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 ��م �� دو���ن ��ی�

 

�رگ ا�� ای� ���ب ����� ��� ��� و ��ری����� . 

)��3 ای� دو ا��را)2ی�1 $+روف ��زار "�ر�� �����  2006 ای� ���ب ی,� از $+*ود ��( )'&&� در ز$�#� "�ر�� ا�� �� در ��ل

 .�*4 ا��

اح��Bل ��A)ر6 در $�"��5  $� @�?ر �<�ن $��1زد �� ���� )ح��> ه�،���1: ه� و ),#�,6�8 $+�$�� 7ر6 "35 �� د���ل  ���ب ����م ای�

 . ه� *#�1� DE+�� در $�"��5

 

@�د را از د�� زی�ن د4 �ر$�ی�  ��5 در $+�$�ت زی�ن د4 روزه�و ح�� $�4 ه� �H"<�ر6 $�,##* )� �� یG ی� F#* $+�$�� $+�$�� 7را�� �� در

�J�( م ای� ���ب�� ��8ر ا�� �� ��F از هر <�E *#ه*� *##�. 

���* ��,� )#�8 $���ا�* اح��Bل ��د �Nرا از اح��Bل زی�ن  ه�M ���1: ی� )ح��> ��$� در��� ����Bا�* $��BL $�"��5 در ی$�+$ G�� K#$رد

 .  ��د�� $+�$�ت $�+*د ��د ده� Nن �N,�ر ��<�ر �#* )� در دراز $*ت و

  67د ه	34 ا��ز) (&ه0& ی/ -.�-,� +	(&) +� +�ز(&) 
'&ی$.1

 

 را حPK �� ��دت را حPK ��،��دت را حPK ��،��دت:�� ��ر ),رار �#�*

 �B� �T�H را زد4 40ر"�� ا�� و�� �+* از Nن �ر7<�� و ح* زی�ن   R�H ��د30ه���F M �*)ر از ای� ���1 �� ���#�* $+�$�� ��B ا��*ا در 

 .6��F ��#F را )Vر�� �,رد4 ای* ���1ر @�ش ���� ه��1*  ا7ر ��B )� �#�نا��

دارا6 حر��ت  ��زار "�ر��.Nن F� )&�ر �#�* ا)�Kق $��"�* و ���B� ��$�� از $*یری� �ر$�ی� W�+X ا�� F#�� ح���� ���1ر ��<�ر از

�*ی> �� زی�ن( �5�Eد *#F 7رد�* �ری+� ا�� و ��د ه� $���ا�#* در. 

  .ی� �را6 حPK �ر$�ی� @�د ��ی* �� ای� �,�� )�J� ا��* دا��� ����*�#��ر ا

4*$N ��*� 6د ه��� PK7ر6 ح ��ا�* ا���� $+�$�E 15ا��،ح�� ا7ر  ی,� از*��� R�H . �� *�#� ا�� )&�ر �,B$15 5*ار$ R�H 

�*ی> $�<�د �� $5*ار R�H 150�( <��E �� 15$+�$�� ه��B  10 ا�*�� ا�� و�� در ?�( R�H �8 ا��J. 

و�� ا��س $+�$�� 7ر6 ه��B ا�� . دی*B$ 4�7,� ا�� ��B را �� ی�د $�در ��رگ @�1�1 ��#*ازد �� �H �#H �#Hل ذ@�ر4 $�,#* ای�

�� �^�J �( ر����* و� <Eح*ا �زی�ن ه�6 @�د را � �وری* �N ��*� ���H ا�� �,B$. ���B� ل�H ای� �� *�#� �J�( *ح�� ا7ر .��ی

��زار حPK �#�* در�� $_>  ��B ��ی* @�د را در ای�.� �� �#�ان ری�5D#$ G1 �را6 از د�� دادن )+ریW �رد4 ای*�B $5*ار6 ���* ��

�8� a#V�$* و او��� ه*"` ز�*4 $��*ن ا��J در �ر��ز6 ��.  

 روش )�WE �<<� ی�او��� .$+�$�� ��B هر�7 از �ر�*4 �� ��ز�*4 )�*ی> �<�د دو روش ��د4 �را6 ای#,�ر و�Jد دارد �� ���b $�<�د

Trailing stop ا��. 

Gاز ی `�� �B� $+�$�ت �ا�� � �$�a#* دو$� $<��5 از او�� ا�� و �را6 ه��� ��ی�.$+�$ �>>� WE�( Trailing stop  ی,� از
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 .���*6 در )�WE �<<� ای� ا�� �� ��B یG ه*ف ��B�E او��� دا��� ����* �,��.��8ری� رو�6�8 حPK ��د ا�� 

 

 �(even)� �D5� �ر �� �ر R�H  *�#� <5�#$ ��د ،ح* زی�ن @�د راR�H 15 ���* ،�� ر��*ن $+�$�� ��B �� 15ه*ف �B� ��B�E ا7ر  $_�

. 

