و در آنها بسيار تبهكارى كردندهمانان كه در شهرها سر به طغيان برداشتندو با فرعون صاحب قصرها

عذَاب سوطَ كبر هملَيع ب13﴿َفص﴾ادرْصلَبِالْم كب14﴿إِنَّ ر﴾............
تا آنكه پروردگارت بر سر آنان تازيانه عذاب را

فرونواخت
............زيرا پروردگار تو سخت در كمين است

مرْضيةً راضيةً كبإِلَى ر ﴾30﴿وادخُلي جنَّتي﴾29﴿فَادخُلي في عبادي﴾28﴿ارجِعي
و راض ، به نزد پروردگارت بازگردتي، وبارضايخشنود بهرچه تمام تر و در بهشت من داخل شوايو به ميان بندگان من

!كنمياداوري تانيتلخ گذشته را برايمجددا روزها خواستميراستش نم

ديول هدميهرچه فكر كردم هميگريدزيچچيبا و الهام بخش تر از نماتيآني، كه بهتر ، !را آغاز كنمدميجدكيتاپ توانميروشنگر باشد

ا ادتاني  نقل كرده بودم؟ تانيبرايرا قبال چه زماناتيآنيهست كه

!هست كه داستان آن از چه قرار بود؟ ادتانيو

، هنگام ادتانيايآ و انزواكهيهست كه در آن شب تيدرخلوت ، مشهيشبانه خودم و احوال زدميبه آنچه ذره ذره ساخته بودم  داشتم؟ي، چه حال

آ دانستمينم ميدارم تقاص گناهايكه  دهم؟يرا پس

و كوتاهيدارم مجازات كم كارايو ميام  دهم؟يام را پس

و گمراهديشا كردميم فكر چنيبرايشده ام، كه منجر به عقوبتيكسانينادانسته موجب ضرر و ،  من شده است؟يبرازينيعاقبتنيآنان

مو ايبا خودم كلنجار ا نهمهيرفتم كه پس و انيتماس ميهمه نامه ، رسديكه هرروز به دستم
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ميجوانان كه اييكه پس از آشنا كنندياز سراسر كشور، بوضوح اعالم و جبران ضررهاك،يتاپنيبا آ شانيشروع به كسب سود اايكرده اند، پس نيهمه
و كتاب آخر  گرفته شده است؟دهي، ناديها درحساب

او  درست درشب چهلم رخ بدهند؟ديبا نهاياصال چرا همه

بگقيانتظار داشتم كه قاعدتا مورد تشوكهيدرست در لحظات چرا شد رم،يقرار !شوم؟يمهيوجه تنبنيدتريپس چرا دارم به

ايهيچه تنبو پايرا انجام بدهيكاريكه باتمام وجودت بخواهنيناگوارتر از وليبرسانانيو به ل!نه:كهنديبه تو بگوي، !يآن را ندار اقتيتو

شن به اي، تفالدميهرحال اذان صبح را كه و  ...آمدنداتيآنيزدم

با دانمينم ويآن را ناشديكه و اقبال بدانم ؟اياز شانس  !! خرافات

شبيول سپ-من در آن ، بهنگام بيتناظر-دمدهيالبته شب كه نه ماتيآنيانيرا كه در و اوضاع خودم ،دميدي، با حال

اييروزهايبرايحساب بشارت به و ، قلمداد كردمياميبهتر !روشن تر

آ دانمينم مثال دهيشبها«درست است كه ترجمهنياايكه با»يده بگزين» صدگانهيشبها«را متناظر !نه؟ايميريدرنظر

م»نيعابد«واژهايآايو همميتوانيرا عزيفعلتيجمعنيمعادل  از شما نام برده بودم؟» امام دگانينورد«كه قبال با نامييشمانيهم!م؟يبدان زانيشما

؟....ايآو

و چه تقديبهرحال چه ناش... و اقبال بود ،رياز شانس و سرنوشت

و ترديعل من پيو دودليديرغم همه شك ، آن را به حساب و اطمياميكه داشتم نو نانيدلگرم كننده و آن را ، روشنيا ندهيآ دگريبخش گذاشتم
!نمودميتلق

نو ماريبسزياكنون همنميبيخوشحالم كه بس» رحمت«شهيمثل ازشيباريپروردگارم .من بوده است»مانيا«تر

من چرا و ترددياو داشتم، اصال نبا» رحمت«بهيكاف»مانيا«كه اگر !شدميميو دلواپسدياز ابتدا انقدر دچار شك

 ام من را تنها گذاشته است؟يدر كدام برهه از زندگ مگر

 هرچه تمامتر،ي، بالفاصله با قدرناشناسيمشكلنيهنوز بهنگام مواجهه با كوچكتر كه

م بطور نه كنميكامل فراموش اكه انگار دنيانگار كه در همه ، كس و نگه دار من بوده استيگريسالها !حافظ

:ياستادسخن سعد بقول

كن به !نوك انگشتانت نگاه

ايكه وقتنيببو ، بدون ذره ،يو شعور خفته بوديآگاهيدر رحم مادرت

زنينچنيا پروردگارت .استدهيآفرتيهرچه تمام تر براييبايمراقبت بوده كه تك تك انگشتانت را به

ايامروز كه هم عقل دار! ناشكريا پس منيو هم شعور، چگونه به چنيكنيسرعت فراموش و نگهبان مهرباننيكه ؟يداريحافظ

 كه سرتان را درد آوردم،ديببخش بهرحال

اميبگو خواستميم فقط ! مجددا در جمع شما هستمنميبيم نكهيكه خوشحالم از

او جدنيانميبيم نكهيخوشحالم از اد،يمحفل ،نيو  منزل نو

و گرم تر از منزل قبلاريبس اگر و امن تر  مان نباشد،يبهتر

ن قطعا ا ست،يكه كمتر هم ننيو حاشا كه از !نخواهد بودزيپس

.نژاديمشهور پشوتن/.ديموفق باش
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ويآرش

.)متوسطه(دیجدکيدر تاپ گنالھايسنياول
:USDJPYژاپننييبرروديخر گناليس-1

م به مهنيكردنيبايبراطيكه شرا رسدينظر اخيناشيمخصوصا اگر موفق به شكستن سطح مقامت. استايژاپن دررياز قله
:گردد 84.40

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.

..................................... 

نديتريبراياالن ساعت خوب البته ،ستيكردن

جد!!ياستاپ مشتكيباميباالخره بتوان نكهيايبهرحال برايول كن دمانيمباحث م گناليسيكينيام،يرا آغاز : كنميرا هم اعالم

: EURJPYژاپننيبه وروييبرروديخر گناليس-2

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 ا تواننديم(!) سال باالتر است35كه سنشان نياز گرفتن
!ندينمايوددارخشنيپوز

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

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

................................................ 

م آقا دمياستاپ بخورميخواهيما كه بگگهي، !م؟يريچرا روزه شك دار

كنيا كدفعهي پمي، راحت بشوميهمه را اعالم ديبره !گهيكارش



 فارکس به سبک پشوتن دوره متوسطه صفحه12

: USDCAD فروش دالر كانادا گناليس-3

در-  1.0160فروش

در- در 1.0195استاپ بخش اول  1.0220و بخش دوم

.بازيو دومپيپ30-20يتارگتها اول-

بهديخر گناليس-4 :GBPJPYژاپننيپوند

 131.55درديخر-

در-  130.90استاپ

تاييواگرا: مشكوكطيشرا- .قهيدق5ميمسطح در

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

نديخر گناليس-5 : NZDUSD وزلنديدالر

 0.7485درديخر-

 0.7545استاپ-

.بازيو دومپيپ30-20يتارگتها اول-

 0.7500به عدد رنديكينزد: مشكوكطيشرا

: AUDUSDايدالر استرالديخر گناليس-6

 0.9665درديخر-

 0.9610استاپ-

.بازيو دومپيپ30-20يتارگتها اول-

:مشكوكطيشرا

 0.9700به قلهيكينزد-1

تاينزولينگهايمواجهه با موو-2 D1يافقينگهايو مووH4ميدر

: AUDJPYژاپننيبهايدالراسترالديخر گناليس-7

 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
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: 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 نگ نهاياز !ديريرا

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

ايبزود انشاهللا و ارايهاكيتاپ جاديبا ن،يخالصه نكات مباحث قبليلهايفاهيسه گانه، جرزيشما ديكار قرار خواهانيكامال در
.گرفت

............................................ 

و شب همگزميعز دوستان بخيسالم !يو خوشريشما

سا بحمداهللا و و همت شاگرداولها ننيايموازيكهايتاپديكل زم،يعز ارانيريو با تالش رزيروش و با يخوبتمياز امروز زده شد
.ديآغاز گرد

ا دوارميام ننيكه از مزيبه بعد ، هرچه ك گذرديمانند گذشته ، بر كمتيفيو روز به روز ، كهايتاپنيايآموزشيهاتيفعالتيو
.افزوده گردد

ايباقيكسگريد كنمينم فكر كشنيمانده باشد كه هنوز از و اسباب و انتقال جدينقل  اطالع مانده باشد؟يبديبه منزل

نيمطالب آموزشنيانشاهللا اول)جمعه(از فردا ظهر لذا ! كردميرسما آغاز خواهزيمان را

و آكسسوار مسابقه به موقع آماده شوديحتو ، پشت صحنه و دكورها ، جديمسابقه هفتگديشا(!) اگر امكانش بود ندينوبت زيرا
!!مياجرا كرد

ده اما پدياجازه ، ابتداشيتا .كنمهيرا خدمتتان اراشبيديگنالهايسجهينتاز ادامه بحث

شن البته گودهيمن كسراياخايام كه ياز خود نشان ندهد، كالس كاريزيچيگناليسايپرفورمنسچيهيرسم شده است كه اگر
خ ميلياش  !! روديباالتر

، چون ما كال همگيول بكييخب تر(!)ميكالس هستيمقدار خ دمانيو روش ! عوامانه استيليهم

هم پس سشهيطبق روال م گناليهم ترميدهيزنده مدي، هم كارگاه هام،يكنيبرگزار ميو هم پرفورمنس !!ميگذاريمداوم

سجینتا* :روزیدیگنالھايحاصله از
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جدييگنالهايسني، اولدييفرمايمخوشبختانه 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

آويثبت در آرش جهت ني، نمودارهازيعز ندگانيو به منظور رفاه حال مزيمربوطه را ، كنميالصاق

اكهيكسان تا منيبعدها مواجهيخود با مشكليامروز ندارند، در روند مطالعاتيبه چارتهايو احتماال دسترس كننديمطالب را مرور
.نگردند

امديجديمياستاندارد ترسكياز شنهايپوزنياشينمايكه برادييبفرما دقت :استفاده كرده

م و انتهادييفرمايهمانطور كه مالحظه باشنيهر پوزي، ابتدا ، خط زرد رنگكيرا  بهم متصل كرده ام

، اغلب بصورت دوبخشيشنهايچون پوزو ميما ايلذا در برخ شوند،يگرفته بادو،شنيهرپوزيبراريتصاونياز خط جداگانه را
م كساني آغازنقطهكي .دييفرمايمشاهده

ناينقطه استاپنيهمچن امشينما قرمز رنگو كوتاهيخط افقكيبازيحدضرر هر معامله را .داده

و رنگ زرد ضمنا پايمعامالتژهيصرفا سادهيرسانياست كه با سود به و ، بايمعامالترياند رنگ را كه با ضرر بسته شده اند
ام قرمز :مشخص نموده

دلييشنهايپوزژهيوزينديرنگ سف قلياست كه به ،يبصورت دست»كامل NTZ«هيبه ناحمتيورود  كنسلو توسط خودمان
.انددهيگرد
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.رانیا فارکسیینسل ط>
دنيگوناگونيروشها ، 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

ترديشايحتو ايرانيايدرهايبتوان گفت كه صرفا سه نسل از ادهيپدني، با و گام در ليبازار پرپتانسنينوظهور آشنا شده
:گذاشته اند

و درواقع افراديم»رانيا فاركسيرمردهايپ«كه بنده آنها را نسل-اول نسل  !! هستنديقارهمانند جنابينامم،

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

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- دوم نسل 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 شومتيقنيكندل به كندل م،يآگاه
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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
ش»يمورف ،يفراهاناريكاميآقايوايبود با ترجمه

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
. كارنيا

هر چه و آزمودن تماميهانياز ما بطور جداگانه مجبور به باالزدن آستكيبسا كه ، هايخود ديراه از گرانيقبال رفته توسط و ،
ز هارينو تجربه نمودن همه !ميشد فاركسيو بم

هيآن هم صرفا به صورت شخصو و بدون ، گ چگونهيو در انزوا .يو جمعيگروهيهاتياز امكان مشاركت در فعاليريبهره

او اياز نسل من بود كه اندكييسرنوشت آنهانيتازه و اصوال 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

او و و درخواست درليميده ها نامه آن افتيدريكه تقاضا كردميم افتيبود كه هرروز از سراسر نقاط كشور نسخه ترجمه شده
! كتاب را داشتند

بانيا منظورم ،يكه به زبان فارس فاركساست كه آنقدر تعداد منابع مرتبط  ترجمه شده باشند اندك بود

كهنيهم كه و چارت كاتوريشده است، كه در درون آن از چهار تا انددايپيبه زبان فارسيكتابكيكه مخاطبان مشاهده كردند
مديتريو استراتژ ،اني، صحبت به  آمده است

و شوق آن ايچنان شور !دياز آن اثر گرديشد كه منجر به راه افتادن چنان استقبال جاديا شانيدر

تري، وقتگريديبعنوان مثالايو ، وقت مالقاتيدرهايتراياز مشاورانيكيازينوآموز آن زمان، با هزار بدبختيدرهايكه ما باتجربه تر
م،يگرفتيم

منيهم : كه مثال گفتيكه او به ما

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

م!منيخدايوا«-:كهميبال در آوريبود كه از خوشحاليما كافيبرا پس من باالخره راز! استادنياديگويعجب راست
پ فاركسدرتيموفق »!كردمدايزا

ا- سوم نسل عزنيخالصه همه ، تا به شما !برسم زانيحرف ها را گفتم
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ا فاركسنسلنيشما كه سوم به !»رانيا فاركسييطالنسل«هماناي:ديهست رانيدر

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

مچگريد پس !!د؟يخواهيه

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 ، صرفا با گتيكار ، خواهديطلب قبليريبازپس خود از ماركت
! بود

ا خواهميم زانميعز درواقع !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 يو نه دروازه
!خروج ارز از كشوريبرا

و پرپتانسيبازار فاركس بلكه ازهياست كه مسلما جوانان با انگليبكر ويعلميهانهيزمي، همچون تماميرانيو با استعداد
اگريديتخصص بسيمزيننهيزمني، در حتاريتوانند 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 روزهيبازه زمانكي، آن هم صرفا
!است 

ساديبرو لطفا زيخارجيتهايو تمام كنريرا !ديو رو
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بيرا براكيتاپكيصرفاو تردياوريمن مثال و استعدادنيچنزينيخارجيدرهايكه از خودشان نشان داده باشند،يهوش
و فقط با مطالعهكيكه بتوانند صرفا در  ا50كيتاپكيدوره چهل روزه ايبه سودآور،يصفحه  افتهيبازار دستنيدر

!باشند؟

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

باديشما هستنيا- كنديكه مدياثبات ايكه حتنيتوان در و ديميكار موفق بود ويمنبع درآمدديتوان به آن به مستمر
.ستينگريميدا

باديشما هستنيا- كنليبه فامديكه كسديو اقوام خود ثابت پايكه اگر و لپ تابشيشخص ستميسيتمام طول روز را
ب و ولنگار كارينشسته باشد، به منزله نيبودن !ستياش

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

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 ، ،يعلميبرروشيكه البته مبتن-معامالت پرسودتان تانجيشما
پاياصول اي–باشد داريو منتا به و سرفراز .شوميحد خوشحال

هم- ترليدلنيو به ، برا دكردنياست كه آموزش جديبه شما حنيتريمن و ياست كه برايافهيوظنيترياتيكار
امفيخودم تعر .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 نيبيگام در عرصه
!گذارنديميالملل

جديروند آموزش پس !ديريبگيخودتان را

كنو مديبه همگان ثابت اديتوانيكه ننيدر ازيكار انيسرآمد جهان گر،يديهانهيزميمانند تمامش،يخويو اراده اسالميراني، با اتكا به هوش
.ديباش
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 در مومرد کرم ریختن بازار!اسحاق پشوتوننيقوان
او The Darknessلهيبوسينوشته اصل:نقل قول  به نام

خ نكهيا بعد امروز..خودم فقط ضرر كردميبا روش احساس روزيديعنيخوب با روش استاد سود كردم،روز دوميليروز اول
و حالمو گرفتيبدجورينه،ولايرا درست گرفتم ورويشنيپوزنيا دونمينم خيول!استاپ زد ويلياگر اشتباه نكنم موج خسته بود
ع.گرفتميمشنيپوزدينبا هازيزاز استاد پيمييكالس راهنمايو شاگرد اول  كردم وستيخوام؟ عكس را هم

به حاال م ورويكه مينگاه بگتيكه انگار مامورنميبيكنم هم باالتريكلميگرفتشنياز اونجا كه ما پوز ره،چونيداشت حال ما را
نم كهويچرامياز بازار بپرسديچون استاد فرمودن نبا.رفته وليباال رفت،من هم دليپرسم دللياگر !!آخ...رالشيداره لطفا استاد

كندياستاد ببخش نم ادميگوشمو ول  كنهياومد بازار خودشو با ما هماهنگ

دللشيدل/زيسالم دوست عز و اتفاقا دو تا ، !هم داردليكامال واضح است

اليدل كهنياول را كه قبال هم گفته بودم : است

رليبازار همواره تما-اول اسحاق پشوتون قانون« !»دارد 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
!»كنديمهيرا تنب

م ضمنا ، :خدمتتون بگم شتريبحيتوانم 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
. خواهد كرد

كهيصرفا كافيول خكياست و فقط به اندازه ، د،يخود ببندنياز قوانيكييچشمانتان را بررو(!) كوچولويليخيليروز آخر را

ايآنچنان طوفان بالفاصله راهيو ظرف چندثان! شوديم جاديدر بازار م بازار آنچنان صدوهشتاد درجه خودش كه كنديبرعكس ،
غ م..جسارتا به !!ديافتيط كردن

ا- دومحيتوض كهنينكته خوشحال كننده اش دكياست دق» قانون سوم«به نامميهم دارگريقانون » قانون دوم«برعكسقايكه
:يعني. است

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

دیریرپذيو عدم تاثیلزوم اتکا به نظرات شخص .گرانیاز
سيبرخ د روزيديگنالهاياز كسپيپ20باشبي، همان با داريبيسود بسته شده است كه اگر ، استاپنيطبق قوانديبوده روش

تريبخش دوم را بررو .كردهيمنگيليصفر

سيصبح است تازه بعض10االن هم كه حدود- ب واشي واشيدارن گنالهاياز مهيذرههيو (!)شونديم دارياز خواب رونديذره
!سوديتو

! به دل نزدندياصال چنگشبيديگنالهايسنيا كال

اياگر امروز همگيحتو ، بازهم من از منيكه آدم را چند شنهايپوز نجوريبه سود برسند اصال كشاننديساعت به دنبال خودشان
!ديايخوشم نم

خشبيدكهيكساند،ياگر دقت كرده باشيحت دقدهيراحت خواباليرا با و امروز صبح روقايبودند شنيها پوزتيموقعنيهميبر
م شانيهم استاپها گرفتند،يم ديو هم به سود شد،يكوچكتر از ما مشبيكامال معادل معامالت .افتنديما دست

دشنيپوز نكهيايعني خالصه واشبيگرفتن ، و استراحت كافيبجا نكهيما بنيچند،يخواب ،يدرپامينشست داريساعت چارت
، مانيبرايخاصدهيفاچيه  نداشت
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نميتوانستيمو خزيفردا صبح و با راحتياليبا دقياسوده تر ، همقايهرچه تمام تر !مييها بطور كامل استفاده نماتيموقعنياز

ميما نشان داد كه وقتشبيد(!)»يريگشنيشب پوز«نيا پس دديترديكه شب ها نباديگويقانون ،گريكرد، و چرا ندارد چون
اقياگر خود بنده شما را تشويحت !قانون كرده باشمنيبه نقض

پل ستندينيو رانندگييراهنمانيكردن مانند قوانديترنيقوان- !بتواند آنها را نقض كندسيكه

!دينكنيمطلقا توجه- شما باشديو منطق شخصنياگر برخالف قوان- چكسيهيگنالهايس به

بيحت بريكب امزيليولياگر خود پيشنيو پوز(!) آوردندفيتشر رونيهم از قبر ونيكردند كه برخالف قوان شنهاديرا به شما
، شك نكنيآموزه ها چنديشما بود زيشنيپوزنيكه گرفتن و شد تانيبرااني، صرفا منجر به مواجهه با ضرر !خواهد

و احساس درون همواره كنيفقط به منطق !ديخودتان اتكا

سديمطمئن باشو سا( شما باشدديترنيبرخالف قواننيريسايگنالهايكه اگر و تهايچه متعلق به دوستانتان باشند، چه ، و فرومها
) به معلم شمايچه حت و احساس شخصديمتوجه خواهتيدر نها!! صحيشد كه منطق تر از نظر ظاهراحيخودتان كامال

!بوده است گرانيديكارشناس

مگريد كباري پس :كهميگويهم

پل ستند،ينيرانندگييراهنمانيمانند قوان»ديترنيقوان« كندسيكه نيقوانمانند»ديترنيقوان« بلكه!بتواند آنها را نقض
حتيپزشك تريهستند، كه ننيحاذق بهريجبران ناپذينكنند، قطعا منجر به وارد آوردن لطماتتياگر از آنها تبعزيپزشكان

شد مارانيب !خود خواهند

تا نگھایارتباط موو  M15میفرمیو
ترمينمايادآوريالزم است كه ازديكه روش ، و خروج مان به ماركت و نحوه ورود ، :است افتهيليتشكيبخش اصل3كردن ما

)M15ميفرميتا(بازارتيوضعصيتشخ-1

)M5ميفرميتا(به معامله ورود-2

)M1ميفرميتا(از معامله خروج-3

هاد،يهمانطور كه مالحظه فرمودنيبنابرا وصيرا كه تاكنون درارتباط با روش تشخييتمام حرف طيشراصيتشخايروند،
غ NoTradeZoneهيناحيعنيورودينامناسب براطيشراصيتشخيورود به بازار، وحتيمناسب برا ارهيو صرفام،يگفته

تايهايمتعلق به بررس مقهيدق15ميفرمياست كه ما در .ميدهيانجام

:دييبفرما مالحظه

 mahyar_btلهيبوسينوشته اصل:قول نقل

دنگيديتركيتو تاپ خواميم عذر- سالم عزدميروم هايزيدوست كرده بودنديبررس Gbpusd , usdchfيكه جفت ارز
تا usdchfدر مورد تادينبا Ntzطيمگه شرا ntzقهيدق5ميفرموده بودند در تايعنيميكرديميبررس15ميدر ان5ميدر هم

تريت م؟يستينديزد شد مجاز به

-"نقل قول"

ا نگهايموورا كه دربارهيكه تاكنون تمام مطالبدييدقت بفرما لطفا بهميگفته !بوده اند M15ميفرميتا، صرفا مربوط

تيوضعيصرفا برمبنا» NTZطيشرا«از همه مهمترايو»يروند نزولصيتشخ«ايو»يروند صعودصيتشخ«روشيعني
تعقهيدق15ميفرميتادر نگهايموو .گردنديمنيي،
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ايكسانيحت منيكه تازه با تا نگهاياز وقوع اشتباه، اصال موويريچلوگيبرا تواننديروش آشنا شده اند، وM5يهاميفرميرا از
M1 بطور كامل حذف نما ، !نديخود

همي، چون بزود كنمينمهيتوصنيريسايكار را برانيا اگرچه تا نگهايدرباره نقش موو» دوره متوسطه«نيو در يهاميفرميدر
ننييپا  كرد،ميصحبت خواهزيتر

و صرفا بعنوان روشيول تا نگهايبر نقش موو شتريبديتاكيبرايفعال شا M15ميدر مفيدرهايتريبرايبتواند برادي، دينوآموز
.واقع گردد

و .کمیروز چھل

و واگرایی معمولی واگرایی  مسطح
ااريبس جدنيخوب، از مديلحظه رسما مباحث .ميكنيرا آغاز

ن نكهيايدر ابتدا براو مييبا پاسخگو(!!) خودم را نشان بدهمتيحسن :كنميبه دو سوال مشابه آغاز

-اول سوال

 toofaniلهيبوسينوشته اصل:قول نقل

توكيمن از مدتها قبل دارم تاپ سالم ايخونه قبلياستاد هم جدنيو هم مديخونه كنميدنبال

اديبدحيلطفا توضديرا گرفتم اونم كه شما كنسل كرد GBPJPYها من فقطشنياو پوز از كهديديرسجهينتنيچگونه به
 كنسل بشه؟ديبا

باشنيمن اون پوزيراست  تا ضرر بستم50رو

نمايآيولديببخشيليخز؟يعز دوست !!د؟يكشيشما خجالت

منيا آخه !د؟يپرسيهم سوال است كه شما از من

س مگر ايزيفروش هستم كه هرچ گناليبنده اسمينويم نجايرا كه و تحليشما بدون ذره آن را در پلت فرمعايسر،يشخصليفكر
ميمعامالت !د؟يكنيخودتان وارد

ه مگر سچيصد بار نگفته ام كه اييگنالهايكس حق ندارد بگي، در حساب واقعسمينويم نجايرا كه من در  رد؟يخودش

مييشنهايهزار بار نگفته ام كه پوز مگر و فقط الگوهايو مثالنيصرفا جنبه نماد كنميرا كه من اعالم ويهستند براييدارند، درك
! شده؟هيآموزش بهتر مطالب ارا

اخودتيشخصليتحليرا برمبناشنيپوزنيا اگر دد،يان گرفته دلگريكه مليچرا د؟يپرسيآن را از من

ايزيچكيو صرفا چون بنده،يشخصلياگر هم بدون تحلو ، شما هم چشم بسته آن را گرفته دديگفته ام !!چيهگريكه .... 

 یادتان باشد

که جمعه بعد از ظھرھا ھرگز ھيچ پوزیشنی رو
 برای دوشنبه صبح باز نگذارید
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 جناب پشوتنز

كهيمتيق(؟اردر فعال نشد؟نيپوز رو نگرفتن
Gتشكر از شمابا/ديكنهيدر صورت امكان ارا

:چه گفته بودم» مشكوكطيشرا

. استاندارد

!مياجازه ورود به معامله را ندارم،ي مواجه شو

مد،يگرد Fail اصطالحا واردميتوانيدر آنصورت
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عزبا msatcoله و استاد زيسالم خدمت دوستان

دل GBPJPYجزنيگرفت ايخاصلي؟ نيداشته كه
م)د ايحاتيشمتوضيممنون GBPJPYنيرو در باره
هاكيدارن در تاپت

 زم،ي دوست عز

 !! بوديقيو دق

شر«در قسمت GBPJPYشنيآن پوزهي بهنگام ارا

 pashootanله

:GBPJPYژاپن

در-  130.90استاپ

.قهيدق5ميمسطح در تايي

د و بخش با حجم استگري بزرگتر با حجم اصالح شده

باكهيهنگام ، مييواگراكيدرلحظه ورود به بازار آشكار

و نظاره كن و اصييتا اگر واگراميصبر مذكور شكسته شده

د،يبپرس sezarو sinayasجنابان

ز مالحظهري شكل
كه از نوع(مذكور

 تنها شكسته نشده

ييواگراكين از
زينيمعمول ييواگرا

) نوع مسطح است

را ييواگرا سه گانه
 لذا معامله مذكور

فارکس

-دوم سوال

ليبوسينوشته اصل:قول نقل

س استاد گر گنالهارويهمه
د فعال شدشبياعالم شد

تيكه فعاليزانيعزريو سا

دنيآفر/!احسنت بر شما

به موقع، موجهاريبس سوال

عزدينيبب  زم،يدوست

كه بندهدييدقت بفرما لطفا

ليبوسينوشته اصل:قول نقل

بهديخر گناليس نيپوند

/ 131.55درديخر-

يواگرا: مشكوكطيشرا-

بخش بز: اصالحات الزم-

ها طبق هنگ،يقبليآموخته

بانيا در صبديحالت صرفا
.ميشوشنيپوز

جيالبته اگر از دوستانتان عال

شاما همانطور كه در
مييواگراد،ييفرمايم

نه تنه) مسطح بوده
،  است

با گذشت زمان بلكه
واگركيبه مسطح

قو( تر از نويكه
 شده است،ليتبد

واگركيدرواقعو
وليتشك داده است،

ا :ميرا كنسل نموده
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، دارند -!ت

ا دزيننيكنند، كه بريگريخود هشدار بوده است

! استبيعجيليخ!جدا؟/! است؟

.گذارديم» بودن ذات ماركتريناپذينيبشي

ن يموجيي، ساختارهايخارجيروهاي در اثر اعمال

م ، نوعاني برهم زدن تعادل و تقاضا يانرژيعرضه
ا»متيق«، پروازيانرژ سوياز نقطه ايبه ينقطه

،ديمايبپ» موج گونه«ي صرفا درقالب ساختار

مت .رديگيدارند، درون ماركت شكل

ام تاني برا .مشخص كرده

ني جهي مواقع به نفع دالريدربرخزيخبر مذكور
.كامال برعكس بوده استزينگريدي مواقع

م M15ميفرميدر تاي .ديكنياستفاده

 به سبک پشوتن دوره متوسطه

بهي عشق وافر هرچه موج مقلد در بازار هست افتنيكه

پ» شبهه مثلث مقلد«يالگوكي حداقل كنندايرا هم

.كنسل نمودن معامله مذكور

 چند ورژن دارد؟

چنايآ/!ست؟ انيتاكنون به گوشتان خورده اسيواژه

مديت كه دار :دييمالحظه بفرما!ديكنيبا آن كار

PTM = Pashootan’s 

، كه متك بريبر نگاهيكردن است يپ«است كه اصل را

ا محني بر كشسان است كهيطياست كه ماركت ذاتا
.گردند

س دنياقتصادايياسيخبر مايدر با بره شود،يمنتشر
م انرنيايو آزاد سازهيتخلي، كه تنها راه برا كنديه

ق» ماركت« ، ممتيدارد ا شوديمجبور راريمسنيكه

و ديكه تمامييهايژگيمنطبق با همان طبگريامواج عتيدر

:ديي بفرما

م اد،ييفرماي مشاهده نمودار برنيپنج موج مختلف را در

بايخبركي ايرونيعامل نت جاديخاص يگشته اند، كه
ا و و در مويصعوديموج جادي شده است را كرده است

بهيكمكيامواج از ابزارن ييجادوينگهايمووموسوم

فارکس

ننيا حتما با آن عش-زيدو

شمايبرا تواننديم مطمئنا
 بازگشت بازار،

كنسيبرايتريقطعليدلو

PTM چستيچ و
!سالم

سيچ PTMكهديدانيمايآ

دق چون روز است41قاياالن

!!Trading Method

PTM كرديتريبرايروش

، اعتقاد مانيا در نوع نگاه
ا گريم جاديشكل، درون آن

كيكهيمثال هنگام بعنوان
را در ماركت انباشتهيدرون

. استگريد

«كهيكشسانتيماهليبدل

منطبقايدق» موج«كييعني

دقت بفرريزريبه تصو لطفا

همانطور كه درشكل فوق مش

اكيهر يامواج دراثرنياز
و موجب تقو شتيبوده آن

نياصيتشخيشما برا فعال
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دكيصرفاديشا(يمسلما بزوديول حد)گريتا دوسال و ذهن شما به ميچشم گ رسندياز تسلط اكيهريريكه شكل نياز
ه ، بدون استفاده از  دهنديمصيبسهولت تشخ،يخاص كاتورياندايابزار چگونهيامواج را

روياضافيكاتورهايدر همان زمان است كه احتماال شما تمام اندو و حذف خواهيخودتان را از !نمودديچارت، كنار گذاشته

، به همان سادگ مطمئنا د،يدهيمصيتشخايدراياستخركيسطحيكه امروز انتشار امواج آب را بررويدر آن زمان

قييبه شناسا قادر نمتيو مشاهده امواج .بودديخواهزيدرون ماركت

و براريرا درباره تصوياليخيويسناركيديبگذار گيفوق، ، بسازيرينحوه شكل :ميامواج درون آن

كن بعنوان  شده باشد، جادياكايجمهور آمرسيريدراثر سخنران)1(موج شمارهكهديمثال فرض

مكهيهنگام مثال ،ينرخ بهره بانكشيخود اشاره به احتمال افزايسخنران انهيكه او در  كشورش نموده

گتياز نگرش مثبت نسبت به تقويموج جتاينتو ، كه منجر به شكل ، درون ماركت به راهدهيگردينزوليموجيريدالر را
!انداخته است

ه)2(موج شمارهديشا اما .نداشته باشد)1(موج شمارهبايارتباطچياصال

ا ممكن وزنياست كه درسيانگلريموج را مثال نخست ! كرده باشد جاديايونيمصاحبه زنده تلوزكي،

دنيسيبا وقاحت خاص انگل او ، رو به مردم و گفته استاياش : كرده

ناز« »!از عراق مخالف بوده استينظاميروهايابتدا هم با خروج

دن چكسيه پايدر وزيفمياز تصمياطالع)2(موجاز انتشارشي، چنيبراريالبداهه جناب نخست ياظهارنظر تندنياعالم
! نداشته است

تر ولذا طريدريهر -گريدياصال هرروشاييبوناچيفيسنتيگرفته تا ابزارهاوتيالنيوزياز تئور-يقيهم كه بخواهد به هر

به)2(موج و انرژ راههيبيربط بدهد، صرفا راه)1(موج را به زور ، بيرا رفته !تلف كرده است هودهيو وقت خود را

وزيبود كه آقايفقط كاف درواقع ارينخست ، جمله بيدر آن لحظه مذكور  كرد،يمانيرا بصورت برعكس

چنو :كه گفتيمنيبعنوان مثال

ناز« »!از عراق بوده استينظاميروهايابتدا كامال موافق با خروج

دديآنصورت مطمئن باش در ا)2(موجگريكه ،شدينم جادينه تنها اصال

نريمسنيهمقايدقديشا بلكه طزيرا و روبه باال ! كرديميبصورت برعكس

و در اثر خبرينهاداييتوسط شخصكيهرز،ينيبعديو نزوليامواج صعودبيترنيهم به ايخاص . گشته اند جاديمتفاوت

ا هركدام پاتيخبرها كه منجر به تقونياز  هل داده اند،نييدالر شده باشند، نمودار را به سمت

، موجب رانش صعودكايهركدام كه به ضرر آمرو .به سمت اعداد باالتر شده اندمتيقيبوده اند

قميپس ما معتقد نلهي، بوسمتيكه حركات ،يرونيبيروهايفشار

س كه ايو اقتصادياسيدرواقع همان اخبار . گردنديم جاديهستند،

او دن چكسيه نكهيباتوجه به ،ايدر
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دقيآگاه ابد،يانتشارگريدياهيكه قرار است ثانيخبر از  ندارد،يقيو اطالع

و انتهاتيبا قطع توانديم)1(موجهركس هم كه ادعا كند كه صرفا با دردست داشتن پس  مطلع گردد،)2(موجياز جهت

ن از وايكهستيدو حال خارج (ايساده لوح است م! ولش كن بابا..... !!بازهم همان ساده لوح استايو! ) ...شهيباز دعوا

ا... آهان :ميكه بگو شوديمينطوريمودبانه اش

و ساختار واقعزيعزتيشخصنيا احتماال ، اصال با ذات نميو گرانقدر ، آشنا ! باشنديماركت

بس»بودن ماركتريپذينيبشيپ«بريمتكيمتاسفانه ابزارها البته . هستندجيرااريهنوز هم

مييابزارهانيچن عموما ،يراثي،  هستند از نسل پدران ما

،تيوال استركينشات گرفته از بورس كالسو

اينگاهو پ شانيكه  داشته اند،شينسبت به بورس پنجاه سال

ب كه و جهان نينيمتاسفانه به نوع نگاه !رسوخ كرده استدايشدزيما

پ ده چنكيكالس كاليتكنليتحليي، در زمان حكمفرماشيها سال مني، مردم با كردنديتصور و روابطديكه يبه دنبال فرمولها
 بگردندييجادو

و رموز درون كه ، پرده را از اسرار ،يبتواند سرانجام  ماركت برداشته

هاو حتيحركت و و پس فردا هايفردا و ماه !دينماييشگويپواو به واو شانيرا برايبعديهفته ها

مدييبفرما دقت حت»ييشگويپ«ميگويكه !»ينيبشيپ«:ميگوينميو

ايواقعا برخ چون پانياز بهزينيعلميخود را از چارچوبهايافراد و اعتقاد دايپ» ماركتيريپذييشگويپ«فراتر گذاشته
! كردنديم

م كه ها توانيالبته متاسفانه هنوز هم  (!)رايا رانهيفالگ دگاهيدنيچنيتركش

.نموددايپ شوند،يميطراح»استاپبدون«ديتريروشهايكه برمبناييستمهايس در

ا جالب وليقبنياست كه ،يپيپ10تارگتكيقادرند تا مثالنيقيافراد كه اعتقاد دارند كه بطور قطع  را

ا بدون و بدون ذره پيرد خور ، ندينماييشگوياستثنا

پ پس ، از حتكيييشگويچرا از آن طرف !!هم عاجزند؟يپيپ 200ياستاپ

ا بعنوان و اصطرالب ،دياساتنيمثال اگر علم رمل

،دينماييشگويپيرا با چنان دقتمتيقياست كه مثال حركات رو به باال قادر

پاصيچطور از تشخ پس ،متيقنييحركات رو به

قايرا هم برا(!!)يپيپ 600مجازيدامنه خطاكييحت نكهيا ولو !، كامال قاصر استميشوليآنها

غ چون دنيا رازياگر سگريبود ،پيپ 600افراد، ابتدانيايگنالهايالزم نبود تا  را در ضرر فرو برود

ور تا  در ضرر،يبعدا پس از گذشت مثال شش ماه غوطه
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؟!!بازگردد شانيايپيپ10به سمت تارگت دوباره

او انيالبته همه ترنيها تازه صرفا به . باشدارينوايبدريشرط است كه شانس با . .

درراييو گرنه كه حركات غول آسا... د افتهيجهت انتشاركيكه صرفا و جاگري، اول خود برنگشتهيهم هرگز تا به امروز به
 ،  باشند

و نمودارهاويآرش در ميتمام چارتها كنديتوانيخودتان، به كررات !ديمشاهده

،ميبه عقب بروخيدرتار اگر/.ميبگذر

پيو بورس سنتكيكالس كاليتكنليبه مقوله تحلو م،يبنگرشيپنجاه سال

و با مقتضميشويم متوجه ،اتيكه در آن زمان  آن موقع

اليهم كسان واقعا و(!)وتيمانند مرحوم زيهايژگينسبت به باديبازار در زمانه خودشان، ! نگفته اند راههيهم

و ابتدا» خبر«كيكهيكه بعنوان مثال هنگام چرا ،شديمقيآن روزها تزرييخاص به بازار ساده

منيچندديشا قدهيكشيروز طول بهمتيتا بتواند ق«را !خودش برساندديجد»يمتيهدف

او النيلذا در ، سخن جناب كهوتيبازه چند روزه : كامال به جا بوده است

م امواج« ، ابتدا در سه پله صعود »!و سپس در دو پله نزول كننديباالرو

،ايمتاسفانه اما  خوشبختانه در بازار امروز

چنو سرتميرنيبا و ايعيتند پ اخبارو انتشار جاديكه  كرده اند،دايدر جهان معاصر

ها)1(موجتا مطمئنا و آهسته آهسته بسازد،يبخواهد پله ، و دوم خودش را سر فرصت  اول

جد ناگهان ،يديخبر م)2(موجو منتشر شده ! رسدياز راه

، در ثان)1(موجهمه آنچه را كه طفلكو مياهيبافته بوده است !كنديرشته

چنييايدننيچن در و با و شما با آن روبرو هستييچارتهاني، ،ميكه بنده

كسديبعاريبس تاژهيبو-بتواندياست كه - بااليهاميفرميدر

ال امواج ،وتيپنجگانه  را

غيواقع بطور ،(!)ياليرخيو  مشاهده كند

ا كه ،يبعنوان مثال همچون دسته  از پرندگان مهاجر

و ماههايبرا كه هايمتواليروزها ،يي، در دسته و مرتب  منظم

سويسوكي از مگريديچارت به سمت رو كنند،يآن پرواز و !باشدتيقابل مشاهده

ترفياما تكل اييدرهايما بعنوان غ،يبازار وحشنيكه قصد جدال با و چميرا دارينيبشيپ رقابليزبان نفهم !!ست؟ي،

ه اگر پيديامچياصال اينيبشيپيبرايكردن راهدايبه ،نينمودن  بازار وجود ندارد

نايآ پس و به سراغ شغل قابل اتكاستيبهتر !م؟يبرويگريديكه آن را رها كرده

كهنيا جواب !ريخ قطعا: است
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پد» بازار« مگر ؟ريناپذينيبشيپيامروز است كه ذاتيايدنيدهيتنها  دارد

و روشننيقوان توانينمو و معلوليساده !آن بكار برد؟يبرايرا بصورت علت

پازين» كوانتمكيمكان«مثال مگر بعنوان  نشده است؟يانگزاريبن» حركت الكترونيريناپذينيبشيپ«هيبر

ما شوديمليدلنياايآ كن» كوانتمكيمكان«كه ،ميرا نقض

اايو نمليدلنيصرفا به گميتوانيكه هرگز و مكان ذرات را همزمان اندازه م؟يآن را بطور كامل كنار بگذارم،يكنيريسرعت

پد نحوه و روشها»ينيبشيپ رقابليغ«و»يتصادف«ذاتايهادهيبرخورد با ميابزار !طلبديخاص به خودش را

ا كه ركوانتمكيزيف روش درموردنيبعنوان مثال ،»احتماالت- آمار«اتياضيهمانا استفاده از !؟..... ماركتدر موردواست

!گريددييخب بگو....

تر: شوديم ماركتدرمورد روشنيا  !!! PTMكردن با روشديهمانا

ا انيپس و :همنيشما

پ روش !با چهار ورژن مختلف كه در خدمت شماست PTM شرفتهيفوق

1-PTM ورژن نوآموزان-يسطح مقدمات:

PTM-AV = Amature's Version - Entering on M5 

2-PTM ن-سطح متوسط امهيورژن :يحرفه

PTM-IV = Intermediate's Version - Entering on M1 

3-PTM پ ا- شرفتهيسطح :يورژن حرفه

PTM-PV = Professional's Version - Entering by Instant 

4-PTM پ-خطريبيسفارش !!رمردهايورژن

PTM-OV = Oldman's Version - Entering with Buy/Sell Limits 

ازيبزود و جمع بندكيو صرفا پس ترعيسراريبسيمرور  نوع اول،دياز روش

تريعني PTM-IVآموزش به ! پرداختميخواه سطح دومديروش

، از مطالبيفهرست موضوعكيهمنيا/خوب،اريبس ايكامل ! خواهدشدهيبه بعد خدمتتان ارانيكه از

هيزانيعز مخصوص دقيكه آيقياصرار داشتند كه چشم انداز  !! خدمتشان افشا كنمكيتاپ ندهيرا، از

بدييباور بفرما(!) نشد رتانياز موارد فوق دستگيزيچ اگر !رميتقصيكه بنده

او بانيتنها راه شما ،دييمحبت بفرمادياست كه و هرطور كه شده

آ60نيا ن ندهيروز !دييبنده را تحمل بفرمازيرا

!كه هالك شدم... صرف شاميبااجازه تان بروم براگريد من

ديناسالمت شوديترسينم اصال/!ميهستكيابتيخوبه ما و مجبور ، !!به آمبوالنس؟ديزنگ بزنديكه االن غش كنم



 فارکس به سبک پشوتن دوره متوسطه صفحه28

:)توسط جناب آذرباد(یتيگکامبيز جنابازنقل قول
 برنده بهترين پست ماه در سايت سرمايه

ايخوبيدهايتر) ارز( فاركسبا بازاريآشنائليما در اوا همه پميداشته چشپيو طعم خوش .ميادهيها را

چ اما ؟ينزولبيشزيچه شد كه همه و حساب ها صفر شدند  به خود گرفت

بسنياديشا باريمطلب  اماديايساده بنظر

باكيتيتثبيبرا" ".كردنهيهزاريبسديقانون ساده

مكيمهمنيايبرا . زنميمثال

در10ي، شما قرار است براديكن فرض .ديكنيسالن زندگكيسال

و اقسام وسانيا در چليسالن انواع و منظم وجود دارداريبس دمانيبا . مرتب

ا اما :. قانون وجود داردكيسالننيمتاسفانه در

و فقطيرا از هر جا كه برداشتزيچهر" مكيفقط جايتوانيبار جا.يبگذارشيسر ديقرار داديگريديو اگر در جاگري، نمياصليدر يآن
بديتوان ".يقرار

جالهيوسنياگر اول نجاستيا نكته گيگريديرا در بني، اولرديقرار طينظميقدم در ايرا ، با افزاديكرده (ينظميبشيو با هر قدم به جلوتر
كلبيضرشيو افزا)يآنتروپ و نظم پليبر تمام وساياشتباهات را به همراه داشته . كنديمدايكاهش

رسيسرانجام روزو دديخواهد جازيچچيهگزيكه حتيسر و غيجمع آوريخود قرار نداشته مريكل سالن .دينمايممكن

اياز افراد ادامه زندگياريبسيبرا غنيدر مريسالن . باشديممكن

عيالبته افرادو شانيا. خود دارنديدر براي، نظم خاصينظميبنيهستند كه در هاديمطلب را ، تست كردهيدر اتاق خودمان در فصل امتحانات
:كهديباش

هانيزميرو ريپر از كاغذ فياضيباطله بكيزيو و در منيبوده كلميتوانيتمام آنها پدي، حتميكندايخانه را هم  ...يو

عيمطالب ، ننايكه در باال مطرح شد چزيدر تفكرات ما و هم دمانيوجود دارد . است نطورياطالعات

:شرحيخطينمودارهاديخواهيمديكن فرض

ب چه د؟يكنيمانيمقدار از اطالعات را

؟يبندتياولو  اطالعات شما چگونه است

با كدام ؟ديمطرح نمائديدسته از اطالعات را

مديتاك ؟ديدهيرا بر كدام بخش از اطالعات قرار

،ميكنيفرد را بمباران اطالعات اگر

اميتوانيمايآ خطيو توقع بررساز ؟ميرا داشته باشينمودار

آدرو مديبه آنچه كه خودتان گفتايانتها  !!!!؟؟؟؟؟؟ديكني، عمل

ميمختلف حركتيكه با الگوهاي، زماننيبنابرا هتيو موقعطيشرايشناسائي، براميكنيدر نمودار برخورد از اطالعات در ذهنمانيدسته بندچيها
و تنها به نكات مينداشته بسميكنيتوجه بياري، كه در .ارزش خواهند بوديمواقع

كم همه سرياصلميبا مفاهيدوستان بعد از آنكه ، ها كاتوريبه دنبال اندعايآشنا شدند ، كانال هايطالئيها وتينهايبي، روش ، نكات خاص سود ده
ميرازها نميپشت پرده تردانند رازيگردند اما .استنيقواننيدر كاربرد ساده

بهر..... كن شتريچه اطالعات مدي، در صورتديكسب ميلي، همانند وسادياطالعات نداشته باش دمانيچتيريكه دديكنياست كه در سالن پخش گريو
.ديبازگشت نداريبرايراه

.... 

مرايز ، ثبات را به همراه .آوردياحترام به اصول
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.آغاز هفته بپردازديگپها

قتا/د و ورود ،متياز شكست گپ به درون آن

و ، برا كشنبهيشنبه .ديخودتان انجام بدهيهر هفته

مچهارساعته م،يكنيمراجعه

M5ميبر رو م،يكنيآنها شنا

، كامال كافيهفتگليتحل !باشديمياست

 به سبک پشوتن دوره متوسطه

و دوم .روز چھل
 فيتيله امروز تعطيله

بي ام اگر كس  بماند دارياصرار دارد كه حتما امشب را

گيكردن برروديتربه/،يش داده شده در بخش مقدمات

، عجله نكن ديمنتظر بمانيو به اندازه كافديت وقوع گپ

و سوم .روز چھل

ی سطوح قيمت

ورود[ر
بايكار»يهفتگليتحل شنبيدر روزهادياست كه شما

و آماده نماي، برايآتييروزهاي .دييخودتان حاضر

تا»يهفتگليتحل چهارو روزانه،يهفتگميفرميبه سه

ميا :ميكنيمتفاوت نگاه

W: هايبررس)  كندل

:  روندهايبررس)

)H4 : هايبررس)  پترن

درينسبت به امواجيهفتگميفر 5ميفرميتاكه ما

،  آساست

ازينمودار، براياني كندل پا تحكيآنچه كه منظور ما

م خواستميمي، ولخواهم دييفرماياگر اجازه
!مينماياستحقاقيمرخص

! ساله من استكي دختربچه

 هستم،ن

.مينماييرايپذزميعز

فارکس

پس!!! تولد آميتيس خانم

....................... 

ضمنا همانطور كه قبال گفته.

با مطالعه روش آموزش توانديم

كه درصورت كنميمديتاك فقط
!ديمطمئن گرد

ارزش گذاری روی

ورودییھفتگليتحل
، گفتاريبس تح«كهميخوب

دقكي تا را براقينقشه راه

تح«يكه براميگفتنيهمچن

هرو شكيبه وهياز آنها به

W1(يهفتگميفرميتا-1

)D1(روزانهميفرميتا-2

(چهارساعتهميفرميتا-3

تابعنوان مثالرايز ميابعاد

و غول آساست آنچنان بزرگ

سه چهاريصرف بررس كه

.سالمزيدوستان عز

م از خواهيهمه شما عذر
، تقاضايبرا مرخيامشب

امروز تولد دختربچ راسش

مو زبانيبنده هم كه مثال

مديبا و از ع همانانيبروم



 فارکس به سبک پشوتن دوره متوسطه صفحه30

مW1ميفرميتايكه برروييهاليپس درواقع همه هدف ما در تحل ،ميدهيانجام

با-يرا تاحدوديكندل بعدتياست كه موقعنيا صرفا م،ييبرآورد نما- قابل قبوليدرصد خطاكيو

او كنيآتيروزهايرا كه برايسطوحديبا نكهيالبته از آن مهمتر و سرنوشت ساز هستند، به دقت مشخص .مي، مهم

بهنيا در آتيبرا ورودالرييهفتگميفرميتايبررسمتن .ميپردازيميهفته

: EURUSDيهفتگميفرميتايبررس

ز در تاريشكل ايهفتگميفرميهمان ، ، مجددا براكينزديياز نما نباريرا امهيارا تانيتر :كرده

، كهسمت چپمثال در شكلبعنوان
را نشان ورودالرييهفتگميفرميتا
 دهد،يم

كامال)1(شمارهخط روند اگرچه
 شده است،ميترسيو اصولحيصح

چن اما دريخط روندنياساسا رسم
ب !استريتاثيمعامالت ما كامال

ا»يجارمتيق«فاصلهرايز خطنيتا
چ  !! استپيپ 700درحدوديزيروند،

مديبعاريبسنيبنابراو كه رسديبه نظر
پ نيبيرو، اصال برخوردشيدر هفته

امتيق پذ خط روندنيبا .رديصورت

ميزيچنياول را بخود جلب تعدادكند،يكه توجه ما
بيكامال به ترت)يكيازريبغ(پنج كندل آخر است كه

زيپلكانو بصورت .قرار گرفته اندگريكديريدر

كنياز كندل دوج اگر ،ريساد،يصرفنظر  كندل ها

ق كاهش سقف بهمتيمداوم ، نسبت را در هر هفته
م ، بوضوح نشان . دهنديهفته ماقبل خود

اهماننياو نينكته يدرباره روندهازيبود كه ما قبال
:ميتذكر داده بوديپرقدرت نزول

تا توانستهيمدريتركي نكهيا انتظار داشته باشد كه
،دهيبه انتها نرسرياخيكه روند نزوليزمان  باشد

قمتيق كندل ماقبليمتيتوان بازگشت به سقف
. خود را نداشته باشد
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ا كنميمديالبته بازهم تاكو و پلكانبيترتيعني،يژگيونيكه تايمنظم ، صرفا منحصر به ، انهيماهويهفتگيهاميفرميكندلها  است

آن هم فقط براو !نسبتا پرقدرتيروندهايتازه

تا باتوجه  انجام داده،»يكندل«خودمان را به صورتيبررس،يهفتگميفرميبه آنكه قرار است در

،مييتمركز نما»كيكندل استيالگوها«به شتريبو

و هدف ما از انجام پيهفتگليتحلكياگر خاطرتان باشد قبال گفته بودم كه اصوال فلسفه يآتيروزهايبازار براينيبشي، مطلقا
،ستين

!مينداريكارنيهمچنييهم به توانايالبته اعتقادو

قيبر رو»يارزش گذار« هدف ما صرفاميگفت بلكه !استمتيسطوح

آتيبرايعني ، برا،يهفته و سرنوشت ساز را م،يكنيميخودمان عالمت گذاريسطوح مهم

شديبعدا هنگام تا ايكيبهمتيقيكي، ناگهان در اثر نزدميبا معامالت خودمان هستريدرگدايكه ، بوسنياز حركاتلهيسطوح
، غافلگ رمنتظرهيغ !مينشوريماركت

ركيدرصورت امكان،يحت و برنامه نيقبليزينقشه ميحاالت مختلفيبرازيرا م،يدهيكه احتمال مواجهه با آنها را

م،يكنيميخودمان طراحيبرا

نيويدرصورت وقوع هر سنار تا ،زيخاص، راه حل مخصوص به آن را

،مييدنبال نمايقبليآمادگ با

سبز(و ساختار كندل آخرسمت چپبه شكلينگاهلذا
،مياندازيم) رنگ

نشانراHammerايويخيمكندلكيبه وضوح كه
.دهديم

وديدانيم حتما ا Hammerيكندلهايژگيكه نيبه
ليتشكينزوليروندهايانتهاصورت است كه معموال در

، شونديم

ايصعوديروند آغاز دگرينو تواننديمو نيباشند، البته به
:شرط كه

سقفيصعوديكندل بعد- اوال و موفق به شكست بوده
Hammer و از نقطه ن highشده به)1.3420(زيآن

.ديسمت باال عبور نما

،ديجديروند صعودكياگر واقعا بنا بر آغاز-دوما باشد
حتيكندل بعد قيمعموال بدنهينييپامتيبه

Hammer رسزين ،دينخواهد

چپدر شكل كه ا سمت ق شوديممتيقني، متيهمان
OPEN بازشدنايHammer ،همان عدديعني 
1.3275 
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.ميحاالت مختلف درنظر گرفته باشياز قبل احتماالت ممكن را براو

بامتيقيروشيپ مقاومت-تيحمارا كه به نظرمان سطوحيمنظور اعدادنيا به ميخطوط افقهستند، م،يكنيمشخص

دييهاهيناحنيهمچنو ، نواح دگاهيرا كه از ميما و قابل تامل به شمار كنيرنگييهاليمستطباحايترج ند،يايمهم .ميمشخص

باديجديروند صعودكي،ي، اگر قرار باشد كه از كندل بعدميمثال همانطور كه گفت بعنوان :كندلنياديآغاز گردد،

.را به سمت باال بشكند 1.3420سطح-1

ننييپا 1.3275از سطح-2 .ديايتر

چنرايز ازيحالتنيمعموال فقط در كشكيبهليتبد Hammerاست كه كندل بعد و .گردديميو صعوددهيكندل بلند

،دييمجددا به شكل باال مراجعه نما اگر

اميرا بررويآبو سبزكه دو فلشديكنيم مشاهده .آن نشان داده

، دو سنارنيا درواقع ميكندل بعديمختلف را برايويفلشها :كننديمشخص

م اوليويسنار بهيكندل قدرتمند صعودكي،ياست كه كندل بعدنيا دهد،يكه به كررات رخ و روند ماركت را كال بوده،
 سمت باال برگرداند، 

ا كه راديبا نصورتيدر .ديبطور همزمان ارضا نما) 1.3275و عدم شكست 1.3420شكستيعني(دو شرط فوق

، بازهم بصورت Hammerازقبليمانند چند كندل متوال،ياست كه كندل بعدنياستينيكه قابل چشم پوش دوميويسنار
 شود،ليتشكيو نزول رنگيآبكندلكي

گ كه پا 1.3275، عبور از سطحيكندلنيچنيريالزمه شكل .خواهد بودنييبه سمت

، بوسهيدو ناحنيبنابرا :ميكنيمميرنگ ترسيصورتليدو مستطلهيمهم را

د Hammerييدر نقطه بااليكي كه م) Open(ييدر نقطه بازگشايگريو  رند،يگيآن قرار

چو مپيپ20در حدوديزيضخامت هركدام را ،)يچشم(ميكنيانتخاب

كنيبعديدر روزهاديباو و بازار را نظاره م،يصرفا صبر كرده

اكيسرانجام به كدامايآ تا و خروج خواهد كرد؟ينواحنياز  ورود

كن اگر ،UTحروفيفوقانليمستطيدر باالديدقت  را نوشته ام

.است»يروند صعودكيآغاز«يبمعن Begin an Up Trendمخفف عبارت (!!) مثال كه

زو ،DT، حروفيتحتانليمستطريدر  را درج كرده ام

و معن Continue the Previous Down Trendعبارت ادآوريالبد كه هميبوده » سابقيروند نزول افتنيادامه«آن
.است

و مستطديتوانيم ضمنا ، پس از آنكه نقاشيهاليمجموعه خطوط شد تانيهايمذكور را !تمام
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ذخ T-eurusdمثال بنامتيتمپلكيرا در قالبيهمگ د،يينمارهيدر پلت فرم خودتان

ن تا ،ديكه الزم داشته باشي، در هرزمانازيبعدا به هنگام

.ديينمايابيچارت خودتان بازيبررويآنها را به سادگ كل

رويكارنيآخر م،يانجام بدهميتوانيمميفرميتانيايهم كه از

،ييجادوينگهايمووريمقاديبرمبنا مقاومتوتيحماسطوح نمودن مشخص  است

م كه شد دانميالبته ادايهمه شما !!ديكار هستنيعاشق

هو زچيبه  !! دادديرا از دست نخواهريعنوان لذت رسم خطوط

:يهفتگميفرممقاومت برطبق تاي–تيحما سطوح

 خب،اريبس

،يخودم فرصتيكالسهايدر البال) دوشنبه(امروز اگر  بدست آوردم

و هفتگيهاميفرميتايبررس . خواهم گذاشت تانيرا هم برايروزانه . .

