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 خدا نام به

)شرفتهيپ(بخش سوم-به سبک پشوتندیتر:یآموزشکيتاپ

 روز ھفتادو ششم

 مقدمه
!سالم

.نژاد هستميمن پشوتن مشهور

 PTMيكهايمولف تاپ

طاليبرا» معلم«كيو ! رانيا فاركسيينسل

پ دالشيدرحدود هفتادو پنج روز دقيرا آغاز كردم كه خودم هم از انتهاي، راهيشخصيلي، به .نداشتميقيآن اطالع

تر دكردنيتريرا برايروش» دوره صد روزه«كيقرار بود در و  نوآموز آموزش بدهم،يدرهايبه عالقمندان

ا عزنياما در طول و پنج روز  دركنار من قرار گرفتنديزانيهفتاد

بيعواملنيو همچن ا رونياز ويبه نگاهليتبد دكردن،يتريبرايروشيراه اثر گذاشتند كه عمال حاصل كار بجانيبر نو به بازار
ايدرهايتريهاييتازه به تواناينگرش .شد رانينسل جوان

،فهيوظنيكه مهمترينسل  آن نه صرفا كسب سود از ماركت

هايحرفه تخصصكيويواقعشهيپكيبعنواننگيديكه درواقع اصالح نگاه جامعه نسبت به تر و كنار زدن پرده وي، ابهام
روينيبدب . است فاركسنامياز

ا انيدرطول ايهفتادو پنج روز هركس به گونه  از كار را گرفتيگوشه

سلييو هركس بسته به توانا و و ذوق بيخودش ابتكار متفاوتيشخصقهيها و پروبال ايشتريزد . كار دادنيبه . .

و به تدر اجيتا سرانجام رو PTMشكل گرفت كه هواداران آن اصرار دارند نامي، مكتبكيتاپنياز دل بهيرا بر و آن بگذارند
و پاكشان  نكينشانه دل جوان مزيعالمت را !برنديمعموال در كنار آن به كار

PTMمستيچ  بخش اولد؟یگويو چه
ن استيبد انياز نشيفرصت اندك كه پس از دوره و و پرفراز كنايمه مانيبرابيشتابان ، استفاده دقميشده بهياقهيو چند را

و بررس بن PTMياجماليمرور .ميآن بپردازياصليانهايو

ا PTMمينيببديبا و فرهنيواقعا در درون خود چه دارد كه تا  رانيا فاركسنسل سوم ختهيحد مورد استقبال جوانان مشتاق
 قرار گرفته است؟

آمينيو بب ا قتايحق PTMايكه شايصرفا همان حرفها نكهياايگفتن داشتهيرا برايحرف تازه ب نبارياديگذشته را يانيبا
و با نگاه آميمتفاوت ! است؟ ختهيتازه تر درهم

ط پ«بهيهفتادوپنج شبانه روز متوالياكنون كه پس از ا»شرفتهيسطح ميادهيرسيدوره آموزشنياز



 فارکس به سبک پشوتن دوره پيشرفته صفحه6

جدقيعميالزم است تا با نگاه و و مفاهيتر هاميكتب بنگرمنياهياولميتر به اصول و برگهاياصليو شاخه يآن را از شاخ
، جدا سازيو جانبيفرع .مياش

PTM سکیبعنوان دیتر ستميروشو
ب ازنيترتياهمياز همان روز اول گفته ام كه چ PTMبخش آن»ديتر ستميس«اي» روش«است كه عموما بعنوانيزيآن از

م ! شودينام برده

ننيو ساده دل تر بيكسانزيافراد ازشيهستند كه پس از گذشت ، همچنان و تار PTMاز هفتادوپنج روز  خچهيپرفورمنس
!خواهنديميمعامالت

م PTMاما مگر نمديگويچه ! داشت؟ياز آن انتظار پرفورمنس معامالت توانيكه

م كنديم شنهاديپ دكردنيتريرا برايچه روش PTMمگر قضنيترتياهميبمييگويكه بانيهمهيبخش و سل كردنيروش
!!آن است؟

مم،يبدون تعصب به مرور مطالب گذشته بپردازياگر بانگاه ه PTMكهميكنيمشاهده هيارايرا براييادعاچياز همان ابتدا
و سبك ! كردن نداشته استديتريبرانينويروش

م تريگفت تمام استراتژ توانيدرواقع قد صرفا PTMدرديو روش ميميدر همان جمالت :كه شوديخالصه

» روند دوست شماست«-

شو«و- »ديبا روند همگام

تا«ايو- پميروند را از تاديكندايباالدست !»ديتر به كار ببرنييپاميو در

ا ترنيمگر جز هم PTMبه سبكدياست كه تمام روش منيدر :كه شوديدو جمله خالصه

از-1 پميفرميتاروند را .ميكنيمدايباالتر

تا-2 منييپاميفرميدر ، به بازار وارد .ميشويتر

و مگر روش ورود ما به بازار چگونه است؟

اريغ منياز خرمييگوياست كه زميكنيمديبر فراز قله ها پريو در ! فروش؟شيدره ها

ا زيكردن در بااليبايعني–سبكنيو مگر و سل كردن در هاريقله ها سي–دره و كردن بودهديتريبرايديجد ستمسبك
! است؟

پ اشيمگر هزار بار ، از كالسنياز و منابع مختلف همكيدر تمام كتابها ، عنيگرفته تا مدرن انايروش را !!د؟يمشاهده نكرده

م PTMپس اگر از كنيدر راستا«ديگويكه صرفا زديقله هاخريدرباال«و» روند معامله و در يبرا» دره ها بفروشريكن
،ميپرفورمنس بخواهشياثبات ادعا

و قناس استيحرفمان به همان اندازه فكاح

م» سروشانه معكوس«و» سروشانهشيآرا«كه دربارهيكه بعنوان مثال به كس :كهمييبگو كنديصحبت

م«- اكياولييگوياگر راست  !!! سروشانه ها به من نشان بدهنيپرفورمنس دو ماهه از

و اعتبار الگوهايتا بعدا اگر من از سودآور ، به صحت پيآنها مطمئن شدم »!!!!كنم؟دايسروشانه اعتقاد
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پ ! نكندايو خب اصال اعتقاد

پايالگوهايكه صدها سال است برمبنايبازاريمگر برا و ،يمنييسروشانه باال  شود

ا اتياهمياصال ذره و اعتبار ، به صحت و ناآگاه و آنها را !! نداشته باشم؟ايپترنها اعتقاد داشته باشمنيدارد كه من ساده دل
!رم؟ينگايرميبگادي

ن زانميعز بهياز سر لطفزي، پس اگر شما رودي، همچنان اصرار داشته باشديدار PTMكه و» روش«اسم PTMيكه بر
ديرا بگذار»ستميس«

ديبراديدر آنصورت با و قواعد ،زين كاليتكنگريتمام اصول

و سطوح حما(گرفته كاليتكنيو پترنها شهاياز آرا و پرچم و مثلث غتيهمچون سروشانه و كندليتا الگوها)رهيو مقاومت
م(كياست و ستاره صبحگاهخيهمچون آويو چك كش غ زانيو مرد )رهيو

!ديبخوان»يمعامالتياستراتژ«و»ستميس«و» روش«چونييرا با نامهايهمگ

درصيتشخ روش  چگونه است؟ PTMروند
ترميگفت م PTMبه سبكديكه تمام آنچه كه با نام روش : در دوجمله خالصه كرد توانيمشهور شده است را صرفا

تاصيتشخ-1 تا(باالدستميروند از ) قطبنماميفرميملقب به

تا( نترييپامورود به بازار در تاي–2 )يماشه چكانميفرميملقب به

كهنياديايمشيپ مانيكه برايسوالنيحال مسلما اول تا» روندصيروش تشخ«است آميدر و يروشايباالدست چگونه است؟
و منحصربفرد است ر؟يخايخاص

ا كهنيپاسخ : است

مصيروش تشخ« ، »!!باشد كه شما دلتان بخواهديقيبه هرطر توانديروند

م ، استفاده از سه پصيتشخيمتحرك را برانيانگيبعنوان مثال ما از همان روز اول .ميكرد شنهاديروند

م ، نام پرطمطراقيمتحرك كه با اندكنيانگيسه رو»!!ييجادوينگهايموو«را چونياغراق .ميآن گذاشتيبر . چ. يزيو اما
 !! نگذشت كه دستمان رو شد

ليب كاتورياز شش انديكيصرفاميبه دست نوآموزان داده بودييجادويريو مشخص شد كه تمام آنچه را كه بعنوان شمش
اليعني: بود امزيليو واي گاتوريهمان !امزيليتمساح معروف

رايعموميدر گروه ابزارهازيندريسالهاست در متاتريكه حت .قرار گرفته است گانيو

 وجود دارند؟» روندصيتشخ«یبرازينیگریدیروشھاایآ
! قطعا. بله

ميكه عموما به اندكاتورها كاتورهاياز اندياريبعنوان مثال بس هم تواننديروندنما مشهورند، تا» جهت روند«وهيشنيبه ميدر
. شما مشخص سازنديباالدست را برا

سويخط مركزبيشيتواند برمبنايم نگريبفرض باندبول و . روند را به شما نشان بدهدياش سمت
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پي استفاده از مقدار جبر و قدرت روند يآنها به جهت

و دقت در جا م گاهيط روند ، و دره ها  توانيقله ها

د،يبدهصيباالدست تشخ

!

د،يكه شركت كرده باشس

رويبايعنياست، PTMي ويكردن بر قله ها

 است،

هانيه از آخر و دره فيشده، تعرليتشكيقله ها

پ يدر باال BUY STOPازنوعديخرشيسفارش

.نامنديم Type#1روش را غالبا

و پرالتهاب خودطيتا بازار از شرامي منتظر بمان داغ

، ام و مناسب قميباش دواريازسطوح معمول يمتهايتا در

س به سبک پشوتن دوره پيشرفته

با استفادديتوانيم CCIايو MACDچونيگريديا

ن كاتورياندايابزارچگونه و صرفا با رسم خطوطزيخاص
.دادصير ماركت را تشخ

تاديكه بتوانير و جهت روند را در باالدسميفرمينوع

PTMخواهد 

خاطر به ارمغان خواهد آوردتيو رضايسودآور تاني

 چگونه است؟ PTMی برمبنا
فاركسيدر هر كالس آموزشايود،يكه مراجعه كنكال

م دكردنير هم اموزنديبه شما پنيقاعدتا شنهاديروش

قابل مشاهده اس كاليتكنيكتابهايصفحات تمامني اول

مك رو دكردنيتريبرا توانيرا و با استفادهيبر امواج

م سفكيروش اول آن است كه با ثبتديكني مالحظه

امينيبنشيآتيو سوار شدن برموج صعودت رنيكه

Tم مت،يقنيدر گرانترديخرياست كه بجانيا ابتدا

پ ازسطويكيدر BUY LIMITبصورتديخرشيش
.ميموردنظرمان بشويج صعود

فارکس

كاتورهايانديبراكهيدرحال
.ديببر

هيحت چگيبدون استفاده از
و جهت روند جار درينوع

و ابزارنيبنابرا با هر روش

ن TMازينوعزيقاعدتا آن

يبرا زانيمنيو قطعا به هم

ورود به بازار برم روش
كيبه هر كتاب آموزش تكن

تريرا كه برايروشنياول
ز هاريسل كردن در ! دره

ايبطور كل همانطور كه در

كيو كالسييدو روش ابتدا
:نمود

م همانطور كه در شكل فوق
،نيآخر  قله

متيقيبه انتظار جهش بعد

Type#2اياما روش دوم
ديفروكش نماياندك

سفارشكيوسپس با ثبت
و ارزانتر سوار بر موجيبهتر
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نيمناسب برامتيق فيمثال برمبنا(يمتنوعيبا روشها توانيمزيثبت سفارش را وتيسطوح حمااي،يبوناچيسطوح ايو مقاومت،
دقيحت و مثال مقايبصورت ثابت .انتخاب نمود) موج انهيدر

كهيهيالبته بد نكياست آنفيتعريبيتوان بصورت تركيمزيروش سوم را  Combinationايو Type#3نمود كه به
 از هر دو روش فوق استيقيو درواقع تلفنديگويم

ا ونيسفارش از نوع اول را در باالتركيكه نصورتيبه دكيقله مگريسفارش و در ، بطور همزمان ثبت انهيرا از نوع دوم موج
ميكنيم

.ديبهرمند گردي، به خوبمتيقيتا در هردو حالت بتوان از حركات آت

ا ! مان در نظر گرفتميمعامالتياستراتژيرا بعنوان روش ورود به بازار برا» نوع اول«روشك،يتاپنيدرواقع من به هنگام آغاز

تريعني و كالسهارا انتخاب كردم كه مطمئن باشم همه شما قباليسبكنيو اولنيساده و بارها آن را در كتابها مختلفيبارها
!ديخودتان مشاهده كرده باش

ننياگريدتيوالبته مز نزيروش راي كاتوريبه استفاده از انديازيدر آن بود كه .نداشتيخاصياضيمحاسبات

!ورود به بازار استفاده کرد؟یبرازينیگریدیاز روشھا توانيمایآ
ايكاتورهاياغلب اند! چرا كه نه؟. بله سيشده اند كه قادر هستند نوعيطراحيمختلف به گونه يو فروش را براديخر گنالياز
.ندينماديورود به بازار تول شنهاديپ

خر RSIايو CCIمانندييكاتورهايبعنوان مثال اند چنديبا عبور از سطوح اشباع را از خودشان صادريگناليسنيو فروش
. كننديم

خط«بناميخطيتالقيرا برمبنا» فرمان«نيهم تواننديم MACDايوكيمانند استوكاستيگريديكاتورهاياندكهيدرحال
.كنندديتول»گناليس

. بطور همزمان هستند»يماشه چكان«و»ييروندنما«تيشامل هر دو خاص كاتورهايدر واقع اغلب اند

ا باديشما هستنيو س«بعنوانديكه ا»يمعامالت ستميطراح كن كاتورياندكياز كدام نقشديخواهيم نكهيبسته به د،ياستفاده

و آن را درجا س گاهينوع مناسب آن را انتخاب نموده ، قرار بده ستميمناسبش در درون .ديخود

دیتوان سبکھایمایآ نیگریمتفاوت  ابداع کرد؟ PTMیبرازيرا
م رمنصفانهيغ رغميعل ! كه بلهميبگو توانميبودنش اما

تايقيشما به هرطر تاصيباالدست تشخميكه روند را از و در و خروج نما نترييپاميداده و نوعد،ييورود ازيدرواقع با سبك
PTM تر !ديكردن هستديدرحال

ا ا PTMازيتفاوت كه سبكنيبا سلديرا بكار بسته و تخصص معامالت قه،يكه كامال منطبق بر . خودتان باشديتجربه

ا انيهمانطور كه هزاران بار در تمام طول و به انيهفتادوپنج روز گفته ام، ، مانيگفته ام  دارم

ه تر حتي–از شماكيچيمطمئنا انيداغ پا-!زينكيتاپنيهواداران دو آتشه عانيدر ، معامله نخواهنايروز صدم ديبه مانند من
! كرد

و منحصربفرد معامالتكيبلكه هر و سبك خاص پيروش  كردديخواهدايخودتان را
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روديآن را پرورش خواهجيو به تدر و بر و قوت آن كار خواهيداد ،دينقاط ضعف  كرد

و نقاط قوت شخصييو توانا ، آموخته ها سيها مشيخويمعامالت ستميخودتان را در .ديسازيوارد . .

. . وقيسالينمود كه صرفا برمبناديخواهيو اختصاصيكامال شخص PTMكيبهليخودتان تبديتا سرانجام آن را برا.
.شده باشدليو تكميخودتان طراحيشخصقيعال

سا PTMازایآ مزينايدنیکشورھاریدر  !!!؟ شودياستفاده
ويهاتيمختلف داشته ام مشاهده كرده ام كه قوميبه كشورها)؟(!كه به واسطه شغلميمتعدديبنده در سفرها!! بله مختلف

زينگريديهانيمردمان سرزم

و فرهنگ بوميبرمبناكيهر و رسوم ،يآداب  !! خود اختراع كرده انديرا برايمتفاوتيها PTMخودشان

ا اگريكديبايها اندك PTMنياگرچه ظاهر ، اما م نجايهم نجانبيمتفاوت است و علنا اعالم :كه كنميرسما

و PTMنيايتمام و بطور قطع منيقيها صددرصد و مجاز  !! باشندي، كامال معتبر

زيو همگ هاديو استاندارد تولهياول PTMهمانيعني،يمادراصلكيازييها رشاخهيصرفا يشده توسط استادباباپشونا در قله
، هستند !مرتفع تبت

ز ايتعدادريدر هيكرده ام، خدمتتان ارايجمع آورميمختلف را كه بعنوان سوغات از سفرهايهاتيمليها PTMنياز
:كنميم

ااياستاندارد PTM-اول نگارش :يتبت-يرانيهمان مدل

.ييجادوينگهايموويبرمبنا) M15(باالدستميروند درتاصيتشخ-

تا- و دره ها برمبنايبررو)M5(دستنييپاميورود به بازار در  Type1همانايروش نوع اوليقله ها

:يآلمانيمدل گامب PTM–نگارش دوم

تاصيتشخ- .نگريباند بوليخط مركزيبرمبنا)H1(باالميروند در

تا- .CCI گناليسيبرمبنا) M15(نييپاميورود به بازار در

ن PTM–نگارش سوم :يهنديمزويمدل

تاصيتشخ- شيبرمبنا)H4(باالميروند در و .RSIبيمقدار

تا- ق) M15(نييپاميورود به بازار در پاياز باندهامتيبهنگام بازگشت و .نگريبولنييباال

س PTM–نگارش چهارم :معكوسيليسيمدل

تاصيتشخ- .يمكديمقدار جبريبرمبنا)H4(باالميروند در

تا- سيبرمبنا) M30(نييپاميورود به بازار در .MACD گناليخط

:ياسكاتلند-يسيمدل انگل PTM–نگارش پنجم

تاصيتشخ- .يمكديمقدار جبريبرمبنا) M30(باالميروند در

تا- سيتالقيبرمبنا)M5(نييپاميورود به بازار در .اشباعيدر نواحكياستوكاست گناليخط
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پيتا به امروز چقدر به حرفها دانمينم ادايمن باور  !!!د؟يكرده

ا بديو چقدر عادت كرده جديشوخيحرفهانيكه !!د؟يمن تفاوت بگذاريو

ميول ا دهميبه همه شما قول استاندارد خدمتتان آموزش PTMآنچه كه درباره روشيبجاك،يتاپنيكه اگر در روز آغاز
 دادم، 

ايمعرفيپنجگانه فوق را براياز نگارشهاكيهر مكيتاپنيدر هم كردميانتخاب هم زانيمني، باز هم امروز به ونيو با شدت
م ، نسبت به آن ابراز عالقه !ديكرديغلظت

ترنيو احتماال آن را سودآورتر دنديروش بايدر !!ديدانستيمكميوستيو معجزه قرن

، و پنجم و در روز هفتاد  هم اكنون

پ ،كيتاپ شرفتهيو در بخش

امهيندريتركيو بعنوان ،يحرفه

اديباگريد :كهديباشدهيرسجهينتنيبه

چدريتركيتيعدم موفقايتيعامل در موفقنيترتياهميب« بايزي، آن مياست كه بعنوان روش يو سل كردن از آن نام
»!ميبر

ن و امهيموفق !ديباشيحرفه

./نژاديپشوتن مشهور

 1389بهمن ماه9

.
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و ھفتم .روز ھفتاد

PTMمستيچ  بخش دوم-؟دیگويو چه
ديبا نگاهميگرفتميتصميدر متن قبل و با بهيدگاهيجامع تر .ميآن بپردازيو اصول اساس PTMكالن نگر

ميصحبت كرد PTMدريابتدا درباره روش معامالت

سميو گفت و ، PTMيمعامالت ستميكه هرآنچه كه تاكنون بنام روش  شهرت گرفته

ازيبانگاه ، صرفا نشات گرفته قياز رفتارهايكيبدون تعصب ،» اصل استمرار روندها در بازار«يعنياستمتيصدها ساله

پ» همسو شدن با روند«نيازينيكيو به لحاظ تكن و :استيدر دو مرحله اصليساز ادهيقابل اجرا

تادايپ-1 (باالدستميفرميكردن روند در )روندنماايقطبنماميفرميتا.

تا-2 )Triggeringايكردنگريتراييماشه چكانميفرميتا(. دستنييپاميفرميورود به بازار در

يروش دلخواهاياز هر ابزارميتوانيم2نحوه ورود به بازار درمرحلهيو چه برا1روند در مرحلهصيتشخيكه چه براميوگفت
و سال كنيشخصقيكه منطبق بر آموخته ها .ميمان باشد استفاده

مكيبعنوان مثال تاينفر  دهدصيتشخيمكديباال با استفاده از مقدار جبرميفرميتواند روند را در

تاو  سروشانه بگردديصرفا بدنبال الگوهانييپاميفرميسپس در

ق و اصطالحا ، كنار گذاشته و هركدام را كه برخالف جهت آن بود  لتريو هركدام را كه منطبق با روند باالدست بود شكار نموده
.دينما

م ده PTMسواالت خودمان را دربارهميخواهيامروز ساميبسط هاريو به .ميآن بپردازياساسيمقوله

 بازاریریناپذینيبشيپ: PTMیاصل اساسنياول
بسزين PTMدر دياريمانند پد» بازار«به گر،ياز مكاتب مدرن پيانسانيادهيبعنوان بدهيچي، و  ستهينگريفاكتورتينهاي،
 شوديم

ه دنيكسچيكه چون نمينيبشيپيبراياز اطالعات كافايدر ، برخوردار پنيباشد بنابرايلحظه به لحظه بازار ينيبشياصل بر
ميريناپذ . شوديآن گذاشته

بسيمثال معروف براكياگرخاطرتان باشد نياريآن كه مورد توجه ! بود»هاشيگله گاوم«قرار گرفتزياز دوستانتان

ا بگيوحشيهاشياز گاوميگله مسكهديريو زبان نفهم را درنظر و قابلينقشه، از ظاهريآنها بررويقبلريگرچه مشخص
مسحيتوج ، ولو آنكه صرفا به اندازهيآتريبرخوردار است اما درباره هكيآنها ، ريحت- چكسيقدم باشد سييخود جناب

پزين(!!!) محترم گله  !! آن نخواهد بوديو قطعقيدقينيبشيقادر به

پديستيبايبلندكييو بر باالدياست كه برونياديايكه از دست شما برميدرواقع تنها كار رايروشيو چشم انداز گله
زياطالعات-2ديمنطقه داريايكه از جغرافيشناخت-1يو سپس برمبناديكنيبررس فيشناسستيكه از كييولوژيزيو
ا-3وديدارشيگاوم اياجتماعيدرباره رفتارها شهايدرجوار گاوميكه از سالها زندگيتجربه رو!!!ديآنها كسب نموده همهياز

هاكي نهايا مسديخودتان بزنيرا براييحدس ، احتماال تعدادشيگاومريكه بعنوان مثال درصورت عبور ازيها از فالن رودخانه
! آنها طعمه حمله تمساح ها خواهند شد
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رسايو ، قاعدتا ساعاتدنيدرصورت گيطوالنيبه فالن چمن زار و چرا نمودن از خوشمزه آن منطقه خواهند اهانيرا صرف توقف
! كرد

ا ها نهاياما بهرحال واضح است كه همه و گمان ! ستندينشيبييصرفا حدس

ميو هركس مدع منيايتواند قدم بعديشود كه و بطور پكتيو با قطعيمتريليگله را به دقت كند از دو حالينيبشيامل
ن و فامايكهستيخارج م!! زبان بسته هاستنيايهاليخودش از فك و شما ! فهمديو البد زبان آنها را بهتر از بنده

ا نانهيدرحالت خوشب نكهياايو و منطق ، احتماال عقل و درك واقعشيبيها را اندكيطفلكنيتر ، درنظرياز سطح فهم شان
!!گرفته است

پريتاث گریریناپذینيبشياصل و رفتار معامله  بر نگاه
اياجهينتنياول مماياصل مستقنيكه از ! استياستاپ الس قطعنييتع لزومد،يايبه دست

پيدريچرا كه تر ميريناپذينيبشيكه اصل را بر حت گذارديبازار و ، ني، پس همواره ، احتمالزيقبل از ورود به معامله
ز و و مواجهه با ضرر .رديپذمي50–50را به نسبتانيبازگشت بازار

ايو هرگز حت تردهيدر نتيموقعنيال ب رممكنيغزيها و بدونشياست كه با و مطمئنياستاپ الس قطعكياز حجم مجاز
.وارد بازار شود

،نياديشا تريآشتيعنيكار ، سخت و لزوم وجود حدضرر وظنيدادن شما با كاربرد و اياصلفهيكار دوره صدروزهنيمن در
! بود

درايز تر ران،يا فاركسيحاكم بر فضايو جزميحتم دگاهيمتاسفانه رخنه كرده است كه واضح بود درهايآنچنان در ذهن اغلب
طيبه اسان چنيمدتيو عمنيكوتاه قادر نخواهم بود رسوبات دقيطرز تفكر ايانهيريو .ميبزدا شانيرا از ذهن

م گناليسكيآنقدر در تاپديبا تا مخاطبانم كردم،يمهيو روزانه ام اراياز معامالت شخصيواقعيو آنقدر پرفورمنسها دادم،يزنده
ا م ابانيبنياوال در و و توانا رانيا فاركسشيپرگرگ مستقلدريتركيبعنوان-اميشخصيسودآوريي، اعتماد الزم را به من
!ندكندايپ-!و راستگو

حت ننديو دوما با چشم خودشان بب ايكه ازين شانيمعلم ميبدون استثنا از هر چند معامله بهي، تعداد دهديكه انجام را با ضرر
. رسانديمانيپا . . مياستاپهاو البته نه تنها. پذيبلكه به سادگ!! دارديخودش را دوست و به سراغ رفتهيهرچه تمام تر آنها را

. روديميمعامالت بعد

، ارا افتهيمختلف به شدت رواجيكهايو تاپ تهايمتاسفانه آنچه كه در اكثر سا هاهياست ويشده مقطعنيگلچيپرفورمنس
ويسرسبز است حت  .... توسط افراد به ظاهر موجه

م نكهيا ها كننديافراد تالش خوييتا صرفا بخش تشيمحدود از معامالت حتيپيرا كه كامال و چشم نواز باشد، يخورده
ديو مصنوعيساختگييدرقالب فهرست ها نديدر معرض و مخاطبان تر كننديمريتصونيچنزيعموم قرار دهند، دهياديكه روش

، روش كليآل آنهياست كه نش سرهكيمعامالت تر نند،يبه تارگت ادريو البد چنزينيايحرفه يپرفورمنسنيقاعدتا مالك
!خواهد بود

ي–اما من نهيكاراكتر واقعكبعنوان تريمجازيديآكيو هميخرج زندگ)ازيبخش(كهيرانيايدريو بعنوان نيخود را از
مديبا- اورديراه درم ، كه قاعدتا تركيواقعيتا آنقدر پرفورمنسها كردميتالش ،يموزون از رنگهايبيام را و سبز هستند قرمز
تاهياراكيدر تاپ قدجيتدربهدهم و و ذهن مخاطبان بر آن افكار زنگ زده اديغلبه نمايميچشم كهنيو به استاپ«باور برسند

ن ه»!ستيخوردن كسر شĤن نميله گر واقعمعامچيو هرگز ب افتيتوانيرا وشيكه از هشتاددرصد معامالتش مثبت باشند،
اچيه نميمعامله پيرا بشيتوان انجام داد كه ، احتمال سودآورهاز ورود از پنجاهشيب ودرواقع حتي–اش صددرصديآن

. باشد-! درصد
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ا نم نكهيكما ايهرگز پيتوان سكه رودايرا ، احتمال حتايكرد كه هنگام پرتاب نمودن آن به هوا ايپشت آمدن آن شيبيذره
!از پنجاه به پنجاه باشد

پديپنداريمگريديتر از برخيها را قطعتيموقعيو بعضديپس اگر هنوز هم شك دار دكيكه كنميم شنهادي، به بازارگريبار
و تقاضايبرمبنامتيق راتييتغ«و مفهوم  ببد،يشيانديب شتريب» برهم خوردن تعادل عرضه آدينيو ايحتايكه تردهيدر نيآل

بيم»متيق«آمدننييپااياحتمال باال رفتن شماست،كه مورددلخواهييتهايموقع !!از پنجاه درصد باشد؟ شتريتواند

ز PTM دگاهید یمعامIتیانھاینسبت به
ادرياگر تر ننيبه دريو اجتناب ناپذيعيطبيبخشزيباور برسد كه ضرر و كار اوست باگرياز كسب دوايكيبه هنگام مواجه
وانيزتيموقع ، پنيبا پشت سر گذاشتن چنديحتايده زياپيروز و ، آنچنان عنان اختانيتوام با ضرر ازاريانباشته خودش را

بندست نخواهد داد كه به جا گ افتديبازار ، باقيريو در طلب باز پس نيموجوديمطالبات از دست رفته اش دوزيخود را
.ديبازار نماميتقديدست

كهنيبنابرا ، ضرروزكيهمانطور دررديپذيمياش را به سادگيفرارانيمشتريبرگشتياز چكهايناشانيكاسب و آن را
مياز دفتر حسابدار» عدم وصول«سرفصل زيبتواند به همان سادگديبازيندريتركي، كندياش ثبت از معامالتيناشانيبا

ب و نبادياياستاپ خورده اش كنار سي، ويمعامالت ستميد آنها را به حساب ضعف و تخصصاي، ،يفاركسفقدان دانش اش بگذارد
نقايدق بيقيناالاش را به حسابيهرگز برگشت خوردن چك مشترزيبه همان گونه كه آن مغازه دار يو شخصيشغليتيكفايو

!اش نخواهد گذاشت

ترديدانيمايآ پذ نقدريا درهايچرا همه هارشيبا عدم سع!! خود مشكل دارند؟ياستاپ ح كنندتايميو چرا و يالهيبا هر ترفند
غ از حذف استاپ بطور كلي–كه شده و و سبد ساختن و بستن-رهيگرفته تا هج كردن دركياز شر استاپ الس » ضرر«معامله

!خالص شوند؟

هكيهج كردنديدانيمايآ ، ي–!يفرقچيه كنميمدتاكي–يفرقچيمعامله درضرر و دوباره باز كردن شنيپوزكبا بستن آن
! ندارد؟ديجد

م نقدريا درهايپس چرا تر ا كننديتالش پذيهايبازليقبنيتا با ، از و منطقكيرشيكودكانه معامالتيبراياستاپ معقول
!!خود اجتناب كنند؟

ترتيواقع بياحساساتيدرهايآن است كه مشكل از نيو !است» فاركس«بلكه از خودستينوا

ا درنيمشكل چي، نحوه طراح فاركساست كه ايباز دمانيو مفيتعريبه گونه ز زانيشده است كه و كيدردريترانيضرر
و دق ، بالفاصله پاقايمعامله باانيدر همان لحظه و ، كامال برجسته شده روكيمعامله شخصيشانيپيبرچسب قرمز رنگ بر

 !! گردديمدهيكوب

روزيپرهيبه معامله گر برايفرصتچيهنيو بنابرا بايآنيياروياز نم» ضرر«و بالفصل ! شوديداده

دچيهدريتر دقيگريراه ، اشتباه بودن تحلكيدر اوجقايندارد به جز آنكه بيشخصليمعامله رايو ورود موقعش به بازار
برديبپذ زنيو بندناف و باق اندهيمعامله خوهيسرمايمذكور !ديو با قساوت كامل قطع نماشياش را با دست

هبايتقر دچيدر نيگريشغل استيشخص مجبور ارديخودش را بپذميتصم» اشتباه بودن«سرعتنيبه خبط«صراحتنيو با
تريشخصليتحل» بودن پنياش را به برجسته و در فريروشيحالت !بزنداديعام

دديبادريتركيليدلنيبهم و خودباوريروانشناس دگاهيقبال از كيباشد تا به هنگام فرو رفتندهيرسيبه اوج اعتمادبنفس
د ، به سرعت اشتباه بودن تصممعامله پذيشخصمير ضرر ا رفتهياش را رايو بدون لحظه راهو سرماي–درنگ خودش از-اش

، مصون بدارديانهايزنيسهمگانيمواجهه با جر .افزون تر
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ا پيرا نه بعنوان تركشاتيمجموعه عملنيو كل خوكريفرود آمده بر و اعتمادبنفس روش،يغرور يعيطبياهيبلكه صرفا بعنوان
پيو منطق و و كار بگياشهياز كسب ، درنظر .رديكه انتخاب كرده است

خوييمغازه دار كه ممكن است هنگام بازگشاكيمانندقايدق آنيكه دشت صبحگاهيزيچني، اولشيدرب دكان خود را با
م و بهمان سندتيعدم پرداخت عضوهياخطارايوي، قبض عوارض شهردار كنديآغاز ! باشدكايدر فالن صنف

عليانيپايتاجر كه در روزهاكيايو ، چيداتيرغم همه تمهيسال ، نهادهيكه با خود ممتاياست گيزيبا مامور يريسخت
مياتياز حدانتظارش را در سربرگ مالشيباريبسيكه رقم شوديم بانيدست به گر . كندياش ثبت . ه. ا چكداميو شاغالننياز

پاييضررهانيهرگز مواجهه با چن بياقتيليبيرا به نم ارانهيهوشيتيكفايو ! گذارنديخود

ا نمنينچنيو مسلما بخودشان و كار خود را به درستيسركوفت چنيزنند كه قطعا كسب مواجهييهانهيهزنيبلد نبوده اند كه با
!گشته اند

درضيتمام عرااگر بخواهم و ساده خالصه نماكيفوق را اميجمله كوتاه در اتاق كارشهيهميآن را براديكه بتواني، جمله
پ و در :كهميبگونيچنديباد،ييچشمانتان نصب نماشيخود

.دييشغل خود محسوب نمايعيطبيها»نهيهز«ازيخود را صرفا بعنوان بخشيها» ضرر«-

دقايدق نيكه برايگريهمانند هر شغل :ديبودگريدريو اجتناب ناپذيمنطقيها»نهيهز«يمجبور به صرف برخزيانجام آن
، استهالك، عوارض شهردار ات،يپول آب، پول برق، پول گاز، مال غيتعرفه غرهيو غرهيو .رهيو . . كه از قضا در شغل جذاب.

، همگ و صرفا تحت حذف نهايايو منحصربفرد شما پكيشده ، نمود الس«:يعنيكرده انددايسرفصل !!»استاپ

یداشتن استاپ Lس قطع لزوم
بهدريتركييبرازيچنيبدتر ! عادت كند» بدون استاپكردنديتر«آن است كه

ا و مزحكيبياست كه با استفاده از روشهانيو از آن بدتر و مارتيثمر و نگليهمچون هج كردن .و سبد ساختن . دريسع.
!دينماشيضررهاتيمسئولرشيعدم پذ

ايحت PTMخوشبختانه در آنيقبل از آنكه معامله و فعال شود، نقطه استاپ الس بي–ثبت حدضررنيشترنه تنها بعنوان
و قاب-»لينقض شدن تحل«و» روندرييتغ«و قابل تحمل بلكه بعنوان نقطهياحساس .ل محاسبه خواهد بودكامال مشخص

مياعتراف كنم كه كمتر روشدياگر بخواهم صادق باشم با تع PTMكه به اندازه شناسميرا و شفافنييدرباره ، واضح حدضرر
! سخن گفته باشد

! استزيچكيآن هم صرفاليو دل

هدريتر نكهيا چنياز مشخص كردن نقطه استاپ قطعشيپدينبايطيشراچيتحت ، مطلقا وارد پنيخود و ينيبشيبازار پرخطر
.گردديريناپذ

ميعبارت معروف : شودياست كه گفته

بكيپس از باز شدن«- ، از چيتمامنيمعامله ، تنها رويزيعوامل مختلف صرفا هماند،يآن كنترل داريرا كه بر
»!معامله مذكور است» حداكثر ضرر«

ب ادييايپس ااريتنها نقطه اختنيو از !دياستفاده مناسب را ببرتي، نهايبازنيخود در
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درنييتع روش  PTMاستاپ Lس
دقنييتعيبرا افيتعر-تياولوبيو البته به ترت- را بطور مشخصقيحدضرر سه روش ام،ينموده تريبه گونه تحتدريكه
و تردنييتعيبرايطيشراچيه . گرددينميفيو بالتكلديحدضرر دچار شك

، به ترتنيا چنتياولوبيروشها :هستندني،

تا» كامل«درهايقلهنآخري–اول روش تاينقطه شكست روند اصل(باالدستميفرميدر )قطبنماميدر

تاايقله-دوم روش تا(دستنييپاميفرميدره ماقبل آخر در )يماشه چكانميفرمينقطه شكست روند كوتاه مدت در

تايآبنگمووي–سوم روش (خاصيطيباالدست در شراميفرميدر )نقطه كنسل شدن معامله.

، در امشيتان نمايقرمز رنگ براي، با پاره خطهايروند صعودكيدر شكل فوق، هر سه روش مذكور را .داده

م ، كار اصل رسديبه نظر ! باشد»يخالصه ساز«مايكه امروز

ن درزيپس اگر بخواهم هر سه روش فوق را اديباميجمله خالصه نماكيصرفا :كهميبگو نطوريخدمت شما

ا«- مديبگذارياستاپ خودتان را از ابتدا در همان نقطه »!!!ديبگذارديخواهي، كه در انتها

د شاييخدااي(ديادهيجرا كه حتما به كررات ادينكرده بايمعامله گران!!)ديخودتان تجربه كرده را كه در ابتدا از ترس مواجه
ز و ، برايانيضرر غاريبسيمعامله خود استاپيبزرگ و ول رمعقوليتنگ ، و به هنگام نزديرا انتخاب كرده اند شدنكيبعدا
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ممتيقيواقع ن ذكور،به حدضرر نت!! همراه با رنگ قرمز چشمك زن استاپ شروع به تپش نموده استزيقلبشان دست جتايو
و  م) ناخودآگاهيحت(خود را به سمت استاپ الس دراز كرده و جابجا نمودن استاپ الس خود ! كننديشروع به لغزش

، پا و مرحله به مرحله پانييو آنقدر حدضرر خود را گام به گام منييو ابرند تا سرانيتر از نانيكه با اطم رسنديميجام به نقطه
و احتماال باز نمودنمي، تصميبازگشت كامل روند قبل جدكيبه بستن معامله مذكور مديمعامله !!ندينمايدر جهت برعكس

پذنيا كنديمهيبه شما توص PTMتمام آنچه كه اد،يا رفتهياست كه حال كه ضرورت وجود استاپ را ويپس بدون ذره ترس
ه و بدون بيدل واپسچيواهمه و ثابت خود را در همان نقطهياز حد استاپ، از همان ابتدا حدضرر قطعشيازبابت بزرگ شدن

دهيا رو«كه درواقع نقطهديقرار .شما بوده استليتحل» نقض شدن«اي»ندشكست

، پس حدضرر خود را در پشتديخود منتفع گرد»ديخر«ارزششي، از افزايروند صعودكيدرديبعنوان مثال اگر قصد دار
تا» كامل«درهنيآخر دهمياز قديباالدست قرار امتيچرا كه فقط با عبور و لزومرياخينقطه است كه از اتمام روند صعودنياز

ز عتريخروج هرچه سر .شدديانده مذكور، كامال مطمئن خواهياز معامله

مچرا خودتان را از بزرگ شدن اس !!د؟يترسانيتاپ

پايكه ضررديداشته باشاديبه ، از سرماكيانيكه در مهيمعامله پ«نه گردد،يشما كسر معاملهيارزش دالربلكه»پيتعداد
!مذكور است

ا بهشيبيارزش دالرنيو پ«از آنكه بهياستاپ الس بستگ»پيتعداد الت«داشته باشد، تان وابستهيحجم معامالت» مقدار
!است

ا منيمگر نه در زانياست كه پ«در»يحجم معامالت«معامله برابر است با حاصلضربكيضرر !!؟»پيتعداد

خ ، بهتراليپس با و بدون وسواس پينقطه را برانيراحت .ديكندايسنگر گرفتن در پشت آن

دهيحجم معامالتيو سپس به سادگ مديخود را آنقدر كاهش ، برابر با همان وسكير زانيتا مجموع ضرر برحسب دالر مجاز
!مورد دلخواه شما گردد

ولتيواقع بسيآن است كه احتمال مواجهه با دو استاپ كوچك با شتريبارينامعقول ولياستاپ اندككياز مواجهه يبزرگتر
. معقول است

دهيحجم معامالتم،يآموزش داد» پرخطريتهايورود به موقع«كه در مبحثييبا روشهانيبنابرا يو در ازاديخودتان را كاهش
ا ايآن از نقطه و قدييبعنوان استاپ الس استفاده نمامنيمطمئن تغمتي، كه تا قبل از برخورد ورييبا آن عدد، از عدم روند
.دي، خاطر جمع باشورمذكشنيبا پوزيلزوم همراه

هديعادت كن و در ترنيمان لحظه ثبت سفارش، بهتركه از ابتدا نقطه را بعنوان استاپ الس معامالت خود انتخابنيو مطمئن
دد،يينما پاگريو رساي(معاملهانيتا بردنيالاقل تا زمان هيبه حدضررها) بخش اولونياكيموعد يكارچيمعامالت خود

!دينداشته باش

بهم،يبر شمرد» استاپ مطمئن«كيهيكه بر لزوم انتخاب اوليعالوه بر تمام محسنات » مكرر استاپييعدم جابجا«نفس عادت
مي، گواه كاملييخود به تنهازين ا زانيبر .موضوع خواهد بودنيضرورت
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و ھشتم .روز ھفتاد

PTMمستيچ :بخش آخر-دیگويو چه
پ اكياز تاپ شرفتهيدو روز است كه بخش ام،يرا آغاز كرده صرفا درحال (!!)ديو احتماال برعكس آنچه كه شما به آن عالقه داشته

سيبررس و .ميخود هستيمعامالت ستميو كنكاش روش

و به فلسفه تر مقيدقنگيديو درواقع نگاه خود را به بازار .ميكنيتر

و نحوه خروج صحبت كرديقبليدر متنها .ميدرباره نقطه ورود، علت ورود

و-1: نحوه خروج بر دو نوع است !حدضرر-2حدسود

و لزوم تعر .ميرسيم-حدسوديعني-يو اكنون به مقوله بعدميآن مفصال صحبت كردفيدرباره حدضرر

درنييتع  PTMحد سود
و حساس PTMجالب است كه رويتيبرخالف همه وسواس ميكه بر م دهد،يحدضرر از خودش نشان پس زانيدرباره شيود از

، كمترنييتع منيشده در معامالت و اصرار را به خرج سلاريو آن را كامال به اخت دهدياجبار مقهيو به !گذارديمخاطبان وا

تر كنديم شنهاديپ» حدسود«بعنوان PTMدرواقع تمام آنچه كه تر» آماتور«دريصرفا همان پنج جمله معروف ا«دريتا »يحرفه
ايياست كه مطمئن هستم جزو بخشها»!!احمق«و نكيتاپنياز وازيبوده است كه بدون ، همگياداوريبه تكرار شمايمجدد

!ديآن را بخاطر داريهنوز هم بخوب

ممياگر صرفا بخواهم به اختصار بگو چني، كهنيتوانم :خالصه كنم

م و ترجيياز حدسودهاديتوانيدر گام اول كنيتلورانس روزانه زوج ارزهايبرمبناحايثابت كيكه بعنوان.ديمختلف استفاده
و برا ورودالرييبرا50+30از اعداد توانيميقانون سر دست ازريسايو پونددالر . استفاده نمود40+20 زوج ارزها

ا نيبرخانيمنيالبته در كه دامنه حركات روزانه آنها اگر»نيبه وروي«ايو»ايدالر استرال«وجود دارند مانندزياقالم خاص
ن ورودالرياز شتريب هم. نخواهد بودزينباشد كمتر از آن به«هستندليقبنيو از ي، كه مسلما تارگتها»طال«نيو همچن»نيپوند
بسيشنهاديپ ، آشناترنياياصاختصيبا كاركترهاجيو مسلما خودتان به تدر! خواهد بوديقبلريار بزرگتر از مقاديآنها اقالم

.شدديخواه

پ م شرفتهيدر مراحل ويدو بخشيياز تارگتها توانيتر تركياستفاده كرد از درمجربيبخش را باز گذاشت تا بتواند با استفاده
ونگيليتر ف-تيسطوح حمايبرمبنااياستاپ ، ابزار هايبوناچيمقاومت وي، نواحيخيتاري، مجاورت به قله ها ودره كانگسشن
مرهيغ و تبحر شخص زاني، بسته به ، تارگتهايتخصص .ديخود انتخاب نمايرا برايبلندترياش

تع PTMتسامحليدل  حدسودنيينسبت به
اايآ انيتاكنون به و NTZطيچون نقطه ورود به بازار، شرايكه بعنوان مثال انقدر درباره مقوالت PTMكه چراديفكر كرده ،
منييتعژهيبو و وسواس بخرج ، دقت تع دهد،يحدضرر پنييپس چرا درباره و از يشنهايپوزيشده برانييتعشيحدسود مناسب

، به سرعت از آن عبور نمود داهشما سلمايو مقهيآن را به !دهد؟يو تبحر خودتان حواله

بر! هاست» ضرر«يباز فاركسرايز. آن واضح استليدل خودبخود حاصليسودآورد،يبگذار» ضرر نكردن«و اگر شما اصل را
! شوديم

بدريتركي با شوديم داريهر روز صبح كه نه» موجودهيحفظ سرما«اشيكاريبرنامهنياولدي، و و عدم مواجهه با ضرر باشد
ب« !»شتريكسب سود

ايسودآور طبو كامالهيفرضنيصرفا در امتداد نيو منطقيعي بطور و بدون .خاص، رخ خواهد داديديبه تاكازي،
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ازيبازكي فاركس ! است»يمنف ازاتيامت«سراسر مملو

پايو صرفا كس ، برنده نهانياانيدر ، برايبازييمسابقه بيخواهد بود كه موفق شده باشد درطول نبرد يشتريمدت زمان
و امت ، و سرپا نگاه دارد .را در كارنامه خود ثبت كرده باشديكمتريمنف ازاتيخودش را زنده

ايدرهايتريبلند برايبا انتخاب تارگتها PTMكهيليدلنيدوم ترنينوآموز مخالف است، ، اصل را بر  دكردنياست كه ما
ترميگذاريم»يآموزشيتيفعال«بعنوان و درآوردن خرج خانه دكردني، نه بعنوان !!به قصد كسب پول

بيو همانطور كه حت و اانيدر لحن مزينكيتاپنيمخاطبان يانيهم عموما خودشان را بعنوان دانشجو شانياد،ييفرمايمالحظه
و و مبانيريادگيدرحال آموزش ايو نه درقالب سوداگران كننديميمعرف»نگيديتر«ياصول !بازارنيدرحال كسب معاش از

و با مقاداريبسييكه صرفا از تارگتهاميگفت درنوآموزبه تري–يمقدماتكيدر بخش اول از تاپيعني–مرحلهنيلذا در اول ريكوتاه
حتيبراپيپ30يال20ثابت و باميكردقياو را تشويمعامالتش استفاده كند مپيپ10كه راشنيتوان پوزيسود هم خود

و از موفق بودن تحل و خوشحال بودميو تصمليبست . درست خود خشنود

بايبرا چدريتركيبنده در ارتباط ، تنها حايزينوآموز اتياهمزيكه هنياست صرفا ، فاركسبنامييوالياست كه ترس او از
برريمقهورناپذيآنگونه كه در ذهن خود كابوس .زدياز آن ساخته است،

بگديبا و اعتماد بنفس الزم در ذهن او شكل م.يآر«كهرديتصور »!توانميمن هم

ا و تحليشنهايتعداد پوزشيممكن نبود مگر با افزانيو پيلهايتارگت خورده ، ولو آنكه صرفا ده پپيدرست !باشندپيو پانزده

چ بايزيبه عبارت بهتر تنها زنديندارد، برايتيمن اهمينوآموز مطلقا برادريتركيكه در ارتباط و معامالتانيو مجموع سود
ايآماتور هنوز در بلندمدت قادر به حفظ اكانت آموزشدريتركيچرا كه واضح است! اوست نمنيخودش در ! باشديبازار

م» غلط«به» درست«يشنهايپوز» تعداد«صرفا آماريويو سرنوشت ساز برايبلكه تنها فاكتور اساس تواند موجبياست كه
.و اعتمادبنفس او گردديباور درونشيافزا

و نگفتميشنهايپوز» تعداد«كه گفتمدييدقت بفرما و راهنماكيمن بعنوانيبرا! شنهايپوزنيا» مقدار سود«درست، نيايمعلم
همدريتر ، صرفا مينشهايپوز» تعداد«نسبتنينوآموز ازني، بهتريكارنامه آموزشكيتواند ماننديسودآور است كه نشانگر
و ارتقا زانيم .باشدوايفيكيرشد

بدريتريدرست به غلط برايشنهايهرگاه نسبت تعداد پوز و جيو به تدر افتيشيدرصد افزاستيآماتور از محدوده ده درصد
رسيبه حدنصابها تر دواريام توانيمگريدد،يباالتر از چهل درصد دريهاتيموقعصيمذكور قادر به تشخدريبود كه مناسب

. بازار شده است

م و كوچكتر كردن استاپهايبهبود راندمان معامالتياز او انتظار داشت كه برا توانيو هم اكنون و بزرگتر نمودن تارگتها ، ياش
، اندك بيخود و ممارست .بخرج دهد شتريتالش

 درنوآموزیتریتکامل روند
هجيمطمئنا به تدر ن درنوآموزيتركهي، هنگامياعمال فشار خارج چگونهيو بدون و امهيبه مرحله متوسط ميحرفه  شود،يوارد

ميبطور خود بخود شروع به بررس م كنديمجدد معامالت گذشته اش حت شوديو آه حسرتش بلند هميكه اگر كهيمعامالتنيبا
و سودهاشيضررهاياندكقبال انجام داده است، صرفا بتواند و سودآورترجيچه نتاد،يرا بزرگتر نماشيرا كوچكتر يدرخشان تر

. خواهد كرد افتيرا درمجموع در

و استفاده از روشهايفيكيما شروع به بررس درنوآموزيپس تر ميمعامالت خود نشيو تارگتها كنديكاهش ضرر ابتدازيرا
نيبصورت دوبخش ممهيو سپس بصورت .رديگيباز . نت. بهيچندانتيكار رضاجهياگرچه هنوز از ندارد اما تمام تالش خود را

م .ابديمعامالت خود دستيبرايتربندد تا مرتبا به اهداف بااليكار



 فارکس به سبک پشوتن دوره پيشرفته صفحه20

ندریتر گذر امهيآماتور به سطح یحرفه
تر! است»نيقي«و»مانيا«آماتور مظهردريتر امهيندريو !!»ديترد«و»شك«ازييايدريحرفه

.شوديميبخش مقدماتكيوارد تاپييجادويمعامالت ستميساي كاتورياندكييآماتور در جستجودريتر

ب و هايجذب شوخزياز هرچشيابتدا و جوك ، داستانها ميها سجيبه تدريول! شوديآنجا يگنالهايو احتماال به هنگام استفاده از
م(!) زنده ن شوديمتوجه هميقادر است با اندكزيكه خودش و با استفاده از انگيسه تا موونيدقت كه بعنوان اصوليو دوتا نكته
ا PTMهياول همقايدق ست،آموخته .ديها را شكار نماتيموقعنيمشابه

و تردتيدو موقعيكي ارديگيمدياول را با شك كه قبال از آنهايگريدكيبا هزاران تاپيتفاوت چندانكيتاپنيو باور ندارد كه
م. گذر نموده است داشته باشد مكيبهكيكه معامالتش كندياما دركمال تعجب مشاهده نم نندينشيبه سود آ دانديو ايكه

رسليدل ويصرفا ناشالتمعامنيادنيبه سود و اقبال صحايبوده اند؟ياز شانس سحيواقعا به استفاده بناميمعامالتيستمياز
PTM ارتباط داشته اند؟ 

م م دهديمعامالت روزانه اش را ادامه حيو سودآورتيموفق زانيو از ياگر كاله! شوديميو شگفترتيمعامالت خود غرق در
م رويو اگر پشت لپ تاب اش نشسته باشد از فرط خوشحال كنديداشته باشد آن را به هوا پرتاب كليبا مشب بر آنديصفحه

»!كايوري!كايوري«: كوبديم

و احساس در تاپيهفته كه گذشت شروع به نوشتن پستهاكي ب! كنديمكيپر از شور باالريامزكبيليوليو استادبابا را تا سرحد
ويم ا PTMبرد ميرا به مثال معجزه .ديستايجادوانه

م مگريد گذرديهفته دوم كه نم شوديصبرش تمام ايو هنيتواند س جانيهمه . اش محبوس نگه داردنهيو احساسات را در
كاديتر ستميسنياز كشف بهتريواحساس خوشبخت!ايدنياستادبابانيبا بزرگتريياز آشناياحساس خوش اقبال چون! ناتيدر

بينم اشيتواند بنياز قل اورديطاقت ممپس ارديگيبه دست ميو نامه ، و محبت و عشق و برارا پر از مهر يرقوم نموده
مياستادبابا :كنديخودش ارسال

–نوآموزدريتركيازيا نامه

و اونجوريمن قبال اون طور زم،يعزياستادبابا« ديبودم و نمگريشده بودم ا كردميفكر كن. بشومينطوريكه بتوانم ديباور
ز دياديكه مدت وليهمانطورگريبود كه ميمانده بودم د خواستميبا تمام وجودم . بشوميگريكه طور . ا. و نكهيتا با شما

ا!! شما اشنا شدمكيتاپ ا شوديميو اكنون دو هفته نمينطوريكه كامال و خودم هم باورم كه واقعا آن روزها شوديشده ام
ا و .روزها آغاز شده باشدنيتمام شده باشد . . م. صم خواستميو خالصه چونيكه شاگردانميبگوكيقلب به شما تبرمياز

منديو مردانه هستديدانه هستكيكه شماميو بگو!!!!ديمن دار نمگريدو و دانميواقعا كه چطور احساساتم را بروز بدهم
م و زنده بادميبگو خواهميفقط » !! در كهكشانها ندهيپا PTMكه زنده باد استادبابا

غيانتظار هر پاسخ درنواموزيتر همريرا از استادبابا دارد به دريپاسخنياز نم كنديم افتيكه در همان شب تواند منظوريو چون
ا بينامه را متوجه بشود پس آن را به حساب سردنياز ميتفاوتيو ا! گذاردياستادبابا ويسردنياگرچه همه در مقابل جوش

سويخروش ناش . نخواهد داشتشيبرايچندانتيروزانه اش اهم داوراز معامالت

م م خوانديچند بار نامه را نم زندياما هرچه زور بيخاصيتواند معنيواقعا و جمالت مبهم آن :بكشد رونيرا از پشت كلمات
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-نامه از استادبابا پاسخ

ا زم،يعز دوست« ا نكهياز و محبت خود قرار داده چتينهايبديبنده را مورد لطف ، اما آن كهيزياز شما سپاسگزارم را
ايبعنوان روش اديمعجزه آسا از آن نام برده ، بواقع اهمكيتاپنيو در دوست. ندارديچندانتي، آموزش داده شده است

ذرياخيعلت سودآورزميعز ديهنشما صرفا نظم پ دگاهيو تانتيو راز موفق. شما نسبت به بازار استيدگيچيفارغ از
د سع.و ساده فكر كردن در ارتباط با معامالتتان بوده استدنيصرفا در ساده ب« دگاهيدنيهمديكنيپس را»نيساده خود

م »اباامضا استادب-دييخود حفظ نمايكه ممكن است براييو تا هرجاديتوانيهرطور كه

ميآماتور وقتدريتر نم شوديمطمئن ايمشخصيمعناچيه توانديكه و نامفهوم استنباط نمانيرا از و كلمات ناموزون ،ديعبارات
م چن گذارديآن را به كنار منيو با خودش كه«كه كنديفكر ته» پاسخ ثابت«كيالبد استادبابا آنقدر سرش شلوغ است هيرا قبال

و همان را برا م مامتينموده »!كنديمخاطبانش ارسال

م و تصميابتدا قصد پاك كردن نامه را دارد، اما بالفاصله نظرش را عوض از»يادگاري«كيآن را بعنوانرديگيمميكند
پيو سودآورتيگام نهادن در راه موفقنيريشيروزها بايخصوصيها غامي، در صندوق د.دينمايگانياش آنگريو به سراغ

مدياينم .تا كنديو آن را به كل فراموش . . در مرزكهيو درحالانيگريدر گلو وبا چشمانيبا بغضكهيهنگام!! تا روز شصتم.
بهانيم و جنون است مجددا ماديانفجار . افتدينامه مذكور

امهيندریتر و تردییایدریحرفه دیاز شک
و او با بغضدهيروز شصتم فرا رس و چشمانياست ، و درحالانيگريدر گلو مكهي، و جنون است سراسانيدر مرز خودمهيانفجار
ميرا به صندوق پست و نامه استادبابا . رساندياش . . م. هاانيو سرانجام از پيگانيبايانبوه نامه . كنديمدايشده نامه استادبابا را

م و با دقت تمام م. خوانديخط به خط آن را مجددا ا كندياحساس بهنيكه چقدر و تك و مرتبط بودهيتك كلمات بامعنجمالت
منيدهميبراكهيو هنگام! چرا او قبال متوجه آنها نشده است؟ياند ول آه خوانديبار تمام نامه را تا به انتها مي، و كشدياز حسرت

م م«جمالتيكاش معنياكهشديانديبا خودش جا«و»ديتوانيهرطور كه جد» ممكن استكهييتا هر !تر گرفته بوديرا

تر» ثبات«و»يشاد«مظهر درآماتورياما اگر تر امهيندرياست، پس چرا غمييايدر«دريحرفه و! غوطه ور گشته است؟» از
و ترد«ازنيسنگيچرا كوله بار ا»ديشك منيرا با خود به و آن سو !!كشد؟يسو

چ قتايحق و قطعدريتر«يزيچه ا» نگريشاد ، ترنينچنيما را و غمگيدريبه ازيبا انبوهيميدايو در كشمكشنيسرخورده
ب ، مبدل ساخته است؟يسواالت  پاسخ

م و آگاه:ميگويجواب را به شما !يدانش

ازنيمتاسفانه اول. بله و آگاه«جلوه و ترد»يدانش مديبا شك ! شوديآغاز

امهيدرنيترنيو بنابرا دريحرفه و تردييايدر د. غرق گشته استدياز شك باگريو نمتيموقعكيبه هنگام مواجه يخاص،
بيتواند همانند روزها و با ذهنياول دريگدار ، دل به بايآسوده و با. مهابا به درون بازار بپرديزده و مطلبديبلكه به هزار نكته

غيهاييو واگراي، از مكدزينديجد و و موج مقلد و تلورانس رمقلديسه گانه اش گرفته تا قدرت موج و كف روزگذشته و سقف
ق و ركوردهامتيروزانه فيخيتاري، غيبوناچيو سطوح غرهيو غرهيو !ديدقت نمارهيو

نمبيو از همه عج ميتر آنكه ، بازهمتيتا همه آنها را به دقت رعا كنديداند كه چرا هرچه تالش زيبرخ كند رياز آنها از
م پا رونديدستش در اانيوبازهم در زيبا معامله و مانينامناسب و آزاردهنده مواجه ! شود؟يده

ميروز ا كنديهزار بار با خودش آرزو حتنينخستيكاش بتواند مجددا به راندمان همان روزهايكه و نيچنديخودش بازگردد
م دق كنديبار تالش اقايتا و ابهاماتي، چشمش را برويخوش آماتوراميمشابه جديهمه سواالت ودايكه ، آموخته است ببندد

ب و وايبازهم با فراغ بال . بازار شودردپروا . نت. وخاريبسياجهياما هر بار و زميبدتر و و ضرر ، ازيانيتر از بار قبل سخت تر
. گردديمبشينصشهيهم
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امهيندريتر ديحرفه مگري، و هرچه با خود كلنجار اييرهايرا برايراه كار تواندينم روديكامال مستاصل گشته است همهنياز
و ترد .كنددايپينيو بدبديشك

امهيندریگذر تر ایحرفه یبه سطح حرفه
ا درمتوسطيافسوس كه تر كسيما خودش را در گوشه و درستينياز اتاق كارش پنهان كرده است تا به او مژده دهد كه

صحنيبهتر سونيترحيو !دارديگام برمتيموفقيراه به

ا انيچرا كه تمام و همه و آنهم افزازيچكيازيصرفا ناش دهايتردنيابهامات و آگاه«سطحشياست ا. اوست»يدانش نيو
سويالزمه راه و موفقياست كه او را به بايكه او خود صرفا برمبنايراه. رهنمون خواهد ساختليبديبتيكمال و انتخاب

اسيشخصتيمسئول ، انتخاب كرده سعتاش پيو مدتها است كه با .آن است مودنيو تالش فراوان درحال

و ترد ازنياولديمتاسفانه شك و آگاه«جلوه ! است»يدانش

و آگاهيابيو دست مسيبه دانش و ترد«ريصرفا با گذار از ممكن Free Willاي» انتخاب آزاد«يو با استفاده از قوا»ديشك
ا. گردديم نياست كه پدر معنونيمگر نه يگريدزيهرچايگندمايبيسكيدنيچيانتخاب خود را برانيپس از آنكه اولزيما

دن الفصلبيانجام داد، ابتدا با سقوط و تردديجدييايدن!! نازل تر مواجه گشت؟ييايبه ويو تباهديكه سراسر آكنده از شك بود
هيقبليايبرخالف دن ، جايزيچچياش . خود قرار نداشتيدر آن بر سر

ا نميزيچچيهايدننيمگر نه آنكه در و قاعده قرار و مجددا همه اجزانيمگر آنكه خودت آسترديگيبر روال يها را باال زده
و تجز و قاعده مند سازهيمنفك !؟يشده را مجددا مرتب

تك» انتخاب«ازيصرفا با هبوط ناش و خردهيبود كه انسان موفق شد مجددا با زايبر دانش و با استفاده» انتخاب«دهييكه است
ا» انتخاب آزاد«ياز همان قوا جايحتييبار خودش را به مرزهاني، !برساند؟نشيو آغازيازل گاهيباالتر از

و آگاه«ميو چه نخواهميچه بخواه ش»يدانش نريمثل كنميهرزمان كه خواستميكه بتوانستيآب كهميآن را باز و هرزمان
!ميعوض شد آن را ببند ممانيتصم

و اگاه و سرنگ استكيمانندقايدقيبلكه دانش جايكه وقت!! آمپول ميوارد آن ايراهچيهگريد(!!) شوديآدم نتظار را به جز
پقيو تزرهيتخليبرا !!داشتديخود نخواهيروشيكامل آن در

ن درمتوسطيترنيبنابرا و تالش برايراهزيما و تحمل ايبه جز صبر انيعبور از و كهيراهنيمرحله ندارد، بدون بازگشت است
بليتبديبرا و ساده بهنيذهن خام ، و تجهكياو ا افتهيزيذهن پخته طيو حرفه .آن خواهد بودي، الجرم مجبور به

ادریتر  انتخابگر آزادکی:یحرفه
هايهزاران بار تمام درمتوسطيتر ميقبليدانسته نظم دادن به آنهايرا برايديجديو هربار طبقه بند كنديخودش را مرور

م . كنديانتخاب . اي–خوش شانس باشديتا سرانجام اگر اندك. بنو البته اگر زنده از يپاسخ تماميبه زود-!!ديايب رونيماجرا
و ابهامات خو ك افتيرا خواهدشيسواالت ادريتركييفيو به مقام !ديخواهد گردلينايحرفه

ا كهدي، نباديمرحله كه هم اكنون شما هستنيقاعدتا در ادريتر«كيدرباره آنچه م»يحرفه شما سخنيبراشديانديبه آن
م!ميبگو طبيجيمختل كننده تكامل تدر توانديچرا كه بيعيو و ايشما باشد پيراهه .ديتان بگشايروشيرا در

منيلذا صرفا به هم :كه كنميحد اكتفا

ادريتر ميحرفه ه شوديسرانجام متوجه اتيموقعچيكه م! در ماركت وجود ندارديآلدهيصددرصد تررديپذيو كردنديكه
م»يقضاوت«امر كامالكي ا. باشدسريم Free Willهماناي» انتخاب آزاد«يتواند برمبناياست كه صرفا ازيمجموعه
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و نق مضياطالعات ضد و تجربيانتخاب وبا استفاده از مجموعه تماميبر آزادهيباتكندتواي، كه صرفا خودش اتيآموخته ها
م گانهيگذشته اش،يشخص پانيراه منحصربفرد خود را از .كنددايآن

ادريتر ميحرفه و متمايتهايسرشار از موقع» بازار«كه كنديدرك هگريكدياززيكامال خاص يتيدو موقعچياست، كه هرگز
نمگريكديو مشابه كسانينايع و هرگز ، ا توانيدر آن خلق نخواهند شد و منحصربفرد كيبازار را در قالبنيلحظات ناب

متيكه در هر موقعرديپذيمنيبنابرا. كرديچارچوب ثابت طبقه بند پيو قضاوتميتصم توانيخاص صرفا و ادهيخاص را كرد،
متيكه درباره آن موقعيميهر تصميينهاتيكه مسئول دانديمكين و نادر يميصرفا برعهده خودش خواهد بود، تصمرديگيخاص

، كه البته اگرچه روز به روز پختيمبتن و هزاران آمار دقهبر سالها تجربه و ياما بازهم همچنان بصورت كامال احتمال شود،يم قتريتر
غ .خواهد بوديرقطعيو

ميا درحرفهيو تر دنرديپذيسرانجام بييايكه در چ! گذاشته استيپاتيو عدم قطعينظميمملو از آنيرگيكه تنها راه بر
ازا د«كيستفاده و بيب»نيپليسينظم و و چرا استيحدومرز حتنيقوانيدر اجراينظم كامل! چون ، كه يو انجام معامالت
ناننه چندينيقوانيبرمبنا توانديم !شده باشدانيبنزيدرست

ا تريتناقض فلسفنيكه بزرگتر نجاستيو ادريدربرابر ا! شوديمدايهويحرفه بهشهيپنياو كه از ابتدا ليدلكيرا صرفا
و آنهم آزاد و مرزيبيشخصيهايانتخاب كرده بود، ايحد ميم ارشيشغل در اختنيبود كه ، اكنون متوجه كه شوديگذاشت

ديتنها راه نجات اش برا تربيقاعده، تصويبيايدننيارزنده ماندن و سخت انعطافيو طراحيشخصنيقواننيسفت
و ازهمه دشوارتر اجرايو رفتاريذهنيچارچوبهانيرتريناپذ ، حتيبياست و و چرا . گونه آنهاينظاميچون