!!؟» كالسها«يدر البال گفتم

گيكس ! نشدم؟خينداد؟ توبريبهم

!دهيميعجب حاليآزاد! جون آخ

!يشكرت كه شر سوسكها رو از سر ما كم كردايخدا

هستين نجايايكسگهيد : بگهيكه

م)شكل روبه رو(نگهايمووريمقادياعداد برمبنانيا :شونديمحاسبه

-1.3475 -1.3460 -1.3370 

اديلطفا اجازه بده دو سه تا نكته كوچك را هم خدمتتاننيكه فقط
:ميبگو

آبياز حد سطوح مقاومتشيبيكينزد- اوال و تقويقرمز تي، موجب
وياثر مقاومت را دربرابررينفوذ ناپذيپيپ15هيناحكيآنها شده

.خواهد آوردديپدمتيق

را همواره بصورت اعدادتيسطوح حماديكنيسع-دوما و مقاومت
ازايكوچكترييو ارقام انتهاديرينسبتا رند درنظر بگ به5بزرگتر را

.ديي، گرد نمانييپاايسمت باال

ا-سوما دق نكهيباتوجه به در پلت فروم نگهايموويريقرارگقيمحل
دنيبروكرهايها ،ايمختلف

ا قطعا مگريكديباييجزيبه اندازه ، شوديمتفاوت

هم لذا ، بعنوان محدوده مجاز برايپيپ5محدودهكيشما هريرا
ديري، در ذهن خود نظر بگنگيموو
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ايآقا- من كنهيمغيپشوتن چرا داره برا خودش تبلنيناظر اجازه، و دارم» معلم«كه  !!!؟ كنميم»سيتدر«هستم

!يآخه مرد حساب-

چ» معلم«اگه نگم من  !!!؟»كفش دوزم«بگم! بگم؟يهستم، پس

! PTMروشتیمزنیمھمتر
ترتيمزنياگر از بنده بپرسند كه مهمتر ! ست؟يچ PTMبه سبكديروش

از مسلما بر» همسو بودن با روند«بعد » كردن ماركتينيبشيپ«و عدم اتكا

بكيبطور اتومات شنهايحسن آن را در كنسل شدن پوزنيمهمتر !خواهم كرداني،

:كهمييبعدا بگوم،يآنكه اول استاپ بخوريبجايعني

نميشنهاياصال پوزحايترج/»!!بوديامروز عجب روز بعد!يوا« ، شونديما فعال

و سرما كه بهيبخواهند وقت ، درگليدليما را !ندينماريدر بازار نامناسب

ز همانطور م نيزريكه در شكل د،ييفرمايمشاهده

از با م» كامل NTZ«هيو ورود به ناحيآبنگيمووعبور : گردنديبطور كل كنسل

گ  در اغلب زوج ارزها،»سروشانه معكوس«بههيشبييالگويريباتوجه به شكل

تريليخ احتماال ا درهاياز !اقالم هستندنيايكردن بررو BUYلحظات درحالنيدر

، باتوجه به آنكه برايول بايبايما كنديكردن بهتر استپسبرسند،يصعودديجدشيبه آرا نگهايمووتا،ميابتدا آنقدر صبر
ديكه برا قگريامشب !ميرا بطور كامل بزن دكردنيتردي،

م درواقع  كنم،يآنطور كه بنده فعال دربازار مشاهده

بايحاضر صرفا زوج ارزهاطيدرشرا پ ژاپننيمرتبط  روند،يمشيهستند كه همچنان درجهت موردنظر ما به

بهو زالبته باتوجه ايشب ، شروع حركت اصلنيبودن پايارز بعيانيآن در ساعات ، نديشب !ستيو دور از انتظار

هم هرچند تر كنميمهيتوصشهيكه بنده به شخصه، راديكه حت(كردن پايو راينشستن در ا) چارت د،يساعتها كنار بگذارنيدر
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بوحيبه تفرو و !استراحت در كنار خانواده بپردازندژهيو مطالعه

طالاريبسيهاتيكه فردا، موقعديمطمئن باشو و ، در بازار مشاهدييبهتر !!نمودديه خواهتر از امروز را

ح واقعا طالفيكه و كله زدن با پوز شما/م،يهستيياست اگر فردا را كه ما درحال استفاده از آن حركات دريشنهايدرحال سر
دانيز نيو مخصوصا موجوديوقت، انرژ هودهيبپس/!!ديخود باش روزيفرو رفته !دياندازياكانت خودتان را بخطر

پيلذت بردن از سودهاينكرده فردا بجاييخدا تا و انتقال حساب به بروكر خودتان نباشريدرگ(!!)يپيچند صد !!ديشارژ

و چھارم .روز چھل

: نگھایو فاصله مووبيدر بابش! بار ھزارمیبرا
م م«: كه معتقدندياز كارشناسان آموزشيكه برخ كنميفكر ازيهرگز سعادت نداشته اند كه برخ»شوديآموزش با تكرار حاصل

ا  !! كنند ارتيزكيكالس را از نزدنيشاگردان

! شدنديميفلسفاسيدچارايحتما وگرنه

مايو  !! گذاشتنديكال مقوله آموزش را بطور كامل كنار

كنپس!د؟ييفرماينم باور :ديلطفا مالحظه

:بندهياز شاگردان حضوريبهروز خان رجبيجناب اقا نامه

 behrouz-68لهيبوسينوشته اصل:نقل قول

و خسته نباش با عزديسالم چنيآقازيخدمت استاد و هم بسنيپشوتن سزميعزاريدوست در همه دوارميام.زيعزاسينايآقا
( حال سالمت باشند آ. و شاگرد استاد هستمهيتو سرما newlifefxيديمن با و آقا نارويا.يبهروز رجب. بودم گفتم تا استاد

)دايوقت فكر بد نكنهيمنو بشناسننايس

انياولنيا خوب اتيسانيپست بنده در ميهستش هم به نوبه ا كنميحوضور خودم رو اعالم كه امروزيطيكه شرانيو هم
مشيپ ممياستاپ توپ خوردهيآخه امروز.(ميكنليتا روش تحل زارمياومد رو  ). لمونيبر خالف

به عكس و عكس دوم مربوط چ. وروياول مربوط به پوند هستش و واضح هستشزيتو عكس همه چن. رو نوشتم و هم نياز استاد
س دلحيتوض ورويدر خواست دارم در مورد استاپنايآقا و چنياليبدن چ. بودهياستاپ ورو اون ور كردمنيايمن كه هر

ارميدستگيزيچ نش( استاد بوده روشتا پوز طبق2نينشد چون ).يآ قاط بزنياستاد تورو خدا ناراحت

نيراست كهياشتباه نكرده باشم در مورد اسمشون پست alikiيدر مورد پوز آقاستيبد سل در نقطه gbp/usdداده بودن
تا 1.5702 مو m15ميكه در اون زمان در مو نگهاييهنوز فاصله و مويبآنگيياز هم به طور دلخواه جدا نشدن سبزنگييسوار

ا رونيبوده كه فكر كنم چ( گرفتنm5ميتايپوزشونو از  .....به ما هم بگو نكنه آرهيدونيميزيآقا اگه

نم آدم زيخجالت آقابهروز، همونزيعزيرجبيآقانياشهيباورش  هستيريو سربه

، طفلكاديميوقت كه شنكييسر كالس !شهينمدهيكلمه صدا ازش

تويچرا وقت دونمينم فقط ك نترنتياياون ور ، ماشاهللا شش تاهيرو لومترينشسته است !! كنهيمپينفس

،يحضورا جلويوقتيول  خود آدم هستش

ترشهيمليتبد ترنيبه محجوب تويشاگردنيو كم حرف ديكه  !!!يديعمرت

بب خب )؟يزرتشتايهستنديحيمس شونياميديكه ما باالخره نفهم(يزرتشتحيمسجنابمينيبزار يدر جواب آقا بهروز خجالت!!!
!، چه گفته اند؟

ا تهراناورده اندفيدوبار تشريكيهم تاحااليزرتشتيآقا و ام ارتيزكيرا قبال از نزد شاني، :كرده
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 tango01لهيبوسينوشته اصل:قول نقل

عز با سيو با عرض شرمندگزيسالم به دوست عزناياز اقا زيو استاد

چ درجواب ميزيشما اتيكه رعايزيچنياول EUR/USDارز ددريايكه به چشم بدينكرده و لو اخر استنيفاصله اردر شما
پيپ4اي3+اسپرد.فاصله داشته باشدپيپ5ديكه حداقل با

تا-2 كنقهيدق5مياگر به م نگهايمووبيشدينگاه  باشديو فاصله انها كم

تا-3  سبزنگيموو.مقاومت در سر راه شما بوده استكيدينگاه بفرمائH4مياگر به

تاييواگراكي-4  تشكربا ////// داده استقهيدق5ميهم اگر اشتباه نكنم در

، از و محبت هر دوتون ممنون  لطف

! كامال درست استيزرتشتحيمسيآقا جواب

با(!) نانهيخشمگحيذره توضهيمنيول  !! بدهمديهم دارم كه

؟ آقا ؟از   // !! بهروز ! سوالت واقعا تعجب كردم

ا امروز ايدر نقطه ؟يبرايمناسبطياصال در شرا ورويمگهد،يكه نشان داده !!ورود به بازار بوده است

دالليدليبرا و هم دوستان گفتندييمانند همانها(دهيچيپلياستاپ خوردن خودت هم دنبال ! نباش) كه هم خودت

بسليدل ااريبسارياستاپ خوردن شما ! حرفها استنيساده تر از

كهنيالشيدل :بوده

ايوقت ،طيكه اصال شراديوارد بازار شده !نبوده است مناسبورود به معامله

:نامناسبطيشرا

بس نگهايفاصله موو-1 گارياز هم و مثال اگر اندازه حديزيچكيديكنيريكم است ا.(شوديمپيپ7يال6در آلدهيدرحالت
)باشندپيپ10حداقلديبا

! استفيضعاريبسيآبنگيمووبيش-2

شميبگوديبامياگر تعارف را كنار بگذار درواقع (بوده استيافقبايآن تقربيكه اصال ا! بادهيدرحالت درجه30حداقلديآل
)باشد
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! رو به باال استيمكدبيش-3

اديكن دقت ازكيهم خودنيكه ب»ييواگرا«نوع ، كه ق«و»يمكدبيش«نياست م»متيجهت حركت  دهد،يرخ

اايو شيمكدبيشنيب تناقضوجود«: بهتريبعبارت حرفه »نگهايمووبيو

 است،» دو قله«اي» دو دره«ييتر از واگرافيضع،يينوع از واگرانيا البته

ايول دلنيبهرحال ،يليهم پاشيافزاو/ است بر كاهش قدرت بازار !يعمر موج نزولدنيرسانياحتمال به

نيبرايمجوزييبه تنهايينوع واگرانيا البته !ستيعدم ورود به معامله

م EURUSDيبراينامناسب قبلطيرا به مجموع شرايمنفازيامتكيبهرحاليول .كندياضافه

ا بهرحال !بوده است» روش پشوتنيبرمبنا«شنيپوزنيا:كهدييلطفا نگوز،يعزيجناب رجب نكهيلپ كالم

و حرف گوش نكنيبهروز رجب«روشيبرمبنا:كهدييبهتر است بفرما بلكه  !!! بوده است»!عجول

، بنده در تاپديياگر دقت بفرما اتفاقا ام گناليسهيدرحال ارا!!) سرمريخ(ياصلكيدرهمان لحظات ! زنده بوده

مياندك واگر  فروش اعالم كرده ام، گناليسكي GBPUSDيبراكهي، درحالديفرموديدقت

ه وروييمطلقا برايول اميزيچچي، !نگفته

امارياختيو فلسفقيعميفقط سكوتو و قضاوت را بعهده خواننده عاقل گذاشته  !! كرده ام

عم«نيا كه تا»قيسكوت رويريگشنيپوزيمناسب براطيبوده است بر عدم وجود شرايگريددييخود مهر !جفت ارزنيايبر

ول تانيبراديشايحت ، برخقايدقيجالب باشد جنابايويمحمديآقااي mmajidiاز دوستانتان مانند جنابيدر همان لحظات
 بنده حضور داشتند،» زندهديتر«ش كه در كالسياقار

ا بعد م،يباهم مشورت كرد نكهياز

نيحتيتيرا بعنوان موقع EURUSDشنياز ما پوز چكداميه و !ميهم قبول نكردمهينصفه

رسيدرعوض همگيول ميديدرمورد پوند به توافق

م كه هميعني(با الت اصالح شدهميتوانيالاقل )يشگيبه اندازه نصف حجم

ز SellStopسفارشكي ، ثبت نمانيآخرريرا در شد NTZكه البته آن هم سرانجام با ورود به ...مييدره !كنسل

شدميگرفتشنيپوزيكال هرچ امروز !!شده تا االنيآبكذرههيبازار چون/!، آخر سر كنسل ... 

:ادامه- ورود[رییھفتگليتحل
ب/خوب،اريبس اادامه .ميكنمي از دوستانتان آغازيكيازيحث را با نامه

اديشما درآموزش تون فرمود يهفته شرط روند صعودنيايبر

گزنيا :هستنهيدو

ننييپا 1.3275از سطح-2/.را به سمت باال بشكند 1.3420سطح-1 .ديايتر

به 1.3275از سطح ورويكه امروز و ديرس 1.3244گذشت

مايآ ؟ينزوليكه روند هفتگمييبگوميتونيما  شده است

عز- خز،ينه دوست !شده استيكه روند نزولمييبگوميتوانينم/!ريمسلما
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ا بلكه !!نشده استيكه فعال روند صعودمييبگوميتوانيميعني: موضوع صادق استنيعكس

كه نطورياياصلكي، من در تاپدينيبب : گفته بودم

بايكندل قدرتمند صعودكيياگر قرار باشد كندل بعد«- »دو شرط فوق را همزمان داشته باشدديباشد

ا پس ق نكهيباتوجه به ، امروز زمتيبقول شما و شرط دوم را فسخ كرد، 1.3275ريبه  نزول نموده

:كهميريبگجهينت نطورياميتوانيم پس

تا«- »!نخواهد بوديكندل قدرتمند صعودكيي، كندل بعديهفتگميفرميدر

: چھارساعتهمیفرمیتایبررس
م،ياندازيبينگاه ورويبه چارت چهارساعته اگر

م ماني، موضوع فوق برا نگهايموويو نزوليفعلتيبا درنظر گرفتن وضعژهيبو :شوديروشن تر

، مطالعه نمودريرا كه در تصويحاتيتوضايآ !د؟يفوق، نوشته بودم

 !!! نه؟

اميبرايناسالمت!ديآنها را با دقت بخوانگريد كباريو! لطفادي، پس برگرد خب !شما نوشته

بقدييبگوديلطفا هروقت كه خواند... منتظرم من مياش را بگوهيتا

همپس/!نيآفر !دييتا آن را به اسم خودتان به دوستانتان بگوميگويم تانينكته مهم را براكيمن

و حساب تا  !! كنندنيشما را تحسيمخشان سوت بكشد
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م دو حالت مختلفكال،يبازار در هفته جارتيادامه وضعيبرا :توان درنظر گرفتيرا

افيضعيروند صعودكيبازاراي-اول حالت طنيرا در :خواهد كرديهفته

بانيا به  برساند،يصعودشيرا به آرا نگهايرنج به سر ببرد تا مووطيرا درشرايمدتديمنظور

.ديخودش را آغاز نمايسپس حركت صعودو

 وقت الزم دارديخودش حداقل دو سه روزنيا كه

آتيكيدرنيبنابراو جديروند صعودكي، امكان مشاهدهيدو روز و بعديقدرتمند مدي، نسبتا .رسديبه نظر

چ به ايزيهرحال و مبرهن است درنيآخرمتيقكهياست كه تازماننيكه واضح سرتيبا موفق 1.3780قله خود را پشت
شدرياخيتوان از اتمام روند نزولينگذارد، نم .، مطمئن

كه-دوم حالت :بشوديروند نزولاما اگر قرار باشد

مهمتيقيامكان برانيا نگها،يموويفعلشيبه آرا باتوجه  است،ايكامال

مساريبسشيبراو پاريساده خواهد بود كه  ادامه داده،نييخود را به سمت

!ديرا آغاز نما قدرتمندينزول حركتكييبزودو

ر باتوجه و اصالحات مكرر ندارديازينمتيقنياست، بنابرا نگهايهمسو با جهت موو مت،يقينزولزشيبه آنكه  به رنج شدن

چنو ميروندنيلذا زمان شروع حت-هر روز دلخواه تواندي، !باشد-امروزنيهميو

ا حال دهد،يكش نجايكه صحبت به ندياجازه تاينگاهميتا بميفرميرا هم به :مياندازيروزانه

:ورود[ریروزانهمیفرمیتایبررس

مينكات از خورنديكه در شكل فوق به چشم :عبارتند
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اخط روند-1 ، كه قباليقهوه  بوده است،يسطح مقاومتكيرنگ

، هم اكنون تبدنيپس از آخريول ،يتيسطح حماكيبهليشكست  شده

همزين وروييتوقف حركت نزولياحتمال دارد علت اصليحتو .سطح بوده باشدنيبرخورد با

فكياگر-2 رو»سمنتيترير«ازنوعيبوناچيابزار و انتهايرا بر دهيابتدا مد،يموج دوم قرار :كهديكنيمشاهده

كشبويف%50، تا سطحرياخيصعوديكندلهانيدر آخرمتيق  است،دهي، خودش را باال

ايول .فعال متوقف گشته است 1.3420يسطح در حوالنيدراثر اصابت با

فميكه بخواهيدرصورت بگتيرا بعنوان سطوح حمايبوناچيسطوح معروف زم،يريو مقاومت درنظر يموانع تواننديمرياعداد
 باشندكمتيقيدربرابر حركات آت

 1.2990- 1.3235- 1.3435- 1.3635-:موج دوميبويفيمقاومت برمبنا-تيحما سطوح

فديكن دقت ، تناقض-تيصرفا به قصد مشخص نمودن سطوح حما،يبوناچيكه استفاده از ابزار ينيبشيپ«با اصليمقاومت
!ندارد» ماركتيريناپذ

چو خ(كه غلط استيزيآن ميليو متاسفانه ا!) دهنديها انجام  است كه مثال نصورتيبه

:كه كننديمينيبشيپنيچنيبوناچيفيبرمبنا

و قطعا تا سطح مثالنييپا% 61.8چون تا مثالمتيق« »!صعود خواهد كردبويف% 161آمده است، پس حتما

ف(!) رانهيگونه استفاده فالگنيا پيسنتيكه صرفا در بازارهاميو معتقدميرا ما قبول نداريبوناچياز ابزار شيچهل پنجاه سال
م ! است دادهيجواب

ميول ايهالي، امروزه ما در تحلديكنيهمانطور كه مالحظه منيخودمان از م،يكنيابزار استفاده

ب-تياز سطوح مهم حمايصرفا برخ تا قيبرايشتريمقاومت را كه احتمال .مييدارند، مشخص نمامتيمتوقف كردن

آنيهمان كار درواقع !مييگويم»سطوحيارزش گزار«كه به

قيقبليهفتگليباتوجه به تحل نكهيا خالصه و البته با ادغام آن با حركات امروز يدو حالت مختلف را برا توانيم مت،يمان
شديآتيروزها :متصور

فيضعيصعودآغاز روند+ رنجچند روز-1

 قدرتمندينزولروندكيبالفاصله آغاز-2

بانياتيكه جذاب دوارميام و انطباق آن  از موضوعات مورد عالقه شمايكيمتن

بياز طوالنيناشيخستگ !جبران كرده باشد تانياز حد آن را براشيبودن
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و پنجم .روز چھل

:چند زوج ارز بصورت زندهیبررس

، استرالیبررس :ژاپننیوايفرانک

سويبررس :USDCHFسيفرانك

بايفغال روند صعود- و .ميكردن باشيبايهاتيدنبال موقعدياست

.ميرا ندارديجديشنهايناقص، اجازه اضافه كردن پوز NTZهيباتوجه به ورود به ناح-

،نيآخرياگر مثال از قبل بررويعني- ايباكيقله و نباياشكالد،ياستاپ قرار داده كنديندارد .ديآن را كنسل

پا وترياگر تازه االن كامپيول- و رسيخود را روشن كرده خرد،يادهيچارت !ديستينديجدديمجاز به وارد كردن دستور

:AUDUSDايدالراستراليبررس

.مياجازه ورود به بازار را نداريول. استيروند نزول-

ق- !دينكرده بوديبازهم كار خوبد،يسل استاپ گذاشته بودشنيپوز» ناقص NTZ«هيبه ناحمتيالبته اگر قبل از ورود

نميشكل چندان چشم نوازيمكد چونكه  دهد،يرا از خودش نشان

خييعدم وقوع واگرااياز وقوع نانياطمياگرچه براو با(زود استيليهنوز كنديچون )به خط صفر برسديتا مكدميصبر

هميول .كامال مشهود است» قدرت بازار«هم كاهشيحد فعلنيالاقل در

م پس ازيشكل بهتريمكدكهيدرصورتميكنيصبر و بازار مجددا سل استاپشنيپوزكيخارج شد، NTZبخودش گرفت
م .ميكنياضافه

:USDJPYژاپننييبررس

كس- ترياگر دديبا روش من ، صرفا بررو روزيكرده باشد، درواقع از بايزوج ارزهايبعدازظهر تا به االن ژاپن موفقنيمرتبط
پ .مناسب شده استيهاتيكردن موقعدايبه

ا- ا نكهيباتوجه به ز(!)و با فشار از بااليارز عموما سفارشنيحركات تراديهستند، من رودياز ياسكناس چشم باداميكردن بر
، چندان دل خوش  ندارم،يها

كسيول مليتمايبهرحال اگر تريسمبه بانك مركزكهيتا زمان توانديداشته باشد ميدرهايژاپن بر به چربد،يبازار قرار دادن اقدام
هانيآخرياستاپ در بااليبا .ديشده نماليتشكيقله
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م .ديادامه حركتش انتخاب نمايرا برايدر روز جمعه، هنوز نتوانسته است جهت مشخص NFPكه بازار بعد از خبر رسديبه نظر

، همچنان برايهفتگليهمانطور كه در تحل لذا .را دارم»يقوينزول«و»فيضعيصعود«يهفته انتظار حركتهانيايگفته بودم

ويشنهايپوز تا ورويپوند كس شتريبپيپ15كه هردو صرفا و اگر هميدر سود فرو نرفتند، قناعت نكرده بود، زانتيمنيبه
، درواقع حتما.... احتماال با ضرر مواجه شده است !!البته احتماال كه نه

ام تانيچند زوج ارز را برايفعلتيوضعريز در :مشخص كرده

م مديكنيهمانطور كه مالحظه ديكه تنها ارز رسدي، به نظر و قدرت روند خود شده است، روزيكه از تا امروز موفق به حفظ ثبات
!متناظر با آن باشديو زوج ارزها ژاپنني

منيايمناسب بررويهاتيموقعيبه بررس لذا :ميپردازياقالم

:USDJPYژاپننيديخر گناليس

م- انيآخرياستاپ را در بااليبايگنالهايس توانيهمچنان .قرار داد) 84.10يعني(ارزنيقله

تانيحدضرر مطلوب آخر- .باشديم 83.65يعني M15ميدره از

:EURJPYژاپننيبه ورويديخر گناليس

، 111.06شده است در قلهديكه با روش ما توليگناليسنيآخر-  بوده است

دل كه اخيكينزدليبه ق 111.20يدر حوالريبه مقاومت امتيبهتر است تا گذشت آنيو در باالمييمقاومت صبر نمانياز
.ميوارد بازار بشو

تا- با M15ميحدضرر مطلوب طبق .شوديم 110.55برابر

بهديخر گناليس :GBPJPYژاپننيپوند

ب! بوده است PTMارز امروز پادشاه روشنيا- هم گنالهايسنيشتريو ، غيارز وحشنيرا تا به االن كنترل از خود صادر رقابليو
!كرده است

هايقبليگنالهايس- .قرار داشته اند 132.34و 132.28و 132.03دريعني M15وM5ميتايدر قله

قشيبشيقرار دارد كه باتوجه به افزا132.60كه هنوز فعال نشده است در قلهيگناليسنيآخر- قرمز،نگيتا موومتياز حد
نمهيتوص .كنميبه ورود

ن گناليس : NZDUSD وزلنديفروش

وكهياست تا زمانديبع- پيروند نزول وروياز جانب طال ادايادامه پانينكند، .خودش را داشته باشدنييارز توان ادامه روند رو به

ايول- زNTZهيباتوجه به آنكه هنوز وارد ناح نحاليبا شنيپوز 0.7482يعنيدرهنيآخرريكامل نشده است، اگر از قبل در
.ديفعال آن را نگه دارديتوانيمد،يسل استاپ دار

ش- ولينزوليروند جارفيفعال نشانگر تضع. باشديمكديصعودبيحواستان به ، مياست  گناليس تواندياگر شكسته شود
پايورود قدرتمند .دينما جاديانييرا به سمت
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.روز چھل ششم

!یليتحلريغیبررس/!م؟یچرا استاپ خورد
هميبهرحال حت كنديد نبايخورباگر استاپ !ديمطلقا خودتان را نگران

اكهيكه وقتديهمانطور كه بارها گفته ام مطمئن باشو تر»يهمسو با روند«روشنيشما با مد،يكنيمديكه با آن د،يخورياستاپ

ه پس دنيگريد چكسيقاعدتا چن(!!)ايهم دركل بنيموفق به كسب سود از !نشده استيرمقيبازار

انيبنده به شخصه از چند اتفاقا ، كه باروشهاينفر از دوستان حرفه تريمتفاوتيام ، سوال نمودم كننديمديبا بنده

كهيهمگو ه: متفق القول اعتراف نمودند  را موفق به كسب سود نشده است، روزيد چكدامينه تنها

ن بلكه زيبا ضررهازيمتاسفانه اكثر !، مواجه شده انديادينسبتا

بيكه شما را در بازارهاديكنيمديتريكه شما با روشنيهمنيبنابرا و و مواجهه با ضرر حفظيكم عمق ، از ورود به بازار رمق
 كند،يم

ترتيمزنيبزرگتر خودش !شماستديروش

هم بقول از،يعزيمحمديجناب آقاتيسانيدوستتان در جستيرنج، فقط كافيبازارها نگونهيدر خودتان را پر از پولبيكه
!ديحفظ كن

و به محض خروج بازار از شرا تا  حركات قدرتمند خود نمود،نيبازار شروع به انجام بزرگتركهيهنگام- رنجطيفردا

پدرو كرديالزم را برا امكانات پيهاپين ، داشته باشيپيچند صد !!دياز درون ماركت

اميعيطب«كه تاكنون دربارهييرغم همه حرفهايعل ، گفته چن» بودن مواجهه با استاپ ،ييروزهانيبازهم در

پ(!) خروشانيليس و پرسش مختلف به صندوق  شود،يميام جاريخصوصامياز ده ها نامه

دل كه !و علت استاپ خوردن خودشان سوال نموده اندليدرباره

منيهزارميبرازميعز دوستان !ميگويبار

پنج از باشنيپوزهر بايكيديشما !بسته شود ضرررا

كن مبادا !ديخودتان را سرزنش

نيشگيهم مقصر شما !ديستياستاپ خوردن معامالت تان

ها از ببديريبگاديخانم رايتمامريكه چگونه تقصدينيو از-! به عراق گرفته تا قهر مادرزن گرامكاياز حمله آمر- اتفاقات عالم
م و به گردن شما !!اندازنديسر خودشان باز نموده

با شما همقايدقديهم كنوهيشنيبه نبديعمل و مطلقا خودتان را مقصر رنگ قرمز معامالت موجود در پرفورمنس تان !ديني،

م اگر تريمانند برخنايعديتوانيم كند،يشما را راحت ، تقصيدرهاياز » برقيقطع«و» بازار«و» بروكر«استاپها را بر گردنريخانم
.و»يبغلهيهمسايدعوايصدا«و» كردن بچهشيج«و . م. بديكنيخالصه هرچه كه فكرش را !دياندازي،

ميليخينطورياديكن باور زديتوانيراحت تر و روح خودتان را برا اندهيبا معامالت و ذهن ، معامالت سودآوريخود كنار آمده
!دييرفرش نمايبعد

:خسته شدم بس كه گفتمگريد

دنيروشچيه !درصد داشته باشد80باالتريوجود ندارد كه راندمان-!!يبغليكهاياز تاپيكيازريغ-ايدر

پذنيايبه سادگ توانيم و مناسب را  رفت،يراندمان معقول



 فارکس به سبک پشوتن دوره متوسطه صفحه44

پياريبسيريادگيازو ! صرفنظر نمود فاركسو غامضدهيچياز نكات

رياريبسبايتقر ايو درشتزياز نكات ،كيتاپنيكه در  از روز حدودا دهم به بعد گفته ام

، مثال از عدديكاهش تعداد استاپهايبرا صرفا !بوده است1به عدد2شما

، تماميو باوجدانيبه سادگديتوانيم پس ايآسوده كنكيتاپنينكات صفحه ده به بعد د،يرا فراموش

كن»شنيسه سود از پنج پوز«به همان آمارو !ديقناعت

همدييبفرما باور تريكيحد هم خودشنيكه در ادريتركيراندمان ها بعنواننياز فوق العاده !خواهد بود تانيبرا،يفوق حرفه

، بدون استثنا!)م؟يتعارف كه ندار(كهيجماعتانيدرم آنهم حت9از هر ده نفر درهياولهيقادر به حفظ سرماينفر خودشان هم
ننيا !ستنديبازار

ا پس غي، مكدييكه تاكنون درباره واگراياگر هر نكته و غرهي، قدرت بازار، موج مقلد، غرهيو ارهيو وميگفته به نظرتان سخت
د،يايمليثق

:كهدييو به خودتان بگوديآسوده آن را كنار بگذاراليخ با

خشنياستاپ از هر پنج پوز2من همان آمار«- ، با ماليرا مرميپذيراحت  كنم،يو قبول

ا تا و قانون اضاف نهمهيمجبور به پر كردن مغز خودم با و قاعده و نكته »!نباشميفرمول

درنيهمواره اول كه ايبا سودها فاركسمعامالت خودشان را ميفوق العاده !رساننديبه انجام

مو س ادگرفتنيبا گذرديمتاسفانه هرچه و و نكته ها و اقسام فرمولها و اند ستميانواع غ كاتورهايها ريآنقدر ذهنشان را درگ...رهيو
و قانون ها ميانبوه قاعده ها  كنند،يمختلف

پيرا برا فاركسآنقدرو و  ند،ينمايمدهيچيخودشان دشوار

و سالهاگريد كه و درخشان روهايهرگز در ماه ها ، به آن آمار فوق العاده خويبعد !افتي، دست نخواهندشينخست

هايعل بهرحال ، ورويقصد دارم كه به بهانه استاپ خوردن معاملهيكه درباال اشاره نمودم، در پست بعدييرغم همه حرف

تاانيمليتحل به . آن بپردازم كساعتهيميفرميمدت

دققيعميبه شما نشان بدهم كه اگر واقعا قصد بررس تا هاقيو د،يخودتان را داشته باشياستاپ

ر چقدر مزينكته درديتوانيو درشت وجود دارد كه ، مانندميفرميتاكيبعنوان مثال صرفا ، آنها را به وضوح كساعتهيواحد
و مشاهده بفرمايبررس !ديينموده

!يسادگ

!ذهنيسادگ

د جتاينتو !بازاردنيساده

،لومتريصفركيدرهايتمام ترتياست رمز موفقنيا
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: EURUSD کساعتهیمیفرمیتا-مدتانيمليتحل
م»متيق«بطور كامل توسطكهيوقتيحت» خطوط روند«كهديدانيم و پشت سر گذاشته  شوند،يشكسته شده

جا بازهم  بماننديخودشان باقيممكن است كه تا مدتها در سر

و شراو گريرا براطيهر زمان كه فرصت كنند بب(!)يفتنه قيمخرب راتيتاث نند،يمناسب جامتيرا بر روند حركت ي، بر
!بگذارند

ز در تاريشكل تا وروي كساعتهيميفرمي، كه مH4ميفرميدالر را در كنار هميكي دهد،ينشان منياز ،ديكنيخطوط را مشاهده
ق»يمقاومت«يخط گر،يكديبهBوAكه از مدتها قبل با اتصال دو قله ا جاديامتيرا در مقابل روند حركت ، كه البته نيكرده بود

پ چهارسرانجام» مقاومت«خط :شكسته شده است مت،يقيبا جهش ناگهان) NFPهنگام انتشار خبر(شيروز

م»سطح مقاومت«كييكه وقتديدانيم تغ شود،يشكسته و تبدتيرماهييمعموال !گردديم»تيسطح حما«كيبهليداده

ديبعنوان مثال همان عامليعني ق روزيكه تا مشيو مانع از افزا(!) بودهمتيدشمن  شده است،يارزش آن

رفيحامنيبه بزرگترليفردا خودش تبد از  !! شدهمتيقكيدرجهكيفابرقيو

نمو و كاهش ارزش را به آن (دهديمطلقا اجازه نزول ا! استبيعج! ايبراتيماهرييتغنيچقدر مهايرانيما )!!رسد؟يآشنا به نظر

نريدرتصو دقديمشاهده فرمودزيفوق خطقايكه چطور هايهمان قBوAيكه قبال در قله را از نمودار سلبمتياجازه رشد
،  نموده بود

اخيروند نزوليو در انتها NFPاز شكست توسط خبر پس رر،يتازه شكل گرفته ازمتيقينزولزشيموجب توقف و ، شده
ب .نموده استيريآن جلوگ شتريسقوط

قدريتاثيعني-اتفاقنيا بيطيمعموال در شرا-متيقيمصرف گذشته بر حركات جارخيو تاريميخطوط روند دايپيشترينمود
و انرژ كنديم ها جاديايبرايكافيكه بازار از عمق ، برخوردار نباشديحركت .قدرتمند

ايمواقعنيچن در ، اصوال مانند فرد نكهيباتوجه به و بالتكليبازار ،فيخواب آلود  بوده

بهيرا برايچندانزهيو انگليتماو و قدرتمند  سمت خاص ندارد،كيانجام حركات بزرگ

حتنيبهانه كوچك است تا به محض مواجهه با اولكيصرفا منتظر لذا نفيضعيمانع ،مهيو نصفه

و برسرجاياز ادامه حركتش خوددارعايسر !دينما» استاپ«خودينموده

خمكهياحتماال درحالو مرو به شما كرده كشديم ازهيمرتب :كهديگويو
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م!هاديشاهد باش«- پ خواستميمن »! من رو گرفتيخط روند بدجنس جلونيايول!! حركت كنمگريدپيشونصد

تايعني،ريمجددا به همان تصوگريد كباري لطفا :ديي، نگاه بفرما كساعتهيميفرميهمان

كل نكته و م) در روز جمعه NFPمانند(يخبركهياست كه وقتنيايديمهم  گردد،يمنتشر

ايديشد چانيهليبدل صرفا  كند،يم جاديكه درون ماركت

ب»متيق«موقت بطور و ادنيجه رونيرا وادار به پرش منياز درون )1شمارهريمس(دينمايكانال

ايول هيخبر، به محض آنكه انرژنيباتوجه به اثر كوتاه مدت بيزودگذر ناش جانيو ،نياز آن از  رفت

چ مجددا ،يبه روال عادزيهمه  خود بازگشته

جايبه درون همان كانال قبلزينمتيقو ميواقع گاهي، كه ، باز )2شمارهريمس( گردديو درخورش بوده است

و درك بهتر الگوهاياز مواقع، شما برايدر برخنيبنابرا  كال،يتكنيرسم

چنديتوانيم هانياز و برگشتيجهش و رفت ،متيقيكوتاه مدت

ايخبر خاص، بطور ناگهانكيمعموال در اثر كه ن جاديو زودگذر و به سرعت مزيشده !ديينماي، چشم پوش كننديفروكش

اديشاو ساديصورت بتواننيدر و ، كانالها و در ذهن خود كاليتكنيالگوهاريخطوط روند ، بهتر درك نموده واقع بر چارت را
!ديينمايرسازيتصو

ا باتوجه بييكانالهايعني(نينچنياييمعموال كانالها نكهيبه خالفدر) هستند»كنج«ايو» شبهه مثلث«كيبههيشب شتريكه
مبيش جهت  شكنند،يخودشان

درنيبنابرا م3نقطه همانطور كه د،يكنيمشاهده

جر»متيق« سرانجام پاكيكه از درونيآبانيمانند ا زد،يريمنييناودان به پانياز درون !شده استيجارنييكانال به

ا البته  بر استاپ خوردن ما نداشته است،يريموضوع تاثنيواضح است كه

اخهيفقط آن را از بابت توجو و نزول  گفتم،متيقريصعود

چيصرفا براو تاييزهايآنكه قرار بود تمام ، بررس كساعتهيميفرميرا كه درون .ميكنيقابل مشاهده هستند

دال درواقع دلياگر هنوز بدنبال م روزياستاپ زديباد،يگرديمعامله خودتان كنريبه شكل :ديمراجعه

ق نيتا هممتيكامال واضح است كه
پ درشيچند وقت ، در حاصل صعود

بوده استيكانال صعودكيدرون
نشان خطوط سبزرنگ كه آن را با

.داده ام

ش البته ابيچون كف و نيسقف
 ستند،ينيكامال موازگريكانال باهمد

كيبههيشبي، ظاهر شتريبنيبنابرا
پ» گوه«اي»كنج« .كرده استدايرا
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دكي اگرينكته : نكهيهم

مدييدقت بفرما اگر را كه مانند سوزن به هوا پرتاب شده است، اصاليكندلنيرنگ آخر خط قرمزرسميكه براديكنيمشاهده
! درنظر نگرفته ام

اميبخش اصليرا برروييصرفا خط واگراو .قله رسم كرده

!چرا؟ديدانيمايآ

اليدل و ساختار دروننيآن كنيمكدياست كه اگر به فرمولها ديمراجعه

!آن Lowو Highو نه مثال شوديمفيتعرمتيقنيانگيميبرمبنايكه مكدديشويم متوجه

! شودينمياصال متوجه آن كندل سوزنيمكدنيبنابرا

قو ميكه معادل با سطح اصل(رامتيفقط متوسط م) شوديقله .رديگيدرنظر

م كاتورياندنيايكه بررويگريدليو تحلهيو تجزيكال هر بررسايو،يمكديبرروييهنگام رسم واگرانيبنابرا د،يدهيانجام

وايويسوزنيكندلها از غيسوزنيكندلهاايشادوها و كن...رهيشكل ديصرفنظر

مي، كه معادل بدنه اصلمتيقنيانگيميخودتان را صرفا بررويخطوط اصلديكنيسعو و دره ها !ديينماميترس شود،يقله ها

:ريتصونيهم آخرنيا پس

مشاهدسمت چپريهمانطور كه در تصو
در نمودار» مسطحييواگرا«كيدييفرمايم
 شده است، جاديا

، موجب كاهش قدرت بازارييواگرانيهم كه
!شده است روزيديو اتمام روند صعود

يهاييواگرا«مانندنايع» مسطحيهاييواگرا«
ا»يمعمول تفاوت كه قدرت آنهانيهستند با
مفيضعياندك !باشديتر

م ليدلنيآخردييفرمايهمانطور كه مالحظه
د و مواجه شدن پوز روزيبازگشت ماشنيبازار،

ق ، برخورد %50سطحبامتيبا حدضرر
!بوده است سمنتيتريريبوناچيف

زيبويفيبرمبنا سطوحريمذكور، اعداد
:هستندمتيقيروشيپ مقاومت-تيحما

-1.3300-1.3235 

-1.3185-1.3135 

-1.3070 
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ف هنگام كن%)$(از عبارت Descriptionدر قسمتديتوانيمدريدر متاتريبوناچياستفاده از ابزار ،دياستفاده

م تا قبويفيعالوه بر درصدهاد،يكنيهمانطور كه در شكل فوق مشاهده نقيدقمتي، !به شما نشان بدهدزيهر سطح را

:كهدييلطفا دقت بفرمايبوناچيفميدرمورد نحوه ترس ضمنا

فيبعض ، هنگام رسم ايبوناچياز نوآموزان به اشتباه پانيباالتريابزار را صرفا برروني، به اشتباه انيترنييو كه درمقابلينقطه
م م كننديخودشان مشاهده  دهند،يقرار

بنيا كه و معموال منجر به نتايمعنيكار كامال !شوديميربطيبجياست

كن اگر م»فنر«كيمشابهقايدق» موج«هرديفرض  كنديعمل

مكيمثلو ، مرتبا باز م شوديفنر  گردد،يو مجددا فشرده

ميابزار سمنتيتريريبوناچيف منيا» حداكثر فشرده شدن«ايو»يبازگشت احتمال« زانياست كه درمورد !كنديفنر صحبت

ايبرانيبنابرا بانياستفاده از ، مديابزار ، از دريساانيابتدا موج موردنظر خودتان و اشكال وگريموجها ، واقع برنمودار جدا نموده
پ ،ديكندايآن را به دقت

 فنر شروع به فشرده شدن نمود،كيموج مانندنياكهيهنگام وسپس

ده موج مذكوريدو انتهايخودتان را بررويبوناچيف ابزار د،يقرار

اديانتظار داشته باشو شد....ايو%50ايو% 61.8معادل مثاليفنر احتماال تا سطوحنيكه .فشرده خواهد

بيابزار بررونيا رسم به ربطيدو نقطه ه موج واحدكيكه متعلق و  هم با هم نداشته باشند،يارتباطچينباشند،

و نتا كامال و اشتباه بوده نجيخطا غيصرفا تصادفزيحاصل از آن !قبول خواهد بود رقابليو

ازميراهم بگونيا البته ، دقكيكه امواج مقايلحاظ ا! كننديبرعكس فنرها عمل كهنيو آن هم به :صورت است

م- نكته :و قدرت موجسيترير زانيدرباره ارتباط

مكيكه هرچقدر« ضعيجهش بعدد،ينماسيتريريشتريب زانيموج »!تر انجام خواهد دادفيخودش را

م(كيكالس كاليمثال در تكن بعنوان پسريكه معتقد به :كه گفتنديمنيچن) ماركت بودندينيبشيبودن

تاكياگر- تادينماسيتريربويف%50موج ، .خواهد رفتشيپبويف% 150، در آنصورت به هنگام جهش مجدد

تاسيترير% 61.8موج تاسطحكياگر- .جهش خواهد نمود% 161.8كند، درآنصورت

تاسيترير% 23.6موج تا سطحكياگر- ، درآنصورت پ% 131كند .خواهد رفتشيبه

ميعني ضعيباشد، جهش بعد شتريب)و مثال جمع شدن فنر(سيترير زانيهرچقدر كه ف و كوتاه تر خواهدفيموج مذكور تر
..بود

حتنيا از ازي، هنگام سوارديتوانيمينكته كنكيگرفتن ، استفاده ديموج قدرتمند

كلنيتخمكي تا ميو برآورد مزاني، نسبت به و .ديخودتان داشته باشي، برايجهش بعديبزرگزانيقدرت موج مذكور،

ب زموجيرنيكه آخردياگر مشاهده كردو رشي، و بخش بزرگسيترياز حد مسيكرده را مجددا بازگشت نمود،رياز  رفته

كن خودتان ، سودهاني، در بهترمتيقيتا در پرش بعدديرا آماده را تثبينقطه پتيخودتان و از موج مذكور !ديشو ادهينموده

و روند حركت بازار بازگشت نمايواقعا به انتها» موج«از آنكهشيپاريبسيعني  (!!) زده شودايدنيدرهايترريسايو استاپهاد،يخود برسد،

رسيترير زانيمسهيصرفا با مقا شما ميبا موج قبل زموجيو جهش هر و انرژ زاني، به پ ماندهيباقيقدرت !بردديخواهيدر بازار،

سااريبسو ازنيريقبل از م» بازار رو به افول«، .ديشويخارج
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و ھفتم .روز چھل

قیمکد و کف :متيو سقف
 به شكل زير دقت كنيد

!قرار ندارديمطلوبطيواضح است كه بازار در شرا

ولمتيق حتدهيقله خود نرسني، نه تنها هنوز به آخريمكديموفق به شكست سقف روز قبل خود شده است ، بلكه بهياست
نكي نزيپنجم اندازه آن .است افتهيدست

ايول ست،ين»ييواگرا«گريديمكديفعلتياسم وضع اگرچه كل نكهيباتوجه به و» قدرت« زانيميبراينشانگريمكديبطور
ميجار»يانرژ« ، به صدا دربيرا برايزنگ خطر توانديدر بازار است، لذا !اورديعدم اعتماد به بازار

نديدقت كرده باش اگر چنزيقبال ،»ييواگرا«كياز آنكهشيپيعنيرا بارها انجام داده ام،يليتحلنيمشابه بطور كامل در نمودار
م و قابل مشاهده گردد، انيبا اندازه آخريمكدياندازه فعلسهيصرفا با مقاميتوانيشكل گرفته قبال ساخته است،يكه مكديقله

م مو زانياز زينباشد، از ورود عجوالنه به ماركت پرهيقدرت به اندازه كافنياكهيو درصورتميدر بازار مطلع گرد جودقدرت
.ميكن

،زيپرهيبرا اگريد كبارياز سوتفاهم منيتوجه شما را به :كه كنمينكته جلب

كن لطفا اديدقت كهنياياستنباط را صرفا برمبنانيكه د»متيق«نكته انجام دادم خودش شده بود، روزيموفق به شكستن سقف
حتنينه تنها آخريمكديول نكيبهيقله خودش را نشكسته بود، بلكه ! بوددهينرسزيپنجم اندازه آن

قنيبنابراو ايهر روندمتيواضح بود كه طنيرا كه از زتاينهايكند، مكديبه بعد اييواگراكياديبه احتماال خواهد جاديرا
.كرد

طبيموضوع كامال منطقكيمطلب را بعنواننياديباد،ياگر خوب متوجه منظور من شده باش درواقع و اگرد،ييبرداشت نمايعيو
، مطمئن باش»يرمنطقيغ«و»يحفظ«شما جنبهيبرا ايحركات مكديبررويكه هنوز به اندازه كافديدارد نديمسلط نشده ازيو

و تمر .ديآن داريبررويشتريبنيبه كار

م خالصه و آتش رسديآنكه به نظر و فعاليبه اندكازين روز،يدنيكه بازار پس از حركت تند و استراحت داشته باشد، اصالح
.زود باشديقدرتمند تاحدوديآغاز مجدد حركتيانتظار برا
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:آنیو مقدار جبریمکد

م خط صفريدرباالياگر مكد  است،» مثبت«آنيكه مقدار جبرمييگويخودش قرار داشته باشد، اصطالحا

پاياگر مكدو بگ خط صفرنييدر .است»يمنف«آنيكه مقدار جبرمييگويم رد،يقرار

ز بعنوان اميرا در نواحيمكديمنفو مثبتريمقادر،يمثال در شكل :مختلف مشخص كرده

چكيهر ، نقاط آغازيآبيهانياز خط پانيو قرمز ،كييانيو ، محصور كرده اند  موج را درون خودشان

چدرونو ميموج نزولكي، قرمز رنگنيخط و در چانيقابل مشاهده است قراريموج صعودكيرنگيآبيهانيخط
.گرفته است

نم اگرچه چنيبه لحاظ فلسف كنميفكر  درست باشد، فاركسدر بازاريحرفني،

كهنيچن كاليتكنانيخدايباستانيبهرحال در كتابهايول : آمده است

خريمكد...«- !و فروشندگان بازار است دارانينشانگر قدرت

خريباشد، به معن» مثبت«يمكديمقدار جبر اگر  بر فروشندگان است دارانيغلبه قدرت

،»يمنف«ياگر مكدو بيعنيباشد خر شتريقدرت فروشندگان » ... است دارانياز

 مذكور باشدانيلذا اگر حق با خداو

، درنواح در با مثبتكه با عالمتيشكل فوق  باشد،يصعودديمشخص شده اند، جهت غالب حركت

بايمنفكه با عالمتييهاهيدر ناحو پايبصورت نزولديمشخص شده اند، جهت روند .باشدنييو رو به

ا حاال كنگريد كباري، لطفا لطفاديرس نجايكه بحث به ديبه شكل باال نگاه

بنياو هايبررو شتريبار تمركز خودتان را هايكه برروديبگذارييمثلث و دره ، براياصليقله ها امينمودار !تان رسم كرده

ها«نيا مينقاط» مثلث تغيكه روند جار كننديرا مشخص  داده است رجهتييدر ماركت بطور كامل
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تغيبه روند نزوليصعودتيبعنوان مثال از وضعو .كرده استريي،

كلديدانيم ميكه بطور و دره مختلف را ، دو نوع قله كنديتوانيدر تمام نمودارها :ديمشاهده

ها-1 و دره :ياصليقله ها

!هستند»ينقاط بازگشت«درواقع همان كه

ها نهايا و دره چنياصليهستند كه روندهاييهمان قله ها مينقاطنيدر پا شونديآغاز  رسند،يمانيو به

او ، در تغنيروند غالب در ماركت و دره ها بطور كامل مرييقله ها ! دهديجهت

رانيا و دره ها و انتها-قله ها و اصليكه درواقع ابتدا ها-بازار هستنديامواج بزرگ  رنگيصورتيدر شكل فوق با مثلث
.شده انديعالمت گذار

ها-2 و دره :يفرعيقله ها

تغ كه ، موجود در دل امواج بزرگتر هستندييها رجهتييصرفا !كوچك

،ينقاط احتماال در اثر خروج تعدادنيا  از معامله گران خرد

وتيجهت تثب به ا شانيايقبليشنهايبستن پوزايسود . شده اند جادي،

ها نهاياو و دره رايكوچكيهمان قله ها .ميناميمزين» فراكتال«هستند كه آنها

چندو :يمكديدرباره مقدار جبر نكتهاما

ميمكديكه مقدار جبرميدرست است كه گفت-اول نكته  نشانگر نوع روند موجود در ماركت باشد، تواندي،

ايول تاصيتشخينكته صرفا برانياز ، ماننديهاميفرميروند در كنh1و m30و m15باالتر !دياستفاده

تا چون ، مانند مثالنييپايهاميفرميدر دm1وm5تر ها»ييواگرا«ايو»يمكدبيش«ماننديگري، موارد و دره يقله ها
م ، بهتر .كوتاه مدت را به شما نشان بدهنديروندها تواننديآن

ب-دوم نكته و دره اصلنيدر بايهر قله !فاز بدهدرييتغ كباريحداقليمكددي،

تغيبه معنيمكد رفازييتغ . آن استيعالمت جبررييهمان

وياز حالت مثبت به حالت منفيمكديعني .بالعكسايبرود

كنيبه همان شكل قبلگريد كباريمثال بعنوان د،ينگاه

ب»يمكد«كه چگونهدينيببو ، حداقلنيدر فاصله ، كباريهر دو مثلث  خط صفر را قطع كرده است

تغيعالمت جبرو .نموده استرييآن

منيا از هاصيتشخيبراديتوانينكته و دره و تفكياصليقله ها ساكي، كنييجزيفراكتالهاريآنها از .ديواقع بر نمودار، استفاده

م» قدرت بازار«ياندازه مكد-سوم نكته . دهديرا نشان

دق اگر كنيمكدقيبه فرمول مد،يمراجعه معديكنيمشاهده بيآن برمبنايمحاسباتاريكه !استييجادوينگهايموونيفاصله

ن» قدرت بازار«بتواند همانياست كه اندازه مكديعيطبنيبنابرا !به شما نشان بدهدزيرا

 باشد،شي، هر زمان كه درحال افزا نگهايهمانطور كه فاصله مووقايدقيعني

 موجود در بازار است،»يانرژ«و» قدرت«شيافزايمعن به

و بلندقد تر بشود، به معنزينيمكد !قدرت بازار خواهد بودشيافزايبا هر چقدر كه بزرگتر
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و ھشتم .روز چھل

 پاسخ به سوا[ت دوستان
 marde_dozakhiلهيبوسينوشته اصل:نقل قول

و دوستان عزيز، با توجه به پست با و ادب خدمت استاد گرانقدر و) متوسط(تاپيك آموزشي50عرض سالم با موضوع مكدي
و با توجه به وضعيت مكدي در قدرت بازار، سوالي براي من پيش آمده با توجه به شكل قرار داده شده توسط استاد در آن پست

ك و خطي وآن شكل را نشان ميدهد البته با توجه به فرمايشات استاد بايد تا نزديك شدن اگراييه روي مكدي رسم شده است
مكدي به خط صفر منتظر بمانيم ولي استاد در پستهاي قبلي اين را هم فرمودند كه با شكست خط روند در مكدي ميتوان وارد

در buyپوزيشن با زدهمكدي هنوز قله قبلي مكدي شد ولي به نظر من حتي با شكست خط روند نشده پس چطور ميتوان
 شد؟ buyشكست خط روند در مكدي وارد پوزيشن

عز سالم .زيدوست

ا بله .ديشما درست متوجه شده

ز اگر مدييدقت بفرماريبه شكل هديكني، مشاهده ن»ييواگرا« چگونهيكه مطلقا :است امدهيهنوز در آن بوجود

كنديبا»ييواگرا«كيلياز تشك نانياطميبرارايز تاميابتدا آنقدر صبر  برسد، به خط صفريمكد،

گو مايقلهكييريصرفا پس از شكل و درباره وقوعسهيدره ماقبل اش مقااياندازه آن را با قلهميتوانيدره كامل است كه نموده
.مييصحبت نما» معتبرييواگرا«كيعدم وقوعاي

بقول شماايوييوقوع واگرااست، لذا صحبت دربارهدهيبه خط صفر نرسيدر شكل مذكور، باتوجه به آنكه هنوز مكدكهيدرحال
ماريبسييشكسته شدن واگرا و كامال اشتباه !باشديزودهنگام

جدكينمود كه متن مذكور اساسا دربارهديمالحظه خواهد،ييدقت بفرما-50مجددا به پست شماره اگر : است بنامدينكته
قيمكد« و كف »متيو سقف

منيموفق به عبور از آخر»متيق«دارد كه بعنوان مثاليصرفا اشاره به مواقعو چن»يمكد«يول شود،يسقف خودش نيموفق به
.گرددينميكار
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مو و بازار درحال ورود به فاز» قدرت«كهمييگويلذا ا. است» استراحت«بازار درحال كاهش بوده ازنيو نكته اساسا متفاوت
.است»ييواگرا«مقوله 

 marde_dozakhiلهيبوسينوشته اصل:نقل قول

ميسالم، دوستان با توجه به صحبتها با مرميبگشنيدو پوزميتونياستاد، ما در حالت استاندارد با زانيو حداكثردياستاپمون
30pips آ  استاپ باشند؟ 30pipsيداراييبه تنها توننديم شنهاياز پوزكيهراي شنهيمجموع دو پوزيمقدار برانياايباشه

شر! به به  !!!ديراست كار خودم هست!! شماديداريفيعجب اسم

كنيراست ! د؟؟يهستيشما كه همان نفر قبل!! بابا؟يا/!؟.... لحظههيديصبر

و پاسخكيتاپ«دردنيسوال پرسديدانينم مگر ! شده است؟يبندهيسهم» پرسش

دايآ مگر ايگريكوپن اضافه از دوست مديگرفته !!د؟يپرسيكه دوتا دوتا سوال

!!؟...ديفرموديچ/ !! جان؟

بكيتاپيتقلبينفر در آنجا داشته كوپنهاكي،دياورديمفيتشرنيدوزخ كه داشت از !؟؟ كردهيمميحضار تقسنيمن را

كس دانميم خوب/!دميفهم. آهان  !! بوده استيكار چه

و تاپ(!) برده اندفيبه جهنم هم كه تشريبوده اند كه به سالمت..... خود جناب قطعا و دوستانكيبازهم دست از سر بنده بنده
، بر نداشته اند !بنده

!ميبگذر .... 

عز. بعله مزيداشتم جواب سوال شما دوست :كه كردميرا خدمتتان عرض

.هستنديما معموال دوبخشيشنهايپوز. بله-1

مكيهرو .باشندپيپ30ييبه تنها توانندياز استاپها

در-2 بتيموقعكياگر نقطه استاپ مناسب  بشود،پيپ50يال30ازشيخاص،

ودييخودتان را نصف نمايشنهايحجم پوزديتوانيم .ديوارد بازار بشويو پلكانيجيبصورت تدراي،

 شونديمفيتعر50+30و پوند بصورت وروييتارگتها هم برا-3

.پيپ40+20زوج ارزها بصورتريسايبراو

م-4 نيتارگتها) STR(بسته به قدرت بازارديتوانيالبته .دييبفرمانييتعزيخودتان را بلندتر

.كردميصحبت خواه شتريب STRطيدرباره شرايبزود

شنييتعيبرا-5 و به ترتريزوهيحدضرر مناسب به متياولوبي، :ميكني، عمل

تا) ادرهي(قلهنيسراغ آخربه- اول مميرويم M15ميفرمياز .ميريگيو در پشت آن سنگر

تا- دوم م) ادرهي(و دو قلهميرويمM5ميفرميبه .ميرويبه عقب

ه- سوم تايآبنگيمووينبود، استاپ را برروياز دو مورد باال شدن چكدامياگر م M15ميفرميدر .ميدهيقرار
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کفیمکد«یاز الگوگریدیمثال و :»و سقف
م عزيكه برخ رسديچون به نظر ازياز دوستان ، اندكنيهنوز با  مشكل داشته باشند،يالگو

اگريد كبارينيبنابرا .كنميمهيرا خدمتتان ارايمثال دوباره

م پونددالرزوج ارزيفعلطيشراريزريتصو :دهديرا نشان

: GBPUSDقهيدق15ميفرميتا

د م كنميمديتاكگريبار »ييواگرا«عدم وقوعايصحبت درباره وقوعيهنوز براد،ييفرمايكه همانطور كه در شكل فوق مشاهده
!زود استاريبس

با»ييواگرا« وقوعاز نانياطميچون برا كنديابتدا خطيبه اندازه كافيتا مكدميآنقدر صبر  بشود،كينزد صفربه

گيبا چشمان خودمان به راحتميبتوان كه .مييمشاهده نما كاتوريانديدره كامل را برروكييريشكل

ميزيچنيبنابرا !ستين»ييواگرا«مطلقا مقولهم،يكنيكه االن درباره آن صحبت

د بلكه رايگريموضوع قيمكد«است كه نام آن و كف ا»متيو سقف :ميگذاشته

 روز گذشته خودش شده باشد،كفموفق به شكستن»متيق«كهيهنگاميعني-
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!باشددهيخودش نرسيدره قبلنيهنوز به آخريمكدكهيدرحال

 است،دهينرسيدره قبلنيهنوز به آخريتازه نه تنها مكدو

كنيمكدياگر به اندازه فعل بلكه مدينگاه اش هم رشديبه مقدار ثلث اندازه دره قبليحتياندازه مكدكهدييفرمايمشاهده
!نكرده است

ديعني ميفعلطيدر ماركت در شرايجار» قدرت«گريبه عبارت بس» قدرت« زاني، نسبت به ، واريروز گذشته آن كمتر
!تر استفيضع

:بزنم تانيبرايمثال كاربردكيديبگذار

به!)»متيق«مثاليعني(نفركيديكن فرض اكيقصد رفتن !را داشته باشديگرد رانيمسافرت

دميدانيم ، مسافت!)يمكديعني(نشيباك ماشكهيدرحال)متيقيعني(شخصنيا روزيكه مثال به اندازهيكامال پر بوده است
ط لومتريك 1000 و خودش را از تهران به مشهد رسانده استيرا !كرده

ا حاال قيعني(شخصنيامروز صبح  مجددا قصد آغاز حركت نموده است،!)متيهمان جناب

مو م كننديادعا د خواهديكه ك روزيامروز هم مانند طگريد لومتري، هزار ، ، مثال به سمت جنوب كشور !دينمايرا

ن روزيدنيبه اندازه ثلث مقدار بنزيحت)ياندازه مكديعني(نشيموجود در باك ماشنيبنزاي» سوخت«اندازهكهيدرحال !ستيهم

چنيهيبد ايطيشرانياست كه در قيعني( شاني، ما به كهميخواه!)متيبه جناب :گفت

!!زيعزيمتيق برادر

دياست كه بتوانديبعيول! ما دلخور نشو از ك روزيامروز هم مانند !!يكنيرا رانندگگريد لومتري، هزار

و انرژ! چرا؟ ديحت نت،يموجود در باك ماشيچون مقدار سوخت ن روزيبه اندازه ثلث مقدار  ...ستيهم

بس»متيق«متاسفانه جناب اما از!!و حرف گوش نكن هستنديازخودراضاريكه و ، راه خودش را گرفته بدون اعتنا به تذكر ما
ميخروجيدروازه ها  ... گردنديشهر مشهد خارج

جايما صرفا درهمان دروازه خروج پس ، بر سر ميشهر ميستيايخودمان

مشيبراو ميدهيدست تكان

:مييگويمو

!برو داداش به سالمت! جانمتيق

!!هايدور نرواديزيول

!!، ور دل خودمان نجايهميگرديبرميبزود چون

ديندارد كه امروز هم بتوان امكان !يكني، رانندگ روزيبه اندازه

،يكه در باك خودت دارياندكنيمقدار بنزنيا با

كنيليخ اگر  ...رسانديسر راه خواهيكيمكاناي رگاهيتعمنيخودت را صرفا به اوليهنر

،يدوباره دور خواهيبزودنيوبنابرا...  زد

دايهمان سقفيعني(شهريكنار دروازه ورود نجا،يهميگرديبرمو ا) روزيكف !ميا ستادهيكه ما منتظرت
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یآموزش گناليس یک
:USDJPYژاپننيديخر گناليس

ا ميكه بنده را تاحدودينكته تاتيوضع كند،ينگران :و چهارساعته است كساعتهييهاميفرميچارت در

و نزديقلهنياز چنديمتراكماريبسيهيناحدييدقت بفرماريزرياگر به تصو:H1ميفرميتا دهكيفشرده به هم درمحدوده
:شده استليتشك 84.40يال 84.30يپيپ

ا:H4ميفرميتا منيدر !شده است Fialاصطالحااي نقضكه كامالمييرا مشاهده نما سروشانهيالگوكيميتوانينمودار

كهنيچن كاليتكنانيخدايكتب باستان در :آمده است

ايقدرت پترنها...«- بسFailكهيسروشانه ، ها شتريباريبشوند !استيمعمولياز سروشانه

ق زانيمنيبنابرا ، خواهد بوديعنيپس از نقض شدن الگو، حداقل دوبرابر مقدار استاندارد،متيجهش .. دوبرابر فاصله سرتا خط گردن
«

م،يندار» بودن ماركتريپذينيبشيپ«بهيكه ما اعتقاد چندان هرچند

پانيبهرحال باتوجه به آنكه خدايول  !! از ما پاره كرده اند شتريب رهنيمذكور چندتا

ترو ، واجب استيدرهايالبته احترامشان هم برما و خرده پا  نوآموز

شا(ياندك لذا )الت 0.05به اندازهديمثال ميخودمان را اندكشنيحجم پوزو/!!ميگرديمديو ترديدچار نگران!! .ميدهيكاهش

ستند،ين»يخطوط افق«ها لزوما بصورت»مقاومت«باشد كهادتاني

كيو درواقع به شكل»يمقاومتهيناح«كيبصورت تواننديم بلكه
خبزين»يليسطح مستط« !خودشان را بروز دهندثيذات

انيچن به نيشدن چندكي، كه معموال از بهم نزديمناطق فشرده
و دره مجاور بهم تشكنيچندايويخط مقاومت هيناح« گردند،يمليقله

.نديگويم Congestionايو»يمقاومت

خطاي سطحكياز شتريباريبس»يمقاومتهيناح«كيو اعتبار قدرت
 است، مقاومت

قو دايو» باتالق«كيبه مثابهمتيدربرابر و مستحكماريبس واريسد
م .كنديعمل

چن كه و عبور از ايمانعنيشكستن ،متيقيها برايسادگنيبه
!نخواهد بودسريم

:سروشانهيالگوها)شدنFailاي(نقض شدن-نكته

خط» سروشانه معكوس«ايو» سروشانه«يپترنها اگر پس از شكست
 بشوند، Failگردن 

بسيالگوكيبهليتبد و ،اريبرعكس  قدرتمند شده

قيفشار فراوانو ممتيرا درخالف جهت استاندارد الگو، به ! كننديوارد

كهيسروشانه معكوسي، الگو سمت راستشكلدر مثال بعنوان
 نقض شده است،

قيبجا پامتيآنكه نييرا به سمت باال هل بدهد، آن را به سمت
!پرتاب كرده است
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 ھمراه با تصویر NBA,NSA, WHBK, WLBKیاد آوری تعریف

NBA= No Buy Area 

WLBK= Weekly Low Breakout 

WHBK=Weekly High Breakout 

NSA=No sell Area 

.كردديخردينبا NBAدر منطقه

ميفروش داشته باشدينبا NSAمنطقه در

WHBK :ق،يمعموال پس از شكست سقف هفتگ امتيو عبور ميروند صعودكي،هيناحنياز .رديگيشكل

WLBK :ق،يمعموال پس از شكست كف هفتگ امتيو عبور ميروند نزولكي،هيناحنياز .رديگيشكل

معيسرصيتشخيبرايصرفا بعنوان موارد كمكيهمگ نهايا البته ، شونديتر روند بكار گرفته

، صرفا همان مووييو نهايواقعصيتشخيبرا PTMتنها راه در روش وگرنه .هستندييجادوينگهايروند

ميد بررسهر هفته موريدر ابتدا PTMهفته قبل بازار است كه در روشكيفوق با توجه به كندل موارد رديگيقرار
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و نھم  وز چھل

 چند زوج ارزیبررس

: NZDUSD وزلنديدالرن-1

:نگيموو-يمكدييواگرا- نكته

م نگهايمووبيشبرخالف جهتيمكدبيش اگر شبيشييواگرا«كيكهمييبگوميتوانيباشد، بعبارت بهترايو»بيبه
.گشته است جاديا»نگيو موويمكدنيبييواگرا«كي

جد بعنوان نم جاديايدر مكديديمثال در شكل فوق، باتوجه به آنكه هنوز دره كيعدم وجودايدرباره وجودميتوانينشده است،
ب»يمعمولييواگرا« هانيكه مثال هايمكديدره كن گردد،يم جاديامتيقيو دره .ميصحبت

بهيول كهديمالحظه خواهد،يدقت بفرمايمكدبيشاگر ينگهايمووبيشكهياست، درحاليصعودكاماليمكدبيشنمود
تاييجادو پا M15ميدر .باشديمينزولاينييبه سمت

وديجديينوع واگراكينيا و تاكنون آن را در كتاب PTMروشژهي، صرفا دايبوده اميگريمرجع  !! مشاهده نكرده

ايصرفا برا وخالصه  !!! اختراع شده استهايرانياستفاده ما

و كاهشنشانگر»نگيموو-يمكدييواگرا«يعنييينوع واگرانيا وجود .استيروند جارفيتضعقدرت بازار

، صرف وقوعديكن دقت نمييواگراكيكه طبق معمول تغيقطعيليدل تواندي، ! روند باشد رجهتييبر لزوم

مي، از هر نوع»ييواگرا« بلكه ، صرفا در ماركت،يموجود در امواج جاريشدن انرژهياطالع از تخليبرايهشدار توانديكه باشد
! باشدياحتمال افول زودهنگام روند فعلشيو افزا

شد جاديايگريديجهان داديروايكه بعنوان مثال در اثر خبر(يموج بعدايا نكهيا حاال ديتوليبازهم در همان جهت قبل) خواهد
 درخالف جهت آن؟ايو گردد؟يم

باينيبشيپ رقابليغيامرگريد و بازار را نظاره نموددياست كه صرفا  ...صبر كرد

به»بيش-بيشييواگرا«آنكه باتوجه به مشاهده خالصه زيكي، مرياز سه روش :ميكنيعمل

نمتياصال وارد موقعاي-1 قم،يشويمذكور اديو بطور كل متيموقعنياستفاده از !ميزنيمتزلزل را

M15ميفرميدر هر سه تانگهايمووتيوضع-
حتM5و ، بنابراينزولM1يو مييگويمنياست

.ميداريو پرقدرتيكه روند نزول

ا- ، طبق معمول چند روزنيتنها مورد مشكوك
شيآخر سال نسبت به رونديمعكوس مكدبي،

.است

ادييتوجه بفرما لطفا »يمعمولييواگرا«كينيكه
نايمثال از نوع دوقله !ستيدو دره

صحبتديجديينوع واگراكيدارم درباره بلكه
شبيشييواگرا«به نام كنميم بعبارتايو»بيبه
!»نگيموو-يمكدييواگرا«گريد
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م mmajidiبه روش محبوب جناب-2 ميعني!ميكنيعمل سرييتا اگر واگراميكنيصبر دكمهيبررو(!) مذكور شكسته شد، با
م  !!!ميكوبيسل

آموزش داده شده است، حجم معامله خودمان را كاهش» پرخطريتهايورود به موقع«كه قبال تحت عنوانياز طرقيكيبه-3
و ، ميبصورت پلكانايداده .ميشويوارد بازار

ز بعنوان مريمثال همانطور كه در شكل د،ييفرمايمالحظه

رايدوبخشيشنهايحجم پوززين بنده با-خودم 2* 0.1بصورتشهيهميدالر2000حسابكيبرخالف حالت استاندارد كه
ا- گرفتميم ،نيصرفا با نصف ام 0.05با دو بخشيعنيمقدار ، وارد بازار شده :الت

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

:و اندیکاتور دوچرخهیآبنگیمووبيدربابش
و پاسخ سر بزنكيامكان ندارد چند روز پشت سر هم به تاپ ميسوال كباريو حداقلد،يپرسش يبرامطلوببيش زانيرا درباره

!دييمشاهده نفرما نگهايموو

:شده استهيارا نبارهيهم تاكنون بارها درايمختلفيپاسخها

ام بندهچه از طرف- چبيش«: كه گفته » درجه است30درحدود حداقليزيمطلوب،

سا- حتريوچه از طرف ، كه و ابزارها كاتورياندهيبعضا كار به ارايدوستان رسيو اكسپرت !استدهيگوناگون هم ... 