ترنيو در هم ادرياحوال است كه ميحرفه و روز خود خنده اش دن!!رديگيبه حال هيايكه چگونه همه آن و پراز  جانيجذاب
دنليكرده بود تبدريخودش تصويكه برايا انهيو ماجراجو اييايبه و مشتمل بر تكرار مجموعه و الزم االجرايكسالت بار منظم

و روزمره گشتياز اعمال هاياست، كه براهخشك و ماه و هفته ها و چرايبي، مجبور به اجرايمتواليروزها آنها خواهديچون
.بود

ا هفمديميا درحرفهيتر شقيدقينيقواننيدر تدويبازنيكه تمام رمز و اجراو مويفاف ميمو به و متوجه كه شوديآنهاست،
و چارچوب ثابت عمل نماكياگر منطبق بر سكيبايحتدينظم و ويبه سودآور توانديمزين»!اخطيريش« ستميسكه مستمر

ايبلندمدت . ابديدستيبازنيدر . . هيو ماللت بار كنواختي»يسودآور«اما. هيياز آن ماجراجوياثرچيكه يروزها جانيو
!وجود نخواهد داشتشي، در آن برانيآغاز

ادريتر پاكيهر روز به ماننديحرفه و روزمزد در ميپلت فرم معامالتيكارمندجزء كيو روباتقيدقيو با اجراندينشيخود
پيپلن معامالت انييتعشياز ، انگار كه گيكار را برانيشده اش مانيكارفرمانيترريسخت روز كسالت بار دهد،يانجام

پايمعامالت پا. برديمانيخودش را به ، نه از سودهاانيو در و2يروز چ3درصد و نه از ضررهايزيدرصد اش يبخاطر دارد
و3 چ.يدرصد5درصد ميزيتنها پقيدقيپلن معامالت اورديكه بخاطر انييتعشيو از بايشده خطدياست كه و واو به واو

و حت ، و هر روز ، هر روز . تا ابد اجرا كندديشايبه خط . . نييجزيراتييتغياگرچه هر ازگاه. ازيرا شا كنديم جاديدر آن ديو
ه ايدر زندگيو نوآور جانيتنها هم(!)اشيحرفه جز راتييتغنيصرفا و !اش باشديو گاه به گاه در پلن معامالتيياندك
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.روز ھشتادم

ادریتریتکامل چشم :یحرفه
ايكارنيتري، اصلريخايدييباور بفرما !شما استيو ذهنيچشمتيتربم،يانجام بدهديباكيتاپيرا كه در بخش حرفه

بسنياانيچه بسا كه در پا اياريبخش، آمده باشند، بخواهندشيپكيصد روز گام به گام با تاپنياز دوستان كه واقعا در تمام
و اندهيكل رويكاتورهايابزارها و صرفا تحليموجود بر ، به دور انداخته رو شانيهاليچارت خود را وكييرا بر چارت ساده
!، انجام بدهنديخال

بانيبنابرا رجيبه تدردياز هم اكنون بيياشنايالزم را، برايزيطرح پيو ذهنيچشم شتريهرچه و حركاتچيشما با ، و خم ها
ق .ميي، آغاز نمامتيموجگونه

ن اديبه تاكزينيازيهرچند كه !ستين نجانبيمضاعف

همديو چه نخواهديو چه بخواه ننيتا نزياالن از صفحهك،ينسبت به زمان آغاز تاپ(!!)يمترميقطعا چشم شما حداقل به اندازه
، دور تر شده است توريمون !و چارت درون آن

م رياريبسديتوانيو قطعا اكنون نميرا كه قبال اصال برروييهايكارزهياز حت-به سهولت هرچه تمامد،يديديچارت يو
شو- بصورت ناخودآگاه .ديمتوجه

ا رانيكه ايو ذهنيچشميپختگيعني-امر رانيمخاطبان در هاسهيمقايبرمبنايتوان به سادگيم- هشتاد روز و گو يگفت
و مقايفرعيكهايدوستانتان در تاپ و با اطمك،يتاپنيصفحات آغازيآنها با گفتگوهاسهي، شد نانيبوضوح .، متوجه

ذ ميميترسلي، تحلليدر ا ورودالريمدتانيو و چارتينكات را درباره نحوه مشاهده چشميتا برخ كنم،يميرا بهانه ،
و روندهاصيتشخ ، خدمتتان توضيآن را در الباليدرونيامواج .بدهمحيمتن

:یميبصورت ترس- ورودLریمدتانيمليتحل
-1 شكل

و اجرا- ، و خطوط روند و عاشقانهيشكست كانالها ق»يبوسه خداحافظ«سنت حسنه !متيتوسط

نكيهنگام رسم- ، همواره هاايبه وقوعزينينگاهميخط روند كيكردندايپ.ديداشته باشيخداحافظيعدم وقوع بوسه
.دهدشيشما را افزايمياعتبار خط روند ترس توانديم» بوسه وداع«
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-2شكل

جايهنگام رسم خطوط روند، بجاديكنيسع- كنيممكن است از خطوط موازكهييخطوط ساده تا .دياستفاده

م- ،يدر اغلب مواقع نيخط موازكيتوان در مقابل هر خط روند كيليتشك گر،يكدينمود كه آن دو به اتفاقميترسزيرا
.كانال را بدهند

نيگريديخطوط اضافديتوانيميحت- ق.دييكانال مذكور، رسم نماييبه موازات دو خط انتهازيرا امتيمعموال خطوطنيبه
مزينياضاف .دهديعكس العمل نشان

-3شكل

د- ايگريمثال م نكهياز .ديياستفاده نما) كانالكيبعنوان(يخط ساده، از دو خط موازكيرسميبجاديتوانيچگونه

ميدر برخيحت- ا توانيمواقع اش با ضلع مقابل كانال مذكوريو نقطه تالق مت،يقيهدف بعدينيبشيپيبراك،يتكننياز
.استفاده كرد

ها«ابتداديبا،يخط روند صعوداييكانال صعودكيرسميقاعدتا برا- به» دره ا. متصل نمودگريكديرا نيو حداقل تعداد
ها« ا. دو عدد باشدديبا» دره زياما در پاره مرياز موارد، همانطور كه در شكل رانيا لگريممكن است تحلد،يكنيمشاهده كار

و با رس بهمبرعكس انجام بدهد پامتيقي، به انتظار نقطه تالقيروند صعودكيدرگريكديقله ها ،نييبا خط كانال مذكور
.نديبنش

ها- و دره رايقله ها تا(بزرگتر ها) باالتر هستنديمهايفرميكه متعلق به روند در و دره كه متعلق به روند(كوچكترياز قله ها
و كانالهاديينماكيتفك) كوتاه مدت هستنديها و خطوط روند هاي، و دره و متناظريخودتان را صرفا با اتصال قله ها از(معادل

تابهلحاظ اندازه مشا و وجود در كن) كسانيميفرمي، .ديرسم
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-4شكل

اميفرميتاكيبه اندازه. روزانه همان زوج ارز استميفرميتانيا- درجه بزرگتركييموجهاميتا بتوانميبه ابعاد باالتر آمده
ن روزيرا ببيبر .مينيآن

ا- هاصيتشخيروش برانيبهترميهمانطور كه قبال گفته و دره بهنيو همچن،ياصليقله ها و اتكا ، اعتماد و روندها امواج
و تبحر چشم ، گفت لگريكمك به چشمان تحليراه حل براكياما بعنوان. خودتان استيتخصص كه استفاده از تناظرمينوآموز

ا. كارگشا باشد توانديمزينيلاصيبا روندهايمقدار مثبت مكد بس كاتورياندنياگرچه نياريدر به كرراتزياز نقاط نامناسب
ايم رفازييتغ صحنيدهد، اما عكس محيموضوع غالبا و چنياست كهنيتوان ب«گفت و دره اصلنيدر ،يو متواليهر دو قله

.»دهديم رفازييتغ كباريحداقليمكد

ز- هايفاز مثبت مكدريدر شكل و فاز منفمتيق»ياصل«يرا كه متناظر با قله را كه متناظر با درهيمكدياست با رنگ قرمز،
آبمتيق»ياصل«يها امياست با رنگ .مشخص نموده

ن- آستيهنوز مشخص پايروندصعودنيآخرايكه بااياست؟دهيرسانيماركت به حت(كوچكياصالحزشيركيصرفا يو
ا!)يسوزن م؟يمواجه بوده
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-5شكل

ميچشم شما به اندازه كافكهيهنگام- تاديتوانيبه اندازه امواج عادت كرده باشد، ، به د،يتر برونييپاميفرميبدون آنكه در عمل
و دره ها هايقله ها و دره .ديينماكيبزرگتر تفكيكوچكتر را از قله ها

ز- تايعلريبعنوان مثال در شكل ام،يچهارساعته قراردارميفرميرغم آنكه همچنان در بهنياما پاكيامواج متعلق نييدرجه
آب«تر از .هستنديرسم شده در شكل قبل» رنگيكانال

اسليذياز روند صعود» كامل«درهنيباتوجه به آنكه آخر- پايمنيت، بنابرا، شكسته شده يتلق افتهيانيتوان روند مذكور را
و انتظار عل. را داشتياصالحيروند نزولكينمود اياما بر نهايرغم همه يريناپذينيبشيپ«، بازهم باتوجه به آنكه همواره اصل

با» ماركت ، و همچندياست پانيهر دو جهت صعود به سمت باال .ميدرنظر داشته باشمتيق ندهيآيرا برانيينزول به سمت

كن- راديدقت پاكياز)يبصورت چشم(كه چون امواج درنييدرجه و ، بررسميفرميتاكيتر ايباالتر لذام،يكرده
هاگريديمكديرفازهاييتغ و دره نيازينيول. اند امدهي، از آب درنمتيقيمتناظر با قله ها چون چشم!ستيهم به آن

، همواره بهتر دركهنهيتر افتهيزيتجه صحقيدقصيتشخين ابزار برايكار .امواج استحيو

-6شكل

ا- و دره ها به گونه م شوند،يمدهيچبيبه ترتيمعموال قله ها ا توانيكه و پنكهيمجموعه از خطوط روند را بصورت مورب
ب(!!)يا كلرييتغكيكهيحالت مخصوصا در مواقعنيا. نمودميآنها ترسنياز ميو طوالنيروند نمود دهد،يمدت در بازار رخ
. كنديمدايپيشتريب

ز- هرليتشكيخط روند نزولنيچند،يو آغاز روند صعوديپس از اتمام روند نزولر،يبعنوان مثال در شكل و بهكيشده اند،
و ديكينوبت . شكسته گشته انديگريپس از
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اكيشكسته شدن هر اخطوطنياز ميپنكه گريرا براييتهايموقع تواندي، عالوه بر آنكه مخاطب بگذارد،اريدر اختيمعامله
مكيعالوه بر آن با شكسته شدن هر تغ لگريتحل نانياطم زانياز آنها جديروند قبلريياز .ابديميشتريبشيافزاد،يو آغاز روند

كب- گناي Gann's Fanرا بناميخطوط ابزارنيايبا بررسريمرحوم گن غل!! همان پنكه رغم آنكه كاربردياختراع نمود كه
ب فاركسدريچندان .زينيشماريندارد، اما طرفداران . . .  !!!!»!ندارد«بازهم همان! دروغ چرا؟.

امياگر قصد ترس- انيخطوط به و پنكه نگريدد،يرا داشته باشيصورت مورب راستيالزم و دره ها ، صرفا قله ها را به قله ها
، متصل كن و.ديبه دره ها ايژگيبلكه فن«يبارز خطوط پنكه ا» گن مسنيدر قيآبشار ماننديرهاياست كه متيرا بر سر راه

بسد،يگشايم قلياريكه روهاز و دره ها بر ميها .گردنديآنها واقع

-7شكل

روديبتوانكهياگر خاطرتان باشد گفته بودم كه درصورت- و انتهاد،يبدهصيتشخيچارت به درستكييامواج را بر يو ابتدا
ها(هرموج را كن) استياصليكه معادل قله ها ودره مد،يبه دقت مشخص برخالف آنچه كه اغلب(ديتوانيدر آنصورت

ف!)نديگويم رويبوناچيابزار ايرا بر دهينتهادو و از نسبتهاديهر موج دلخواه تان قرار في، بيبوناچيشگفت آور بانيكه هر موج
ح و و بعد خودش برقرار است، غرق در بهت !ديگردرتيموج قبل

ا- و همچننيدر ، باي، نقاطيدر شكل قبلنيشكل ح«دچارديرا كه و  تانيسبزرنگ برايلهايبا مستطد،يبشو»!!رتيبهت
!!مشخص نموده ام

، سردرگم نشده باشنيايتعداد فراوان شكلهاانينكرده درمييكه خدا دوارميام- يبرمبناميكه دارديو متوجه باشديپست
ف7و6يدر شكلهام،يمشخص نمود4كه در شكليخطوط روند رويبوناچيابزار ميدو انتهايرا بر .ميگذاريهر موج
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-8شكل

و همچننيايراستش قرار بود كه برا- فيشكل بعدنيشكل تايبوناچي، با استفاده از سطوح ، موجهانييپاميفرميدر يتر
و سطوح حمايكوچكتر چارت را بررس پ-تيكنم ، بافرض نزولمتيقيروشيمقاومت مهم آتيرا ،يبودن روند در هفته

.ميمشخص نما . .

رواليعنياز شما چه پنهان كه هم اكنون چشمان خشمگيول رويگرام بر ! متمركز گشته است بورديكيدستان لرزان بنده بر

شبنيا(ديو به بنده امر فرموده اند كه با و برا!) موقع و براييتا48عدد پوشككيدختر كوچولويبروم دختر بزرگهيبخرم
!!3نان رخشكيش كعددي

ع ماليهرچه هم به ا:كهميگويگرام ، االن كه ساعت ده شب استاليعيآخر ! گرام

هم شودينمايآ بكينيالاقل اديو بگذارديما بشواليخيامشب را عظنيتا به كرده جاديا رانيا فاركسكه درجامعهيميتحول
 !!!م؟يبپرداز(!!)ميا

، كه با اون چندرغاز:كهنديفرمايم مياون طفلك دختر بزرگه !! عادت كرده استدنيكشيخونه، به گشنگنيايتوياريكه تو
م! كوچولوهه را چكارش كنم؟نيايول بيكه بابا(!) تا صبح خودت را نگه دارميبهش بگو توانميمگر  رونيتنبلت حوصله شب

و پوشك خر !!را ندارد؟دنيرفتن

ا بيدر زندگديبا» مرد«كيكه نجاستيو ، ها جاديا«و» عشقش«و» علم«و» فاركس«نياش و»ياجتماعميعظيتحول
.و»خيرتاريمس ردادنييتغ« . . . .  !! را انتخاب كنديكيصرفا»و پوشك رخشكيشديخر«و.

و مبرهن است كه در كل طول تار گزي، هرگز مردخيكه البته واضح غگريديهانهيكه موفق به انجام و رخشكيش«ازريبه
رو» پوشك گيشده باشد، پا بر  !!!!نگذاشته استيتيعرصه

انيبنابرا ، همنيبا عرض پوزش فراوان پا نجايمقاله را تا ! رسانميمانيبه
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ا ، قطعا به از(دادديحق خواه نجانبي مردان البته

 

 به سبک پشوتن دوره پيشرفته

م ! گذارميل آخر را به خودتان وا

!شدديز من دلخور نخواه

مدي نسوان باش و زحمتكش و چه در زمره جامعه مظلوم

.زي عز

./نژاديپشوتن مشهور!

فارکس

دو شكلحيو توضريو تفس

م ازكه دانميكه البته خوب

و چه جز صنف محترم نس
 !!!!)دو لحاظ مختلف

عيپس با اجازه همگ حضار

و پوشك بخر باش !ديموفق

–9و8يها شكل



 فارکس به سبک پشوتن دوره پيشرفته صفحه31

و .کمیروز ھشتاد

 پاسخ سوال یکی از دوستان
 kourosh4لهيبوسينوشته اصل: نقل قول

ه:نپ  هم كه گرفتم به استاپ برخورد كردنيتيدو سه موقع.نداشتميسودچيمن كه امروز

عز جناب و قوتمونمينيببميبكنيبررسهيتا نجايانيلطفا بزارنيرو شكار كردييتهاياگه امروز شما موقع:زيپشوتن نقاط ضعف
م/.بودهايچ شميممنون

م ببيراستش !!ديبشوديكاركردن ناام فاركسازدينيترسم اگر پرفورمنس بنده را

خيول ميليچون :دييبفرماديكنياصرار

د :روزيمعامالت بسته شده

عل-كهيمعامالت و منتظرند كه استاپ بخورنديهمچنان باز باق-! همايلعنت اهللا :مانده اند

! چرا؟ديدانيمايآ!ستينينگرانيجايول

م :كنمياالن خدمتتان عرض

و جمعه، بازار حركت بزرگيمعموال اگر روزها- اوال ، روز دوشنبه هفته بعديپنجشنبه ميانجام بدهد . كنديرا بصورت رنج آغاز
، دور از انتظار نبود روزيديبرانيبنابرا و ماللت بار .انتظار بازار راكد

بس- دوما اياريدر ط NFPخبرنياز مواقع، الياست كه جهت دهنده به بازار در و مهميسه هفته بعديدو خودش خواهد بود،
آستين ونياايكه ، خوب منتشر شود ا! بد؟ايخبر و واضحنيصرفا مهم . باشدياست كه خبر روشن

و وضع ، اخبار روز جمعه چندان شفاف منتشر نشدند پينسبتا متناقضتياما باتوجه به آنكه در هفته گذشته چشمشيرا در
بديفعاالن اقتصاد كشياست كه چند روزيهيقرار دادند، لذا جدديطول خواهد را كه به راه اندازندهيديتا بازار بتواند عامل

.دينمادايپخوديموتور محرك اش باشد، برا

م-سوما هميگويباز هم از«همانايو» قانون پاداش صبر«بنامميداريقانونرايز!ستينينگرانيجاچيكه قانون خروج بازار
ا» رنجطيشرا چننيو و بالتكليطيدر شرايطوالنيمدت زمانيكه هرگاه بازار براديگويمنيقانون بهيباقفيرنج بماند، بعدا

ا رنيهنگام خروج از رااريبسي، حركتنجحالت انجام خواهد) كه كامال متناسب با طول مدت زمان رنج بودن بازار باشد(بزرگ
!داد
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چننيبنابرا راييبازارهانياگر بد،ينگه دار» زنده«، صرفا خودتان و اكيو از انجام معامالت مكرر د،يينمايخودداردايمنطق
ايهيبد اط،يشرانياست كه به محض خروج بازار از ، بازار حداقل به اندازه حركت خواهد كرد كه نه تنهايبنا به قانون فوق
زيضررهاهيكل پايتان را كامال خنثليقب اندهيمعامالت و معقولانيكند، بلكه در نيسودمناسب و» پاداش صبر«بعنوانزيرا
!خواهد نمودميبه شما تقد»ر رنجزنده ماندن در بازازهيجا«

:1نوشتيپ

انيا تاهيارا نجايپرفورمنسها را در دكيكردم، سا PTMيكهايكرده باشم كه در تاپديتاكگريبار يكهايو تاپ تهايبرخالف تمام
بيدرهايتر(!!)ايدن و بيرانيايايريصادق ز شتري، اصرار دارند يبگذارند تا روزهاشيخود را به نما اندهيفهرست معامالت

و مملو از معامال راTPتسرسبز !خورده شان

ميعالوه بر همه محسنات اخالق نكاريا زيكه در روزهايتا دوستان شوديكه دارد، موجب و اما(اديزانينامساعد بازار دچار ضرر
و مجاز سايشده باشند، با مشاهده پرفورمنسها) معقول ، احساس امنريقرمز رنگ و آرامش نماتيدوستانشان و بدانندنديخاطر

استادهيبه آخر نرسايكه دن تر شانيو اگر بازار بد باشد، نه تنها ايدرهايكه تمام نيحرفه امهيو قطعازينگريديحرفه
.را نوش جان خواهند نموديفراوانياستاپها

:2نوشتيپ

پزيدوستان عز پكيتاپ شرفتهيباتوجه به آنكه مطالب بخش نيباالتريو بارمفهوميدگيچي، از زيبرخوردارند، لذا نگارش آنها
بيبرا ، اغلب مكيازشيبنده مستيچPTM«يبعنوان مثال همانطور كه در مقاله سه بخش. كشديروز طول »ديگويو چه

ا ود،يمشاهده كرده و نهشيراينگارش ، حداقل به اندازه پنج تا شش مقاله معموليسازيياو و انرژ(!)يآن مقاله منيوقت از
عزيتياست كه صرفا بخش اقليكه البته متاسفانه جزو مقاالت! كرديسپر رسي، احتماال به آن سطحزياز دوستان انددهياز تجربه

ر ظرزيكه متوجه نكات بسفيو آناريو و از بهامهم درون آن بشوند .برندلذت

م ا شرفتهيپكيضمن عرض پوزش مجدد از بابت كند شدن تاپ خواستميلذا امينمادينكته تاكني، بر به بعد نحوهنيكه از
!!گردديمليتبد»!مقاله شمار«به» روزشمار«و درواقع افتهيرييتغ» روزشمار«كاركرد 

ا و«را كه با عنوانيمتن بعدنيبود، بنابرا» متن روز هشتادم«يكه بعنوان مثال اگر عنوان مقاله قبل نصورتيبه »كميروز هشتاد
علهياراكيدر تاپ ايخواهم كرد، في، بطور واقعانيمنيرغم آنكه ممكن است در .شده باشديروز سپركيازشيبيكيزيو

و كوتاهييو آن را خداديخودتان ببخشيرا به بزرگهيقضنيا دوارميام وظينكرده به حساب قصور ايافهيمن از نيكه در قبال
، محسوب نفرما .دييدوره صد روزه دارم

م پاديدانيكه انياانيدر ، صرفا باديشماهستنيدوره وظيدر ازاديكه افهيآنچه كه ،كيتاپنيمن در به»ينمره قبول«بوده
.ديبده نجانبيا . !د؟يندهاي.
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ادریتریتکامل چشم :ادامه-یحرفه

متيقیو عمودیافق حرکات
اكهيوقتاديم ادمي پ فاركسرازنينكته شدم، فكر كردم بزرگترنيمتوجه امدايرا !!كرده

. . باييحدودا سال دوم آشنا. ، فاركسام  بود

بسكهيزمان ، هر روز در جستجوياريمانند .بودمديجد كاتوريانداي ستميسكيياز شما . . .

ا2كال در طول آن دو سال اول، جمعا !به من دست داد»!فاركسرازنيكشف بزرگتر«احساسنيبار

، در روندهايپلكانيريقرارگبيمتوجه ترتيوقت كباري و دره ها . شدميو نزوليصعوديقله ها

د و متوجه تورمياز صفحه مونيچندمتركهيوقتگريو بار آن»يو عموديافق«و تفاوت حركات»متيقيباند حركت«عقب رفتم،
!گشتم

،يريقرارگبيدرباره ترت و دره ها و طاقت فرساكيقله ها انواعيروز بعدازظهر بود كه همانطور كه گفتم پس از تست هر روزه
س كاتورهايو اقسام اند هازينمختلف، ناگهان متوجه شدم كه بدونيها ستميو توانميم،يو ابزار خاص كاتورياندچيبه استفاده از

و دره ها متوجهيب پلكانيصرفا با دقت در ترت و-1قله ها و» روند«عدم وجودايوجود ا-2در ماركت و نوع روندنيجهت
!بشوم

:دييدقت بفرماريزيلطفا به شكل ها

م نديدانيهمانطور كه دزيبازار واييگريمانند هر موجود . داريبايخواب است

م و بدون جهت قرار دارد،» رنج«طيدرشرامييگوياگر خواب باشد كه اصطالحا

ب ا داريو اگر بهيب!!)و حقا كه زبان نفهم(يوحشياز گرازهايباشد معموال مانند گله مكيمهابا  كند،يسمت خاص حركت

ا منيكه در .است TRNEDاصطالحاايو» روند«يدارااي» جهت دار«بازارمييگويحالت

انياول م» ترند«يكه در بازارهاينكته گبيترتد،يايبه چشم و دره ها استيپلكانيريقرار . قله ها

دركهيبصورت ازكيقايدق» دره«هريروند صعودكيبعنوان مثال م» دره«پله باالتر .رديگيقبل از خودش قرار

نبيصورت ترتنيبه هم .استيباالتر از قله قبليو هر قله اندكيمعموال به صورت پلكانيروند صعودكيدرزيقله ها
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م» روند دار«اي» ترند«بازاركي)1(در شكل شماره .ديكنيرا مشاهده

ا هانيدر هايتوخاليشكل قله ها را با مربع اميو دره ها را با مربع ، مشخص كرده . توپر

مهمانطور كه گبيترتدييفرمايمالحظه و دره ها كامال منظم استيريقرار  قله ها

اقايو دق و هر درهيپله باالتر از قله قبلكييهر قله ايپله باالتر از پله قبلكي، .است ستادهياش

اشيپ .ديدهصيتشخ نگهايموويرينبودن ماركت را با استفاده از نحوه قرارگايبودن» روند دار«كهديا ادگرفتهينياز

شو نگهايموو دمانيچبيو ترتبيشيرا برمبنا» روند«كيجهتنيهمچن .ديمتوجه

م آميبگو خواهمياما اكنون و نوعصيتشخيواقعا براايكه ! هست؟ نگهايچون موويبه استفاده از ابزاريازين» روند«كيجهت

و دره ها از وجوديپلكانبيصرفا با مشاهده ترت توانينمايآ و آگاه شد؟كيقله ها ، مطلع  روند قدرتمند در ماركت

نيو حت همزيمعامالت خود را !انجام داد؟يپلكانبيترتنيهمگام با

ا پیخاطره شياز شش سال
اشيپيقيدقا م تانيبعدازظهر جمعه براكيازيداشتم درباره خاطره ، كردميصحبت

م پيو و ابزارهايبرايطوالني، بعد از صرف مدت زمانشيگفتم كه حدود شش سال و اقسام روش ها  گوناگونيتست انواع

ايبايبراييو جادوييايرويكردن روشدايپيبرا وشيآرانيو سل كردن در ماركت، ناگهان چشمان خسته من متوجه منظم
شديپلكان و دره ها !قله ها

م !د؟يشناسيهمسر گرام را كه

و تمام خانواده مكرمش از ابتدا !بوده است» گرام«هم او كه نام خودش

اياز فرط شگفت ، و شانيو شعف و از :دميپرسيرا صدا كردم

هاليع- ن فاركسازيزيچچيگرام؟ شما كه !نه؟ديستيبلد

.نه-

و اندچيه- نميكاتوريفرمول !نه؟ديسشنايرا هم كه

.ريخ-

اكيپس لطفا- چنديينمودار نگاه بفرمانيلحظه به كننيو مياز كوهستانيريكه به تصوديفرض !دينگريمرتفع در تبت

قينقاطنياايآ امتيرا كه ، لحظه تغيدر آنجا و م رجهتييمتوقف شده د؟يكنيداده است، مشاهده

پانيهم و هانييباال ممتيقيشدن دقميگويرا هاقايكه و دره مايآ. كوهستان هستندكييمشابه قله ها د؟يشويمتوجه آنها

.خب-

م- مناريبسد؟يشويپس متوجه پيروشكيخب، راستش مدايرا ه توانميكرده ام كه ،يمحاسبات خاصايابزارچيبدون
باصيتشخ باديبدهم كه چه وقت بديبدنبال و چه وقت  !! نبال سل كردن؟كردن باشم

؟- !جدا
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جد. بله- ادينيبب! هستميكامال رانيلطفا و دره ها گبيبه ترت! قله ها كنيريقرار .ديآنها دقت

پيروش ادايكه من انيكرده ام به هانيصورت است كه اگر و دره يپله باالتر از قبلكيهركدام به اندازهكيبهكيقله ها
باديقرار گرفته باشند، پس من با ،يبدنبال  كردن باشم

پاكيو اگر هركدام به اندازه بايتر از قبلنييپله !ميشزوع به سل كردن نماديباشند،

سايهم به محاسباتيازينچيه!د؟يمالحظه فرمود !!ندارم؟يخاص كاتوريانداي ستمياستفاده از

م. انگار كه درست است.يآر- !رسديو چه ساده به نظر

م- نم!د؟ييفرمايواقعا؟ پس شما هم قبول ميول! شوديباورم پ فاركسرازنيانگار سرانجانم بزرگتر كنميفكر امدايرا و! كرده
م ا كنميتعجب ن» راز«نيكه پس چرا هيازيانقدر ساده است كه پچيبه دانستن و قانون ! ندارد؟يادهيچيفرمول

ازيبعنوان مثال حت اكيصرفا با (!!)ديسر رشته ندار فاركسخود شما هم كه دو زار ، متوجه عرانينگاه به بندهضيچارت
!ديشد

ايو حت هانياگر فشار دادن نيآبيدكمه همديتوانستيمي، به سادگديبلد بودزيو قرمز را ونياز االن شروع به معامله كردن
!!ديينمايآنچنانييكسب سودها

م- ا!؟ييگويراست پ فاركسراز سر به مهرنيپس باالخره !!؟؟يكرددايرا

مكين.يآر- م شم،يانديكه پ كنميپندار !كردمدايكه

شد- شديعني!؟يپس باالخره موفق شد!م؟يباالخره موفق م!!م؟يما سرانجام پولدار م! دانستميمن كه دانستميمن از همان ابتدا
ايمتفاوت هستگريديتو با همه آدمها ايداريو آنچنان اراده ننيكه باالخره حتما در ديبا. برومديبا!شديموفق خواهزيكار

و زودتر به خو ا!! زنگ بزنم اهرانمبروم ننيو مزيخبر خوش را به آنها بستيو موفقياز خوشحال دانميبدهم كه خوشحالاريتو
م)؟؟(!!خواهند شد ميمن بارها به آنها گفته بودم كه شوهرم را خوب و چيكه وقت دانميشناسم آنيبدهد تا به انتهاريگيزيبه
تو! خواهد رفت و سرميو برا!، حاشا كه ول كن آن نخواهد بود اورديآن را درنيو تا ته انجام همواره چون روز روشن بود كه تو

ا پنيراز و شوكت فراوان را به زندگ! كرديخواهدايكار را ايا. ساختيخواهيمحقرانه مان جاريو ثروت نيكاش كه
ديويصاحبخانه خودپسند دوباره سر برسد تا آنچنان غر انيآفر! اش بر هوا افتاديقزيابر او سر دهم، كه كاله يشويبر تو

سپ دانستميم! نابغه ام ا! كرديخواهدميكه سرانجام رو گرفتند كه چرا شوهرت از صبح تا شب نشسته راديا(!)لتيفامنيچقدر
و چسب ادهياست در خانه او!و لپ تاب؟ وتريكامپنياست به . معتاداياست ماريبايو چقدر گفتند كه قطعا . . . منيول!!! خب
ايكه همواره چون كوه بس بودم، ستادهيپشت تو چنيو اكنون زيزندگنيخوشحالم كه بهديرو رو گردريمان و ثروت و پول

.شدريمان سرازيبانكيحسابها . اديبا! برومديبا! تحمل كنم توانمينمگريد. و ديبا!ميرا با خواهرانم قسمت نمايشادنيبروم
اكيوومبر . بزنم شانيتلفن به . .

ن! گرام؟اليع- ، اندكياطالع رسانيبراستيجسارتا بهتر ندييتامل بفرمايبه خاندان گرام اخزيتا من يخودم اندكرياز كشف
حق! مطمئن تر گردم؟ نم قتايآخر و آسان از آب در آمده باشد؟نينچنيا فاركسكه راز شوديباورم !!سهل

-. . . .