اتيكه واقع هرچند و تخصص چشم ان،يمنيآن است كه در مدريتريو ذهنيهمچنان تجربه و آخر را  زند،ي، حرف اول

غو ، بهتر رمسلحيهنوز چشمان ميابزار برانيشما !هستند نگهايموويمناسب برابيش زانيانتخاب

گنياتياهم و همه و البته ابهام ، بيريموضوع ، باعث شد تا به فكر خط افتميموجود در آن ايكه چند  تانيارتباط برانيرا در
.سميبنو

مف دوارميام .واقع گرددديكه

آبنگمووي– نكته اول !يفقط

بايزيچنياول شكهياست كه وقتنياميبگوديكه م نگهايمووبيدرباره م،يكنيصحبت

ميبدهصيآن مثال جهت روند را تشخيبرمبناميخواهيمو

، زانيميحتايو  قدرت روند را

بهديبا دهيآبنگيمووبيش توجه خودتان را صرفا !دياختصاص

،ييجادوينگهايموونيبرادر دربنيو زودباورترنيتري، كه احساسات قرمزنگيمووبعنوان مثالرايز  است

پاكياست درطول ممكن و ، بارها باال شنييروند ثابت و طيمختلفيبهايبرود ، از خودش بروز دهديرا در .آن

تريآبنگيمووفقطنيايول ، كه بعنوان پخته دنياست بنيرباورتريو ، درواقع ا نگهايموونيبرادر فاينقش برادر بزرگتر را
 نموده،
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مشهيهمو و اندازه قدرت روند جار كنديابتدا آنقدر صبر  مطمئن گردد،يتا از جهت

قيكاف نانيصرفا پس از كسب اطمو ممتياست كه بدنبال ، افتديبه راه

مو و اندازه قدرت آن را نشان .دهديجهت روند

كنييجادوينگهايمووبيشدربارهديخواهيمكهيهنگامنيبنابرا د،يصحبت

ادينيببو ن؟ييپاايروند به سمت باال استايكه مثال

آو ااياز آن مهمتر ، برانيقدرت ، مناسب استيروند ر؟يخايورود به بازار

بهديبا صرفا شد،يينمايآبنگيموونگاه خودتان را معطوف قبيو دهمتيو نحوه حركت آن بدنبال .ديرا مدنظر قرار

گيبه شما براميتقد ابزار سفارشي– دوم نكته !بيشنيبهتريرياندازه

ش قبال .درجه است30برابر با حدودايآبنگيموويمناسب برابيگفته بودم كه حداقل

شديبارها تاك نطوريهمو تغييدر بزرگنمارييتغيبا اندك نگهايمووبيكرده بودم كه باتوجه به آنكه  كند،يمرييچارت، به سهولت

 مناسب، صرفا اتكا به چشمان خودتان است،بيشصيتشخيراه برانيبهترنيبنابرا

و كنكاش در چارتهايمطمئن هستم كه پس از اندكو ، خواهيتجربه شيبهايشينست به راحتتواديمختلف يبهايمناسب را از
، تشخ .ديبدهصينامناسب

ايول عزيباتوجه به اصرار برخ نحاليبا بوزياز دوستان دقيبرايكاتورياندهيتازه وارد، بر اراژهيو » مناسببيش«قيمحاسبه

،نيآن شدم تا خودم شخصا آست بر  ها را باال زده

!ميرا به شما نشان بدهد، نمابيشنيكه بتواند بهتر،يسفارشيكاتورياندديتوليبرا(!)يسيشروع به كدنوو

!!دوچرخه كاتورياند: به شمامي، ماحصل تالش بنده است تقدنيا

: دوچرخه كاتورياستفاده از اند نحوه

بگريزريمثال تصو بعنوان .ديريرا درنظر

؟ينزولاياستيروند صعوديكه دركدام نواحمينيببميخواهيم

گو آميكنيرياز آن مهمتر اندازه !!ر؟يخايورود به بازار مناسب استيبرايآبنگيمووبيش زانيمايكه

گيما برااريباتوجه به آنكه مع شيرياندازه ، صرفا و جهت روند  است،يآبنگيمووبيقدرت

ق لذا رومتيهم ميرا از م،يكنيچارت پاك

ميآبنگيمووهم نقش برادران كوچكترو .ميكنيرا كم رنگ
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چ تا :مييواضح تر نماانيمنيرا درايآبنگيموو، نقش قرمزو سبزينگهايمووكردننيبا نقطه

! مانده استيباقيچارت خالكيحال كه فقط

ببيآبنگيمووديتوانيميبه راحتو ،دينيرا با چشمان خودتان

مياز جهت روند جاريبه سادگگريد !ديشويدر ماركت مطلع

 بودن روند است،يصعوديبه سمت باال برود، به معنييسرباالكي، ماننديآبنگيمووكه هرگاه

پايبيسراشكي، ماننديآبنگيمووكه زمانهرو ، به منزله نزولنييتند به سمت ميبرود .باشديبودن روند

ببيبرا حاال نيآبنگيمووبيشيدركدام نواحمينيآنكه  نه؟ايو دلخواه ما را داردازي، حداقل مقدار مورد

ز دوچرخه كاتوريكه انداستيكاف دهيبرروريرا بصورت !!ديچارت قرار

ا ميدر هر نقطه مديخواهيكه د،يمطمئن بشوبيش زانياز

آدينيببو ر؟يخايورود به بازار مناسب استي، برايآبنگيبودن مووينزولاييصعود زانيمايكه

ادييخودتان تصور نما با !مانند شكل باال، در آن نقطه قرار داده شده استيكه دوچرخه

نتاديزيبه اندازه كافبيش اگر پايآن تالشنيدوچرخه مذكور بدون آنكه سرنش جتايباشد، سقوطنييبكند، با سرعت به سمت
! خواهد نمود

چپايكه از طرف راست سقوط كند كندينميفرقگريد حاال !از طرف

دهييدوچرخه را چه در سرباالكيبه هرحال چون پايريو چه در سرازديقرار شتاب خواهدنيي، در هر دو حالت به سمت
! گرفت 

،يما كافيهم برانيهمو شيعنياست !بيتند بودن

امينيبب نكهيايعني فرنيراكب ، پااديدوچرخه منييزنان درحال سقوط به سمت  (!!) باشديدره

، كامال كافيمناسب براطيما از شرا نانياطميبرا(!) كاتوريانداديفريصدادنيشننيهم !استيورود به بازار

ايول د،يچارت گذاشتيبرروياگر دوچرخه مذكور را در نقطه
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ايكه همانجا سرجاديمشاهده كردو  ستاد،يخودش

پايبا سرعتايو  باالرفتن كرد،ايآمدننيياندك شروع به

امييگويمگريد نيبرابيشنيكه !ستيما اصال مناسب

ش چون و سرازيليخيبهايما فقط به دنبال ، و سربااليريتند !ميهستديشديليخيهاييها

كن آقا ال:گريدميخودمان را راحت !!ميگرديموتيدنبال موج سه

نمودارديتوانيم(!) هوار دوچرخه سواريوبا گوش دادن به اندازه صدا دهد،يمشيمذكور به شما نما كاتوريطبق آنچه كه اند پس
زهيرا به سه ناحيقبل :ديينمامي، تقسريمختلف مطابق شكل

ا دوارميام ا كاتورياندنيكه با استفاده از ايفوق حرفه تريكهايبه بعد در تاپنياز و و پاسخ ،نگيديپرسش  روم

اگريد ب جاديشاهد سانياختالف و !ميقوم نباشيعلماريشاگرداولها

دكي فقط ، مانديميباقگرينكته

. از معامالت استيآن هم درباره ورود زودهنگام به برخ كه

و در پست بعدو . خدمتتان عرض خواهم كرديانشاهللا آن را پس از صرف شام

مزينيخدمت آن دسته از دوستان ضمنا :كه گفتنديكه درمشهد

و كلم پلوچيمربوط به ساندوي، صرفا به بخشهاكيكل تاپ از  (!!)آن عالقمند هستنديمرغ

ق«كه شام شوديم عرض !ميدار»يسبرمهيعدس پلو با خورشت قرمه

 ! مختلف گرفته شده استيهاهياز همسايكييهربخش آن از نذر كه

سلاليعو و ا(!) كه دارنديخاصقهيگرام هم با آن ذوق ر نهايهمه توياند بررو ختهيرا ،كييهم  قابلمه

و آورده اند سر سفرهو  !!!! آن را هم زده اند

 ...فعال با اجازه تون پس

 !! رفت تعارف بزنم ادميكهديببخشيراست

ا فرض !!ديهستيمشابهيغذا گذاشتم كه احتماال خودتان هم مشغول صرفنيرا بر
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 روز پنجاھم.

: نکته ای در مورد جمعه بعد از ظھرھا
كه ادتاني- توجه ه جمعهباشد ، هرگز !دي، باز نگه ندار دوشنبهروزيرا برايشنيپوزچيبعدازظهرها

اياريبس چون نم شنهايپوز نگونهياز بروكرها با !دارنديشوند، مشكل اساسي، كه جمعه شب بسته

روو غربيعجيآنها كارهايبر ! كننديميبيو

و ضرر،كيصفر كردن اتوماتليقب از گپنيعدم تضمايو/ حد سود !استاپ الس در صورت باز شدن بازار هفته بعد با

!رهيغو ... 

: پس

ا ماندهيباقيشنهايپوزيبروكر خودتان براطياز آنكه از شرا قبل« ، كامال مطلع نشده د،يدر آخر هفته

، برايشنهاياقدام به باز نگه داشتن پوز مطلقا »!ديروز دوشنبه، نكنيخودتان

نميفرق حاال آ كنديهم  درضرر؟ايشما درسود باشنديشنهايپوزايكه

!نشده باشند؟ايشده باشنديفرسكيرايو

 رفعال؟يغايفعال هستندايآيحتايو

چديهمه آنها را در بعدازظهر جمعه ببند حتما نيزيو ، برامهيرا !دي، رها نكنالتيتعطاميايكاره

ا ضمن آسنيآنكه قطعا  كند،يميريوارده از طرف بروكر جلوگيماليبهايكار عالوه بر آنكه از

و همچنينظم ذهن به نيشخصيمختل نشدن آرامش زندگنيشما شازيتان !خواهد نمودياني، كمك

:پاسخ به چند نامه
!مگو را بگوياستاد، رازها: نامه اول

عزيسالم خدمت آقابا«/: feri_sh-"نقل قول" زيپشتون

مBUYبارنيچندم من تونيهميبراكنمياز روش شما استفاده ميكم مرهيسود  زنهيبعدن ضرر

چ NZDUSDصبح زودنيهم  درست بود سه خط كامل بود اما نشد رفت تو ضررزيهمه

مSELLاما در فروشگهيديتا چند دهيبهتر جواب

داي مزينيگريشما روش »تشكربا/دهيكه هنوز درك وفهم ما نرسديكنياستفاده

عز سالم و !زميخدمت دوست كُرد

بس! بله حياريواضح است كه امياتياز نكات  !! را اصال نگفته

هم فاركسيكه همه رازها شودينم باالخره  !! فاش كنم تانيبرايراحتنيرا به

كنيتومانونيليميكه حتما در كالسهاديرا هم نگه دارم تا مجبور بشويمقداركيديبا  !!!گهيدديمن هم شركت

او/ را گفته ام، دانستميم هرچه/!كردميشوخ. بابا نه !را خواهم گفتيباشد، مابقيباقيبه بعد هم اگر عمرنياز

نريتقصزيچكييول !ستيمن
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او ااياست كه متاسفانهنيآنهم ، ذات اكيتاپنيخوشبختانه آنديآنكه بتوانيهست كه برايبه گونه حداكثر استفاده را از
د،ييبنما

راهيكه كل مطالب اراديهست مجبور ،-از ابتدا تا انتها-شده  به دقت مطالعه نموده

و بارها آن را برايحتو .دييو مرور نمانيخودتان تمريبارها

د،يهم كه فرمود وزلندينشنيپوز درمورد

:اشكال كار شما عدم توجه به دو نكته بوده است قاعدتا

تريآن موضوع- اول نكته  گفته ام، جمعهينكردن در بعدازظهرهاديكه قبال درباره

،) NZD(وزلنديو دالرن) AUD(اي، دالراسترال) JPY(ژاپننيمانندييارزهايبرا

ا خودبخود و روز بهيمليتبد شان،يو باتوجه به زمان شب !» شب پنج شنبهمهين«شود

،18بعنوان مثال االن كه ساعت حدودايعني  بعدازظهر جمعه است

دمهين12از ساعت شما د روزيشب ترنيايرودينباگري، !ديكرديمديارزها

، آخرياست كه برايهيبد چون انيآن كشورها ، شانيساعات باز بودن بازار  بوده است

و سرمايشركتهاو هاهيبزرگ ، درحال بستن سفارش  بزرگ خودشان بوده اند،يگزاران كالن آنجا

انياو غكي جاديباعث و ميرمنطقيحركت خالف جهت .گردديدر بازار

م صفحه بعدهمانطور كه درشكل- دوم نكته تاد،ييفرمايمالحظه قابل مشاهدهيمكديآشكار برروييواگراكيM5ميفرميدر
:بوده است

وييواگراكيالبته درواقع نه تنها آبياول:وجودداشته استييبلكه دو واگرا، ديبه رنگ !به رنگ قرمزيگريو

، اعالم كرده انديرا برايبه موقعيهر دو مورد هشدارها كه ، در اثر كاهش قدرت بازار .عدم ورود به معامله
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)سوال به ھمراه پاسخ( نوبت چھارم-یمسابقه ھفتگ
 محاسبه حرکت روزانه ھر زوج ارز

 سوال
:مقدمه

ديريشگيپي، براديمفياز روشهايكيكهمياگر خاطرتان باشد قبال گفته بود ا رهنگامياز ورود ، است كه از متوسطنيبه بازار
.ميحركات روزانه هر جفت ارز مطلع باش

مپيپ150درهر روز بطور متوسطXماننديكه زوج ارزميمثال اگر بدان بعنوان يبا حركتكهيدرآنصورت هنگام كند،يحركت
م بميشويمواجه ميخود را سپرپيپ 170ازشيكه قبال چنيكه براميشوينموده است، مسلما متوجه ،يتيموقعنيورود به

دشيب برياز اندازه و نمسكير هودهيشده است، .ميشويآن را متحمل

منيا در ، پيروشميخواهيمسابقه مميكه بتوانم،يكندايرا ، و به سهولت رايحركت روزانه ارزهانيانگيدرهرلحظه مختلف
.ميداشته باشاريدراخت

 HIGHاگر فاصله نقاطيعني.ميآن بدان» طول كندل روزانه«را معادل با همان » مقدار حركت روزانه هر زوج ارز«ديكن فرض
كن» كندل روزانه«هريبرا LOWتا .آن زوج ارز خاص بشوديبرا» مقدار حركت روزانه«بايمساوم،يرا از هم كسر

: سوال مسابقه صورت

ها GBPUSDو EURUSDيزوج ارزهايحركت روزانه برا متوسط  ماههششو) روز365( كسالهييزمانيدر بازه
گزبيبه ترت) روز180(  باشد؟يمنهيمانند كدام

:ها پاسخ

)1نهيگز

EURUSD :پيپ 120= ماههششپيپ 100= كسالهي

GBPUSD :پيپ 200= ماههششپيپ 170= كسالهي

)2نهيگز

EURUSD :پيپ 145= ماههششپيپ 130= كسالهي

GBPUSD :پيپ 145= ماههششپيپ 150= كسالهي

)3نهيگز

EURUSD :پيپ 150= ماههششپيپ 125= كسالهي

GBPUSD :پيپ 180= ماههششپيپ 165= كسالهي

)4نهيگز

EURUSD :پيپ 115= ماههششپيپ 150= كسالهي

GBPUSD :پيپ 135= ماههششپيپ 175= كسالهي

:ييراهنما

حل-1 مياز هر راه كنديمجاز هست رسد،يكه به ذهنتان !ديكه استفاده

تايمحاسباتبيتقر-2 مپيپ10حداكثر .باشديقابل قبول
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 جواب
:يعني)2نهيگز

EURUSD :پيپ 145= ماههششپيپ 130= كسالهي

GBPUSD :پيپ 145= ماههششپيپ 150= كسالهي

:یحیپاسخ تشر

 ATR كاتورياستفاده از اند: اول روش
 است،دريدر متاتريو معمولجيرااريبسيكه از ابزارها Average True Rangeايو ATR كاتورياند

ميتيقابلنيچن !ديبه سرعت محاسبه نما تانيموردنظر شما را برايطول كندلهانيانگيرا دارد كه

تايمنظور كافنيا به د،يروزانه بروميفرمياست كه ابتدا به

د،ييچارت خودتان اضافه نمايمذكور را بررو كاتوريسپس اندو

د 365يبررو كباريرا كاتورياندوديپرو ده 180يبرروگريو بار .ديقرار

كهيعددنيآخر منيآخريبرا ATRرا !درواقع همان جواب موردنظر ما خواهد بود دهد،يكندل روزانه نشان

جا كاتورياندنيا-1تذكر ميكايبرحسبپيپي، اندازه كندلها را به ! كندياستاندارد چارت محاسبه

مپيپ 153يمثال بجانيبنابرا  0.0153سدينوي،

كنياضافياز صفرهاديتوانيميالبته به راحت كه .ديآن صرف نظر

ادياز دوستان تاكيبرخ-2تذكر راكيديروز است، نبا5صرفا فاركسدريهفتگاميكرده بودند كه باتوجه به آنكه  365سال
!ميروز حساب كن

ا اگرچه ، شانيحق با  است

نميمساله تفاوت چندانييباتوجه به آنكه اوال در پاسخ نهايول  شود،يحاصل

نگ فاركس«مسابقه را اعالم كردم بحث مقالهنياكهيدوما زمانو ! داغ بوداريبس»!ديريرا سخت

بگ 365عدد انهيساليتعداد كندلهايكردم كه براديبه عمد در صورت سوال تاكنيبنابرا !ديريرا درنظر

ميهركس تا بگ فاركسياديز خواهديكه ب....، پدر پدر پدررديرا سخت  !!!دياياش در

ادياگر راستش را بخواه اصال !!سوال، صرفا كندن پوست دو گروه بودنيهدفم از طرح

بيگروه دو بيرا برا فاركس هودهيكه عادت كرده اند پشيخودشان و :نديبنمادهيچياز حد سخت

زيهفتگيكه موضوع تعداد كندلهايزانيعزنيهم- اول گروه و در هزارتويجدياديرا خودشانيكه براييمعماهايگرفتند
! ساختند، گرفتار آمدند

خ-دوم گروه آميليكه وضعشان از گروه اول بييآنها(!!) تر استزيفاجعه ! نشستند داريهستند كه تا صبح

ازيبا دست خالو منيدانه ماشكيو حداكثر با استفاده ، و سپس برا 180يمذكور را ابتدا برانيانگيحساب يكندل روزانه
 !! كندل، محاسبه كردند 365

كس بهرحال روياگر بازهم ، انتقاد شوديمشيهست كه هنوز  (!) داشته باشديكه نسبت به پاسخ مسابقه

م«مقالهگريد كباريكه كنميمهيتوصدايشد شانيا به تر فاركسرديگيسخت !را بخواندكياز بخش اول تاپ»!ريسختگيدرهايبر
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 سادهجياورنگياستفاده از موو: دوم روش
انياتيواقع البته ! استيابتكار كمقداريروشنياست كه

همو رسنياگر شما از بيبراد،يادهيراه به جواب مساله و قرب !ديبشوليقايشتريخودتان ارج

بيروزه بررو 365مثاليو با دوره Simpleميرا با تنظجياورنگياست دو موويكاف د،ياندازيچارت

د Apply to: Highرا بصورتيكينحوه محاسبهو .ديينمافيتعر Lowيرا برايگريو

مد،ييمذكور را از هم كسر نمانگيدو موويياگر مقدار نها حال شدنيانگيحاصل آن برابر با !طول كندلها خواهد

اكهيبه كسان احسنت رسنياز ! بودنددهيروش به جواب

گز: سوم روش هانهيحذف

ا چكسيه البته !!بوددهيراه به جواب نرسنياز

ا تانيبراينكته جالبديشا نكهيايبرايول :ميگويم تانيروش را هم برانيداشته باشد،

، به تدرر،ياخ كسالي درطول !بزرگتر شده اند ورويحركات روزانهجيهرچه گذشته است

مسيدرعوض براو و ، طيريپوند بصورت برعكس، حركات روزانه آن و كوچكتر گشته است كنديميكه درطول روز !!، كوچك

غيحت كننيايخودتان هم به چارتها رمسلحياگر با چشم ديدر ذات آنها را مشاهده خواهيجيتدررييتغنياد،يدو زوج ارز نگاه
!نمود

پنيهم تا خشيچند سال ازيلي، حركات روزانه پوند  بودند، ورويبزرگتر

طپيپ 200معموال پوند درحدودو ول كرديميرا درطول روز !پيپ 100صرفا در حدود ورويي،

همو بسليدلنيبه ترياريهم م»يوحشستيكاليتكن«به پوند لقب درهاياز رو GBPUSDو دادنديرا !آنها بودييايارز

ميول م گذرديهرچه ا رسديبه نظر ، ورودالرييعنيدو زوج ارزنيكه اندازه حركات روزانه و پونددالر

و هردو به همان محدودههيشبگريكديبهجيتدر به ، نزدپيپ 150تر شده !گردنديم كتريدر روز

هم لذا منيصرفا با درنظر گرفتن  نادرست را حذف نموده،يهانهيگزكيبهكيديتوانستينكته هم،

صحو ،حيسرانجام به پاسخ پنهيگزيعنيمسابقه ، دست !ديكندايدوم
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و .کمیروز پنجاه

:یشخص ستميسیطراحیگام براني، اولیريآمارگ
ها/!سالم ، كم كم دارد آمارگرفتن ، به تدريبرخيخدا را شكر مجياز دوستان !شوديآغاز

امهين«دريتركييژگيونيمهمتر هم»يحرفه و گرفتن آمارهايبررسيبرا اقشيو اشتزهيانگني، يكردن نكات مختلف
 ماركت است،يگوناگون برا

س تا و ، روش رايشخص ستميبتواند سرانجام از دل آنها !كند پدايخودش

ا خواهميم امروز و بررسليقبنيچندتا از اخييهايآمارها ، كه ،يتوسط برخرايرا  از دوستانتان انجام شده است

، خدمتتان ارا افتهيهم دستيجالب توجهجياتفاقا به نتاو .كنمهياند

امهيندريتركيكه ذهندينيبب ميحرفه م كندي، چگونه تالش پاانيتا از و بيبيشدنهانييباال و كيماركت،ليدلينظم
، و قاعده مند را استخراج نموده  چارچوب منظم

!ابديبر آمار مستدل، دستيمبتنيشخصديتر ستميسكيبهو

شا هرچند دقديكه دلقايخودش هم و اشتنيالينداند كه چيدروناقيشوق  ست؟ياش

!خودش نباشديو ناخودآگاه ذهنيمتوجه روند تكاملو

تريكه از پستوهايروند مدريپنهان ذهن ، گردديآغاز

م كنديميسعو هاانيتا از خوياز عمارت ماندهيباقيخرابه ، آوار نموده است،شيكه قبال به دست

!ابديدست» قابل اتكايساختار«و»ينظم ذهن«كيبه مجددا

:اول آمار
 mahanaلهيبوسينوشته اصل:قول نقل

شا eur/usdيرو10در ماهيبررسكي بنده:سالم دوستان .باشدديمف تانيبراديانجام دادم

موبيفاصله مناسب موونگها،ش:ديترطيشرا عدد اردر2شب تهران،8يال10بوجود امده ،ساعتتيموقعني،،اوليابنگيمناسب
و جمعه ظهر به بعد،توجه به واگرا4همزمان،بجز دوشنبه تا 50و30يپيت.يمكدبيوشييعصر

34شنيپوز تعداد17تيموقع تعداد

دهشنيپوز تعداد دهشنيپوز تعداد16:اول سود 7:دوم سود

پيپ 830:كل سود زانيم

تازينشنيپوزنيا(پيپ 100:كل ضرر زانيم سرپيپ20در ابتدا و )برگشتعيدر سود رفت

:جينتا

م با رسجهينت توانيتوجه به موارد فوق و پوزيحتمبايتقر)طيبا لحاظ شرا(اولشنيپوزدنيگرفت كه به سود نشنياست زيدوم
ب توانديم .داشته باشديشتريسود

با نكته شگريكديمهم فاصله موونگها با.استيابنگيمووبيو و حتما و عدم بررس.(لحاظ شودديحتما )تيجامع موقعيعجله

و عدم خودباور.(از موارد قرار دادن بموقع اردر استگريديكيو )يترس

بانياميتوجه داشته باش ضمنا دا strategy testerتست را بنده ترانجام و هدف بررسميتايمولتديدم وامكان ينبوده است
 مذكور استيبه سودهايابيما در عدم دستيضعفها

 تشكر با
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 آمار دوم
. گشته استهيته) alirajaie(ييرجايعليآمار توسط دوست خوبمان آقانيا

اگريد كباري كه ايكه برايبابت زحمت شانياز منيانجام .كنميكارطاقت فرسا متقبل شدند، تشكر

كند،ينيبب م!!ديهست» پشوتن«كه شما مثالديفرض رايروش معامالتديخواهيو هميعني-خودتان و- PTMنيمثال اصالح
!ديينمايسازنهيدرواقع به

بايزيچنياول تهيبراديكه زيآمارد،يكنهيخودتان !استريمشابه جدول

كشييرجايآقا و كل معامالتدهي، زحمت اياند ،نيرا كه در طول  دوره

.نموده انديشده بود را جمع بندهيارا» زنده گناليس«بنده بعنوان توسط

اكيهر رو شنهايپوزنياز  چارت دنبال كرده اند،يرا به دقت از

آ ننديبب تا  با ضرر؟ايبا سود بسته شده استايكه

زيجدولتاينهاو  نموده اند،ميتنظريرا با فرمت

زو و !را در آن مرقوم فرموده اندشنيهر پوزانيآمار سود

ا كننديمديتاكييجناب رجا ضمنا !!كامل استخراج كرده انديريو با سختگ(!) نانهيآمار را بانگاه كامال بدبنيكه

ديعني رويگريبقول خودشان اگر شخص كشيكنجكاويبخواهد مجددا از همدهي، زحمت استخراجكيآمار را از تاپنيو مشابه
د،ينما

ايبهترجيبه نتا قطعا !افتياعالم كرده اند، دست خواهد شانينسبت به آنچه

ز متن عريو ساختار جدول ، ايبه همان صورتنايرا :كنميمميمن ارسال نموده اند، خدمتتان تقديبرا شانيكه

:3نوشتیپ
نديكنيسع هريبرازيشما ، حداكثر چن كباريدو هفتهيكيخودتان كه خودتان شخصا گرفتهييشنهايپوزيرا بر مبنايجداولني،

!ديكنهيتهد،يا

، از زوايمختلفيهايبررسو ، بررويايرا دهيگوناگون !ديآنها انجام

دريجدولژهيبو كنهيخدمتتان ارا مطالب بعديرا كه ديخواهم كرد، به دقت مالحظه

راو و بهترنيكردن بهتردايپيكه برا- حتما مشابه آن محاسبات امنيحدضرر ن- تارگت انجام داده معامالتيبرازيشما
!ديخودتان انجام بده

اهيسرمايتهايدر سانيگرفته شده بصورت آناليهاشنيپوزجهينت فاركسرانيو

 نژاديمشهوريتوسط اقايروز دوره آموزش مقدمات40يط

 عدد75: شنهايكل پوز تعداد

پيپ20:شنيسود خالص هر پوز متوسط

پيپ 800= كل ضررها مجموع-پيپ 2200= كل سودها مجموع

پيپ 1400= كل سودخالص مجموع
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كه ادتاني و فردايهمواره در حال ترقديبادريتركيباشد ، !بهتر از امروز باشدشيبوده

بادريتركي مسشهيهمديموفق پيريدر ! گام بردارد شرفتيرو به

و شتاب زدگزيبا پرهديبا و با نگاهياز عجله داي، ميبه كارنامه قبلمايكه  اندازد،يخودش

تريبررس به ،يشخصديو اصالح روش  خود پرداخته

!دياش نمايمعامالت ستميس»يسازنهيبه«دريسعو

: كه به گفته استادباباپشونا چرا

»!كه درجا بزند، محكوم به زوال استيهر روندصعود«-

!ديو رو به تكامل هست»يروند صعود«كيي، دارادريتركيهم بعنوان شما

ط پس ، خدايآموزشريمسياگر در د،يبشوينكرده دچار رخوت سستييخودتان

، آنگاه و درجا زدن نموده  است كه ناخواسته شروع به توقف

مسليشما تبديصعودبيشو !گردديمينزوليريبه

مسمايداديبا ،يآموزشريدر  خودتان

و قوت خود،يبررس با  نقاط ضعف

دقو و ترقيبا نگاه مداوم و ،يقبليدهايبه معامالت

پريمس در و ، گام بردار شرفتيبهبود !ديروز افزون

ترديباش مطمئن ويبه عملليخودتان تبديكردن را براديكه به محض آنكه د،يينما كنواختيروزمره

دو  بشود، روزيبقول معروف امروزتان مانند

م بالفاصله ، در قانون باباپشونا گرفتار !ديشويو بدون استثنا

،و  (!) صادر نموده ورسالير گناليسكيروند رو به رشد شما

مياز آن به بعد سودآورو و بدتر ، متاسفانه روز به روز بد !گردديمعامالت تان

:4نوشتیپ
م نجاستيهم اتفاقا !»ديخودتان را دوست داشته باشياستاپها«ديتوانيكه

زنيهم چون  شما هستند، اندهيمعامالت

و سخن نگفته در درون خود دارند كه !صدها حرف

دقيبا بررسديتوانيمو مقيو كنكاش ،انياز  آنها

جدياريبس و مطالب بدينكات !دياموزيرا

 كه بعنوان مثال با سود بسته شده است،يشنيپوز وگرنه

جدگريد كه !!ندارد تانيبرايدينكته

پ تارگت و رفته است ! كارشيزده است

چ مگر ميشتريبزيچه آن توانيرا . گرفتادياز . !؟.

زيبررو پس شو اندهيمعامالت !ديخودتان متمركز
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آدينيببو مي، چه اصالحاتيبعديروزهايبراايكه سديتوانيرا د؟ييخودتان اعمال نمايشخص ستميدر

ا تا !استاپ ها كمتر بشوندنياوال تعداد

او و كوچكتر گردندنيدوما مقدار !ضررها كوچك

ا ادتانيالبتهو رسنيباشد كه هرگز تعداد !دياستاپها به صفر نخواهد

رسياگر روزو ، صرفاديفرا د،يرا استاپ خورده باشيكيكه بعنوان مثال شما از هر پنج معامله

، روز پادشاهگريد !!شما خواهد بوديآنروز

!!ديببرتيپرفورمنس خودتان را به وال استرديتوانيم چون

حقو و مزامادام العمر از ادريتركييايوق !!دي، بهره مند گرديفوق حرفه

دنهيسرما هزاران :گردنديميدريترنيوجود دارند كه دربه در بدنبال همچنايگذار در سراسر

!!نكندديتر» بدون حدضرر«ايو» استاپ باز«بايعني! داشته باشديمعامالتش استاپ قطعياوال تمام كه

زو !باشد1به4 انشيدوما نسبت سود به

چنيروز اگر انيبه !ديكردن را كنار بگذارديترديتوانيمگريدد،يديرسيمرحله

كن صرفا د،يمن بزنيبراليمياكيوديلطف

مدو !ديكنيخودتان معرفيها ربرنامهيبنده را بعنوان

 !!!كردميخواهيزندگيقنارريدر جزاگريكدي، در كناريو خوشيبا خوب مانيعمر را هردويباق انشاهللا

! باشد ادتاني فقط

ويپرفورمنس واقعكي كه :بصورت توامانيژگيبا دو

اچيه-1 ز-2/!بدون استاپ نباشديمعامله !باشد1به4انينسبت سود به

كهنيا البته :دو شرط هم واجب هستند

با- اوال چن-ايثان/.معقول باشدديحجم معامالت هم از لحاظ مقدار الت  كساليازشيبديبازينيپرفورمنسنيمدت زمان
.باشد

ديباق او/!كامال حل استگريماجرا !نبوديشوخكيمطلقانيضمنا

!شما بودياز طرف من برايجداريبسيكار شنهاديپكي بلكه

.داشتيو عمليكامال هم جنبه واقعو

ن فاركسدرتيموفقيبراميگويميوقت و ماشستيالزم اديو طال بفروشنيخانه برنيو در !ديزيكار

و فاماي و فك بگليمبادا از دوستان و وام !!ديريخودتان قرض

!ميگويمنيهميبرا

) دمويحتايو( كرويميحساب چندصددالركيبا شما راديتر! /!ديريبگاديكردن

حتاريبسييهاهيسرماهيته منديفكرش را بكنيبزرگتر از آنچه كه !!با
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و ضرریسازنهيبھ )قسمت سوم( حدسود
خنيا پيليجدول عزشيوقت ، توسط دوست شدههيته Ali-Forexزيعز فاركسيعليجناب آقا زمانيو به درخواست بنده

.است

ساياز وقت متاسفانه ام،يآمدديجدتيكه به ديكهايدر تاپيكمتر اثر شانياز  ام؟دهيمختلف

آ دانمينمو  آمده است؟شيپ شانيبراينكرده مشكل خاصييخداايكه

هاريدرگايو  خودشان شده اند؟يشخصيمشغله

منيآخر كشريكه درگ گفتنديبار تغياسباب  ... منزل هستندرييو

صم دوارميام بهرحال و و مجددا به جمع گرم بپيميهرچه زودتر مشكالتشان برطرف شده، .وندنديدوستانشان

كه جا اگريد كباريدارد و روز متوالنيكه چنديبابت زحمات شان،ياز و انگ-يشب و با عشق وهيتهيبرا-يفراوانزهيمشتاقانه
، تشكر نمانيايطراح .ميجدول متقبل شدند

پا اگرچه بنيايمعتقد بودند كه طراحانيخودشان در مفريساياز آنكه براشيجدول،  باشد،ديدوستان

و نگاهيبرا ، مفيشخص خودشان !موثر بوده استدويكه نسبت به معامالتشان داشته اند،

علد،يشما هم اگر فرصت كرد پس !ديياستفاده نما فاركسياز تجربه جناب

،يرا برايحتما فرصتو  خودتان درنظر گرفته

زو !ديمعامالت خودتان انجام بدهيرا براريمشابه محاسبات

زنيا در و ، عالوه بر آنكه آمار سود ايهاشنيپوزيتمامانيجدول البته آمار مربوط(گشته استهي، اراكيتاپنيگرفته شده در
پ ) استشيبه چند هفته

، معرف» حدضررنيبهتر«نيو همچن» حدسودنيبهتر«هستند كه با نامييآن مهمتر ستونها از .شده انديدر سمت چپ جدول

:دييتوجه بفرما صفحه بعد نكاتلطفا درباره جدول فوق به
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انيمهمترد،يهمانطور كه مالحظه فرمود-1 انيبخش از ، صرفا همان دو خانه بانييهست كه درپايجدول  سبزيرنگهاصفحه
!شده اندزيمتما زردو

ايمحاسبات طوالننيايدرواقع تماميعني ،ميرا انجام داده

پا تا !حدضررنيبهترو حدسودنيبهتر:يعنيميبرسيانيبه همان دوتا عدد

ا-2 انيفلسفه م نصورتيمحاسبات به امينيببميخواهياست كه  مدت،نيكه در طول

انيبصورت آنال PTMكه در روشييشنهايهمه پوزنيدرب نايآم،يگرفته وپيپ70همچونيبزرگيبه حدضررهايازيواقعا
غپيپ 50 !بوده است؟رهيو

همزينيكوچكتريبا حدضررهاميتوانستيمديشااي !م؟يرا بدست آوريسودآور زانيمني،

بيخاطرتان باشد، از همان روزها اگر ، از غيانتقادهايتمامنياول و ايا رمغرضانهيمغرضانه صرفا چند شد،يمكيتاپنيكه به
پذييتا !رفتميرا

بيكي كه اشياز آنها بزرگ بودن !بود ستميسنياز حد نقاط استاپ در

او كه نطورياگر خاطرتان باشد :گفتم

ايفعال تمام«- !ميسبز رنگ نمايشنهاياست كه ابتدا پرفورمنس شاگردانم را سرشار از پوزنيقصد من

گ«- آر رد،يتا هم اعتمادبنفس الزم در آنها شكل !تواننديميوباور كنند كه

ا فاركسغوليريو بقول معروف شكست ناپذ«- !شكسته گردد شانيدر نگاه

، انگيو هم با مشاهده سودآور«- ايالزم برازهيمعامالتشان و البته تمريروند آموزشنيادامه و ممارستنيو تمرنيو تمرني،
ا ، در آنها »!گردد جاديطاقت فرسا

هاو ،ميبه شما قول دادم كه هرچه جلوتر برو گرم،يديبعد هم مثل همه وعده

بو بيشتريهرچه مطالب م،ياموزيرا

و كوچكتريكه چگونه استاپهاميريادبگيجيتدر به كنيرا برايكوچك م،يخودمان انتخاب

عزو رسكير(!)زيبقول دشمنان كن ستميس وارديبه !ميخودمان را اصالح

ا كبارياگر خاطرتان باشديحت  صحبت كردم، نبارهيمفصال در

بياصال تمام كه همقايدق درآماتوريتركيويا درحرفهيتركينيتفاوت !استنيدر

ادريتر كه تررديگيماديجيبه تدريحرفه و مطمئن و نقاط استاپ تنگ تر ! خودش انتخاب كنديرا برايكه چگونه حدضررها

ميآنكه از انتخاب نقطه مناسب براليبدل درآماتور،يتركهيدرحال  شود،يسنگر گرفتن در پشت آن عاجز

ق سرانجام ميبرا»ياستاپ الس قطع«گذاشتندياز  گذرد،يمعامالتش

سو و پ» بدون استاپ«يها ستميبه سمت روشها !كنديمدايسوق

ب گذارديميپا به درون باتالقو ، متاسفانه برا رونيكه به سالمت  !! محال خواهد بودشيآمدن از آن
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سع-3 ايدر جدول فوق آمينيببميكرده و همچننيكمترايكه ، ميحد سودنيبهترنيحدضرر ريمقاد«بصورتميتوانستيرا كه
بگيبرا»ثابت !بوده اند؟يچه اعدادميريمعامالت خودمان درنظر

زيهاشنيپوزيمنظور چشم مان را بررونيايبرا و ا اندهياستاپ خورده م،يبسته

ايشنهايصرفا خودمان را محدود بر پوزو !ميسودآور نموده

كن بعنوانم ا20و حد سود70معامله با حدضرركيكهديمثال فرض :ميداشته

 در ضرر فرو رفته است،پيپ15معامله مثال ابتدا به اندازهنيا

و به حد سودو !ما اصابت كرده استيپيپ30سپس بازگشت نموده

بيپيپ70استاپ بزرگكيقرار دادننيبنابرا !!بوده استدهيفاياساسا

با چرا ميپيپ20حدضرر كوچك مثالكيكه ما صرفا بنيهمقايدقميتوانستيهم !مياوريمقدار سود را بدست

كه پس م» نقطه استاپنيبهتر«هماناي» حدضررنيبهتر«واضح است » Min SL«اي»حدضررنيكوچكتر«: شوديدرواقع
!! 

شديبا» حدسودنيبهتر«محاسبهيبرا-4 كنوهيبه !ميبرعكس عمل

 كه درباال عرض كردم،ينمونه در همان مثال بعنوان

قديكن فرض ، به اندازهمتيكه دقزينگريدپيپ80بعد از اصابت به تارگت موردنظر ما رفتهشيپيدر همان جهت قبلقاي،
!باشد

مياگر اندكيعني باشنيو پوزميكرديصبر نمپيپ20خودمان را ، ميبستيسود ثابت

همپيپ 100تايحتميتوانستيم ، كسب نمانيسود هم صرفا با !مييمعامله

انيچنيبرانيبنابرا م» تارگتنيبهتر«اي» حدسودنيبهتر«يمعامله  Max«اي»حدسودنيبزرگتر«: همان شوديدرواقع
TP «!

طال-5 !ييقانون

!!بود نه؟ آسان

خ! دانميم و هم !!ديبوديآمارنيوقت بود كه تشنه همچنيليهم آسان بود،

:ديروز ادامه داد52را به مدتكيو صبورانه تاپد،يبه شما كه به من اعتماد كردميتقد پس

زنيبهتر و ، در روشانيحد سود : PTMمتوسط

STOP LOSS :

پيپ18= حدضرر متوسطنيبهتر

TAKE PROFIT :

پيپ66= حدسود متوسطنيبهتر
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م حاال اديتوانيشما ، شتريب نانياطميبه بعد برانياز

انيهمچنو نه» متوسط«رياعداد فوق صرفا مقاد نكهيباتوجه به و ،»نيكمتر«و»نيشتريب«هستند،

نپيپ10مثال بعنوان بگكيهريبرازيخطا را ديرياز آنها درنظر

طالو پريزييبه قانون !ديكندايدست

متيكه واقعيقانون !دهديپشت پرده معامالت گذشته ما را به شما نشان

نميقانون و فقط ما آن را ، !!ميديديكه همواره وبصورت خودبخود وجود داشته

م ادتاني البته اديخواهيباشد كه اگر كننياز :ديقانون استفاده

!ديبخش دوم معامله خودتان بكار ببريرا صرفا براريمقادنياديبا- اوال

زو و ،شنيبخش اول پوزانيحدسود  را

ولنيهم با !ديينمامي، تنظپيپ30يال20با تارگت ثابتياستاپ

فا چون نلياگر به هميكرد كه مبناديمشاهده خواهد،ييمراجعه نمازياكسل جدول فوق .صورت بوده استنيمحاسبات به

م-ايثان اديخواهياگر كننياز اديباد،يقانون استفاده دنياز هميشنهايتمام پوزگريبه بعد اعداد ثابتنيخودتان را صرفا با
!ديريبگ

او بگپيپ70مثاليقبليرا طبق روشهايكي نكهينه ولديريدرنظر ايگريدي، !!پيپ30قانون برابربانيرا طبق

مي، راندمان مثبت فقط زمانيبه لحاظ آمار چون شدهفيتعريو مشابه كسانيصرفا با قانون شنهايپوزيكه تمام شوديحاصل
!باشند

ا البته ! نشود نكهينه

هم شوديم چرا هاشهيكه بعنوان مثال هايخودتان را برمبناياستاپ و دره كنM5و M15يقله ها د،يانتخاب

پ كباريبعدايول د،يكرددايكه با انتخاب نقطه مناسب مشكل

:كهدييبگو باخودتان

ا خوب طالنيطبق ، انشاهللا كافپيپ30، استاپم را فقطييقانون !!استيبگذارم

هيول خياشكالچياگرچه استنباط فوق و ! هم خوب استيلينداشته

و حدضرر ثابت-PTMييطالقانون :حدسود

و ضرر،يثابتريخودش را با صرفا با مقاديشنهايبخواهد پوزيكس اگر  بعنوان حد سود

جاو ، انتخاب نما گاهيبدون در نظر گرفتن و دره ها د،يقله ها

رويبه سادگ توانديم ،يچشمان خودش را بر  چارت بسته

همSLوTPرا بعنوانريزريمقادو و بگيشگيمطلوب :رديخودش درنظر

Best SL = - 30 pip 

Best TP = + 50 pip 
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در اما ، صرفا وكيبهرحال احتمال نقض شدن آن ، وتيموقعكيمورد خاص وشنيپوزكيمنحصر ، كامال ممكن منفرد
!اغماض خواهد بود رقابليغ

علگريد كباري-6 رونياهيتهيكه برايبابت زحمتزيعز فاركسياز جناب و تك به تك معامالت را از يآمار متقبل شدند،
هرنيكردند، تا محاسبه كنند كه بهترينمودار بررس و ضرر ااريبس..... از آنها چقدر بوده اندكينقاط سود و از  شانيسپاسگزارم

م ! كنميتشكر

م هرچند چنتيكه درنها دانستميكه خودم از قبل  !! افتيميدست خواهياعدادنيبه

كنو  كرده بودم،ديتاكريمقادنيهميهم برروكيتاپياز ابتدادياگر دقت

ايول و بدون پارتينطوريبهرحال ايو صرفا برمبنا(!!)يبازيكه خودتان با چشم خود ، به و ارقام رسنيآمار د،يديقانون

ب نانيموجب اطم مطمئنا ، به نتا شتريو اعتماد شدجيشما !حاصله خواهد

كهو خكيفقط(ذرهكياگر اجازه داشتم باديو تمجفياز خودم تعر!!) كوچولويليخيليذره مينماديمجددا خدمتتان تاكديكنم
:كه

و جمالتديكه مالحظه فرمود همانطور اي، تك تك كلمات م،يگويمكيتاپنيرا كه در

اديشايحت اگرچه و پشت پرده آن اشاره ،يبه عمق  نكنم

و منطق مستدلديبازهم مطمئن باشيول  !! پشت آن استيكه همچنان استدالل

و از همه مهمتر انجام محاسبات آمار كه و ممارست ! فراوان استيحاصل سالها تجربه

نم البته بس كنميكتمان !من هم اشتباه باشندياز حرفهاياريكه ممكن است

جا بهرحال ، زالخطايانسان  است

دو يدر حال موج سوار(!)يبغلكيمن نسبت به ماركت درست بود، مسلما االن بنده هم درجوار نگارنده تاپيها دگاهياگر همه
 !!!! بودمييهاواريدر سواحل جزا

حتديبهرحال مطمئن باشيول  ناخواسته غلط هم باشند،مياگر حرفهايكه

دليبرا بازهم  داشته ام،يو مدركليآنها

د كه ، البد امر دگاهياز و منطقيناقص خودم !!بوده استيمستدل

فا-7 ضمليضمنا  پست قرار داده ام،نيايدر انتهامهياكسل مربوط به جدول فوق را بصورت

كس تا دقياگر ،يمحاسباتيفرمولهاقيخواست از نحوه  آن مطلع شده

همو  خودش انجام بدهد،يشخصيشنهايپوزيمحاسبات را برمبنانيمشابه

.ديبه سهولت از آن استفاده نما بتواند

چن حتما ، مشابه بگيرا براييآمارهانيهر هفته !ديريخودتان

 كرده اندديتاك(!)ديفقيهمانطور كه استادباباپشوناديكنيسعو

و تالش برا با ، بهينگاه مداوم به عملكرد گذشته خودتان و ،شيخويشخصديتر ستميسيسازنهياصالح
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و توقف روند صعود از اكيدرجا زدن ، !دييو اجتناب نمازيپرهدايو رو به تكامل خود

،دياز من بپرس اگر

اخنيا بهيكه در آنها درباره روش طراح) از نامه مهسا خانم به بعديعني(ريچند پست ، صحبتيشخص ستميسيسازنهيو
 كردم

بايدوره مقدماتيبودند كه از ابتدايمطالبنيمهمتر ، امهيندريتركيبايعني(درباره آنها با شماديتا به امروز سخن)يحرفه
!گفتميم

،گريد !ديكار را خود دانيباق/ از ما گفتن بود . . .

./نژاديمشهور پشوتن/.ديباش موفق

و دوم .روز پنجاه

:نگاه به گذشته-یھفتگليتحل
 ابتدا به تصوير زير دقت كنيد

و وقا اخنيآخريعني-را در روزجمعههياتفاقعيشكل باال متعلق به زوج ارز پونددالر است م-ريروز از هفته .دهدينشان

، حدودا حوال اگر تغيخاطرتان باشد در آن روز  دادهياساسيرجهتييظهر بود كه ناگهان بازار

نو !آن كامال رو به نزول گذاشتيصعودمهيروند

ر ابتدا ولزشيماجرا با ،زين ورويسپسيپوند شروع شد  با آن همگام شد

، حركات نزولو پاينسبتا بزرگيهر دو با هم ، تجربه نمودنديانيرا در ساعات .هفته

ميزيچ اما غيبازگشت ناگهاننياليدل كند،يكه در شكل فوق جلب توجه  باشد،يم رمنتظرهيو

م كه ق توانديبعنوان مثال تانگيبا موومتيبرخورد !ساعته باشد4ميفرميقرمز رنگ در

تا نگهايگفته ام كه موو بارها ازيهاميفرميدر م-تينقش سطوح حماH4باالتر  رنديگيمقاومت را بخود
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قيموانع مستحكم تواننديمو .از خودشان نشان بدهندمتيرا دربرابر حركات

ن در ،نگيكه چگونه مووديمشاهده فرمودزيشكل فوق  قرمز رنگ

م آنچنان و بصورت ق(!)يمتريليبا دقت  آن شده است،يو توقف روند صعودمتيموجب بازگشت

ا كه دريشكل را بصورت اتفاقنياحتماال اگر مكيو  دادم،يكالس درس به شما نشان

م احتماال  !!! ازجانب معلم استيشكل ساختگكيكهديكرديبا خودتان فكر

و در چارتها كه ،يمن البد مدتها گشته ام  مختلف جستجو كرده ام

ا تا تمنيچننيمثال و و تر !مينمادايپ تانيبرا»نگهايمووينقش مقاومت«ياثبات صحت ادعايرا برايزيمثال ناب

!ديلحظه اجازه بدهكي

من ادميدرست اگر ، بكيباشد .هم با خودم داشتمنيذره ... 

 گذاشتمش؟ كجا

 !! ناهاشيا. آهان

بنياديبگذار ، تا از نزديرا بررونيذره كنكيچارت بگذارم !ديبه آن نگاه

!د؟يمالحظه فرمود

دقنگيكه چگونه مووديديد ، !!را در بر گرفته است؟»متيق«يساعت متوالنيچنديجلد، براكيمانندقايقرمز

 چهارساعته شده است،يكندلهاي، برايروسرايشنلكيبهليقرمز تبدنگيكه انگار مووديديد

تاو ،يو بصورت پلكانكيبهكيآنها را مجبور ساخته است

پاكيقايدقيكندل هر بگنييطبقه  رد؟يتر از كندل قبل از خودش قرار
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كن شاخ !ديكندلها را نگاه

م،يداشتيهفتگيغول آسايهاميفرمياتيكه قبال برايمشابه بحثنايع

!چهارساعته رخ داده استميفرميتايبرازين نجايا

اقايدقيقدرتمند، شاخ هر كندليروند نزولكيدريعني !تر از شاخ كندل ماقبل خود قرار گرفته استنييپايدر نقطه

چن توانيمايآ انياز ننييتعي، براينكته !!استفاده كرد؟زياستاپ الس

و روندهايدرحركتهاايآ تاكهيپرقدرت، هنگاميبزرگ م،يامواج هستيدرحال شنا كردن بررو M15وM5يمهايفرميما در

تاميتوانيمايآ ،يو درصورت مشاهده شكل پلكانمييايبH4ميفرميبه سراغ  آنها

و دور از دسترس استفاده نمايكندل آخر بعنوان حدضرريانتها از !!م؟ييمطمئن

د،يخودتان انجام بدهيجستجو در گذشته چارتهاكي

آدينيببو ميدر روندهاايكه حتH4يكندلهاياز انتها توانيپرقدرت، ، استفادهنيبعنوان آخرH1گاهايو استاپ الس مطمئن
!!كرد؟

م،يمجددا به بحث خودمان بازگردديده اجازه

تانگيبه همان مووو كنميفرميقرمز در م،يچهارساعته نگاه

امينيببو ،نگيموونيكه چطور ، كندلها را مجبور به دور زدن

مسيطو ، كرده است؟يمنحنيريكردن !شكل

تا» كندلهايانتها«شكليحالت منحننيا !ديرا بخاطر بسپارH4ميفرميدر

او چننياز روندكيآغازيو انتظار الزم را برايآمادگH1وH4يدر كندلهايادهيخمينواحنيبه بعد با مشاهده
پ)ياصعودي(ينزول ، از !ديداشته باششيقدرتمند

ن البته كسزيدر روزجمعه هاياگر  كرده بود،يچارت خودش عالمت گذاريرا بررو نگهايموونيا،يقبليطبق آموزه

خگريدديشا تغگريديهايليمانند و پرسرعت پوند در روز جمعه،يناگهانريمسريي، از

نمريمتح نقدريا !!شديو شگفت زده

حت نكهيا كما بياگر خاطرتان باشد ، با ايتوجهيخود بنده هم در آن روز  قدرتمند،نگيموونيبه نقش

ق M15قلهنيآخرياستاپ را دربااليباكي و البد انتظار رشد !مذكور را هم داشتمشنيو فعال شدن پوزمتيقرار داده بودم

اكياگركهيدرحال چنيهشدار را داده بود كه در باالنينفر از شما به من  قرار دارد،ينگيموونيآن قله،

بديشا و تمركز ميبررويشتريتوجه  .......و كردميآن

ه.... ! كردينميفرقچيو البته بازهم

با چون  !!!!كردميمفيتعر M15استاپ خودم را در همان قلهيهمچنان همان اوردر

:ھفته گذشتهیبررس
ادينيبب م ورودالرييهفته گذشته را براريتصوني، !دهدينشان
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اخايآ !معامله كردن بوده است؟يبرايخوباميار،يبه نظرتان هفته

م !يبل:كه دهديظاهر امر نشان

ميرنگ مناطقيآبينواح ميكه روند صعود دهنديرا نشان و كردنيبايمناسب برايهاتيبدنبال موقعميتوانستيبوده است
.ميباش

ميقرمز رنگ مناطق مناسب براينواحو .دهنديسل كردن را نشان

مهيناح5حداقلد،يكه در شكل فوق مشاهده فرمود همانطور و كامال مناسب وجود داشته اند كه در آنها ديا توانستهينسبتا بزرگ
هايبه سوار شدن بررو PTMروشيبرمبنا و دره .دييهمسو با روند اقدام نمايقله ها

بسيول مياريپس چرا ، معامالت مثبت كنندياز دوستانتان اظهار !را تجربه نكرده اند؟يكه درطول هفته گذشته

اخو !كرده اند؟يشان معرفيدر كارنامه كاريرا هفته نامطلوبريهفته

ز رانيايتناقض در ساعات معامالتنياليدل و در شكل ، :شده استهيارارينهفته است

اميحالت بتواننيكه ما در بهترديفرض كن ال9از ساعت رانيدر پيساعت متوال12يبرايعني(شب9يصبح پيو كي)يدر
ترمينيچارت بنشينفس پا و استفاده از تمامديو به !ميمناسب، مشغول باشيتهايموقعيكردن
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بد كه چنيهيالبته ! كامال محال استيزيچنياست كه

كسو  مسلسل وار خودش اختصاص دهد، دكردنيتريرا برايزماننينچنيايبفرض هم كه

شديو ذهنيروحيو فرسودگيخستگ و راندمان كاردياش موجب كاهش شديبازده !اش خواهد

اياليخيالگوكيصرفا بعنوانيول دهدهيو البته ، اجازه كننيچنديال ايكه ساعات معامالتميفرض تا9از ران،يدر 9صبح
.شب باشد

هر در ، بكيشكل فوق دقاهيسيهايضياز ، مفنيهمقايرنگ ميمعامالتديساعات  كند،يرا بوقت تهران مشخص

ايرانيادريتركينگاههيدرواقع زاوو م جاديرا نسبت به حركات ، نشان !دهديشده در ماركت

اخيرانيادريتركيكامال واضح است كه چراگريد حاال و دلپذريدر طول هفته يري، احتماال موفق به انجام معامالت سودآور
!نشده است

م-و آنهم دوشنبه- روزكيتنها درواقع و مناسبيرا كه با سودهايمعامالت خوبديتوانستيبوده است كه شما ينسبتا بزرگ
، انجام ده !ديتوام باشد

،يفوق را برايمشابه بررس اگر نيعنيزوج ارز دوم بازار :افتيديدست خواهريزجيبه نتاد،يانجام بدهزيپونددالر

:بازاريدو زوج ارز اصليدر هفته قبل براديتريتهايموقعنيبهتر-يبند جمع

: EURUSD ورودالريارز زوج

.بوده است دوشنبهكردن صرفا روزديتريروز برانيبهتر-

بريمسيتا انتها PTMروشيبرمبنا) Buy(ورود به بازار گناليسنياولهياز زمان ارا- بانيشتري، سود قابل حصول برابر
.بوده استپيپ 140حدود 

: GBPUSDارز پونددالر زوج

.بوده است چهارشنبهكردن صرفا روزديتريروز برانيبهتر-

بريمسيتا انتها PTMروشيبرمبنا) Sell(ورود به بازار گناليسنياولهياز زمان ارا- بانيشتري، سود قابل حصول برابر
.بوده استپيپ 170حدود 

چنيجمعبند از امهيندريتركييكه برا شوديميريگجهينتنيفوق زوج ارز خاص،كيي، محدود شدن صرفا بررويحرفه
و منطقيامر !باشدينميمعقول

بس چرا اخياريكه در ، منجمله مانند هفته دررياز مواقع يمطلوبطيموردنظر در شرايروز خاص زوج ارز اصلكي، ممكن است
 قرار نداشته باشد،

بهيموازياز زوج ارزهايبرخيرا بررويمناسباريبسطيبازار، شرايزوج ارزهاريسايمختصر بررويدر صورت بررسكهيدرحال
پ .ديينمادايسهولت
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.

:زندهمهين (!! 

)شماي كنجكاو !!! 

يفعال شدند، برمبنا شنهايبعدا اگر پوزديكنيسع

يو درواقع برمبنا. بوددهي به اندازه مناسب نرس

امتي اهم ا. آن صحبت كرده  شوديم نجايكه در

بهيو شما اگر هنوز برروستيني خوب اصل روش
!ديينماي بطور كامل چشم پوش

 به سبک پشوتن دوره متوسطه

و چھارم .روز پنجاه

یگنالھايس(یدر لحظات فعلتيع

: USDCHFسي سو

0

حس كنجككيتحريصرفا برا( 0.9610يال0.9605

سيول. 0.9645يدرحواليعني M15قلهنيآخر
دهيكمترريحدضرر خودتان را به مقاد .ديكاهش

ا(ا ايدر لحظه هنوز) را اعالم كردم گناليسنيكه
، .انجام دادم» ورود زودهنگام«باالتر

كه قبال درباره Congestionهمانايو»يق مقاومت
. 0.9555يال0.9575

: USDCADدالركانادا

استفاده كرده ام، كه البته كار خو» ورود زودهنگام«ش
اد، ريهاتيموقعنيبهتر است كه از فعال بطسكيپر

فارکس

چند موقعیبررس

فروش فرانك گناليس-1

0.9585در سل استاپ-

ل- 05يدر حوالتيميسل

يفعال در باال حدضرر-
هاتيموقع حدد،يجديقله

:موارد مشکوک*
نگهايو فاصله مووبيش-

تاييهمسو باالميبا روند در

باتالق«به سطحيكينزد-
9575ازيپيپ20محدوده

دالركاناديخر گناليس-2

ا- ننيدر از روشزيمورد
اياندازه كاف ديمسلط نشده
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جدديمطمئن باش- ، مجددا روندها،يالديمديكه به محض آغاز سال پرقدرت بازار به راهيو درواقع حدود دو هفته بعد از آن
ه و چنيازينچيخواهند افتاد .داشتدينخواهيمتزلزليتهايموقعنيبه وارد شدن به

عل Pendingما صرفا از نوعيشنهايباتوجه به آنكه پوز» روش ورود زودهنگام«طبق اصول- دريهستند لذا رغم آنكه هنوز
M15 ولدهيمطلوب نرستيبه وضع نگهايو فاصله مووبيش تا نگهايمناسب مووتيباتوجه به وضعياست، كيباالتر،ميدر

م 1.0215يدر حواليعني،قلهنيآخرياستاپ را در بااليباشنيپوز .ميكنيثبت

نيشكست روند نزوليبر مبنا!!)دياگر شهامت الزم را دار(ديتوانيميحت- رازيكوتاه مدت و نقطه ورود خود ، وارد بازار شده
ده 1.0185درM5قلهنيآخريدر باال !ديقرار

:موارد مشکوک*
م17نيو همچن 15:30كانادا در ساعاتيكه امروز بررويحواستان به اخبار- رس!، باشد گرددياعالم به زماندنيو قبل از

ا كننياعالم !دياخبار، حدضرر خودتان را كوچكتر

مذكور،شنيپوزيتارگتهايبرايخطرناكهيكه ناح 1.0285يال 1.0240در محدوده Congestionهيبه ناحيكينزد-
م !گردديمحسوب

فيبرمبنا- رويبوناچيسطوح هانيآخريكه بر و 1.0230 تواننديميبعدياحتماليموج كوتاه مدت رسم گردند، تارگت
.باشند 1.0260

: AUDUSDايدالر استرالديخر گناليس-3

 0.9975قلهياستاپ در بااليبا-

ز-  0.9915در محدودهيعني M15درهنيآخرريحد ضرر بخش اول در

 0.9945يدر حوال M15يآبنگيحدضرر بخش دوم با استفاده از قانون موو-

: NZDUSD وزلندين!!دينخر دهميشاديبخرديشا گناليس-1

تا وزلندينطياگرچه شرا- بسنييپايهاميدر تايباشد، اما با نگاهيمايبه استرالهيشباري، منم،ياندازيمH4ميفرميكه به
نميكي چن كنميكه جرات !ديريبگميلطفاشما خودتان تصم!رميبگشني، پوزيينگهاييمونيبرخالف

!م؟ينکنایميبکندیتر: سالیانیپاامیا
ساياريبسراياخ ! كرده اند»!بسديتر«اعالم،يبورسيو فرومها تهاياز دوستانتان در اغلب

جدنگيديترتيو ادامه فعال .حواله داده انديالديمديخودشان را به گذشت حداقل دو هفته پس از آغاز سال

م ا كنميفكر و گذاركيروزهانياگر د،يمختلف انجام بدهيكهايو تاپ تهايسانيدربيگشت

جا) PTMيمركز فرماندهيعني( نجاياديشا اييتنها !مانده استين باقباشد، كه آتش توپخانه آن همچنان روش نترنتيدر كل

و پاسخ«و البته تنور اتاق ن» پرسش !همچنان داغ استزيآن

، بهرحال با اندك» رومنگيديتر«و چراغ اتاق نگريبگيآن هم ميدارد برا-!!ريو !زنديخودش سو سو

بليدل ام تانياز صدهزار بار براشيآن را هم تاكنون :گفته

تر- و بتون آرمه قرار دارد بنامكيمانگيديدر مركز روش و با دقت خاص NTZهسته محكم نامناسبطيشراي، كه بوضوح
پديتريبرا و از ، جلو جلو مشيكردن را !دهدي، به ما نشان

شاتيواقع- و وسواس زانيمديآن است كه بس NTZهستهنيايطراحيكه برايدقت از خود شتريباريصرف گشته است،
!ما باشد دكردنياصل روش تر
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خ- االيلذا با ، نيانيپااميانيراحت ترزيرا  انهيو ماجراجو(!!)و فقط از اعمال خالف قانوند،يكردن خودتان ادامه بدهديبه
!ديينمايخوددارداياك

د،يكه در درست داريكردن كامال نامناسب بشود، خود شما با ابزارديتريبازار براطيكه هر زمان كه واقعا شراديمطمئن باش-
ترشيپ !شدديبازار خواهتيمتوجه نامساعد بودن وضع گر،يديدرهاياز همه

و براكيصرفا بعنوان- ، ديبرايآنكه قوت قلبينمونه و . گذارميم تانيخودم را برا روزيشما باشد، پرفورمنس امروز

م بس-و مطمئن هستم- دانمياگرچه اياريكه پرفورمنس بسنياز شما در ، قطعا !بهتر از من بوده استاريدو روز گذشته

، درگياريچرا كه بس و تدررياز شما برعكس من نوسيكالس درس و وبالگ و نان سنگگيسيو مشاوره و پوشاك و بچه و زن
غ غرهيو ارهيو !دينبوده

ا خديو لذا توانسته ، به شكار موقعاليبا و با وقت آزادتر !ديبپردازيبهتريهاتيراحت

!كمتر از حد مورد انتظار ما بوده باشدي، اندكيدو روز كاريسود حاصله برا زانيمديالبته همانطور كه گفتم شا

، آن هم صرفا با چند ساعت وقت گذاشتنيكارمند عالكييباتوجه به آنكه همچنان معادل حقوق سه روزمتواليول رتبه را
ا ، بدست آورده ميدرطول روز

نيلذا از كاركرد خودمان كامال راض و خدا را ، شكرگزار هستزيبوده !مياز بابت آن

د چن نكهياگرينكته بييروزهاني، در و ميكه ماركت نسبتا رنج  شود،يرمق

مياريدر بس شديتوانياز مواقع سوياصلينمودن از زوج ارزهافتيبا ،تيكم اهميزوج ارزهايبه  تر

روشيپيهاتياز موقع !دييآنها استفاده بفرمايآمده بر

آ اايبعنوان مثال اخنيدر بسريچند روز هتياز وضعدنياز دوستانتان در حال نالياري، كه نگاهتان به زوج ارزچيبازار بوده اند،
!!افتاده است؟فرانك/وروي

خ :دياندازيبينگاهريزريپس لطفا به تصو/!ريقطعا
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م همدييفرمايمالحظه يكه آنها را با رنگ خاكستر-و گستردهعيوسهي، چگونه حداقل در سه ناحرياخيروزهانيكه در
، كه منطبق بر روشيفراوانيشنهايپوزديا توانستهيم- مشخص كرده ام ، بررو PTMرا بگنيايباشند !ديريزوج ارز

انيهميو حت ، هنوز !كردن قرار داردديتريمناسب براطيزوج ارز در شرانياالن هم

ننيبنابرا ماتي، هرزمان كه از وضعزياز فردا ، !ديشدوسيبازار

تايمناسبتيموقعچيهديو هرچه گشت پيشگيهميزوج ارزهايبرا M15ميرا در د،ينكرددايو دلخواه خودتان

خ ،اليآنگاه با و سر فرصت بيبرا»!!يزوج ارز گرد«توركيراحت ،دياندازيخودتان به راه

ايچارتهاريو به سراغ سا هميمتفرقه م درتانيدر متاترشهيكه !دياند، برو خوردهيخاك

بب!ديو به درون چارت آنها سرك بكش آدينيتا ، شراايكه پيبايرا برايمناسبطيدر آن زوج ارزها ايديكنيمدايو سل كردن
!!ر؟يخ

 STRبازار پر قدرت
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و پنجم .روز پنجاه

غ NBAو NSAینواحميترس:یھفتگیکندلھاینحوه بررس !رهيو
هاكهيوقت درييتعداد نامه ا كنميم افتيكه هر روز  NBAو NSAكه درمورد نحوه رسم سطوحديو در آنها درخواست كرده

بهيرا خدمتتان ارايشتريب حاتيتوض و ده عدد نامه در روز ! شوديم شتريكنم، از پنج عدد

بسيمعن به اياريآن است كه قاعدتا ،نياز شما همچنان با الاقل خودتاناي!دي، مشكل داريهفتگيكندلهايبررسيعنيموضوع
م نطوريا !!ديكه مشكل دارديكنيفكر

د،ياگر نظر من را بخواهكهيدرحال

ا مطمئن ننيهستم كه و عالقه خاصيمشكل اصلزيبار ، كماكان به همان اعتقاد پيشما ، به ، بطور ناخودآگاه ودنيددهيجيكه
!گردديبرمد،يدار فاركسكردندهيجيپ

ب چون تانياز و چهارساعتهيهفتگ((مختلفميفرميسه تر))، روزانه ،نيقطعا ساده  آنها

و كارw1 همان باياست روديكه شما دهيكندلهايبر !!ديآن انجام

تاليو تحلهيكه بارها گفته ام، تمام تجز همانطور مW1ميفرميشما در در شوديصرفا خالصه

ديبررس گ»كيكندل است« دگاهيكندلها از ويتماميريو بكار ا»كيكندل استيالگوها«آنچه كه درباره كندلها .ديآموخته

ا بعنوان ، از نكهيمثال ديرا داشته باشينزوليانتظار آغاز رونددي، قاعدتا نباي، با بدنه كامال صعودشيكندل كامال بولكيبعد

، نباينييپايمثال در انتهاو ) NSAهمانيعني(ديكردن باش SELLيهاتيبه دنبال موقعديآن

پ واقعا مدهيچيانقدر مقهيعيسرد،ينيبيو مشكل است كه هر جا من را فر(!)ديريگيمن را و ماديو داد :كهدياندازيبه راه

!!؟»!مشكل دارمNBAو NSAبدادم برس كه من با نحوه رسم سطوح! استاد پشوتن«-

ا اصال اگريد كباريديشد، بگذار نطوريحاال كه ايبا چنان زبان ساده اگريليبدهم، كه خداوكحيتوض تانيموضوع را براني،
ا  نشسته بود، نجايدختربچه دوساله بنده هم

تاكيكالس تمام شد،يوقت بتواند رو NBAو NSAهفت هشت ده ديبر و  !! رسم كند تاني، براكيتاپنيا واريدر

تاكهي، هنگامدينيبب ميهفتگميفرميشما به ي–!دياگر خوش شانس باش-معموالد،يكنينگاه از سه حالتيكممكن است با
شوريز :ديروبرو

.پرقدرت در ماركت وجود داشته باشداريبسيروندكهوقتي– اول حالت

ضعكيكهوقتي– دوم حالت .متوسط وجود داشته باشدايفيروند

و راكد باقيچند هفته درحالتيبازار براكهوقتي– سوم حجالت .مانده باشديرنج
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بود كه نهديروبرو خواهييبا كندلهاحالت اولدر
،ليتشكيتنها كامال بصورت پلكان  شده اند

هو ازييبه نقطه انتهايكندلچينه تنها كندل قبل
 رسد،يخودش نم

كندل) Open(معموال به نقطه بازشدنيحت بلكه
!ديماقبل هم نخواهد رس

!چرا؟

پرقدرت معتقد هستنداريبسيمردم در روندها چون
ق«-: كه ، حتما گرانتر از امروز خواهند متهايفردا
»!بود

گرانتر از قبل،يهر بار حاضر هستند كه اندك پس
خريكاال را  كنند،يداريموردنظر خود

د چون يبه آن ارزانمتيقگريمعتقد هستند كه
!ديگذشته نخواهد رس

ق،يقواريبسيدر روندهايحت متيمعتقد هستند كه
ق نمييابتدامتيبه !رسديهفته قبل هم

حتيكندل فعلhighاي lowنقطهنيبنابرا بهي،
open نم !رسديكندل قبل هم

هنوزكياگرچه درست است كهدر حالت دوماما
 در بازار وجود دارد،)يمثال صعود(روندكي

يانتهايدر بااليدرست است كه معموال هر كندلو
 ستد،يايم)يصعوديدرروندهاLow(يكندل قبل

ننيايول ييكه نقاط بازگشاستيروند آنقدر قدرتمند
هميهفتگ و خاطر مردم باق) Open(بازار يدر ذهن
.بماند

انيبنابرا دحنيدر راليمستطكيديشما نباگريالت
كن Openتا Lowاز !ديرسم

چنستينينه تنها منطق چون يليمستطنيبلكه ابعاد
، برابر با چنديكندل دوجكيممكن است مثال در

پ  !!!بشودپيصد

چننيبنابرا كهيصرفا كافيحالتنيدر كياست
پايپيپ50مثالهيناح كندل)يباالاي(نييرا در

د،ييمذكور رسم نما

آت تا چنيدر هفته انيهرگاه به  ادتانيديديرسيبازه
!باشد كه احتمال بازگشت بازار وجود دارد



 فارکس به سبک پشوتن دوره متوسطه صفحه88

مييحرفهادينيبب !استيهيبديليخ زنميكه من دارم

م دانمينم !!د؟يكنيچرا انقدر چپ چپ به من نگاه

اديشا حديجديمدت آنقدر حرفهانيدر د تانيبرا(!)زيبرانگرتيو ميوقتگريگفته ام، كه هاميگويخودم هم وميحرف ساده
نمييابتدا !!شودياست، شما باورتان

اديكن باور درنياگر همه د،يبوددهشني–كيكندل است الگوهاي– فاركسمثال در مدرسه،يبغليكهاياز تاپيكيحرفها را

ا بدون بسيذره پاريابهام همه آنها را بعنوان نكات و مشيساده !ديكرديپا افتاده قبول

ازيول  NSAو NBAچونيمثال عبارات باكالسايو»يهفتگليروش تحل«عبارت قلمبه سلمبه مثلكيحاال چون من دارم
م  كنم،ياستفاده

را نقدريا را(خودتان هدييفرمايمتياذ!) والبته بنده :كهدييگويميو

»!!!دمينداره بازهم نفهمدهيفا! پشوتننه استاد«-

ااريبس مد،يرس نجايخوب، حاال كه بحث به :كهميكه بگودييفرمايالبد اجازه

خمتيق اگر دليمهميليبتواند سقف هفته قبل خودش را بشكند، كار و احتماال خواهديروند صعودكيبر آغازيليكرده است
!بود

منيبنابراو :ميكه بگوديدهياجازه

:ميسيسقف هفته قبل بنوياست درباال بهتر

!؟»يروند صعودكييآغاز احتمال=يسقف هفتگ شكست«

منيهم خب :شوديعبارت به زبان مختصر

WKHBK=UT 
Weekly High BreakOut = Up:يعني Trend 

!!بود؟ سخت

مثال(كهشوديميهم مربوط به مواقعحالت سومتاينها
اخنيمانند هم مدت زمانيبازار برا)ريدو سه هفته

ينسبتا طوالن

و بدون جهت قرار داشته باشد،طيشرا در  رنج

تقرهيناحكيدرو و دابايمحدود پامايكوچك، و نييباال
.برود

پاييباالينواحيحالتنيچن در مذكور،هيناحينييو
و ورسالير گناليسكي افتيدرينقاط برانيبهتر ،

!خواهند بوديمشاهده بازگشت روند قبل

تريهيبد چون چندياست كه روش ،يبازار رنجنيدر
درديريبگ Sellشنيكندلها پوزياست كه درباالنيا و

! Buyشنيآنها پوزنييپا
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»!!!مال بچه كوچولوها بود!ميرا كه همه بلد بود نهايا! نه استاد پشوتن«-

شد!نيآفر !يحسابزيچهيحاال

شنيجمله درستنياولنيا  !!!دميبود كه امروز از شما

ها پس و با استعداديحاال كه انقدر بچه ادي، فقط اجازه بدهديهستيخوب :كهميراهم بگونيكه

نايآ ،يپس از شكسته شدن سقف هفتگستيبهتر

ا)پيپ50مثال به اندازه(ميكن صبررايمدت كوتاهكي كاذب؟ كامال مطمئناياستيواقعايآ» شكست«نيا نكهيتا از
!م؟يگرد

!دييصبر بفرماديكه هرچقدر دوست دارديشما كامال مختار هست! پشوتنچرا استاد«-

ه ما نميرو چوقتيكه »!ميزنيحرف شما حرف

!)؟(ذره مشكوك بودكيجمله آخرتاننيا اگرچه

ايول ا گذارميمنيبهرحال من فرض را بر انيكه انشاهللا منظورتان ننيبوده است كه بدزينكته !استيو منطقيهيكامال

انيبنابرا مينطوريسخنم را :كه كنميتمام

ميپيپ50حدودا ضخامتكي WKLBKو WKHBKينواحيبرا پاميريگيرا درنظر و كندل ماقبلنييو آنها را در باال
م !ميكنيرسم

ز كه مريآنها را در شكل :دييفرمايمشاهده

 !))نمانده استيباقيشكلگريد!!!؟يكدام شكل مرد حساب:يآپاراتچ((

م.... بابايا دنياديگويراست ، جدهيبه اراازينگريبنده خدا !ستينيديشكل

ها چون هميقبليدر همان شكل نينواحني، !رسم كرده بودم تانيبرازيمذكور را

د،يبه همان سه تا شكل باال برگردگريد كباريلطفا فقط پس

رونياو !ديبگذار WKLBKو WKHBKينواحيبار توجه خودتان را صرفا بر

هاو !دييمشاهده بفرماSAوBAبزرگيارتباط آنها را با فلش

!خوب، آسان بود؟اريبس

:كهسديمن نامه بنويبرايكسگريد كبارياگر پس

بكياستاد پشوتن، لطفا«- ا شتريمقدار »!!!دي، صحبت بكنيهفتگيكندلهايروش بررسنيدرباره

م آن ا....و شما دانميوقت من نمنيو ؟ دانميخط كشم كه  !!!!كجا گمش كرده ام

ا!!د؟ييرا بگو راستش رانينكند هايكيخط كش من !!كرده است؟ميقايواشكياز شما

! كجاست؟- شما همشهري–گوشيبازديمجنيا!) فاركسناظم محترم مدرسه(آذرباد جناب

!ديبه او بدهيگوشمالكي لطفا

قا تا پامياگر خط كش من را بيكرده است خودش با و آن را پس بدهدديايخودش ،  !!!!دفتر
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.

و حت پاي روزها ميانيساعات !ستينيالديسال

!است» ورود زودهنگام به بازار

 آشنا نشده باشند،يبه اندازه كاف PTMروشهيل

 به سبک پشوتن دوره متوسطه

و ششم .روز پنجاه

 !!!!!!!!د زودھنگام

ا ترديمطلقا تاك شن،يپوزنيد كردن در روديبر امكان

ن  !!!هزاران بار خدمتتان عرض كردمزيال

آنيمهمتراريموضوع بس و«اشاره كنم كه نام روش

، موجب بدآموز ميليخيبراينكته ! شوديها

و مبانياريه بعد بس اولياز نوآموزان كه هنوز با اصول

ادي گناليسنیکه
کندی برو ھاديو سل

!!!

س  روزید گنالي درباره

م کنميت

نکتهکیخواھم

میآن بگوی در0ب(

تيهم وضع
. .

 ساعت مانده به
چندالتي تعط

:يالملل

فارکس

روش ورودنيقوان

مجدياداوريالبته هدفم از

ا موضوع را قبالنيچرا كه

م كيبه خواهميبلكه االن

م ب دانمياگرچه نياانيكه

ا بهنيو ممكن است كه از

يوقت فکر نکنهی
، بر» زنده« است

فع( فقط دارم در

!صحبت

م خيو درواقع

را دریآموزش !

ااريبس نيخب،
.بازار استيفعل .

. . س. صرفا چند
ت سمسيكرديع و

نيبيروزه بازارها



 فارکس به سبک پشوتن دوره متوسطه صفحه91

!!بزنند انهيماجراجويدست به اعمال»!ورود زودهنگام«به بهانه

و اقسام موقع و نامناسب نمودهيتهايو شروع به وارد شدن به انواع  خطرناك

، وقت- پايو بعد هم سهانيكه در -!! مواجه شدنديتا استاپ اساسبا دو

و مدعيعصبان كهيشده :شوند

ا«- پا!! PTMروشنياصال بهياز ، عجب روش »!!!استيخوديو اساس

ايول انيبا ، باتوجه به آنكه دانستن عزياريبسيموضوع برانيوجود و همگام ما بوده اند، الزميزانياز ، همراه كه از روز اول
،  است

و دودل و به توضيخودم چشم پوشيلذا بر شك ، منياحينموده !پردازميروش

كننيهيلطفا به نمودار اول ، مجددا به دقت نگاه !ديژاپن

آدينيو بب آ گناليسهيدر لحظه اراايكه و منطبق بر قوانتيواقعا وضعايمذكور، ، مناسب !بوده است؟نينمودار

ح نگهايمووتيوضعايآ !مطلوب است؟تايقي،

آ !قرار ندارد؟ NTZهيدر ناحمتيقايو

ن نيازيالبته !ستيبه فكر كردن

، نبوده استطيچون كامال واضح است كه شرا !بازار در لحظه مذكور اصال منطبق بر روش

و چطور به خودمان اجازه داد رويطيكه در چنان شراميپس چرا و قواعد اساسي، پا بر ،ياصول  روش خودمان گذاشته

مديجديشنهايكه ثبت پوز» NTZتيوضع«و برخالف مفهوم !!م؟يينماديجدشني، اقدام به گرفتن پوز كنديرا منع

ا كهنيپاسخ در :جمله نهفته است

!!مياستفاده كرد» ورود زودهنگام«از روش-

او صگريد»ورود زودهنگام«روشنياما !است؟ياغهيچه

طفيتعريمواقعيروش صرفا برانيا وكييشده است كه بازار، پس از و STRروند پرقدرت بطور موقت وارد فاز رنج
 گردد،يم» ناقصNTZ«طيشرا

پيول و باتوجه به آگاهيدستشيما ،ياز روند پر قدرت قبلينموده

پا NTZطياز شرايقبل از آنكه بازار بطور واقع به انتظار شروع مجدد روند پرقدرت) قلهاي(درهنيآخرنييخارج گردد، در
!ميمانيميقبل

م ، باتوجه به تجربه درازمدتهيتوجنيچن توانيدرواقع و كاركردن با چارتهايكرد كه ما ايكه در مشاهده م،يمختلف داشته

پم،يا افتهيدستيو ذهنيبه آنچنان تبحر چشم س نگهايموو»بيش«و» فاصله«از آنكهشيكه و مجاز  ستميبه حداقل مطلوب
 برسد،

پ ميدستشيخودمان و كنميتوانينموده ميدر ذهن خود مجسم

ق !!در خواهد آمد؟يبه چه شكلتاينها نگهايمووتيموردنظر، وضع) قلهاي(از درهمتيكه با عبور

د زگريبه عبارت مريهمانطور كه در شكل عل2در نقطهايو1در نقطهد،يكنيمشاهده وروديبرا نگهايمووتيآنكه وضع رغمي،
نشنيوثبت پوز  ست،يمناسب
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پكيما با قرار دادنيول زشيسفارش  دره،نيآخرريفروش در

ا د،يمذكور فعال گردشنيو پوزدهيرس3به نقطهمتيقكهيكه وقتميدر ذهن خود مجسم كرده

ازين نگهايمووتيقاعدتا وضع و ، مناسب شددهيتا آن لحظه !آل خواهد

ااريبسارينكته بس ، صرفا در شرانيمهم ديمجاز به استفاده از روش ورود زودهنگام هستيطياست كه شما

ز و برقرار باشندريكه سه شرط ، كامال صادق !حتما بطور همزمان

:ورود زود هنگاميشروط الزم برا

تا-اول شرط تريميفرميدر !مورد نظر شما باشدشني، همسو با پوزيروند قبلد،يكنيمديكه

!باشد) STR( پرقدرتيروند قبل-دوم شرط

تا-شرط سوم ن)دواي(كيميفرميروند در و پرقدرتزيدرجه باالتر !باشد) STR(، همسو

ا خنيالبته به ميطيدرباره شراميكه صرفا داردييدقت بفرمايلينكته :كهميكنيصحبت

، براهياصول اول تغ نانياطميروش ، صادق باشندريياز عدم !روند

 نسبتا مناسب باشد، نگهايمووبيو ترتتيوضعيعني

، NZTطيدر شرا»متيق«بعنوان مثاليول  قرار گرفته است

وايو  استدهيهنوز به حدنصاب الزم نرس نگهايمووهيزاوايمثال فاصله

غ !رهيو ... 

!د؟يمالحظه فرمود

دقيگفتم كه ممكن است بدآموزيمكهييآنجا ، ! نجاستيهمقايداشته باشد

اياگر به چارتها ،دييمراجعه بفرماكيتاپنيگذشته در

بسديحتما مشاهده خواه !)ديو بدون آنكه شما اصال متوجه آن شده باش!!يواشكيديشايحت(از مواقعيارينمود كه من در
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ولطيظاهرا شراكهيدرحال !و ثبت سفارش كرده باشميريگشنياقدام به پوزيبازار نامناسب بوده است،

د،يكنيها را به دقت بررستياما اگر آن موقع

ول» زودهنگام«را بصورتيشنينمود كه امكان ندارد كه من پوزديقطعا مالحظه خواه ،يگرفته باشم  شروط فوق

بهيشروط الزم برايعني ، برقرار نبوده باشند» ورود زودهنگام«اجازه !به بازار

دييدقت بفرمازين بعد زير لطفا به شكل

تايكه در مثال فوق، نه تنها روند قبلدينيو بب حتو پرقدرتينزول كامال M15ميفرميدر تايبوده است، بلكه ميفرميدر
ا STRوينزوليبا روندزين M30همچونيباالتر !ميروبرو بوده

پ ،نيرا درلحظه گذر از آخر نگهايموويآتتيوضعشيشاپيلذا بخودم اجازه داده ام، كه  دره، در ذهن خود مجسم نموده

،شيخويو ذهنياليخريتصويو صرفا برمبنا

ا كهجهينتنيبه و زاويبه زود!!) انشاهللا(برسم شديريگشنيپوزيبرا نگهايمووهيفاصله ! مناسب خواهند

بر!!ياعليپس  !!!! Sell Stopتو كار ورود زودهنگامميو بزن

دكي ا كنميمديتاكگريبار منيكه عزيبرا توانديروش و و ذهنشان به وضعيزانينوآموزان  نگهاياستاندارد مووتيكه هنوز چشم
واريعادت نكرده است، بس و !!باشد رانگريمخرب

م رويكه اگر هنوز به اندازه كاف كنميو لذا مجددا استدعا و مقدمات روشيبر انياستاندارد، تمر PTMاصول فعالد،ينكرده
ق اديبطور كل ايتهايو صرفا به همان موقعد،يروش را بزننياستفاده از كنيآلدهيصددرصد بردياكتفا كه در طول روز دهها بار

!دهنديمخرمختلفيزوج ارزهايرو

:)تكرار(ورود زود هنگاميالزم براشروط

تا-اول شرط تريميفرميدر !مورد نظر شما باشدشني، همسو با پوزيروند قبلد،يكنيمديكه

!باشد) STR( پرقدرتيروند قبل-دوم شرط

ن)دواي(كيميفرميروند در تا-شرط سوم و پرقدرتزيدرجه باالتر باشد)STR(، همسو
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و ھفتم .روز پنجاه

!!پاسخ سوا[ت
:ياسكندر.و-"نقل قول"

 مشهوري نژاد جنابسالم با

 بعضي وقتها كه ميخوام پوزيشن بگيرم با مشكالتي مواجه ميشم بنده

 بفرماييد فرض

 هم همه شرايط مناسبه1و حتي5و15كردن دارم در تايم buyموقعيت مناسب براي يه

 در تايم هاي باالتر قيمت زير مووينگ ها قرار داره كه نشان از پايين اومدن نمودار ميباشد ولي

ي جوانب مهياست ولي بر فرض در تايم يا  ساعته واگرايي داريم4همه

با DAILYاز همه مهمتر همه جوانب مهياست ولي وقتي به كندل يا و ي اون را بيش ازاندازه ميبينم خودم نگاه ميكنم اندازه
:ميگم

و تي پي منو بزنه؟30كه انقدر رفته باال يعني ميتونه اين  پيپ هم بره

و منو آشفته ميكنه جناب  مشهوري نژاد اين مشكالتي كه عرض كردم واقعا منو در تنگنا قرار ميده

ي زحماتي كه بهتون ميدم عذر  خواهي ميكنم از بابت همه

 عجب سواالي مسخره اي ميپرسن ميدونم كه با خودتون ميگين بابا ايناو

ام ولي و شرمنده  چاره اي ندارم

 اسكندري.و/ تشكر با

.ديخسته نباش/!زميسالم دوست عز

:اوال الزم است كه خدمت شما عرض كنم كه

م بابا :دي!!يپرسيعجب سوالهاي مسخره اي

كهدياما دوما با :هشدار بدهم

مز،يدوست عز ز دارميشما را برحذر در ادهياز وسواس  !!! فاركساز حد

ميكه گفتيموارديتمام وTPمنجر به كوچك شدن تارگت توانندي، صرفا و LOTيكاهش حجم انتخاباي، هااي، ييتعداد بخش
مشنيپوزيكه برا !،بشوندميگريمان درنظر

، خاصتيموقعكيبه عدم وروداي ورودبهيريگميتصميوگرنه برا

:يعني PTM ستميسهيصرفا همان اصول اول

 M15ينگهايمووتيمناسب بودن وضع-1

روييعدم واگرا-2 تايمكديبر M5و M15يهاميدر

ايكامال كاف !باشديم!! نافيو

ن برياخيبازار در روزهاطيشراليكه بدل كنميمهيتوصزيضمن آنكه به شما !ديخودتان را از معامله كردن نترسان هودهي،

اخليتعطمهيناميانيو صرفا هم ، مالك كارريچند روز ، قرار ندهيكل روزهايخودتان برايرا !ديسال
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ا و باميبلكه روزها !!دياوريگذشته را بخاطر

،56كه چگونه در طول  روز گذشته

،يبه راحت و با سهولت هرچه تمام تر

و همريسايحتبنده ، چه در ،نگيديتركيو چه در تاپكيتاپنيدوستانتان  روم

، به راحتكيدر طول طيفهرستيروز و فسفرياز انواع رنگهايفيسرشار از ايسبز هيبطور روزانه ارا(!!)رايو مغزپسته
!ميكرديم

ا د،ياگر آن روزها را فراموش كرده

هايكيديپس بگذار ،ياز همان پرفورمنس دايپ تانيبراتيساوياز درون آرش) باشد؟ نهاياز آخريكيكه فكر كنم(گذشته را
و مجددا خدمتتان :مينمايادآوريكنم

!آمد؟ ادتاني

بهيفهرستنيچن و دو روز خاص نبودكيمطلقا منحصر !روز

،ديعادت كرده بودييسودهانيو اگر خاطرتان باشد آنقدر به چن

باكيبعنوان مثاليكه وقت مكينفر ب شد،ياستاپ مواجه و م دادشيداد :كه رفتيبه هوا

!استاد پشوتن«-

پ لطفا اديبده غاميبه باباپشونا بگريدنيكه آخر ؟يخوديچه روش !!است كه از خودشان ابداع كرده اند

من پس  !!!! دانه استاپ خوردم؟كيچرا امروز

بردييبگو »!!!! به حسابم زنديتا بعدازظهر فرصت دارند كه پولش را

!!د؟يمالحظه فرمود

!ديصبور باشيفعال فقط اندك زم،يپس دوست عز

ديكه بزودديو مطمئن باش ،گريو حداكثر از دو سه هفته

شدطيمجددا شرا .بازار همچون گذشته خواهد

صيسودآوريبراطيو باز هم شرا و خوشمزهيهايماهديو م! بزرگ و مساعد !گردديمناسب

د،يباشبايشكيدو هفته را اندكيكينيفقط هم

بيو موجودهيتا مبادا سرماديكناطياحتاريبسزهيو بو ،ليدلياكانت خودتان را

 !!!ديبه آتش نكشان»!يسرگرمكيكردن بعنوانديتر«بناميو صرفا در اثر عادت مخرب
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!شرلوک ھولمزریتصاو
:مقدمه

. . م»تق«يدرب با صدا. و به آراميباز ميبرويشود . چرخديپاشنه اش

،نيپاورچنيشرلوك هولمز پاورچ

و نگرانكهيدرحال ،شيگلوياز ترس  خشك شده

!كشانديميقاريخودش را به درون ساختمان دفتر كار آقا

ن ساعت  شب گذشته است،مهياز

ه ، چكسيو هولمز مطمئن هست كه قطعا  متوجه حضور او در ساختمان

!و ورودش به طبقه چهارم نشده است

پ50ماجرا از حدودنيا درواقع ! آغاز شده استشيروز

اليوككهيزمان هايبرجسته ، به نماييايمافي، كه به وكالت از گروه  به نزد(!) بروكر معروفنياز چنديندگيمشهور است
،  شرلوك هولمز آمده

تريرا درباره گروهيو داستان اخ(!)و گمناميرانيايدرهاياز ،اريبسيموفق شده اند ظرف مدت زمانرايكه  كوتاه

بيبروكرهايرا از حسابهايهنگفتهيسرما !كنديمفياو تعريبكشند، برا رونيمذكور

منياتيدرباره نحوه فعالقيشروع به تحق هولمز  كنديگروه مرموز

ط منيايتهايپرده از راز فعالش،يخو قاتيتحقيو :دارديگروه بر

تريگروه نهايا« ! ظاهرا آماتور هستنديدرهاياز

سيابيكه با دست ،يم PTMشدهيكه خودشان نام آن را بصورت رمزنگاردهيچيپيستميبه  نامند

! سودآور شده انددايشديموفق به انجام معامالت

ترنيو بنابرا مييدهايبا ، دهنديكه هر روزه انجام

درهياولهيبرابر اصل سرمانيچنديبه راحت ، »!كننديم افتيخودشان را از بروكر مربوطه

م هولمز ا شوديمتوجه ،نيكه سردسته  گروه

بهيفرد هاياو در پشت تماميكه ردپا» استادباباپشونا«است ملقب اخييحمله مذكور وارد شده است،يبه بروكرهارايكه
!!وجود دارد

، به ناچار راه قاتيهولمز در ادامه تحق شرلوك  شود،يم رانيايخود

 افراد،نيايمكاتبات درون گروهيو با بررس

!كنديمدايپيسهرورد ابانيخياز سردسته آنها را درحوالينشانتاينها

 است، افتهيدست (!) گروه تبهكارانيبه هسته مركزكه مطمئن است هولمز

، خودش را به ساختمان مركز فرمانده ميبطور شبانه و مخفي، م انهيرساند !شوديوارد آنجا

م سپس ،هيكلانيشروع به جستجو در و مدارك موجود نموده  اسناد

ميكييو در كشو ا زهاياز مبيعجريازتصاوي، چشمش به مجموعه !!افتديو مبهم
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و به منظور طراحرياست كه تصاو واضح ، جديمذكور، توسط شخص سردسته گروه تههياز حمالت برعليديدور هيبروكرها
!گشته اند

بانيبنابرا سعديشرلوك هولمز ايتمام  كردهييرا به موقع رمز گشاريتصاونيخودش را بكند تا

پ و مفهوم درونيو ! آنها ببرديبه معنا

اريو تفسحيتوض چگونهيه متاسفانه اياضافه ! وجود نداردريتصاونيدر كنار

ادايپنيو بنابرا هيبراريتصاونيكردن راز ، كه اييآشنا چگونهيشرلوك هولمز و تخصص بسنيبا شغل دشواراريافراد ندارد،
!است

ايراهنما تنها و عبارات كوتاه هستند كه در پشت برخي، تعداد اندكتيمامورنيهولمز در از عكس ها به چشمياز كلمات
 خورند،يم

خطديو قاعدتا با !باشد» استادبابا«از خود فرمانده گروهيدست

اميدارميتصم اي، برخيبه بعد هر از گاهنيكه از ا»شرلوك هولمزريتصاو«عكسها را با نامنياز !ميكنهياراكيتاپنيدر

بايريمجموعه تصاو !هرچه زودتر از راز آنها پرده برداردديكه شرلوك هولمز

ا انشيكارفرمايهركدام را برايو معنا !، ارسال كند رانيدر خارج از

:شمافهيوظ

افهيوظ انيشما در كننيماجرا !را بفهمدريتصاونيايتا معندياست كه به شرلوك هولمز كمك

ا سرريتصاونيو درواقع بتواند !!كندييرمزگشا عتريرا هرچه

سويآنها برايتا با ارسال معن ، ماموريدكتر واتسون در آن !به انجام برسانديرا به درستتشيمرز

ا اما  شوند،يمهيارا»!ييمعمامهين«و درقالب» بدون شرح«صرفا بصورتريتصاونيباتوجه به آنكه همه

ه ه چكسيفلذا دريبتصح چگونهياجازه  !!! ندارد»ياصلكيتاپ«درباره آنها را

و پاسخ مطرح بفرماكيمطالب خودتان را صرفا در تاپديو با !دييپرسش

هافهيوظ :شاگرد اول

د ارهميبسيندارد وحتياشكالچيهميكه گفت همانطور و ، نظرات ايدگاههايخوب است اگر خوانندگان نيخودشان را درباره
ر،يتصاو

و پاسخ«كيدر تاپ مگريكديبا» http://iran-egold.com/forum/showthread.php?t=8332: پرسش ،انيدر  گذاشته

ازييرمز گشايبراژهيو بو ، هاآنها بگ شاگرداول !!رنديمشورت

ا به  !! شاگرداولهاستديجدفيهم جزو شرح وظانيهرحال

ايو كس و دانش اش در منيكه دارد با استفاده از علم !!تاوان آن را بپردازدديبا كند،يماركت سود

باميو البته بهتر است بگو م» زكات«ديكه !، بپردازد دانديآنچه را كه

ا خيتنها راه جارنيچرا كه ، در معامالت شخصريشدن !شما خواهد بوديو بركت

ا كلنيپس از مهيبه بعد ايسوالها تواننديخوانندگان هاريتصاونيخودشان را درباره  بپرسند،زيعزياز شاگرداول

ا دزين شانيو و ، خدمتتان ارايشخص دگاهيقطعا نظر !خواهند نمودهيخودشان را در پاسخ به سواالت شما
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!بشوندريو نكات موجود در آن تصاومي

، ن

!كنميممي خدمتتان تقد

مده !)ميينمايتر

 به سبک پشوتن دوره متوسطه

ازيعزي شاگرداول ها اني، ،يكار را به گونه  انجام دهند

و تفكر برايمجبور به اندكزي يمفاهيجستجويتالش

صرهياراي جا و آماده به پرسشگرانحيپاسخ و حاضر

ا يي قولها !دييبفرمايي، راهنما نجانبياز

و تالش برا صح افتنيي جستجو !ندينماحيپاسخ

ازني اكنون اول را خد» شرلوك هولمزريتصاو«مجموعه

گ .ردين قرار

!بخش اول- ھولمز

!را بفهمد؟ريزريتصاويتا معاندين

م پگريديدر روزهاجيو به تدرم،يكني آغاز ديچي، آنها را

:

 Congestion: نوشته شده است

فارکس

بهتر است كه شاگرداويول

ن يكه ابتدا خود پرسشگران

م مثال به تواننديشاگرداولها

ا را به نقل قوله شانيصرفا

تا خواننده را مجبور به جس

 ارخوب،يبس

، از هم اك پس با اجازه شما

كه مورد توجه تان دوارميام

ھریتصاو شرلوک

به شرلوك هولمز كمك كن

ساده تر آغريفعال با تصاو(

اوليسرريتصاو مجموعه

: متن

ن- در پشت عكسها صرفا

:1شمارهریتصو
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:2شمارهریتصو

:3شمارهریتصو
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:دومیسرریمجموعه تصاو
: پشت عكسها متن

و موو-  نگهايقدرت بازار

:4شمارهریتصو

:5شمارهریتصو
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:6شمارهریتصو
: پشت عكس متن

.ورود زودهنگام نادرست-قرمز

و به موقع- سبز .ورود استاندارد

:7شمارهریتصو

: پشت عكس متن

 ورود زودهنگام نادرست-1

صح-2 يروند نزوليبرمبناحيورود
M15 

صح-3 شكستيبرمبناحيورود
M5يروند صعود
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و ھشتم .روز پنچاه

:پاسخ به سوال
ببدنيوقت سوال پرسدميد/ دوستانيسالم خدمت تمامبا/ deathkingلهيبوسينوشته اصل نميهست بدو بدو اومدم

م نهايدهياستاد جواب ما رو

 اما سوال

تا M15يمثال در روند نزول/ دهنديمحيخواستم بدونم استاد كدوم روش ورود رو ترجيم ميرويمM5ميفرميبه

ز/ بهتر استميسل استاپ خود را كجا قرار بده  شده؟ليكف تشكنيآخرريزايشدهليكف تشكنيترنييپاريدر شكل

ا تانيمثال در مM5ميفرميشكل كه  دهد،يرا نشان

ق زيكممتياگر درليكف تشكنيآخرريباالتر بود سل استاپ را در جاايبهتر استميقرار بدهM5شده كه االنييدر
 هست؟

پيسوال برانياديالبته ببخش مشيمن  خواندمياومده بود چون داشتم مطالب رو دوباره

 خواستم بدونم كدوم بهتر است؟يميولديدبدم كه شما به هر دو مورد اشاره كرد

يمهد/ با تشكر

.جانيسالم مهد

7شمارهريتصوديياتفاقا اگر دقت بفرما
مرتبط با سوال شماقايدقزين شرلوك هولمز

!است

ميعني هايبرمبناديتوانيهم و دره يقله ها
M5هايو هم برمبنا/د،يكنياوردرگذار قله

M15يو دره ها
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ااگرچه ، اصل برمبنانيدر رو دكردنيتريروش ها«يبر و دره  است،»M5يقله ها

،يول هاباتوجه به آنكه و دره كلM15يقله ها بيبطور  برخوردار هستند،يشترياز اعتبار

بهشيبيكيدرصورت نزدنيبنابرا !استM15يبرمبنايبا اوردر گذارتي، مسلما اولوگريكدياز حد سطوح مذكور

چنيهيچون بد مفيتعرM15يكه برمبناييشنهايپوزنياست كه و سودآور زانيشده باشند، احتماال از يشتريبيصحت
.برخوردار خواهند بود

بسديالبته اگر دقت فرموده باش چنياريبنده در مگريكدييكيدر نزديسطوحنيمواقع كه راشنيجچم پوز رند،يگيقرار خودم
م  كنم،ينصف

دM15درهايقلهيبخش را در انتهاكيو مM5درهايقلهيرا در انتهايگريو  دهم،يقرار

درميتا بقول معروف همه تخم مرغ ها !سبد نگذاشته باشمكيرا

آفيها تعري، آنطور كه خارجيبه هرحال اگر جناب شرلوك هولمز گرام ، از و (!) برخوردار بودهيمناسبيويكيكرده اند
ن ! به همه جا جمع باشديحسابزيحواسش

 !! استدهيخودش را فهم»يريتصويمعماها«ازيكيكه به سوال شما دادم، حداقل پاسخياحتماال از جواب

م)7(شمارهريدرواقع شرلوك هولمز در تصو )2 ورود شمارهيعني(كندياوردرگذارM15يروند نزوليتوانسته هم برمبناي،

!3ورود شمارهيعنيM5يصعودروند شسكتيو هم برمبنا

پا كردهيميخودش را دو بخششنيبهتر بوده كه پوزحايكه البته ترج قرار M15وM5از دو درهيكينييو هر بخش را در
!است دادهيم

 گفته ام،» روش ورود زودهنگام«نيكه درباره قوانيباتوجه به مطالبزين)1(ورود شمارهدر مورد

! كامال غلط استيشنيپوزنيچن

وليصعوديروند قبلرايز .استينزوليروند جاريبوده

زين STR، كه حتما همسونه تنهايتوان استفاده كرد كه روند قبليميصرفا در مواقع» روش ورود زودهنگام«ازكهيدر حال
!باشد
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و نھم .روز پنجاه

با» کامل«قلهایدرهکیتفاوت :» فراکتال«کی،
ا شا نطوريباخودم ، از تاكيبهتر باشد براديفكر كردم كه  شروع كنم،» فراكتال«كيبا» قله كاملايدره«كيبر تفاوتديامروز

م بسيكه !از شما استياريدانم قاعدتا اشكال

، دقت بفرمادهيپرس» شاگرداول«يكه آقايلطفا به سوال :ديياند

 sezar_ironiلهيبوسينوشته اصل: نقل قول

ز استاد تاريتو شكل تانيپوند دالر هست طبق شكل بر اساس آخر15ميكه مربوط به شدهشنياقدام به گذاشتن پوز15ميدره
ميآقايحاال طبق عكسها كه با عالمت سوال مشخص كردمييبخشش رو اونجاكيرويسل دو بخشميتونيشرلوك هولمز

جاميبذار  كه هست؟ييو بخش دوم در

با/.زيسالم شاگرد اول عز كهديدر پاسخ به شما !ريخ: عرض كنم

م د،يوارد بازار بشوM5روند كوتاه مدت شكستيبرمبناديخواهياگر

تاديبا ،M5ميفرميحتما به  رفته

ز !ديقرار بدهM5از» دره كامل«نيآخرريو سفارش خودتان را در

ا ا)؟يعني(كه شما با عالمت سواليدر نقطه د،يمشخص كرده

، آخر تا» دره«نياگر نقطه مورد اشاره ،M5ميفرمياز  بود

م زيقطعا و برمبناشنيآن پوزريشد در شدM5يصعودروند شكستيگرفت .به بازار وارد

ايفعال در شكليول د،يكه شما گذاشته

آن«نيهنوز از آخرمتيقرايز/! نشده است» كامليدره«كيبهليآن نقطه هنوز تبد !!عبور نكرده است» قله قبل از

ا تانيبرامياگر حرفها لويها«اي» فراكتال«كياست كه احتماال تفاوتليدلنيناواضح است به با»سادهيو ايقله«كيرا
!ديدانينم» دره كامل
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ا كن(!)يكنكور نكتهنيبه !ديمتوجه منظورم بشوديشاديدقت

:يمعمول فراكتالكياز» كامل«درهايقلهكيصينحوه تشخ- نكته

ا- ق» دره كامل«كييصرفا دره ، كه !قله قبل از آن عبور كرده باشدنياز آخرمتياست

:برعكسايو

ا- ق» قله كامل«كييصرفا قله ، كه !دره ما قبل آن عبور كرده باشدنياز آخرمتياست

! شده؟يچ

ق ا تانيها افهيپس چرا  !! شده است؟يشكلنيهمه

!!د؟يمگر بازهم متوجه نشد... بابايا

!ديالزم دار» شكل«كيحتما! دانميم

و تازه از تنور در آمده» شكل«كيهمنيادييبفرما :داغ داغ

م» دره كامل«كي)2(شكل شماره ق دهد،يرا نشان !قله ماقبل را داشته استنيفرصت عبور از سقف آخرمتيچراكه

م ايشكست روند صعوديبه هنگام معامله برمبناديتوانيلذا ا» دره«ني، از !دييورود استفاده نمايبرايبعنوان نقطه

ق)1(در شكلكهيدرحال د،يقله عبور نمانياست از سقف آخر نتوانستهمتيچون هنوز

انيبنابرا ميهم كه در انتهايآن دره و نه مطلقاكيصرفاد،يكنينمودار مشاهده !دره كاملكيفراكتال ساده است،

روياز شكسته شدن روند صعود نانياطميبرا توانيو نم قي، به چنمتيعبور انياز !حساب باز كرديدره

هاوها قله كاربرد :در شكست روند» كامل«يدره

،نيبنابرا  باتوجه به همه آنچه كه گفته شد

اديباM5روند كوتاه مدت شكستيبرمبنايبه هنگام اوردگذار كهدينكته دقت كرده باشنيبه

!ديكرده باشفيتعر دره كاملايقلهكييحتما سفارش خودتان را در انتها

ا بگ» فراكتال ساده«كي نكهينه و ثبت سفارش خودتان درنظر !ديريرا به اشتباه مبدا شكست روند،
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ها كاربرد هاو قله تع» كامل«يدره السنييدر :استاپ

هادياگر دقت كرده باش و دره دري، قله ها ، ديجاكيكامل !تان كاربرد داشته اند؟يهم برايگريمهم

تع/!!هست كه كجا بود؟ ادتانيايآ الس«نييبه هنگام !» حدضرر«همانايو» استاپ

ااياز قلهديخواهيمكهيهنگام كنيسنگر براكيبعنوانيدره باد،يپناه گرفتن استفاده ،ايآن قلهديحتما يدرهايقلهكيدره
!باشد» كامل«

ونيا تعژهينكته به تانييبه هنگام پ M15ميفرمياستاپ الس در !كنديمداينمود

ز كن-شرلوك هولمز استريكه از تصاو-ريبعنوان مثال به شكل :ديدقت

:شرلوك هولمز)3(شمارهريتصو

نمنيادرشرلوك هولمز انيآخريدر باال توانستهيشكل ميقله بگديكنيكه در نمودار مشاهده !ردي، سنگر

!را نداده است» قله كامل«كيليآن نقطه هنوز تشكرايز

ق كفمتيدرواقع باتوجه به آنكه  عبور نكرده است، 83.40هنوز از

ا م 83.60يهم كه در حواليلذا آن قله  فراكتال ساده است،كيصرفاد،يكنيمشاهده

!كندفايا» حدضرر«استفاده بعنوانيرا برا M15قله كاملكيتواند نقشيو مطلقا نم

ب جايپس شرلوك هولمز ، مستاصل از همه  خودش،ي، مجبور شده است تا برا! نوا

!ديو دردسترس استفاده نمايمنطقيبعنوان حدضرر M15يآبنگيموواز» حداكثر استاپ الس معقول«طبق قاعده

ق«كهيبا همان استدالل معروف م M15يآبنگياز موومتياگر »!گردديباالتر برود، آنگاه سفارش مذكور خودبخود حذف

!!گرانقدر جناب شرلوك هولمزنيو مشاورزيدوستان عز

م ، اندكريتصاوهيكلد،يكنيهمانطور كه مالحظه آندهيچيپيشرلوك هولمز ميتر از !ديا كردهيبوده اند كه شما فكر

پميو بدون تعارف بگو و پاسخ مشاهده كرده ام،كيرا در تاپيستكه متاسفانه هنوز، ندرتا  پرسش

رهيكه توانسته باشد كل بزينكات !ديگوشزد نماشيانجام ماموريبرا(!) نوايو درشت الزم را ،به شرلوك هولمز
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:درباب ورود زودھنگام
ه» روش ورود زودهنگام«مهماريمتاسفانه مقوله بس شد سمسيكرالتيتعطياهويدر !گم

!آن پرداخته گرددتيبه اهميو فرصت نشد تا به اندازه كاف

م ، به اندازه كافنگيديتركيمجدد بازار، شاگرداولها در تاپييكه پس از بازگشا روديانتظار رويروم روش تمركزنيايبر
 ند،ينما

بزيننيريسايتا موضوع كامال برا !افتديجا

،يطراحاساسا» روش ورود زودهنگام«درواقع  شده است

ياستفاده كاف-استيسودآوريبرا تهايموقعنياز بهتريكيكه- رنجطيخروج از شراقدرتمند بازار به هنگامليتا از پتانس
ز/!گردد :دييتوجه بفرماريلطفا به پرسش

 mahanaلهيبوسينوشته اصل: قول نقل

ميممنون از توجه/:نژاد با سالميمشهور جناب .ديفرمائيكه

و تمر  از مشكالت ما استياريبسيكارگشانيمسلم است كه تجربه

گ بيريبنده قصد سخت و دسته بند شترينداشتم  بودم تهايموقعيبدنبال مرتب كردن

ميحتما جنابعال :كهديدانيبهتر

تغكهيزمان-1 ب كنديمرييروند تردهياطيشرا نگهاياست تا مووازينيشتريزمان كنندديال .را فراهم

موطيبازار در شراكهيو بطور مثال هنگام-2 و سپس م3جهت وهركيدر نگهايرنج قرار دارد ش كننديباهم كراس بيو با
م )حالتنيبهترديوشا.(رسنديمديترتيبه موقع عتريسركننديمناسب حركت

ا رس حاتيتوضنيبا شديطيبتوان با شراديشاديبه ذهنم مجحيكه توض.زودتر وارد معامله پيديجناب  شرفتهيدر مورد روش
 با سپاس/.كردليانرا تكم

هايموارد ، با شماره و با رنگهاكييرا كه بنده در نامه شما آبيو دو و برجسته كرده ام، اساسا دو مقوله كامال متفاوتيقرمز
! هستند

و سبك معامالتكيكه هر و منحصربفرديروش ميخاص !طلبنديرا

كه بقول شما بازار)1(شمارهدر حالت
 است، روندرييتغ درحال

و بعنوان مثال روند دارد از حالت
مانند( دهديم رفازييتغيبه نزوليصعود

ز ! عجله كرددي، مطلقا نبا)ريشكل

مجددشيتا مناسب شدن آراديو با
و نظاره نمود نگهايموو !، صرفا صبر
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چنيتنها روش براديشا تغييهاتيموقعنيورود زودتر از موعد، به اكيرييكه پس از ، صرفا همان شونديم جاديروند قدرتمند
،»يورود پلكان«  باشد

شويتك بخششنيپوزكيكه بعنوان مثال ابتدا صرفا با ،ديو با حجم كمتر وارد بازار

پيو سپس اگر بازار به خوب ،شيو منطبق بر جهت دلخواه شما  رفت

، پوزيقبليكردن استاپهانگيليبا تر .دييرا اضافه نمايترديجديشنهايخودتان

ش نگهايهنوز مووكهيدرحالAدر نقطهيعني و پدهيابي، فاصله  نكرده اند،دايآل خودشان را

ق  بطور كامل خارج نشده است، NTZتيهنوز از وضعزينمتيو

پيول !ميكنيميدستشيما

بايقلهنيبلندتريو با ثبت سفارش خودمان در انتها ، به انتظار و خروج آن از ناح داريدره مهيشدن بازار !مينينشيرنج

ا و تجربه انيكه از قبل با تمريو با تبحر ،ميو ممارست فراوان بدست آورده

دقميدانيم باقايكه ،ميبگذارديسفارش خودمان را در كدام نقطه

،دنيكه درصورت رس  نمودار به آن نقطه

، قطعا آرازين نگهايموو پشيتا آن زمان و موردنظر ما را ! خواهند كرددايمناسب

دريمديفقط مجددا تاك :ديبا» روش ورود زودهنگام«كنم كه همانطور كه قبال گفته ام

و همجهت با پوزيروند قبل اوال .شما باشدشني، كامال همسو

تاايو ثان نكيميفرميدر ، كه حتماي، روندجارH1و M30، مانندزيدرجه باالتر !باشدزين STRنه تنها همسو

، يمدتيبازار براكهيهنگاميعنياما در حالت دوم
،ينسبتا طوالن و بدون جهت قرار دارد  در حالت رنج

و ازيمانند تمساحريكب امزيليو بقول بوده كه پس
،يطوالنيخواب

م و از گشنگداريب خواهديتازه دهان خودشيشود
ب و به جان بازار  !! افتديرا باز كرده

طيشرانيو سودآورترنياز بهتريكيحالتنيا
! ورود به موقع به بازار خواهد بوديبرا

ن ازنيازيكه ما روش ورود«كار را با استفاده
م» زودهنگام .ميدهيانجام
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،نيهمقايدق» روش ورود زودهنگام«پس فلسفه  بوده است

اطيكه بالفاصله پس از خروج بازار از شرايقدرتمنديحركتهانيكه از چن  شوند،يم جاديرنج

بتينها و !مينماني، باق نگهايموويينهاشيشدن آراايمهيجهت در انتظار براياستفاده را برده

ب چنيبخش بزرگليدليو و سودآورنياز !ميرا از دست ندهيحركات پرقدرت

ا/ خوب،اريبس ،ديرا كه مطالعه فرمود نجايتا

م ، كه در واقع ترمزميرسيحال  !!! نامه اول استيبرايبه نامه دوم

هايمرس ، كه نامه ا تانيبه شما ، برا نقدريرا و قاعده مياز سر نظم !ديفرستيمن

و همه حرفهانميبچيكييكيكه من بتوانم آنها را  !!! بزنمبيرا به ترتمي،

 sadeghdotaلهيبوسينوشته اصل: قول نقل

پكيسوال كه از اول تاپكيسالم با مشيتا حاال و االن م خواميخودم نگاه داشتم گميبازگو كنم رو

آ ماياستاد اشهيدر روش شما  حركت استفاده كرد؟نياز

)تصوير موجود نبود(قهيدق15

)تصوير موجود نبود( ساعته1

 با ورود زود هنگام داره؟يارتباط

 بدرود/ با تشكر از شما

ه پ- شرفتهيپ-متوسط-ساده PTMيعني(بندهياز روشها چكداميدر )يمافوق تصور بشر- شرفتهيفوق حركتنيچن!!
نميو نامطمئنيخطرناك !باشدي، قابل استفاده

تارايز ايروند صعودكي M15ميفرميدر رميداشته و به شدت شروع به  نموده است،زشيكه ناگهان

ا حدزشيرنيو سرعت كشيبه ، كه مدتها طول !الزم برسانندشيبتوانند خودشان را به آرا نگهايتا موودهيبوده است

ش و ن نگهايمووبيو باتوجه به آنكه فاصله  برخوردار نبوده است،زياز حداقل مقدار الزم

پاب توانيلذا مطلقا نم و ! نمود ناني، اطميروندنيچنيداريه ثبات

!باال وجود داشته استيو هر لحظه احتمال بازگشت مجدد آن به سو

پيرا برايسنگر مناسب توانينميعالوه بر آنكه حت ! كرددايپناه گرفتن در پشت آن

بكيلطفا خودتان( ببدياندازينگاه و آديني، مايكه پSLكيديتوانيشما !)د؟يكندايمناسب

تايكسديالبته اگر روش تر  باشد،H1همچونيبزرگتريمهايفرميبعنوان مثال در

م چنيمسلما ! استفاده الزم را ببردزينيتيموقعنيتواند از

ن شايدر محدوده مناسبزيو بعنوان مثال حدضررش را پدي، بگ!! باالترپيدرحدود صد .ردي، درنظر

تايبا روش فعليول م،يكنيمديترM5و M15همچونيكوچكيمهايفرمي، كه ما با آن در
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چنديمطلقا نبا هانيبه تغعيسريحركت و !نمود ناني، اطميپرشتابيروندهاريي،

ب اانيبه ، رو» موج«نيساده تر ايكه شما بر ،ديآن انگشت گذاشته

تا» موج«كي تاH1ميفرمياز ابعاد و در همان !گشته است جاديازينميفرمياست،

تركهيدرحال ، صرفا به جستجو براديروش !پردازديمM5شكار امواجيما

!ديببخش ؟....