! جان؟اليع-

-. . . . ؟. ؟ خواهر! الو !سالم! جان

-. . .  !!!!؟.
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!اخIق در خانواده- امروز درس
حت پاراگراف و ، ، تا تاكيفوق را نوشتم ايديآن را نسبتا بسط دادم : نكهيكرده باشم بر

!دينكنيپروژه خانوادگكيبهليرا تبد فاركس-1

معليخودتان تبديرا برا فاركس-2 !ديخود نسازيو خانوادگيشخصيشكست در زندگايتيموفقيبراياريبه

ميطوالنيبازنيايهمسران شما گناه نكرده اند، كه آنها را قاطدييباور بفرما-3 ايحت!ديكنيو طاقت فرسا از شانياالمكان را
دريروند كاراتييجز ايو استرسهادي، دور نگه دار فاركسخودتان انيموجود در !ديينفرماليتحم شانيكار را به

طريو آرمانييايروييايمطلقا وعده ساختن دن-4 ، كه به اندازه كافنياقيرا از در شانيايبرايشغل ، و نا آشنا است مبهم
ا !ديالقا نساز شانيذهن

با«كهدييهرگز به خانواده خودتان نگو-5 م فاركسدرديمن به»!توانميموفق شوم تا به خودم ثابت كنم كه من بلكه همواره
و جذب شگفتيحيو تفريرا صرفا از جنبه سرگرم فاركس«كهدييبگو نطوريا شانيا و جذابيآن دوست دارم آنيعلميهاتيها

»شده ام

چندينگذار-6 هونيخانواده شما درتيتصور كنند كه تمام به! خالصه شده است» فاركسدرتيموفق«و اعتمادبنفس شما صرفا
اديشما است كه البته دوست دارياز زندگيصرفا بخش كوچك» فاركس«كهديبفهمان شانيا ننيدر سازيبخش بخشريمانند

نهديخودتان موفق باشيزندگيها وديكنليكار تعطنيايخودتان را برايكه همه زندگمتيقنيابهاما و از تمام خواسته ها
ايعيطبيازهاين و خانواده خودتان در ، چشم پوشنيخودتان !ديينمايراه

ا«،»ييايرويزندگ«مانندييهرگز بحث ها-7 ا» فالن خانهديخر«،» در خارج از كشوريزندگ«،»آلدهيدرآمد نينچنيو موارد
ا!ديربط نده فاركسرا به و طوالن فاركسدريروند سوداورديكار موفق بشونيچرا كه بفرض هم كه انشاهللا در يآنچنان كند

رنيچن زندهمدت خواهد بود، كه قطعا با ايهايزيبرنامه !بوددي، صرفا خودتان خواهيكودكانه

،كيكه بعنوان مثالرديگيممينفر تصمكييكه چرا وقت دانميمن نم-8 ليآژانس اتومبكياييبنگاه معامالت ملككيمعازه
ب نم اندازد،يبه راه با«كهديگويهرگز به خانواده اش اديمن يول»!كار موفق بشوم تا بتوانم خودم را به خودم ثابت كنمنيدر

حتد،يايم فاركسهركس كه به سراغ و ايدر همان مرحله نوآموزيبالفاصله ا رسديمجهينتني، به استييهمانجاقايدق نجايكه
هو را بكار ببنددشيهاييتمام تواناديكه با د(خودش را به خودشيواقعتيو شخصتيتا !!دياثبات نما!) گرانيو بدتر از آن به

ا-9 كهنيمگر نه پكيهم صرفا فاركساست و ا! گر؟يديهاشهيشغل است مانند تمام شغل ها دهينرسجهينتنيمگر هنوز به
نكيراه فاركسكهديا ا!! ست؟يشبه پولدار شدن به فاركسيريادگييكه مدت زمان الزم براديمگر هنوز باور نكرده ، حداقل

ه!! است؟يمدرك كارشناسكي افتيدرياندازه مدت زمان الزم برا و عدمتي، موفقيو منطق موجهليدلچيپس چرا بدون
اتيموفق هوتيبه اثبات شخصمايكار را مستقنيدر ميو اجتماعيشخصتيو (!)يعاقلكدام آدم!!د؟يدهيخودتان ربط
هوتيشخص لتيو ميمهندس سانسيخودش را به گرفتن مدرك !!دهد؟يبرق از فالن دانشگاه ربط

و در طول مدت زمان!ديآن را كمرنگ هم نكنيحت!دي، كنار نگذار فاركسيريادگيخودتان را بخاطريهرگز شغل اصل-10
روسفاركيريادگي هاريساي، چشم تان را بر پيشغليفرصت ميپاشيكه در !دينبندرديگيتان قرار

ب!دينكنليبه خانواده خودتان تحم فاركسرا بخاطريمضاعفيو روحيهرگز فشار مال-11 اديداشته باشاديهمواره نيكه اگر
مكيكار را صرفا با نيحتاي كروياكانت تر»هيسرما«در انصورتد،يريبگاديزيدمو دريزيچنيساده خواهد بود كه به سهولت

!تشما قرار خواهد گرفارياخت

چن - 12 منياگر خانواده شما در فاركسيريادگيكه كننديفكر پا» شش ماههيكارآموز«دورهكيمثل شركت انياست كه در
و ثروت فراوان دكردنيآن بالفاصله مشغول به تر و پول شدريشما سرازيبه زندگيشده ادردايخواهد شد، تصور باطلنيمقابل

، تصوديدهحيتوض شانيرا براراماجتيو واقعديوقت بگذار!ديستيبا و حوصله ويرا از روند طوالنيحيصحريو از سر صبر مدت
اتيچند ساله موفق ، برانيدر !ديينماميترس شانيايكار
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پ------ ----------شيادامه خاطرات شش سال
سهكي-مكان/ روز بعدكي- زمان( م- اكسسوار/ اتاق دو در ، لي، صندلزيلپ تاب ،- كاركترها/يچا واني، پشوتن

)همسرگرام، خواهرزن گرام 

-متن

م » خواهر زن گرام«كه اگرژهيبو! نخواهد بود» همسر گرام«خوديهرگز به سادگ» خواهرزن گرام«كه قانع كردنديدانيالبته
هماحساس كن با نجاستيد كه نفهيوظديكه صمزيخواهر بزرگتر بودن خودش را امياز !!كندفايجان

ايخواهر زن گرام به سادگنيبنابرا نمهيقضنياز كنار ز كنديعبور يكه درواقع ادامه همان شكل قبل دهد،يمريگريو به شكل
:است

عزيآقادخب بفرمايي–خواهرزن گرام ااگر!زيپشوتن و ثروت را به زندگييكشف جادونيواقعا قرار است شما با يخودتان پول
ا(!)ديكنريخواهر ساده دل من سرازنيا انيپس چرا در ، هانيشكل و دره هيقله ها اچيشما اصال و قاعده يمشخصينظم

ه! ندارند؟ م!! كنند؟ينمتيتبعينظم پلكانچيچرا بقول خودتان مطلقا از چنفيكه تكلدييشود بفرمايپس نيكشف بزرگ شما در
!ست؟يچيمواقع

ا. بله خواهرزن گرام- و اتفاقا برخالف فرمانيراستش خودم هم قبال متوجه شما به آن فكر هم كردهشيموضوع شده بودم
! بودم

ادينيبب هانيمنظور من مطلقا و دره و درتمام شراينبود كه قله ها قرار»يپلكان«وي، كامال بصورت آرمانطيبازار همواره
. رنديگيم

چه- . پس . ؟.

ا- كهنيدرواقع منظور من . بود . . !م؟يبگو تانيآخر چطور برا.

م با كنميفكر وايكه بازارمياصوال ما معتقد هست:كهميبگو تانيرا برانيادياول !داريبايخواب است

د و» روند«ايگريو بعبارت د!» رنج«اياست م» رنج«بازار. هم ندارديگريو حالت !ست؟يچديدانيكه حتما

د- چشيكه خواهر معصوم من در زندگييها» رنج«مثل تماميعني! معلوم است!گريبله !استدهياش با تو

م. خواهر زن گرامريخ- ا» رنج«دييفرمايآن چه كه شما و م نكهياست ا!»رنج« كنميبنده عرض بانيو تا آسماننيزمگريكديدو
! كننديمريتوف

م ميبنديگويمثال ! شودينمسريرنج گنج
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م! كامال برعكس است» رِنج«در مورد بازاركهيدرحال ندينكنديتر» رنج«در بازارنديگويو مثال يترندش نزولزيكه گنج قارون
!!شوديم

د- .نيايمثل زندگگريآره . .

. لحظه لطفاكيديببخش- . . هاديياجازه بفرما. دهيشگيهميتا قبل از آنكه سركوفت تا ابتدادي، لطفا اجازه بدهديتان را ادامه
ززينينگاه انميدانشجو !اندازنديبريبه شكل

 ان؟؟يكدام دانشجو!!! انتان؟يدانشجو-

ديانيهمان دانشجو- و استفاده نمانياگريكه قرار است شش سال !!نديخاطرات بنده را بخوانند

م ادييفرمايپس همانطور كه مالحظه ن نطوري، دا. باشد» ترند«اي» رنج«كه بازار هموارهستيهم حالت به حالتكيازمايبلكه
. شوديمليتبدگريد

ديموجود كه زمانكيمثل و زمان نم. داريبگريخواب است دريو بكيتواند و هم ، هم خواب باشد !داريزمان

هطيبازار هم اگر در شرا و بدون جهت قرار داشته باشد، چون و ثابتيروينچيرنج و مشخص نميواضح  شود،يبر آن وارد
نمزينيبه سمت خاصنيبنابرا جا كنديحركت پايو صرفا در سر و بيمنييخودش به باال و و حركات نامنظم ايرود رايقاعده

م . دهديانجام

گبي، ترتييبازارهانيدر چن ديريقرار و دره ها هگريقله ها و قانونچياز هم كندينمتيتبعينظم يبنيو اتفاقا از مشاهده
م دمانيچيقاعدگ و دره ها و بالتكل توانيقله ها و رنج ، پيفيبه نامساعد بودن بازار .برديآن

د قزينيگرياما مواقع نمتيدر بازار وجود دارند كه انگار بييرويدر اثر ا رونيكه از ، به مانند گله يبر بازار وارد شده باشد
بهياز ترس شكارچيوحششيگاوم و مكيبه حركت در آمده باشند، با سرعت . تازديسمت خاص

ميحاالتنيدر چن مايرونديبازار دارامييگويكه اصطالحا ، دربيصرفا با مشاهده ترتميتوانيترند است و دقت و دره ها قله ها
و پلكان دمانيچ چنيكامال منظم ، به وجود پيروندنيآنها حتميببريدر بازار گبيهمسو با ترتيو و دره ها،يريقرار قله ها

.ميوارد معامله شو

كن،يبازار صعودكيخالصه آنكه در هامياگر فرض  Buy، نقاط ورود معامله گران كوتاه مدت را به معامالتيفرعيكه دره
م ها دهدينشان وتي، نقاط تثبيفرعيو قله اTPسود و خروج موقت م شانيخوردن گفتنيچن توانيم كند،ياز بازار را مشخص
دايبازار صعودكيكه در  مماي، همواره هر دو نقطه مذكور و باالتر !نديايباال

اكيچرا كه در ، همواره اصل بر و پرالتهاب كهنيبازار داغ پش،ياگر امروز نخر«است تا«و»!يشويم مانيفردا ، گرانتر بخر
نم«و»!ياز بازار جا نمان و احساسات فوق مرتبا باعث»!فروشم، چون حتما فردا بهتر خواهم فروختيامروز و خالصه همه عواطف

در شونديم باي، در ناخودآگاه ذهنيازار صعودبكيتا معامله گران فعال وبيشكيخودشان و نسبتا ثابت، نقاط حساس معقول
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داشيخو» طمع«و» ترس«يبحران نمايرا و خروج خود را و به تبع آن ورود و باالتر ببرند، قزيباال انجاميباالتريمتهايمرتبا در
.دهند

ي–آنچه كه از شما ا لگريتحلكبعنوان اي–يحرفه انانتظار دارم بنياست كه از ،ييجادوينگهاياز آنكه به مووشيبه بعد،
و ابزار كنصيتشخيبرايبعنوان روش ، اتكا و دره ها دقت نمايپلكان دمانيچبيبه ترتد،يروند در بازار نيو همچند،ييقله ها

، برمبنايبازارهاديكنيسع و روند را چنايوجوديرنج ازيمنظم دمانيچنيعدم وجود .ديينماكيتفكگريكدي،

،ديكنزيرنج پرهياز ورود به بازارها

و رونددار را از دست ندهيو ورود به بازارها !ديپرشتاب

. . . .مقاله ادامه داردنيا. . .

و دوم .روز ھشتاد

:پنجمیسر-شرلوک ھولمزریتصاو
-از قبل خالصه

تريگروهبيهولمز در تعق شرلوك ، به تعدادزيميو در كشو شوديميقاري، وارد دفتر آقايرانيايدرهاياز ريتصاوياستادبابا
م و مبهم بر !خورديگنگ

.متن كوتاه نوشته شده استكيصرفاريپشت هر تصو در

ا دانديميبه خوب او جديايگوريتصاونيكه مهيعليديطرح حمالت بايبروكرها وييهرچه زودتر رمزگشاديباشند كه شده
سويبرا ! مرزها ارسال گردديدكترواتسون در آن

كن به و مامورريزريتصاويتا معنديشرلوك هولمز كمك !ديخودش را كامل نماتيرا بفهمد

و مقایدقت در گامھا- اولریتصو .نگھایآن با مووسهیموج
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ميموج !كنديكه به سمت آسمان پرواز

ميموج !!رديميدرحال زوال، كه سرانجام

فارکس

مويگامها- دومریتصو

مويگامها- سومریتصو
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تا» موج«كييگامهاسهيمقا- مختلفميفرميدر دو

فارکس

و پنجمریتصاو -چھارم
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:پاسخ سوال یکی از دوستان
 pinklove1367لهيبوسينوشته اصل: نقل قول

بخ سالم .ريبهروز جان وقتتون

در ورجانسيداكي eurjpyبه نظر من ا1آشكار نمنهيساعته داره حداقلش ا شتريب ذارهيكه تانياز صعودنييپايمهايفرميدر
ا و خنيكنه شبيليارز و تا حدود eurusdهيحركاتش م"حركات همو مخصوصايهستش .كننديدر طول روز تكرار

.ديموفق باش

:يجناب عشق صورتشيفرمادييدر تا

دق کساعتهییھامیفرمیتا-1 شکل :ژاپننیبه ورویقهيو پانزده

بييواگرا-شكل سمت راست  شده استليتشكوتيال3و5موجنيكه احتماال

ريحت-شكل سمت چپ ازين زتريدر ابعاد م)5(و)3(يزموجهايرنيبييواگرا جادي، .باشديهمچنان مشهود

نم 112.60در» كامل«درهنيآخركهيكه تا زمانديبهرحال دقت كن پايشكسته نشود، ، مطمئنرياخيروند صعودانيتوان از
.بود

-2شکل
ميفرميتا

ربع ساعته
نيبه وروي

:ژاپن
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و.ميهست- سروشانهيمانند پترنها-كيكالسيبازگشتيالگوكيشاهد5موجياز مواقع در انتهاياريدر بس درواقع شانه چپ
م5چپ سر در موجمهين نرديگيقرار و و شانه راست aيراست سر در موج اصالمهي،

م ، معمواليدر الگوهاديكنيهمانطور كه مشاهده چپ«نيبييواگراكيسروشانه .وجود داشته باشدديبا»سر«و» شانه

هابيش ويكامال افقايديبام،يمستقيخط گردن در سروشانه اما در شكل فوق. به سمت باال داشته باشديميمالبيشايباشد،
دنيا .كه ممكن است موجب كاهش اعتبار سروشانه مذكور گردد شودينمدهيموضوع

:يمعامالت شخصجينتا-3 شکل

م و خ دانميجمعه بعدازظهر است بنده با اجازه تون اعالم آتشيولد،ياز شما همچنان درحال سروكله زدن با بازار هستيليكه
م پا!! كنميبس ميمعامالت هفتگانيو زنگ !كنميرو رسما اعالم

ا كنميمديتاكگهيد كباري دنيكه لطفا به م.ديي، نگاه بفرمايدر بازار واقعيآموزشيمثالهاديمعامالت صرفا به كه اونقدرديدونيو
، براشيخودش رو در مالعام به نمايمنفيروزهاجيكار اصرار داره كه نتاptmدريتركيكه  مثبت خودشيروزهايبزاره
!!ندارهياقياشتنيچن

و سوم .روز ھشتاد

ادریتریادامه تکامل چشم :متيقیو عمود حرکات افقی–یحرفه
و برف بخيسالم صبح روز سرد و سوم شما !يو خوشريهشتاد

ادريتريدرباره تكامل چشمياگر خاطرتان باشد در مقاله قبل ترميو گفتميصحبت كرديحرفه جادريكه خوب است كه يبه
و اندشيبهيتك بيسع!)ييجادوينگهايموويوحت(مختلفيكاتورهاياز حد بر ابزارها و احساس درون شتريكند كه يبه چشم

.باشديخودش متك

مميبعنوان مثال گفت جا» روند«عدم وجودايوجود توانيكه هابيو ترت گاهيدر ماركت را با دقت در و دره متوجهمتيقيقله ها
و  چيرا از نظم پلكان» جهت روند«شد ، جستجو نمود دمانيموجود در .آنها

م رايگام مهمميصحبت كنم، تا انشاهللا بتوان تانيبرامتيق»يعمود«و»يافق«درباره حركاتيدر ادامه بحث قبل خواهميامروز
و به تبع آن افزاش اعتمادتان به احساس درونيو ذهنيچشمييكاراشيدر افزا ، ايشما .مي، بردارشيخويو حرفه

ازيبرا مكيفهم بهتر موضوع، زميو انتقاليحركات وضع: كنميمثال آشنا شروع !نيكره

زمديدانيم و موازنيچندنيكه كره ميحركت مختلف را بطور همزمان دهيچيپيندياش براييو درواقع حركت نها دهديانجام
ا جزنياز تك تك م.و مستقل استييحركات زممييگويبعنوان مثال هر»يوضع«حركتكينيكره  كبار،يساعت24دارد كه
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مكي ا چرخديدور به دور خودش انيكه ، شبانه روز را زممييگويمنيو همچن. كنديم جاديحركت »يانتقال«حركتكينيكه كره
،كيروز 365دارد كه هر . كنديميطديدور كامل را به دور خورشكيبار

رونيبنابرا زميهر نقطه واقع بر انيكره يكي:، درهرلحظه درحال انجام دوحركت همزمان است راني، مثال مانند كشور
زم24و»يچرخش« دن،يساعته به دور محور همان) مثال(اييبه دور مركز ثقل منظومه شمس كساله،يو»يگردش«يگريو

.ديخورش

د نگريالبته ده ها نوع حركت زميبرا توانيمزيرا وليبرشمرد ازقبنيكره اش حول محوريچرخش محورايگردش به دور ماه،
.،يسيمغناط . شيحركتش همراه با كل منظومه شمسيحتايو. .يريبه دور كهكشان راه

م مسزين»متيق«كهميبگو تانيبرا خواهميحاال روريدر و موازيخودش بر ، چند نوع حركت مختلف را بطور همزمان ينمودار
م !هستندمتيق»يعمود«و»يافق«آنها حركاتنيكه مهمتر! دهديانجام

، صرفا خودشان را درگ پاريمتاسفانه اكثر نوآموزان ميانيبا چندكندل نت كننديچارت رو جتايو يتمام توجه خودشان را صرفا بر
ااريبسكهيدرحال. گذارنديممتيق»يعمود«حركات كه»متيقيحركات افق«درواقع»يحركات عمود«نيمهمتر از هستند

وزريتاثنيشتريب !شما دارند مالتمعاانيرا بر سود

م ا كنميفكر ده. دشوار باشد تانيبراياندك،يواقعيو مثالهاريموضوع بدون استفاده از تصاونيتجسم تا بحثديپس اجازه
و تصويخودمان را برمبنا دهيواقعريچند شكل .ميادامه

كنريزريلطفا به تصو :دينگاه
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م ريتصوييبزرگنماد،ييفرماير شكل فوق مشاهده
مس.بروند قيباقچيمارپيريو صرفا متيبماند كه

 !!!د

ايم كه هنوز سر جا تاديپاش!!ديخودتان نشسته

ببدياندازيبينگاهيقبلري تصو چهدينيو كه در آن

و بر روچ هايو تاب داده است ،يشن نرم صحرا
!گذاشته استي برجا

م»ينوسان«و»ميمستق !د؟يشويآن

و قوس و كش كه مار مجبورياست كه در اثر تقال
مار»يحركتليتما«اي»شيگرا« نوع دوم همان

. داشته است

و خواب بودهي چپ چارت برا خودش چنبره زده
ب پا شوديم داري خواب چارت به راهنييو از قسمت

، برساند ! است

عل(!!) كفتار مارخواركيآنجا رغمينشسته است كه
خرگوشكي، دارد با اكراه تماميو ناچاري گرسنگ

پا!)؟(د مگريديدو تا و فرار !!!)؟( كنديهم قرض
مريو سمت راست تصونيي گوشه پا !كشاندي،
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د»متيقيحركات افق«مشاهده آن است كه همانطور كه
سدي كن سفاهيتا رنگ بديو ، كامال از برونيكندل ها

.گذاشته استيباقش چارت، از خود

شو توريرا از صفحه مونيدو متريكيو ديخودتان دور

نمديو ضمنا فكر نكن!دينكنيو تنبلديو فهمميكه من

شد توريدومتر كه از صفحه مون مجددا به تصد،يدورتر

قدي پ» مار«كيهمانندمتيكه چياست كه خودش را
مسيياز خودش ردپاتايو نها! است فوق،ريرا مشابه

چ!دي كن !د؟ينيبيميزيچه

م «متوجه دو نوع حركت متفاوتايآ!د؟يكني مشاهده

اسيچيحركت مارپيكي حركت مختلف ساخته شده است،
اي ، و حركت. شده است جاديشنها به بدنش بدهد
ذهير پناست كه مار در آن را مودنيخودش قصد

پايموردنظر ما در ابتداه مار و سمتنييداستان در
مكيديلذي خنيبنابرا!! شوديخرگوش كباب شده از

ب خرگوش مذكور اسيچارت كه محل احتمالياال را به

مي م رسديخرگوش ا شوديمتوجه آنج! دل غافليكه
و صرفا عاشق گوشت مار است، ولر از زور گرياست

!كشد

، گرسنگني ازيصحنه برد، دو تا پا دارديمادياش را
چارت خودش را به سمت گوش يي مجددا از قسمت باال

فارکس

مشاهيراه برانيراحت تر
ك خودتان را آنقدر كوچك
درطول حركت خود درون

شوكيلطفا ديلحظه بلند

بلند شو.ميگويميآره جد
!!!ام اوردهيخط كشم را درن

كه.يعالاريبس ديكيحاال
!د؟ينيبيم

كننيبا خودتان چن يفرض
ا خزنيبه و آن سو دهيسو

كنيايدر ردپا ، دقت مار

را در آنيچه نوع حركات

مار از دو نوع حركتيردپا
رودنياست هنگام خز يبر

رياست كه درواقع همان مس

كهديبعنوان مثال فرض كن
، كه ناگهان متوجه بو است

م افتديم ر خزديو تا خودش

يكيبه نزدكهيسپس هنگام
ب زاريآنكه از طعم خرگوش
م يكباب شده را به دندان

ب ايمار ينوا كه از مشاهده
م دهديمحيرا برقرار ترج و
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شدايآ. خب پيكه مار از خودش برجاييدو نوع حركت مختلف را در ردپاديموفق ، !!د؟يكندايگذاشته است

پ نم!د؟يكردد؟ينكرددايجان؟  د؟؟يدهيپس چرا جواب

نمديدورتر هست تورياز مونيشما االن دو سه متر. نبود ادمي. آهان هاديتوانيو !!ديمن را بخوانينوشته

!!جلوايب!یآھا
شد.يمرس ا! حاال بهتر نميو صداديدور بود توريكه شما از مونيمدتنيدر مديديشنيمن را كه كردميداشتم خدمتتان عرض
رويدو نوع حركت مختلفديكنيسع ازنيزميرا كه مار بر :ديينماكيتفكگريكدياز خودش به جا گذاشته است،

بدن ماريآناتوملياست كه صرفا بدليچيو مارپيآن نوع حركات نوسان) نامميميكه آن را حركت عمود(حركت نوع اول-
رودنيو نوع خز و تاب دادن شكمش بر .گردديم جاديانيزميو كش

مقيآن نوع) نامميميكه آن را حركت افق(حركت نوع دوميول- و مار را نشانيصد حركتاز حركت است كه درواقع هدف
مسيعني. دهديم پيريهمان شا مودنيكه مار در ذهن خودش قصد و مجبورگريد(!) اگر مار موردنظر ما پا داشتديآن را داشته

پ و از ابتدا مثل بچه آدمچينبود انقدر به خودش مميو مستقياصلريمسنيهم(!)و تاب بدهد !!رفتيرا

هيكه برايدر مثالديالبته شا ا چكداميمار زده شد، در واقع نباشند چون درواقعيو عموديدو نوع حركت، كامال افقنياز
ايول. هستندليمايهركدام اندك بگنياگر -متيق«محور مختصاتكيدرون»متيق«كهديريموضوع را درمورد ماركت درنظر

م» زمان ا كند،يحركت (كننديمدايپيو عموديافقشيگرا كامالحركاتنيآنگاه ا. يبد،يرا متوجه نشديجمله آخرنياگر
 !!)اليخ

ب سعميبرگرد» زمان-متيق«مجددا به چارتدييايحال روميكنيو متيق»يافق«مشاهده حركاتيتمركز خودمان را بر
بسدريتركييبرا»متيقيحركات افق«صيتشخميباشد كه گفت ادتانيو.ميبگذار حاري، و ترو حتي–ترياتيمهمتر ! سودآور

!آن استياز حركات عمود-

م انيبهترديكنيهمانطور كه مالحظه چنم،يدرنظر بگرمتيقيرا برا» پوشش«اي» جلد«كياستنيكار كننيو كهميفرض
ق اچيو مارپيتوخال» لوله«كيمتيانگار ، در زمانهانياست كه مييلوله و گشاد و نازكگريديو زمان شوديبزرگ مجددا تنگ

.گردديم

قايدر شكل فوق، جلد قريمسديداده ام تا بهتر بتوانشيرا با خطوط قرمز رنگ نمامتيپوشش امتيحركت لولهنيرا درون
ا.دييمشاهده نما بايزيچنيمهمتر» باند قرمز رنگ«نيدرواقع مدياست كه شما ، متوجه آن يهنگام مشاهده چارت از دوردست

اديشد و از اسديمواظب باشديبايا درحرفهيتركينبه بعد هم بعنواني، رريكه و اي–متيقزيحركات كوچك نكه درون
، دا پا مانيباند و و باال .دنگردي– شوديمنيينوسان نموده
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كهياهي ناح مس»سر«باشد حركتريمار در آن
و تارگت برانيمهمتريعني. مار موردنظريهدف

و سپس در اثر مواجهه با عاملكيچارت برساند،
اي تارگت بعد ونييپايحواليخودش را در نقطه

بسمييگو چهيشباريكه ازيزيبه آن است كه شما

 

نمتيق»يافق« حركات مهيباشد، در آنصورت در تمام
كردن Sellيفقط براز،ينريسمت راست تصوه

م»يعمود«يا در راستا نم شونديانجام و خوردي،
و سوار شدن بر رو تر، در روند بزرگي به معامله،

ق با رنگ زرد تانيهستند، برامتيو گمراه كننده
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ا تانيبرا منيزدم، ن توانديباند قرمز رنگ نشاندهنده
ميمار را بخوب»يهدف حركت«و»ليتما« .دهدينشان
پاهك و بانييخودش را از سمت چپ ، به چيالنمودار

تغ(!) و تارييهدف خودش را به سرعت داده است
ا.ب كرده است ، حركتنيبه گويميمحورنوع حركت
م :ديبري ماركت نام

 چشمانش را آنقدر تكامل ببخشد، كه قادر به مشاهده حركا
ن Buyيهاتي بدنبال موقع و در مهيكردن خواهد بود،

ر را كه عمومامتيقيو نوسانزي، مطلقا گول حركات
بيرا برايكه نقاط بهتريكوچكي نوسانها و خروج ورود

.كند

، كه درواقع همان نوسانهامتيق»يعمود وييجزيرا
اي !ديحركات را نخورنيحواستان باشد كه گول

فارکس

»مار«كه دربارهيدر مثال
به عبارت بهتر. كرده است
ا كنيما در ابتدا بوده است

و احتماال دهشتناكيرونيب
سمت راست نمودار انتخاب

در مار» روند«آن به وجود

بتواند چشمادريتركياگر
صرفا بدر،يسمت چپ تصو

م .كنديتالش

ادريو درواقع تر يحرفه
صرفا از آنها بعنوان نوسانه

م گذارند،يم ارشياخت كينگاه

ز عم«حركاتريدر شكل
يليخديبا. مشخص كرده ام
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ا قتيو پاراز»يعمود«حركات نگونهيقاعدتا مشاهده همانطور كه عرض كردمرايز. دشوار باشد تانيچندان برادينبامتيگونه
گريمشكل دق بانيكه اغلب نوآموزان با آن دست به كه شونديممتيق»يعمود«است كه صرفا متوجه حركاتنيهمقايهستند،

و متاسفانه نوآموزان اصال توجهينوع حركات برانيدرواقع بدتر نيكه بهترمتيق»يافق«ويبه حركات اصليمعامله هستند،
و آسان در اختيكسب سودهايها را براتيموقع نم گذارديم ارشانيبزرگ !كنندي،

جايچارتهاييدرواقع نوآموزان معموال بزرگنما مكهييخودشان را تا را كنند،يممكن است بزرگ و اندازه كندلها تا بتوانند رنگ
نويكه درواقع همان حركات عمود( قياستنباطنيو بهتر ننديببيبخوب) هستندمتيق زگونهيو دارند صرفامتيكه از حركات

سديسفيرنگهانيهم . كندل ها استاهيو

ز دياز همان چارت قبليقسمتريدر شكل امشينما تانينوآموز براكي دگاهيرا از نوآموز قطعا همانكيكهديمطمئن باش. داده
ببهيآنكه از زاويچارت را به جا جا ند،يدور مكهييتا م كنديممكن است بزرگ سديسفيكندلهاانيتا خودش را كامال در اهيو
ز. غوطه ور سازد و اندازه كندلهامتيق»يعمود«حركاتريدر شكل نيصعوديرا كه كامال وابسته به رنگ هستنديزولو

م :ديكنيمشاهده

اايآ پكيدر اثر اعالممتيقيكه وقتديتاكنون دقت كرده ، ناگهان چند ده ميپيخبر چگونه نوآموزان كند،يرا به سرعت جهش
ه ب!! افتند؟يم جانيبه ميو چطور از ترس جاماندن از بازار، و شتابزده به درون بازار يپرند تا مبادا خودشان را از سودهايمهابا
پييايرو  !! ند؟ي، محروم نمايپيو چندصد

منيو اتفاقا اغلب در بدتر و در اوج التهاب بازار وارد معامله رينقاط و بعد هم بالفاصله با ومتيقزشيشوند مواجه شده
ا ز شانيمعامالت و ميانيبه سرعت وارد ضرر !!گردد؟يهنگفت

انياليدل و ادريتراقياشتنيامر هيحركات جهش نگونهينوآموز به ، كامال روشن استيجانيو دقليدل! ماركت نيهمقايآن
ممتيقينوآموز، صرفا حركات عموديدرهاياست كه تر سيعني! ننديبيرا سفاهيهمان رنگ بديو نيشتريكندل ها است كه
ا م شانيتوجه را از .دينمايجلب

كشيو كندلها»يعمود«به دنبال حركاتمايدا درنوآموزيو باتوجه به آنكه تر و است كه اوجياست، پس كامال منطقدهيبلند
قيرا در لحظاتيسودآور بسمتيجستجو كند كه و ناگهانيبلند، جهشاريناگهان ظرف دو سه كندل ميبزرگ . دهديرا انجام
اكهيدرحال سر نگونهياتفاقا ، معموال بدتريو ناگهانعيحركات بايسودآوريحركات برانيماركت و تاديو ورود به معامله هستند
چنكهييجا سرنيممكن است از ورود عجوالنه به بعيحركات .اجتناب نموديمنطقيو
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ز اكي،ريدر شكل امشينما تانيبرا» نوآموزدريتر«آل را از نگاهدهيبازار تردينيبب! داده نوآموز تمام حواسدريكه چگونه
م كشيو چگونه با مشاهده كندلها كند،يخودش را صرفا به قد كندل ها جلب و سعارياختدهيبلند و  كنديميخود را از دست داده

ايكيبر سر راهنممكقيخودش را به هر طر هانياز و واضح است كه هرگز آنقدر خوش شانس!، پرتاب كندمتيقيفواره
دقكييدر ابتداقاينخواهد بود كه دق و ، سوار بر ماركت شده پيدر انتهاقايكندل بلند دق!! شود ادهيآن از بازار هموارهقايبلكه

و دق مقايبرعكس خواهد بود و سپس چشمش به ضررمتيقيو بالفاصله با افت ناگهان شوديدر نوك كندلها وارد بازار مواجه شده
ز مانيو .افتديانبوه معامالتش

ويبه دنبال گامهامتيق»يعمود«و»يجهش«حركاتياست كه بجا ادگرفتهييا درحرفهياما تر . آن باشد»يافق«آهسته
اكينيبنابرا ددهيبازار چيا درحرفهيترديآل از زهيشبيزي، :استريبه شكل
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، آنقدر بزرگنمايا درحرفهيتر سييدر شكل فوق سفاهيچارت خودش را كوچك كرده است تا رنگ كندل ها او را به خطاديو
ا اندازد،ين رويبتواند بخوب نكهيتا .ديمتمركز نمامتيق»يافق«حركاتيتمام توجه خودش را صرفا بر

هييتهايموقع،يسودآوريبرا تهايموقعنياست كه بهتر ادگرفتهييا درحرفهيتر طيو طوالن جانيآرام، بدون يمدت هستند كه
و روزهايآنها، بازار برا پيريمس،يمتواليساعتها و ط وستهيآهسته ا.دينمايميرا با آرامش هرچه تمام تر ريمسنيو در طول

شيطوالن بميمالبيو با بيرا برايمناسبيتهايو بارها موقع ارها، و خروج و بدويورود مدردسر ، فراهم البته. سازدين دغدغه
و سودآور برايهاتيموقع و هوشيمناسب !و ماجراجويمعامله گر احساساتيو نه برااريمعامله گر خونسرد

، عل بچيهايويحركت جهشچيهبايرغم آنكه تقريدر شكل فوق نميازحد بزرگشيكندل اما بازار ظرفد،يكنيرا مشاهده
مسيمدت زمان ! را حركت كرده استپيپ 500به اندازهيرينسبتا كوتاه در حد سه روز،

بسكييعني طالدهيااريفرصت و شييآل و با امتيقميمالاريبسبي، كه از حركت كامال آهسته و موقع جادي، تيشده است
ادريتراريورود به معامله در اختيرا برايمتعدديها تر. گذاشته استيحرفه ادريبعنوان مثال مPTMويحرفه  توانستهيكار