ببديلحظه اجازه بدهكي... منيانميتا !ند؟يگويدوستانتان چه

، پس تكل- خانمميمر چنيافيآقا پشوتن !؟شهيميحركات پرسرعت

پيعني- گوشيبازديمج و من بچه مشهدپيبازار صد ، نگپيپكي(!)يبره  !!! رم؟يهم از اونو

آديببخش- شاگرد اول ، بااياستاد چنديچكار نميو بتوان! از دست ما در نروندييموجهانيكرد كه كنزيآنها را !!م؟يشكار

ا كهنيجواب همه شما : است

!!يچيه«-

ايمگر قرار است هر حركت« بگيم جاديكه در بازار ، به زور سود ، شما هم حتما از آن »!!!!د؟يريشود

ايتمامدياصال فرض كن ! قرار است بطور كامل از دست تان بروديبزرگنيموج به

 !!!دارد؟يمگر اشكال

!تمام خواهد شد؟ايدنايآ!!ديريبگديهم از آن را نتوانپيپكيكه شما اصالديو فرض كن

آ اايو ترنيدر ، روش و ناقص خواهد بود؟ديصورت  !!!شما ناموفق

ا ر Need For Speedمسابقهنيو اصال مگر ازياست كه قرار باشد هرچه موج ، جاديو درشت كه در ماركت  شد

، همه آنها را تعقياز جلوايو ،بيچشم شما گذشت  نموده

، بطور كامل شكار نمايو همگ و كاست و بدون كم ، بدون استثنا  !!!؟دييآنها را

،»ديتر«هدف از نيوتريكامپيباز! درآوردن است» پول«كردن !ستيكه

،يتياز هر موقعديكه بخواه  كه در مقابلتان قرار گرفت

، كسب نمايالزم را برا ازاتيامتتينها !!دييعبور از آن مرحله

ترينا با هر روشمطمئ و برخيباالخره تعدادد،يكنديكه ، حتياز امواج  داد،ديبعضا بزرگ را از دست خواهياز حركات

علياريچون قاعدتا بس ، وليرغم آنكه حركات خوبياز حركات و سبك معامالتيهستند نيمنطبق بر روش !ستنديشما

ا جانيو ! نداردينگران چگونهيهياصال

و موقعيچون شما با روش خودتان به اندازه كاف  كرد،ديخواهدايپ دكردنيتريآل برادهيايهاتيامواج مناسب

دديكه مجبور نباش اتيو هر موقعگريغصه از دست رفتن هر حركت !ديرا بخوريمشكوك اضافه
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ا بهرحال :كنمديرا گفتم كه تاك نهايهمه

چن- ادريتر«كيكهديداريتيذهننياگر !باز باشدشنيپوزيلحظات بازار، الزاما داراياست كه در تماميكس»يحرفه

تر«كيايو- حتيروش»خوبديروش زيحركتنيكوچكترياست كه نگذارد !دست شما در برودرياز

درديو آگاه باشديبدان !ديهست اشتباهكه سخت

چنو و ابدا ريكه شما تمامستينيقرارنياصال !دييو درشت ماركت را بزور شكار نمازيحركات

دق بلكه كسقايشما صرفا قرار است كه در طول روز، بسديخريكه برايمانند  رفته است،يبزرگاريبه فروشگاه

روييحركتهايتمامنيب از ايزوج ارزهايكه بر  شوند،يم جاديمختلف

بس صرفا سيانگشت شماراريتعداد و و منطبق بر روش ، كه كامال مطمئن  شما باشند،يمعامالت ستميرا

 نموده،نيآنها گلچانيم از

نو ، براپيپ50يال20صرفا به اندازه مثالزياز هركدام !دييخودتان برداشت نمايرا

:كهدياصرار بورز غلط دگاهيدنيبرا اگر

با«- ايحركات بزرگيتمامديمن بگ شونديم جاديرا كه در بازار »!!رمي، حتما

ديو چهارساعته به چارت بچسبستيبديباكه/!ديشويميآنصورت دچار چنان وسواس در

پيكيناگهانديمبادا اگر سرتان را برگردان تا ، چند صد ! را به سرعت پرش كندپياز زوج ارزها

ماو ، ، از آن جا بمانوسيشما !ديو سرخورده

م در و مهمانديشويآنصورت است كه مجبور سيتا مسافرت رفتن و و رستوران رفتن و با خانواده نمايرفتن و ورزش كردن رفتن
و حت رادنيخوابيبودن  .....و استراحت كردن

و همه را كامال تعط... ،ليهمه هميصرفا تمام زندگو/ نموده دهنيخودتان را به !ديامر اختصاص

كنريخودتان را هم با زنجيپاهاو/! چارتيپاديبچسبيدو دست كه !!ديبه لپ تاب وصل

!!ديو شما از آن جا بمان.... بپرديمبادا زوج ارز تا

وظباشد كه همه ادتاني و اياصلفهيهدف  است كه در طول روزنيما

ال صرفا پيحتتيسه موقعيدو نصپيپ30يال20مثال بتوانند صرفاكه/م،يكندايكامال كوچك را !!نديما نمابيرا

روديبرو خودتان كنيو بر حتديكاغذ محاسبه ،ياندكاريبسيسودهانيچنيكه

كن ندشانيبرا اگر و سال حساب و ماه !؟ افتيديدست خواهيبه چه مبالغ نجومد،يرا در طول هفته

كنيپيچند صدپيغول آسايحركتهايوسوسه شكار تمام پس !ديرا از ذهن خودتان خارج

،يپيپ30صرفاشنيباشد كه ارزش سه پوز ادتانيو

م كه پديتوانيهر روزه ! خواهد بوديپيپ 100تارگتكيمعادلقايدق/د،يكندايمثل آب خوردن مشابه آنها را

!!آن را شكار كردينتوان به سادگزين كباريهر دو سه هفتهديشايحت كه
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.روز شصتم

!دومیسر- شرلوک ھولمزریتصاو
-خالصه از قبل

تريگروهتيبه راز موفقيابيدستيشرلوك هولمز در تالش برا ايدرهاياز م انهيمخف،يرانيناشناس يبه مقرر استادبابا وارد
 گردد،

م و مدارك موجود در آن محل، چشمش به تعدادانيو در مرياز تصاوياسناد و نامفهوم !افتديگنگ

هاكيدر پشت هر ، كه مشخصا دست خط و عبارت مختصر ، صرفا چند كلمه ميياز عكسها دياز استادبابا ، يمدهيباشند
.شود

!را بفهمدريزريتصاويتا معنديبه شرلوك هولمز كمك كن

 KILL THE BILL- از استادبابا به آذرباد:متن پشت عكس

:1شمارهریتصو

:2شمارهریتصو
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:3شمارهریتصو

:4شمارهریتصو

:5شمارهریتصو
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و .کمیروز شصت

!!؟.... معما
!سالم

علر،يامروز برخالف چند روز اخ ا،يرغم انتظار قبليو بسنيتا ايخوباريلحظه بازار !ميرا شاهد بوده

م تريبه نظر پايدرهايرسد كه و شما-خرده ن-ماننده بنده  اند كه به روال هر سال اوردهيطاقت

، براانيتا پا تريهفته دوم را و منتظر بمانندديآغاز به ، صبر نموده  !! كردن

، با كوبنيو لذا از همان ساعات آعاز رودنيامروز هايمشت خود بر سليبايدكمه !و

،هيماسكان حركت بازار را از چنگال سر  گذاران كالن خارج نموده

!!و در دستان خود گرفته اند

م» معما«كيبحث امروز را با !كنميآغاز

ضريكه چون سطح آن اندك عزيهوشبياز  (!!) باالتر بودزيجناب شرلوك هولمز

!مينماهيخدمتتان ارا» شرلوك هولمزريتصاو«از مجموعه دنباله دارينتوانستم آن را بعنوان بخش

م»!يخاليمعما«يحتايو»يريتصويمعما«يعنييفعلتريتنيو لذا به هم !!كنميبسنده

:يريتصويمعما

ز  باشد،يم»ايدالر استرال«و» اروپايوروي«يامروز ارزهاتي، كه متعلق به وضعريدر شكل

مكيهرقهيدق15ميفرميو تا تع دهد،ياز آنها را نشان !گشته اند؟نييكدام استاپ ها به اشتباه
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:ييراهنما

ها-اوال ! عدد است2اشتباه صرفايتعداد استاپ

، برمبناليدل-و دوما اخياشتباه بودن آنها ها«است كه دربارهيريبحث و دره ا» كامليقله ها !ميداشته

:مژده

!خبر خوش هم خدمتتان بدهمكي

! نگران بودميبود كه اندكيراستش چند روز

تر» سطح دوم- PTMروش«چون باتوجه به آنكه آغاز آموزش بايبود،اندكيمستلزم بازار نسبتا پرقدرت نگران بودم كه
طيكسادتيوضع هايكه بازار و هفته  داشته است،رياخيروزها

م پيتوانم طبق زمانبنديپس چگونه م؟ي، به موقع آموزش آن را شروع نما» دوره صدروزه«نيايشده برانييتعشياز

ر ايآموزشيزيكه هم منطبق بر برنامه و هم به طبق روال ، نيواقعطي، با شراكيتاپنيما باشد الزم را داشتهيهمخوانزيبازار
!!باشد؟

غربيعجعيكه خوشبختانه مانند تمام وقا غبيو طويگريد رمعموليو اكه به كررات در ننيا!!! رخ داده اندكيتاپنيل زيبار
!بوداريشانس با شما

ا و زودهنگامنيو با ،كهيحركات پرقدرت  بازار برخالف قاعده هرسال آغاز كرده است

م همميتوانيانشاهللا و فردا بحث روشنياز !مييخودمان را آغاز نما»!شرفتهيپمهين« امروز

و دوم .روز شصت

کفیمکد«از مقولهگریدیمثال و :»و سقف

!یا ارانهینیبدون بنزیلياتومب
!سالم

ا م»روزيديمعما«پاسخ نكهيقبل از ، اخيتوجه شما را مجددا به مبحث خواستميرا بدهم كفيمكد«در بابرايكه و »و سقف
.ميخدمتتان عرض كرده بودم، جلب نما

ميفعلتي، وضعريزريدر تصو :ديكنيچند زوج ارز را مشاهده
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 خودش است، روزيدكف شكستندر حال»متيق«كهيفوق، در حاليدر تمام نمودارهاد،يهمانطور كه مالحظه فرمود

به»يمكد«يول هم روزيدكف اندازه نصفهنوز !استدهينرسخودش

ق«فوقيدر تمام شكل ها با»متيكف ، قرمز رنگيخطرا

با»يكف مكد«و امشينما رنگ زردرا .داده

ميول ست،ين»ييواگرا«فوق مطلقاتياگر خاطرتان باشد قبال تذكر داده بودم كه اگرچه اسم وضع ايبازهم بريتواند نشانه
و هشداريكاهش قدرت جار ، !عدم ورود به بازار باشديبرايدر ماركت

ميبعنوان مثال برا ، چنديتوانيدرك بهتر موضوع كننيباخودتان ! استلياتومبكي مانند»متيق«كهديفرض

انيمقدار بنز»يمكد«و ملياتوموبنيدرون باك !!دهديرا نشان

د ايحركت بزرگ روزيو درست است كه و جاديدر ماركت ، پايطوالنيريمس»متيق«شده طكيچارت،نييرا از باال تا ينفس
 كرده است،

دطيشرايول !كامال متفاوت شده است روزيامروز با

مسيدرحال»متيق« روزيدرايز طيرطوالنيآن ، كه باك ماشيرا !كامال پر بودهنشينموده است

و باتوجه به شراكهيدرحاليول حتني، مقدار بنزيمكديفعلطيامروز ، ديدرون باك !استدهيآن هم نرس روزيبه نصف اندازه

نديباش دواريامميتوانيپس مسلما نم ديرا با همان مقدار بزرگيبتواند حركت»متيق«زيكه امروز !، انجام بدهد روزيو وسعت

!ديو مواظب باشديخالصه آنكه حواستان را جمع كن

رو» طمع«نكردهييكه خدا ،يحركات مكديباعث بسته شدن چشمان شما بر

پييشنهايو گرفتار شدنتان در دام پوز ، نگرددديداشته باششي، كه نه در آنها راه !و نه راه پس

بايدو عامل»!طمع«و»يمكد«درواقع و كشمكش بودهگريكديهستند كه همواره ! درحال تنش

ديكيتايتا نها ، بر و موجب وروديگريار آن دو  !!!عدم ورود شما به معامله مذكور گردندايغلبه كرده

ا نكتهنيو آخر ، از شاگرداولهاياگر درباره نمودارها نكهيهم عليناملكيسانيآقازيعزيفوق د،يبپرسيرونيا رضايو

و دومدايپ تانيبرا»!!پترن زرافه«چهارتاياول !!» موج مقلد«چندتايخواهد كرد،
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:یکاغذیگل ھا
م اايچهارميروزهايحوال كنميفكر خواهمفيتعر تانيرا برا» داستان مهسا«يبود كه به شما قول داده بودم روزكيتاپنيپنجم
.كرد

هم! معروفيهمان مهسا پنيكه پشيچند روز صم وستني، خبر و !مان اعالم كردميمياو را به جمع گرم

ميامروز فرصت هاويآرشانيدست داد تا از  ترم بگردم،يميقدينامه

هانياز اوليكيو ايينامه پيبرا شانيرا كه .كنمدايمن نوشته بودند،

ا طينامه د فاركسكه به نام-راييهايو دشوارعياز وقايآن شرح مختصريكه و گرانيو به كام -بوددهيگردليتحميبر
بيبرا  ...كرده اندانيمن

بنيا ا شتريمقدمه را نمنياز ! دهميطول

مرايز شن دانميكه !ديهست» داستان مهسا«دنيدر حدود شصت روز است كه منتظر

كل كنميمديفقط تاك ايو رخدادهاعيوقاهيكه آنيمذكور در ، همانند ، كامال واقعيديسرگذشت ميو نام مهسا يو مستند
!باشند

:نقل قول
* mahsa*لهيبوسينوشته اصل

 عرض سالم خدمت شما استاد گرامي با

 استاد مدت ها بود كه مي خواستم نامه اي

و از شما براي حل مشكلي كه داشتم كمك بگيرم  براي شما بنويسم

و به اتفاقاتي كه براي من  اما اكنون كه در حال نوشتن اين نامه هستم

 در اين مدت كوتاه افتاده فكر مي كنم

و از كجا بايد شروع كنم نمي  دانم چطور

و اسم  سال دارم25 من مهساست

و و تا چند ماه پيش خودم را انسان موفقي مي دانستم كه در هر كار

 رشته اي كه قدم مي گذاشتم مي توانستم بسيار سريع تر از بقيه به موفقيت برسم

و ما جراجو كار و البته روحيه اي جسور و در آمد خوبي داشتم

 در سطح شهرسفاركو همين روحيه باعث شد كه با ديدن تبليغات

و بعد از كمي تحقيق درباره  فاركسبسيار كنجكاو شوم

 فهميدم كه با شغل رويايي خودم روبرو هستم

و احتماال باورش براي شما هم مشكل است كه كارم را در همان هفته اول كنار گذاشتم

و البته پس اندازم را هم صرف و انرژي  كردم فاركسو تمام وقت

 فاركساز چند روز تحقيق براي پيدا كردن يك موسسه آموزش بعد
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 رفتم فاركسبه پيشنهاد يكي از دوستان براي ثبت نام به يكي از شركت هاي

 بايد اعتراف كنم كه در آن شركت همه چيز كا مال حساب شدهو

و بر نامه ريزي شده بود

و متشخص و كاركناني بسيار شيك پوش  فضايي بسيار شيك

و  كه البته به شيوه كار شركت هاي هرمي اصال خودشان را مشتاق حضورمن

 جذب سرما يه ام نشان نمي دادند

 از كمي انتظار باالخره موفق شدم با مشاور شركت بعد

و و شيوه رفتار و باز هم اعتراف مي كنم كه شخصيت  صحبت كنم

ب ه سادگي جلب مي كرد صحبت آنها به شكلي بود كه اعتماد هر انساني را

 باور كنيد هر لحظه كه مي گذشت استاد

و بيشتر مي شد آ مده ام بيشتر  اطمينانم به اينكه جاي درستي

و آشنايي با چنين انسان هايي شكر كردم و بار ها خدا را به خاطر اين لطف بزرگ ,و البته بارها

, مطلب را گفتم تا بدانيد چيزي كه من از دست دادم فقط پول نبود اين

 عشق بود, ايمان بود

و اعتماد به هم وطنانم بود كه از دست رفت .و عالقه

 در نهايت با تعريف هايي كه مشاورو

 شركت از كالهبرداري هاي شركت هاي مختلف كرد حقيقتا ترسيدم

 همين شركت كارم را شروع كنمو تصميم گرفتم كه حتما با

و شهريه مطرح شد كه البته كمي زياد به نظر مي رسيدو  بعد هم شرايط كالس

 اما خوشبختانه جناب مشاور خيلي زود مرا با پيشنهادي سخاوتمندانه غافلگير كردند تا اين مشكل هم حل شود

و شارژ حساب به مبلغ به $5000اين صورت كه من مي توانستم با افتتاح حساب از طريق آنها

، و در طول دوره آموزشي هم  از آموزش رايگان استفاده كنم

و حساب من را بر عهده مي گرفتند  تيم تريد شركت مسوليت معامالت

ه و در كنار آن سود م دريافت كنم تا من بتوانم تنها بر آموزش تمركز كنم

و چه چيزي از اين بهتر مي شد براي يك تازه كار ؟؟؟؟

و شارژ حساب را فراهم كردم و به سرعت مقدمات افتتاح  البته كه من هم قبول كردم

و فوق العاده بودو و شارژ حساب سريع  بايد خدمت شما عرض كنم كه هر اندازه سرعت در افتتاح

و خسته كننده به همان نسبت روند آموزشي كن ,د بود
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 شايد به اين خاطر بود كه آموزش محدود به روزهاي تعطيل بازارمي شد

و روند هايي كه به پايان رسيده بودند و ما هر چه مي ديديم مربوط به گذشته بازار بود

 اما استاد شما بهتر از هر كسي مي دانيد

و يكشنبه كجا وآن  اقيانوس نا آرام روزهاي ديگر كجا؟؟كه اين غول خفته روزهاي شنبه

تر فاركسدر نهايت هر چه مي گذشتو و پيچيده  براي من كاري دشوار تر مي شد با قوانيني مبهم

 اما يك چيز را به خوبي در اين مدت آموزش ديديم

و در مورد سرمايه اي كه داشتيم هرگز نپرسيم چرا و نترسيم  كه ضرر كنيم

و فقط دعا كنيم كه فردا ضرر هايمان از امروز بيشتر نشود بايد هر روز را با  ضرر به پايان ببريم

هم باور و از طرفي  كنيد كه ديگر تحمل اين شرايط را نداشتم

 جوابگوي نياز هاي من در نوسانات بازار نبود-آن هم در روز هاي تعطيل-مطالبي كه به من گفته بودند

 همان مقدار پولي كه برايم مانده بود را به هر قيمتي حفظ كنم من كه تصيم گرفته بودم كه

)حسابي كه از نصف مبلغ اوليه هم كمتر شده بود(

 از آنها خواستم كه ديگر معامله اي بر روي حساب من انجام ندهند

و دلجويي با رفتاري طلبكارانه مواجه شدم و در نهايت هم به جاي عذرخواهي

كهو :جالب است كه بدانيد تنها جواب آنها در قبال ضرر هايي كه زده بودند اين بود

»!ريسك حساب با خودتان است«از اول هم گفته بوديم كه

و با تجربه معرفي كرده بودند» از اول«هرگز به ياد نياوردند كه در همان اما ! چقدر خودشان را توانا

و سرشار از موفقيت را داشت8و تيم تريدشان سابقه  سال كار درخشان

و تعريف دروغ  ديگرنيو هزاران تبليغ

 از پس گرفتن حساب به توصيه يكي ديگر از كاركنان شركت بعد

 را بازي مي كرد» پليس خوب«كه نقش

 متقاعد شدم كه خريد سيگنال در شرايط فعلي بهترين انتخاب است

 اي مدتي هم سيگنال هايي را با قيمت هاي متفاتي مي خريدمو بر

 البته نمي دانم بر چه اساس اين قيمت ها را تعيين مي كردند كه

به$50كه يكي سيگنال هايش را به و يكي $150مي فروخت

و ته يه كرباس بودند و در نهايت هم همه سر

, ديگر چه هنريست80و استاپ20پيو من تا امروز هم نفهميدم اصال سيگنال با تي

و آقايان نه چندان محترم سيگنال فروش برايش تا اين حد تبليغ مي كنند  كه خانم ها
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و  ......و آلبوم تحليل مي سازند

 !!!!و متا سفانه آن هم در سايت هاي معتبر

 كاش به جاي همه اين كار ها ذره اي صداقت داشتند اي

 يني هم كه به حساب ها مي زنندو از ضرر هاي سنگ

 گاهي صحبت مي كردند

 بايد بگويم اين مدتي كه سيگنال ها را مي گرفتم از بدترين دوران زندگي من بودو

 به اين دليل كه سيگنال ها را از طريق ياهو ارسال مي كردند ويا پيام كوتاه

و تمام طول روز را بايد منتظر مي ماندم كه معجزه اي رخ بدهد

و كله قورباغه اي خرچنگي در چارت پيدا بشود و سر

و باي صادر گردد  تا دستور سل

شد-براي رهايي از يكنواختي-و بقيه روز هم  صرف عذاب كشيدن براي اين معامالت مي

رو تازه بعد از بر خورد قيمت با حد ضر

!كه چقدر رهايي از استرس نعمت بزرگيست, يك نفس راحت مي كشيدم

 مطلب اينكه بگويم در مدتي كه سيگنال مي گرفتم خالصه

 زندگي من عمال فلج شده بود

و افسردگي كه در طول آن مدت به آن دچار شدم نجات بدهم و تا همين امروز هم هنوز نتوانسته ام خودم را از استرس

و فعال و شايد بد نباشد كه بگويم كه آن دختر شاد

و گوشه گير تبديل شده بود  تا مدتها به موجودي عصبي

 كه ديگر براي خودم هم غريبه بود

ا از  هم با خانواده ام برايم به وجود آمده بوديطرفي مشكالت بي سابقه

ر  وز آن ها كه تحمل ديدن من را در آن وضعيت روحي نداشتند هر

 به شكلي تالش مي كردند كه اين كار را بيش از اين ادامه ندهم

 ... اما من كه براي شكست خوردن نيامده بودم

بد به , هر حال خوب يا

 اين هم تجربه اي شد براي من تا ديگر از كسي توقع سيگنال شخصي نداشته باشم

ر راياحتو احتماال اگر االن به شما بگويم كه در آن شرايط به كه در واقع كليد رهايي من از زندان( پيشنهاد خريد يك اكسپرت
 قبول كردم) سيگنال ها بود

 شايد اينقدر ها هم برايتان تعجب آور نباشد
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 اين بار مي دانستم كه موفقيت بزرگي در كار نيست اتفاقا

 اما هدفم فقط رهايي از فشار استرس سيگنال هايي بود

و اساس آن را نمي دانستم )البته اگر اساسي داشتند(كه پايه

 مورد اكسپرت هم نيازي به توضيح بيشتر نمي بينم ودر

و زيان معامالتي كه اكسپرت انجام مي داد در بهترين شرايط برابر بود  كه خودتان نگفته مي دانيد كه در مجموع سود

ك ه بروكر ايجاد كردو بعد از مدت كوتاهي هم به علت مشكالتي

غ و .دياستفاده گرد رقابليديگر به كلي قفل شد

 هم كه اين مطالب را براي شما مي نويسم امروز

 هنوز در گير سيگنالي بدون استاپ الس هستم

 كه ما ههاست در ضرر مانده

و دانش حل اين مشكل را دارد در خو , است كمك كرده ام اما بي نتيجه بودهو تا به حال از هر كسي كه فكر مي كردم كه تجربه

, البته حق دارند

 پيپ ضرر كار ساده اي نيست 2000جمع كردن معامله اي با

و عذاب نكشيده بودم باور  كنيد كه در همه عمرم تا اين اندازه تحقير نشده بودم

و از دست دادن آخرين  ندارمها$وامروز هم كه ظاهرا چاره اي جز بستن اين معامله

bebakhshid vali dige bishtar az in tahamol tadaeiye on khatereha ro nadaram 

alan ham halam ziyad khob nist 

omidvaram ke behtar shode bashe in bar 

 بهتر كه چه عرض كنم؟/ سالم مهسا خانم

 هستم، مانيراستش از دست خودم پش

ا ايبه شما فشار آوردم تا سرگذشت واقع نقدريكه چرا .ديسيبنوميشدت برانيتان را به

نمديشا ،نيكه پس از گذشت چند كردميفكر  ماه

انيايهنوز تداع ، تا  حد موجب رنجش شما گرددنيخاطرات

» ...زحمها هستيبعضيدر زندگ«هرچند كه

و حت ، زمان كافيكه مسلما چند ماه نميترميبرايچند سال ! ستنديآنها . . .

ا بهرحال و ازخود گذشتگنيبنده به سهم خودم از بابت ايشهامت ديكه بخرج داد(!)يمردانه

شاكييحتييتا بقول خودتان صرفا بقصد راهنما ، كه خويدر بزنگاه تباهدينفر سرگذشت شما واقعريتحت تاثش،يسرنوشت
 گردد، 

و از صم و قدردانمياز شما صادقانه .كنميميقلب تشكر
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و سوم .روز شصت

:درباب استاپ مطمئن
 خب،اريبس

همدياجازه ده انيتا از اميرا هم بگونيابتدا آدهيچيپيمعما اندكنيكه چون سطح  (!) جناب شرلوك هولمز بوديويكيتر از

ا(!) شانيفاركسنيو مشاور شانيا خواهميو نم بيرانيبتوانند سر از كار ما ! اورنديها در

مي، صرفا به آن اشاراتسميو مفصل بنويحيآنكه پاسخ معما را بصورت كامال تشريلذا فعال بجا ، كنميكوتاه

رو شتريبيتا اندكديتا همچنان خودتان فرصت داشته باش ،ديآن وقت بگذاريبر

بسيدر مورد نكته كاربردژهيو بو بيمهماريو ، كن شتريكه از آن استخراج خواهد شد !ديفكر

مييحسن را هم داره كه فقط اونهانياينجوريا ضمنا ، ارنيازش سر در

و تمريكه از لحاظ تخصص روني، حد PTMهياصول اوليو تجربه الزم بر پذدهيرسيبه اون ، كه ويريادگيرشيباشند
ا جدنيدرك پدينكته !را هم داشته باشنددهيچيو نسبتا

، بازهم تاكيالبته از شوخو سا كنميمديگذشته بونيريكه مژهيو ، ا ال،يخيو با آسودگيبه سادگ توانندينوآموزان رانيكل متن
آ و انشاهللا در رويكه به اندازه كافكهيو هنگام ندهيفعال كنار بگذارند، بهيبر نيايريادگيمقدمات كار مسلط شدند، مجددا

پ اق شرفتهينكات .ندينما دامتر

مزينكيكه بدون دانستن كل مطالب بخش دوم تاپدييباور بفرما ترديداشته باشيمعامالت سودآوريبه سادگديتواني، ديو از
!دي، لذت ببر فاركسكردن در بازار

م كنميمديبار هزارم تاكيپس برا ادينيبيكه اگر پيكه نكته و خ رسد،يمدهيچي، به نظرتان مبهم راحت آن را كناراليبا
 ...ديبروكيتاپيو با وجدان آسوده به سراغ مطالب بعدديبگذار

ن پنيايريادگيمجددا به سراغزيمطمئنا به موقعش شما رسديتر خواه شرفتهينكات و در آن زمان كه موقعش ودهيآمد باشد،
و تجربه كسب كرده باشنمونيتمريبه اندازه كاف اد،يده بسنيهمه رسيهيبدارينكات به نظرتان فقط خودتان.ديو اسان خواهد

ب !ديآزار ندهليدليرا

:» معتبر«اي» مطمئن« استاپفيتعر-اول نكته

مي، به استاپ» معتبر«اي» مطمئن«استاپ ا شوديگفته قيكه در نقطه ، كه !!آن را نزند هودهيبمتيقرار داشته باشد

تغ»متيق«يعني .ديبازار، با آن برخورد نمايروند اصلرييصرفا درصورت

بيتوسط حركات فرعدياستاپ مناسب نباكي بمتيقليدليو ق هودهي، و بعد مجددا شنيدرجهت دلخواه پوزمتيزده شود،
.برودشيپ

اقايدقديبا» استاپ مطمئن«بعبارت بهتر كهيدر نقطه ليآن تحل كه معامله خودتان را برمبناي–شما»ليتحل«قرار داشته باشد
ا . نقض گردد–ديانجام داده

هريعني اكي»يليتحل«باتوجه به آنكه !خواهد داشت» استاپ مطمئن«كيزينينقطه نقض شدن دارد، پس هر معامله
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هايبرمبنا» مطمئن«استاپنييتع-دوم نكته و دره :» كامل«يقله ها

با»مطمئن«استاپكينييتعيبرانيبنابرا هايآن را صرفا برمبنادي، حتما و دره !ديبكننييتع» كامل«يقله ها

در،يروند صعودكيچون اگر مثال در قد،يقرار بده» ناقص«درهكياستاپ خودتان را بكيبامتيممكن است ل،يدليحركت
و سپس مجددا مس !خودش را به سمت باال ادامه بدهدريبه استاپ شما برخورد كند،

 نه؟ ناقصچرا دره-سوم نكته

اتايلذا حدضرر شما نها ميدر نقطه بيكه باالتر از آخررديگيقرار و درواقع در محل ، قرار گرفته استيربطيدره كامل بوده
م و مجددا روند صعوديبه سادگ توانديكه بازار !خوش را ادامه بدهدياستاپ شما را بزند

. جواب معماپس-چهارم نكته . !؟.

كلنيبنابرا ، قبل از فعال شدن پوزيمطالبهيباتوجه به ،يبايشنهايكه تا االن گفته شد ،و باتوجه به آنكه در شكل فوق استاپ
آيكس  چارت خبر نداشته است، ندهياز

ا كهنيلذا جواب معما »!!!استاپ ها غلط هستندهيكل«: خواهد بود

ا نگيما بصورت پنديشنهايپوزهيكلنكهيباتوجه به
م ازشنيو قبل از فعال شدن پوز شوند،يگرفته هنوز

قبل از فعال شدن آنها،نيبنابرام،يچارت خبر ندار ندهيآ
بعنوان حدضرر استفاده» ناقص«درهنياز آخرميتوانينم
!ميكن

در(چون ممكن است كه شما )يروند صعودكيمثال
را مثال بررو د،يقرار بدهAدره ناقصيحدضرر خودتان

ق بشنيقبل از آنكه پوزمتيبعد ديايشما را فعال كند،
اBدره ازنييپايرا در نقطه و سپسAتر بسازد
را فعال كندشنيپوز .شما

ا Bصورت درهنيدر
» كامل«به درهليتبد

و تا زمان نياكهيخواهد شد
دره شكسته نشود، روند

فرضيصعودديبازار با
.بشود
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رويآنها بجايتمامرايز ، بر اميكه دار كنميمديالبته بازهم تاك!! دره ناقص قرار داده شده انديدره كامل يدرباره لحظه
م آشنيكه هنوز پوزميكنيصحبت و از !ميچارت خبر ندار ندهيفعال نشده است،

بايتمامنيبنابرا و درواقع هركدام !به عقب تر برده بشوند» دره«كيبه اندازهقايدقدياستاپها غلط هستند

. . . .

 !!!پس چرا گفته بودم كه صرفا دوتا از استاپ ها غلط هستند؟ اما

كنيرويخودتان اندك !ميبگو تاني، تا جوابش را امشب براديآن فكر

كس درواقع اياگر جر نجايتا مانيرا متوجه شده باشد كه ام(را» نكته پنجم« تواندياز چه قرار است، احتماال كه هنوز آن را نگفته
!ديخودش به شخصه استنباط نما!) معما استنياجهينتنيو مهمتر

به پنجم نكتهكه كنميمييراهنماكي فقط م» M15يآبنگيموو«باتوجه !شوديساخته

جدميداشت» M15يابنگيموو«تيكه قبال درباره اهميآن بحثديو اگر بتوان ها«ديرا با بحث و قله بيترك» كامليدره ها
د،يينما

بديدر آنصورت متوجه خواه ! شكل مذكور، صرفا دوتا از آنها غلط هستنديتمام استاپهانيشد كه چرا از

عليو باق م» كامل«رغم آنكه هنوزيدره ها را ، اما بگ» استاپ مطمئن«آنها را استثنائا بعنوانميتوانينشده اند !ميريدرنظر

پ» نكته پنجم«نيادياگر بتوانو مد،يكندايرا خودتان اديتوانيدر آن صورت انياز !ديينكته استفاده نمانيبه بعد در معامالتتان از

ك ا تانيو اعتبار استاپهاتيفيو لذا بسينياز ماريكه هست قطعا و معتبر تر !!گردديمطمئن تر

و برخ دكهيقبال مشاهده فرموده باشديشا دقيبعنوان مثال بنده ، هر دو ا كسانيشنيپوزكيقاياز دوستانتان ،ميرا با هم گرفته

م شانياشنيبفرض پوزيول  شود،يبا استاپ مواجه

ا»متيق«كهيدرحال نتينم نجانبيبه حدضرر و منشيپوز جتايرسد  شود،يبنده با سود بسته

چنديشا مند،يبرخورد كرده باشيمواردنيهم تاكنون به اميكيو سواستفاده از عنوان صاحب تاپ(!!)و آن را به حساب تقلب
!!ديگذاشته باش

داليكيقايدقيول همييدادهايرونيچنلياز هاني، دقت به هميكياست كه بعنوان مثاليفيظرينكته چند روزنياز آنها را
، تانيبرا  گفتم

تع«يعني هايبر مبنا» استاپ مطمئننييروش و دره !!» كامل«يقله ها

ا» نكته پنجم«و البته و !پازل را كامل خواهد ساختنيكه انشاهللا امشب خدمتتان عرض خواهم كرد

رو پس  ....!، تا امشبدييتمركز بفرما»!نامه مهسا«و البته» نكته پنجم«و» پاسخ معما«يلطفا شما همچنان بر
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و دست . شنھایپوزیدرباب بستن زودھنگام . !؟.
 نقل قول

 سالم آقاپشوتن:

آ خواستميم اايبپرسم كه رسيشنيكار درسته كه پوزنياصال  نه؟ايميبا دست ببندSLايTPبهدنيرا قبل از

ق چون و استاپ من رو زدهTPيپيپهيكينزدمتيبارها شده كه و برگشته .رفته . .

ا البته !بار دادمنيسوال را چندنيتاكنون جواب

مريول نمميبه هرحال جواب !نداد شوديخانم را كه . . .

اكيتاپيغاتيباالخره تمام بودجه تبل چون  است، شانيفعال در دست

بنگيديتركهيتا زمانو ،مي، مجبور هست افتديروم ها راه و بچه و مخارج زن ، بابت خرج  آخر هر ماه

س دست زنهيبه اريو سر به  !!!ميستيبا شانيدر مقابل

رس»با دست شنهايبستن پوز«بار هزارم دربارهيبرا پس مايبه حد سوددنيو قبل از كهيضرر، خدمتتان عرض :كنم

:سوددر شنهايبستن زودهنگام پوز- نكته

»!ندهيآياست، نه سود احتماليفعلياصل بر حفظ سود قطعشهيهم«-

اشنيپوزكهيهنگامنيبنابرا ، در هر مرحله ميو با هر مقداريشما !ديبا دست آن را ببندديتوانياز سود كه قرار داشت،

،دينصف حجم آن را ببندديتوانيميحت

روگريدمهينيو برا دهي، حدضرر را بر !ديصفر قرار

بالايو بيگريديخالصه هر وض-1هدف صرفا: چوندياوريكه دلتان خواست بر سر آن يكسب سود قطع-2ررنكردن
! موجود است

قضيشنيدرمورد پوز اما مهيكه در ضرر قرار داشته باشد، : كنديفرق

:ضرردر شنهايبستن زودهنگام پوز- نكته

ا«- دهياز ابتدا استاپ خودتان را در همان نقطه مد،يقرار »!!دياستاپ را آنجا بگذارديخواهيكه در انتها

بايحواليمگر آنكه در ضرر!ديرا كه هنوز به حدضررش اصابت نكرده است نداريشنيمطلقا اجازه بستن پوزنيبنابرا صفر ان را
!ديدست ببند

!هم واضح استنياليدل

ا چون و معتبر انتخاب كرده باشياگر از ابتدا حدضرر خودتان را در نقطه هانيهميمثال بررو(ديمطمئن و دره »كامل«يقله ها
چنمتيقكهيدر آنصورت تا زمان)ديگرفتاديرايكه اخ آن است كه هنوز روندياصابت نكرده باشد، به معنيحدضررنيبا

ب و ، ، عمليشنيپوزنيچن ستندرجهت مطلوب شما قرار داشته و آن هم در ضرر زدهي، نسنج هودهيبيبا دست !آور استانيو

ا اگر و در نقطه ايبيهم از ابتدا استاپ خودتان را به اشتباه .ديربط قرار داده . . .

. . خ. ، بديليكه خب ايكار جاديكرده ايبييكه آن را در و اشتباه قرار داده  !!!!ديربط
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[سیپاسخ معما :بخش دوم-استاپ
، ماجرا اياگر خاطر مباركتون باشه نتديرس نجايمعما به بميگرفتجهيكه زيپنج استاپنيكه از داده شدهشينماريكه در شكل

 اند، 

 !!!كه هر پنج تاشون غلط بودندميگفت:دينه ببخش..... آنها غلط انتخاب شده انديصرفا دو تا

اليدل هنيغلط بودنشان هم ا چكداميبود كه و سفارش پوزنياز ، در لحظه ثبت » كامل«درهكيبهليهنوز تبد شن،يدره ها
 نشده بودند،

ا شن،ياز فعال شدن پوزشيپميتوانستيو لذا نم .مي، مطمئن باشياز صحت انتخاب حدضرر خودمان در چنان نقطه

با نكتهنيمهمتردرواقع اديكه آونياز پاسخ ، كهنيا!دييگوشتان نمازهيمعما :است

و قبل از فعال شدن پوز مبادا ، عجله كرده تانيشنهايبه هنگام ثبت سفارشات خود،

اايحدضرر خود را در پشت قلهو دهيدره !نشده استليكه هنوز بطور كامل تشكد،يقرار

ااياگر با درهيعني كيبهليمقابل آن عبور نكرده است، پس هنوز آن نقطه تبديهنوز از انتها»متيق«كهد،يمواجه هستيقله
،» كامل«درهايقله  نشده است

اديو لذا نبا بگيو مطمئن برامنيايآن را بعنوان نقطه ، درنظر !ديرياستاپ الس خودتان

با ادتانياگر زميكرديريگجهينتگريكديباشد چند نكته را هم سرري، كه در ميرو مختصعيمرور :كنميبر آنها

ا-1 رسياستاپ مطمئن، نقطه كلمتيقدنياست كه با ، روند تغيبه آن نقطه ، رجهتييبازار بطور كامل  داده

مليتحلكيبهليما تبدليكل تحلنيو بنابرا با گردد،ينادرست .ميبه سرعت از معامله مذكور خارج گردديو لذا

ها-2 و دره قينقاطنيآخر» كامل«يقله ها تغميتوانيم مت،يهستند كه در صورت شكست آنها توسط كلريياز ،يروند بازار
.ميمطمئن گرد

السكينيبنابرا-3 هايحدضرر» مطمئن«استاپ و دره ! قرار داده شده باشد» كامل«ياست كه صرفا در پشت قله ها

و سفارش پوز كندينبا) هستندنگيكه قاعدتا از نوع پند(خودتانيشنهايو هنگام ثبت و حدضرر خودتان را در پشتديعجله
اايقله .نشده استليكه هنوز بطور كامل تشكديبگذاريدره
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Mتايبرمبناديبخواه ميفرميشكست روند در

، استفاده نما !ديي ورود مناسب

: دارند

م ميديجديحرفهايسركي!! شودي گرم يزنيرا

!!ميشدعي

 حفظ شود،ندگان

شش«بهلي تبد !!دينما» نكته شماره

راديبتواندي شا نه(نكته ششم اصال نه پنجم

 

 به سبک پشوتن دوره متوسطه

هايورود بر مبناي است كه بجا و دره M15يقله ها

و دره ها بعنوان نقطه ورM5در» كامل«يصرفا از قله ها

ديدرواقع صرفا در دو جا برا» كامل«يا شما كاربرد

»مطمئن«انتخاب نقطه استاپيحدضرر برمبنا

M5شكست روند كوتاه مدتير برمبنا

 !!؟

 !! ششم؟

!!م؟يه پنجم را به شما بگو

مشهي آذرباد است كه هم :نديگويبه من

مت و بقول معروف فكت گريكنيشروع به حرف زدن
» !!!!ي بوده است كه بزن

كمم،ينكته پنجم دادي رو عيضايتا قسمتينزد شماكه

آ مانيكه الاقل اآبروميكنيرا ماست مالهيض ندگينزد

م1م شماره و بگرددميكنيخواهش !كه برود

پيرا در صفحات قبل» پنج و همگداي، ، آنها راينموده

م،يتا قبل از آنكه نكته آخر را خودم بگودي اجازه ده

ههي خدمتتان ارا ، تا هم وهم!! مسابقه باالتر برود جانيكنم
!ديخودتان حدس بزن

ب فارکس

مواقع ممكنيدر بعض-4
M5 د،يار بشووارد باز

صرفديبايمواردنيدر چن

و دره هانيبنابرا-5 قله ها

حدضرنييتع-كاربرد اول

ورود به بازار-كاربرد دوم

6-. . چ. بود؟ينكته ششم

به نكتهميدياصال چرا رس

مگر قرار نبود من االن نكته

ا حق با جناب آذ نكهيمثل

تو هر وقت! استاد پشوتن«-
رفته بود ادتيكه قبال اصال

ا كهيسوتنيخب، پس با

قضيكجوريآنكهيپس برا

پس از خدمت ناظر محترم

ها«و تمام شماره پنينكته

ا شد، پس اج نطوريحاال كه

معما را خدمتحيپاسخ صح
خود!!) بلكه نكته آخر! ششم
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م ،د،يكنيهمانطور كه در شكل فوق مشاهده !اشتباه انتخاب شده انداياز دالراسترال SL3و SL2ينعيصرفا دو حدضرر

ا! چرا؟ :ليدلنيبه

ها- آخر نكته و دره  بعنوان حدضرر معقول» ناقص«ياستفاده از قله ها

)يبا فرض روند صعود(

پا» ناقص«درهكيكهيدرصورت م M15يابنگيموونييدر چنديتوانيقرار داشته باشد، انياستثنائا از علزينيدره رغمي،
، بعنوان حدضرر و منطقيناقص بودن آن !ديياستفاده نمايمعقول

نليدل و منطقاريبسزيو برهان پشت آن ! استيساده

قكهيچرا كه در صورت پاشنيقبل از فعال كردن پوزمتيقرار باشد نديايبنييشما، ابتدا آنقدر  تر برود،نييپازيتا از دره مذكور

مسيعيدر آنصورت چون بطور طب ، از مووريدر ، پس پوززين M15يآبنگيخود وشنيعبور نموده است شما بطور خودكار
مكياتومات !گرددي، كنسل

انيبنابرا ننياگر هازينكته مهم را د،ييخود اضافه نمايقبليبه مجموع دانسته

علريدره ها در تصوهيدر آنصورت كل ، ،» ناقص«، كامالشنيقبل از فعال شدن پوزيرغم آنكه همگيفوق  بوده اند

! معقول بكار برونديتوانستند استثنائا بعنوان حدضرريميول

غ روياز آن دوتا دره آخرريالبته به واقع بوده اند، اجازه M15يآبنگيموويكه چون به وضوح در باالا،يدالراستراليبر
هانتخاب آنها را بع ، به اچينوان حدضرر !ميعنوان نداشته

ا- نوشتيپ مايزيچهييعني(هستنديو چندوجههيعموما چندالك،يتاپنيباتوجه به آنكه عمده مطالب مكتوبيهاهيتو
)يمولو ا!!!!!!!!!!! ننيدر ازيمعما و نهفته ! مانده استيباقي، مخفيهمچنان نكات پنهان

د ! هم جواب آنها را نخواهم گفت كه نخواهم گفت(!!)دياگر بنده را بكشگريكه

ميو هركس كه خودش در آن ارتفاعات و تخصص به سر پياز سطح دانش . ببرديبه آن نكات پنهانيبرد، كه . البد خودش.
م پيهم پاسخ آنها را !!كنددايتواند

:ت پاسخ به سوا[
 alizaliلهيبوسينوشته اصل: نقل قول

ه استاد ابتيشما اگر با آن  من هم خواهم توانست به آن باالها برومديبپرديتوانسته

م چ زنميبه خدا بال بال دارم دميكه نفهميزيفقط به خاطر

رادييمرحمت بفرمايحيتوضكيآقا  ما

 جانيعل سالم

ا(!!) جفتمونيموپليبه جان توپل انيامكان نداره جواب  !!!ميها بگويسادگنيمعما را به

منيصرفا در هم :كه كنميحد اشاره

! داده استيرا به درست» كبوتر اول«پاسخ» پرنده دوم«
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 iranboxلهيبوسينوشته اصل: قول نقل

عز سالم و ارجمندزيدوستان

پيسوال  استاد پشوتن بزرگ هستميآموزشهايمن در دوره مقدمات/يهفتگلياومده در مورد تحلشيبرام

يهفتگليتحليپست آموزشو25به صفحهدميو االن رس

ا و آموزش در بعضنيدر بسيپست و جمالت  شدمجيگارياز واژه ها

ول10حدودديكنييلطفا من رو راهنما دمينفهميبار پست رو خوندم

.ممنون/.به چه صورت هستيهفتگليتحلديكنييدوستان اگر امكانش هست راهنما

چن PTMروش اگر ميقدرتنيبا و استراتژيتمامانيدر ، برايهايروشها گريمختلف ا! كنديميخودش جلوه استليدلنيبه
و قدرتمند نهفته است  ، دو فلسفه مستحكم :كه در پشت آن

كهنيا PTMاول فلسفه غ«است ه»!استينيبشيپ رقابليبازار مطلقا دن چكسيو قهيثانكيازايدر ! ها خبر نداردمتيبعد

ا مشيگاوميبازار را همچون گله مميكنيرم كرده تصور چ! روندي، كه هر لحظه به هرسو كه بخواهند  شانيكه برايزيو تنها
ا !!ما استيو كارشناسيشخصاتيو نظر لهايندارد، تحلتياهميذره

پيپس بجا آتينيبشياصرار بر جايكردن حركات و درواقع به دليتحميماركت، و بهيجزميها دگاهيخواستها خودمان
، با پديبازار سعم،ييو قضاوت بشويداورشيابتدا ذهنمان را از هرگونه رايكه صرفا جهت حركت فعلميكنيو سپس بازار

شوصيتشخ و با آن همگام .ميداده

كهنيا PTMاما فلسفه دوم م« است گ فاركسرديگيسخت تر»!ريبر مردمان سخت بديپس خودمانيبرا هودهيكردن را
كنميو دشوار نسازدهيچيپ و باور ، كاماليمقدماتكي، صرفا همان ده صفحه بخش اول تاپفاركسدريآغاز سودآوريبرامي،

و كاف .باشديميجامع

ا ايدوستاننياكثر و خودشان را با لقبينيبيمكيتاپنيكه در و از روز اول با من بوده اند سا»نيمهاجر«، كيتفكنيرياز
مكيتاپنيايدر بخش مقدماتكهيتو اعتراف خواهند كرد كه زمانيبه صراحت براياگر از آنها بپرس كنند،يم م،يبرديبه سر

ااريبس ترنيراحت تر از حت! كردنديمديروزها نيسودآور زانيميو بزيمعامالتشان !از االن بود شتريگاها

نم فاركس«نيبنابرا ا»!رميگيرا مطلقا سخت شديو هر نكته و دشوار آمد،دهيجيپيو به نظرمان صرفا اندكميرا كه با آن مواجه
خيبه سادگ ماليو با و در مراحل بعدميدانيميو بخوبميگذاريراحت آن را كنار ، به كررات بانكتهيآموزشيكه بعدها مان

پ-و اگر واقعا الزم باشد-شدميمذكور مواجه خواه .شدميخواهزيندهيجيبه موقعش متوجه مفهوم آن نكته ظاهرا

كهنيا PTMفلسفهنيو مهمترنيو اما سوم خريسرازيتنها راه برا«است ، انتقال دانستهريشدن و بركت به معامالت شما
د تانيها د»!است گرانيبه كل خواهمينمگريو لذا ، آموختن است«يشدهشهيآن جمله تكرار كنم، چراتيرا برا» زكات دانستن

ر ميب فتاركه خودت قطعا آن را بوضوح در و خالصانه شاگرداولها .ينيبيتكلف

خ ، هر سوالاليپس با و با فراغ بال ميراحت سايرا كه درباره متن مورداشاره ات به ذهنت بوريرسد، از و ازژهيدوستان
! شاگرداولها بپرس

ا دييشاگرداولهانيو مطمئن باش كه صحييپاسخگويام، برادهيكه من و هرچه باحيهرچه زودتر ، مسابقهگريكديتر به شما
! خواهند گذاشت

ام.يموفق باش د دوارميو ، نكته پنهان  !!! ده باشدنمانينهفته باقتيبرايگريكه در متن فوق
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 sadeghdotaلهيبوسينوشته اصل: قول نقل

ا استاد م نوراياز هاديشيرد بديسر راه سوال ديمن رو هم جواب

 با تشكر/

نيبله سوالها !امدهيدزيشما را قبال

گييچه آن روزها تا نگهايكه من درباره موويجمالت كامال درستيتا از الباليداده بودريكه گفته بودم، بزور نكته M15ميدر
بيغلط ا(!!)يبكش رونيرا بسرياخيروزهانيو چه زاري، كه اتفاقا دو سوال و !يرا مطرح كرده بودبايخوب

؟يبوددهيپرس» استاپ مطمئن«كه درباره نحوه انتخاب در مورد سوال اول

ا كهنيدرواقع پاسخ من به شما : است

ا» استاپ مطمئن«- قيهمان نقطه تغد،ياز آن عبور نمامتياست كه اگر و !جهت بازار خواهد بودرييبه منزله شكست روند

زيپاسخ كامل را بر رو :سمينويمتيبرا،يكه خودت رسم كرده بودييبايهمان شكل

ا!جسارتا به نظر من نيبابا پشتونا در

زريتصو 3نقطهراياشتباه كرده

ق(فراكتال هنوز از نقطهمتيچون A عبور

و ورود شماره) نكرده يبر مبنا3است

!ستينقهيدق5ميشكست روند در تا

يكمينكاتيسالم من در بعض
اگر توانستيمشكل دارم كس

.كمك كند

Aاستاپ مطمئن كجاست؟َ-1 or 
B??? 
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مشنياما پس از فعال شدن پوز. قرار داردC، استاپ مطمئن در نقطهشنيقبل از فعال شدن پوزنيبنابرا توان استاپ مطمئني،
.منتقل نمودزينAرا به نقطه 

اهيتوصيبطور كل اينكاتياست كه تمامنيبنده به شما مكيتاپنيرا كه در ويحفظي، هرگز بصورت نكاتيشويبا آنها روبرو
!يوار به آنها نگاه نكنيطوط

ويكنيسعشهيو هم و مفهوم پشت آن، نكته مذكور را برايريادگيتا با درك اليخودت تبديعمق ،اريبسيبه نكته ساده
و بد .يينمايهيقابل فهم

ا نيبه گونه ، هرگز مجبور نباشيبرازيكه بعدها جاياستفاده مجدد از آن بيتا به ، به حافظه خودت ب هودهيمنطق !ياوريفشار

:يبوددهيكه پرس سوال دومدربارهتايو نها

، زمانديفقيبنده كه سالها شاگرداستادبابا اكهيبودم نمميبود شانيدر محضر روميكرديهرگز جرات بلندنيزميسرمان را از
!ميكن

زميو چشمان مان همواره بر رو و هرگز چارتهانيكف ، اييبود م شانيرا كه نم كردنديدرباره آنهاصحبت  !!!ميديديبه چشم

ها جتايو نت خ شانيايهمه آموزه و م االتيرا صرفا در ذهن !!ميكرديخودمان تجسم

با دم،يو اما پس از دفاع از مقام استادفق ! كنمديام مجددا تاكيقبلهيبر همان توصديدر پاسخ به شما

، شكسته نشده است؟يهنوز هم روند صعود3به نظر شما در نقطهايآ نكهيايعني !!كوتاه مدت

ب منياگر ازيخودمان كوتاه مدتيشسكت روند صعوديو برمبنا PTM-2ماند، درواقع در شكل مذكور، استادبابا با استفاده
!وارد بازار شده استM1در 
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و سوم .توقف در روز شصت

:یریتصویمعما
ا تريبنا دارم چندروز نكهيباتوجه به بم،يبگويديجديروم ها در شهرستان، كمتر مطلب آموزشنگيديرا تا زمان آغاز به شتريو

و دوره كردن مباحث قبل  بپردازم،يهمان مرور

،هيرا خدمتتان اراريزريداشتم كه تصوميامروز صبح تصميلذا برا  كنم

نيكوتاهيو متن آموزش .سميدرباره آن بنوزيرا

پييباتوجه به بحثهايول و احتماال كسانشيكه از صبح ، و انتقال پست ها به تاپكهيآمد و نقل رايفرعيهاكيقبل از حذف آنها
جريباشند، بخوبدهيد .هستندانيدر

. دست نداديلذا متاسفانه فرصت كاف . .و االن هم كه به ناچار مجبورم با عجله به سر كالس بعدازظهرم بروم.

ميخالريتصوهيفعال به همان ارانيبنابرا و بجايبسنده ، هايكنم موجود در آن را به صراحتيآنكه خودم به شخصه نكته
.ميبگو تانيبرا

 كنم،يمهيخدمتتان ارا»يريتصويمعماها«ازيكيآن را درقالب

و بررس رويشتريبيتا خودتان فرصت تعمق .ديآن داشته باشيبر

:پوند به دالر M15ميفرميتا- شكل

ز SellStopشنيپوزكيثبتايآ- اولسوال ها توانديمAنقطهريدر باشد؟حيصح» روش ورود زودهنگام«يطبق آموزه
ش( سايآببيضمنا واضح است كه فعال ن نگهايمووريو فاصله )ستنديمناسب

ب-دوم سوال م» قله كامل«كيكدامDوCوBنقاطنياز و  انتخاب گردند؟» استاپ مطمئن«بعنوان تواننديهستند

بشنيكه پوزيحالتيپاسخ سوال قبل را برا-سوم سوال .دييبفرماانيمذكور فعال شده باشد، مجددا
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:وتيدرباب امواج ال
و جمع بنديدر روزها ميمرور .برميبه سر

ب جديو البته بازار هم كه  ...كردن را آغاز نمودديتريرمق تر از آن است كه بتوان بطور

ا آياست كه قاعدتا از ابتدانيدرواقع انتظار معمول ميعني( ندهيهفته با)يالديدو هفته بعد از آغاز سال جيبه تدرديبازار
.خودش را شروع كنديحركات اصل

! كردن استديتريبرايخوباريو اتفاقا فصل بس

راديجديبزرگ سال ماليچون شركتها و شروع به عقد قراردادها خودشان يباقيو مخصوصا قراردادهاديجديآغاز كرده
م .ندينمايمانده از اواخر سال گذشته

و سهل الوصوليروندها جتايو نت هايبرايپرقدرت و هفته ايمتواليروزها تر گردنديم جاديدر بازار پايدرهايكه باب دل خرده
! باشنديم

ن دكردنيتريكه روش فعلژهيبو و اصوال در بازارها» روندگرا«ياستراتژكيزيما كامال-رياخيمثل روزها- رنجياست
و خنث .گردديميمنفعل

ننيا اخزيها را گفتم تا اگر شما حتريچند روز و ، ، با نتايكييرا اجيدو هفته گذشته را مطلقاد،يمورد دلخواه خود تمام نكرده
!دينگران نباش

ترديو بدان ترييكه با روشها-زينگريديدرهايكه عموم تر- كننديمديبه جز روش شما تا دكردنيبطور كل را از دو هفته قبل
م ميالديدو هفته پس از آغاز سال !كنندي، كامال ممنوع اعالم

م ادينيبيپس اگر و همچننيكه ما همچنان در ، هانيروزها تررياخيدر هفته م،يكردن هستدي، درحال

ا راليدلنيصرفا به م»نگيديتريدانشجو«است كه خودمان !مياوريبه حساب

ميريادگيكردن را بقصدديو تر !و نه به قصد پول درآوردنم،يدهيانجام

اميخواستيلذا نم ا جاديبا خالي، در روند آموزش كماههييوقفه ، .گردد جادياينسبتا طوالنييمان

وينگران سودهانيبنابرا ، ايضررهااياندك !ديروزها نباشنيمكرر

چنديو آگاه باشديو بدان نويروزنيكه بنده در آاريبسييروزهادي، ، كه حداكثر از هفته و پرسود تر را شروع ندهيدرخشان تر
، به شما عز ! دادم زانيخواهند شد

وديفقط مواظب باش ايبه موجود كه به خودتان ، لطمه حركاتيبه زودكهيتا هنگامد،يوارد نسازريجبران ناپذياكانت تان
!ديبر آنها محروم نكرده باشيخودتان را از لذت موج سوارد،يبازار آغاز گرديپيچندصدپ

ا مليتعطمهيناميباتوجه به آنكه در م،يبريبه سر

ب و انرژ شتريو درحال حاضر ، صرف راه انداز نجانبيايوقت ميرومهانگيديتريدرطول روز  شود،يشهرستان ها

اميگرفتميلذا تصم رانيكه و جمع بند-كيبا متوقف ساختن روزشماره صدروزه تاپ-چند روز نكات گذشتهيبه مرور
م،يبپرداز

، بخش مم،يقرار داد رانيا فاركسپشت پردهيايباندمافاريرا دراختكيتاپياز فضايو البته با آغوش باز ا تواننديتا هرچه نيبر
هاكيتاپ .آن بتازنديفلسفيو بر ستون
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اتيگروه اقلنيا،يمجدد مباحث آموزشيتا انشاهللا پس از راه انداز ، بهانه ديبرايمخالف يو عدم امكان مساويكتاتوريوجود
، نداشته باشنديبرا !ابراز سخن

ن آمايويمنطقريغيه اگر حرفك خواهمينمزياز شما !دييسكوت نماد،يمشاهده كرد) به خودتان(زياهانت

هانيچرا كه وجود چن شد رانيا فاركسپشت پردهلياز مساياريبسيموجب روشنگرتاياست كه نهاييبحث .خواهد

اياما تنها تقاضا هانيبنده از شما و صرفا برمبناتيخودتان را در رعاياست كه پاسخ و احترام ، ابرازيكمال ادب و منطق عقل
.دييبفرما

، بگذراريبس  تان انتخاب كرده ام،يكوچك را براريتصوكيامروزيبرا/.ميخب

ميفعلطيرا در شراايدالر استرالتيكه وضع .دهدينشان

اليبا شماره گذار رووتيامواج ريبر و چه در ابعاد ، چه در ابعاد موج ، به مرور برخزيآن امواجهيو اولينكات اصليموج
.ميپردازيموتيال

بيدوستان ا شتريكه عالقمند به انجام مطالعات منهيزمنيدر ، ال تواننديهستند بوتيبه فصل ترجمه( امزيليولياز كتاب
تهايو. مراجعه كنند) نجانبيا ماوتيال«را با ناميبهزاد بهزاديشده توسط آقاهيجزوه .نديمطالعه بفرما»نريبه سبك

ا الدينكته را هم تاكنيالبته بس PTMدر روشوتيكنم كه امواج مفيخفاريبصورت و لذا مطلقا الزم! شونديو كم رنگ استفاده
پيتماميريادگيريكه خودتان را درگستين و قواعد !دييآن بنمادهيچينكات

حدجيدر واقع خودم به تدر  ...خواهم گفت تانيكه الزم است را براي، در همان

:کایبه د[رآمراياز زوج ارز د[راسترال M5و M15یھامیفرمیتا

، درباره امواج شماره گذار و مختصر :فوقريشده در تصويچند نكته ساده

هاديبا3طول موج-1 .باشد5و1يبلندتر از موج

.برسد1موجيبه انتهاديهرگز نبا4موجيانتها-2

ر-3 تا3درون موجيزموجهاياگر به كننييپايمهايفرميدر ند،يتر نگاه اززيخودش ليتشكيموج5يسركيبه نوبه خود
.است افتهي



 فارکس به سبک پشوتن دوره متوسطه صفحه135

م»ييواگرا«كيرا با وقوع5و3يموجهايهمواره انتهايمكد كاتورياند-4 .كنديمشخص

ر-5 كن3موجيزموجهاياگر به . شوديمدهيديتوسط مكدييواگراكيهمچنانزين5و3يزموجهايرنيبد،ينگاه

يقله مكدنيبلندتريعني! استيتوسط مكد5و3يموجها داكردنيپيراه برانيدرواقع آنچه كه درباال گفته شد، بهتر-6
!باشديم3از3نشانگر موج

ميواضح است كه پترن-7 س«همان پترند،يكنيكه در چارت فوق مشاهده عل«ايو»!نايزرافه آقا !باشديم»!خان رضايموج مقلد

ن !ستياستاپ خوردن کسر شآن
مزيدوست عز ، از چه !بله با شما هستم!!؟يترسيمن

و مملو از پوزيشما كه هروقت پرفورمنس د،يخورده داشته باشيپيتيشنهايسرسبز

و پر و آشنا! گرفتهنتيبالفاصله از آن هزار جور عكس خوانيو آن را به تمام دوستان مشيو اقوام !ديدهينشان

ايلطفليو البته آخرش هم معموال به دل د،يدارريحقنيكه به

نكي و بلندباال ازيتشكر قدرشناسانه م نجانبينسبت به !دياوريبه عمل

، خواهرانانيآقا!! با خود خود شما هستم!و آن طرف را نگاه نكن نطرفيا! بله ، برادران شمايهايپيت!مينخواست!، خانم ها
!خودتانيبرا

م ايكارنامه روزهادييگوياگر راست !!ديكنهيارا نجايافتضاح خودتان را هم

ن :كهستيمگر قرار

ها«- !!؟»ميو از رنگ قرمز آنها لذت ببرميرا دوست داشته باش مانياستاپ

ن :كهستيمگر قرار

الشنياز هر پنج پوز«- ب،يفاركسو آن را به حساب ضعف در تخصص»ميرا با ضرر ببندشنيسه پوزي، دو ويتيكفايو
!!م؟يخودمان نگذار(!) مردانهيقيناال

م سه گانهيكهايخورده خودتان را در تاپيپيتيشنهاياز پوزيشگاهيكه هر روز نمايبا همان افتخاردييگويپس اگر راست
PTM م د،ياندازيبه راه

م ماي،زين زانيبه همان ا زان،يالاقل به نصف آن روياز روزهايكارنامه و پر از استاپ خودتان را هم بر تيساينامناسب
!ديبگذار

ببديبگذار ، الزمه موفق«كه ننديتا دوستان تازه كارتان با چشم خودشان »!ستين فاركسدرتياستاپ نخوردن

دنيموفقدريترچيه«و »!حداقل دو تا را استاپ نخورد شنشيوجود ندارد كه از هر ده پوزايدر

،  دوستان من

اديهم باشينوآموزدريبه فكر آن تر ،ريچند روزاخنيكه در

حقطيه شراك و افتضاح بوده است قتايبازار و هر پوز! رنج ،يشنيمدام استاپ خورده است  هم كه در سود رفته

،  تا آمده است به خودش بجنبد كه آن را ببندد
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خ.... از طرف بازار مواجه شدهيعيبالفاصله با آنچنان بازگشت سر رويليكه اگر صفر از بازار خارجيهنر كرده باشد صرفا بر
!!شده باشد

پايكه وقتديبه فكر او هم باش ،كيانيدر و دشوار  روز سخت

و سپس چشمش به معامالت-!! استيو شرمساريسرافكندگهيما- به اشتباه-را بدست آورده كه از نظر خودشيجينتا
منيگلچ ، افتديشده شما

و روزايآ پيچه حال ! خواهد كرد؟دايرا

ب ترديايو چگونه با خودش كنار بنيتا خودش را بازنده !ند؟ينبايدنيدرهايترنيترتيكفايو

ا طب نجاستيو خ- عتايكه م فاركسو آموزشيريادگياز-خوش شانس باشديلياگر  دهد،يبه كل انصراف

خريو اگر اندك سديبدشانس تر باشد، قطعا به سراغ و و اقسام اكسپرتها  ...و گنالهايانواع

. . ، خواهد رفت نگلي، مارتنيفول مارجيروشهاايو. !و بدون استاپ

!كيتاپنيايمن، خواننده گرامزميدوست خوب من، مخاطب عز

 از دوستانتانيبرخايشماي، برايسبز فسفريپرفورمنس پر از رنگهاكيممكن است كه مشاهده

و دل ربا باشدد،يمشكوك هست» فاركسدريامكان سودآور«نبودنايبودنيكه هنوز نسبت به واقع !!جذاب

، بحمدهللا از بس كه نتايكه برادييباور بفرمايول ا-درخشان از شاگردانمجيبنده دنتيسانيچه در امدهيديواقعيايو چه در
د- چنگريمدتهاست كه !ندارديچندانتيجذابميبرا(!)يجداول سرسبزنيمشاهده

م كنديخواهياگر واقعا د،يمن را خوشحال

م كنديخواهيو ، انشاهللا اندك تاثضيكه عراديبه دوستانتان اعالم تريريبنده دديبر روش  شما گذاشته است، دگاهيو

م ها زانيبه همان كيروزهايكه كارنامه و مخوب خودتان را در بوق د،يكنيرنا

نيروزهايبرا و نامناسب خودتان وتيوضعايكه بعنوان مثال-زيبد و احوال شماايبازار بد بوده است - حال

و شهامت اPTMكيبا همان شجاعت ها!يكار حرفه ديشنهايمملو از پوزيكارنامه و قرمز خودتان را هم در معرض ديسرخ
!ديبگذار گرانيد

ز بشيكار استاپهاPTMدريتركي«كهديسيآن بنوريو در »!دوست داردشياز سودها شتريرا

ام«كهديسيبنوايو ا! من همچنان زنده اياستاپهانيو »!بازار زنده نگه داشته اندنيمن هستند كه من را در

و عبارت بهتر ميوبا هر جمله  رسد،يكه خودتان به ذهنتان

م بديكنيو فكر دهيرا بر روحريتاثنيشتريكه انشاهللا و !خواهد گذاشت گرانيخودتان

هايو اچياصال اگر همد،يبه ذهنتان نرسيجمله كنيامضانيصرفا :كهديمن را تكرار

ممياستاپها« م دارميرا دوست !برميو از رنگ قرمز آنها لذت

ميكه هر استاپ چرا« فريبا صدا شوديكه زده شدنيزند كه من هرگز كال مارجيماديبلند »!نخواهم

هانيا!دييبفرما !امروز من استيها پرفورمنس

خ-بنده !! از معامالت درخشانيفهرست !كه مثال استاد شما هستمديشما معتقد-! سرمريكه
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ببدينگاه كن مكهيكه وقتدينيو عز«:كهميگويبه شما و مقصر استازميدوست ها، بازار بد است ن تانيپ قطعا دروغ»!ديستيشما
!ميگوينم

ن چنزيو خود بنده !، ده برابر شما درحال نوش جان كردن استاپ هستمييروزهانيقاعدتا در

ن و شما ترديبازيو درواقع بنده ،ايدنيدرهايمانند تمام

مليچند هفته را بطور كامل تعطنيا مميكردياعالم !ميمانديو منتظر آغاز هفته بعد

و از فاركسيريادگياما همانطور كه بارها گفته ام چون هدف ما صرفا آموزش و كسب ثروت و نه مطلقا پول درآوردن است،
!راهنيا

ا هنيلذا از روبرو شدن با ، !ميستين زانيگرچياستاپ ها

حت دكردنيو تر ايرا نليتعطمهينيروزهانيدر مزيبازار !ميدهيادامه

تر: اول پرفورمنس مج(زنده امروزديمربوط به كالس )يديگروه جناب

به: پرفورمنس دوم .خودميشخصياز اكانتهايكيمربوط

، آمر ترالتيها در وسط تعطييكايتازه شانس آوردم كه امروز بعدازظهر ، هوس زد دكردنيسال نو ن! به سرشان كيزيو بازار
!خورديتكان

دقنديكه براديوگرنه مطمئن باش دقايامروز من هم شد روزميمانند و -240درحدوديزيچيعني»!يافتضاح منف«داي، كامال
!!امدي، از آب درم!!پيپ

اميبا شما هستم، كه امروز براMيآقا! راحت شد؟ التانيخ ايو نگران آمار ضررهاينامه نوشته چند روز خودتنيمكرر
!يبود

د كسيباور كردگريحاال ايستينيكه تو تنها !!روزها درحال استاپ خوردن است؟نيكه
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:یریتصویپاسخ معما
كهيپاسخ ارياخياز شاگرداولها به معمايكيرا مزين نجايداده اند را در :تا كنمينقل قول

عز-اوال ايزانيآن دسته از پ»يريتصويمعما«نيكه منتظر پاسخ ، !آن ببرندييبه جواب نهايبودند

پيبه همگان ثابت شود كه وقت-دوما كهينيبشياستادبابا .« فرموده بودند . درطالع كواكب مقرر گشته كه در شب شصت.
، شاگرد اوالن ايشان اختريشانيخواهند گذاشت كه برپ فاركسبه عرصهيپايو سوم و بر پشت كتف مهره ، ياز نور

PTM چننشان و بر مكتوب سرنوشتشان پايدارند، خويهمگ كصدميشبانين نگاشته است كه در يشيپشياز استاد
و همانا چون خورش ايديخواهند گرفت و چون ستاره .ديبر گنبد آسمان خواهند درخشيبر قله افالك . . هم». ،شهيمثل

ه !نگفته اند راههيبچياستادبابا

 alireza_ironiلهيبوسينوشته اصل: نقل قول

تا انقدر نمياضافكيپيصفحات تا كنميجلو رفته كه من تا خود جناب پشوتن پست نزنه رغبت رونيا.برمياصلكيپيبه پست
ددهيند تاييخدا.(دميبودم االن بدهيروياصلكيپياستاد غدينظم بهش كنريو همه پشتها ي، جداً منفدياز خودتون رو پاك

م نجاياهيسرمايمثبت ها ا فاركس رانيا كاشيا خورهيبه درد م ستميسنيهم !) ذاشتيرو

:اما جواب سواالت از نظر من

ز SellStopشنيپوزكيثبتايآ-سوال اول ها توانديمAنقطهريدر باشد؟حيصح» روش ورود زودهنگام«يطبق آموزه
ش( سايآببيضمنا واضح است كه فعال ن نگهايمووريو فاصله )ستنديمناسب

و با جدديبه نظر من ثبت سل استاپ اشتباه هست چون برعكس روند قبل بوده .ميباشديمنتظر دره

ز توانيميطيضمنا ورود زودهنگام را صرفا درشرا :بصورت همزمان صادق باشندريانجام داد كه دو شرط
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.باشد STRوشنيهمجهت با پوزيروند قبل-اوال

تا-دوما وزينH1و M30باالتر همچونيمهايفرميروند در .باشند STRهمجهت

ب-دوم سوال م» قله كامل«كيكدامDوCوBنقاطنياز و  انتخاب گردند؟» استاپ مطمئن«بعنوان تواننديهستند

من.درستهDنقطه تا highكيبههيشب شتريبCبه نظر .قلهكياست

كامل«قلهكيدر آن ابعاد، بصورتزينCممكن است نقطهM1وM5ماننديترنييپايهاميفرميالبته با مراجعه به تا
 شود،دهيد»ياتورينيم

تايول نكيمطلقاCنقطه M15يعنييفعلميفرميبهرحال در !باشد» كامل«چه برسد به آنكهستيقله

بشنيكه پوزيحالتيپاسخ سوال قبل را برا-سوم سوال .دييبفرماانيمذكور فعال شده باشد، مجددا

ا . درست استBحالت نقطهنيدر

، هر دو قلهشنيپس از فعال شدن پوزرايز هاDوBمذكور ميقله . گردنديكامل

، نقطه شن،يبنده پس از فعال شدن پوزياما به نظر شخص ، مناسب تر از قلهيآبنگييموتيبا توجه به موقعCبعنوان حدضرر
Bاست.

علييالبته قسمتها مانيب» به نظر بنده«تحت عنوان رضاخانيرا كه خود صحينموده اند، اگرچه ولحيتوانند كامال ، يباشند
ا سلياندك نكهيبهرحال باتوجه به و دياقهيخاص ، لذا آنها را به حساب و نه به حسابيشخص دگاهيهستند جناب شاگرداول

!ديبگذار(!) منزليوح

و کام> آزادیگنالھايس  For Sample!ھمچنان زنده
عديببخش م(!)يمشكيچرميو لباسهايآفتابنكيدوستان چند نفر آقا با و ، بايكار شخصكينديگويآمده اند دم درب منزل

اديمن دارند كه با دقيبرا شانيبا جاقهيچند !!؟ييبروم به

. . خيو االن واقعا برا. ا(!) هستنيسنگيليمن ارسال تانيشان بشوم برانيزنده را قبل از آنكه سوار ماشيگنالهايسنيكه
ايول! كنم ، حداقل صرفا بصورت تصو نحاليبا  فرستم،يم تاني، آنها را برايريهرطور كه شده

دديتا اگر آنقدر خوش شانس بود اگريكه ،ديو دست تان به بنده نرسكيتاپنيچشم تان به

ا ايادگاريچندتا استاپ ناقابل را به رسمنيالاقل !!ديينوش جان بفرما نجانبياز
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ز ، نقاط ورود مناسب را در هاريبه روال معمول آب M15وM5يدره اميبا خطوط .رنگ نشان داده

نيو سطوح مناسب برا در«ايو» M15قلهنيآخر«يبرمبنازيحدضرر را دادهشيبا خطوط قرمزرنگ نما»M5دو قله به عقب
.ام

زيزيچكي شوديمبايتقريعني :ريبه شرح

ا كسنيضمنا اگر از و برايبه بعد  !! اورديبفيمالقات تشريخواست لطف نموده

بيچون از طعم هلو! لطفا فقط زحمت آوردن كمپوت آناناس را بكشد !!زارميآن واقعا

))☺من گرداورنده اي با كفشهاي كتوني هستم ....... من كي هستم .....چي....... پس اگه اينجوره هلوهاش باشه واسه من ((

و چھارم: آغاز کنتور روزشمار !روز شصت

دننیمھمتر NFPدرباب : فارکسیايخبر

!، بازار سرخوردهاليخوشخ بازار
! نمانده استيباق»!يانفجار بمب خبر«تايفرصت چندان

ب مميمقدمه بگويپس دننيامروز مهمترديدانيكه همانطور كه م NFPهماناي فاركسيايخبر ! شوديمنتشر

نياريو بس مانيمشتريرا براييهاهيصبح، اطالعيازهمان ساعات ابتدازياز بروكرها  فرستنديخود

ا اطيرا از شرا شانيو منيخاص بازار به هنگام اعالم ، آگاه : سازنديخبر

و افزا ، تا عدم گارانتشياز بازكردن ، عدم مجوز براياسپرد گرفته حتيشنهايپوزياستاپ الس و ، ثبتياجازه ندادن برايهج
غديجديشرطيشنهايپوز .رهيو . .

ايبروكرهايبرايمتنوعيراهكارهايهمگ !خواهند بوديشترير10خبرنيبه جهت فرار از تبعات

پ اشياگر خاطر مباركتان باشد و همچننياتيدرمورد ماهزيننياز ترنيخبر خاص رو!) نكردناي( دكردنينحوه ،يبر  آن

اك،يتاپيقبال در بخش مقدمات م،يمفصال بحث كرده بود» NFPدرباب خبر«تحت عنوانيدر مقاله

ا كلزين نجايكه در بوهيمجددا و ، ، توصژهيدوستان تازه وارد دقهينوآموزان را و مطالعه و مرور ، ترقيبه مراجعه به آن جستار
م .مينماينكات مربوطه

ا هم ADP Non-Farm Employment Changeكه خبرياضافحيتوضنيبا شدنيكه روز چهارشنبه و-هفته اعالم
پ م NFPخبريبرايدرآمدشيمعموال ديبهتر از حد انتظار ظاهر گرداريبس- گردديفرض
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ا قتيموجب تقودايشدد،يچند روز حتما مشاهده فرمودنيو همانطور كه و رشد هر روزه !ديآن گردمتيارزش دالر

و تحل90درحدود ADPيمقدار قبل پيبرا لگرانيهزار بود  هزار را داشتند، 100حدودينيبشيآن

اياعالمجهياما نت ، درحدود سه برابر ،نيبرخالف انتظار ، منتشر گرد 300يحواليعنيمقدار !ديهزار شغل

و NFPكيامروز بعدازظهر،يبرايخبر لگرانيو تحلنياكثر مفسرليدلنيبه هم پ» كننده دالرتيتقو«قدرتمند ينيبشيرا
! كرده اند

ا كه به !گردديم 1.28تا سطوح ورويموجب سقوط ارزش شانياعتقاد

دقديبنده را بخواهياما اگر نظر شخص كلقاي، جسارتا  !!! استيليو منابع تحل تهايساهيبرعكس

ا م نطوريچون تجربه شدتيكليكه وقت دهدينشان بسكيچشم انتظاردايبازار اماريخبر و ، دواريخوب  كننده باشد

نتيو پس از اعالم خبر واقعانيمعموال در پا مجهي، !بازار از آب در نخواهد آمدليچندان باب

بسيوحت نياريدر م» خوب«زيمواقع با آنكه خبر مذكور واقعا  شود،ياعالم

رويكه با تصورات قبلياختالفلياما بازهم به دل ، با واكنش چندان دلچسب اپردازانهيو از طرف معامله گرانيبازار داشته است
!گردديمواجه نم

، اندكيممكن است بازار در ابتدايحت و بالفاصله پس از اعالم خبر و زودگذر از خودش نشان بدهد،يجانيهيواكنشهايامر

پيمعموال پس از مدتيول ، به سرعت خيكوتاه مياليبه خوش  برد،يخود

خيو مثل همه آدمها متيكه با واقعياليخوش شد!شونديروبرو و رو به واكنشهايو سرخوردگاسيدچارداي، ويشده، خصمانه
!!اورديميتدافع

ه«پس از اتماميعني،يمواقعنيخالصه آنكه در چن دو حالت متفاوت ممكن است»يو سرخوردگاسيفاز«و آغاز»يجانيفاز
:رخ بدهد

ا حالت انياول هم رسديمجهينتنياست كه بازار به خبريبرا) 1.30تا 1.29يحوال ورودالرييمثال برا(يفعليمتهايقنيكه
!كرده استيمتيمذكور كفا

ايخاصريو لذا بدون آنكه تاث هم جاديدر آن و چرخيحوالنيگردد، صرفا در مدنيشروع به رنج زدن  كند،يبه دور خودش

آتيخودش را به روزهايقطعيريمگيتصمتايتا نها و هفته !ديموكول نمايبعد

داما بيو ساده لوحياليكه بازار از خوشخ استنياگريحالت ! گرددياز حد عصبانشيخودش

ن-يحالتنيو در چن نمزيكه اتفاقا كم عل-! دهديرخ به NFPيخوب براجهينتكيرغم اعالميممكن است كه بازار شروع
،  پس رفتن نموده

، شروع به حركت نما !ديو برخالف جهت خبر مذكور

و شگفتكييحالتنيدر چن ، دچار بهت عل شوديميمعامله گر كم تجربه نتيكه چرا اياجهيرغم آنكه خبريبرايخوبنيبه
 مذكور اعالم گشته است، 

!آن خبر است؟جهياما بازار درحال نشان دادن واكنش معكوس به نت

ا كهنيپاسخ نم» اخبار«بازار توسط«-:سوال همان جمله معروف است ا! خورديتكان معامله گران» انتظارات«نيبلكه
م »!گرددينسبت به اخبار است كه منجر به حركت بازار
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نليدلنيو به هم ازياست كه همانطور كه قبال به(ميگفته و ForexFactoryيخبريتهايساو» اخبار«در مقاله مربوط
Iran-Foerx نكييينهاجهينتنيا)ياز بخش مقدمات مستيخبر  گردد،يكه منجر به حركت بازار

ب و محرك نها»Forcastاي لگرانيتحليقبلينيبشيپ«و» Actualاييواقعجهينت«نيبلكه اختالف يياست كه مالك
ميريمگيتصميبرا !باشديماركت

ادييلطفا دقت بفرمازينانيو درپا ! داشت تانيبرايو بقول معروف اطالعات عموميرا كه گفتم صرفا جنبه آموزش نهايكه همه

گيريگميتصميبرايمالكديوگرنه مطلقا نبا و خروج به ماركت قرار !رديبه ورود

!بر نحوه معامالتتان داشته باشديريهرگونه تاثايو

 تانيبراهيقضد،يباشستيفاندامنتالدريتراي لگريتحلكيايو News Traderكير شما از اساس البته درست است كه اگ
 متفاوت خواهد بود

هميمعامالتياز روشهايكيديو اتفاقا شا و مقادنيشما بعنوان نمونه پياعالمريوقوع اخبار و بهيهاينيبشيآنها شما نسبت
.بازار باشديآتيواكنشها

و باتوجه به رو ايفعلهياما درحال حاضر تركيتاپنيما در و عدم ورود كاليتكنليو تحلهيتجزيبرمبنا دكردني، كه اصل را بر
وليچون تحليبه مقوالت اينيبشيپيروشهاريساايفاندامنتال م،يكننده بازار گذاشته

روشيشاپيپيريمگيلذا تصم و از آن بدتر معامله كردن بر مبنايآتجينتايصرفا بر ، ، مهايتصمنياياخبار

ا زاريبسي، امريمعامالت شخصيبراتيذهنشيپ جاديو از همه بدتر و !آور خواهد بودانيخطرناك

!!»یشادکيپ«به سبکییمعما

:کيتاپ>تيتعطانیبه مناسبات پا
شدالتيتعط با! تمام !را كنار گذاشتيتنبلديو

كنيچون قرار شده كه از امروز مجددا مطالب آموزش !ميخودمان را شروع

ا بليتعطمهيناميخوشبختانه نيو پازيجان بازار د،يرسانيبه

ا جدنيو انشاهللا از ، همگام با بازارديهفته مطالب و پرقدرت آغاز خواهيخودمان را !نمودميپرشور

 امشب شما هستم،يمناسب برايفعال تا بنده مشغول آماده نمودن متن

ن و تمركز خودتان را بر پاسخگوزيلطفا شما !ديبگذارريز»يريتصويمعما«بهييمحبت نموده

بهنيا شالتيتعطاديمعما را و دوران ها،يكودكنيرينوروز اميطراح تانيبرا!!يشادكيپيبه سبك جزوه !كرده

و پلوغ ادتاني و در شلوغ ،ينوروزيدهايو بازدديديهست كه در آن روزها

و شوق هامينشستيميبا چه شور آميشادكيپيو دفترچه !م؟يكرديميزيخودمان را رنگ

و شوق صرفا برا ! دو سه روز اول بوديالبته همه آن شور

مالتيتعطيانيپايچون بعدا كل مشقها به روزها سشديموكول و در شب ، زدهميو بعد هم در روز آخر

م باكيوميمانديما و زحمتديجزوه دست نخورده كه و به هر زور و تند ميتند !!ميكرديبود آن را كامل
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ن و هوا را مجددا برايبرازيامروز ا-كنمياداوريشمايآنكه همان حال سيبعنوان كودك نباريالبته -(!!) چهل سالهاييحدودا

هايمعما ! كنميمهيخدمتتان ارايشادكيپيامروز را به سبك همان جزوه

و مداد رنگديكه با آميو آن را براديبرداريقلم !!ديكنيزيمن رنگ

امييكه خداديضمنا لطفا فكر نكن !نكرده شما را سر كار گذاشته

ايچون اگرچه در ظاهر معما ،ينسبتا ساده ا دانميمديبعيول است كسيسادگنيكه به بهقيدقيبتواند پاسخيها و كامل را
!آن بدهد

:یریتصویمعما
ز منيبه وروياز زوج ارز كساعتهيميفرميتاريدر شكل .ديكنيژاپن را مشاهده

هايتعداد و دره ام تاني، برايتوخاليلهايزوج ارز را با مستطنياياصلياز قله ها .مشخص كرده

هاييلهايو داخل مستطديبرداريمداد رنگكيديشما با و دره آم» كامل«يرا كه نشانگر قله ها ، رنگ !دييبفرمايزيهستند

زديكنيو سپس سع نريپاسخ سواالت !ديكندايپزيرا

:سوال صورت
اكيكدام-اوال هاكيها نشانگرليمستطنياز  هستند؟» كامل«درهايقله

ها- دوما و دره ا» كامل«يتعداد قله ها !چند تا است؟ريتصونيدر

كنيخطوط روند را برمبنا- سوما و دره ها رسم .ديقله ها

ا- چهارما ها» خطوط روند«نيبيچه رابطه و دره !وجود دارد؟» كامل«يو قله ها

نت- پنجما مياجهيچه ايرا ؟نيتوان از !معما گرفت

: EURJPYزوج ارزH1میفرمیتا
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 PTMبه سبکهیسرماتیریمد
است،»يآموزش«از نوعهيسرماتيريمدكيكه صرفا» PTMبه سبكهيسرماتيريمد«بار درباره اصولنيتاكنون چند

امهيرا خدمتان ارايحاتيتوض منيكه كاملتر. كرده بسديتوانيآنها را يسطح اول چه انتظاردريتركياز«مهماريدر مقاله
.دييمالحظه بفرما»!م؟يدار

مدتيواقع برهيسرماتيريآن است كه در روش ، باتوجه به آنكه اساس كار صرفا قض»يآموزش«ما برهيبودن و نه مطلقا است
و اقداماتميتوانيمنيبنابرا»!پول درآوردن از بازار« شاميبزن رالعقوليمحيدست به اعمال كسديكه با سبكيچندانييآشناياگر

س كمتهما نداشيمعامالتاقيو حيتا قسمتيباشد، ! گردديو شگفترتيدچار

م بعنوان باديتوانيمثال همانطور كه بارها گفته ام شما !ديريبگيالت 0.02يدو بخشيشنهايپوزيدالر 200اكانتكيصرفا

!ديياستفاده نمايالت 0.2يدوبخشيشنهاياز پوزيدالر 2000اكانتكيباايو

بسيتناقض مياريكه در ذهن ارديگياز مخاطبان شكل م شوديميناش نجاياز و ندار ما صرفاهيكه كل سرما كننديكه تصور و دار
وستيهمان دو دريدو هزار دالرايدالر ؟!!ميا ختهير فاركساست كه

مو در كننديتعجب ا20يال10يروز به راحتكيكه چگونه ممكن است كه ما صرفا مبلغ را درمعامالت خودماننيدرصد از
م !!م؟ياندازيبه خطر

م لذا تا رسديبه نظر ظرنياگريد كباريكه الزم باشد ياصلهياز مقدار سرمايبدهم كه ما صرفا بخش كوچكحيرا توضفينكته
و وان شغليبعن– فاركسخودمان را در م-ميآن را داريريادگيكه تازه قصد آموختن !ميكنيوارد

بانيا درواقع حتزيآنقدر ناچديمبلغ بيباشد كه ننياز هايبر زندگيچندانريتاثزيرفتن كل آن !ما نگذارديو داشته

كالميمثال اگر من تصم بعنوان دريآموزشيتهايفعاليهزارتومان پول را برا 600داشته باشم كه اختصاص بدهم فاركسخودم
آن 200، در آنصورت صرفا با  مكيدالر ! كنمياكانت نزد بروكر مربوطه باز

د 400و همگريهزارتومان و درج نجايرا ! خودم نگه خواهم داشتبيدر تهران

چنيبرانيبنابرا دميكنيمديترياوهيشنيما كه با در كندينميچندان فرقگري، باكيكه اگر 40روزخاص بعنوان مثال ناگهان
ز و شوانيدالر ضرر !اكانتيظاهريدرصد از كل موجود20يحتيعني!ميمواجه

پايصورت صرفا كافنيكه درا چرا ،انياست كه در اميبزنيقاريآقايبراليمياكيروز يكه موجودميبخواه شانيو از
!برسديدالر قبل 200بدهند تا به همان سقف استانداردشيدالر افزا40حساب ما را مجددا به اندازه

ازينيقار جناب ميالكيدرخواست را ظرفنيمعموال منيو بنابرا دهنديدو ساعت انجام يمجددا روند كارديتوانيبه سرعت
دهاداميدالر 200استاندارديخودتان را با همان موجود .ديه

ز مطلقا هازيشدن تعداد وارادينگران !ديخودتان هم نباشيو برداشت

كهيقاريبار از آقانيتاكنون چند چون :سوال كرده ام

، ببخشيقاريآقا«- باباپشونا مانيكه دانشجويحداقل مبلغديسالم خودشان سفارشيو برداشتها زهايدر وار تواننديمن
» انتقال آن را بدهند چقدر است؟

نزين شانياو و لب :گفته اند كه (!) خندانمهيهمواره با آغوش باز

و هرچقدر كه باشد انجام! ندارديدالر به باال اشكال30از (!) شما استثنائاانيدانشجويبراز،يعزيباباپشونا«-يقار جناب
!!ميدهيم

! االن هم كه مجددا خودشان اعتراف كردند!د؟يفرمود مالحظه
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!تخت تخت باشد التانيخ پس

و واريعنيايقضاي، باقديدالر هم سود كرده باش30اگريحت!ديشما فقط ضرر نكنو ازيبرداشت آن غ رانيبه حسابتان در رهيو
 !!!يبا جناب قار....

ن! ندارديكه خب اشكالدياگر هم ضرر كرد حاال و كار شما است رقابليغيبخشزيچون بهرحال ضرر ! حذف از كسب

شيضرر ناش» بقال«كيكهيآن را بهمان سادگديباو مخيماست تارايرياز مثال ن رد،يپذيمصرف گذشته خودش را زيشما
!ديريرا بپذ تانياستاپ ها

شبد،يرس) درصد اكانت20يعني(دالر40زمان كه ضرر شما به حدود هر ازديبزنيقاريآقايبراليمياكيحتما آخر و
و اوليكه براديبخواه شانيا ، مجددا اكانت شما را به همان مقدار استاندارد !دالر برگردانند 200هيفردا صبح

باديبگذار ، كار خودتان را و ذهن شما عادت كند كه هر روز صبح مآيدالر 200اكانتكيچشم !ديكنيغاز

!ديكنزياندك خودتان را بالفاصله به حساب تان واريحتيضررها معادل

با تا ، ركيفردا صبح اول وقت و بدون آنكه غصه كسر) Refresh(ذهن رفرش شدهكيو) Reset(شدهستيحافظه ي،
و طلب قبليموجود !دييرا آغاز نمايديجديروز كارد،يخودتان از بازار را بخورياكانت

و هر زماند،يثابت نگه دار-دالر 200مانند مثال-مبلغ استانداردكيخودتان را در حدوديكه موجود كنميمديبازهم تاك پس
كنديدالر سود كرد20كه به اندازه نديبالفاصله آن را برداشت همزيو هر زمان آند،يمقدار را ضرر كردنيكه بالفاصله معادل

!دييرژ نمارا شا

باجي، ذهن شما به تدروهيشنيا به و مقاديمميتنظيدالر 200اكانتكيخودش را كامال زيمناسب براريكند، و وانيسود
غ و و الت م تانيكامال برا....رهيحجم !افتديجا

 شد، ادتريزياندك تانيو برداشتها زهايتعداد واركهي، هنگاميهفته متوالنياز گذشت چند پس

مگريد اديكنيبطور كل فراموش  ضرر؟ايديكه اصال چقدر تاحاال سود كرده

شو و !ديكشينمدكيگذشته خودتان را با خودتاننيريمرتبا خاطرات تلخ

م هر جدديكنيروز صبح ذهن خودتان را نو باديو روز سفكيرا صرفا مديكارنامه !ديينمايآغاز

ايكس كهيكه در گوشه نميطلب قبلكياز ذهنش احساس كند ق تواندياز بازار دارد، هرگز و عقاديخودش را از ديو بند افكار
و با چشمانييرهاييايخوليمال بكيبخشد ! طرف به بازار نگاه كنديناظر

گ چراكه و ذكرش همواره معطوف به باز پس و بتصور خودش جبران نمودن اجهافيطلب قبليريهمه فكر ، كهياش است
! درحقش روا شده است 

و بخشيوارد زندگيدزد بدذات است كه روزكيانگار كه بازار و اعتمادبنفسهياز سرمايشما شده است و از آن مهمتر عزت
و با خود برده است ! شما را ربوده

بهدييبفرما باور !نفع شماستكه فراموش كردن خاطرات گذشته

و كال مارجيتماميكه برادياگر همچنان اصرار داريول دهد،يبگرديخودتان بدنبال مقصريقبليشدنهانيضررها تادياجازه
، او را خدمتتان معرف !شما: كنميبا افتخار

و آخر تمام! بله و ناكاميمتاسفانه شما تنها مقصر اول !ديهست تانيهايضررها

آ! نه بروكر سا!و نه بازار!يبينه !ايدنيدرهايترريو نه
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و شكست تارينقشچيه چكداميه ! شما نداشته انديخيدر ضعف

نينه تنها نقش و رفتن شما !!نشده اندزينداشته اند كه احتماال اصال متوجه آمدن

كنيليخ سوديكودكانه است كه تصور ديدر آن ب،يگريچارت شما كس و ، نشسته است تا صرفا هرطرف كه شما صدايمرموز
حد،يگرفتشنيپوز و و اقسام طرفه !، معامله شما را به ضرر بكشاندلياو با انواع

قاي،وديرا بطور كامل كنار بگذار فاركسديباايكهدييو قبول بفرما!ديپس حافظه خود را پاك كن و بندهديخودتان را از
!ديهزاران باره خود رها سازيسركوفت ها

!!تر باشدفيضعديبازين(!)يمريآلزا ماريبكيموفق از حافظهدريتركيكه حافظهدييو قبول بفرما

ادريتركي ميحرفه ، كار خودش را از نو شروع ! كنديهر روز صبح

چ شيزيو نه دايقبليضررهانيو نه بار سنگ اورد،يماديب روزشيديسودهانيرياز طعم ممايخودش را !كشديبه دوش

!از ما گفتن بود خالصه

بشهيهميبرا كباري كنيفاركسو پروندهد،ييايبا خودتان كنار !ديخودتان را از ابتدا آغاز

و ذكر شما جبران خاطرات تلخ گذشته است، هرگز استفاده الزم را از موقعكهيتا زمان خوديروپشيمناسبيهاتيهمه فكر
نم! برددينخواه !دييمشاهده نمايآن ها را به درستديتوانيچراكه اصال

زديا .مياصال كجا بود....!!ميبابا چقدر حرف . شديفاز معلم!!؟. و حساب صحبت از دستمان خارج  !! ما بازهم باال زد

ميو برداشتهازيداشتم درباره وار !كردميروزانه به حساب تان صحبت

ادياكهيكه توص فتمگيمو درنيبنده شد) درصد20حدوديعني(روز خاص با حدضرر روزانه خودتانكياست كه اگر د،يمواجه
، معامله كردن را بطور كامل كنار بگذاريبهتر است كه برا اديآن روز خاص ،يجناب قاريمربوطه براليميو پس از ارسال

صيدهايادامه تر .دييموكول نمابحخودتان را به فردا

بهيشنهايدرمورد تعداد پوزيطرف از ، باتوجه محيكه درباال توض»يآموزشهيسرماتيريمد«باز در هرلحظه يداده شد، شما
مديتوان ميزانيبه هر و فكرتان اجازه !ديباز داشته باششنيبطور همزمان پوز دهد،يكه ذهن

ايبرا چنيشخص بنده اليزيتعداد مجاز و با توجه به گرفتاريدر حدود حداكثر چهار ويپنج زوج ارز بطور همزمان است، ها
و تمركز الزم را برايمداوميذهنيمشغله ها اشيبيكه دارم، معموال توان !تعداد ندارمنياز

مديتوانيمزين شما و كشش ذهن زانيبسته به ،يتسلط ،يشنهايپوز محدوده مجاز را از لحاظ تعدادكيخودتان باز همزمان
پادييخود انتخاب نمايبرا .ديبند باشيو به همان

رويشنهايشما داشتن پوزيمن برا شنهاديپدينو آموز هست اگر همانطوريول. حداكثر سه زوج ارز بصورت همزمان استيباز بر
و نه پول درآوردن، حاال اگر تعداد آنها در  ، مثالكيكه گفتم چون اصل بر آموزش است  شتريبايواحد كمتركيروز خاص

!ندارديچندانريبشود، توف

درقايدقPTMوگرنه اتفاقا حسن روشد،يتحمل هندل نمودن همزمان آنها را داشته باشيمهم آن است كه از لحاظ ذهن خالصه
منيهم بيبرروديتوانياست كه شما راياز زوج ارزهايشماريتعداد ، سفارشات خود ، وسپس همگ مختلف بهيثبت نموده را

و زند و به دنبال كار  !!!ديخودتان برويگامان خدا گذاشته

ااريبس مدنيخب، !ديآنچه شما خواسته بوديعني PTMبه روشهيسرماتيريهم از

انيتازه واردتيباتوجه به كثرت جمع كنميم فكر هيسرماتيريمد«مختصر را دربارهحيتوضكيالزم بود تا مجدداك،يتاپنيبه
شدم،يآن هستيكه درحال اجرا»يآموزش .خدمتتان عرض كنم، كه فوقا اشاره
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و پنجم .روز شصت

!اختراع کرد؟یچرخ را چه کس

پ نبرد و : ماخانبابايرنياستادباباپشونا

ھایجدال و دره !!مرتفع تبتیبر فراز قله ھا
!يعالاريسب

ايطبق معمول كنجكاو ميرانيو نبوغ ! كنديكار خودش را

زميبدون آنكه من بگوو بسياديتعداد و ،يارياز شاگرداولها  از خوانندگان مشتاق

ب هايمعمانيخودشان به ارتباط تنگاتنگ پيمطرح شده با آموزه » استادباباپشونا«يعنييفاركسو مرشد رمرديظاهرا متضاد دو
!برنديميپ» بابا ماخانينريپ«و

م ماجرا ا شودياز آنجا شروع اكيهريرانيكه دو  از خانه خودنشسته انديدر گوشه

م ،يو غوطه ور در فقر كامل منابع آموزشيو پژوهشيتا در نبود هرگونه ارتباطات علم كننديو باتمام قوا تالش

 !! را از نو اختراع كنند» چرخ«بناميابزارشيهركدام به ضم خو

چن غافل ا22بهبيقريابزارنياز آنكه ، (!) نئوناندرتالييمرزها توسط انسانهانيهزار سال است كه در خارج از  اختراع گشته

ها12بهكيو نزد زميهزار سال است كه در جاده زنيمغرب ،دنيو درشكه ها درحال چرخهايگارريبه  است

هاريتصاويو حت نيو طرح واره دزيآن پ6ازييايو اسپانيليبرزيغارهايها وارهيبر گشتهيتا به امروز نقاششيهزارسال
!است

م اما ا شوديچه انيكرد كه پنياديببخش(يرانيدو جوان ويارتباطات علميبرايعدم وجود هرگونه امكانليبدل!!)يتبت رمرديدو
،گريكديبايآموزش

و انرژديبا و حواس هايخودشان را بجايتمام هوش ويقيتحقيآنكه بر انجام پژوهش و مراودات دستاوردها  افتهيمشترك
 خود بگذارند،يبوميها

هاديبا و پنهان از چشم داروغه شهر به خلق برهان ! بپردازند فاركسبودنياثبات عدم هرميمستدل برايصرفا درخفا

هيو حت اچياگر ب افتندينيچاره شا رنديرا بپذ فاركسبودن (!!)يضويبا آغوش باز خطديتا بودن آن مصونيهرمرياز عواقب
!!بمانند  . . .

ايعيلذا طب انياست كه پنياديببخش(يرانيدو جوان  گر،يكدييبدون اطالع از دست آوردها)يتبت رمرديدو

مكيهر و مخترع ابزارنيورزند كه خودشان اوليجداگانه اصرار پديمفيمبدع !!بوده اند» چرخ«بنام شرويو

پميدور نشويداستان اصل از پ رمرديكه همه اختالفات دو و دوستانه در كوهستانهايرو ادهياز آن  مرتفع تبت آغاز شد،يمستانه

م»ماخانيرنيپ«از» استادباباپشونا«كهيهنگام سايتا لخت خواهدياجازه اهيرا بر . بلند به استراحت بپردازنديتپه . .

م ماخانيرنيپ و اطراق در آن مكان سرباز ! زندياز نشستن

و مقامات عرفان م داندينمشيخويو آنجا را مناسب شان :كهديگشايو لب به اعتراض
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پ«- سا ماخانيرنيچگونه ممكن است ، بر اهيبزرگ هيتپه آن» ماژور«ازياثرچيبخسبد كه ه بودن در و بايسازگارچينباشد
»!اش نداشته باشد؟يفلسفيآموزه ها

ا«-:كه زنديموياستادبابا غر رو! رمرديپيهان ميبه چه ايكنياعتراض درستين» ماژور«قله بلند همانا اگرچهنيكه كه
ا ! است» كامل«بسيعوض قله

م« ! توان در پس آن سنگرها گرفتيو

پينايو چه بسا جنگجو« اشيكه ازيننياز و از آتش دشمن در امان مانده اند؟نيدر پناه ، جان گرفته اند »!! قله

و انزواو استادبابا ماخانيرنيپو جدال معروف ايسيكه به قهر پنيساله هم انجامديمگريكدياز رمرديدو منياز  گردديجا آغاز

. . پ. و انزوا ماخانيرنيو جدال معروف ايسيو استادبابا كه به قهر پنيساله هم انجامديمگريكدياز رمرديدو جا آغازنياز
! گردديم

ا جيكاغذيكه استادبابا برگه ا اورديم رونيببياز هاي، كه بر آن نقشه و دره ، ثبتيكامل از قله ها و مقدس تبت مرتفع
. گشته است

پ آن رديگيم ماخانيرنيرا درمقابل چشم

ش ، به و كند،يميرا تداعيتبتياستهزا سنتكيكهياوهيو مدادش را . دهديميبه دست

م دق خواهديو از او هاقيكه محل و دره !ماژور را در آن نقشه مشخص كنديقله ها

م ماخانيرنيپ مريزكهيو درحالرديگيقلم را بدست هافيتعر كنديلب زمزمه و دره ميماژور را برايقله ها :كنديخودش تكرار

ها قله و دره :ياصلاي( ماژوريها (

ها- و دره مي، نقاط ماژورايياصليقله ها تغ دارانيخرتياكثرليهستند كه  كند،يمرييو فروشندگان بازار

ا دريبه گونه پيروند صعودكيكه اگر بعنوان مثال اشيتا خرنياز در داراني، غلبه با نسبتنيا» قله ماژور«بوده است،
م پ/ گردديمعكوس و نزوليشيو با ، روند بازار معكوس گشته .شوديميگرفتن فروشندگان

هانيبنابرا- و دره كل رجهتييتغ» ماژور«يقله ها ميروند  دهند،يبازار را نشان
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م .گذارنديمشيبه نما دهندي در ابعاد كوچكتر رخ

ش... كوهستان را بطور كامل عوضبيهستند كه

و سرپاييخود صرفا با سرباالرير مس يهاينييها

مگريكدييدرباالبيه ترت .شونديظاهر

قابلزينيچارت به سهولت با چشم خالير رو

م،يكن افتير

(دهد ياز مثبت به منفيمكديعالمت جبريعني.

ها اورديت درم و دره ماژور را بصورتيتا قله ها

 
.در درون داردزيم

اريپ »!يو فرسوده گشته

 به سبک پشوتن دوره متوسطه

تغ)يفرعاي(»نوريم«ي دره ها را كهييجز راتييصرفا

بكي را با م،يكنانيمثال ملموس

غ ييكوهستان همانند قله ها و و دماوند رهيمانند توچال

كوچك هستند كه كوهنورد را در ييصرفا مانند تپه ها

و دره ها  روند است،صيدر تشخ ماژوري قله ها

ويروند صعودكي ديكي، پله به پله بهيگريپس از

و واضح هستند كه برياصلاي ماژور ، آنقدر بزرگ
.د

ركيكه حتما صحت انتخاب خود را از درياضيابزار

زيآنها از مكد بگريو نكته :كهميريكمك

، مكد و دره ماژور مرييتغ كباريحداقلي قله دهيفاز

م كاغذ به حركتيو دستش قلم را بررو رسدي اتمام

، آهنگ ميتبتي به استهزا آمهيكناييكه معنا خوانديرا

: شرح استنيبديس

ارمرد بيول!يهستيخجسته از حدشيافسوس كه

م و شروع به نگارش :كندي بدست گرفته

ب فارکس

و درريساكهيدرحال قله ها

رمياگر بخواه- منظور خود

كوكيدر ماژوريقله ها
 كنند،يم

هاكهيدرحال ص نوريميقله
م . سازنديموقت مواجه

كاربردنيدرواقع مهمتر-

دركهيهنگام يبعنوان مثال

ها- و دره ياكثر قله ها
مصيتشخ باشنديو مشاهده

مياما اگر اصرار داشته باش

آصيتشخيبراميتوانيم

بي– نكته قندر فاصله هر
تغاي .)كنديمرييبرعكس

به ماخانيرنيپيها زمزمه
:ديمشخص نماريز

ويمياستادبابا لبخند زند

ترجمه آهنگ به زبان فارس

پ!مايرنيپ«- رميالحق كه

سپس استادبابا قلم را بدسو
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هافيتعر و دره :» كامل«يقله ها

ها- و دره ميبرايمناسبيمكانها» كامل«يقله ها .باشنديسنگر گرفتن بعنوان استاپ الس

ا» كامل«قلهكي- كهيقله .شكسته شده باشد»متيق«آن توسط دره ماقبل است

ا» كامل«درهكي- كهيدره .شكسته شده باشد»متيق«آن توسط قله ماقبلاست

هافقطينزولروندكيدر- و دره كامل قابل تعرفيكامل قابل تعريقله .باشدينمفيهستند

هافقطيصعودروندكيدر- و قله كامل قابل تعرفيكامل قابل تعريدره .باشدينمفيهستند

نم كاملدرهايقلهكيكهيتا زمان- ، ازيشكسته نشود تغ شسكت روندتوان .آن مطمئن بود رجهتييو

ها- و دره : استتي، صرفا در دو موقعكامليدرواقع كاربرد قله ها

الس- اول (هنگام انتخاب استاپ )M15گرفتن همسو با روندشنيبعنوان مثال هنگام پوز.

(روندكياز شسكته شدن نانيهنگام اطم-دوم )M5 شكست رونديبعنوان مثال هنگام ورود برمبنا.

هانييتعيپس برا- و دره ،ديدهصيرا تشخ روندابتداديبا» كامل«يقله ها

،كهيو سپس مادام  روند مذكور شكسته نشده باشد

م اايقلهنيآخرديتوانيدر هرلحظه .ديبنام كاملدرهايرا كه شكسته شدن آن معادل با شكسته شدن كل روند است، قلهيدره

ها» كامل«اطالق صفت نكهياتايو نها- و دره پايرونديبه قله ها يبيامر) اصال وجود نداردايو(استدهيرسانيكه قبال به
بيمعن .كاربرد استيو

كشو ، پاسخ معمايريتصو! كنديمريزريتصودنيسپس استاد بابا شروع به ليسبيكودكانيشادكيپيكه تا صدها سال بعد
!گردديم(!!) كلفت

و دره كامل برمبنا و شكست روند تعريباتوجه به آنكه قله  شوند،يمفيروند
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كنيبه روند نزوليو از ابعاد بزرگترميبه باالتر بروميفرميتاكياگرنيبنابرا هام،يمذكور نگاه و دره رايقله ها كامل آن
ز مريبصورت :ميكنيمشاهده

كسيعني زيبعنوان مثال اگر  سل استاپ بگذارد،شنيپوزكيBدرهريبخواهد در

الس«و مناسب بعنوان كاملقلهكيAقرار دهد چون فقط قلهAقلهيابتدا حدضرر خودش را در باالديبا . است» استاپ

مشنياما پس از فعال شدن پوز ، دزينCاستاپ خودش را به قله توانديمذكور قلهكيبهليتبدزينCقلهگريمنتقل سازد چون
.گشته است كامل

پنيو بد  لجوج باال گرفت، رمرديسان بود كه مرافعه دو

س و جدال ايو قهر همقايدق شانيساله .ديلحظات آغاز گردنياز . .

پ مگريكديبه رمرديدو هر كننديپشت اكيو و دانشجويجداگانه را در تبت برايمدرسه .دينمايمسيخود تاسانيشاگردان

س مياكنون كه مراني، همچنان دانشجو گذرديسال از آن ماجرا ه دانيو ،گريكديازيدل خوشچيآن دو استاد،  ندارند

ب و ها گاهيو گاه علنيسنگيي، نبردهايعبثيبه بهانه مگريكديهيرا بر !كننديآغاز

ا ، مجموعا نزديسنيدر ب 100بهكيسال انياانيدانشجونينبرد  گشته است، جاديدو مدرسه

و 61.8از مدارس معتقدند كه برندهكيكه هر ، د 38.2از آنها را خودشان !بوده استيگريرا

هايدر برخ چنياز افسانه ، در همان كوهستان معروف، هنگامنيكهن پكهيآمده است كه استادباباپشونا  ماخانيرنيچند قدم را از
م م شود،يدور :كهشديانديبا خود

و درهنيايول«- پ» ماژور«قله !روندصيشاگردانم به جهت تشخياست برايگفت، عجب ابزار خوبمايرنيكه . . »؟.

ايول چش افتديميناگهان چشمش به پروانه ايبهاريشهد گلهادنيكه درحال مني، درمقابلش از . پرديسو به آن سو

م پريدگريد...ديايو تا استادبابا به خودش و .فرسنگها از او دور گشته استمايرنيشده است
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شديانديمنيز باباپشونا دور شده بود، با خود چن

شاگردانم به هنگام دفاع دربرابر حمالتي برا

ني آب وميتبت را به دو . كرده است . .

، جناب آقاده .يآزادماينيام

1389

.م

 شوديميوارد دفتر جناب قار!)يرانيا درانيتر:

) سردسته گروه تبهكاران(از استادبابايديجدي ها

م- استادبابا هستند .خورديبه چشم

!ديمرزها مخابره نماي در آنسو

 به سبک پشوتن دوره متوسطه

پنديگويم اكهيهنگام ماخانيرنيكه صرفا چند قدم را

استيكه باباپشونا گفت، عجب سنگر خوب»كامل

مس افتديميه كبوتر آانيپايبريكه پروازش، آسمان

./نژادي مشور

، تقديش ند كنميمميآن و همكار هرگز ديبه دوست

پام،ي كرد 9 ماهيد19/.ميرساندانياما مشابه به

و ششم روز شصت

!بخش سوم- ھولمز
ايگروهبي هولمز در تعق ديببخش(يرانياز تبهكاران

مري و مبهم روبرو م شوديگنگ هيكه پندارد طرح
» ... بروكر ها استهيل

از استادييكه آشكارا دست خطها- چند كلمه مختصر

برريزريتصاويتا معندي و ديارا بفهمد دكترواتسون

ب فارکس

چننيو همچن نيافسانه ها
:كه

و درهنيايول«- ك«قله
!!دشمن . »؟..

و در همان حال چشمش به

پشوتن-يراو/.انيپا

:نوشتيپ

داستان را با تمام حوانيا

ك كه اگرچه متفاوت آغاز

ھریتصاو شرلوک
شرلوك«- از قبل خالصه

تصاويدر آنجا با تعدادو
علديجديآغاز حمالتيبرا

، صرفا در پشت هر عكس

كن به يشرلوك هولمز كمك

:اولریتصو

پشت متن
-عکس 

استفاده از
یبرایمکد

ف !بويرسم
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!!رندي ھم بگ

 !!!خودشان آمدند

 به سبک پشوتن دوره متوسطه

اريت من را دستگ ھ نھایکنند، بگذار ھمه را

پاکیشری خودیجرم ھا که خودشان با

:

م
بای
!

ھا
را2
!د

ب فارکس

:پنجمریتصو

اگر قرار است-متن

:ششمریتصو

یھم باقنیا-متن

دومریتصو

عدم- متن
یارتباط مکد
ف !بويرسم

:تصویر سوم

به بچه- متن
200کهدیيبگو

ھم اضافه کنند
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مذكور را فعاليشنهايقبل از آنكه پوز»متيق«ه

:صادر گشته است شنهايپوزهي

ول) Instantاي(يت فور قاعدتا شما اگريگرفتم،
ق هودهيب تانيشنها بهمتيفعال شده باشد، چون هرگز

 
سليباي ها !و

BuyStop/SellStopميريبگ،

 !! انددهيط كش

 به سبک پشوتن دوره متوسطه

و ھفتمروز شصت

!نگیدرود بر پند
. دنديو خوابديدي . .، و معلوم نشد كه عاقبت

رس» خوابالو«و» پركنده« و كارشان به كجا !؟ديآمد

بميشد بديشد داريو . شدند داريو . كهميديديهمگ.

و لذا دستور ، يكل» كنسل شدن« سمت باال عبور نموده

، بخش را بصورتكي چون درحال خروج از دفتر بودم
س شنهياز پوز چكداميهدينباديعمل كرده باش گنالهاين
ن  ...ديرس مذكور

ا! instant بصورت هنيو فغان از شهوت فشردن دكمه

ميمعامله كردن را كنار بگذار instantه

هانگي صرفا بصورت پند ellStopيو فقط با سفارش

ميخودبخود از فهرست معامالتمان !گردنديحذف

ه اند بودنگي چون پند

،متيقنيفاصله از آخرپي  بازار

و بدون ضرر كنسل گشته اند ! اصال فعال نشده

ا !! pendingنيو درود بر

، دور معامله كردن را به كل خط instantكردن صبر

! بازار همچنان افتضاح است: كهشود

ب فارکس

ا !نستنتیامان از
يو خوابميديكه خوابشبيد

س « گناليجه بر سر آن دو

بيول ش داريامروز صبح كه
 كرده باشد

س M15يآبنگياز موو به

و چو البته من اشتباه كردم
و منطبق بر متن طبق روش

از آن اعداد مذكو چكداميه

ا كردن بصوديترنيامان از

كهميكننياگر همه ما تمر

صيشنهايو پوز خودمان را

اياريبس ميضررها نگونهياز

چيچه بسا معامالت كه فقط

پايكيو صرفا بخاطر يدو

آنكه استاپ بخورند،يبجا

ا /! instantنيامان از

پ كشهيو سالم بر آنانكه با

شيمنياياخالقجهيپس نت
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PTM یزمانفتيشکيتکن«و«:

آميدانينم بيبازار باالخره از خواب زمستانايكه ر؟يخاي شوديم داريخودش

ب آ داريو اگر قرار است سرانجام از خواب ناز . فردااياتفاق امروز خواهد افتادنياايشود، . !؟.

ا«را صرفا بعنوانريزيگنالهايسنيبنابرا س زانيمصيتشخيبرا»يمظنه ، در م ستميقدرت بازار ام. كنميخودم ثبت كه دوارميو
ن ، بنا بر بازارزياگر امروز بيكماكان و هيرنج ا چكداميرمق باشد، انشاهللا . اصال فعال نشوند گنالهايس نهاياز . را. كه اگر راستش

سياديبخواه و قدرت روشنيكم قدرت، بزرگتريدر بازارها گنالهاين فعال نشدن !باشديم PTMحسن

نينكات كنميميسع آنيآب نشد، الاقل حواش مانيبرا»گناليس«آموزش بدهم، تا اگر خود تانيبرا گنالهايسيدر البالزيرا
!!نان بشود مانيبرا

و گذارميم تانيموردنظر را برايزوج ارزهاريابتدا تصو مشيرايو بعد شروع به .دهميمحيو هركدام را تك به تك توض كنميمتن

: گنالھايسریتصو

ا كنميمديبارهزارم تاكيبرا و نبايصرفا آموزش گنالهايسنيكه ، بيو نظر شخصليبدون تحلديهستند ابيخودتان گدار به
عديبزن !ديريبگشنياز روز دست من پوزنايو

پيدرمورد سطح مقاومت خواهميم وزلندينيمثال برا ايروشيمستحكم كهسكيرنيآن صحبت كنم، پس اگر من را كرده ام
ادنيقبل از رس دلرميبگشنيپوز Congestionسطحنيبه هم شودينملي، شونيكه شما هم لزوما .ديخطر را متقبل . .

:یخطوط رنگحيتوض
كن- تاريبهتر تصاوشينمايكه صرفا براديتوجه ام M15بجزيباالتريهمايفرمياز .استفاده كرده

هايرنگ نقطه ورود برمبنايآبخطوط- و دره م m15ايm5يقله ها .دهديرا نشان

ميكييرنگ حدضرر را برمبنا قرمزخطوط- .كندياز سه روش آموزش داده شده مشخص

، مقاومتهااهيسخطوط- مشيپيرنگ .دهنديرو را نشان
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:اروپا به د[ر گاوچرانھایورویفروش گناليس-
تنتيو وضع M15ميفرميبا نگاه اول به تا و درهم بهيبراطي، بوضوح مشخص است كه كه شرا نگهايموودهيبهم فشرده ورود

!ستينايبازار مه

آ شده است، استفادهيرنج طراحطيمواقع خروج بازار از شرايكه برا» روش ورود زودهنگام«از دستورالعملميتوانيماياما
خ!م؟يكن ! استريبازهم جواب

نياز دو شرط الزم برايكيرايز تا نگهايموويروند قبلرايز!ستيورود زودهنگام صادق و M15ميدر !باشدينم STRهمسو

آديپس چكار با ؟ .ميآن را كنار بگذارديباايكرد . !؟.

عجكيميخواهيم!ريخ !ميانجام بدهبيكار

جدكي محديكار ا(!!) رالعقوليو !!ميكه تاكنون مشابه آن را انجام نداده

تا PTMيزمانفتيش !درجه باالتركيميفرميبه

ز كنرياگر به شكل مد،يبا دقت نگاه اديشويقاعدتا متوجه :ميكه چكار كرده

ا. بله !دياحتماال درست حدس زده

ا تاميفرض كرده شكي،ميفرميكه هر ، !كرده باشددايپفتيدرجه به سمت باال

ايعني ا نطوريبعنوان مثال با خودمان تاميتصور كرده !است M15همان M30ميفرميكه

ال M30مثال همانزينH1و و !آخرياست . . .

سياكنون بجانيبنابرا تا» روش ورود زودهنگام«و بعنوان مثال PTM ستميآنكه ، در عميبكار ببر M15ميفرميرا يمناي،
تاميتوان و قواعد را درباره .ميكنيم ادهيپ M30ميفرميهمان اصول
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ه غرييتغيخاصزيچچيقاعدتا و تارگتهارينخواهد كرد، شديمان اندكياز آنكه صرفا اندازه استاپها . بزرگتر خواهند

بيهاميفرميتايرا برا PTMيعني!ديكار را نكننيا گفتميمشهيالبته اگر خاطرتان باشد قبال هم ، !ديگدار به كار نبريباالتر

بيول رونيروز تمر60ازشياكنون پس از گذشت رو PTMهياصول اوليو ممارست بر و مبانيآنقدر بر روشهياولياصول
ا بردهيپ» فشاردهنده ماشه«بعنوانM5به نقشايو»ستميسيقطب نما«بعنوان M15كه بعنوان مثال به نقشديمسلط شده

.ديباش

همميو اكنون اگر به شما بگو شنييپاايبه باالترميفرميتاكيدو عنصر را بعنوان مثال به اندازهنيكه گريدد،يبدهفتيتر
 نخواهد نمود جاديا تانيرا برايابهامايمشكل چگونهيه

اكيهر نقشكهستيو صرفا كاف تانياز ،ميفرميدو تا» ماشه«و» قطبنما«يعنيرا درجه متفاوتكيازيديجدميفرمي، به
!ديياطالق نما

تاياز طرف و ذهن شما با و تاثيمهايفرميقبال چشم ، رويريمختلف .آشنا شده استيبه اندازه كاف گذارند،يمگريكدييكه بر

م .دييتجسم نما شوند،يمدهيامواج كوچكتر را كه درون امواج بزرگتر بلعديتوانيبه سهولت

اايو ، مشاهده كرده تا كندل منفردكيكه چگونه صرفاديبرعكس ، برايهاميفرمياز يهاميتايپيامواج چندصدپيغول آسا
تعنييپا ، !كنديمفيتكلنييتر

رويمهايفرميتاينگهايرا كه موويريتاث) بصورت ناخودآگاهيحت(قبالنيهمچن و وضعيباالتر بر و هوا درتيحال بازار
منييپايمهايتا ا گذارند،يتر نديبارها تجربه كرده ميهاميتاينگهايبه مووينگاهميو صرفا با ، كه انتظار چگونهديدانيباالتر

و فردايرا برايبازار بايامروز .ديداشته باشديخودتان . !؟.

دنيبنابرا حدگريامروز و پختگياز كمال ذهنيبه آن شكيرا PTM«ميكه اگر به شما بگوديادهيرسيچشمي، فتيدرجه
چ»!ميدهيميزمان و منطقزيبه نظرتان همه ! برسديكامال معقول

ع بهكيمانندنايو و و سنگر خود را ترك نموده و مهمات خود را برداشته و اسلحه و بساط سرباز كه به دستور فرمانده خود، بار
مايجلوترزيخاكركي  رود،يعقب تر

ن بيو ابزارها زاتيهمه تجهزيشما ، ، با خودتان برداريخود را و به سهولت تاديدغدغه درجهكيازيميفرميو آنها را به
جد!ديتر ببرنييپاايباالتر  !!ديخودتان را در همانجا مستقر سازديو سنگر

.ميو روش ورود زودهنگام برگرد ورودالريخب، به مثالاريبس

تاميگفت ن M15ميفرميكه اگرچه شروط الزم در نازيهمسو با جهت موردنيو بعنوان مثال روند قبل ستند،يبرقرار اما ست،يمان
چ تاكيرا به اندازهزياگر همه كنم،يباالتر ببريميفرميدرجه به م M15همان M30كه بعنوان مثالميو فرض دريما باشد،

د ودزودهنگاموريآنصورت شروط الزم برا :خواهند بود چونايمهگري،

.بوده است STRوينزول M30دريروندقبل- اول شرط

تايروند فعل- دوم شرط .باشديم STRوينزولH4وH1يمهايفرميدر

ميبرا M15مثال همان M30با فرض آنكهنيبنابرا  باشد،يما

،M5مثال همانزين M15و  سابق است

پ زشيدو سفارش هاريفروش مختلف را در هايكه قبال برايهمان كاريعني.(ميكنيمفيتعر M15و M30يدره يدره
M15 وM5م !)ميداديانجام
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:انتخاب نقاط ورود-
:بخش اول-1

 M15درهيبرمبنا
SellStop#1 0.1Lot EURUSD@1.2905 

:بخش دوم-2
 M30درهيبرمبنا

SellStop#2 0.1Lot EURUSD@1.2870 

ز ضخريدر شكل ام تانيبرا بنفش رنگومينقاط ورود مناسب را با دو پاره خط :مشخص كرده

!د؟يمالحظه فرمود

دق! راحتاريبس همقايانگار كه تاميدارشهيمثل .ميريگيمشنياستاندارد خودمان پوزيمهايفرميدر همان . .

:حدضررنييتع-
بااريبس !م؟يكجا بگذارديخب، اما حاال استاپها را

هنيا !ندارديكارچيهم

كننايع ، فرض و راست به ترتريكه در شكل باال، تصوديمشابه قبل تابيسمت چپ يعنياستاندارد خودمانيهاميفرميهمان
M5 وM15 باشند!

تااينيبنابرا مكيباالترميدر م،يرويقله به عقب

تاايو ، دو قله به عقب خواهنييپاميدر اميتر و استاپها را به ، منيرفت :ميكنيشكل انتخاب

SL(M5) = 1.2965 
SL(M15) = 1.2995 

د نگريكه البته نديبه تاكيازيحتما .هستند M30و M15همانتيدرواقع M15وM5كهستيچندباره

ا ، ننيدر شكل قبل ام تانيبراو قرمز رنگميضخييبا پاره خطهازيدو حدضرر را .نشان داده

:شرط کنسل شدن-
بانيا ؟مينگه دارديسفارشها را چقدر

ممينيتاببميمنتظر بمانديچقدر با !نه؟اي شونديكه باالخره فعال

ا ننيپاسخ : ساده استزيسوال

ميهمان كارقايدق !ميكرديرا كه قبال
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.باشديم M15يآبنگي، عبور از موويمعموليشنهايپوزيشرط كنسل شدن برا

م» روش ورودزودهنگام«يكه برمبناييشنهايپوزياما برا طبطيباتوجه به آنكه در شرا شوند،يگرفته  M15ينگهايمووتايعيرنج،
د خوابند،يمگريكدييبررويهمگ مذكورشنينكردن پوزايبعنوان مرز كنسل كردن M15يآبنگياز موو توانينمگريپس

!استفاده نمود

تاشنيشرط كنسل شدن پوز» روش ورود زودهنگام«درنيبنابرا ! است STRطياز شرا M30يعنيباالترمي، درواقع خروج

:به عبارت بهتريعني

:» روش ورود زودهنگام«در شنهايشرط كنسل شدن پوز- نكته

باييشنهايپوزيبرا م» روش ورود زودهنگام«كه تا» كنسل شدن«شرط شوند،يگرفته  STRطيباالتر از شراميفرميخروج
قايو .است M30قرمزنگيمووازمتيدرواقع عبور

چ ، پس شرط الزم برادايپ»يزمانفتيش«درجهكيما به اندازهيبرازيواضح است كه اكنون كه همه كنسل«يكرده است
.قرار دارد 1.2940يكه در حوال شوديمH1قرمزنگيبه عبور از مووليتبدزين» شدن

كشنياليو تكمشيرايو(!) خوشبختانه كشديمتن آنقدر طول پديكه بازار بطور كامل عقب رايشنهاياز آنكه پوزشيو مذكور
، خودش را به موو . رساند گناليس» مرز كنسل شدن«درواقع همانايH1قرمزنگيفعال كند

ز :ديي، مشاهده بفرمايبازار را در لحظات فعليواقعطيشراديتوانيمريدر شكل

قنيبنابرا تا 1.2940از محدودهمتيهمانطور كه گفته شد با عبور  STRطيباالتر از شراميفرميو خروج

گ» روش ورودزودهنگام«يبرمبناميكه قصد داشتيشنيپوز پميريبگ»يزمانفتيشكيتكن«ازيريو با بهره و ازشي، بطور كامل
، كنسل گرد !ديفعال شدن

صميكه قصد شكار آن را داشتيتيو موقع كل/!ديپر دماني، از هاهيو شد مانيرشته !پنبه

!و خمره روغنمان سرنگون گشت/!دينقش برآب گرد مانيو همه نقشه ها

كش خونيشبيكه برايو طرح مفصل !ديگرديخنثميبوددهيبه بازار
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ن !از آب درآمد هودهيبزيو تمام محاسباتمان

ا فاجهينتچيه گناليسنيو خالصه . نداشت مانياصال برايادهيو . اريبسيتا با روشديشما موجب گرديبه جز آنكه صرفا برا.
!ديآشنا بشو»يزمانفتيشكيتكن«مهم بنام

و كاربرديكيتكن»يزمانفتيش« ، كه درواقع اوليجذاب !باشديم PTM-2ورود ما به مقولهيگام برانياست

:نوشتيپ

ا !لحظه بازار همچنان افتضاح استنيتا

غNTZطيبا ورود به شرا ، سا وزلندينيشنهاياز پوزريكامل ، و فرانك .كنسل شدنديهمگ شنهايپوزريو كانادا

رو(فعال استاپ نخورده است وزلندينشنيپوز )باالتر از عدد رندياندكيعني. قرار دارد 0.7605ياستاپ من

نشنيو پوز .مانده استيهمچنان باز باقزيكانادا

ن كا،يبازار آمرييبا بازگشاديشا .بخورديتكانكيزيبازار . .