ا ، مكررا سفانيدر طول زشيپ رشاتسه روز هاريفروش خود را در كنار نشستهيو سپس با خونسرددي، ثبت نمامتيقيدره
.و به آنها اجازه گسترش سود بدهد

تركهيدر حال ا درنوآموزياحتماال بيو انتظار برا Sellشنيپوزكيگرفتني، بجاپيپ500نيدر تمام طول ، شتريكسب سود
و برمبنايكندلهايدر انتها Sellو Buyدرحال انجام معامالت مكررمايدا و برگشت«و»يعمود«حركاتيبزرگ »يرفت
.بوده استمتيق

آتیآنچه که برا کهیھفته :از شما انتظار دارم آن است

Lجايچارتها بزرگنمايي– او ، كمترديكوچك بكنديتوانيمكهييخودتان را تا و شكل كندلها برريتاثنيتا رنگ گمراه كننده را
ا. در ماركت بگذارديجاريشما از روندهاصينحوه تشخ حدنيالبته دهيكار را صرفا در و ذهن شما آمادگديانجام يكه چشم

ب و يمناسب برايبعنوان الگوديتوانيم.دينسازليخودتان تحميرا بر روند تكامليل فشار مضاعفيدليآن را داشته باشد
ايياز چارتها،ييبزرگنما ازمتيقيو نزوليصعوديهالهيميبرا.دييكرده ام، استفاده نماهياراكيمكررا در تاپ نجانبيكه ،
كنيو مشابه كسانييرنگها رنيكه كمتردياستفاده حركاتيتمام توجه شما بجاديبگذار. اشته باشنددگريكديبااتفاوت
رو،يعمود ، متمركز گردديحركات افقيصرفا بر .ماركت

هيحركات عموديجستجو برايبجا - دوما فريجانيو و كشاديماركت، و هورا هايبرادنيزدن صرفا،يپيچندصدپيجهش
ش و با ثبات بگردميماليبهايبدنبال پيطوالنيمدتهايكه برادي، مستحكم ها. كننديمدايادامه عيسريهمواره با مشاهده جهش
پ اديكنياداوريو به خودتانديبر خودتان مسلط بمان مت،يقيپيو صد ، بدترنيكه يسودآوريها براتيموقعنيجهش ها
طاليهاتيموقعنيبلكه بهتر!! هستند و ، منطقيسوداوريبراييمناسب ميو طوالني، صرفا حركات آرام !باشنديمدت بازار

كنمتيقيحركات عمود-سوما دميمعامالت خود را بجا) استاپنيو همچن(و نقاط ورودديرا فراموش و توجه صرف بر شاخ
، بر مبنا هايكندلها و دره .ديينمايطراح گردند،يم جاديا»متيقيحركات افق«چارت كه در اثريواقعيقله ها

و محور اصليهمان باند قرمزرنگ در شكلهايعني»متيباندق«صيتشخبا- چھارما سعصيرا تشخمتيقيفوق، روند و يداده
دهديكن انجامييجادوينگهايموويكه قبال برمبنايهمان كاريعني(ديصرفا معامالت خودتان را صرفا در همان جهت انجام
)ديداديم

ق«صيبا تشخ- پنجما ، محدوده حركات نوساناي»متيباند ازصيرا تشخمتيقيگونهتيو پارازيهمان باند قرمزرنگ و داده
، خوددارييورود به معامله در نقاط انتها (ديينمايباند مييكه قاعدتا قبال با استفاده از واگرايهمان كاريعني. )ديداديانجام
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:پاسخ به چند سوال
 smmfxلهيبوسينوشته اصل: نقل قول

مديجواب نداديولدميمن چند بار پرس/ جان سالم استاد  پرسميبازم

جايمكد ماتيچرا درتنظ پيبه موشياعداد نمسيومد وپرا30و15يعنيهانگييفرض از اعداد م؟يكنيگفته شده استفاده

ا ا. افتاده استريبه سوال شما به تاخييپاسخگو نكهيعرض پوزش فراوان دارم بابت درنيسوال را تاكنون چندنيراستش بار
مكيتاپ و لذا فكر و پاسخ جواب داده ام شا كردميپرسش نديكه .ديپاسخ خودتان را در آنجا مشاهده كرده باشزيشما

و پاسخگود،يبپرسكيرا در آن تاپ تانيكال اگر سوالها بس شانياحتمال آنكه زودتر متوجه آنها بشوم ، . خواهد بود شتريباريباشم
ا ساكيكه در آن تاپييبه بعد سوالهانيضمن آنكه قرار شده است از و مرياز چشم بنده يمانند، توسط آقايشاگرداولها جا

هريحاج و مجددا در اختيجمع آور كباريدو هفتهيكيمحمدمهربون، گاريشده چ رنديبنده قرار در آنجا از قلميزيتا انشاهللا
.افتدين

. به دقت پاسخ دادنديخوشبختانه پاسخ سوال شما را جناب قباد

ا م شانيو من صرفا پاسخ :برطرف گرددديداشته باشيتا اگر همچنان ابهام كنميرا كامل تر

اديقطعا متوجه خواهدييمراجعه بفرمايمكدياگر به محاسبات درون ا كاتورياندنيشد كه شده است كه فاصلهفيتعريبه گونه
از نگهايموو » متحركيهانيانگيمييو همگراييمحاسبه واگرا«مخفف عبارتزين MACDو حروف.ديمحاسبه نماگريكديرا
.است

و دره ها رو»متيق«را با نموداريمكديپس اگر اندازه قله ها درواقعيشد كه مكدديمتوجه خواهد،يينماسهيچارت مقايبر
نميخاصزيچ .نگهاياز همان فاصله مووريغ دهديرا نشان

ا .و بالعكس ابديمشيافزازينيباشد، مقدار مكدشيدرحال افزاگريكدياز نگهايكه هرگاه فاصله موو نصورتيبه

سنيبنابرا دقيمكد ماتيتنظ PTM تسمياگر بنده در پرقايرا مييجادوينگهايموووديمعادل با در آنصورت كردميانتخاب
اكيي، برايقباديبقول اقاديشا ديچشم حرفه م! نگاه كنديماند كه به مكدينميباقيازينگري، همان فاصله توانستيچون
ختيرا با چشم ترب نگهايموو .مشاهده كنديبه راحت ودششده

ا ها نجانبيا نكهيلذا باتوجه به نيگريدياستفاده همزيرا جزنياز پريمكديارامترهاپيياختالف خودميبرا نگهايموووديبا
امفيتعر قب(نموده سلياز غيمكد گناليدقت در خط پزيكه البته به جهت پرهرهيو ايدگيچياز يموضوع تاكنون به آن اشاره

ا دادمحيترجنيبنابرا) نكرده ام ينگهايآن متفاوت از موويوجود داشته باشد اما پارامترها PTMتيدر تمپل كاتورياندنيكه
.باشدييجادو

 davoodtraderلهيبوسينوشته اصل: قول نقل

ولريد دونمياستادم اياگه امكان داره در روزايوقته مديبدحيموضوع هم توضنيبعد راجع به :شميممنون

تا audusdدر جفت ارز دوستان بايالگوكييليدميدر و و شانه شكل گرفته منتظر ماند تا خط گردن شكسته شود فكرديسر
تاتيهم موقع PTMالبته مهمتر از همهديايبشيپيخوبتيدر صورت شكست خط گردن موقع كنميم يول كنديمدييسل را

.كردليدتعجينبايريگشنيفعال جهت پوز

عزكي ازميسوال هم از استاد تانيدارم در مورد شكستها مثال ايليدميالگو كه گفتم در الگونيشكل گرفته حال خط گردن در
تاديبا تاايشكسته شود) كه الگو شكل گرفتهيميتا(يليدميدر ا توانيم نترييپايمهايدر صورت شكست خط گردن در نيگفت

م و(در مورد شكستهاهاگشميخط شكسته شده كال ممنون .ديبدهيحيتوضكي...) خط روند، خط گردن

ب ممنون  شماغيدرياز زحمات
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زيواهللا بنده پاسخ ه! آن موافق نبودميياصوال با جمله ابتدارايبه سوال فوق ندادم ايالگو چگونهيچون اصال تايسروشانه ميدر
!نشده استلي، تشكايروزانه استرالميفر

، صرفاتيواقع شيروند صعودكيآن است كه در شكل فوق هابيقابل مشاهده است، كه البته مختلفيخطوط روند در بخش
، به تدر و كمتر شده استجيآن . كمتر

ا شنيو ، درحالبيكاهش مياالرم براكي توانديمكهيخطوط روند بهياصالحيالگوكي تواندينزول باشد، اما همچنان صرفا
و آماده شدن برا حتيپرشيجهت استراحت بازار و عل(بزرگ باشديمجدد پ رغميكه اساسا مكروه فاركسدرينيبشيآنكه

بياما اعتقاد شخص!!) است ا شتريبنده ،گريديو فرعياصليدربرابر تمام ارزهاايبودن دالراستراليصعوديعنيسمتنيبه
.داردشيگرا

:سروشانهیالگوھاکيھارمونیھايژگیویبرخ
ميدرمورد الگوها و سروشانه معكوس ا توانميسروشانه بسنياحيصحصيبدهم كه تشخحيتوض نطوريخدمتتان اريدو نوع الگو

و تسلط بااليكار دشوار و به تجربه . داردازينكيو منابع كالسميبر مفاهيياست

را داشته باشدمتيقيفنر، قدرت الزم جهت جهش دو برابركيمعتبر است كه مثليسروشانه صرفا هنگاميالگوكيدرواقع
هانيو بنابرا مييسروشانه مديينمايرا كه در گذشته چارت مشاهده چنديكنيو مالحظه نشده اند، مطمئنيپرتابنيكه موفق به

.الزم را نداشته اند»كيهارمونيهايژگيو« نكهياايو انداصال سروشانه نبودهايكهديباش

كند، حتمادايپنييپاايبه سمت باالمتيپرتاب بلندقيالزم را برايسروشانه معكوس، انرژايسروشانهيالگوكيآنكهيبرا
اديبا ويمجموعه و ، نسبت ها عتيژگياز روابط كيهارمونيهايژگيو«اصطالحا از آنها بعنوان (!)قيها را كه در منابع عهد

عايو» سروشانهيالگوها ، داشته باشدنيا»يهماهنگ«و»يشناختييبايز«گريد بارتبه .الگوها نام برده شده است

سروشانهيبايزيالگوكيديتوانيمد،يبه عقب تر بروي، اگر اندك)صفحه بعد(ايچارت روزانه دالر استرالنيبعنوان مثال در هم
ام تانيرنگ برايآبيليكه درون مستط0معكوس را  :دييمشاهده بفرما- مشخص كرده
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، برخ ويدر شكل سمت چپ ، كه وجود توامان تانيرا براكيسروشانه كالسيالگوكيكيهارمونيهايژگياز مشخص كرده ام
ا بهتايها نهايژگيونيهمه و قدرت پرتاب دوبرابرليمعتبر تبديالگوكيباعث شده است تا سروشانه مذكور بهمتيقيشده

پ .كرده باشددايسمت باال را

هاياريبس ايممكن است برخگريدياز سروشانه و بنابرايژگيونياز منيها را نداشته باشند و قدرت آنها كاسته زانياز اعتبار
و از اندام چشم نوازتريالگوكيو درواقع هرچه شوديم م(!)يسروشانه، متناسب تر بوده و اعتبار زانيبرخوردار باشد، بر عزت

و احتما ومتيقيپرش دوبرابرلآن افزوده شده ، افزاپس از .ابديمشيقوع آن

نكياز اصول هارمونيبرخ ، برازيسروشانه ها را كه در شكل فوق م تانيمشخص كرده ام ايبرخنيهمچن.ميگويبه اختصار نياز
و برخ وگريديموارد جزو اصول واجب هستند مكيهارمونيهايژگيصرفا جزو و فقط به اعتبار آن :نديافزايبوده

با-1 (باشديكامال افقديخط گردن )از اصول واجب.

با-2 (باشد كسانيكامالديارتفاع شانه ها )از اصول.

قياز لحاظ زمان-3 و متقارن باشد،يمتيو (اندازه شانه ها برابر )از اصول.

ها-4 م،يصعوديدر روند و(داشته باشدميمالاريبسيصعودبيشكي توانديخط گردن )يشناختييبايزيهايژگياز

ها-5 مينزوليدر روند و(داشته باشدميمالاريبسينزولبيشكي تواندي، خط گردن )يشناختييبايزيهايژگياز

و سر،نيب-6 )كياز اصول هارمون-خط قرمز رنگ.(ديايمديپدييواگراكيشانه چپ

ا-7 ز-كوچك بنفشيلهايو مستطيمشكخط.(شوديم جاديشانه راست، معموال دراثر بوسه وداع با خط روند، ييباياز اصول
)يشناخت

با-8 )يشناختييبايز.(دو تا سه برابر ارتفاع شانه ها باشدنيبديارتفاع سر

)يشناختييبايز.(مذكور، با روند قبل از خودش متناسب باشدينسبت كل الگو-9

ها،ياز لحاظ مقدار جبريمكد- 10 و راست را در دو فاز متفاوت نشان بدهديشانه و منف.(چپ )سبز رنگيهايمثبت

) رنگيخط مشك(كه برآن بوسه وداع زده شده است باشدي، معادل خط رونديخط صفر مكد- 11

قيدر برخ- 12 ، مكيپس از شكست خط گردن، ابتدامتيمواقع مانند شكل فوق و سپس جهش زنديبوسه وداع به خط گردن
ميدوبرابر )يشناختييبايز.(كنديخودش را آغاز

زيسروشانه تجليالگوها و هماهنگ،ي، چشم نوازييبايقدرت، غايو سودآوريتناسب و به ! شگفت آور هستندتيبوده

و ذهن هر تر ميشيژرف انديدريآنچنان شگفت آور كه چشم !سازنديرا همواره به خود مجذوب
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:یدوست داشتنیپنجشنبه ھا
م ا رسديبه نظر و تمام حركت خود را صرفا در روزهايهست كه بازار عادت كرده كل هفته را در خواب سپريچند هفته يكند،

و جمعه انجام بدهد .پنجشنبه . . !؟.

ن اكييكل بدهرديبگميو بازار تصم افتديبياتفاقنيچنزياگر امروز تريهفته هم درهاياش به پانيرا در هفتهيانيدو روز
و اگر موقعدينباگريدد،يجبران نما بادايپيمناسبتيدست دست كرد روديشد ريبر . كرديزيشكار آن برنامه . . .

خ. متاسفانه امروز هم من تا شب سر كالس هستم بايليو بديزود هم ا افتميراه ديو بروم چون كالس امروز به گونه رياست كه
، اصال توجدنيرس بسستينريپذهيمن به آن و احترام استاريو عز! خارج از حد ادب ايزانيچون كالسنيكه امروز به
هايهمگ اورنديمفيتشر هرزايياستوره و پشتكار هستند كه اكيازكياراده كييمملكت راه افتاده اند تا بتوانند برانيگوشه

!جلسه كالس خود در هفته، خودشان را به تهران برسانند

اديجالب باشد بدان تانيبراديشا ماريبسيپنجشنبه از مسافتيدوستان كه روزهانيكه انديايدور به تهران يكالسهانيتا در
وكي دلنديايمفيتشريشركت كنند هر كدام از چه شهرهايشهرستانژهيروز در هفته و انگپشنياليو  نشانيقابل تحسزهيتكار

!چه بوده است؟

سكيكالسنيايسرگروه اصل ايساله گرگانيجوان و پافشارنيهستند كه درواقع . به راه افتاده است شان،يايكالس با اصرار
و هم تشويهم اصرار به بنده جهت برگزار اياز دوستانشان برايتعدادقيكالس شش ساعته در روز پنجشنبه، نيشركت در

. كالس

مديعل شانيا ، ميصادرات شخص-شركت وارداتريرغم سن نسبتا كمشان دريو البته هر از گاه. باشديخودشان خودشان را
و ساز ساختمانكي ميشماليدر همان شهرهازينيپروژه ساخت زم. كننديكشور، مشغول يشغلنهيچون معتقد هستند كه تنها دو

م شانيايو ماجراجويعلمهيوجود دارد كه روح ديساختمان سازيكي: كنديرا ارضا و !فاركسيگري،

انيمسن تر ، كه حضورشان موجب افتخار همه ماست،نيفرد كهكيكالس و پنج ساله هستند استاد دانشگاه حدودا پنجاه
مدهيعالالتيتحص و كالسها شانيا. دارندتيريدر رشته و اقسام دوره ها و اكنون فاركسيآموزشيدر انواع شركت كرده اند

ازين مسيچند هفته ، بصورت پروازيطوالناريبسيرياست كه هر پنجشنبه تا اورنديمفيبه تهران تشريرا از ماهشهر جنوب
ايدر كالس روزها . شركت كنند نجانب،يپنجشنبه

ا شانيا و سودهاتيفعال رانيقبال در بورس ايخوبيداشته اند دلنيهم از ، اما به و البته(يعلمهيروحليرا بدست آورده اند
بيهايو شگفتفيجذب ظرا!) كه دارنديخاصييآرمانگرا و فعاليالمللنيبازار درتيرا به فعال فاركسيريادگيارز شده اند

.انددادهحيبورس تهران ترج

دريكرجيدانشجوكيفرد كالسنيجوان تر ميمغازه صرافكياست كه بعدازظهرها نزد پدرش از كنديكار و هدفش
خر فاركسيريادگي نيو فروش ارزهاديآن بوده كه به پدرش ثابت كند ، و تخصصازيمختلف دارد كه متفاوتدهيچيپيبه علم

چ اايگو!!تاسجيرا رانياياست كه دربازار سنتيزيبا آن تميتصم كباري شانيپدر ليداشته است كه بدل فاركسجربه نمودن به
ويكافييعدم اشنا و تخصص و صرفا اتكا به تجربفاركسژهيبا علم ايشغلاتي، ز ران،يشان در و را بخودشانينيسنگانيضرر

هم! وارد ساخته اند شدليدلنيو به ادايهم م! نرود فاركسكه به سراغ كننديمهيشاگرد جوان بنده توصنيبه كرد شودياما چه
و سهراب تا به امروز، همواره پسران در تالش برا !!اثبات خود به پدران بوده انديكه از زمان رستم

عزنيدر هم دفيهم تشريگريد زانيكالس بديباگريدارند كه متاسفانه االن و اصال فرصت .ستينيشتريبروم . بهيول.
ا باييهمانجاقايدق نجايهرحال ادياست كه با زانيعزنيبه احترام :كهميو بگو ستمي، راست

ا«- ، با و پشتكار زانيمنياگر شما اد،يكه دارياراده هد،يكار موفق نشونيدر دچيپس قطعا درتيموفق اقتيلزينيگريكس
»!كار را نخواهد داشتنيا

و پشتكار كه بگذرتيبر اهمدياز تاك ارخب،يبس .ميرسيميفعلطيدر شراتيچند موقعيبه بررسم،ياراده
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خ پ كنميمهيرا خدمتتان اراريچند تصوعيسريليفقط و تجزيريگيو زحمت را به خودتانيينهايريگميو تصمليو تحلهيآنها
م .گذارميوا

ا چكداميهبايكه تقرديدقت كن ، شرانياز !!استاندارد را ندارند PTMيورود برمبناطيزوج ارزها فعال

م و جذاب توانندياما هركدام و توجه باشندگريديمعامالتيروشهايداشته باشند، كه برمبنايخاصتينكته :، قابل تامل

:دLر کانادا-
شكست كف روزانه

ازمتيق و عبور
، كه كانگسشن

نشانگر آغاز توانديم
:باشديروند نزول

دريمقاومت آتنياول
 متفيقيروشيپ
 0.9830سطح توانديم

:باشد
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سو- :سیفرانک
تا نگهايمووتيواضح است كه وضع ها M15ميفرميدر آ. استدهيورود به بازار نرسيالزم برايهنوز به حداقل  توانيماياما

زيبرمبنا قريروش ورود زودهنگام، در ا مت،يكف روز گذشته و آغازنيبه انتظار شكسته شدن قدرتمنديروند نزولكيسطح
!نشست؟

ا بانيبه تاديمنظور ببمييدو درجه باالتر مراجعه نمايهاميفرميبه امينيو اتيوضعايكه تانيروند در بام،يفرميدو همسو
و همچنشنيپوز ر؟يخايباشديم STRنيموردنظرما

ن- :وزلنديدLر
كف(دو درهيالگوكيليتشك

كهديدانيم. را داده است) دوگانه
ازيكيزيننياك،يبصورت كالس

دريبازگشتيالگوها است كه
صورت شكسته شدن خط گردن، 

ق به سمت باالمتيموجب پرش
و به اندازه فاصله دره ها از خط 

م . گردديگردن

م درانياگرچه روند مدت
بودهينزولدايشدرياخيروزها
س PTMو. است  گناليجرات

ايبا را ندارد،طيشرانيدادن در
درياريبسيدرهاياما مسلما تر

يالگوهايكه صرفا برمبناايدن
تر كاليتكن درحال كننديمدي،

زوج ارز خاصنيايتمركز بر رو



 فارکس به سبک پشوتن دوره پيشرفته صفحه57

و چھارم .روز ھشتاد

 موج قدرتمند–بازار قدرتمند
!ريبخيو روز همگ! شما مباركديع! سالم

!انشاهللا؟ديخوب هست! حال شما چطور است؟

ع و ؟ خانواده؟ اهل !!همه خوب هستند؟اليبچه ها

. هرچند . مگريما كه هر روز همد. دميو از حال هم خبر دارمينيبيرا  !!!!ميكنيميچرا انقدر احوال پرسگري، پس

!سر اصل مطلبميراست بروكيوميبگذريبهتر است از احوال پرس

ز کنریلطفا به شکل :دیيبازار بگوتيو نظرتان را راجع به وضعدينگاه

بهمتيقشيدر صورت گرا
سطوح،يادامه حركت نزول

هايكه برمبناريز ينسبت
موج غول آسانيآخريبويف

محاسبهH4ميفرميدر تا
م سطح تواننديشده اند،

پ-تيحما يروشيمقاومت
.باشندمتيق
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!؟ميبهتر باش

!؟

م !د؟يدهي سودآور را بخود

، قاعدتا اول انيزيچني گذشت هشتاد روز كه به
.بوده است

ز اري رنگ ود،يرا به دقت مدنظر خود قرار داده
قرار دكردنيتريمناسب برايطيدر شراايآ نكهي

 

پيكارنيا ،كيتاپ شرفتهياست كه در كل بخش
و ارانهي حذف پس زم وديسفييچارتهاهيجارت،

. هستند، انجام داده ام

را.ميبگو»ج و از شما بخواهم كه نه تنها نگاه خود
ديبلكه اندكد،ياندازيب خودتان را وسعتديدامنه
كن»آن رگذشتهيمس«ه !ديتوجه

ق( سوار ي، كه درحال موج سوارديهست!)متيبنام
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د؟ينيب

كنديبااياست؟اين مه طيو نظاره گر شراميفعال صبر

م  گفت؟ توانيت چه

ضعيشاهد بازاراياست؟ي بازار جار و م؟يهستفيرنج

مي نود؟يشويخوشحال و سودآيمعامالتيديو خوش

و نگران ميس !د؟يشويوارد آن

ميبه سوالها ا!ديدهيفوق گنيمهم است كه پس از
بهيريقرارگتيو موقع نگهايموو بوگريكديشان نسبت

رياهيت فوق، احتماال صرفا ناح به اندازه كادر قرمز
ا نگهايو ، درباره وضعهيناحنيدر اتيكوچك و بازار
.ديا

، از موو و البتهميجلب نما»متيق«به خود نگهاي شما را
قديتاكيعني–كار ران ح- نگهايموويبجامتيبر با
قت تهيخاليدرون چارتمتيمارگونه از ابزار هسيو

و برا موج«با» بازار«شما از تفاوتي را فراتر بگذارم
يب»متيق«به خوددييز نمامتمركيمكديحتايونگها
و بهديهم به عقب تر بروي، اندك»متيق«يفعلتي وضع

كنني خودتان چن سكيكه درحال مشاهدهديتصور موج
! باشديم) نگهايموو اهماني(اي

فارکس

متيوضع يبازار را چگونه

كردنديتريبراطيشراايا

درماركتيدرباره روند جار

قدرتمند در بازيروندايآ

چنايآ يبازارنياز مشاهده

و با وسواساي و لرز با ترس

ن بييچه جوابهاستيمهم
ا موتي، وضعديدقت كرده

درواقع از كل چارتيعني
مووبيو ترتبيشيبرمبنا
گرفتهمي، تصمريخايدارد

م توجه شم خواهمياما اكنون
ا! مصرانه انجام داده ام نيو

حريخال كاتكه صرفا شامل

م گام پاكي خواهميامروز
روشيب نيمووياز آنكه بر

بر وضكزتمريو بجاديبده

م با خوديتوانيبعنوان مثال
دريبر رو يامواج پرخروش
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روي قدم پا هايخودش را بر يروشيپيصخره
قيت قله ها !روديمشيپ مت،يمرتفع تر

و قرمز رنگ  توجه خودتان را صرفا به كادر كوچك
ه نگاه خود را از كادر كوچكو دامندي دقت بنگر

م :ديي، معطوف نما دهدي نشان

مدريتركيرا نسبت بهي و شودينوآموز، شامل
.دامنه نگاه نخواهد داشتشيافزانيايهم برا

ا !نه؟ايديه

وشديمليمتماييجادوينگهايه ما به سمت موو
م .گرفتير

و بعنوان مثال اگر موو ،ييجادوينگهاي متفاوت هستند
ق«نشانگر باشند كه در طول نمودار به راه»متيموج

اهانگيو زمنيدر منهيپس ميخواهيبود، هم اكنون
ق  نگهايموويرا از البالمتي البته نحوه حركات موج

م نگهاي به سمت موو ازكهياما هنگام شود،يجلب
كني كم حركتريمسميتا بتوانميعقب تر را نگاه
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مكي به كه قدم به قد!)متيق(ديكنيصخره نورد نگاه
م و باالتر و گام به گام به سمتي خودش را باال كشاند

آنكه تمام توجيبجا،يكه در همان شكل قبل خواهمي
كه در پشتش به راه انداخته است بهيو موج»متيق

مسيگ آب قيو بدنه اصلريكه درواقع را نشمتيموج

د ادريتركيچشمانديه وسيحرفه يترعي، كادر
يكه قبال داشته است، مشكليفراوانيو ذهنيت چشم

ايفيمتوجه نكته ظر مقاله وجود داشته است شدنيكه در

!ميتر بگوحيصري

م» بازارتيوضع« صحبت از خودبخود نگا امد،يمانيبه
پاژهيبو»نگهايمووتيوضع چارت، قراريانيدر چندكندل

ق«و» بازارتيوضع«كهميكن دو مقوله متفا»متيموج
ق رومتي باشند، خود حركات ميبر نشانگر تواننديچارت

و وضعنهي امروز عمده نگاه ما به پس زم مووتيچارت
ده»متيق«جارت كه هماننهيزم و الب.مياست قرار

م» بازار قدرتمند«كه درباره نگاهمانم،يكنيصحبت
دديبام،ييو دهيرا اندك دمانيدامنه كميگسترش و

.مييحركت كرده است، بوضوح مشاهده نما نگهايومو

فارکس

كن نطورياايو كهديتصور
و گذارديم) نگهايموو(خود

د مگريبه عبارت ياز شما
ق«به خودد،ياختصاص ده

قرمز به سمت كادر بزرگ

م كه دامنهدييفرمايمشاهده
و ممارستنيباتوجه به تمر

اايآ دانمينم متوج نجايتا به

يبا زبانگريد كباريديبگذار

، تا امروز هرگاه صحدينيبب
وض«يهمه توجه مان بر رو

م كديتاكميخواهياما امروز
بازار باشندتينشانگر وضع
.افتاده است

ب اگر تا به امرگريديانيبه
شيپيتوجه مان را بر رو
.ميمورد توجه قرار ده

يبعنوان مثال وقتنيبنابرا
م» موج قدرتمند« گويسخن
ممتيق انيرا كه چگونه از
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م :ديکنيح مشاھده

و شرايشكلهاي هردو و راست از ساختار طيچپ
ق امتي سمت راست، هياز مواقع در ناحيدر پاره

ب اورديم مس نگهاياز مووشيو قريبه متيحركت
شيكامال متفاوت را نماتي، دو موقعيسوداوري

ويكسانيتي وضع و«كيقرار داشته بازار قدرتمند
معادلگريكديواضح است كه دو شكل فوق اصال با

م داريو ناپافيضع به دهديرا نشان كه به كررات
و مستحكم بوده است كه در تمام  آنچنان قدرتمند

يخوددار NTZممكن است از نفوذ به درون باند

و استحكام دارند كه بتوانند خودشان را برا يت
از)يدر روند صعود(قرمزنگيمووي و در خارج

ق و هرچه شتريب NTZبه درون باندمتينفوذ باشد
م م. گردديت موج كاسته تيجذاب زانيو به تبع آن

م بيو برادينماي نفوذ يحت–يشتريمدت زمان
م .دينماي حفظ

ب اديياي، پس يگريدهيبار از زاونيتا داستان را
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به» بازار«نگاه بهن را بوضوح» موج«و نگاه

قرار دارد، PTMمتوسطايويمقدماتي كه دربخشها
ا سني احتماال تمام تفاوت آنها در است كه در شكل

پنهي عمده توجه خودش را از پس زم منهيزمشيبه
م دگاهيد ، دو شكل فوق از لحاظ يبراتيجذاب زانياو

هر دو شكل فوق در وضم،ينظر بده نگهايمووتي وضع
و.كنند روژهياما با توجه ق«ريمسيبر واض»متيموج

ضي، شكل سمت راست موجزينيسوداوريبراتيجذاب
آكهي كرده است، درحال در شكل سمت چپ، موج مذكور

جامزقرنگيوموي باال و درواقع تا مكهييحفظ كرده

نم NTZاالمكان به درون باند و آنقدر ثبا! كنندينفوذ
و تجد يقوا باشند، در باالدين آنكه مجبور به استراحت

نف زانيم» موج«كيگرفت كه هرچه در طولجهينتن
ا م ابد،يشيباند افزانيبه درون و ثبات زانياز قدرت

و سودآور ميمعامله .ابدي، كاهش

اي قو و مستحكم تر باشد، كمتر به درون باندنيتر
باندنيايخودش را در كنار مرز خارج گاهيجا- موج

جلب شده است»متيق«و حركات» امواج«ي بر رو

فارکس

ز بریدر شکل نيتفاوت

كدريتركياز نگاه نوآموز،
ويكساني برخوردار هستند

NTZ قرار گرفته است.