و ضرریمتوسط براریمقاد:»یزمانفتيش«در باب !حدسود
كه نطورياتيسردر وال استريباالگنيم :نوشته شده است

دن«- !ديخوش آمدنگيديترزيشگفت انگيايبه

حتيآوررتيحيايدن نيكه قهيثانكياززيخالق آن »!!خبر ندارد متهايبعد

ا بس نكهيالبته در هييو پرمعنابايزاريجمله ، قطعا !ستينيحرفچياست

اژهيبو پ«يعني PTMياز اصول اساسيكيبهزينيكه اشاره !دارد» ماركتيريناپذينيبشياصل

و هوااسيدرقيول ،يچند روزهنيايبا حال ميذره تاحدودكيبازار  !! رسديقناس به نظر

جدكي،ياميانيچنياحتماال بهتر بود برا روديپارچه ميبر رو دنديكشيجمله باال :آن نوشته شده باشديكه

دن«- و خوابالويايبه !ديخوش آمدنگيديتريكسالت آور

حتييايدن نيكه بنشيجلوهيثانكي تواندينمزيخالق آن و جلونديچارت بگدنيكش ازهيخمي، »!!رديخودش را

ميضرب المثل تبتكياديراستش امروز به :گهيافتادم كه

ميبازار«- ول دارشيبشهيكه به خواب فرو رفته است رو نهيبازاريكرد، ، »!كه خودش رو به خواب زده

اهيالبته ميرانيضرب المثل :گهيهم هست كه

ايروش بلدهيتويوقت«- ميخوبنيكه به س(!) زنهيبهت استاپ نم گنالهاتيخب چرا همه ؟يريگيرو برعكس »!!پسر خوب

فايول ، كامال برعكس هم كه ! ندارهدهيخب

س سيگناليچون مثال از اون سه چهارتا ، كه اگه بخواهپيپ60فرانك حدود گناليكه صبح گفتم، روميدر سود فرو رفت همه
اميريبرعكس بگ  !!!ارهيپدر حساب رو درميكيني، باز

شميو نابهنجار بازار كه بگذرعيفجتياز وضع ارخب،يبس !ميرسيم PTMو جذابنيري، به بحث
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بيدر روزهايكه حت و نيرنج ا توانديمزيرمق !) م؟؟يندار خكوبيميبرايشكلك بهتر(خكوبيمينجوريمخاطب خودش را
!بنشاند توريمونيپا

م،يصحبت كرد»یزمانفتيشکيتکن«درباره قبال

ا ه PTMنيماشديتوانيم نكهيو ، بدون آنكه و تجهكيچيخودتان را تغياصول اساسيوحت زاتياز ابزارها تارييآن ميكند به
شيهاميفر تاييتهايو مشابه موقعد،يبدهفتيمختلف ا M15وM5يمهايفرميرا كه قبال در تاد،يتجربه كرده يمهايفرميدر
.دييشكار نمازينگريد

ا ايهاتيو صرفا در موقعيرا به درستكيتكننياگر مد،يآل بكار ببردهيصددرصد تيكه تعداد موقعديشويناگهان متوجه
مييها روديتوانيرا كه هرروز !دهديمشيافزايكامال تصاعديبصورتد،يريبگشنيآنها پوزيبر

چميگفت شيزيكه تنها سفتيكه پس از تغ ستميدادن ز افت،يخواهدريياحتماال و اانياندازه حدسود هم كامالنياست كه
ميعيطب .باشديو معقول

ش وزشيدادن الزاما منجر به افزافتيالبته در شودينمانيحدسود دهيااريبستيموقعكيچرا كه ممكن است بعنوان مثال شما
و در بسكيآل دواريبازار س STRكامالM5و M15يمهايفرميتايپرقدرت، كه هر تا ستميباشند، ميخودتان را به سمت

پاكييمهايفر شنييدرجه تايبدهفتيتر و با قرار دادن جاM5ميفرميد روM1يبه و درهيشروع به معامله كردن بر قله ها
!!ديينماM1يها

بهيآن را كه بصورت عملياز دوستان هنوز آمادگيوارد آن مقوله بشوم، چرا كه ممكن است برخ خواهميالبته االن نم شروع
تاديتر و از طرفندينمانييپاميكردن در چنيرا نداشته باشند صرفايدادنفتيشنيبازار هم آنچنان افتضاح است كه مسلما

شد تانيمنجر به بدتر شدن اوضاع برا !!خواهد

رو دكردنيتريدرواقع برا اM1يبر اكيمگر آنكه سكان تاپمينداريچاره ، به دست بازار بسپارنيرا به روال تاميشصت روز
و اولنيدر اول پيفرصتنيروز و حركتشيكه ايآمد، و پرقدرت در بازار از جاديبزرگ آنيمثال عملكيشد، با استفاده ، به

.ميمقوله بپرداز

چ ميزياما شيهاميفرميتايبرايبيو تقريحدوديريمقادم،يبگو تانيبرا خواهميكه االن فتيمختلف است، كه درصورت
هر PTMدادن تاكيبه ااريمعكيبعنوانديمختلف، بتوانيمهايفرمياز كننياز :دياعداد استفاده

م،يپژوهش آماركييجدول فوق برمبنا تايگرفتن از اندازه موجهانيانگيو با ايمهايفرميمختلف كه معموال در  جاديگوناگون
ا.، بدست آمده است گردنديم پونددالرزينيوتاحدود- ورودالرييعنيبازاريزوج ارز اصليآمار طبق معمول صرفا برانيو البته
كه- دديتوانيم شمااستخراج شده است، .ديبسط بدهزينگريخودتان با استفاده از تلورانس روزانه هر زوج ارز، آن را به اقالم
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و دره ھا :کاملیدرباب قله ھا
م هانيا رسهيبه نظر و دره ن ارنيرو درن PTMتا كامال پدر» كامل«يقله ها  !! ستنيول كن

هاكيامكان نداره من در طول روز به تاپ و چندتا سوال راجع به قله ها ودره ، و پاسخ سر بزنم !كامل مشاهده نكنميپرسش

!؟»در طول روز«اصال چرا

!!مهربون خودمون اونجا حضور دارهيسر بزنم، قطعا حاجكياگه نصفه شبها هم به تاپيحت

دكيتنه چراغ تاپكيكه  !!!اشتهرو روشن نگه

 مهربون)محمد( حاج صالحلهيبوسينوشته اصل: قول نقل

عز با  Special Special Thanksتشكر از نوعكيوزيسالم خدمت شما جناب پشوتن

چپ(كيشكل شماتهيقسمت سوال من بودنيبنده كه مهمتريسوال قبل"ج" در مورد قسمتدينيبب-1 مربوط به سمت
:گذاشتم) چارت

ادينيبب باايكامل استايآ1قلهمينيببميخواستيم نجايما كندينه پس قميصبر نييپااديم2تامتيق! رو بزنهيكف قبلمتيتا
مشهي، اما موفق به عبور از كف قبل نم م3باال قلهرهيو مكي، بعدا3كه از قضا( سازهيرو درمتيقتيو درنها!)شهيقله كامل

كف4نقطه حيكه براشهيميموفق به شكستن . است!ياتيما

ا ق نجاستيحاال من سوالم پا2كفمتيكه اگر مليتر تشكنييرو و موفق به شكست كف قبل هشديداده بود وچيكه حرف
ايثيحد ، اما ق نجاينبود بكيوسطنيامتيكه همييساخته بعد رفته اون كف كذا)3(ربطيقله و باز رو شكسته اشكال نداره؟
ا  قله كامل؟كي،شهيمكيوجود قلهنيبا

ا زنياايو نريموضوع با نقل قول حق نجايا ست؟چونيدر تناقض !!تا دره ما قبل شكسته2قتيدر

:كهنيايو اما سوال بعد-2

كندينيبب درميفرض تاميخواهيميروند نزولكيما طبق متد شما پسم،يبششنيوارد پوزقهيدق5ميبر اساس شكست روند در
بگكيپشتديبا هايروند نزولكيدر-كهنيحاال شما فرمودم،يريدره كامل سنگر و درهفيكامل قابل تعريفقط قله هستند

كلنيا خوب. !!! باشدينمفيكامل قابل تعر ميها كه ، البته من فكر كار اشتباهيجاهيخودم دارم كنميبا هم تناقض دارند
 كنميم

او سوال آخر-3 خنيا نكهيهم و كامل ظاهرا بكيبهم نزديليماژور و اصال الزم هست بشكيتفك نشونيهستند ؟؟؟ميقائل
پ توانيمايآ!يبعبارت اخر  ماژور است؟وتيپكي، حتمايكاملوتيگفت هر

و سپاس از پاسخگو ديشادكام باش/ شما بزرگوارييبا تشكر

ميتو كه پوست ما رو كند!! تو كجات مهربونه؟/.يحاج سالم و نصفه شب سوال و ظهر  !!!؟يپرسياز بس كه صبح

.هر دو قله كامل هستند-1 سوال

تا» قله كامل«كي1قله  است) M15مثال(باالمياز
تا» قله كامل«كي2قلهكهيدرحال .باشديم)M5مثال(نييپامياز

تاكيزين2دره .است)M5مثال(ترنييپاميدره از

تاكيزين)4هم سطح(دره شماره صفر .باشديم) M15(باالميدره از

ا تا نكهيحاال بسته به مشنيپوزديدارميفرميشما در كدام اديتوانيمد،يريگيسل هانياز هركدام از كامل كه مدنظرتانيقله
.ديبود استفاده كن
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بگشنيپوز) M15(يروند نزولكيدرميخواهيم-2 سوال .ميريسل

.ميوارد بشو)M5(يشكست روند صعوديبرمبناميخواهيم

زديپس با تا» دره كامل«كيريدر .ميكنفيسل استاپ خودمان را تعرشنيپوزM5ميفرمياز

ا و هم رونديبوده است كه هم روند نزولنياشكال شما در بايو هم دره مناسب دريشكسته شود، همگديكه ميفرميتاكيرا
ا .ديواحد در نظر گرفته

!به هم ندارنديربطچيه!نه-3 سوال

و دره ها هايقله ها و دره ، قله ها و اصليماژور تغيچارت هستند كه روند اصليبزرگ مرييچارت در آن نقاط .دهديجهت

و دره ها ميقله ها ، اايتوانند هر قلهيكامل نتليتشك» كامل«باشند كه صرفا بصورتيدره و قابل استفاده جتايشده باشند
.بعنوان استاپ الس باشند

 davoodtraderلهيبوسينوشته اصل: قول نقل

و تارگت هم بزرگتر ميشود، تعيين تارگت به چه صورت) بديهي است(در توضيح شيفتينگ روش گفتند فقط استاپ بزرگتر استاد
كه30ميباشد؟ يعني براي بخش اول اردر كه و براي بخش دوم دو(بوده50بوده و براي البته در صورت ثابت بودن تارگت

ب) جفت ارز اصلي .مل نماييمع ايددر اين حالت به چه صورتي

.ميادهينرس» تارگتيسازنهيبه«هنوز چندان به بحث

نهميهست دكردنيتر»يريادگي«در مرحلهيفعال ما همگ آن» پول درآوردن«و ! از

ايبرانيبنابرا زيخوردهيپيتيشنهايمهم است كه تعداد پوزنيمن صرفا زاديشما و و مبلغ سود درانيباشد خالص تان
، چندان براانيپا و هفته نميروز .ستيمهم

ايرا كه به درستيشنيكه اگر بعنوان مثال پوز خواهمينمنيبنابرا در سود فرو رفته است، به سبب بلندپيپ20و فرضاديگرفته
پ ، آن را بجانييتعشيبودن تارگت از پاديآنكه با سود ببنديشده .ديبرساناني، با ضرر به

عزبا/ مهربون)محمد(حاج صالحلهيبوسياصلنوشته: قول نقل زيسالم خدمت جناب پشوتن

س حدشنيپوزتيريمد ستميدر رويشما تا باكييكه من متوجه شدم، اگر فرضا بر ، همزمان xبه حجمشنيپوز2جفت ارز
شوكيالت در امينقطه وارد رسمتيق نكهي، پس از رديبه تارگت اول !ميكنيميفرسكي، حجم دوم رو

ميحاال من سوال ز خواميكه ايربطاديبكنم  موضوع نداشتنيبه

ا كننيسوال من زديهست كه فرض كن(فروش در نقطه مشخص شدهشنيپس از ورود به پوزريطبق شكل باديفرض كيفقط
باميحجم وارد شد ق)شنيپوز2و نه ممتي، رسريمسيتويول كنه،يبه سمت تارگت شروع به حركت و قبل از بهدنيخودش
، مثال مايآالحا سازه،يمYقله كامل به اسمكيتارگت بدYيرومياريبميتونيما استاپ رو باايميقرار  باشه؟كسيفدياستاپ

نقايچون من دق ولستيخاطرم جاي، بادياشاره كردييفكر كنم شما تغديكه استاپ حجم اول ، از طرفرييبدون اگهيبمونه
اYاديبمتيق ، مصون نگه خواهد شتريبيو ما رو از ضررها!!! هستيروند نزولفيشدن تعرليفيبه معننيرو لمس كنه

هم نجايادياگه تونست!!!! داشت  http://forum.iran-egold.com/showpost...&postcount=874.دينگاه بندازهيرو

 با تشكر فراوان

؟يا كه-ديتوانيم! بعله !!! سر صف؟يباز كه تو اومديحاج! بابا رو-و اتفاقا مستحب است جدياستاپ خودتان را بر  دتريقله
فيقله كامليعني/.دياوريب .شما باشدليشدن تحلليكه شكسته شدن آن معادل با
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و ھشتم .روز شصت

:بلندتریانتخاب تارگتھایبرایمثال
و صبح همگ !ريبخيسالم

ا بيبرا» صبح«چون مالكيول!! كه ظهر است نجايالبته و آغاز به كار بازار لندن است، اصطالحاسيشدن مردم انگل داريما
بخ:مييگويم !!ريصبح

م د كردميداشتم بازار را نگاه مدميو ميتمام زوج ارزهاانيكه از ، صرفا دو مورد هستند كه طيشرايتا حدود تواننديموجود
!ثبت سفارش را داشته باشندياالزم بر

كهديتا الاقل بدان كنميميدو زوج ارز را معرفنيانيبنابرا!! از منكر استينهيلذا باتوجه به آنكه امر به معروف خودش به نوع
و هركدام باالخرهيخوبطيمعامله كردن شرايبرا چكداميهگريديزوج ارزهايباق !!دارديمشكلكيكارشانيجاكيندارند

نيرنگ نشانگر نقاط مناسب برايطبق معمول خطوط آب و خطوط قرمز رنگ مزيورود هستند .كننديحدضرر را مشخص

؟!!پس چرا جامونده بود!! خوبهطشيشرايپوند هم كه طفلكنيا!؟....بابايا

اريتقص ، از بس كه نمنيخودش هست ز داد،يچند وقته اجازه معامله كردن رو بهمون رياصال چارتش بطور كامل رفته بود اون
مريم :خورديها داشت خاك
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فنييتع :يبوناچيحد سود با استفاده از ابزار

ا همنيالبته در ، كنپيپ30يال20ميكه بتواننيبازار افتضاح و سپاس دارديجايخودش به اندازه كافميرا شكار ! شكر

فيبرانيتمركياما بهرحال صرفا بعنوان سيتارگتهانييتعيبرايبوناچياستفاده از ز ورودالري گناليبلندتر، يبررسريرا بصورت
.ميكنيم

: كساعتهيميفرميتا- ورودالري

تايانتخاب تارگتهايبرا ، به سراغ سيباالتريهاميفرميبلندتر م،يرويم كساعتهيوقهيدقيمانند

م فكي،ديكنيو بعنوان نمونه همانطور كه در شكل مشاهده رويبوناچيابزار آنييموج غول آسانيآخريدو انتهايرا بر كه در
م مميكنيمشاهده .ميدهي، قرار

اايودياز نوآموزان به اشتباه از اساتياريبارها گفته ام كه متاسفانه بس كه نطوريجزوات خود  آموخته اند

بايبوناچيابزارفيادو انته روديرا صرفا پانيبلندتريبر روينقاطنيترنييو ميكه در مقابلشان بر ، قرار كننديچارت مشاهده
ا!! بدهند و نامعقول استيامرنيكه !كامال اشتباه

مس»متيق«كهدياگر فرض كن ، مانندريدر طول م» فنر«كيحركتش و مجددا جهش د،ينمايفشرده شده

ف رويابزاريبوناچيدرآنصورت منيايفشردگ زانيمياست كه از پايفنر، پيبرايانيتواند نقطه .دينماينيبشيجهش آن را

فاريبسنيبنابرا دقيبوناچيمهم است كه شما ابزار روقايخودتان را دهيهمان موجيدو انتهايبر گديقرار يريكه قصد اندازه
!؟ديآن را دار) Extention(جهشايانبساط زانيمايو) Retracement(يفشردگ زانيم

ن مزيدر شكل فوق فدييفرماي، همانطور كه مشاهده قرار گرفتهينزوليموج غول آسانيآخريدو انتهايبررويبوناچيابزار
 است، 

ن ريدو سه روززيو اكنون مسسيترياست كه بازار درحال مينزولرينمودن .باشديسابق خودش

و اتمامسيتريرانيپايبرايسطوح احتمال مرياخيوقفه در روند صعود جادياايبازار :باشندريزريمقاد توانندي،
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 1.3150:يبوناچيف%50سطح- 1.3085:يبوناچيف%38 سطح-

بريسا قپيپ 200ارشيسطوح به فاصله و لذا ترسيفعلمتياز ازشيبيچارت صرفا موجب شلوغيآنها برروميقرار دارند
اريحد تصو ميآتيهايريمگياختالل در تصم جاديو .گردديمان

باكينيا بديكنيسعديقانون است كه همواره شدشيتا از شلوغ شدن !ديكنزيپرهداياز حد چارت خودتان

كنيرا بررويسطوحايو هر روز صبح صرفا همان خطوط پاديچارت رسم ، احتمال تالقانيكه تا با آنها واقعا وجودمتيقيشب
!داشته باشد

و حتتيسطوح حماايرسم ده ها خط روند قپيپ 200ازشيبيو مقاومت كه بفرض حقيجارمتياز  قتايبازار فاصله دارند،
سيادهيفاچيه اريكردن صفحه تصواهيبجز !!نخواهد داشتدريتريسرسام برا جاديو

ھا از قله استفاده و دره :مھمیھا
ننياليحال كه بنده در حال تكمنيهرچند كه در هم ، بازار و به سرعت درحال بازگشت نمودن (!) شرمانهيبزينوشته هستم

 !! است

نميول تعميرويما هم از رو م!) ابافانه؟يرويتاحدودديشايوحت(اهداف بلند پروازانهنييو كماكان  !!!ميدهيخودمان را ادامه

ميسطوح بعد رو-تيبعنوان سطوح حماديتوانيكه كنيمقاومت بر هاد،يآنها تمركز و دره بويقله ها كهييآنهاژهيمهم هستند،
.قرار داشته باشندگريكديازيكيبه فواصل نزد

هاي، تعداديبعنوان مثال در همان شكل قبل و فشرده در ناحكينزدياز قله قرار گرفته 1.3190يال 1.3130نيبهيبه هم
هر. اند باكيكه سكياز آنها را اماهيخط .رنگ مشخص كرده

هايبرا و براميضخيمهم تر از خطوط مشكيقله هاياستفاده كرده ام .تر از خطوط نازكفيضعيقله

قيپيپ60هيناحكيوجود ميو فرعيكه شامل حداقل چهار قله اصل مت،يدر مقابل دريجديبه مانعليتواند تبديباشد،
!بشودمتيقيبرابر حركت صعود

رويهنگام انتخاب تارگتهانيبنابرا و ايخودمان دشوار اپردازانهيبلند نهيناحنيعبور از مزيرا !!ميگريدرنظر

و خوابالو است شوديبه هرحال نم ن(!) كه چون بازار كم جان و كـركره تاپكنليدرس دادن را تعطزيمن پاكيم ودهيكشنييرا
 !!!مخاطبانم را به امان خدا بسپارم؟

م» كردنديتر«باالخره اگر شما از ازديخورينان م» درس دادن«خب من هم  !! گذردياموراتم

و چه بد، با اديمن گوش بدهيو به حرفهادينيبنش نجايهمديپس چه بازار خوب باشد كن نطوريو در ذهن خودتان كهديتجسم
پكي خواهديم ورويمثال  !!! را به سمت باال حركت بكنديپيحركت چندصد

، تارگتهايبرا(!) مثالميو ما هم دار دقاريبسييمعامالت سرشار از سود خودمان و تعقيبلند !!ميكنيمنييرا

هاميخالصه آنكه اگر بخواه نيقله پيبعنوان سطوح مقاومتزيمهم چارت را و در بگمتيقيروشيمهم به اعدادميريدر نظر
:ديرسميخواهريز

-1.3130 -1.3155 -1.3170 -1.3190 

ايميكه باقيحاال تنها كار كن كتريرا كه به محدوده سود دلخواه ما نزدييمقاومتهانياست كه اولنيماند وم،يهستند انتخاب
پ بگيتر از آنها را بعنوان تارگتهانييپاپيحدودا ده م،يريموردنظر در نظر

ايگنالهايسيكه بعنوان مثال برا  TP1 = 1.3080 ----------- TP2 = 1.3120:شونديم نصورتيفوق تارگتها به
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ترفهيوظنیمھمتر:» زنده ماندن« !دریھر
پ»يحدضرر هفتگ«آقا ما كه !كارشيمون زده شد رفت

سهياز دوستانيكياشييخدايول سر PTMكهيگناليحساب دمو باز كنه، هر ، بگعيداد  !!!رهيبرعكسش رو

چجهينتمينيبب اديتركياز سال بعد بعنوان تكنشهيمياش كراميدر م سمسيبعداز ا!!ميكنياعالمش «ينجوريشكلكش رو هم
PTM «م !!ميرسونيبه ثبت

م PTMكهيگناليسنيمثال االن آخر بگيهرك/ !! دالركانادا استيرودهيداره !!رهيجرات داره برعكسش رو

هاديجدشنيكه پوزديالبته باور كن !مانده بوديبود كه از صبح باقيگناليسنيصرفا همون آخرنيا! نگرفتم

و هفتگ پايوگرنه من سرم بره امكان نداره به حدضرر روزانه ! نمونم بنديام

دنيايچون بعد از گذشت هشت سال تو و فقطنيايتوتيكه تنها رمز موفقدميفهمگهيبازار ، فقط ! است» زنده موندن«بازار

هيپس برا ، از !كنمينمغيدريكارچيزنده نگه داشتن خودم

تويامكان نداره كس ول» زنده«بازارنيايفقط سه چهار سال خودش رو ، بهينگه داره !نرسهتيموفق بازهم

هاهيپس فقط كاف و به سرماريجبران ناپذيكه از وارد ساختن لطمه !ميكنيمون خوددارهيبه خودمون

و هفته ها مهديتريبراطيكه شراييو مخصوصا در روزها و چه شرايروحطيحاال چه شرا(ستينايكردن ) بازارطيخودمون
غربيعجيدست به انجام كارها !!ميو نابودگر نزنبيو

م و فغانم به آسمون بلند شدهدينيبياالن هم تر!! كه من از صبح تا حاال كال دوتا دونه استاپ خوردم، چطور داد رو دكردنيو
!كردمليبه كل تعط

!!ول كن بازار نباشم(!) ارميو انقدر استاپ بخورم كه تا ته حساب رو درنرميبگشنيكه مثال انقدر پوز ستمينيپس اونجور

ميتجربه نشون داده كه روز چون ، از همون اولش سود !كنميكه قرار باشه سود كنم

. هم كه با ضرر شروع بشهيروزو . ب. !!خواهد بود شتريهرچقدر كه ادامه اش بدهم تا آخرش فقط ضرر
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و نھم .روز شصت

!» قارکسو شرکاءیشرکت ھرم«یباند تبھکارییشناسا
:متن خبر

 قاركس غير قانوني است*

و حق فعاليت ندارد هرچند اركسفشركت براساس اعالم سازمان بورس: گفت هاي هرمي شركتمديركل مبارزه با غيرقانوني
و تبليغات در روزنامه اين شركت . كندمي ها آگهي

.دتحت هر عنواني خودداري كنن با اين شركتمردم از همكاري: وي اظهار داشت

 انتهاي پيام

:نوشتيپ

د- چدميهرجور حساب كردم تويزيتنها مفيكه هم» هرم«كيازششهياركس ، !!نابكار هستنديزوج ارزهانيساخت

كن- رودينيببديخودتون حساب ياون سرشاخه اصلونيسيكمد،يبزنيباكي EURJPYمثلنييپايها رشاخهيزنياياگر
م  !!!؟شهيشون چقدر
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:چھارمیسر- شرلوک ھولمزریتصاو
-از قبل خالصه

ا شما !دي، مشاور شرلوك هولمز هستتيمامورنيدر

كن به .را بفهمدريزريتصاويتا معنديشرلوك هولمز كمك

.متن نوشته شده استكيصرفاريپشت هر تصو در

مكيشرلوك هولمز صرفا در تاپريدرباره تصاو بحث و پاسخ مجاز !باشديپرسش

:اولریتصو

، استراحت، جھش مجدد- پشت عکس متن  موج اول

 Retracement: نوع اولیبوناچيف- متن:دومریتصو
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 Extention: نوع دومیبوناچيف- متن: سومریتصو

 Projection: نوع سومیبوناچيف- متن: چھارمریتصو

و سوم برایبوھايفبيترک- متن: پنجمریتصو تریکردن تارگتھادايپینوع دوم محتمل

)Clusters(
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و از حضار و كنسرت زنده آوردند و گروه سرود
مر نكهيا بميبه هز ارنيخانوم فشار رويانهيكه

. خودشون پرداخت كردندب . . .

متيبدون رعا ، پاسخ !!ميدينوبت

، با مهربون ايمانده  بازيپارتيحاجنيخودشون

ا :ديه

 به سبک پشوتن دوره متوسطه

.روز ھفتادم

!کيروز تاپني ھفتادم

 محمد مھربون

!!بازیپارتیت حاج
خ ديبرايليما چون كششبيمجلس و دنديزحمت

. سنگ تموم گذاشتند . ا. رو هم بدون نهايو تازه همه
و همه را صرفا با هز ، جيشخصنهيبزنند و از بيخودشون

اميكنيميبازيپارتشان بد شانيو به چندتا از سواالت

خ ييوقت است كه در نوبت پاسخگويليه سوالهاشون

 حاج صالح مهربونله

زي پشوتن عز

و دور سوال كردن

:هستيهفتگلي من در مورد تحل

زيكليوميتايكندلهالي تحل دادحيتوضريهمانند شكل

ب فارکس

به مناسبت ھفتاد

تصاویر زیر از حاج مح

پاسخ به سوا[ت
ا م مهربونيحاجنيخب

سييرايپذ و خالصه كردند
بزننكيتاپيامور ماليبه پا

. . ننيبنابرا. شيايبرازيما

كهيزانيانشاهللا كه اون عز
 !! رو بخشند

ليبوسينوشته اصل: قول نقل

سالم خدمت جناب پشوت با

و ما افتاد رميباز شب شد

م جناب پشوتن عمده سوال

شما در بحث تحدينيبب-1
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مهيناحكي قبل ا(ميريگيدر نظر هيناحنيكه
ا!ممنوع ايكامال منطقنيخوب ، چرا كه در نيهست

بهميرو در نظر گرفتهيناحكي NSAيال برا كه
)ريزيهمانند شكلها

تايقوي كييكليوميبوده است، اما هفته قبل در
. High waveاي Spinning topاييع دوج

م  شه؟ي چه شكل

ر.ت.ل

 به سبک پشوتن دوره متوسطه

قيروند صعود كندل هفته Highمتي، در اطراف
خر) است Highمتيقنييپاپ ممنوديبه اسم منطقه

همنيا اما سوال من بااليمثالهانيهست كه چرا ما در
زي قسمت نم LOWمتيقرياز هم( شه؟يكندل رو شامل

ا كننهي داشتم يهفته روند مثال صعودنيچندديكه فرض
بيز خستگ بازار را دارد مثال كندل از نوعيهدفيو

اي ، مثال دوج لهاكندنياز بهيكليوميتاليتحليباشه

 بپرسم

؟!كال معامله ممنوعهايممنوعهديخرشني فقط پوز

د ل.ي.فايس هست.ك.ر.ا.فشيمعنميديتو انجمن

$400حسابيو

!ه ضرر كردن من سود

!ديكه هستدي شاد كام باش

ب فارکس

درنيشما فرمود كيمثال
وپيپ20مثال پيپ20باال

، ام منطقه ثبات وجود نداره
Low م و مثال قسشهيختم

كه داشياما سوال بعد-2
م كه نشان ازمينيبيكندل

يكياگهنيبدحيتوضشهيم

بكي-3 هميتيتربيسوال

ا آقا ، فق NBAهيناحنيتو

فنكييراست :يسوال !!

جا فاركسستاره5 تيياگه

امروز من رويستوريهنميا

ميجاكي لنگه همهيكار

ش/ تشكر از شما با و موفق
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.يسالم حاج

ازيزيچهييتو كه وقت! تو كجات مهربونه؟ گيبخوايكيرو ديديمريانقدر به طرف س** كه تا ولينكن**** طرف رو
ن !!؟يستيكن

خياز شوخيول اميليگذشته و البته ، كه دواريصبر كردم و پاسخ شما رو بدنيكيبودم يول. از شاگرداولها زحمت بكشند
د دونمينم نگهيچرا خ ستنيشاگرداولها مثل قبل فعال ميليو سواالت  مونه؟ياز دوستان بدون پاسخ

:ياما پاسخ به سواالت حاج

م. حق با شماست-1 رو خواستميدر اون زمان چون درHOهيناحايو(يپرقدرت صعوديدرروندهاLOهيناحتياهميبر
ب لهايكنم، آن مستطديتاك)يپرقدرت نزوليروندها و حافظهياون نواحتيدو نقطه رسم كردم تا اهمنيانيرو صرفا را در ذهن

و اهم ، هم! بمونه ادشونيشهيهم»يهفتگييبازگشامتيق«تيخوانندگان پررنگ تر كنم انياما درست ترش هيناحنيهست كه
پ(رو پايپينه تنها به قول شما چند ده حت)نيياز پيبلكه !مياز هر دو طرف ادامه بدهزينيپيچند ده

رسديتا بعدا به هنگام تر ، قبل از امتيقيواقعدنيكردن تغ،ينواحنيبه زمرييبا مشاهده بقول شماطيمتوجه شرا نه،يرنگ پس
.ميبشو» ثبات بازاريب«

ايتيدر تمپلدياتفاقا اگر متوجه شده باش ازنيكه دقهيارا ورودالريهفته و !! موضوع موردنظر شما را بكار بردمنيهمقايكردم،
! اضافه تر رسم كردميمذكور را از هر دو طرف مقدارهيناح

رسييتا اونها اكه متودنيكه به اون درجه از تسلط ظرنيجه ا- بشوندفيموضوع پ نكهيبدون بدهيچيبه قضشيشدن هياز حد
ايپ-نوآموزان منجر بشهريسايبرا و در تحلنيبه .خودشون ازش استفاده كننديلهاينكته ببرند

م و نكاتانيبياهيچندالنيا كنميبهرحال فكر داانيهم دانشجوكهيبه طور-كردن موضوعات و با تجربه به نكاتيپمايمسلط
ظرزير ايدر البالفيو و هم ، و خسته كننده نباشه و موضوعات براشون بالاستفاده وينوآموزان احساس سادگ نكهيمطالب ببرند

مفكياز تكنيكي-ندهندتروان بودن مطالب رو از دس و و اصول مهم تا»حيصحسيروش تدر«درديها ، كه من هم  باشه
سعيياونجا ايكه در توانم بوده هاهيقضنيكردم كه . بكنمتيرعاميرو در آموزش

دايحاال تا چه حد موفق بودم باگهينه سادياون رو و .ديخوانندگان نظر بدهريخود شما . .

بسكي-2 و صعوداريبازار نم(!!!) زرت كهويكهيپرقدرت !!شهيمتوقف

مجيمثال طول كندل هاش به تدر!دهيميزيچيآالرميهشدارهيمعموال اولش يزيچيچكشيخيميهمرهيبعد.شهيكوتاه
.و زنهيميبقول شما دوجاي. سازهيم . مجيو بعد هم مثال به تدر.. تغيحتايوشهيزورش تموم .دهيم رجهتييروندش

كليول ، هر آنچه كه از الگوهايهفتگليدر تحليبطور .ديرو بكار ببرديبلد هستكيكندل استيهمونطور كه بارها گفته ام

حتنيبنابرا بايروند پرقدرت صعودكيبفرض وسطياگر شديكندل دوجكيناگهان بر-!يآر-ديروبرو فرض رو
!ديبازار بگذاريفيبالتكل

چيعني تويزيهمون ايكتابها درباره كندلهايكه بگد،يمربوطه خوانده .ديريهمان را درنظر

خريعني! چكدوميه-3 !و هم فروش هردو آزاد هستندديهم

پياون نواح ميو انتظارات قبلتيذهنشيفقط تغ دهنديما را شكل ظرييجز راتييتا نسبت به .مي، حساس تر بشومتيقفيو

همقايمثال دق اخنيمانند از ورويكهريهفته كمجيبه تدرديرس NBAهيكه به ناحيوقت(!) وار وانهيد ورتمهيكيبعد زورش
پ و چند و جان به جان آفرپيشد !كردميتسلنيباالتر از اون هم باالخره نفسش بند اومد

بهايبه وروديريگميتصميهمونطور كه هزاربار تاحاال گفتم تنها شروط الزم برا تاكيعدم ورود ، صرفا همون سه معامله
و باقهيارايمقدماتكيتاپ2است كه در همون صفحه PTMهيشرط اول سايشده و مرينكات ، صرفا موجب مثال تواننديمطالب
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حجاي،شنيشدن پوزيتك بخش ،مكاهش ويكوچكتر شدن تارگت احتمالايمعامله رهيوغيخروج زودهنگام بصورت دستاي،
!بشوند

ا زنيو البته اياديهم ممكن است كه با مشاهده تعداد قنياز ، كال و به موازات هم كيديموارد مشكوك بصورت همزمان
.ميوجود دارند بپردازگريديزوج ارزهايكه بررويمساعدتريهاتيو به موقعميمعامله خاص را بزن

ديحاج-4 . كردميبررسهمكيو از نزددميجان، معامالتت رو

و تقراريبس هم.يكرده بودتياز نكات آموزش داده شده را در آنها رعاياريبسبايخوب بود ديشايبرشيپزهيبا انگ نجورياگه
شديِبه حاجليتبديانشاهللا به زود !!يشاگرداولها

متينام كاربر ! حاج شاگرداول مهربون:ميگذاريرو هم

ا(!)هايالاقل تو مثل بعضديشا شد نكهيبعد از ديخودت كالس نگذاشتيبرا،يشاگرد اول  !!!يرو فراموش نكرد گرانيو

و .کمیروز ھفتاد

!ییدرباب واگرا ھمچنان . . .
خيروز شنبه همگ .يو خوشريدوستان به

و پاسخ سواالت مجددكيدر تاپراياخ د» موج مقلد«و»ييواگرا«،»يمكد«دربارهيپرسش چنددميمطرح شده بود كه الزم
ا اينكته :مينمايادآوريخدمتتاننهيزمنيرا در

نه هشداركيصرفا»ييواگرا«كهدييدقت بفرما- اوال و !يقطعحكمكياست

مييواگراكيمشاهدهيعني كهيصرفا تواند به ما هشدار بدهد كه احتماال قدرت بازار رو به ضعف گذاشته است وممكن است
!ميقرار داشته باشيدر اواخر موج جار

ز پاي، قبل از آنكه انرژريبعنوان مثال در شكل ،» سه گانه«از نوعييواگراكيبا نشان دادنيبرسد، مكدانيموج كامال به
:را خبر داده استيوج فعلميبودن به انتهاكينزد
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مي، با اندك صفحه قبل در همان شكل نريسايبرروديتوانيدقت پابايكه تقردييرا مشاهده نماييهاييواگرازيامواج انيدر
مكيهر و ، ز درآگاهيتريبرايتوانسته هشدار زودهنگامياز امواج رخ داده است !!كار باشدPTMركيو

ا- دوما حتنينكته مهم نييواگراكياگرياست كه و صادق ، بازهم ممكن است كه به سادگزيكامال معتبر و Failيباشد شده
! در ادامه روند بازار شكسته گردد

بوكيو چه بسا كه در طول و ، و بارها ، بارها پاژهيروند ، واگرايزموجهايرانيدر و بالفاصلهيمتعدديهاييآن شكل گرفته
.نقض گردند

و نه لزوما نشانگريموج فعل اتمامصرفا نشانگرييواگرانيبنابرا ، ! روند رجهتييتغاست

ا پاياحتمال وجود دارد كه موج فعلنيهمواره ولانيبه 3و آغاز موج1منجمله مثال اتمام موج(يليبه هردليموج بعديبرسد،
جدكياعالمليصرفا بدليحتايو بگيهمان موج قبليمجددا در راستا)ديخبر فاندامنتال .رديشكل

، همزمان با وقوعيكه چگونه موج نزولديدر شكل فوق مشاهده فرمود پاييواگراكياول وليمانيبه ، مجددا در روز بعديرسد
جدكهيهنگام ميديموج قدرتمند ا گردد،يآغاز ننيجهت حركت پازيموج دوم .خواهد بودنييكماكان بازهم به سمت

تاژهيبو ، با رونديمهايفرمياگر در ام،يسروكار داشته باشيقدرتمنديباالتر ، بازهم موجنيمعموال احتمال كه با اتمام هر موج
!ابديمشيگردد، افزا جاديايهمچنان در همان جهت قبليبعد

كن- سوما و تردي، براييواگراكيكه با مشاهده وقوعديفرض بميو تصمديشويمديورود به بازار دچار شك بازار شتريبه نظاره
ميول.ديريگيم و مجدداييكه واگراديكنيبعدا مشاهده بسكيمذكور شكسته شده آغازيقبليقدرتمند در همان راستااريموج
خ!! غصه خوردن دارد؟نياايآ. گردديم !ريمسلما

جدرايز الزيندياگر قرار باشد كه موج ، حركت نماگريدپيپستيدويمثال به اندازه صد اديرا در همان جهت چندنيمسلما
پ كهپيصد سكيرا و بصورت نمايكيو صرفا ظرف (!)يخكينفس  !! كنديدو كندل جهش
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قويبلكه حت ننيتريدر و تشكنيچندليبا تشكزيحالت و دره كوچكتر ا زموجيرنيچندليقله ، طريمسنيكوچك خواهديرا
!نمود

م بديتوانيكه شما .دييشكار نمايمذكور را به راحتيپيچندصدپريمسيآن، باقييابتداپيپيسيالستيبفرض با از دست دادن

ق ادتانيضمنا نممتيباشد كه ! قرمز دور بشودنگياز حد از مووشيب توانديهرگز

و نگرانمتيقيناگهانيلذا هرگز با مشاهده پرشها هدينشويدچار حسرت نچيو ،ستيالزم كه از ترس ازدست رفتن بازار
و اقدامات عجوالنه بزن !ديدست به انجام اعمال

كنيتا اندكستيبلكه صرفا كاف قديصبر ديقرمز بازگشت نمانگيبه سمت موومتيتا مجددا

و درحو ، در زمان مناسب و از سر فرصت و حوصله رونگيموويالو سپس با صبر انياوليقرمز، بر مهيقله بودايكه امكان آن
ر !ديبشويبعد زموجيمجددا سوار بر

كنيبه گذشته چارتها ببديمختلف نگاه كهدينيو و ناگهانيجهش»متيق«كه چگونه هرزمان ميتند ق دهديانجام و فاصله متي،
بنگياز موو ق كنديمدايپشياز حد افزاشيقرمز و پس از گذشت مدتي، اندكمتي، بالفاصله روند حركت پرسرعت كند شده

، مجددا فرصتهايزمان مهيبرايگريددمتعديكوتاه !گشته استايسوار شدن بر همان موج قدرتمند

و پس از وقوعكيانيمواقع درپايبعض- چهارما م،ييواگراكيموج، و بدون حركت روديبازار به خواب فرو و وارد فاز رنج
. شوديم

ا كنيحاالت اگر به مكدنيدر هادينگاه و دره دراريبسيآن را بصورت قله ها و محصور شده شكلليمستطهيناحكيكوچك
ماريبس .ديينمايكم ارتفاع مشاهده

چنزين M15يآبنگيموو ميو افقدهي، معموال حالت كامال خوابيمواقعنيدر .رديگيبه خودش

ا م نگونهيدر ازديتوانيمواقع و» روش ورودزودهنگام«با استفاده ، ثبت نموده سفارش خودتان را در خارج از محدوده رنج بازار
ب M15از) درهاي(قلهنيآخريدرباال ، بالفاصله سوامتيقيتا با خروج ناگهاندينيشدن بازار بنش داريبه انتظار ر از محدوده رنج

!ديگرديبر امواج قدرتمند آت

پا ورودالريياگر به چارتها اخيانيو پونددالر در دو روز مدييمراجعه بفرماريهفته ازديكنيمشاهده روش ورود«كه با استفاده
م» زودهنگام هاديتوانستيهر روز صبح و از همان ابتدايبه موقع سفارش و در بهتريخود را ثبت نموده برنيموج ، سوار نقطه

!ديآن بشو

ب!! نگران هستممايدا شوديم» روش ورودزودهنگام«و البته هرگاه كه صحبت از و بررسياطياحتيكه مبادا دوتاقيدقينموده
!دييرا بطور كامل فراموش بفرما» روش ورود زودهنگام«يشرط الزم برا
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و دوم  روز ھفتاد

، نجایا زکیتھران است !!برفریمتر
و زمستان عزيهمگيروز سرد !ريبخزيدوستان

ازيبا احازه دوستان عز سا- لحظه مجدداني، از مكيدرب تاپ-خوانندگانريصرفا به جهت رفاه حال !ميبنديرا

نمديآنجا كه شما هست رس نجايايول دانم،يرا و سرما به استخوان ! استدهيكه سوز برف

ب سفيسانتستيو حدودا رواهيسيدر هواديبرف !، نشسته استيخاكسترنيزميتهران بر

و سرما به حد ديشدت سوز ، تعدادكيكه درب تاپشبياست كه از بستنليبه مرز قنديآخرياز پستهايباز مانده بود
 !! دنديرس

زكيو اگر آن پست آخر مهسا خانم نبود فكر كنم درجه حرارت تاپ م رصفريبه !!ديرسيهم

رايپاشيپ و مهديدبازيمج-شما دو تن از شاگردها زاريگوش تو-يشب هااطيحيفرستادم زي، تا بنده وريخدا برف
. را ببندندكيكوالك بروند درب تاپ . از دوستانياز احساسات گر گرفته برخميمجبور نباشكيگرم نگه داشتن تاپيتا برا.

!!ميينمايشياستفاده گرمازيعز

مويداشتم به اخبار رادشيپقهيچند دق : داميگوش

-». . ، بدلنيبنا به آخر. ولياخبار واصله كل خبندانيشدت برف »!درآمده اندليمدارس تهران به حالت تعطهي،

ا گفتيمويراد ندهيو آنطور كه گو ستاره داركيتاپكيكه در كل تهران همچنان باز است، صرفاي، درحال حاضر تنها مدرسه
سايكيدر (!!) است كهيتهاياز ، ياز طفلهايمطالب اغواگرانه به گروهيكسريسيمعلم معلوم الحال در حال تدركيستاره دار

س و !!باشديم(!)لويبيمعصوم

حيو مجر و حقرتيمربوطه غرق در بهت فرنيا قتايبود كه اگر فرنيابيمعلم ستاره دار قصد خورده را نداشته باشدبياطفال
ا وني، پس چطور آنها را قانع نموده تا در و كوالك و مدرسه آنال خبندانيبرف بني، بازهم به سر كالس درس !!؟نديايخودشان

ككهيو درحال كپياز شدت سوز سرما ها(انددهيبهم چسبپيتا د كطرفيالبته محرم )گريو نامحرم ها طرف و صدا!! تلقي،
و دوتا مطلب آموزشدنيشنيكالس را پر كرده است، بازهم برا شانيتلق دندانها ايدو كلمه حرف حساب ويهمه سختني،

!مشقت را به جان بخرند؟

فرزيدوستان عز منبيو شاگردان پهينكرده اوضاع برعلييخدايروزكيباشد كه اگر ادتاني(!) خورده و! نمودچشيما
ن ب!! آمدندزيبه سراغ بنده اديشهادت بدهميو برادييايحتما اكيتاپنيكه در كل بيحدودا صدصفحه از دوهزار بارشي،

كهدهيكشاديفر :ام

كسديتريپول خودتان را برا«- »!ديندهيكردن به دست

سديخريرا براينيمبادا مبالغ سنگ«- و د گنالياكسپرت نميگرانيو فوركست به »!ديبپردازديشناسيكه

اديمواظب باش«- ، اعتنيكه به جنبه قمارگونه »!دينكندايپاديكار

و با اراده باش«- »!ديخودتان را نابود نكنيو زندگديصبور

»!ديباز نكننيسنگيحسابهاد،يخودتان مطمئن نشدياز سودآوركهيتا زمان«-

»!ديكني، متفاوت از مرحله پول درآوردن طراحيخودتان را در مرحله آموزشهيسرماتيريمد«-

اتيموفقيبرا«- ننيدر »!ديهنگفت نداريهاهيبه سرماازيكار
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كس«- غايويمبادا با پول قرض گرفتن از و و قسط »!ديكنديتررهيبا پول وام

و اتومب«- زمليخانه و طالنيو مغازه رايو »!ديكار نفروشنيايبرا همسرخودتان

بهديخودتان را كنار نگذاريهرگز شغل اصل«- كنيحيو تفريكار جنبكيبعنوان فاركسو همواره »!دينگاه

وكي فاركسدرتيروند موفق«- وكيروزه را بعنوان تنها منبع درآمد خودش دكردنيتريكسديو نباستين كسالهيماهه
»!انتخاب كند

ا فاركس«- پد،يو چه نرسديبرسيچه به سودآورانيكه درپاديادامه بدهيرا به گونه » شما«يينها روزيدر هر دو حالت
»!ديباش

ا زاتيتجه«- و آرامش ذهن نترنت،يا وتر،يكار فقط كامپنيشما در ، م! شما هستنديآموزش كنديخواهياگر پسديپول خرج ،
هز4نيهميفقط برا »!ديكننهيمورد

اشيو آخر :نكهيهم

»!موفق صبحها را تا لنگ ظهر خواب باشددريتركيامكان نداردرايز!!ديشب ها را به موقع بخواب«-

و البته قبال به شما گفته ام كه از كمپوت هلو بدم(دياوريمفيكه به مالقات من تشريباشد كه آن روز نچندان دور ادتانيپس
)دياوريبميو فقط كمپوت آناناس براد،يايم ن! به سرگروهبان از قول بنده نقلزيلطفا در آن روز خاص، حتما جمالت فوق را

!!دييبفرما

و كسديبپرسيو از هميكه آخر چگونه ممكن است كه ، سردسته نگونهياشهيكه و سرشاخهيگروه تبهكاركيحرف زده است
 باشد؟؟؟يشبكه هرمكي

ا ، هر شركت كالهبردارييحرفهانيچون با ميو هر شبكه هرميكه من زده ام ، قاعدتا دو روزه ورشكست  !!!!كه شدهيكه بوده

ا ننيالبته قاعدتا پس از گفتن ، خودتان باهم كمپوت ها را نوش جانييتا دوتا(!!) كنار دست بنده نطرفيادييايبديبازيجمالت
 !!!ميينما

ماريبس آم«مطلبنيرا شروع كنم، لذا آخري،مجددا مطالب آموزشياز پست بعد خواهميخب، چون هم»!زيهشدار خودم را
بو- خدمت شما  عزژهيو .ميگويم- تازه وارد زانيخدمت

د رانياگريو پايكه متاسفانه با تلخ- داستان تلخ نم- همزمان شده استزينكيتاپدنيرسانيبه .دهميادامه

-تازه واردياز دوست: نقل قول"

عز: قول نقل اكي/. من تازه وارد هستم/.زيسالم پشوتن و اونم به دونمينم فاركسبرا تجارت نكهيسوال داشتم از خدمتتون
. با تشكر از شما/د؟يكنيمعرف فاركسيچند تا موسسه قانونديتونيم/.كدوم موسسه برم

دن/دوست تازه وارد سالم ويوجود ندارد كه بخواهد قانون» فاركسشركت«ايو» فاركسموسسه«بناميزيچايدر كل ايباشد
!!يرقانونيغ

دق»يبازارجهان«كيصرفا فاركس ب«ايو» بازاربورس تهران«مانندقاياست با» المللنيبازاربورس بهديكه شما خودتان مستقال
شونيا طر/د،يبازار متصل خرقيو از ساديآن به و ، طال .دياقالم موردنظر خودتان بپردازريو فروش ارز، سهام، نفت

اايهر شركت ايموسسه شما دربازاري، تا مثال بجادياز شما طلب پول نما» فاركس«ماننديو تحت هر عنوانيكه به هر بهانه
و شما را درسودهايگذارهيسرما تانيمذكور برا شريناشييايروينموده غد،ينماكياز آن ،يرقانونيقاعدتا و كالهبردار بوده

و كاركرد ، ولذا مطلقا نبا» ارزيبازار جهان«و» فاركس«، قصد سواستفاده از ناميهرميو احتماال با ساختار چنديرا دارد نيبه
كنيموسسات !دياعتماد
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و ارتباط آن با بازار رنج :درباب روش ورودزودھنگام
:قهيدق15ميفرميتا-گاوچرانها به فرانك بانك دارها دالر

ا درينسبتا طوالنيمدت زمانيشده است كه برافيتعريبازارياساسا برا» روش ورود زودهنگام«ميهمانطور كه بارها گفته
مطيشرا و به خواب فرو . روديرنج قرار گرفته

چنيعموما انفجاريوباتوجه به حركتها مطياز شرايمعموال پس از خروج ناگهانييبازارهاني، كه  دهند،يرنج انجام

ايبخش بزرگ» ورود زودهنگام«تا با استفاده از روشميكنيميسع .مييرا شكار نماتيموقعنياز سود حاصل از

چن استاندارد PTMاصوليصرفا برمبنامياگر بخواهرايز شمينظر بدهييتهايموقعنيدرمورد نگيمووبي، باتوجه به آنكه
استاندارد PTMياست، اجازه ورود به بازار را برمبنادهينرسيهنوز به مقدار مناسبگريكدياز نگهايفاصله موونيوهمچنيآب

.داشتمينخواه

مگريد كباريپس و به خواب فرو رفته«مييگويميكه اصال به چه بازارميكنيمرور !؟» بازار رنج

و به خواب فرو رفتهصينحوه تشخ- نكته :بازار رنج

.باشديكامال افقديبا M15يآبنگيمووبيش-

و همگينسبتا افقزين سبزو قرمزينگهايمووريسا- روبايتقر نگهايموويبوده .باشنددهيخوابگريكدييبر

ها- و دره ااريبسينسبتا طوالنيمدت زمانيبرايمكدياندازه قله ها دريكه بتوان مكديكوچك شده باشد، به گونه كيرا
، محصور نموداريبسليمستط .كم ارتفاع

بسمتيقيكندلها- و تقراريمعموال مبايكوتاه قد ، افزا»يهمپوشان« زانيمو. گردنديهم ارتفاع شيهر كندل با كندل مجاورش
.ابديميقابل توجه

چن- زمتيقيمواقعنيمعموال در دريدر و كف م روزيسقف د.رديگيخودش قرار و كف با روزيو عبور از سقف عموما همزمان
مطيخروج بازار از شرا ، اتفاق .افتديرنج

، روز هفتادونيدوميبرا بار
عزيدوم همگ زيدوستان

!!ريبخ

چپدر شكل زوج سمت
ميارز كهديكنيرا مشاهده
درينسبتا طوالنيمدتيبرا

و بدونطيشرا كامال رنج
. حركت قرارداشته است

آمينيببميخواهيم يمايكه
نيتوان با استفاده از قوان

از» روش ورود زودهنگام«
پكيهم اكنون شيسفارش

درديخر اي1از نقاطيكيرا
!قرار داد؟2
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م پ دهندي قدرتمند رخ از آغاز موجشيو قاعدتا تا

و به خواب فرورفته«بازاركي بهميبر شمرد» رنج

:آن را دارنديبرا»يدرآمدشيپ« درواقع حكم

 RGBبياگرچه ترت.(هم هستندي برخاستن از رو

ا ميه است به گونه دريمكد توانيكه كيرا

م،يگفته بود تانيكه قبال برا»روش ورود زودهنگام
ب و به انتظار و خروج ناگهان داريه آنيشدن بازار

بيرنگ !!دياوريب رونيخودتان را

و فرمولها هاي روشها يمربوط به فشاردادن دكمه

و فلسفه پشتيرا كه درواقع ستونهايمهميه

:

بد ا شتريتا من هم ونياز شما را منتظر نگذارم

 به سبک پشوتن دوره متوسطه

، معموال پس از اتماميب و قدكيجان موج بزرگ
، ادامه خواهنديديك جد .افتيبه بازار

ييرا كه براياكثر مشخصاتدييل فوق اگر دقت بفرما
.دي كن

و درتياهمزيحااريبس» روش ورودزودهنگام«ي بوده

Mاستي، كامال افقينسبتا طوالنيمدتيبرا.

و اكنون تازه درحال برگريكدييز بر رو قرار داشته اند

ا بسينسبتا طوالنيدوره راريمدت، و شدهزيكوچك
.داديع جا

ر«ازيدو قانون اصليبرمبنانيو همچنم،يكه گفتي
پ دريديخرشي سفارش قرارداده2اي1از نقاطيكيرا

. . !یزنگ نقاش.
!بادايو خوشريبخ

ب .بدتانايديايخوشتان .  !!!؟.

و جعبه مدادهانيه آست و قلم و كاغذ يها را باال زده

! استدهيس

م  نوع دوم را شروع كنم، PTM خواهميت كه

كه به رودياز درس ها هستيآن قسمتدنيشن فتهيش
 !!ص دارد

چند نكتهميمجبور هست PTM-2ه قبل از شروع به
.مييمرور نماگريكد

هميكيدربارهقاي دق يعني! نكته ها استنيمهمترنياز

!!»قدرت امواج« ارتباط آن با

* * *يزنگ نقاش* * *

!ديخوش آمديبه كالس نقاش(!)منيلو

ايهاي مدادرنگ ديپس اجازه بدهد،يخودتان را آورده
كننيريش !ميامروز خودمان را شروع

ب فارکس

ويبازارها نگونهيا- رنج
نيبعد محركيرويو ورود

بعنوان مثال در همان شكل
م كديتوانيوضوح مشاهده

يسه مورد كه برانياژهيبو

15يآبنگيمووبيش-1

و سبزينگهايموو-2 قرمز
.)درست باشدديبا

دوريبراياندازه مكد-3
و كم ارتفاعيطوالنليمستط

يحال باتوجه به تمام مطالب
از هم اكنون سفا توانيمايآ

، نشسطياز شرا !ت؟رنج

و کاش یبشقاب
عزيعصر همگ بزيدوستان

.نهايدييباور بفرما . خ!؟.

مگر آنكهدينداريراهچيه

فرا رسيچرا كه زنگ نقاش

استيكه چند روزديدانيم

م ش دانميو كه قاعدتا فقط
BUY وSELL اختصاص

انهمتاسفايخوشبختانهيول
با PTM-2پرده ، كيهستند

نيو زنگ نقاش دزيامروز ،

و ار NTZيميترسشينما

سزيدانش آموزان عز ليبيو

و مد و كاغذ حاال كه دفتر
شتيبالفاصله فعال و جذاب
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ھایپاسخ به برخ***  ***جیرایسوال
چديببخش  امروز؟ميكن كارياستاد، قراره

.يو نزوليصعوديروندهايبا دو رنگ متفاوت برا NTZهيناحينقاش

؟ينقاشنياشهيميچه شكل آخرش

 !! دهميفعال نشانتان نم

م؟يكنينقاشديبايچجور

مهي  خدمتتون كنميذره جلوتر عرض

چميكنينقاش  بشه؟يكه

م !گميگفتم كه بعدا

كنيلوس بازنياشهينم بگنيها رو تموم !ن؟يو اصل روش تون رو

. . . !!؟.

كننيو اكسپرت روشتون رو هم بزار كاتورياندشهيم اگه برميكه ما دانلود !م؟يو

!!!!! . . . . 