ادريتركياما ،يحرفه
م دنيو بنابرا كنديتوجه از

!دهنديم

درواقع اگر صرفا با اتكا به
م»يصعود كننيرا مشخص

! ستندين

م جذ زانيو اتفاقا از لحاظ
سقوط كر NTZدرون باند
خودش را درر،يطول مس

.نموده است

كهكينيا :نكته است

حت- االيامواج قدرتمند،
، بدونيطوالنيمدت زمان

.نديحفظ نما NTZباند

م- نيچن توانياز نكته فوق
ق متيتعداد دفعات سقوط

نتيموقع معيبرازيمذكور

موجكيو بالعكس هرچه
عمرياز ابتدا تا انتهاديشا

حال كه احتماال توجه تان
!مينيبب
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ا زنيبه ، شكل م تانيرا براريمنظور و م خواهميآماده كرده ام زيامواج مختلفانياز شما بپرسم كه از مشاهدهريكه در چارت
بديتريرا براكيكدامد،ييفرمايم ، ب!د؟يپسنديم شتريكردن و انرژنيشتريو به نظرتان كدام موج سايقدرت نيريرا نسبت به

 داراست؟

!همان موج قرمز رنگيعنياست،4پاسخ موج شماره

ز بيبنا به نكاترايچرا؟ جريامواج مختلفنيكه گفته شد، از قوانيكه درون ماركت دريآنها موجنيتريدارند، همواره است كه
منگيكنار موو نم NTZهرگز به درون باند. كنديقرمز حركت ، گامها. كندينفوذ و استوار روشيو محكم قرمزنگيموويرا بر

خووو به حركت قدرتمند گذارديم مشيباثبات .دهديادامه

ا بايهمان موجنيدرواقع پديآن باشيدر طول روز به جستجودياست كه شما رودايتا به محض شويكردنش بر !!ديآن سوار

و با ثبات، موجكي ايموج قدرتمند بهنياالمكان كمتريحتد،يكه شما شاهد آن هستياست كه از لحظه آغاز تا لحظه نفوذ را
و مانند NTZدرون باند دركيانجام داده باشد نايموج سوار كه بر امواج خروشان برشيگامهازيسوار است، موج موردنظر ما را

ونگيموويرو .نفوذ نكند نگهايموونيب NTZبه درون فاصله هرگزقرمز بگذارد

ميميفرمدر هر تاي–نكته قود،يكنيكه به چارت نگاه ، موجنيتريهمواره يعني. قرمز باشدنگياست كه از درجه موويموج
و كوتاه مدت موويو به هنگام خستگد،يقرمز حركت نمانگيدر مجاورت موو .ديقرمز اكتفا نمانگيبه لمس مختصر

زنياگر چن رويو چشم نوازبايموج درد،يخودتان مشاهده كرديچارتهايرا بر ا!دينورزغياز معاشقه با آن كهيبا هر بهانه
كنديتوانيم ! بودمتيكه تمام روز در جستجويهستيتيتو همان موقعدييو به او بگو!ديبه آن ورود

تا كندينميفرق مميفرميكه در كدام تاد،يكنيبه بازار نگاه قرمز،نگي، قطعا موج هم درجه با مووديكه باشيميدر هر
ترنيقدرتمندتر تانيو سودآور ريهمان موجيعني. خواهد بودميفرميامواج در آن هيو سرمايمعامالتسكيكه ارزش حداكثر

!تشما خواهد داشيرا برايماليگذار

دانيدر پا نگريدو شكل ، موجها تانيبرازيرا . دهنديمشيقرمز را نمانگيقدرتمند از درجه مووييقرار داده ام كه هر دو
د»يصعود«ياز آنها موجيكيآنكه رغميعل م»ينزول«يموجيگريو ، اما از لحاظ دق زانياست ، و ثبات هر دو موجقايقدرت
هسنگيو از درجه موو كساني قوييو درواقع الگو. تندقرمز تانيترياز .خودشان هستنديمعامالتميفرميامواج در



 فارکس به سبک پشوتن دوره پيشرفته صفحه62

:قهيدقکیمیتا- دLر وروی–قرمزنگیاز درجه موویاز دو موج نزولیمثال- شکل

دقمتای- پونددLر–قرمزنگیاز درجه موویاز موج صعودیمثال-شکل :قهيپنج
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و انتهاريدر تصاو ، نقاط ابتدا هايفوق امييهرموج را با مربع ، مشخص كرده . كوچك

كننگيو نحوه حركت آن در كنار موومتيقتيبه وضع ببديقرمز به دقت نگاه دقنگيكه چگونه موودينيو ، كيمانندقايقرمز
و تعداد تماسها» پوشش«اي» جلد« دقنگيبا موومتيقيموج موردنظر را در برگرفته است و حساب شده هستندقيقرمز آنقدر

ب نم نندهيكه دن شوديباورش چيواقعيايكه در ا!! وجود ندارد» قرمزنگيموو«بناميزياصال انيو خوميما بوده شيكه در منزل
ايقرمز را طراحنگي، موو درمانيچارت نرم افزار متاتريو بر رو ا!ميو نصب كرده نگيو موومتيقنيبيتماسهانيو تمام

ا بنينچنيقرمز ،كه زا،يتصادف صورتبا دقت هرچه تمام تر انجام گشته اند، صرفا !خاص ما هستنديو روش معامالت ستميسدهيو

ميآتيروزهايآنچه كه برا انيا خواهمياز شما بنياست كه از شتياز آنكه به موقعشيبه بعد نگاه نگهاييموتيو وضعبي،
با(ديكن بسديهم بكنديكه البته ن) هم مهم استاريو ق«تيبه وضعزينينگاهمياما گتيو موقع»متيموج بهيريقرار اش نسبت
منگيكه همجوار با موويبه هنگام مشاهده امواجود،يقرمز داشته باشنگيموو ز كنند،يقرمز حركت نظرريبه دقت آنها را
رويمتعدديو به گامهاديريبگ منگيموويكه مرتبا بر نم گذارنديقرمز ، دقت نماي، اما هرگز به درون باند فرو .دييروند

پيامواجنياگر چن تانيكه با قدرتمندترديبداند،يكرددايرا ساديخود، روبرو هستيمعامالتميفرميامواج در نيقوانريو اگر
PTM م چن دادند،ياجازه ورود به بازار را هايو خودتان را از لذت سواردينكنزيپرهيامواجنياز سوار شدن بر امواجيبر شانه

!ديمحروم نساز قرمز،نگيهم درجه با موو

منيهمچن ا خواهمياز شما ازكهيبه بعد هنگامنيكه از م STRطيو شرا» بازار قدرتمند«صحبت از آنكه توجهشيبد،يايمانيبه
ده نگهايموويتان را بر رو ، به جستجو افتهيزيبا چشمان تجهد،يقرار كهيامواج.ديقرمز بگردنگيامواج هم درجه با موويخود

ميونيرا دور از شان هما NTZنفوذ به درون باند !داننديخود

و پنجم  روز ھشتاد

:قرمزنگیھم درجه با موویاز موجھاییمثالھا
!ست؟يچانيجر! سالم

و غرق روبوسنميبيم  !!!د؟يهستگريكديبايكه چهره ها همه بشاش است

!دميآهان فهم

ت و احتماال دوتا ايپيبازار مجددا به راه افتاده است !!؟ديخورده

 !!! د؟؟ياست كه انقدر خوشحالنيايبرا. پس بگو

چن PTMطفلك ، كه به و معصومش و روزنيبا آن شكلك شاد دو كباريافتاده است كه اگر هواداران آن هر دو هفتهيحال ،
ت ايپيتا ، منينچنيناقابل بخورند و خندان مگريكديو شونديخوشحال  !!! رنديگيرا در تنگ آغوش

پكينيانگار نه انگار كه هم كسشيماه مكيبعد از چهار پنج روز باالخرهيبود كه اگر ونيآنقدر خشمگ خورد،يدانه استاپ
هزكيتاپيبه بخش امورمال امديميعصبان مرنهي، كه تا دو سه برابر درمياستاپ خودش را از تيرضا«برگه كرد،ينم افتيخانم

نم» PTMكلوپياعضاينامه استاپ خور ! كردينمكه كرديرا امضا

ن بوياز خوشحالزياگرچه بنده و ، اژهيشما خوشحال هستم تريبا استقبال خوبيخوشحالنيكه زندهديكه از جلسه امروز كالس
. بعمل آمد، دوچندان شده استيكشور . شا. كهدياما نكيبد نباشد كهزيهشدار :خدمتتان بدهم

! زانميعز

ا ه نكهيدر ، !ستينيشكچيبازار محكوم به خوب شد است

و پا ق شونديمنييهزاران سال است كه بازارها باال .نديايها در طول روندها به حركت درممتيو . .



 فارکس به سبک پشوتن دوره پيشرفته صفحه64

و منطق انساني، ناشيمعامله گران به حفظ روند جارليتما و تا انسان زنده است تما شانياياز عقل بهلياست فعاالن بازار
ب تغ شتريحفظ روندموجود !آن استريياز

د و باالخره بازارريپس بقول معروف و سوز نخواهد داشت آغاز به حركت خواهديبه زودزين فاركسو زود دارد اما سوخت
. كرد

كهيپرقدرتيو روندها ا(را آغاز خواهد نمود كراميهمچون پكمترياگر روز) سمسيخوش قبل از آند،يسود كردپياز صد
!دييمحسوب نما» سود نه چندان دلچسب«كيو سود حاصل از آن را بعنوان» متوسطيروز معامالت«كيروز را بعنوان

شكخيتاريحتمريتقدنيا.يآر و نياست !ستيدر آن

درژهيبو ق كندينميفرق مانيكه براميبازار دوجهته قرار داركيكه خوشبختانه ما هم!نييپاايها باال بروندمتيكه كهنيو فقط
و جوشكي و جنب  !! استيكامال كاف مانيدر بازار باشد برايحركت

ن فاركسبازارتيبعنوان مثال ماهيعني و شكوفاستيمثل بازار بورس تاييكه حتما الزم باشد اقتصاد كشور رو به رشد باشد
و سهم ها و كارخانه ها سود كنند . گران بشود شانيشركتها . ن. .مياز قبل آنها منتفع گردزيو ما

يما فرقيو چه به عرش اعال برسد، در هر دو حالت برا(!) شبه نابود گرددكيبا بمب اتمكايچه آمر فاركسبلكه در بازار
رو Buyاي Sellو از !! كندينم م ارزيكردن بر !!ميبريمربوطه حالش را

ا باياما نكته اديكه انيخدمتتان هشدار بدهم قدرتمند دربازار شكليكه هنوز روندهاميقرار دارياست كه اگر در برهه
و بعنوان مثال درحدود  ، سايمايماه است كه روش معامالتكينگرفته اند نم گنالياصال نصفهيهاتيصرفا موقعايو دهديورود

ضعمهين چنميانتظار داشته باشديپس نبا كند،يمرشكا مانيرا برايفيو و طوالننيكه بهي، بطور ناگهانيمدتيبازار كساد و
باانيسرعت به پا و صرفا و دل نگرانكيبرسد ، همه دغدغه ها و دو روز حركات پرقدرت را كه از رنج بودن بازارييهايروز

ا حتميكن، فراموشميداشته اييخدايو و .مياست، به كنار بگذاردريهرتريرا كه الزمه بقايواجباطيحتنكرده آن ترس

بكي و كساد كه كشكيازشيبازار رنج بادهيماه به درازا نكيبه مدتدياست، حداق يو پرقدرت باقايپوطيدر شرازيهفته
پاميبماند تا بتوان و آغاز حركتهايروزهادنيرسانياز به .ميسودآور مطمئن گرديكسالت بار

.ميخب، بگذراريبس

پايزنده كشورديامروز كه كالس تر مد،يرسانيبه دلديدانيو احتماال اليكه به افاركس رانينقل مكان دفتر موسسه ني، فعال
و تاركيكالسها را در زكياتاق تنگ م دخندانيسينت حواليكافكينيرزميدر و كوفته به منزل آمدم تا !!! كنميبرگزار خسته

ازريچند تصو ها«را د» قرمزنگيهم درجه با موويموج .ميآماده نما تاني، برا روزيدر ادامه بحث . خوشبختانه با پست دوست.
ايو جوانمان آقا بهروز كرجزيعز و تعدنيمواجه شدم كه انگار قبل از بنده وياز موجهايادزحمت را متقبل شده اند پرقدرت

زنگيهم درجه با موو .كرده اندنيگلچييبايقرمز امروز را به

عزهيتهريلطفا به تصاو ببدييتوجه بفرمازيشده توسط آقابهروز ق«كه چگونهدينيو ،يمدت زمانيبرا»متيموج چندساعته
.ديقرمز حفظ نمانگيخودش را در مجاورت با مووتيموفق شده است كه موقع

اجيهمانطور كه قبال گفته بودم اگر به تدر چن نگونهيچشمانتان با يرا براطيشرانيبهترييهاتعيموقعنيموجها آشنا گردد،
.شما خواهند گذاشتاريدراختيسودآور

رويكافيو ذهنيچشمنيالبته اگر قبال، تمر !ديانجام داده باش» درجه امواج«و» قدرت بازار«صيتشخيعني،هيقضنيايبر

 behrouz-68لهيبوسينوشته اصل: قول نقل

خ با و وقت به .به همهريسالم

جدميخوب داشتيليختيامروز چند موقع م. داشتياستاد هم خونديكه با آموزش بحثديبايچه زمان دونستنيانگار استاد
.رو شروع كننديجد

.ديموفق باش
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! شده توسط آقابهروزهيتهيهم شكلهانيا

تادييدقت بفرما و و دلخواه باشنديم مهايفرميكه زوج ارزها . توانند كامال متفاوت

منگيموج قدرتمند هم درجه با موويعني تا توانديقرمز، تايو قدرتي، در حد ابعاد زمانيميفرميدر هر ، وجودميفرميهمان
.داشته باشد

-1 شکل

-2 شکل
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-3 شکل

-4 شکل
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-5 شکل

-6 شکل

و كار راه بنداز معلم خود باش !!ديموفق

./نژاديپشوتن مشهور



 صفحه68

 !!!ديش

Amazingتراي باديروش رو PTMكردن يبر

ارميآن را بپذتي روزه جرات نداشتم مسئول نيو

عواقب آن با جنابهيكلتيو مسئول!!)يالك(نكرده ام

دقمیفرمیتا .قهيپانزده

 به سبک پشوتن دوره پيشرفته

:کينامی سوم ترمود

ر اگر باباپشونا باشیحت!! دارد ختنیبه کرم

پي صورت رايشنهاديو روش ng-PTMيعني-شان

پا كردند،يموضوع اشاره نم دوره صدانياحتماال بنده تا
 !! كنميف

ام رونيكه بنده تاكنون با تريروش بر نكرددياخبار

-زوج ارز پونددLر: صحت مطالب فوقدیي تا

ي اصل
pinklove1367

نيديد
مچ بود
ا نين
"ن كال
ع اخبار

و!كنهيم
البته ناي

 كل با
هياخبارو

و در د
ازشي

 گرفت با

.د

فارکس

قانوندیيدر باب تا

لیمارکت ھمواره تما

ص دوستان قدر جناب عشق
!ديبدان- اخبار

ا ا شانيچون اگر موضنيبه
معرفيروش را بصورت علن

م كنمياالن هم رسما اعالم
 !! باشديميعشق صورت

تریتصوکیھمنیا در

نوشته:قولنقل
love1367لهيبوس

اخبار پوندو دوستان
م نگهاييچطور با مو

كه گرفتنيياونا
نوش جونشونتويموقع

خ خوب موقعيليپوند
متيتبع نگهايياز مو
انيهمچن يدالر كانادا

درهيتجربه شخص
ptm اخبارشهيم
كردينيشبيپييجورا

يبقهيعرض چند دق
رو گرفپيپ 30
!سيتريرنيكمتر

پ و پر ديباشپيموفق
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:يولديريبگدهياز من نشن

رويرانيايحال كه بروكرها هزارجور بامبول برا تريها درآورده اند تا نتوانند بر نگيآماز«كنند، شما هم با روشدياخبار
و جنگ با بروكرها برو»يرانيا !!ديبه شكار اخبار

نفيظرايكه هر روشديضمنا دقت كن و ممارست كافازيخاص خودش را دارد كه مسلما رويبرايبه تجربه و تبحر بر يكشف
. آن نكات دارد

مريبعنوان مثال درتصو زودتر از اعالم خبرياستاندارد، مجبور شده ام اندك PTMنيكه برخالف قواندييفرمايفوق مشاهده
، پوز !)چرا؟(ميفعال نمايخودم را بصورت دستشنيمذكور

و تر رو دكنندهيموفق !ديباش!!)يجناب عشق صورتتيبا مسئول(اخباريبر

./نژاديپشوتن مشهور

و ششم .روز ھشتاد

!باباپشونایھایسوغات
! به به سالم

!زميعزيبچه ها

 !! گلمينوه ها

 !!!نمينازنيهاجهينت

 !! آوردهيسبد سوغاتهيو براتون! كه باباپشونا اومدهدييايب! باباجوندييايب

؟يتويچنميخب بب !سبدم دارم

اديبگذار هم ارميرو براتون دربيكينياول زيدنيكه ماله و هنوز !نشدهاتيباديشب است

متيباال داره وضعريتصو روتيالبته نه وضع ده،يزوج ارز پوند به فرانك رو نشون همونطور كه گفتم ماله چند ساعت! االنش
ولشيپ ، .باشهيمثال خوب تونهيم» روش ورود زودهنگام«مرور اصوليبراياست

نم PTMاصوليو بر مبنا M15ميفرميواضح است كه در تا ، اياستاندارد و اجازه ثبت سفارشنيتوان وارد زوج ارز شد
SellStop ز )چرا؟(ميدره را ندارنيآخرريدر
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ن قميستياما مجبور م!ميزوج ارز رو بطور كامل بزننياديكه اميتونيبلكه بايبا استفاده از روش ورود زوهنگام در نقطه خط كه
كنيآب امميرنج بمونطيو منتظر خروج بازار از شرامينشون دادم، سفارش خودمون رو ثبت ازجيكه به تدرميباش دواريو و پس

ها نگهايمووتيوضعما،شنيفعال شدن پوز م. الزم برسهيهم به اون حداقل وميتونينقطه استاپ رو هم كه بسته به نظر
باميبد قراريخودمون در نقاط مختلفديصالحد .نشون دادم خط قرمزكه مثال من نقطه دلخواه خودم رو

ا ادتوني تامياجازه ورود زودهنگام را دارليدلنيباشه كه فقط به هميهم نزول M30وH1يعنيباالترميفرميكه هر دو و
STR هستند .

ا چ نجاشيالبته تا و صرفايديجدزيكه بهنيو احتماال تمرديا ادگرفتهييبود كه قبال به خوبياز مطالبياداوريكينبود هم
روياندازه كاف اشيبر .ديكرده

جدديچارت، تاكنياهياراياصلليدرواقع دل اخيديبر نكات  STRو ارتباط اون با بازار» موج قرمز«دربارهرايبود كه
!ميادگرفتي

بشايبودن STRازميخواهيمكهيكه اكنون وقتديدقت كن تياز اون كه نگاهمون به وضعشيبم،ينبودن ماركت مطمئن
باايو باز نگهايموو مسديبسته بودن اونها باشه، ق«ريبخود بب»متيموج و آمينيباشه، ازكيباايكه » قرمزنگيدرجه موو«موج

 نه؟ايميطرف هست

مادهيا نگهايمووتيوگرنه اگر وضع و مرتبا به درون ناح» موج قرمز«كيآل هم باشه، اما موج موردنظر ، نفوذ NTZهينباشه
د و تحت عنوان STRرو موجاسم اونشهينمگهيكرده باشه، اييطالتيموقعكيگذاشت !آل ازش نام برددهيو

ز مشنيهمون پوزتيوضعريشكل م ده،يرا در بعدازظهر امروز نشون تا STRديكنيو همانطور كه مالحظه يهاميفرميبودن
، باعث شده كه بازار پس از خروج از شرا پطيباالتر ، حداقل به اندازه صد طكيراپيرنج ! بكندينفس

ا ق»قرمز بودن«ليحركت قدرتمند صرفا بدلنيكه تامتيموج پيمهايفرميدر و اون صد شپيباالتر بوده ازينيريهم حاصل
ا ترنيشكار !بوده است»موج سوار قرمز«دريموج به كام

، كجا بود !!م؟يخب

! اومد ادميآهان
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. باباپشونا از سفر اومده بود تو. رويبرامون سوغاتنشيخورجيو داشت از ميكييكيهاش :اورديدر

پ ، چند وقت تاايدرباره دالر استرالشياگر خاطرتون باشه !بلند مدت اون براتون صحبت كردمميفرميو

ايتعداد خطوط روند صعودهيو گفتم كه شنيدر ول افتهيشان مرتبا كاهشبيزوج ارز وجود دارند كه اگرچه كهيتا زماني،
ايبه اتمام روند صعود شوديبطور كامل شكسته نشوند نم امنيبلندمدت . بود دواريزوج ارز

عالديو درواقع با سالقيبدون توجه به ، صرفا اصل را بر صعوديشخصقيو ببميبودن روند بگذاريمان اايآمينيتا نيسرانجام
، موقع مكيعدديخودش را در باالتيزوج ارز زاي كند؟يتثبت ! عدد سقوط خواهد كرد؟نياريبه

اييايرغم همه بااليعلايكه البته استرال ، اما تاكنون در حفظ موقعنيكه خودش ثابت قدميصعودتياواخر بر سرش نازل شده
.بوده است

ا گياما نكته ، شكل كم» مثلث«بههيشبييالگويريكه در شكل فوق قابل تامل است و معوجياست، كه اگرچه اضالع آن كج
ميول(!) شده اند !!دادصيرو تشخشيآرانيايمثلث بودن ذات شوديهمچنان

!زوج ارز در بلند مدت باشدنيايآتتيتواند روشن كننده وضعيم 1.0160ايو 0.9440از دو سطحيكيشكست

عتنيقوان :كهنديگويمنيچن) كاليتكنكيكالسنيقوان:ديببخش(قيعهد

مكي هر توانديمثلث ننييپااياز دو سمت باالكيبه و درصورت شكست ، حداقل به اندازهزيشكسته شود، در همان جهت
.ارتفاع مثلث مذكور، به حركت خودش ادامه خواهد داد

هاكهيدرصورتنيبنابرا م 1.0200و سپس 1.0160يقله يحركت صعودكيبه توانيبا قدرت به سمت باال شكسته شوند،
، ام و برمبنا دواريبلند مدت چنيبود پپيپ 300ممكن است به اندازهيحركتنيارتفاع مثلث مذكور، نتدايادامه و  جتايكند

!!ابديشيز افزاين 1.0500تا سطوحيحتايدالراسترالمتيق

ا ننيالبته عكس و شكسته شدن درهزيحالت پيم 0.9940صادق خواهد بود و چند صد يپيتواند به منزله سقوط بلند مدت
!باشدمتيق

پ ا كنميم شنهاديخالصه آنكه اكه فرو رفته بود،يكه در سود خوبديمواجه بود Buyاز نوعژهيبويشنيروزها با پوزنيگر در
قدياز آن را باز نگه داريبخش ، بخشمتيتا درصورت انفجار يپياز سود چندصدپيو شكسته شدن مثلث مذكور به سمت باال

!!دينزد خود نگه دار شونااز باباپيادگاريمذكور را بعنوان

پ ادتانيالبته درينيبشيباشد كه اجازه ورود نداده باشند M15در نگهايمووتيوضعكهيو تا زمان! مكروه است PTMكردن
ويبرمبناديمطلقا نبا و گمان، !ديينمايريگميتصم كاليمشاهده هرگونه پترن تكنايحدس

تا كاليتكنيالگوهانيدرواقع مشاهده چن هميمهايفرميدر منيباال، صرفا در ما باشندكه اگر بعنوان مثاليراهنما تواننديحد
م Buyشنيپوزكي اديمعامالت خود داشتانيدر و باشنيپوزني، تا كاليتكنياز الگوهايكيهمسو باال بود،يمهايفرميدر
و منتظر رخ دادنرااز سودحاصليبخشديتوانيم پاينگه داشته !ديمذكور باش كاليتكنيمنتج شده از الگوينيبشيندادن
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، بب تويشكل بعدمينيخب بيكه از !است؟يچديايم رونيسبد باباپشونا

! چشم مان روشن. به به

ازنيا !فاركسدر بازارييسامورانيآخر! ژاپننيهم

م PTMژاپن را بعنوان پادشاه امروزني ! كنمياعالم

ا و هم اكثر زوج ارزهانينه تنها از بيفرعيلحاظ كه هم خودش ، يدرهايتراريرا در اخت PTMيتهايموقعنيشترياش
PTMا! كار قرار داده است ز» موج قرمز«كيكهليدلنيبلكه مهمتر از آن به !درآورده استشيهرچه تمام تر به نماييبايرا به

ق !دييقرمز دقت بفرمانگيدر كنار موومتيبه حركت

و شانه به شانه در جواردينيو بب ، قدم به قدم !حركت كرده است» قرمزنگيموو«كه چگونه از همان لحظات آغاز تا به انتها

، صرفا برا NTZهرگز به داخل باند و هرگاه هم كه خسته شده تكنگيبه موويلحظاتينفوذ نكرده است وهيقرمز زده است
!خودش بازگشته استيقبلريمجددا بالفاصله به ادامه مس

دريگرفته اند كه تا انتهاميباهم تصمييو از همان سر صبح دوتا! بوده است»متيق«هيدا» قرمزنگيموو«انگار كه ، دست شب
مسگريكديدست  !خود ادامه دهندينزولريبه

ميتا در شكل فوق نقاطدييايب كنم،يوارد بازار بشو PTMيدر آنها برمبناميتوانستيرا كه !ميمشخص

م M15يابتدا از دره ها مميكنيآغاز آبدييفرمايو همانطور كه در شكل مالحظه هايآنها را با خطوط و با شماره 5تا1يرنگ
.ميدهيمشينما

تاميرويمM5ميفرميسپس به تا و ثبت سفارشاتيما براياصلميفرميكه درواقع در شكل. است SellStopورود به بازار
دريتهايموقعريز هاM5ورود و با شماره ا10تا6يرا با خطوط قرمز رنگ :ميمشخص كرده
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انيبنابرا دPTMدريتريورود را براتيژاپن مجموعا ده موقعنير،يتصونيتا لحظه رسم و البته همانطوردهيكار تدارك است
ا نيتماميژگيونيكه بارها گفته ام ويرا برايمتعدديتهايو شتاب، موقعليبه تعجازيحركات قدرتمند است كه بدون روزها

و سودآوريمتواليساعتها ماري، در اختيبه جهت ورود به بازار !گذارنديشما

ب كستيمجموع ده موقعنياز و چاشنيبخواهد اندكيفوق، اگر نيمكديوسواس به خرج دهد طيشرابهزيو قدرت بازار را
باد،يورودش به بازار اضافه نما زيتهاياز موقعياز برخديدر آنصورت باريمشكوك ،»يكاهش اندازه مكد«كه همزمان بوده اند

. نموده استيميچشم پوش

ز لبا مستطي–سه گانه را از خودش نشان داده استيهايياز انواع واگرايكيدر آنها كه مكدي–راينواحنياريدر شكل
امشيسبز رنگ نمايها :داده
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ق4و9و8و7يتهايموقع(!!)و پنج ساليسيكار با سن باالPTMمحافظه كاردريتركي دگاهيازدنيبنابرا و لترياحتماال شده
(شدنديگرفته نم سينقطه تالق. ق گناليخط ا!) حاشور زده قرار داشته باشدهيدر ناحدينبامتيبا نمودار  زانيمنيكه البته

و احت دراطيوسواس و قوانحد، اگر بسنيضوابط ناريروش باشد، و ا! استكويهم خوب كه بندهيهشت سالنيو اصوال در
ا هنيمشغول به ، هرگز مشاهده نكرده ام كه  !!!!! شده باشدنيكال مارج» نكردنديتر«در اثريدريترچيكار بوده ام

تايشكل بعد و دقميفرميمربوط به زوج ارز پونددالر است مقهيپانزده :دهدياز آن را نشان

و در انتها» سروشانه«يبه الگوهاهيشباريبس» دو قله«يشهايكه آراميدانيم ميصعوديروندهايبوده . شونديظاهر

نيالگوهايبرا- قنيچن توانيمزيدو قله ، به اندازه فاصله قله ها تا خط گردنمتيگفت كه درصورت شكسته شدن خط گردن
م . كنديرا سقوط

ميبازگشتيالگوكيزين» دوسقف«اي» دوقله«شيدرواقع آرايعني- مديايبه حساب تغ توانديو ازرييمنجر به روند نمودار
. گردديبه نزوليصعود

بد- ا گر،يديهمه روندهاياست كه مانند انتهايهيپس روييواگراكيزين نجايدر هايبر بگنيايقله .رديپترن، شكل

ااريبس آنيخب، حاال سوال ، شاهد تشكاياست كه ا 2bleTopايدوقلهشيآراكيليدر شكل فوق !م؟يبوده

ا كهنيجواب قاطع ما !ريخ: است

م»يصعود«يروندهايدوقله در انتهايچون الگوها چنكهي، درحال رنديگيشكل روندكييدر انتهايشيآرانيدر شكل فوق
.رخ داده استينزول

و چن توانيمنيقيپس به طور قطع قيشيآرانيگفت كه امكان ندارد پامتيمنجر به سقوط  !!!!!!!گرددنييبه سمت
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مليدلنيالبته به هم درينيبشيپميگوياست كه كم فاركسكردن ميتا قسمتي،  !! باشديمكروه

هم PTMكه چون هنوزق،يعهدعتيدرهايطفلك تر  !!! بكنندديترنيقواننياختراع نشده بود، مجبور بودن فقط با

رساريبس ادهيخب، باباپشونا تازه از سفر و با و سالنياست بايسن !خسته باشديحسابديكه دارد حتما

د وميرا راحت بگذار رمرديپنياگريپس بهتر است كه :سوالكيفقط.ديبنماياستراحتكيتا برود به اتاق خودش

ا! باباپشونايآقايراست- و سالنيشما با و كاسبديكه داريسن و حسابي، كار يحقوق بازنشستگ!ديهم كه نداريدرست
اياش شما هرگز شغل خاصيكه از بچگكنديمفيبابام هم تعر!ديريگينمميدانيمكهييهم كه تاجا همدينداشته شهيو

پايتوديرفتيم و از صبح تا شب م وتريكامپياتاق خودتان .دينشستيو لپ تاب خودتان . م. مخارجدييبفرما شوديپس
و هر هفته خودتان را از كدام سازمانيسفرها نهمهيا خايهر روز  !!!د؟؟؟يينمايم افتيدرهيريموسسه

ا باباپشونا كه ، بدجورنيانگار از و دلگيحرف من جريدمق ببيشده است، دوتا برگه كاغذ مچاله شده را از  اورديم رونيكتش
. اندازديمزيميو آنها را بر رو . مينينكهيو درحال. مريز زننديچشمانش برق :ديگويلب

ا! حقوق من استشيف نهميا! بفرما پسرم- و سال هنوز محتاج حقوق بازنشستگنيخدا را شكر كه تا منزلت«و كارتيسن
ام» سالمندان !!نشده

:كاغذ اول برگه
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:كاغذ اول برگه

دنيا! باباپشوناديببخش- !ست؟يچگريبرگه دوم

. ام استكهياون ماله فرزند كوچ-

ا- !!همه اش استاپ خورده؟يكينيپس چرا

رورهيبگادي! چشمش كور نكهيايبرا- كپيكه از رويدست من و وايپاينكنه  !!!!ستهيخودش

و ھفتم .روز ھشتاد

، ھفت گاو Lغر !ھفت گاو چاق

پ بوميرا شاهد بودي، بازار نسبتا مناسبشيخوشبختانه هفته مژهيكه هايانيدر دو روز پوكيازييآن رگه و بانشاط قابلايبازار
. مشاهده بود

كردنيدرواقع پس از به درازا كش و كساد پس از ا سمسيحدودا دو ماهه بازار رنج انياولني، رايميعالميبود كه توانستيهفته
بيمبن .مشاهد باشي–ايدنيغربيدر بازارهاژهبوي–شدن دوباره فعاالن بازار داريبر

تر كه براي–هفته گذشتهميدوارياگرچه ام ا دگرنوي–بوده استيكار هفته پر رونقPTMيدرهاياكثر وياميآغاز خوش
و دچارساده انگاريبديتازه در بازار باشد، اما همانطور كه قبال گفته ام نبايشدن نفسدهيدم شد چرا كه اوضاعيگدار به آب زد

نميبه دو ماه بر بازار مستولكيكه نزديكساد حتكيرود كه صرفا با گذشتيشده باشد انتظار و و دو روز بهكييروز ، هفته
چدهيرسانيسرعت به پا گزيو مجددا همه .رديبر وفق مراد قرار

ب و تازه از خواب ديكيحداقلديبا 2011ي دارشدهيبلكه بازار نونهال نگريدو هفته و رو به بهبود ادامهيتيبا وضعزيرا با ثبات
پاميانبتوديدهد، تا شا ، مطمئن گردامياانياز و آغاز دوران رونق پميكساد م مانيروشيو به چشم انداز ،ديجديالديدرسال

.ميباش دوارتريام

درجيكه اگر از نتا كنميمديتاكگريد كباري اخكيمعامالت خود و آن را به حسابديمطلقا نگران نباشد،يهستيناراضريماهه
!ديخودتان نگذاريمشكل شخص
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دديداشته باش نانياطم و از وضع وارهايكه اگر پيكسچيهبايتقر(!)ديباخبر بشوگريكديتيكنار بروند ازديكنينمدايرا كه
نيمثبتنديچه برسد به آنكه برا! برنداشته باشديجراحتر،ياخيمبهم بازار در روزهاطيشرا بهي، برازيرا گذاشته ادگاريخود
. باشد

مننيا و سنگ صبور بسي–سخن را از دردچشم بسته قبول بفرمايي–از شما هستمياركه الاقل محرم اسرار ماهكيكه اگر
ايصرفا موفق به حفظ موجودرياخ درديمستحق آن هستد،ياكانت خود شده و كارنامه خود را كه كاله خود را به هوا انداخته

اياعضانيزمره بهتر !دييك محسوب نمايتاپنيفعال

دريو طاقت فرساعيفجتيكه وضع دوارمياميازطرف اخكيبازار ميبخوب تانيبراريماه ميگويروشن كرده باشد كه چرا همواره
ادريتركي«و»!ديخودتان را رها نكنيشغل اصل« بايهرچقدر هم كه حرفه دايشغلكيحتماديباشد نگريمنبع درآمد زيرا

تعيبرا فاركسبه موازات چن»!دينماهيبخودش هانيتا در حتكيكه ممكن است بعضاييبرهه و و دوماه طولزين شتريبيماه
و آرامشش درگ و ذهن ، فكر و مخارج ضرورريبكشد و مجبور به عدول از قوانيزندگيخرج يمعامالت شخص ستميسنينشود

. نگرددشيخو

اخكيهركس كه در تهي، فشار ناشريماه و و پرداخت اقساط منزل ماهياز پرداخت اجاره خانه و و خوراك هياول حتاجيخورد
رويزندگ و طومانينيدوشش سنگي، بر ترنهيكرده است، مسلما نتوانسته آرامش نمديحفظ نما دكردنياش را در يو مطمئنا

باتيتوانسته هر روز صبح بامشاهده وضع و مبهم ، به سادگگنگ زدريمتاتريزار و به اداكردن رلبيخودش را خاموش نموده
ايا«عبارت  كنيبابا پس ميبازار افتضاح !دياكتفا نما»!شود؟يتمام

ازيزندگهياوليازهايننيكه مجبور به تاميمسلما هر كس در فاركساش اخكيبوده است رايري، لطمات جبران ناپذريماهه
و اعتمادبنفس خوي–خوديشخصيحسابهايبه موجود .وارد ساخته است–شو از آن مهمتر به عزت

دنيمعامالت ستميسچيه هاايدر و ماه سيوجود ندارد كه درتمام روزها ، صحيگنالهايسال بدون استثنا و خروج وحيورود
و هرگز دچار بازه ها زيسودآور بدهد و حت انباريناكارآمد ، نگرددي، . بصورت موقت

س و كالسدهيچيپايمستقل از آنكه چقدر سادهيستميهر هايمدرن باشد قطعا براايكي، و هفته ويوارد فاز منفييروزها
. گردديمياندهيز

كندييمراجعه نما)يماليدربازارهايگزارهيسرما(نگيهج فانديشركتهانيبه آمار بزرگتردياگر باور ندار كهديتا مالحظه
تي–زين شانيايحت تريمكه بعنوان مثال ايدرهايترنيچند ده نفره از خبره مديحرفه يكنندگان حسابهاتيريرا بعنوان

، استخدام نموده اند حت به راحتي–شركت هيسرماالنيبيدارا 2006تا 2005سال كامل مثال از سالكييبرايممكن است
! بشونديمنفيگزار

ايشركتكهيوقت پيبزرگنيبه و تحلنيو آخر زاتيتجهنيتر شرفتهي، كه به ايدسترس لهاياخبار و مجموعه ايداشته ياز حرفه
ننيتر طاريدراختزيمعامله گران را هاي، دارايماليدر بازارهاتيفعاليمتواليسالهايدارد، بازهم به طور قطع در ششيبازه

و د واهدخيمنف كسالهيماهه بهگريبود، پس ادريتركيچه برسد ، كه بدون استفاده از هرگونه پشتوانه و تنها در تالشيمنفرد
ايبرا گنيزنده ماندن در و نفس .خواهد بودريبازار پرتالطم

ميموضوع به خوبنيا ا در،يتركيكه چرا دهدينشان پيهرچقدر هم كه حرفه و ، هرگز تمام تخمشيبا سابقه كسوت باشد
دريمرغ ها نمكيخود را ه! دهديسبد قرار ياز معامالت شخصيناشانيتمام درآمد خودش را صرفا به سودوز چوقتيو

نمشيخو .دينمايمنحصر
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و روشهايبلكه حتما راه ها ديگوناگون نيگريمتنوع سفي، تالسياز تدرزيرا وليو تحل گناليو مشاوره گرفته تا فروش
ميفوركست برا و پا سيمواقعنيتا درچن كنديخودش دست يو به سادگ گردد،يميمنفايوياش وارد فاز خنثيمعامالت ستميكه
ا ننيبرهه تا چندنيممكن است و مخارج روزمره زندگزيماه و مضاعفري، تاثيبه درازا بكشند، فشار خرج ويمخرب را بر روش

.نسازدليتحماشيمعامالت ستميس

هم.مييبا هم سخن بگوهيرايپيبياندكديبگذار اخكينيدر مشتاقانيمان را كه از دانشجوكي، چند نفر از دوستان نزدريماه
، از دست دادكيتاپنيو فعال در هم !!م؟يبودند

و چند هفته نتاديرا مشاهده فرمود زانمانيچندنفر از عز پايمنفجيكه پس از چند روز و سيبندي، سرانجام از استقامت  ستميبه
ساشيخويمعامالت و مجددا به دامان و هزاربار آزموده قبليمعامالتيو روشها كهايتاپريخسته شدند ! بازگشتند؟يناكارآمد

جايعني ديداريپايچاره را به و و انتظار براشيخوحيصح دگاهيبر نگاه بازار،طيو اصالح مجدد شرارييتغينسبت به ماركت،
ها كبارهيبر ترك  !؟ افتندي،ديجدييجادويها ستميسيو جستجويقبليهمه آموخته

بسيكه به چه راحتديحال تصور كن اياريممكن است ، از سر استنياز ييكهايمجددا به سمت تاپيو بداقبال صاليدوستانتان
و به دام فالگدهيكش»!مربع«چون !!؟ افتنديب»ياستادپنج«چونييرهايشوند

د و و آسوده ممكن است همه آن اعتقادات ويحيصحيدگاههايو چقدر راحت و ماه ها تالش و پس از روزها را كه ذره ذره
و استمرار، برا ، به سادگيمداومت ويخودشان ساخته بودند دكيو صرفا ظرف چند روز همه را برباد داده به دامانگريبار

د پ«چونيغلطيها دگاهيهمان ايو» بدون استاپ دكردنيتر«چونيمخربيو رفتارها» بودن ماركتينيبشياعتقاد به قابل
حت» درخالف روندديتر« آ»!ماركتيكردن برايو امر ونهفيتكلنييتع«يو !نديگرفتار

پيباورتان نم گريدتيساكيازيكيدر تاپيگم گشته ام را بطور اتفاقياز شاگرداولهايكيازي، پرفورمنسشيشودكه چند روز
پ دم،يد بايياز آشناشيو متاسفانه مشاهده كردم كه بازهم به مشابه ماه ها و اقسامي، فهرست معامالتPTMاش او شامل انواع

و بدون استاپ الس بوديبيشنهايپوز ! هدف

ايعني ، براكيدر طول نزد شانيهمه آنچه را كه و قدم به قدم ، پله به پله و معلوميبه صد روز ، به ناگهان خودش ساخته بود
دلستين سييآشناليبه غ ستميبا كدام و . شبه نابود كرده بودكي،يرموجهيو روش نامعلوم . .

م آديكنيفكر بايكه انيبه كال مارجميكه تصميوقت فاركسرحميغول منيكردن حساب اد،ريگيشخص  دهديمتياهميذره
آ هاكياوايكه آر؟يخايبوده است PTMيروز در جمع شاگرداول بنيكه چند دهديمتياهمايو و روز را تا صبح  داريشب

و خط به خط مطالب تاپ حدكينشسته و دوره كرده بود؟ به و مرور و بارها مطالعه حتيرا بارها ليبه مقام شاگرد اوليكه  اقتيو
ساييپاسخگو و ابهامات !است؟دهيرسزيننيريبه سواالت

چفاركسياژدهايمتاسفانه برا.ريخ ايزي، تنها متياهميكه ذره ويسع زانينخواهد داشت و ممارست گذشته افراد و تالش
مدريتركيحسابيو بدون استاپ به همان راحتياحساسشنيپوزكيو. آنهاستيخيمقام تار كيكه كند،يكهنه كار را صفر

هدينمايمحذف فاركسنوآموز را از صحنهدريتر و قانيانيبيفرقچي، شدليدو نفر . نخواهد

پا ستميسنيبه قوانكهيصرفا تا زمان فاركسشما در و منزلت خواهي، داراديباش بنديخودتان واو به واو بهديشان و گرنه بود
و سرپنيمحض وقوع اول هيشخص ستميسنياز قوانيچيخطا بنيبا تازه واردتريتفاوتچي، دنيدرهايترنيسوادتريو ايبازنده در

كشمو تما! داشتدي، نخواه و ماه ها زحمت ادهيآنچه را كه قبال روزها ايخاص گاهيجاچيهد،يو آموخته  تانيبراانيمنيرا در
!نخواهد ساختايمه

بهم،يگويم»يو روش معامالت ستميس«بهيبنديپاتياز اهميكه وقتديتوجه داشته باش دوارميام !ستين PTMمطلقا منظورم
س«بلكه درباره و م» شمايشخصيمعامالت ستميروش مميگويسخن س توانديكه و دلخواه را كه صرفايمعامالت ستميهر روش

معيبرمبنا) PTMهمانند( و بگيزيرهيپايحيصحيارهاياصول .رديشده باشد، در بر

م ها گانهيكه كنميمديتاكگريد كباريو كنميسخن را كوتاه نشريخطيراه گذر از گردنه و با فاركسبيو پرفراز و كنار آمدن ،
هميچرخه ها و س» ركود- رونق«يشگيمكرر و استمرار در ، ثبات قدم و الزمه. است شتنيخويو روش معامالت ستميدر بازار

و درآمد جانبتنداشاريدر اختياستقامتنيچن . است فاركسدر كناريگريديشغل

نيدرآمد و ذهن شما را از حداقل هيدر مواقعديتا بتوانديآزاد نمايزندگيو ضرورهياوليازهايكه فكر جزيكارچيكه به
رسيانتظار برا بدنياز راه و نم رونيهفت گاو چاق جاديايراندن هفت گاو الغر از دست تان بر اي، به شاخه به آن شاخهنياز

ا دن،يپر ، به سادگيو دست به دامان و آن شدن سين ، به به بنديپاشيخويشخصيمعامالت ستميو دركمال آرامش و ، مانده
هاقيتعم و مرور آموخته .ديخودتان بپردازيقبليدانسته ها
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و .ھشتمروز ھشتاد

!استرنت. ترند. کندل
!سالم

ا :ديكلمات را بخواننيلطفا

Candle, Trend, Strength 
:تلفظ آنها حالت شعرگونه دارد

، استرنت !كندل، ترند

نيترجمه آن به زبان فارسديالبته شا :دياي، چندان شاعرانه از آب در

، قدرت،يژاپنيشمع ها !روند

، روند تكاملنيا تريسه كلمه ظاهرا ساده مدريهر ا كننديمديو تاك دهنديرا نشان تر نكهيبر ويدرهايچگونه آماتور، متوسط
ا و عالقه خود را به ترتيحرفه روبي، عمده توجه ميبر و قدرت بازار متمركز .كننديكندلها، روندها

:نگاه کندل محور= نوآموزدریتر
و عالقه ذاتيدرهايدرباره تر بهيآماتور ايقبال به اندازه كاف» كندلها«آنها نوآموز چگونه جذبدريتركي نكهيا.ميصحبت كرده

م ا اورد،يميروكيكندل استيالگوهايريادگيبه نكهيا شود،ويساختار كندلها چگونه زوم چارت خودش را آنقدر بزرگ نكهيو
م ك ابعادتا بتواند كنديانتخاب ببو اندازه .نديندل ها را بوضوح

سعدريتركي رو كنديمينوآموز ، بازار را رمزگشاياز دييرنگ كندلها و از ا«او دگاهيكند ويكندليعني»آلدهيبازار بلند
ادهيكش قيبا بدنه و مستحكم، كه طمتيبزرگ و در مدت زمانيآن حركتيدر نسبتا كوچك انجامينسبتا بزرگ را به سرعت

. داده است

بدريدرواقع تر ممتيقيها» جهش« شترينوآموز و تدر.» روندها«تانديبيرا بسمتيقيجيو حركات كند مهماري، كه از قضا
م و سودآور تر هستند، از نگاه او پنهان .ماننديتر
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ز ، ويبرايكافيياو هنوز به توانارايهستند درك

امتيقيت چرا كه درخالف جهت روند اصل  جادي،

و درنقطهA بتواند در نقطه شنيپوزBسل كند
و در نقطه اD بشود ، بازار را تركدهيبا سود آل

د

چن. نكرده استدايپ» بازار منياو كه كنديتصور
م ا دهنديرخ و قواعديكه بر شالوده ياز فرمولها

خ و تراليپشت پرده بازار، خواب نوآموزدريرا از

، برا او! كندينم جادياشي ارتباط با ماركت چرا كه
خو«و» تجربهكيب نيبنابرا. است»شتنياثبات

مي معامالت شوند، به سرعتيرا كه با سود مواجه
م ويشنهايكه نگران پوز شوديمثبتشان آنقدر شاد باز
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و دلفركيبه)2(و)1( دو كندل هبياندازه جذاب
ن  است افتهيدست

و نامناسب است،ياصالحيحركت)1(كه كندل پرخطر

م و جو كه گردديميو به دنبال روش كندي خودش پرس
بكيباC بالفاصله درنقطه معامله برعكس وارد بازار

الس«را بدون شنهايپوز !!رديگيم» استاپ

بيناداني استاپ را به معن ميتيكفايو پندارديخودش

ريناپذينيبشيپ«و»ياحتمال-آمار«تياز ماهيح
ريو مسلمريو منطق خدشه ناپذليدلي به تك از رو

اي آرزو و دستنيكشف ييبه روابط جادويابيفرمولها

و ساده انگارانه تر را دري، مشكل چندان درنوآموزيخام
ب كندينمديتر» كسب درآمد«و كسب« شتريو هدفش
پيم فرو درضرر مپيروند تا چندصد م دارديباز نگه ، اما
و عالمت جبر. بندديم مثبتشيو از رنگ سبز آنها

. رفته خودش نباشد

فارکس

د د درآماتوريتر دگاهياز هر
دس» روند«مفهومصيتشخ

نمنيو بنابرا ك شوديمتوجه
.گشته است

از دوستان خو درنوآموزيتر
و سپس بال. خودش را ببندد

.ديگو

انيهمچن پونياحتماال همه

چون اوال مواجه شدن با اس

حيو دوما هنوز درك صح
بيتمام ، تك حركات بازار
آيپنهان و استوار گشته اند

!ربوده است

د ، خا دگاهيبرخالف تصور
»يسودآور«اصوال به قصد
را كه درضرياغلب معامالت
پيو با پنج ال سودپيده
رپيچندصدپ در ضرر فرو
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اشيو هرچه دامنه چشمجيو به تدر روديم»روندها
، نوعيض در بازار وجوديصعودليتماياز روزها

متيقشي، گراگريديروزهايو برعكس در بعض
. شوديميصعودي كندلها

ني جستجو بسستيكندلها ازياريو چه بسا كه
يحتايودينمايميبطور كامل از آنها چشم پوش

م كلير عميگردد، چراكه از مفهوم و يترقيتر
و قدرتمند باشد هرگز باياراي كه بزرگ مقابله

دهيچگريكديدر كنارنويدومي كه مانند مهره ها
اچي كيمگر آنكه آنها را در قالبدينداريچاره
چقاي دق » روند«است كه ما از آن بعنوانيزيهمان
:است» تك كندل منفرد«ك

مي نزول م. دهدينشان بهيهر تك كندل تواند رو
. گردديمليتشكيكندل متوالي فراوان

مينزولياز كندلها شتريب»ي و هم  زانيخواهد بود
چهياحتمال سودآوريعنياستني معامالت شما
.خواهد بود شتريب

م مينزولاييصعود تواندي عالوه بر آنكه  توانديباشد،

ماياستش نييپاايتواند به سمت بااليكاهش،
روند واحد در كناركيرا درقالبيكندل متوال

.ميآن را مشخص كرده باش» جهت تقعر«ني همچن

سركيد تا بتواند وجود زماننيعتريروند را در
بهينقاط را بران و خروج اوكيورود روند، به
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: روند محور
ازدريترم رونده«به سراغ» كندلها«نوآموز سرانجام
ميمحورشيگراي انگار كه در بعض. گردديدر بازار

ب Buy نوع ميشتريسر سازش و. دهدياز خود نشان
و قدرت كندلها ييروزها بينزوليتعداد از كندله شتري،

دليمتوسط تبددريتركين به جگريشده است، در
و قامت آنها بود فتهيشيكه روزگار ايهم اكنون !) قد

و درخالف جهت كندل مذكور، وارد بازاريها انت آنها
م و هرچقدر هم»يكندل عمود«كيكه داندي است

.م را نخواهد داشت

ب كليتشكيمتواليكندلهايشماري تعداد شده است
بچنويمهره دومنيچندديبخواه يهدينيرا دركنار هم

اد،يي، مرتب نماينث گبيترتنيو ديريقرار مهره ها
بستي كه اهم كياندازهايرنگتياز اهم شتريباريآن

باينزولاييصعود» روند« ويصعود»يكندلها«را
از كنارهم قرار گرفتن تعداد» روند«كهيدرحال. شده باشد

و فراوان»يروند صعود يصعوديكندلها«ي، هم تعداد
نيروشهاتيو رمز موفق. استشتر يهمزيهمسو با روند

، در هر دو حاليمدت افقيطوالن كاتو چه در حر

م كهنياديكني شكل فوق مشاهده روند عالوكياست
و پااي باال . باشدنييجهت تقعر به سمت

آ شيروند درحال افزاكيقدرت زانيمايه به آنكه
كنيچندميبخواهكهيهنگامديل فوق مشاهده فرمود

و همچ» جهت روند«خودمانيقبال براهمگر آنكميندار

، بدنبال ابزار بگردديمتوسط پس از كشف مفهوم روند
نيبپردازد كه بهتريروش معامالتيبه جستجوني همچن

فارکس

ر= متوسطدریتر نگاه
مياهمانطور كه بارها گفته

ي، متوجه نوع ابديمشيافزا
و بازار با معامالت از دارد،

و درچن رونيبه نزول است

كه هم اكنون درنوآموزيتر
كشيكندلها و (رادهيبلند

ا دقيدر پاره درقايمواقع
آگاه گشته اس» روند«بنام

و مستحكم»يافقيروندها«

م كه بازار از دانديدرواقع
كهيو شما هنگام. شده اند

نخايوينزول،يروند صعود
م كميبرينام و واضح است

شكل فوق به وضوح تفاوت
بسته شدنييپاايسمت باال

دريهيبد ر«كياست كه
ب و قدرت آنها شتياستحكام
يدر حركات كوچك عمود

د شيگرينكته مهم كه در
جهت تقعر به سمتيدارا

روند بستهكيجهت تقعر
همانطور كه در شكل. باشد

ام،ينيبچگريكدي نديچاره

تريعيطب متودرياست كه
و همچصيممكن تشخ دهد

.دينما شنهاديپ
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نايطمع كاريموردنظر اندكدريو البته اگر تر جازيبدشانس بهيمبتنيرفتن بدنبال روشهايباشد، احتمال دارد كه به بر روند،
! افتديب» برخالف جهت روند«يدام روشها

دقكيوسوسه سوار شدن بر زقايروند ، به احتمال تر»!طماعدريتر«اديدر بدو تولد آن يبرخالف جهت روند قبلديرا به دام
پا اندازد،يم و آغاز روندكييقطعانيغافل از آن كه هرگز نخواهد توانست بوديجديروند اژهيو ، به نيدر خالف جهت را

تا! دهدصيها تشخيسادگ حد قبلالاقل صحلينايا درحرفهيتركياز آنكه به و به درك قدرت«از مفهوميحيآمده باشد
. برسد» بازار

پ«بريمتكيهاهيبه سمت نظر»درطماعيتر« دگاهيدنيبنابرا م» بودن بازارينيبشيقابل نت ابديسوق را جتايو همه تالش خود
م هايريادگيباتا گذارديبر آن پيروش ك،يهارمونيالگوها وت،ياليموج شمار،يبوناچيفيسهايتريرليتر ازقبدهيچيهرچه

غيهاييواگرا و غرهيگوناگون .رهيو . جا. دايراه حل ساده سوار شدن بر روند جاريبه پاينيبشيپيدر تكاپو براماي، يانينقطه
رو. آن باشد آتايقلهنيدر نوك آخرقايدقشيخويايو در ، وارد روند معكوس . گردديدره . كهنيريشييايرو. و جذاب

پ !وستيمتاسفانه هرگز به وقوع نخواهد

بس! ستندين» طماع«متوسط لزومايدرهايالبته همه تر اخياريخوشبختانه و بنابرا PTMبناميكيبا تاپراياز آنها نيآشنا شده اند
و برذهنشهيت و پاگيتهايرا برداشته و دست ! انددهيخود كوبرينادرست

پ«هيآنها بر فرض كش»ينيبشيبازار قابل با«بر» كردن بازارينيبشيپ«يو همه توجه خود را بجادهيخط بطالن همگام شدن
.گذارنديم» آن

نيالبته برا ، ابتدا سرقيدقيبه ابزارازيهمگام شدن با بازار صحصيتشخيبراعيو بدحيجهت حركت استيهيبازار دارند، كه
الاي(ييجادوينگهايموو وزهيرانيا گاتوريهمان ايم!) امزيليشده تريكيمقطعنيتواند در ترنياز ساده يابزارهانيو دردسترس
.باشد شانيايبرا

سرييجادوينگهايدرواقع موو ايمايهواپكي، نقش دود پشت كيممكن است كه شما صرفا با مشاهده! كننديمفايجت را
ميمايهواپ ، نتوان كرانيب انهيمنفرد در مسيبه راحتديآسمان و مسد،يحركتش بشوريمتوجه جهت رياما قادعتا با مشاهده

ا ايابرگونه نكلشمايهواپنيكه در دنباله و آسمان را به دو و همچنديتوانيم كند،يمميگرفته و انتها نوعنينقاط آغاز
م.ديدهصيرا تشخ رحركتشيمس آديدهصيتشخديتوانيبعنوان مثال و مستقريمسكيمايهواپنياايكه مميساده د؟يمايپيرا
 است؟يو عموديافقكيو آكروباتچيدرحال انجام حركات مارپ،يشيمسابقه نماكيدراي

و هواپنياگر هم ويماينقش هواپمتيقم،يبدهميرا به بازار تعممايمثال دود مانند»ييجادوينگهايموو«جت را خواهد داشت
اريهمان مس مسيبرجامايهستند كه در پشت سر هواپيدودگونه و و روند م»يقبل«حركتريمانده . دهنديآن را نشان

، دقت مضاعفيدر انتها»يقبل«و به واژهديلطفا جمله آخر را مجددا بخوان !دييبفرمايآن

مس ادتاي نم) نگهايموو(مايهواپكييقبلريباشد كه شما صرفا با مشاهده مسديتوانيهرگز اظهار نظرتياش با قطعيآتريدرمورد
ه!ديكن مسيبرا)متيق(خلبانمياز تصميچكسيچون ، خبر نداردقهيدقكيريانتخاب !!بعدش

باياتيمتوسط در طول تجربدريتر م» روند«كه درارتباط مجيبه تدر كنديكسب بسكييواقعتيكه ماه شوديمتوجه اريروند
م. ساده استيميكانال ترسايفراتر از آن چند خط واتيكه روندها خصوص شودياو متوجه و متنوعيهايژگيو ويگوناگون دارند

ديروندهربايتقرهايژگيونيايگستردگ مزيمتمايگريرا از .دينمايو منحصربفرد

و و متنوعيهايژگيروندها كهيفراوان ايكيصرفا» جهت روند«اي» سمت«دارد زين» روندها«بعنوان مثال. هاستيژگيونياز
مفيزنده دارايهمانند موجودات ا. هستندديعمر يتيبه منظور انجام مامور» زمان-متيق«از دستگاه مختصاتيهر روند در نقطه

و خاص مژهيو ط گرددي، متولد معيريمسيو سرانجام پس از و پس از گذشت مدت زمان خودتيماموركهي، هنگامنيمشخص
نديرا به انتها رساند، عمر مف پازيآن مدهيرسانيبه بيا اچهيدرانيو در ، ناپدياز امواج . گردديمديانتها

، سه برهه كودكيبرا توانيمبايتقر و مرگ اش ، در حدفاصل نقاط تولد پيجوان،يهر روند قايريو اليرا ،نيشد كه سه برهه
ايبه طرز شگفت آور .گردنديموتياليمعادل امواج سه پله
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ن ميكه معادل دوران جوان(موجنيسوم وت،يالهيطبق نظرميياگر بگوستيبعنوان مثال تعجب آور ونيبزرگترديبا) گردديروند
.بخش از كل روند باشدنيقدرتمندتر

پيعني(موج پنجميو ابتدا !ديتداخل نما)يدوران كودكانيپايعني(كيموجيبا انتهاديهرگز نبا)يريآغاز دوران

بايموجهانيبايو و پنجم همواره اييرخ بدهد، والبته اگر واگراييواگراكيديسوم يممياز كاهش قدرت بازار بدانيرا نشانه
بميينماريتعبنيچنميتوان ب»رمرديپ«كيقدرتنيشتريكه ، كمتر استيقدرت او در دوران جواننيشتريهمواره از !اش

و ظراياريو بس . دارندنينماديكامال سازگار» روند«كيسه گانهيكه با زندگگريدفياز نكات

، روند را بعنوان الگودريخالصه آنكه اگر تر ايهندسييمتوسط در آغاز راه ،يكه شامل مجموعه و دره هاست منظم از قله ها
منديبيم پذكيناميدتيماه دهديمحيترججيبه تدر گذرديهرچه كه و ساختار رفتهيروند را قايموج گونه را براي، ليآن

ق. گردد آمتيحركات ف نقدردرون ماركت دنيكيزيبا امواج پويواقعيايدر را خودبخود به سمتييايشباهت دارند كه هر ذهن
م» موج گونه«تيخاصرشيپذ ، سوق .دهديماركت

ادریتر :نگاه قدرت محور=یحرفه
م درمتوسطيهمچنان كه دانش تر حيو ترج كنديمدايپشيگرا» موج«به مفهوم» روند«از مفهومجيبه تدر بابدي، مرتبا ارتقا

مح دهديم ميطيبازار را بعنوان ها زبانيكشسان كه پياز موجهايمتفاوتيگونه ضعريمتداخل و و قدرتمند ، ،فيو جوان است
.ديدرك نما

ميبرا» موج گونه«شدن خصلتليقا تر شوديروند باعث كمدريكه ن»يانرژ«اي» قدرت«بناميتيبتواند خوديلهايبه تحلزيرا
ق دياريبسنيو بنابرا.ديافزايبمتينسبت به حركات بد كاليتكنيسنت دگاهياز نواقص با اضافه نمودن. مرتفع سازدقيطرنيرا

هوشمندانهاريبسيلهايتحل توانيم»يانرژ-موج«بنام كپارچهييتيهوليو تشك» روند«كيكالسومبه مفه» قدرت بازار«تيخاص
قژهيبومتيقيرا نسبت به عكس العملهايتر .، بكار برديمتيهنگام گذر از سطوح حساس

جدجيبه تدر» قدرت بازار«درك بهتر مفهوميبدون آنكه خودش متوجه باشد در تالش برا درمتوسطيتر از رونديديوارد فاز
ميتكامل م گردديخود دقيابيبود كه سرانجام دست دواريام توانيكه تر» قدرت بازار«قيبه مفهوم ادريبا گذر ،يبه مرحله حرفه
مبايتقر . گردديهمزمان
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تريا درحرفهيترزيوجه تمانيدرواقع مهمتر ندريبا همزيمتوسط و اشتنيدر ترياقياست كه همان شور يمتوسط برادريرا كه
و شكار م» روند«كشف ادريتر دهد،ياز خود نشان گيحرفه يم قوا به بازارهاو ورود با تما» قدرت بازار«مداوميريدر اندازه

و اجتناب از ورود ، خواهد داشتيبازارهابهپرقدرت، .كم قدرت

ادريتر ! استهيسرماينگهداريمكان برانيبدتر» بازار«كه دانديميحرفه

م تر دانديو ! است كه در بازار حضور فعال داشته باشدي، موقعهيبرباد رفتن سرمايزمان برانيكه خطرناك

ادريترنيبنابرا حت كنديميسعيحرفه كميكه و با سنجش مداوم ، دور نگه دارد قدرت«بناميتياالمكان خودش را از بازار
بياز ورود به بازارها» بازار و و عمده فعاليكم عمق و پرانرژييخود را صرفا محدود به بازارهاتيجان اجتناب نموده يپرقدرت
.دينما

تريا درحرفهيتر تر درمتوسطيبرخالف و كسب درآمد تر كند،ينمدي، صرفا به قصد سود يدر تالش برامايدايا درحرفهيبلكه
ورشيافزا كميورود به بازاريا درحرفهيتريبرانيبنابرا. است شتنيخويمعامالت ستميسيآماريپارامترهايو ارتقايبهره

و كم انرژ ايعمق و كلنجار رفتن با معامله ، ولو آنكه درپايو طوالنيشيفرساي، نانيمدت ختم گردد، مطلقازيبه كسب سود
گريبرايتيجذاب . نخواهد داشتيمعامله

ادريتر بسيحرفه ماريتعداد معامالت خود را سع دهديكاهش بايكيده ها معامله در طول روز، صرفايبجا كنديميو از آنها را
و سود ، انجام دهدنيچنديحجم .برابر

منيبنابرا ميمتعدديهاتيموقعانياز تررديگيكه در مقابلش قرار جرنيصرفا مرغوب ، كه همزمان با پرقدرتيانهايآنها را
و سود ، صرفا از همان تك معامله خود بدست آوردشنيپوزنيمعادل چنديبازار شده باشد، شكار نموده .مختلف را

سع دهديمتياهم NTZمتوسط به واژهدريهمانقدر كه تر دقفيبا تعر كنديميو ، از ورود به بازارها قتريهرچه بدون«يآن
ادريترد،ياجتناب نما» روند رويمليقاتياهم STRواژهيبرازينيحرفه و همه تالش خود را بر ميگردد با گذارديآن تا

معنييتب ميبرايمعتبراريابعاد مختلف آن، به پ زانيسنجش » كم قدرت«يو از ورود به بازارها. ببرديقدرت موجود در بازار
.دينمايخود دار

ا درنياگر بخواهم تمام مطالب دميبگو نطورياديبام،يجمله خالصه نماكيمقاله را صرفا در طول رونددريتركي دگاهيكه
، به تدريتكامل د» كندل محور«نگاهكيازجيخود م» روندمحور« دگاهيبه سمت پا شوديسوق داده و نقطه بانياياني، روند
ديابيدست .افتيخاتمه خواهد» قدرت محور« دگاهيبه

د تريروند تكاملگريبعبارت جزيشخصياغماض در تفاوتهاي، با اندكدريهر زييو ، معموال شامل سه برهه ريافراد
:خواهد بود

Candle Base 

Trend Base 
Strength Base 

ايعني ايهمان جمله ، استرنت:ميمقاله را با آن آغاز كردنيكه !كندل، ترند

اميكنيميسع و نحوه تشخكييهايژگيويبه بعد بررونياز ، بصيبازار پرقدرت ، .مييصحبت نما شتريزودهنگام آن
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و نھم .روز ھشتاد

:بعنوان مجوز ورود به بازاریحدنصاب مکد
!سالمزميدوستان عز

!!مباركيو روز هشتادو نهم همگ

ا!ميشويمكيبه روز نودم نزد دقيرانيو ما .ميهستيو وقت اضاف90قهيها هم كه عاشق . . ام. گلميدواريفقط كه قانون
 !!! وجود نداشته باشدييطال

دكي اگريبار عزياز همگمطالب افتادهيكه ناخواسته در اراياز بابت وقفه مزيدوستان اميپوزش و ا دوارميطلبم اميانيكه
.موجب سرد شدن شما نشده باشد-گرم بازار همزمان شده بوديكه از قضا با روزها-كيتاپيليتعط

ا دوارميامژهيبو و جمع بنددياستفاده را كرده باشتينهايبرهه زماننيكه از ،يمباحث قبليو با دوره كردن مجدد مطالب
پيخودتان را به حدنصاب الزم برا .ديرسانده باشكيتاپ شرفتهيبخش . ليخودتان به فرصت تبديرا براديو درواقع آن تهد.

!!ديكرده باش

اخكيكه خوشبختانه درحدودميبگودياما اگر بخواهم درباره بازار خدمتتان صحبت كنم با بهيخوبطي، ماركت در شراريماه
و بنابرا آميتوانيمبايتقرنيسر برده است ب ندهيبه .ميباشنيبازار خوش

ميوقت مPTMدريتركيبعنوان مثال نكهيايعنيبازار نسبتا مناسب استتيوضعمييگويكه اميكار در دواريتواند باشد كه
الكيطول  ، احتماال دو و با برايجيسه روز را با نتايهفته اليمثبتنديمناسب سرپيپصديسيدر حدود صد در روز پشت
.بگذارد

، الزمه اكيهمانطور كه قبال گفته ام و انتشار مكرر !استيخبار داغ قاركسبازار داغ وقوع

ا ننيخوشبختانه در و هر دو سه روزياخبار داغ قاركسزيمدت پ كباريبه كررات و كنار وستهيبوقوع و بعنوان مثال از گوشه اند
گوميشنويم :كهنديگويمياخبار اقتصاد ندگانيكه

»دالركانادا كف سه ساله خود را شكست«-

ترنيارزش«ايو- رسمتيقنيژاپن به نازل »ديچهارماهه خودش

اخ ورويمتيق«ايو- اريدر پنج ماهه »نبوده استيگراننيهرگز به

غ- .رهيو . . .