 ***یمراحل انجام نقاش***
كندريمتاتر-1 ما در اغلب معامالتيرا كه دو زوج ارز اصل GBPUSDاي EURUSDياز چارتهايكيوديخود را روشن

، انتخاب نما .دييهستند

دقيچارت مذكور را برروميفرميتا-2 گفته NTZو نگهاي، چرا كه هرآنچه كه تاكنون درباره مووديكنميتنظ) M15(قهيپانزده
همم،يا . مربوط بوده است M15يعني» قطبنماميفرميتا«نيصرفا به

ا مميفرميتانيدر باميشديبوده است كه متوجه و جهت كنديكه به كدام سمت باايو!م؟يحركت كندياصال صرفاايميحركت
!!م؟يبمانيخودمان منتظر باقيبر سر جا

كن autoscrollدكمه-3 و راست برودي، تا بتوانديرا خاموش ايو آنقدر برا.ديآزادانه در گذشته چارت به چپ نيخودتان به
و آن سو برو آمنيتمريرا كه براياهيتا ناحديسو پيزيرنگ !ديكندايامروز شما مناسب باشد

مياهيناح-4 باديكنيرا كه انتخاب پا!! خوشگل باشديبه اندازه كافديحتما ، نقاشانيچونكه قرار است در بهيكار خودتان را
كنكيتاپ واريد !!دينصب

باهيپس چارت اول ! برخوردار باشدتيبه حد كفا»يچشم نواز«از عنصرديشما

دكيآن را در تاپديباديخودتان را تمام كردينقاشيامروز وقت!ميگويميجددييباور بفرما و پاسخ به !ديبزن واريپرسش

ز گ13-ينيحسميمر«: مثالديسيآن هم بنوريو در »!!النيساله از

ا جاانيآقايچون برا! خانم ها بوديمثال براكيصرفانيالبته شد3و1اعدادياحتماال  !!! عوض خواهند

مينقاشيكه براياهيناحيبرااريمعنيدوم-5 بانياديكنيخود انتخاب و خوش رفتاريروندهايدارادياست كه ! باشديواضح

ن استياصال مهم شما وجود داشتهيو اتفاقا بهتر است كه از هر دو نوع در چارت انتخاب،ينزولايباشنديروندها صعودنيكه
.باشد
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هارييتغ و همچنيبزرگ، روندهايروند هانيقدرتمند و دره نتي، مواردياصليقله ها يريگجهيهستند كه بعدا به هنگام
ميزيخالصه از هرچ. بدردتان خواهند خورد !!ديينمانيآن را گلچيها» بزرگ«حتماد،يكنيكه انتخاب

، بنده برا ، تصويبعنوان مثال امريزريخودم :را انتخاب كرده

ماينقاشنيتمر-6 آم«امروز بهيقرار است كه ناحيعني! است» NTZهيناحيزيرنگ آبينگهايموونيمحصور و بايقرمز را
آميهايمدادرنگ .ديينمايزيخودتان رنگ

پاينقاشديبا اهيشبيزيچكيكارانيشما در :بشودنيبه

ا ندوزيوياصليكه از اجزاPaintمنظور از نرم افزارنيبه
ميم ا.ميكنيباشد، استفاده بسنيكار كردن با ارينرم افزار

و حت ، بازهمدياگر قبال با آن اصال كار نكرده باشيساده است
محينقاشديتوانيميامروز به سادگ ،طيخودتان را در آن

.دييكامل نما

منيا در Startياز منوديتوانينرم افزار را و سپس
:ديكندايپيبه سادگ Accessories رمجموعهيز
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رو PrintScreenدكمه كباريد،يچارت موردنظر خودتان را انتخاب كرديوقت-7 كيرا بر م بورديصفحه د،يدهيخودتان فشار
ها Paintو سپس به نرم افزار و در آنجا دكمه م CTRL+Vيرفته از چارت موردنظريريتا تصوديدهيرا بطور همزمان فشار

سفيبر رو .مقابل شما چاپ گرددديصفحه

ا م تانيكار برانياگر ايبجاديتوانيسخت است گزنيهمه ، صرفا از استفادهدريدر خود متاتر Save as Pictureنهيمراحل
ميتا حدودزيننيا.ديكن ا شود،يمعادل همان  !! است شتريبيتفاوت كه لذت سلسله مراحل نوع اول از دومنيبا

كليكالس نقاشكيمانندقايدقديتوانيم Paintدر نرم افزار-8 و پاكازيموردنيابزارهاهياز و مدادتراش خود، از خط كش
و اسكواچيكن گرفته تا مدادرنگ !دييبه سهولت استفاده نما!)؟(!و آبرنگ

ز آميرا كه براي، مراحلريدر شكل باهيناحيزيرنگ هاديانجام بدهديمذكور ام تانيبرا3تا1يبا شماره :مشخص كرده

تغ-1شماره باينقاشيبرا. دهديمرييرنگ نوك مداد شما را ، آبياز دو رنگ صورتديامروز خودتان دييكمرنگ استفاده نمايو
.خواهم دادحيكه در مرحله بعد درباره آنها توض

ا! سطل رنگ-2 شماره مكيبهلينوك فلش ماوس تبد نه،يگزنيبا انتخاب !شوديسطل رنگ

اياكنون اگر بر رو كلرياز تصويهر نقطه محصور در اطراف فلش ماوس، با رنگ مورد نظر شماهيناحد،يينماكيمقابل خودتان
. شوديميزيرنگ آم

د(!!)يمانند پلنگ صورتنايعديتوانيم و  !!!دياوريدربيچارت مقابل خودتان را به رنگ صورت واريتمام در

درستيصرفا كاف اديكنكيكلرينقاط مختلف تصو چند بار و نحوه كار با !!شدديابزار خواهنيكامال متوجه منظور من

آمياهيناح-3شماره م NTZكه تاكنون با نامياهيهمان ناحقايدقيعني!ديينمايزيكه قرار است آن را رنگ ياز آن اسم
ايدر پاراگراف بعد.ديبرد بنيدرباره .خواهم دادحيتوض شتريموضوع

ايهمانطور كه قبال گفتم برا-9 بانيتمرنيانجام بهيناحدي، آبينگهايموونيمحصور و ، بااستفاده از ابزاريقرمز سطل«را
آم» رنگ .دييبفرمايزي، رنگ
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ا ايكه براياما نكته كهنيادييبدقت مراعات نماديبانيتمرنيانجام :است

بايآبنگيمووريزدر قرمزنگيهرگاه موو- آم»يصورت«را با رنگهيناحنياديقرار داشته باشد، !ديكنيزيرنگ

بايآبنگيموويدرباال قرمزنگيو هرگاه كه موو- آميبرا» كمرنگيآب«از رنگديقرار داشته باشد، هيناحنيايزيرنگ
!ديياستفاده نما

انياديشا ، كه صحنينكته تربايتقرد،يبكار ببرحيدو رنگ را بصورت انيسخت يقسمتهايوگرنه باق! باشدنيتمرنيقسمت
و ازهمه مهمتر لذت بخش استاريآن بس و راحت االجرا !ساده

، نقاشنيباشد كه در چند ادتاني- 10 راينوبت ، نقاشديكن saveخودتان ،ي، تا هرگاه كه در وسط كار شما به كل خراب شد
.دييحالت مورددلخواه خودتان بازگشت نمانيمجددا به آخرديبتوان

نتيتياگر با فشار دادن فلش ماوس در موقعنيهمچن مجهينامناسب، باديتوانيحاصل شده مورددلخواه شما نبود به سهولت
گزاي CTRL+Zيفشاردادن همزمان دكمه ها تغ Undoنهيهمان ح راتييمجددا و نامطلوب را به الت قبل اعمال شده

.ديبرگردان

 ***انيپا***



 فارکس به سبک پشوتن دوره متوسطه صفحه185

و سوم .روز ھفتاد

ول گناليس !!یفتکيشیزنده
در/!سالم !دارديگريد جانيه»يبازار واقع«قبول دارم كه درس دادن

ا هانياما !اورديآدم را درم فاركسپدر پدر پدرشيبدو بدو كردن

و عل !شدريد..يوايا/!كردن هم نداردكيآخر آدم وقت سالم

ش گناليس«كيهمنيادييبفرما !به شماميتقد»در زمان افتهيفتيزنده

ب همتيهمه موقعنيانياگر از م تانيرا برا NZDنيمناسب كه در بازار موجود است، صرفا يجنبه آموزشليصرفا بدل زنميمثال
و تاك اديآن است ميدوباره رو خواهميكه .انجام داده باشميزمانفتيشكيتكنيبر

ا-ديعمل كرده باش PTMوگرنه واضح است كه اگر برطبق با-ديكه حتما كرده برتيموقعنيچندديقاعدتا از صبح تا االن را
:ديشكار كرده باشريزيزوج ارزهايرو

-EURUSD:

منيكه آخر 1.3425- 1.3380- 1.3370استاپ در نقاطيبا !باشديمورد هنوز قابل استفاده

-GBPUSD:

 1.5985- 1.5975- 1.5970- 1.5955- 1.5940- 1.5930- 1.5925استاپ در نقاطيبا

انيكه آخر بسكينزد نكهيمورد باتوجه به بهيول! گرفته شودديقرار گرفته است قاعدتا نبا 1.6000رنداريبه عدد باتوجه
دقيعني 13:00آنكه در ساعت  بس گر،يدقهيصرفا تا چند رويمهماريخبر كهيقراردادنيو باتوجه به آخرميپوند داريبر

ط(!!) امضا كرده است GHorexFactoryتيسابا مسئول اخباررايباباپشونا اخ ايو كلنيآن قرار شده است كه از هيبه بعد
، حت بش PTMتيتقوياالمكان صرفا در راستاياخبار م!! ونداعالم و چاشنيتوان با اندكيلذا نياز آخر،يريپذسكيرياغماض

ن !سفارش پرتاب استفاده نمودنيثبت آخريبراييبعنوان سكوزيقله

-USDCHF:

 0.9555- 0.9565- 0.9575- 0.9590- 0.9600سل استاپ در نقاط

.شده انديطراحm5دره كاملنيشكست آخريبرمبنا 0.9565و 0.9575يتهايكه موقع

و قابل استفاده هستند 0.9555و 0.9565و البته موارد .هنوز فعال نشده
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-EURJPY:

 110.60- 110.50- 110.25- 110.05- 109.95استاپ در نقاطيبا

ا هم M15ينگهايمووتيزوج ارز خاص باتوجه به آنكه وضعنيالبته درمورد ،دهيهنوز به حدمطلوب نرسرياخقيدقانيتا بود
م تا PTMو انتقال»يزمانفتيش«كيبا استفاده از تكنديتوانستيلذا هايسفارشات خود را بررو M5-M1ميفرميبه يقله
M1 دييثبت نما!

اهيكه در باال ارايعددنيضمن آنكه آخر .ورود قابل استفاده استيمناسب برايشد، همچنان بعنوان نقطه . .

-USDJPY:

 82.30- 82.35- 82.40- 82.45- 82.50سل استاپ در نقاط

روديالبته بنده به شخصه از تر بونيايكردن بر ، اما چون !! ندارمي، چندان دل خوش! روزييدر طول روشناژهيزوج ارز
ا خواستمينم ايبهانه ، تبعيزوج ارزهانيبنديها بدهم تا بگويچشم بادامنيدست مناسبيتهايموقعم،يشويمليقاضيمختلف

ننيايرا برا !مشخص كردمزيارز

حت 82.35يتهايالزم به ذكر است كه بهتر است از موقع دل 82.40يو دشيبيكينزدليبه چشم) 82.33(روزياز حد به كف
.ميينمايپوش

ز 82.30تيواضح است كه موقعياز طرف كه هنوز گردديميتلقيمناسباريبستيكف روزانه، موقعريباتوجه به قرار گرفتن در
!استفاده از آن وجود دارديفرصت برا

-AUDUSD:

 1.0005- 0.9998- 0.9990- 0.9985- 0.9975- 0.9970- 0.9950استاپ در نقاطيبا

ننيا تازيزوج ارز نميچندان چنگ M15ميفرميباتوجه به آنكه در رو زد،يبه دل آن قادريلذا درصورت اصرار به معامله بر
ازديبود رايهاميفرميتا»يزمانفتيشكيتكن«بااستفاده ركيخودتان ينگهايمناسب مووتيو باتوجه به وضعديكن زتريدرجه

M5 هايبررويبه سراغ اوردرگذار !ديبروM1يقله

دنيايچون هدف از معرف! نشود تانيكه سوتفاهم برا دوارميالبته ام بود،يزمانفتيشكيتكنيبرايگريزوج ارز صرفا مثال
ازيتهاياست كه موقعيهيوگرنه بد بسشيبيكينزدليرا بدل 0.9980باالتر ديمطلقا نبا 1.0000 ارمهمياز حد به عدد

!ديگرفتيم

تاشيكه درپزينينمودارنيضمن آنكه در آخر و اقساميشگاهينما M1-M5-M15ميفرميچشم من قرار دارد هر سه از انواع
!!گذاشته اندشيجورواجور را به معرض نمايهاييواگرا

و مثال وزلنديبه سراغ دالرنميگرديخب، برماريبس مي، از خواستميكه خدمتتان»يزمانفتيشكيتكن«درباره روش استفاده
.عرض كنم

ا ونيخوشبختانه هنوز هم كه دارم روياوردرگذاريهمچنان براتيموقع كنم،يمليو تكمشيرايمطلب را مهنيايبر ايزوج ارز
كپ باشد،يم سيو عالقمندان به رو گنالهايكردن مياز ، ا(!!) توانند اگر جگرش را دارنديدست من درزينيمثال بطور عملنياز

 !!!نديمعامالت خود استفاده نما

 استاندارد؟ PTMيامكان ورود به بازار برمبنا-سوال اول

انياول آنيسوال ، برمبنانيايبرروياجازه اوردگذاراياست كه ؟ايمياستاندارد را دارPTMيزوج ارز !نه

ا ، منفنيواضح است كه جواب تا! خواهد بوديسوال و جهت واضح»ستميسيقطبنما«بعنوان M15ميفرميچراكه رايسمت
نميروند جاريبرا !كندي، مشخص
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ب شانيبه ، چون و همچنيآبنگيمووبيساده تر ، مگريكدياز نگهايچون فاصله موونينامناسب است يكمتر از حدنصاب الزم
رونيباشد، بنابرا .ميزوج ارز را ندارنياياجازه معامله كردن بر

!؟» روش ورود زودهنگام«يامكان معامله برمبنا-دوم سوال

م مانيكه برايسوالنيدوم آنيا شوديمطرح باهيمجاز به ثبت سفارش در خارج از ناحاياست كه و ، بريرنج استاپ گذاشتن
هايانتهايرو ر؟يخايميهست» روش ورود زودهنگام«ي، برمبنا M15يقله

ا ننيجواب ايبرارايز! استريخزيسوال ننياستفاده از ، همواره :ميدارريزيبه برقرار بودن دو شرط قطعازيروش

تا-1 و همچنشني، همسو با پوزيروند قبلنيآخر) M15يعني(رنج شده استطيكه دچار شرايجارميفرميدر نيموردنظرما
STR باشد.

تا-2 نكيميفرميدر هر دو ويروند جار)H1و M30يعني(زيو دو درجه باالتر .باشد STR، همسو

و سبز آن كامالينگهايبعنوان مثال موورايز!ستين STRمطلقا M30ميفرمياما در شكل فوق كامال واضح است كه تا قرمز
ودهيچسبگريكديبه  !اند .... 

تازين» روش ورود زودهنگام«پس امكان استفاده از !گردديميمنتف M15ميفرميدر

 !!!نبود؟يديمجياز آقايچرا چند وقت بود كه خبر-سوم سوال

خ! واهللا چه عرض كنم؟ پايكيبهكيچون نزد! نگران شده بودميليراستش بنده هم و ونييدو هفته بود كه هرچه به باال و وسط
م و راست صفحه نگاه ايو به دنبال اثر كردميچپ آ گشتم،يم شانياز آثار و و ابدا چشمم به نام  شانيا mmajidiيدياصال

نمشديروشن نم !شديكه

و امضا ز شانياياما خدا را شكر امروز كه پس از مدتها مجددا نام هم-پست مشاهده كردمنيهمريرا در جزشهيو اتفاقا مثل
خ- مطالب بودنديخوانندگان صبح گاهنياول پيتا حدود الميمجددا اييس اگر خداراحت شد كه يمشكل خاص شانينكرده

، حتما برطرف شده است !داشته اند

ا زينفراتنيجزو اول شانيايامضا نكهيو اتفاقا بسنياريبود كه در چرا كه نشان! استيخوباريپست نوشته شد ،خودش نشانه
ا دهديم مجنيكه مجيديجناب و پر انرژيدي، قطعا همان جناب ميايپرقدرت و شما !ميشناسيهستند كه بنده

كلديو با و تازه واردان تاپهيبه د! گفتكيتبركينوآموزان و پاسخ«يكهايراحت به سراغ تاپاليباخ تواننديمگريچراكه » پرسش
م» رومنگيديتر«و و هرآنچه كه دلشان ا خواهديبروند شرنيرا از افيمرد ادريترنيو از !، بپرسنديحرفه

ازايآ- چهارم سوال كنيرا برايتيموقعميتوانستيم»يزمانفيشكيتكن«با استفاده و پا م؟يخودمان دست

! خودم گفتم؟؟... آهان !! هوشمندانه را كدامتان داد؟؟ شنهاديپنيا!! احسنت !! بر شمانيآفر

. شدمريجوگياشتباهديببخش . .

تايكه اگر مالك كارميگفت نم M15ميفرميما همان ، در آنصورت ز توانيباشد ميتاراياز روش ورودزودهنگام استفاده كرد،
باH1و M30يعنيو دو درجه باالتركييهاميفر نيكيباشند كه متاسفانه STRديهردو .ستياز آنها

ب ازميياياما اگر راميفرميتا»يزمانفتيشكيتكن«و با استفاده شكيمبنا  M30در آنصورتم،يبدهفتيدرجه به سمت باال
تا M15ما معادليبرا و ! گردنديمH4وH1بيبه ترتزينييدو درجه بااليمهايفرميخواهد بود،

م(!) نگاه هوشمندانهكيو با تادييفرمايبه شكل فوق مشاهده و بنابرا STRكامالH4وH1ميفرميكه هر دو مجازنيهستند
دربميخواه !ميياز روش ورود زودهنگام استفاده نما M30يعني» مبناميفرميتا«ود كه
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با-پنجم سوال !م؟يبگذارديحاال سفارش ها را كجا

مدينيبب ازميخواستياگر تا» روش ورود زودهنگام«با استفاده كن M15ميفرميو برطبق همان باميعمل شنيپوزدي، در آنصورت
م 0.7735يعني M15قلهنيدرواقع در همان آخرايرنجطيخودمان را در نقطه خروج بازار از شرا !ميداديقرار

بهليما تبديبرا» مبناميفرميتا«اما اكنون كه همطينقطه خروج بازار از شراديبانيبنابرا M30شده است ميفرميتانيرنج در
دم،يورود به بازار قرار بدهيرا مالك خودمان برا .قرار دارد 0.7746يكه درحوال M30قلهنيآخر شوديمگريكه به عبارت

د نيتايچون از اطالعات موجود در ا ستميپلت فرم شما مطلع هايجزو اقالم)ايدالراسترالنيوهمچن(زوج ارزنيو هستند كه قله
پيآنها در بروكرهايو دره ها نمگريكديباپيمختلف معموال چند دقياختالف دارد، يرا كه حالت سراسريقيتوانم نقطه ورود

مژهيبو. كنمماعالكيداشته باشد در تاپ ريزوج ارز خاص معموال مقادنيايبرازينديهمان اسپرايكارمزدبروكر زانيكه
!دارديارمتنوعيبس

مهيكه درباال ارايبودن همان شكلاريلذا فرض را بر مع ، ال گذارميشد پيو سفارش خودم را دو  0.7746باالتر از قلهپيسه
دريعني م 0.7749بعنوان مثال . كنميثبت

ن باپيپ3برابربا وزلنديو البته باتوجه به آنكه در بروكر بنده اسپرد ، پس پدياست نگريدپيسه كهيبه عددقبلزيرا اضافه كنم
مجهينت  0.7752با شوديبرابر

مديدانيمياز طرف و خروج خودم دارميبيعجليكه بنده ا!! به رند كردن نقاط ورود رونيو آنيثبت سفارش بر اعداد رند از
بPTMمنطقيبيهايوابستگ اگريد افتديكارها است كه اگر به جانتان  !! افتيدينخواهدايپييها از آن رهايراحتنيبه

پنيبنابرا نگريدپيسه م(!!)يالك نطوريهمزيرا هم. برسم 0.7755تا به عدد رند روميباالتر پنياگرچه وي، الكياضافپيسه
هاتي، ممكن است در نها مقداريب بعيسريرمز نجات بنده از بازگشت !منطق بازار بشوديو

س زيينها گناليخالصه آنكه :ديايدرمريما به صورت

:هايبه دالر كشور كابو وزلندينيدالر كشور سلطنتديخر گناليس-

.يزمانفتيشكيتكن+ روش ورود زودهنگام-روش معامله

.قهيدقيس-مبناميفرميتا

دل(يتك بخش-حجم معامله ازليبه ).پيپ50بزرگتر شدن استاپ

درنيآخرريز-حدضرر .تر از عدد رندنييپاياندكنيو همچن 0.7702دره

.پيپ60يال40نيب-تارگت

 0.7700- مرز كنسل كردن

BuyStop 0.1Lot NZDUSD@0.7755 

SL= 0.7695 

TP= 0.7795 - 0.7815 

و ضرر-آخر سوال !؟.... درباره حد سود

اديمالحظه فرمود چشنيپوزنيكه حدضرر چون همانطور كه قبال! هم بوديو البته منطق! از آب درآمدپيپ60درحدوديزي،
، هنگام ازكهيخدمتتان عرض كرده بودم م»يزمانفيشكيتكن«شما كلديكنياستفاده و تارگتهاهي، به همانيشما همگياستاپها

ا. شونديم) كوچكترايو(نسبت بلندتر زياشكالچيهنيو خنياديكه الزم است بكنيتنها كاررايندارد ودتان است كه حجم معامله
ا بش،يپوزيكه مجموع ضرر احتمالديبدهرييتغيرا بگونه سنهيشياز و استاندارد بهيسرماتيريمد ستميمجاز !نشود شتريشما،
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ا ننيدر جاديهمانطور كه مالحظه فرمودزيمثال ازيدوبخششنيپوزكيگرفتنيبنده به .بخش استفاده كردمكي، صرفا

ن ايگوناگونيتاكنون روشهازيدرمورد حدسود و مقاد!ديرا آموخته پرياز اعداد ، تا -تيكردن سطوح حمادايثابت گرفته
واي نگهايموويمقاومت برمبنا و دره ها فيحتايقله ها .ويبوناچياعداد . .

.دييخودتان انتخاب بفرمايتارگت نسبتا مناسب را براكيراحت تر است تانيكه برايبا هر روشديتوانيمنيبنابرا

مشنيپوزنيايمن برا ميو از آن جدول كنم،ياز همان روش اعداد ثابت استفاده كه اگر خاطرتان باشد قبال در بخشرميگيكمك
!كرده بودمهيخدمتتان ارا»يزمانفتيشكيتكن«يمربوط به معرف

بهميفرميطبق آن جدول باتوجه به آنكه به تا اا M30مبنا را ممينتقال داده .ميياستفاده نماپيپ70يال50از اعدادميتواني،

بايو پونددالر طراح ورودالرييكه البته باتوجه به آنكه آن جدول صرفا برا با استفاده از تلورانس روزانه زوج ارزديشده بود،
ا كنياعداد را اندكنيموردنظر خودمان، .مياصالح . ن. پيپ60يال40به اعداد حدودا وزلنديكه با لحاظ نمودن تلورانس روزانه

.ديرسميخواه

شداريبس ، تمام .ديخسته نباشيهمگ/!خب . ن. !!نيبه همچنزيو البته بنده

ا دوارميام ننيكه و شناخت بهتر شما از هر دو روشزيمثال كمك كرده»يزمانفتيش«نيو همچن» ورودزودهنگام«به درك
.باشد

! PTMنبض تپنده NTZباند
و سوم همگ و شب هفتاد بخيسالم !ريدوستان

،شيپ تانيحتما تا به حال بارها برا شوديرا بزنيحرفكيآمده است كه درمقابل جمع يستيدر رودرباديو بعدا خودتان مجبور
ايحرف هانايعد،يكه زده كنيبه همان گفته !ديخودتان عمل

ن و روز اكنون بنده د! به همان صورت استقايدقزيحال و در مالء عام روزيچراكه نت(!) رسما يكالس نقاشجهيادعا كردم كه از
حديتوانيم روزيد و كنياتيسه نكته مهم .وديرا استخراج . .

. . رسييو امروز كه نوبت پاسخگو. حدهيبه خودم ، مانده ام ح رانياست و ازياتيو سرگردان كه آخر چگونه سه نكته مهم را
ا !!بكشم؟ رونيب(!) كودكانهينقاشنيدرون

م ، بنده شروع ميكنم به گفتن نكاتيپس با اجازه شما ن رسديكه به ذهنم و شما كهيتا هروقت نكاتديو بشماردينيلطفا بنشزي،
وديبه نظرتان هم جد ح بودند و ، به بنده گوشزد بفرماي، تعداشان از سه عدد فزونياتيهم مهم ددييگرفت آن شتريبگريتا از

 !!! ادامه ندهم 

:يدرباره نكات مربوط به كالس نقاشييراهنما

نيهمانطور كه برخ- ايزيچنياشاره فرمودند اولزياز دوستانتان مينقاشنيكه در است كه ما دو نوعنيا كنديجلب توجه
.ميدار NTZهيناح

م رايكيميتوانيكه بعنوان مثال داييصعودNTZاز آنها و ، .ميبناميمنفايينزول NTZرايگريمثبت

ادياجازه ده اانيبيسادگيبه بعد برانياز .مينام ببر» باند«به اختصارايو»NTZباند«را بصورتهيناحني،

مهيكه دوستانتان ارايريتوجه به تصاويبا اندك- ! است PTMقلب تپنده NTZباند كه درواقع شوديكرده اند بوضوح مشخص

نه»دنكردنيتر«ياست كه برمبنايروش PTMچرا كه و !»دكردنيتر«ابداع شده است
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ا ننيالبته پستيموضوع مربوط به االن  !! استشيو متعلق به صدها سال

هاكهيهنگام ،ياستادبابا در قله و مراقبه بود  مرتفع تبت درحال خلوت

سديتا شا رايو روش شخص ستميبتواند م-خودش ساانيبعوض جستجو در و منابع جورواجورتيهزاران م-و كتاب انيدر
و دانسته ها پيدرونيافكار . كنددايخودش . .

. . ا. !!ر كه كار را وارونه شروع كندكه چه بهتديرسجهينتنيو ناگهان به

پ  !! بنا نهاد نكردنديتريبراينواحنيكردن بهتردايو لذا اصل را بر

اديتا سپس شا ، كامال مناسب خواهند بوديكه قاعدتا برا ابديدستي، بتواند به مناطقينواحنيبا كنار نهادن !حضور در بازار

ميادهيانياگر چن مياستادبابا به راهكار داد،يجواب بس افتيدست ، در درون بازارياز زمانهاياريكه بتواند در مناسب را
 حضور داشته باشد، 

 !! دل استادبابا همواره در گرو آنجا بودكهييدر همانجاقايدقيعني

ا ، مكتببيترتنيو به و زمان بودديتريبرايبود كه در آن روزخاص هر! كردن ابداع شد كه ذاتا مستقل از فضا و و در هر روز
م و هر ساعت !شد از آن استفاده كرديوقت

و خطرآفرنيا روانيپينمانده بود كه برايباقيطيدرون ماركت شراگريد ، ناشناخته ! به نظر برسدنيمكتب

د ويبرايبه نگرانيازينگريو ا دكردنيترتيمنوعمايزمان اعالم اخبار سا(!)التياز تعطشيپاميدر ! نبودنينچنيايمواردريو

بنديتري، اساسا برمبنا ستميسنيايچرا كه هسته مركز ! گشته بودانينكردن

ا ترنيو اگر هيپس به معن داد،يم دكردنيهسته فرمان به سيمانعچيآن بود كه وليتوان مقاومت دربرابر خروشان عرضه
!تقاضا را نخواهد داشت  . . .

ا پنيالبته ! استشيداستان همانطور كه عرض كردم مربوطه به سالها

پذاريبسي، آن را بعنوان روش PTMوگرنه امروز اتفاقا اكثر عالقمندان به و اقسام موقعريانعطاف يهاتيو سرشار از انواع
د! شناسنديم دكردنيتريمتعدد برا ايكسگريو انيبه ترنيكه اساس . ندارديياست چندان اعتنا نكردنديروش بر . .

. است PTMدرواقع نبض تپنده NTZكه باندميگفت-

ا ، شمايمعننيبه . تا درباره آن نظر بدهمديو از من بخواهديچارت دلخواه را به بنده بدهكيكه اگر بعنوان مثال . صر. فا من
و باق NTZباندنيهم و انديرا در آن نگاه خواهم داشت روگريديو ملحقات اضاف كاتورهايابزارها ، كنار خواهمريتصويرا از

 !! گذاشت

اتيحاال اگر در واقع اديالاقل در ذهن خودم مطمئن باش(!) كار را نكنمنيهم  !! كار را خواهم كردنيكه

پ و نحوه ، ساختار اچيصرفا شكل و حركات چستيمن كامال كافيبرا» باند«نيو خم ها چارتكيرا كه دربارهيزيتا هر آن
روازين !آن متوجه بشوميدارم از

رو»متيق«خود !!)دياگر به من رو بده(ممكن استيحت يباقميبرايچارت خالكيچارت كامال حذف كنم تا صرفايرا هم از
و ! NTZباندكيبماند

چ :صفحه بعدريبه تصوهيشب شوديميزيكه احتماال
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پيمن با استفاده از شناخت و ، و اداهاچيكه پس از سالها تجربه در سرو كله زدن با ماركت، نسبت به حركات و ناز ، يو خم ها
رودايپ(!) زلف افشاننيا هميكرده ام، صرفا از ز توانميم NTZباندنيشكل :را متوجه بشومريتمام موارد

، تشخصيتشخ- ، نقاط مناسب برا زانيمصيجهت حركت بازار ، نواحيورود، نقاط مناسب برايقدرت ماركت يخروج
، نواحديتريمناسب برا ، نواحي، نواح! نكردنديتريمناسب برايكردن ليمناسب برايمطلقا ممنوعه باتيميسل ،تيميليو

پامتيقيثباتيبايثبات و ، تشخصيموج، تشخكياني، آغاز ، كودكصيامواج پرقدرت ، طول عمر امواج -يامواج خوش رفتار
پيجوان ، تشخيريو تعايشيافزاصيامواج تاريدرجه موج، تاثنييكاهش قدرت موج، تا NTZباال بر شكل باندميامواج ميدر

، معنيهشدار زودهنگام بران،ييپا تغرينفوذ به درون باند، تاثيخروج از بازار ، تشخريينحوه نفوذ بر هاصيروند و دره يقله ها
، تشخ الرييتغصيماژور ، شمارش امواج شوتيروندها ارتباط ضخامت باند با حداكثر،يآبنگيمووبي، ارتباط ضخامت باند با

ق غنگياز موومتيفاصله و ، غرهيقرمز غرهيو .رهيو . .

همخب،اريبس منيفعال فقط  !! رسنديها به ذهنم

م كن نهاياانيحاال لطفا خودتان سه مورد را از ! بدهم؟حيتوض تانيتا براديانتخاب

اكيكه كدامدييبگو وديجد تانينكات برانياز و نامفهوم؟ايو مهم هستند؟ !مبهم

نديسه تا از آنها را به دلخواه خودتان انتخاب كن آن سه نكته–!!! كه از ابتدا گفتميستصرفا بخاطر همان رودرباي–زيتا بنده
و كودكانه را خدمتتان عرض كنم؟ !ساده

ا اياريبسميصادق باشميكه اگر بخواهميرا هم بگونيالبته دنياز دريهاي، دوستانتان در تكمله نقاش روزينكات را خودشان
و پاسخ اراكيتاپ ا. كردندهيپرسش حدريو تقدنيتحسيجااريبسنيو و ذهن شما به آن و پختگيدارد كه چشم ياز كمال
ازدهيرس ، كه صرفا پس ا دورهكياست ، قادر شده بسديكوتاه چند ماهه را كه بنده بعد از هشت سال با هزارياز نكاتياريتا

و زحمت متوجه آنها شده ام پيشما امروز به سادگ!! زور !!!ديكندايآنها را

بكيبهرحال بازهم اكهيتا همچنان كسان دهميم شتريفرصت پيمشق نقاشنيعالقمند به انجام آندايو كردن نكات درون
، فرصت داشته باشند تا خودشان شخصا بر رو بيهستند و تفكر .نديبفرمايشتريموارد مذكور تمركز . و ادتاني. نرود كه ما

دركيدوستانتان در تاپ و پاسخ و البته نقاش انتظارپرسش !ميشما هستيهاينظرات
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و چھارم .روز ھفتاد

:چند زوج ارز بطور زندهیریتصویبررس
م !و بعدا شروع به نگارشميكنيبه روال معمول اول ارسال . . .

:ايدالراسترالو وزلنديدالرنيارزها

آب-  ورودينقطه مناسب برا:يخط

 M15ينقطه مناسب بعنوان حدضرر برمبنا: قرمزخط-

چ قرمزخط- باM5ازيدره فعلنيآخر:نينقطه .ميبمانيدره بعدليمنتظر تشكديكه

دوطيشرارييتغيتر برود، به معننييپا M15يآبنگياز موومتيق شنها،يقبل از فعال شدن پوزكهيدرصورت و لذا هر بازار بوده
مشنيپوز .گردنديكنسل

سو ارز :سيفرانك
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درديشا- ول Sellبه انتظار 0.9565بتوان ديكينزديكردن نشست نيچنيحدسود برانييتع 0.9550در روزيبه كف
ميرا با دشواريشنيپوز .كنديمواجه

.مياز نوع كانگسشن روبرو هستيمقاومتهيناحكيبا 0.9550- 0.9560كه در محدودهژهيبو

مايقلهنياز چنديمتراكمهيبه ناح Congestionايكانگسشن-  شوديدره بهم فشرده شده گفته

قيو ممانعت» كانگسشن«هيناحكيمقاومت ممتيكه دربرابر عبور اي» مقاومت«سطحكيبرابرني، چند دهدياز خودش نشان
!استيمعمول»تيحما«

و حما- بايمعموليتهايمعموال مقاومتها م»خط«كيرا ازيبرايولميدهينشان »ليمستط«كيمشخص كردن كانگسشنها
م .ميكنياستفاده

ادريتركيچشم جايحرفه و حمايبه كانگسشنيهمواره درحال جستجو بدنبال نواح،يمعموليتهايجستجو بدنبال مقاومتها
!است

زيينهاجهينت- كانگسشنيرا درانتظار شكست احتماليفروششيپيهاسفارش) 0.9550(مذكورهيناحريآنكه بهتر است در
.ميمورداشاره قرار ده

نن،ييپايهاميتاينگهايمووتيتوان مستقل از وضعيميو حت !نگه داشتيسفارشات مذكور را در همانجا باقزيتا فردا

تاينگاهكيضمنا لطفا- پاكيميفرميهم به همنييدرجه بنيتر از :دياندازيزوج ارز

ايزيچنياولديشا ترريتصونيكه در بدري، بسيساختار اندازديرا به اشتباه يالگو«كيبههيشبارياست كه خودش را
! كرده استشيآرا» سروشانه

نيالگوكينيايول ؟!!ستيسروشانه بايالگوهارايز!چرا بگ»يصعوديروندها«يدر انتهاديسروشانه  رند،يشكل

م»يبازگشتيپترنها«سروشانه ذاتا درگروهيو چون الگوها گ گردنديمحسوب آنها معموال روند حركتيري، لذا پس از شكل
پامتيق تغنييبا شكستن خط گردن به سمت و نزول رجهتيي، .شوديميداده

م ، ساختاريدر برخدييفرماياما همانطور كه در شكل فوق مشاهده دقيالگوكيبههيشباريبسياز مواقع ، مقايسروشانه انيدر
ميروندنزولكي !شوديساخته
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چنيايمعن !ست؟يالگوها

ناي BATآنرايكه برخ(الگونيايآمده است كه برانيچن كاليتكنيباستانيدر كتابها م) نامنديمزيخفاش دو توانياصوال
.حالت مختلف را متصور شد

گيعني ميالگوكييريپس از شكل ميروند نزولكي انهيسروشانه در نوع ادامه حركتيدو انتظار متفاوت را براميتواني،
:ميداشته باش

ا قنيحالت اول تغمتياست كه م رجهتييپس از شكست شدن خط گردن، ناگهان و به سمت باال شتاب و كامال!رديگيداده
، بطور ناگهان !كنديمرييتغيجهت حركت

هايرخدادنيچنيمعن كهييكامال مشابه سروشانه بس گناليسكيبهليتبديعني شوند،يم Failاست و قدرتمنداريمعكوس
م و حداقل به اندازه دوبرابر ، ق زانيشده ممتياستاندارد خودش، (كنديرا به سمت باال پرتاب بعنوان مثال اگر درست بخاطر!

 ...)آمدديپدزين AUDNZDزوج ارزيبراتيوضعنيناهميعشيپيچند)؟(داشته باشم 

ا ق نصورتياما حالت دوم به و قدرت فراوانيموفق به عبور قدرتمند از الگومتياست كه و خط گردن را با شتاب ، مذكور شده
!شكنديمنييبه سمت پا

ا منيدر انديگويحالت اصطالحا و معن INTERVALاز نوعيپترن نزولكيبهليالگو تبدنيكه ، ايشده است استنيآن
ق امتيكه ايروند نزوليكه از ابتدايبه همان اندازه مسنيتا پاريلحظه را سقوط كرده است، مجددا به خودش ادامهنييرو به

!خواهد داد

دقييالگوها INTERVALيدرواقع پترنها مقايهستند كه و انتهاو فاصله آنها از ابتد شونديمليروند تشككي انهيدر رونديا
. است كسانيبايمذكور تقر

بس» پرچميالگو«، همان نترواليايپترنهايمثال معروف براكي .دياز شما با آن از قبل آشنا هستيارياست كه حتما

مگريديبعنوان مثالنيهمچن ها«از تواني، ن»نترواليايگپ تازينام برد، كه آنها و در نييپايمهايفرميمعموال توسط اسكالپرها
مقهيدقكيچون مع رونديبكار و بعنوان دق نانياطميبراياري، مقاياز قرارداشتن مر،يمس انهيدر .شودياستفاده

: به پوند ورويارز زوج
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ا چنيدر مورد نميخاصزيزوج ارز بو تانيرسد كه برايبه ذهنم دزهيجالب توجه باشد؟ بايوقت چندانگريكه و ديهم ندارم
ترنياوليبرگزاريآماده شوم تا برا شنگيديجلسه و !و اصفهان بروم رازيروم به نزد دوستانتان در مشهد

ن كنزيلطفا شما ا(كه امروز بعدازظهرديدعا اخنيبرخالف و پررونق!!)ريچند هفته .ميرا داشته باشيبازار خوب . تا انشاهللا.
و شوقنيدوستانتان كه با چن ايشور برنيبه سر و مطالب آموزشيريادگيكالسها آمده اند، عالوه چش،ينكات شدنيبا نيريطعم

خيشنهايپوز ايبا خاطرات ودشان،سودآور !نديكالس را ترك نمانيخوش

و مع ولاس»يريادگي«و»يآموزش«كالسها صرفا جنبهنيايما از برگزاراريهرچند واضح است كه تنها مالك بهرحاليت،
ش شوديكتمان نم ، براTPينيريكرد كه ، جذابييهر دانشجويخوردن و مطلب و درس !!داردتيبه اندازه صدتا نكته

ا شانيبهرحال درمورد ، اديزوج ارز خاص تانياميكه بتوانم خدمتتان بگويتنها نكته ديچهارساعته بروميفرميباشد كه اگر به
.وجود داشته است 0.8500- 0.8440هيشادو بلند در ناحكينمود كه قبالدي، مالحظه خواه

مهينوع ناحكياز وجوديمعموال گواهييشادوهانيچن ق دهنديكانگسشن آنيبه سادگمتيكه ممكن است قادر به عبور از
.نباشد

به زوج :ژاپنني ارز پوند

دنيا تر! واضح استگريهم كه رو دكردنيبارها گفته ام كه من هرگز جرات دنيپوندبهيكي! دو قلم را ندارميبر و يگري،
!طال

اليباشند كه تماياما اگر دوستان را نجانبيبه آزمودن گفته !!است گانيداشته باشند، امتحان آن

چهيما :خواهد بودزيآن صرفا دو

: مواد الزم

شلويككي-1 !ريجگر

!!عدد استاپ خور گشادكي-2
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ف :یبوناچيدرباب نحوه استفاده از ابزار

م وزلندين !رود؟یبه کجا
!سالم

و چهارم بخنيهفتاد !يو خوشريشب شما

م-دارنديبوناچيكه اكثر نوآموزان در رابطه با استفاده از ابزارفيمشكل تا سرانجام آن را بطور كامل رها شوديو معموال هم باعث
و به كنار بگذارند دقنيا-! كرده باينمقاياست كه روديدانند كه آن را ايبر قرار (!)يبزرگنيكدام دو نقطه از نمودار به

!بدهند؟

كهانيبه دانشجو نطوريا-! به اشتباه-ديمخصوصا چون اكثر اسات :خودشان آموزش داده اند

بايبوناچيف«- پانيباالتريبرروديرا مينقاطنيترنييو »!دي، قرار بدهديكنيكه درچارت مشاهده

هميمدتزينانيلذا دانشجو موهيشنيرا به . زنندي، با ابزار فوق سروكله . هيول. رايارتباط معنادارچيبعد از آنكه نتوانستند
آتبويفينسبتهانيب  كنند،دايپمتيقيو قبليو حركات

خ ارياز و ، مفنياستفاده از آن گذشته مديابزار !گذارنديرا بطور كامل به كنار

اديآن تاكيبرروكيتاپياما آنچه كه ما از ابتدا امينموده كه نصورتيبه :بوده است

بايبوناچيف«- »!ديموج بگذاركييدو انتهايبرروقايدقديرا

و مشخص استكي» موج«منظور از واژه ! موج واحد

ميهمان موجقايدقيعني ببيآن را بررسديخواهيكه و فنركيرا ماننديكه بعنوان مثال موج مذكور پس از آنكه مدتدينيكرده
، در پرش بعد و فشرده شد ، مجددا تا كدام سطوح را احتماال در حركت بعديجمع و پس از رها شدن ، پرتابيخود خود

!خواهد شد؟

ازنيمهمترديشانيبنابرا و تشخدريتريو ذهنيچشمييتوانا»يبوناچيروش استفاده از ابزارف«بخش حيصحصيدر مشاهده
م . باشديامواج در درون چارت

ا و ممارست فراوان برايخوشبختانه جزو مقوالتايمتاسفانهزينييتوانانيو مهيندريتركيياست كه صرفا پس از مدتها تجربه
ا ميحرفه .گرددي، قابل حصول

ايبه چشمان خودمان به اندازه كافكهياما فعال تا زمان ممياعتماد نكرده هايبراميتواني، حداقل و دره از) ماژور(ياصليقله ها
بگيمكد كاتورياند !ميريكمك

ا تغيو با استفاده از آن نكته بيمكد رفازييكه درباره لزوم و دره اصلنيدر ،ميگفته بوديو متواليهر دو قله

رويامواج اصليتا دو انتهاميكنيسع پيو بزرگ را بر .ميكندايچارت

فيو دو انتها نيبوناچيابزار روقايدقزيرا دهنيهميبر رويعني:مينقاط قرار و درهايبر .ياصليقله ها

م وزلندين- مثال !رود؟يبه كجا

دقنيا همقايمثال يبوناچيرا از نحوه استفاده از ابزارفيو عمليمثال كاربردكيتا عالوه بر آنكه. شده استيمنظور طراحنيبه
ندييمشاهده بفرما پگريد كباريزي، چشمان شما ها داكردنيبا نحوه و همچنياصليقله ها ودره و برگشتني، رويامواج رفت يبر

، آشناتر بشو .دچارت
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هادايپيبراياستفاده از مكد- اولريتصو و دره )ماژور(ياصليكردن قله ها

ها- دومريتصو و دره .ياصليرسم امواج با استفاده از قله ها
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صح- سوم به بعدريتصو فحياستفاده و اقسام نسبتها جتايونتيبوناچياز ابزار ببويفيمشاهده انواع يهر دو موج متوالنيدر
و برگشت .يرفت
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ف- آخرريتصو پانيآخريبرايبوناچياستفاده از نيانيمجموعه امواج كه نقطه .ستيآن هنوز مشخص

زياگر قرار بر ادامه روند صعودنيبنابرا :باشندرياخيحركت صعوديانتهايبراياحتماليتارگتها تواننديمريباشد، سطوح

-0.7890 -0.7920 -0.8000 

بريالبته برا مم،يگذاريم» ماركتيريناپذينيبشيپ«ما كه همواره اصل را -تيسطوح حمايكسري توانندياعداد فوق صرفا
و نه لزوما تارگتها !يو قطعيحتميمقاومت باشند

سانيچن توانيمنيو همچن هاليازقب(يسطوح مقاومتريگفت كه اگر اعداد فوق با و دره غيقبليقله ها و )رهي، اعداد رند ...
ميهمپوشان ن زانيداشته باشند، بر و اعتبار آنها مزيقدرت .گردديافزوده

ا ! باشدرياخيبنا بر ادامه روند صعودزينتيصرفا با فرض آن هستند كه در واقع نهايو تازه همه

م كف«االرمكيبايفعال مكدد،يكنيوگرنه همانطور كه در سمت راست نمودار مشاهده و پنياول» سقف يپاشيسنگ را در
!!، پرتاب كرده استمتيقيحركت صعود
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و پنجم .روز ھفتاد

ولمهينیگنالھايس !بالندهیزنده

دريبارنياولنياديببخش !سمينويم گناليس(!) قفل شدهكيتاپكياست در كل عمرم، كه دارم

دردييتامل بفرماياندكديپس با سا(!)يمخفيجاكيتا بتوانم مطالب را ابتدا . به نگارش درآورمتياز . با. ضربهكيو سپس
!ميشوت نماياصلكيپست مربوطه را به درون تاپ!و كات داريفن

، ممكن است شوتم خوب از كار درنيدقتيبيچون اگر اندك/! خطرناك استيليخ ا!ديايكنم جانيو كيتاپيپست به
، اشتباها از !اورديسر دربگريدكيتاپكيخودمان

ا و حسابهييبغلكيصاحب تاپنيمخصوصا كه و روان درست تو(!!) ندارديمقدار اعصاب كيتاپيو دفعه قبل كه پستمان افتاد
 !!!!گرفت با چاقو آن را از وسط پاره كرد شان،يا

ا رس!!) پاره شدهاي(ريدياندك گنالهايسنيخالصه اگر .ديخودتان ببخشيبه بزرگوارديبه دستتان . .

. . و نه زنده گناليسكي»يبالندگ«كه مهمديو بدان. آناياست !پاره بودن

:فرانك بانكدارهايفروش دالر دموكراتها درازا گناليس- اول گناليس

و تكنقيتلف: معاملهليدل تايزمانفتيشكيروش ورود زودهنگام .ترنييپاميبه

 M15-M5: مبناميفرميتا

SellStop 2*0.1Lot USDCHF@0.9555 
SL2= 0.9630 

)چرا؟(دييمنتقل نمازين SL2=0.9600مذكور، حدضرر را به نقطهشنيپس از فعال شدن پوزديتوانيم
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جزيورويديخر گناليس- دوم گناليس :سيانگلرهيقاره اروپا به پوند

و تكنقيتلف: معاملهليدل تايزمانفتيشكيروش ورود زودهنگام  باالترميبه

 M30: مبناميفرميتا

BuyStop 2*0.1Lot EURGBP@0.8535 
SL2= 0.8485 

ن SL1=0.8500حدضرر M30يآبنگيبا استفاده از مووديتوانيمنيهمچن .دييانتخاب نمازيرا

م ايبرمبناديتوانيبعنوان تارگت ، مقادنيتلورانس روزانه .دييرا انتخاب نما40+20ثابتريزوج ارز

اايو فديتر هستياگر حرفه رويبوناچيبااستفاده از رسم سطوح تانيآخريبر ريمقادH4ايH1يمهايفرميموج غول آسا از
.ديرا بدست آوريبلندتر

: دالركانگوروها به دالرگاوچرانهاديخر گناليس-سوم گناليس

.استانداردPTM: معاملهليدل

 M15: مبناميفرميتا

BuyStop 2*0.1Lot AUDUSD@0.9945 

ميشخصليبسته به تحلديتوانيم زيكيخودتان،يريپذسكير زانيو ، انتخابيرا بعنوان حدضررهارياز سطوح دلخواه خود
:ديينما

SL1= 0.9980 تانيآخريبرمبنا  M15ميدره كامل در

SL2= 0.9896 تايبرمبنا M5ميدو دره به عقب در

SL3= 0.9903 يآبنگيموويبرمبناM15 
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SL4= 0.9911 يآبنگيموويدره كامل بااليبرمبناM15 )بهايآ. بدست آمديريتصوينكته از معمانيا اديآن را
 !!)د؟يدار

م كن50+30ثابتريبصورت مقادديتوانيحدسود را رسديانتخاب بردنيو هنگام به تارگت بخش اول، حدضرر بخش دوم را
دهيرو .ديصفر قرار

اايو فيرا برمبنايبلندتريتارگتهاديتوانيمديتر هستياگر حرفه تانياز آخريبوناچيسطوح H1ميفرميموج غول آسا در
.دييانتخاب نما

ا فاركسانيدر زمره خداراياگر هم اخ فديتوانيم(!!!)ديقرار گرفته رايبويدو ريكي(مختلف با رنگ قهوه سمنتيتريبصورت
ديا آبيگريو ، ترسيبرا)يبصورت اكستنشن با رنگ و نواحميدو موج آخر نمودار يآنها را بعنوان كالسترهايهمپوشانيكرده

ميو تارگتهاياصل .ديينما شخصمحتملتر

روتيموقعكييكه وقتديدانيميبخوبيحتما همگگريد ويهاتيمعموال موقع شود،يم جاديااياستراليمناسب بر مناسب
روزينيهمزمان . خواهد آمدديپد وزلندينيبر

ناياستراليبا حركت صعودنيو همچن با وزلند،يو نيمشابهيحركتهاديقاعدتا .ميو پونددالر انتظار داشته باش ورودالرييبرازيرا
. .

پايبا سرانجام-كياز بخش دوم تاپ گنالهايسنيبعنوان آخر- گنالهايسنيا دوارميام نوانيخوش به آغاز دبخشيبرسند تا هم
ا و هم خاطره خوشPTMيدرهايتريبراپيپرپيهفته پايكار باشد، اگريكديدر كناريروز زندگ35انيرا از ،كيتاپنيدر

بهيبرا .ردبگذايباق ادگاريتان
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:از سو[تیپاسخ به برخ
ا،ياصلكيخدمتتان قول داده بودم كه باتوجه به قفل شدن درب تاپ جدنياز يفرعيكهايتاپيپستهاهيكليتريبه بعد بصورت

بوميرا بطور روزانه دنبال نما و و بدون جواب مانده است، حتما پاسخگوكيرا كه در تاپيسواالتژهي، و پاسخ مطرح شده پرسش
.باشم

و مبرهن است كه همه دلخوش ا نجانبيايواضح عزيمدت، به ارتباط متقابلنيدر طول و مطمئنا اجازه زانيبود كه با شما داشتم،
ب دهمينم چن(!) صفتيكه چندتا سوسك صمنيمانع نش مانهيارتباط !گردندينيو دل

ويتريرا كه جنبه عمومييبه گفتن ندارد كه همانند گذشته، پاسخهايازين نيريسايبرايو آموزشديمفيشامل نكاتايداشته
.خواهم كردهيارازينياصلكيباشند، در تاپ

 FxFarZaDلهيبوسينوشته اصل: قول نقل

ا 100به مناسبتكيتبر ضمن ا...كيشدن تاپيصفحه مانيگذاشتبوديچ AUDJPYنياستاد آخه !؟تو دومن

هاهيكهياصليبه نظرم همون جفت ارزها مف) به قول استاد(طرفشون دالر دموركرات  ...كال دترهيباشه

.سالم فرزاد جان

چ-اوال دريزيآن كه بنده
، درهم بوده  دومن شما گذاشتم

 !!! است

را CHFJPYمثال چرا
يكه از امروز حوالدييگوينم

دا  زدهيماديفرمايظهر به بعد
را PTMمن«: است كه

و به قوان آننيدوست دارم
م »!!گذارمياحترام
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 !!!!حركت نموده اند؟پيپ 230و 220بيكه امروز به ترت GBPJPYشيو داداش دوقولو GBPCHFمثالايو

هايالبته شوخ  !!! ذره باال استهيجفت ارزها معموال اسپردشاننيا! كردم

نيمزاجتيكه وضعييروزهايخب برايول هستيبازار چندان خوب نميمناسبتيموقعچيو پ شوديرا كرد، صرفادايدر آن
عريبه جهت خال تري، مانعضهينبودن روديندارد كه و تاحدوديفرعيزوج ارزهانيايكردن بر نيو نامرغوب زيناشناخته را
!دييامتحان بفرما

الطيوگرنه قطعا بهتر همان است كه بقول خودتان به محض مساعد شدن شرا ، به سراغ همان شش يهفت جفت ارز اصليبازار
!ميبرو-هستند PTMيسفارشيكه جفت ارزها-خودمان

) منجمله بروكر بنده(از بروكرهاياريكه دربسدييلطفا دقت بفرماد،يآن را الصاق كرده بودريكه تصويشنيدرمورد پوز-دوما
پ مگريكديباپينمودارها معموال دو سه :كننديتفاوت

اريدر تصود،يبعنوان مثال همانطور كه مالحظه فرمود !شديم فعالدينباشماشني، اصال پوز نجانبيمربوط به بروكر

د بهميو بگو!! نمك به زخمتان بپاشم خواهمينمگريحاال تاييواگراكه مثال چرا دقميدر و چرا فالند؟يدقت نكردقهيپنج
.ديو چرا بهمان نكردد؟يكرد . !؟.

منيبلكه صرفا هم ،يكنم كه اگر همواره براديتاك خواهميرا التيامنهيحاشكيسفارشات خود پيحدودا چهار دريپيپنج را
بسد،يرينظر بگ ايارياز دام ها« نگونهياز !افتيديخواهييرها» كاذبيشكست
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ا اديبعنوان مثال حتما دقت كرده و دلباززين نجانبيكه هاپيپني، چنديفراوانيهمواره با دست قبيمختلفيرا به بهانه لياز
جا«و» سماور فرمانده گروهانيجا برا«و»!شن سنگريهايگونيجا برا«و» سنگر گرفتن مطمئن«و»تيامنهيحاش«و» اسپرد«

قلييچايبرا .و»زهاسرباانيو . . بو. ،ايقلهيدورتر از انتهاياندك»!شنيرند شدن پوز«و از همه مهمترژهيو دره موردنظر
ميبرا .رميگيثبت سفارش درنظر

و دلباز باش و دست  **./مش**پش/!ديموفق

 davoodtraderلهيبوسينوشته اصل: قول نقل

دهي فگهيسوال ذبويهم در مورد رسم فيما داراليداشتم در شكل آبينسبتا نارنج(ميباشيمبويدو )يو

ف توانيمايآ فيبوهايعالوه بر بايآبيبويف( ABCDيموج صعوديرا هم از نوع اكسپنشن برايگريديبويرسم شده همرا
ا رسم)سيترير منينمود؟ رسم به :كه باشديصورت

روBبهAاز( Expansionيبويف و نقطه سوم را ر(Cيوصل كرده م)سيترينقطه بدستيو سطوح تارگتميدهيقرار
FEمثل(اديم 100 ،FE168و(... 

ا ا نكهيعلت تعبويفنياستاد منييرا جهت دايچارت بودهيبه علت شلوغ باشد؟يبهتر كالستر رسم نكرده چه  دارد؟يگريعلت

م/ سالم داوود جان !شديبله

اديو اتفاقا بهتر همان بود كه شما فرمود بزيپرهليصرفابدل نجانبيو فشياز شلوغ شدن ، پروجكشن را بطوريبوياز حد صفحه
.همزمان رسم نكردم

سرCDبخشيمحتمل برايمحاسبه تارگتهايبرايبطور كل ف ABCDياز اكستنشنيبويهمواره بهتر است كه از هر دو نوع
دهياصليآنها را بعنوان كالسترهايو نقاط همپوشانمييو پروجكشن بطور همزمان استفاده نما .مي، موردتوجه قرار

 iranboxلهيبوسينوشته اصل: قول نقل

تجييموج غول آسا شناسايدوستان من تعداد سالم اكردم لطفا شما دوسته با موجها بگو كه درستنيربه نظرت رو در مورد
بگايانتخاب شدن و خواهشمندم كه اشكاالت بنده رو و اگر امكانش بودايكه كدام درهديكه نه قله در كدام چارت اشتباه هست

كريدر تصوديلطف كن .ديناون رو مشخص

عز رانيا سالم نمديببخش(زيباكس !)ست؟يچ دانميكه اسم شما را هنوز
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ها. بله و دره هاييقله ها و دره ا»ياصل«يكه بعنوان قله ها بسيهمگبايتقرديمشخص كرده و صيتشخيعالاريدرست هستند
ا .ديداده

هاديالبته حتما دقت دار و دره و انتها) ماژوراي(»ياصل«يكه قله ها بازار هستند كه درواقع نقاطيامواج اصليهمان ابتدا
م .دهنديبازگشت روند را نشان

ا هاديموضوع را نبانيو و دره هارايز! اشتباه گرفت» كامل«يبا قله ها و دره كه صرفا درمورد انتخاب نقطه(كامليقله ها
دكيكامال) حدضرر كاربرد دارنديمناسب برا هگريمقوله هايربطچياست كه و دره !نداردياصليبه قله ها

ا عز رانيدر ضمنا و تالش براراياخ نكهيا) داوود جاننيوهمچن(زيباكس پيبررسيدرحال كنكاش و و دره ها كردندايقله ها
بسد،يمختلف هستيچارتهايامواج بررو همييكويناريكار و حتما آن را با ان را اگرچه خودت.ديادامه بدهيفعلتيجدنياست

و ذهن شما به تدريتكاملدرونرايزديمطلقا نگران نساز حدجيچشم رسيبه نيكه به سادگديخواهد هازيو بدون ايابزارچيبه
و امواج اصليتمامديبتوان،يخاص كاتورياند و دره ها .ديبدهصيچارت تشخيرا بررويو فرعيقله ها

تريروند تكامليبطور كل ادريچشم هر كه نصورتيمعموال به :است

هاابتدا صرفا- م كندل .نديبيرا

. شوديم روندهاصيسپس موفق به تشخ-

پ- هاكردندايسپس قادر به و دره بزيو تماياصليقله ها هانيگذاشتن و دره ميفرعيآنها با قله ها . گردديو كوچكتر

م- بس امواجيكه تمام شوديو سرانجام قادر و غول آسا گرفته تا امواج ماريرا از امواج بزرگ و ، به سهولتياتورينيكوچك
و حت هايمشاهده كرده رييآنها را به درجه ، ، ابر موج غزيتودرتو شامل موج و .رهيموج . .دينمايبندميتقس.

امهيدرنيتردرباره تفاوتيكه بزوديانشاهللا در متن ا تانيبرا اول درسطحيتربايحرفه بنيخواهم نوشت،  شتريموضوع را
.خواهم دادحيتوض

 حاج محمد مهربونلهيبوسينوشته اصل: نقل قول

و بچ پزشك از جدايضد كرميدارويكس! دامپزشكايبر  سراغ نداره؟ديضد كخ

نم فقط گريآدم  !!!بخندهايكنههيدونه

ا چون  زدم نجايسوالش مهم بود
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اييخدا اون روزهايا ، ما چه روزگار خوشيحاجنيكه نمميداشتيمحمد نامهربون نبود !!ميدانستيو قدر

ايجان، علت استاپ خوردن شما ربطيحاج ر! ندارديكه گفتيبه مقوله شك ختهياگرچه بازار كرم خودش را و آنياست در
ولستين روي، م» كامل«قلهنيآخرياگر استاپ خودت را بر ا شنتيدر آنصورت پوز،يداديقرار با ضرر بستهيراحتنيبه

:شدينم

با» كامل«قلهكيبهليهنگام ثبت سفارش با توجه به آنكه هنوز قله مذكور تبد ، لذا شما دركيازدينشده بود قله عقب تر
M15 م ميليخ 1.3070كه چونيكردياستفاده دريتوانستيم شد،يبزرگ كنM5از دو قله به عقب كه به عددياستفاده

.يديرسيم 1.3020

پانياستاپ را تا آخرميتوانستينمشنياز دوستان بپرسند كه خب مگر بعد از فعال شدن پوزيممكن است برخ نييقله كامل
م.مياوريب !؟ميا خوردهيدر آنصورت كه بازهم استاپ

ا م شانيپاسخ :بدهم توانميرا به دو صورت

ن- اوال !ستميواهللا به خدا بنده مقصر

،تيوال استريدرهايترنيبزرگتر!ديسرتان كه خورديفدا!ديكه خورددياستاپ خورد- دوما هم از هر ده معامله خودشان
ميكيقطعا  !بندنديرا با ضرر

هياگر بنده راه- سوما ميهرگز زده نشود، قطعا اول از همه خودم آن را براياستاپچيبلد بودم كه !! بردميمعامالت خودم بكار

همكيتاپياز منافع ماليبخشكيخانمميمريقرار است بزود-چهارما عز! امر اختصاص بدهندنيرا به هر روز زانيكه شما
ايياستاپها بد،يرا كه در آن روز خورده ردييو مرجوع نماكيدم درب تاپدياوريشب به شب و مابه تفاوت دريالي،  افتيآن را
!!دييبفرما

مجاز به جابجا كردن حدضرر خودتانيداده ام، شما صرفا زمانحيكردن حدضرر توضنگيليترهمانطور كه قبال درباره- پنجما
رسشنيكه بخش اول پوزديهست .باشددهيبه تارگت خودش

ا درسود فرو رفت، بالفاصله نقطهپيپ10يال5و صرفا پس از آنكه درحدودشنيبه محض فعال شدن پوزميبخواه نكهيو
.و پرمخاطره استسكيپرراريبسياساسا كارم،ياوريبنيياستاپ خودمان را پا

!دييدقت نمايواقعيبا شكستها كاذبيبه تفاوت شكستها- ششما

بگ رحمانهيبديبايشكست واقع:كهنديگويم نطورياياز منابع خارجيبرخ،يشكست واقعصيدر رابطه با نحوه تشخ !!رديصورت

م(مقاومت موردنظر-تيپس از عبور از سطح حمامتيقيعني كندلكيديبا) دره باشدنيدر مثال فوق همان آخر توانديكه
و كش سويشادوهايبسازد، دارادهيبلند بگيسطح مقاومتيبلند نباشد، بسته شدن كندل مذكور در آن  نكهياتايو نها رد،يانجام

و بقول معروف بازار از شكستن آن سطح مقاومتيهمان جهت كندل قبلدرزينيدو كندل بعديالكيحداقل يبسته بشوند
و به سرعت !»پس نزند«نترسد

منيچندميبراانيدرپا :كه كنميبار تكرار

دالديكنيسعشهيهم كنليابتدا ولدياستاپ خوردن معامالت خودتان را به دقت كنكاش هي، رايو منطقليدلچيسپس اگر
پيبرا خدينكرددايآن طبالي، در آنصورت آن را با و به حساب آنيعيراحت كنار گذاشته مرايو(بودن وميبه حساب خانم

!ديبگذار!!) باباپشونا

ب و !دياالستاپ باشاليخيموفق

*/نژاديپشوتن مشهور
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و پنجمانیپا .روز ھفتاد

 دوره متوسطهيطيگواهياعطا
ملهينوسيبد ، به اطالع و سرور فراوان : رساندكهي، با مسرت

ها.......................... خانم/يآقا جناب و مستمر خود در دوره - به سبك پشوتن فاركسآموزشيروزه40يبا حضور فعال
ا سطح متوسطه-به سبك پشوتن فاركسآموزشيروزه35يو دورهيسطح مقدمات سرتيدوره ها را با موفقني، پشت

ا و كنكيگذاشته امهينايمتوسطدريترآماتور به مقاماي سطح اولدريتريفياز مقام . استدهيگردلينايحرفه

ايصاحب گواه- منيفوق از مكيبا افتتاح توانديپس با،يدو بخشيوبا انجام معامالت 1000$هياوليموجودباينيحساب
بيحداقلي، به كسب سودآورالت 0.1حجم مجاز و برايالمللنياز بازارمعامالت ايارز بپردازد و زنده ماندن در نيبقا

.ديبازار تالش نما

ا- دهيگرددييتاريكبياستادباباپشونا نژاد شاگرد جناب مستطابيمشهور استاد پشوتنيتوسط جناب آقايگواهنياعتبار
و امضا .استيفاقد اعتبار قانون شانيايهردويو بدون مهر

پذيگواه- و موسسات دولتهيكلرشيمذكور مورد بينهادها و قابل استفاده به هرمنظوريالمللنيو غيبوده ازريبه
دهيجذب سرماايوهيسرماتيريمد .باشديم گرانياز

عزيگواهنيا- ميزانيصرفا به ايكه بطور واقعرديگيتعلق و همگام با ، همراه پنيو از روز آغاز تا به امروز آمدهشيدوره
و با جد .روم انجام داده باشندنگيديتركيخودشان را در تاپيعمليهانيتمرتيباشند

اديتوانيم- رويعكس پرسنلكيوباالصاقديريبگنتيپركيهياطالعنياز محل كار خودتانايمنزل واريدي، آن را بر
.ديينصب بفرما

 1389بهمن ماه9 شنبه/ روز افزون شماتيموفقديام به

---------------------------------- 

:دوميامضا:اوليامضا

 شناپشونامشوناياستادباباكر نژاديمشهور پشوتن

:منبع
 بخش مقدماتيانجمن ايران فاركس تاپيك آموزش فاركس به سبك پشوتن

http://forum.iran-egold.com/showthread.php?t=8337 

 در صورت فيلتر بودن آدرس باال به آدرس زير مراجعه كنيد

http://iran-egold.com/forum/showthread.php?t=8337 

 به پايان آمد اين دفتر حكايت همچنان باقيست

 ديگه بريم سراغ تاپيك پيشرفته

و سيصدو نود ساعت31با تشكر وحيد زارع  06:07PMارديبهشت ماه يكهزار
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