م»ياخبارداغ قاركس«گونهنيدر واقع انتشار مكرر هم راياست كه منجر به گرم نگه داشتن تنور بازار و شما و بنده ، - گردد
ويدرهايبعنوان تر پ- نوسانات ارزانيشكارچايخرده پا امييداشتن روزهاشيبه در و پرنشاط .سازديم دواريشاداب

و پرشتاب باشد، وقوع روزها نيياما به هرحال هرچقدر هم كه بازار مناسب و راكد همچون امروز هفته،امياي، در البالزيرنج
و مسلما نم رايرا تجسم كرد كه همچون اسب تازيتوان بازاريخارج از انتظار نخواهد بود وكي، هر پنج روز هفته نفس بتازد،

حتيروزچيه و تجدندچيبرايرا ، به استراحت .قوا نپردازدديساعت

چن» نكردنديتر«همانطور كه بارها گفته ام صرفانيبنابرا مييروزهانيدر و كامل براكي توانديخودش عدميبرنامه جامع
و خوشبختانه در روش معامالت پ PTMيمواجه با ضرر باشد و مشيبه سرعت ، از نامناسب بودنميتوانياز ورود به معامله

نميبازار مطلع گردطيشرا و سپس به خودمان سركوفت بزن مانيهاشنيست كه ابتدا پوزينيازيو يا«كهميبا ضرر بسته شوند
بد! بابا تريا«و»!!كردن بودديتريبرايامروز عجب روز »!ميكردينمديكاش اصال
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م ورودالريزوج ارزيرا براقهيدق15ميفرميتا زير شكل م دهدينشان را»نكردنديتر«يالزم برايهشدارها توانيو بوضوح
:از درون آن استخراج نمود

اينسبتا افقياهيدر تمام طول روز، زاوبايتقريآبنگيمووبيش- يهشدار برانيمهمتر توانديمنيرا به خود گرفته است كه
.بازار كم رمق باشدكيينيبشيپ

آبينگهايموو- و و سبز ريقرمز تنييسمانهايهمانند و هرگز فاصله آنها به حدنصاب مناسبدهيدر هم ده(و گره خورده اند
.استدهينرس)پيپ

، اندازه مكدكيدركهيدرحال. كوچك استاريبسياندازه مكد- داديبايبازار پرقدرت و .باشدشيدرحال افزامايبزرگ

و توسط آنها مقاديمكدكه دو خط قرمز رنگ را در دو طرفديلطفا دقت كن منف مثبتريقرار داده ام را 0.0010يو
.مشخص كرده ام

كهكينيا :قانون است

نم 0.0010ازياندازه مكدكهيتا زمان بهنيو بنابراميبازار پرقدرت را داشته باشكيانتظارميتوانيبزرگتر نشده باشد، ورود
.قاعدتا مجاز نخواهد بوديبازارنيچن

:ورود به بازاريبرايبعنوان مجوزيحدنصاب مكد- نكته

سميدانيم گيبرايبعنوان دماسنجياز اندازه مكد PTMيمعامالت ستميدر ميرياندازه قدرت بازار استفاده زانيمداوم
. گردديم

باميآنكه اجازه ورود به بازار را داشته باشيبرايمكديمقدار الزم برا حداقل .باشديم 0.0010برابر

ميرا برايكه حدنصاب مكد 0.0010مقدارنيا مكهيو تا زمانميناميم» مجوز ورود« دهديورود به بازار نشان يهالهياندازه
ايمكد بنياز ، اجازه ورود به بازار را نخواه شتريحدنصاب .داشتمينشده باشد

تعنيو همچن ورودالرييبرمبنا 0.0010البته مقدار و برانييپونددالر باريسايشده است خودتان مقدار مناسبديزوج ارزها
م(رايمتفاوت .دييانتخاب نما) تلورانس روزانه زانيمثال براساس
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سويبعنوان مثال برا بايمكديباشد، مقدار حدنصاب برايم ورودالري%70كه تلورانس روزانه آن درحدودسيفرانك برابر
.خواهد بود 0.0007

تايم M15ميفرميتايبرا 0.0010كه مقدارديدقت داشته باشنيهمچن و نه .باالترايترنييپايهاميفرميباشد

تعيبعنوان حدنصاب مكد 0.0010عدد-نیتمر )دييمراجعه نمايمكدفيبه تعر:ييراهنما(شده است؟نيي، چگونه

ا PTMنياكنون كه اغلب قوان هاينسبتا كامليجمع بندكيميتوانيمد،يرا فراگرفته بهيالزم براياز انواع حدنصاب ورود
:ميينماهيبازار را ارا

:ورود به بازاریLزم برایحدنصابھا
(باشد درجه30حداقليآبنگيمووبيش- )روند محور.

(باشدپيپ10برابر نگهايحداقل فاصله موو- )روند محور.

بايحداقل اندازه مكد- (باشد 0.0010برابر )قدرت محور.

! ندارد» سودها« زانيمشيبا افزايتفاوتچيه» ضررها«كاستن از مقدار

هايشنهايپوز ببديكنيگذشته خودتان را بررسيهفته ايكه معامالتدينيو ازديرا كه استاپ خورده حدنصاب«اگر با استفاده
مي، چقدر از حجم ضررهاديكرديم لتريق»يمكد  شد؟يمجاز شما كاسته

:رنجیروزھایبراییباباپشونایھاهيتوص
پيمتيوصنيبعنوان آخر و بازارهايرا به هنگام مواجهه با روزهاريز شنهاداتيتوانم :ميرمق، خدمتتان عرض نمايبيرنج

! خواهد بود»دنكردنيتر«هماناييروزهانيچنيبنده برا شنهاديپنيمسلما اول-

پ نيهاتيو از ورود به موقعديكنشهيتقوا م«كهدييبه خودتان بگو!ديينمايكم جان خودداريو بازارهامهينصفه  خواهميامروز
با»!كنمنينكردن را تمرديتر روكهيكه تا زمانديشو مطمئن خويبه تسلط كامل بر و رفتار كيبهديباشدهينرسشينفس

دايسودآور و و مطمئن ادريتركي. افتيديدست نخواهيميمستمر و معامله» كردنديتر«از آنكه درحال شتريباريبسيحرفه
و .باشديم» نظاره كردن بازار«كردن باشد صرفا در حال انتظار

نييزوج ارزهايحت!ديبروگريديبه سراغ زوج ارزها- و معروف ! ستنديكه چندان مشهور

مياريدر بس رويمناسبيهاتيموقعديتوانياز مواقع ايبرخيرا بر پيزوج ارزهانياز .ديينمادايكمتر آشنا

كن- !دياسكالپ

و شكار سودهاديرا بزنيپيچندصدپيغول آسايحركتهاديق ، قبل از آنكه بازارپيپ10يال5يو از رو دست زدن به بازار
!ديجهت داشته باشد، لذت ببررييفرصت تغ

كنيزمانفتيشكياسكالپ كردن از تكنيبرا- تادياستفاده تا.ديبروM1وM5تر مانندنييپايهاميفرميو به ميفرمياز
M5 پ تاديكندايروند را .ديوارد بازار بشوM1ميفرميو در

با ادتاني و هم حدضرر شما ، هم حدسود . كمتر از حالت استاندارد باشنداريبسديباشد كه هنگام اسكالپ كردن

، حجم معامالت خودتان را افزادياگر تازه كار هست- اياگر به اندازه كافيولديندهشيهنگام اسكالپ كردن د،يهستيحرفه
پايتا مقدار سودديحجم معامله را به نسبت حدضرر خودتان بزرگتر انتخاب كن مانيكه در تايتفاوتدياوريبدست ميفرميبا

M15 درPTM باشداستاندارد نداشته.

و تعداد معامالت خودتان را در روزها- بسيحجم .دييپرقدرت انتخاب نمايكمتر از روزهااريرنج
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ميبا هر استاپ و اشتد،يخوريكه تريبرعكس همان كارقايدقيعني!ديكردن بكاهديتريخود برااقياز عطش يدرهايكه اغلب
م ب! دهنديآماتور انجام م شتريو هرچه بيبه تعداد معامالت بعد كننديضرر ا!نديافزايم شتريخود يبراينقطه عطفقايدقنيو

اكيينابود .است شانيروزه اكانت

چنديقانون بسازكيخودتانيبرا- ، حجم معامالتييروزهانيكه در ، به هنگام مواجه با هر ضرر يكه بازار نامساعد است
.ديياستفاده نمايكمتريدرصد از الت معامالت30مثال به اندازهيمعامله بعديو براديخودتان را كاهش ده

تا- و چهارساعته برويهاميفرميبه سراغ ديقد،يرا در آنجا مشاهده كرديقدرتمنديپلكانبيترتكهيو درصورتديروزانه
PTM تريو برمبناديرا بزن و كف كندلها !ديينماديسقف

و صرفا باز نگهكيژاپن هر روزنيروزانهيبعنوان مثال در حدود دو هفته است كه كندلها پله باالتر از روز قبل قرار گرفته اند
پيميباشنيپوزكيداشتن  نصپيتوانسته چند صد .دينمادريتربيسود را

! موفق با . . . .

م همنيا خواستميخب راستش . تمام كنم نجايمتن را . مامينبوديبعدش فكر كردم كه حاال كه چند روزيول. كيو از دست
پ(!!)ديديكشيمينفس راحت و كله ام تايمسابقه شرلوك هولمزكيشدهدايپس بهتر است حاال كه دوباره سر هم برگزار كنم

!!بشودكينزدتيدرجه فارنها89به مرزكيدوباره درجه حرارت تاپ

ز- سوال آبييالگوايآ. دهديمشينمايفعلطيرا در شرا GBPUSDزوج ارزريشكل اميكه با رنگ كيمشخص كرده
مشيآرا !دهد؟يسروشانه استاندارد را نشان
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.روز نودم

:چند زوج ارز بصورت زندهیبررس
هاايفارغ از همه دن هايو و زندگشيو هو ميو از سوارميخودمان مشغول هستي، به كار !ميبريگرفتن بر امواج ماركت لذت

 ست؟يچريزينظرتان درباره زوج ارزها

.نمودفيتضعپيپ 100پوند اعالم شد كه آن را در حدوديبرايخبرشيپقهيچند دق

ايو فعال در اثر فشار ناش ننياز نزول پوند، مسزيچهار زوج ارز .خود دچار مشكل شده انديقبلريدر ادامه

روياما اگر فشار نزول هايپوند از :وجود داردريزيآنها برداشته شود، احتمال حركت در جهت

-EURUSD :
.ورودالري: زوج ارز

.يصعود M15: مبناميفرميتا

.استانداردPTM: روش

 Buy Stop: نوع معامله

تانيآخر: نقطه ورود  1.4305و 1.4315يدر حوال M15وM5يهاميفرميقله از

تا- STR*2يعنياز درجه دوم: قدرت بازار .هستند STRبصورتM5و M15ميفرميهر دو

.صادر شده است:يمجوز مكد

-USDCHF :
.دالرفرانك: زوج ارز

.ينزولM5: مبناميفرميتا

تايزمانفتيش: روش  M5-M1يمهايفرميبه

 SellStop: نوع معامله

تانيآخر: نقطه ورود  0.9155و 0.9165يدر حوالM1وM5يهاميفرميدره از

تا- STR*1يعنياز درجه اول: قدرت بازار .باشديم STRبصورتM5ميفرميفقط

. صادر شده است:يمجوز مكد
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-NZDUSD :
.كايبه دالر آمر وزلنديدالرن: زوج ارز

.يصعود M15: مبناميفرميتا

.استانداردPTM: روش

 Buy Stop: نوع معامله

تانيآخر: نقطه ورود  0.7755يدر حوال M15ميفرميقله از

تا- STR*2يعنياز درجه دوم: قدرت بازار .هستند STRبصورتM5و M15ميفرميهر دو

. صادر شده است:يمجوز مكد

-AUDUSD :

.كايبه دالر آمرايدالراسترال: زوج ارز

.يصعود M15: مبناميفرميتا

.استانداردPTM: روش

 Buy Stop: نوع معامله

تانيآخر: نقطه ورود  1.0395يدر حوال M15ميفرميقله از

ميبصورت تك بخششنيپوز جتاينت(به عدد رنديكينزد: موارد مشكوك )شوديگرفته

تارايز- STR*2يعنياز درجه دوم: قدرت بازار .هستند STRبصورتM5و M15ميفرميهر دو

. صادر نشده است:يمجوز مكد

و مجوز مکدیحاتيتوض :یدرباره قدرت بازار
م جدد،ييفرمايهمانطور كه مالحظه س حاتيرا به توضديدو پارامتر ام گناليمربوط به هر و-1: اضافه كرده -2قدرت بازار

.يمجوز مكد

م ديرسد مطلبيبه نظر ا»يمجوز مكد«درباره روزيكه از دوستانيبرخيسوتفاهم برا جاديخدمتتان عرض كردم منجر به
! شده است

ا ؟!برقرار باشدديبا PTMيشنهايپوزيتماميبطور كل برايصورت كه تصور نموده اند مجوز مكدنيبه

باييشنهايو در پوزستيننيچن.ريخكهيدرحال مPTMكه رسيازين شوندياستاندارد گرفته ايمكددنيبه حدنصاب وجودنيبه
 ندارد 

حت PTMو همانطور كه بارها گفته ام در غيهاييچون واگرايدرصورت وجود عوامل مشكوكياستاندارد و يمزينرهيسه گانه
و بصورت پلكانديتوان .ديموردنظر خودتان بشويهاتيوارد موقعيبا حجم كمتر

ادريتركييصرفا برايدرواقع مجوز مكد . كاربرد دارديحرفه

ادريتركي بهيهاتيموقعيبه ورود به تماميليكه مطلقا تمايحرفه و صرفا قصد دارد و مكرر موجود در بازار ندارد متعدد
و هنگام» قرمزنگيهم درجه با موو«امواج پرقدرتيجستجو رايكيكهيبگردد از حجم شتريباريبسي، با حجم افتياز آنها

و تار .ديمعمول را شكار نمايبزرگتر از سودهااريبسييگتهااستاندارد وارد بازار شده
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ادريتركياما ميحرفه باياز كجا بو» موج قرمز رنگ«كيتواند متوجه گردد كه هنوز بخشكهيهنگامژهيمواجه است؟
مسياعظم پايو انرژرياز  باشد؟دهينرسانيموج به

بكيزودهنگامصيتشخيرا قبال برايمتعدديروشها درجه موج، شمارشصيكه منجمله تشخ.مينمودانيموج قرمز رنگ
ميهاگام و دقت در ، ق زانيموج ايم NTZبه درون باندمتينفوذ .راهگشا باشندنهيزمنيتوانستند در

ميگريدياز پارامترهايكيزينيمجوز مكد ترياست كه ادريتواند به كمك موج قرمزكيتا بتواند از وقوعديايبيحرفه
.رنگ در بازار مطمئن گردد

م چنيتوان با اندكيدرواقع كهنياغماض نمكي«-:گفت ، مگر آنكه قبال مجوزنگيتواند هم درجه با موويموج قرمز باشد
»آن صادر شده باشديبرايمكد

ن رويصدور مجوز مكديتوان صرفا برمبناينميعني!ستيو البته مسلما عكس آن صادق » موج قرمر«كيوجودتيقطعي، بر
.قضاوت نمود

مع»يمجوز مكد«نيبنابرا: توجه ها«صيتشخيبراياريصرفا بعنوان م» قرمزيموج نيبكار و الزم تماميبراستيرود،
اد،ياستاندارد به شكار آنها بپرداز PTMيكه بعنوان مثال قصد دارد برمبناييهاتيموقع .دييمجوز استفاده نمانياز

هاياجبار PTMيهاتيتمام موقعيبرايواضح است كه اگر قرار بود مجوز مكد و متوسطيمقدماتيباشد، آن را در بخش
پ كردميميمعرفكيتاپ !و در مبحث شكار امواج قرمز رنگ شرفتهيو نه در بخش

پ دركيتاپ شرفتهيدرواقع اگر بخواهم تمام بخش نتكيرا رجهيجمله خالصه كنم، ايو درشتزيتمامق نكات بخشنيكه در
ا بتنيگفته ام پنيبه بهترديواناست كه شما برداينحو امواج قرمز رنگ را درون ماركت و در موقع مناسب و به سرعت كرده

.ديآنها سوار گرديرو

اليامواج قرمز رنگ همان امواج ا كباريسه روزيهستند كه معموال هر دو دريو در مدت زمان كوتاه گردنديم جاديدر بازار
، مسافتيالكيحدود اليدو ساعت پيدرحدود صد طكيراپيصدوپنجاه .كننديمينفس

ادريتركي و فرسايطوالنيشنهايمطلقا حوصله گرفتن پوزيحرفه ، آنهم صرفا به قصد شكار سودهايشيمدت 30يال20يرا
!، ندارديپيپ

و نظاره بازار دهديمحيترجنيبنابرا و سپس در موقع اغلب ساعت حضور خود در ماركت را صرفا به انتظار تياختصاص دهد،
و صرفا هنگام ، و در موعد مقرر و به قصد دستيمواجه شد، با حجم معامالت» موج قرمز رنگ«كيباكهيمناسب بهيابيباال

.بلند، وارد بازار گرددييتارگتها

ترتيدوستان، واقعدينيبب ميدرهايآن است كه برعكس آنچه كه اغلب و سابقه كنند،ينوآموز تصور دريتركيهرچه بر تجربه
م م گردد،يافزوده ترياو براليو تمااقياشت زانياز نيدهايانجام و متعدد مزيمكرر .شوديكاسته

ادريتركيدرواقع ميهرچقدر كه حرفه كه از تعداد معامالت خود بكاهد كنديمدايپليو بطور ناخودآگاه تماجيبه تدر شوديتر
ميو در ازا و البته معادل دالرنياتيموفق زانيآن بر و حجم بيمعامالت .ديافزايآنها

طبنيبنابرا تريعيكامال سوجيكهنه كار به تدريدرهاياست كه اغلب تايبه و در باالتريهاميفرميانجام معامالت بلندمدت
م . شونديسوق داده

ترزينگريديو البته گروه شا( درهاياز نديكه جا!!) جزو آنها باشمزيبنده تايبه دريمحيباالتر، ترجيهاميفرميرفتن به دهند
تيدو موقعيالكيمختلف را در طول روز انجام دهند، صرفاشنيآنكه ده ها پوزيبمانند اما بجايباقيجاريهاميفرميتانيهم

م طالدهيايهاتيوقعرا كه اصطالحا و .نديشان ثبت نمايفرم معامالتدر پلتم،يناميمييآل

ايمعامالتيدرواقع تمام هانيكه در ايشخصيمدت تحت عنوان پرفورمنس اكيتاپنيبنده در كهد،يمالحظه فرموده همانطور
ب. بوده اند نجانبيايآموزشيبارها گفته ام، صرفا متعلق به كالسها سيتمامنيو بنده به شخصه از يالكيصرفاديشا گنالهايآن

مم،يام انتخاب نماياستفاده در حساب شخصيادو مورد را در طول روز بر ايكيهمان)انيزاي(سود زانيو البته مسلم است كه
ز شن،يدو پوز و بيآموزشياكانتهايشنهايتمام پوزانياز مجموع سود شد شتريام !خواهد

عزيبرا(!) نكته رازآلودكيهمنيا ، عالقمند بوده نجانبياياز نحوه معامالت شخصيكه همواره درباره آگاهيزانيآن دسته از
!اند
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و درجهیحاتيتوض : STRدرباره قدرت بازار
ابايتقر بهازيند،يتان بدست آوريپرفورمنس را از معامالت فعلنيآنكه بهتريكه براديادهيرسجهينتنيهمه شما تاكنون به
س لتريقيبرايابزار روفيضعيگنالهايكردن و تمركز بر سييطاليهاتيموقعي، .ديقدرتمند داريگنالهايو

ايياز روشهايكي ميمعامالتيهاتينمودن موقعنيگلچيبه بعد برانيكه از تكديتوانيخود، صيتشخ«روشديينماهيبه آن
.باشديم» STRدرجه

دردينيبب تا PTMما م M15-M5-M1ميفرمياستاندارد از سه :ميكنياستفاده

 روند،صيتشخيبرا M15ميفرمياز تا

،نينقاط ورود وهمچننييتعيبراM5ميفرمياز تا  استاپ الس

.شنينمودن بخش دوم پوزنگيليتريبراM1ميفرميو از تا

نمديآشنا هستيبخوب STRمسلما با مفهوم بصورتميفرميتاكيينام گذاريالزم براطيباشد كه شرايازينگريد كنميو فكر
STR ميرا مجددا تكرار نما.

ادريتركيكهديبخاطر دارنيو همچن تياز آنكه به وضعشيب» STRتيموقع«بعنوانتيموقعكيينام گذاريبرايحرفه
به نگهايموو م» قرمز بودن«نگاه كند، ادينمايموج مذكور دقت و و عدم نفوذ به درون باندايآ نكهي،  NTZموج توان حفظ خود

.ريخايرا داشته است

ا ا نجاستيحال نكته تاديباد،يرا دارتيموقعكييقصد بررسكهيبه بعد هنگامنيكه از راM1وM5و M15ميفرميهر سه
آديينمايبه دقت بررس اكيهرايكه تانياز ر؟يخايقرار دارند STRطي، در شراميفرميسه

زيو سپس جدول تهيبراريرا بصورت مديينماهيخودتان و جذاب زانيكه شينما STRرا برحسب درجهتيهر موقعتياعتبار
:دهديم

تع STRدرجهميتنظ جدول :تيموقعتيمرغوب زانيمنييو
از: باشد STRبصورت M15اگر فقط-  STR*1يعنياست درجه اولقدرت بازار

دوM5و M15اگر- از: باشند STRهر  STR*2يعنياست درجه دومقدرت بازار

سهM1وM5و M15اگر- از: باشند STRهر  STR*3يعنياست درجه سومقدرت بازار

ا نكهيا و از پارامتريجدول فوق چه استفاده مييچه كاربردها» STRدرجه«دارد بسيرا واريتوان استخراج نمود، مفصل است
و دو جلسه امكان گفتن همه آنها وجود نداردكيدر  .جلسه

بدنياما اول ازنيتريهيو !مناسب تر استيهاتينمودن موقعنيمسلما گلچ» STRدرجه«استفاده

ا م STR*3طيكه در شراييشنهايصورت كه مسلما پوزنيبه م شونديگرفته بس زانياز و اعتبار بهيشتريباريصحت نسبت
و همچن STR*1يشنهايپوز و اهداف معامالتنيبرخوردار خواهند بود نيباالتريتارگتها به ارمغاندريتريتوانند برايمزيرا
.اورنديب

ميقرار داشته باشد به معن STR*2طيدر شراتيموقعكيواضح است كه اگرنيهمچن بريآن است كه توان عالوه
PTM رويزمانفتيشكياستفاده از تكناستاندارد با هاي، بر و دره . خود را ثبت نموديشنهايپوززينM1يقله ها

اياريبس ايحرفهايمدت از البالنياز دوستانتان در پنيمن به ايموضوع ، كه پس از اطمنيبرده اند كه از نانيروش را
STR تا هاM5و M15ميفرميبودن هر دو و دره .ميناميم PTM-2ميرويمM1يبه سراغ قله ها

م PTM-2در ازيميحتيرا داشت، همچن)پيپ70+30بعنوان مثال(يبلندتريتوان انتظار تارگتهايعالوه بر آنكه توان
نكيهمان ابتدا،  .خود اضافه نموديدوبخششنيبه پوززيواحد حجم
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ا در نصورتيبه از PTMكه اگر بعنوان مثال م2*0.1با حجميدوبخششنيپوزكياستاندارد همميكرديالت استفاده ،
م نيالت 0.1شنيپوزكيميتوانياكنون روزياضافه را هايبر هايقله اميياضافه نماM1يو دره كه حجم مجازيبه گونه
.رددگ3*0.1مان در مجموع برابربايمعامالت

تايزمانفتيشكيبا تكنشنيه به آنكه بخش سوم پوزباتوج پاكيميفرميو در حدضررنيتر گرفته شده است، بنابرانييدرجه
ن هايو برمبنا،يكمتر از حدضرر دو بخش قبلاريبسزيآن و دره . گردديمنييتعM5ايوM1يمهايفرميتايقله ها

منيا مديشدشيكه عالرغم افزا شوديموضوع به نوبه خود باعث و معامله، حدضرر مجموع معامالتيسودآور زانيشانس
.ابدينيچندانشي، افزاينسبت به مقدار مجاز قبل

ن تر كوستيچه با گردند،يمپيپ70وپيپ50يكه عموما وارد سودهاييطاليهاتيكه موقع ابديدستيبه روشدرياگر
رسفيضعيهاتيموقعكهيگرفته شوند در حاليبزرگتريحجم معامالت بدنيتر كه احتمال به استاپ است، با حجم شتريآن ها

س! گرفته شونديكمتريمعامالت چنيمعامالت ستميو هم اكنون رونيشما !!شما قرار داده استاريرا در اختييايراهكار

دراريبس» STRدرجه«يكاربردهاريهمانطور كه گفتم سا وكيمتنوع تر از آن هستند كه بتوان متن به همه آنها اشاره نمود
همنيبنابرا م زانيمنيفعال به سعميكنيبسنده پايدر طول ده روز باقميكنيميو انشاهللا هم-كيتاپانيمانده تا البته اگر انشاهللا
و هم احتماال بندهكيتاپ و در دسترس باشد سا-!!!!! موجود نمواريبه .ميياشاره نمازيرد

ايآتيروزهايآنچه كه از شما براانيدر پا انيانتظار دارم چننياست كه از شيپيهاتيموقعهيكليرا برايجدولنيبه بعد
سعميخود تنظيرو و ، .ديينمانيخود را به نحو احسن گلچيروشيپيهاتيآن موقعيبر مبناديكنينموده

پايپس از سپر ، بعنوان مثال در بگيشنهايآمار از پوزكيهفته،انيشدن چند روز ببديريخود مدينيو ز زانيكه و انيسود
ر؟يخايداشته اندينسبت معنادارايآ STRشما با درجهيشنهايپوز

، برايدر دفترخاطرات معامالت كنشنيهر پوزيخود آديبه دقت مشخص ؟ STR3از درجهايكه و STR2ايبوده است اي؟
STR1 ؟

آديسيدر كنار آن بنونيو همچن تاPTMيمذكور را برمبناشنيپوزايكه و در اM5ميفرمياستاندارد ايد؟يشكار نموده
رو PTM2يبرمبنا هايو بر و دره ؟M1يقله ها

م Commentsوجود دارد بناميانهيگزدريدر متاتر NewOrderدر پنجرهدياگر دقت كرده باشيحت عباراتديتوانيكه
اليمتن ، در حد دو ، در آن پنجره درج نمايموردنظر خود را .دييسه كلمه

م زيحاتيخود، توضيشنهايپوزيبراديتوانيبعنوان مثال :دييرا در پنجره مذكور اضافه نماريمانند

PTM1+STR1 

PTM2+STR3 

PTM1+STR2 

.و . .

:نوشتيپ

اانياكنون كه در حال به پا بنيرساندن سنيمقاله هستم از و همچنيشنهايفوق، پوز گناليچهار . فعال شده اند وروينيفرانك

همشنيخوشبختانه پوز و پوزپيپ30درحدود نجايفرانك تا پايفعال در حوالزين ورويشنيدر سود فرو رفته است، و صفر دست
.زنديم

و گلچ !ديخود باشيمعامالتيهاتيكننده موقعنيموفق

 *./ن*م*پ
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:STRدرباب درجه شتريب حاتيتوض
سديدانيم پكيتاپيگنالهايكه عادت ندارم پاييگنالهايسژهيبومينمايريگيرا  !! باشنددهيرسانيكه با سود به

ب STRدر ارتباط با درجاتيكه در متن قبلياما باتوجه به آنكه احتماال بحث نانيخدمتتان حيو توضنيبه تمرازينمودم،
سيدارد لذا اكنون كه چند ساعتيشتريب ن گنالهاياز اعالم آن نستيگذشته است، بد بازاريفعلتيبه وضعينگاهميمجددا
:ميينمايمذكور را بررسيگنالهايسيينهاجيو نتامياندازيب

م ويگنالهايسدييفرمايهمانطور كه مالحظه سپيپ30در حدود ورويفرانك و ناياستراليگنالهايدر سود فرو رفته اند،  وزلنديو
.سود كسب كرده اندپيپ50در حدود

را كسب كردهپيپ+ 160معادليمجموعا سودد،يگرفته باشيخودتان را بصورت دوبخشيشنهايبعنوان مثال اگر پوزيعني
بديباش .مانده باشديهمچنان باز باقزين تانيشنهايخش از پوزو البته سه

سیبند جمع :فوقیگنالھايسود حاصل از
: ورودالري-

+30= سود بخش اول

.همچنان باز= سود بخش دوم

: فرانك-

+30= سود بخش اول

(صفر= سود بخش دوم رس. بادنيچون پس از به تارگت ترديبخش اول .)ديكرده باشنگيلياستاپ بخش دوم را

: وزلندين-

+50= سود بخش اول

.همچنان باز= سود بخش دوم

:اياسترال-

+50= سود بخش اول

.همچنان باز= سود بخش دوم

سيبرخيمذكور بصورت متفاوت برايشنهايعلت آنكه تارگت بخش اول پوز باگريديبرخيوبرا30برابربا گنالهاياز 50برابر
سكيهريبازار برا STRانتخاب شده است، اختالف درجه .مذكور بوده استيگنالهاياز
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سياگر خاطرتان باشد برا ن STR، درجه گناليهر سزيمربوطه را .كرده بودمهي، خدمتتان ارا گناليدر لحظه اعالم

ا گنالهايس ندهيآتياكنون كه از وضع و بقول معروفميخبردار شده  STRدرجهنيبيرابطه معنادارايآ» معما حل شده است«،
س م گناليهر سيسودآور زانيبا م گناليو اعتبار آن د؟ييفرمايمشاهده

 شده اند؟يبلندتريداشته اند موفق به كسب تارگتهايباالتر STRكه درجهييگنالهايسايآ

آ ميباالتر STRكه درجهييگنالهايسايو از همه مهمتر و اطم زانيداشته اند از يروند جار افتنيدر ادامهيشتريب نانيثبات
 برخوردار بوده اند؟

س گنالهايس STRبهتر باشد كه درجهديشا :مينماياداوريمجددا خدمتتان گناليرا در لحظه فعال شدن

پيپ30:ييسود نها>= STR*1: وروي-

پيپ30:ييسود نها>= STR*1: فرانك-

پيپ50:ييسود نها>= STR*2: وزلندين-

پيپ50:ييسود نها>= STR*2:اياسترال-

س س ورودالري گناليالبته درمورد ول STRدرجه گناليدرلحظه اعالم دقياز درجه دوم بود و قبل از فعال شدنقهيبعد از چند
به گناليس .افتيكاهشكيدرجه آن

م M15-M5-M1سه گانهيمهايفرميتاطيشراسهيرا از مقا STRهمانطور كه عرض كردم درجه .مياوريبدست

ز سM5ميفرميتاريدر شكل و درجههيفوق را مجددا خدمتتان ارا گنالياز هر چهار ، STRكرده ام را در لحظات مختلف
ام تاني، براM5ميفرميبسته به قدرت بازار در تا :مشخص نموده

تايرا كه مربوط به لحظات STR*2طيدر شكل فوق شرا ، STRطيدر شراM5و M15ميفرمياست كه هر دو قرار داشته اند
هابا  ام سبز رنگيمربع .مشخص نموده

ضعزين STR*1طيشرا مفيكه لحظات آم تانيبرارنگ قرمزبا دهديتر بازار را نشان اميزيرنگ .كرده

ميبا اندك سديشويدقت به وضوح متوجه ناياسترال گنالهايكه تريقويگنالهايس وزلنديو و مرغوب زيتر طيشرارايبوده اند
س و بعد از فعال شدن .بوده است STR*2، از درجه گناليبازار در تمام لحظات قبل

سوياما بعنوان مثال برا يروند نزولنيبوده است بنابرا STR*1بازار از درجهطيباتوجه به آنكه از همان ابتدا شراسيفرانك
پامتيقيبازار نتوانسته است به اندازه كاف نتنييرا به همراه خودش به سمت و نشنيپوز جتايبكشد صرفا پس از ورودزيمذكور

بالپيپ30يبه حوال .به سمت باال باز گشته است فاصلهسود،
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س ويبوده است اما پس از گذشت مدت زماناز درجه دوم گناليسقبل از فعال شدنطيشرازين ورودالري گناليدرمورد اندك
دقشيپ ا STR*1طيدر شرايلحظاتيبازار برا قه،ياز شكسته شدن سقف پانزده يبرايخود هشدارنيقرار گرفته است كه

ا و در جادياحتمال كاهش قدرت بازار .بوده استمتيقيو ثبات روند جار استمرارتزلزل

ب سنيخالصه آنكه از س گناليچهار ، ناياستراليگنالهايفوق قرار داشته اند STR*2طيكه در تمام لحظات در شرا وزلنديو
تريقويگنالهايس و معتبر سيتر و درواقع تريگنالهايبوده اند ميمرغوب ،يبه شمار  رفته اند

س ويگنالهاياما درباره انينچديبا ورويفرانك سنيگفت كه ضع گناليدو و اعتبار و بنابرايترفياز قدرت نيبرخوردار بوده اند
سنيبه گلچدريترليدرصورت تما با گنالها،ينمودن اديقاعدتا سنياز  PTMطيشرايرغم واجد بودن تماميعل- گناليدو

م- استاندارد .استشدهيصرفنظر

س كنميمديتاكگريد كباري با گناليكه هر چهار و بعنوان مثال برا PTMفوق كامال منطبق ،دريتركيياستاندارد هستند متوسط
ا سنيشكار همه گديبا گناليچهار . رنديدر دستور كار قرار

تريبحث فعل ايدرهايما صرفا در ارتباط با آن دسته از ، ترجياهياست كه با روحيحرفه و وسواس گونه يمحيمحافظه كار
نيهاتياز موقعياريدهند از بس ، عمده سرمايتا در ازانديو نامطلوب صرفنظر نمامهينصفه بريو انرژهيآن خود را صرفا

كييگنالهايسيرو و مرغوبهمتمركز سازند . برخوردار باشديكافتياز اعتبار

و با تاك دوارميام رويمضاعفديهم اكنون تر دگاهيدم،يفوق داشتيگنالهايسيكه بر گينسبت به مقوالتيواضح يريچون اندازه
، تع و نحوه گلچ گناليسكيتيمرغوب زانيمنييقدرت بازار ، برايهاتينمودن موقعني، .شده باشد جاديا تانيمختلف

غ و !!دينباش:دينه ببخش!!ديباش رمجازيموفق

.ديموفق باش:يعني .  !!!!دينباش رمجازيغيول.

./ن*م*پ

 .....................ادامه دارد

:منبع
http://forum.iran-egold.com/showthread.php?t=8506 

:در صورت فيلتر بودن آدرس باال به آدرس زير مراجعه نماييد

http://iran-egold.com/forum/showthread.php?t=8506 

******************************************************************* 

:صفحه شخصي مولف در سايت ايران فاركس

http://iran-egold.com/forum/member.php?u=23900 

:صفحه شخصي گردآورنده در ايران فاركس

http://iran-egold.com/forum/member.php?u=3381 
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