 ���1ر ���� ا�� و $_> ای#,� اص� وارد $+�$�� �<*4 ای*،ا7ر �B�E در �8J ��د ��B ا7ر �B�E �ر7<� و ��B از $+�$�� @�رج �*ی*

دیaر از ��د @�د را حPK $�,#�* و �� )*ریt �ر   R�H 5R�H ��دی,�ر $� Nوری* و R�5 �� ��د ��B ح* )�WE را  5Hحر�� �رد �� ا"�ای` هر 

  .��د DE+� @�د $� ا"�ای�*

دو $+�$�� $<��� دا��� ����* $���ا��* �را6 هر �*ام ه*ف �K�$ ��B�Eو)�  $_� ا7ر ��B.روش دوم حPK ��د $+�$�ت F#* ��7� ا�� 

���+( *�#�. 

 R�H و ه*ف ��B�E دوم $���ا�* دور)ر 20 ی� ��15د $_�  ه*ف ��B�E اول $���ا�* ���1ر $ح�"u� ��را�� و ��دی� G� �D5� ورود )+���

�B� ع�BV$ وری* ا��'�ب ��د )� درN ��*� �� .���ا��* �1�� ریG1 �� ��زد4 $#��

��B�E او��� ه*ف �� �B�E ��E*  و� ��1� ��ر��* و او��� $+�$ �Bورود� �D5� �� دوم را ��ا��* ح* زی�ن $+�$���$ �B�  *ی��B� <5�#$

 .��د �#��ر ای� ��B هر�7 ا�Jز�B� 4*ه�* �� یG $+�$�� �ر�*4 �� ��ز�*4 )�*ی>

$+�$�)� @�د و ��E( ز$��� $�رد ا���Kد4 $�5دیر دیaرR�H   6 ذ�ر �*4 وح� $#�ل ���1 و ��B $���ا��* �ر ا��س روش15ا���� ای� 

 R�H 15$*ت ه�Bن   R�H ?�( $�,##*،در ح��� �� �را6 $+�$�ت ��)�1004 ی� 50$*ت ه*ف او��� ��ر�7ر6 $_>  $+�$�ت ��#*.�ب �#�* ا��'

  .$5*ار $#���� ا��

__________________ 


�	�3 رو= >6ل +� س���9ر =�� �+ &��6 �?0
  +�زار 

2.A�6- B4ن زد�D06د و هE0- وز	0< FG?- =6د+�)  

 

. د�� ر"�� ا�� ��` از زی�ن ه�ی� ا�� �� �� دAی> دیaر �� و�Jد N$*4 ا�� ه�ی� �� �� د��> $+�$�ت ���� از ه��Vن زد�7 از�Hل 

Gارز ��ال �#�* از ی �KJ G@ری* ی ��6 در $�رد �*�� .$+�$�� 7ر $

 ."ا��  و و�E �رN �>7ن�� ا�*از�H �"�� 4ی�� N$*4 ا��:"x��H دیaر @�اه�* �#�* F#�� ا�� ��H'� �� ��` از هر

  .@��ل Hردازا�� ��F A�B+$ �$ �1<: @�د را �ر F#�� دAی�� $��#*ی: �Fن �z 6��Fر از یK( G,ر

���aF :�#��ا"راد6 �ر�'�،��ه� ش و �1Jر در )�Vرت @�د در �BEر @��� ه�A 6س و�7س ��  )ح�ر $� هر�B� WE��$ �7<�د از ای#,� $�

 .,##*��$� $��Kوت �B> $� ��7� ا6

�"�Xر اAد G4�7 ی M)� �#�ن ه� �ا�* از د�� دادن  �را6 $ردان و ز���� � �ردا@�T� 6��F 6ر در 10000�رA10 د ��F رو6 $�� رو�� �5�Eد 

���V� �1��. 

 . ،�� �BEر ��زا�� @�ر4 و ��$+�5ل )�*ی> ���* �J ���� از ه��ه� و ه��Vن b��� ��+BJ $�<�د �� ای� ا"راد ه<��ر و $+�5ل

��*6 دارد ا��<�ر $*اوم ا@��ر و Xری( اهر$� ���1ر ��A )�}�ر ��$� $<���8 رو6 $+�$�� 7ران  �����24��زار "�ر�� �� "+���� $.  
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$+�$�)� $���ا�* و��E $+�$�� 7ر رو6 ��ار �رد ا�� ،$�J( ��د ه�F  6#��.$+�$�� �ر ا��س ه��Vن زد�7 �� و�Xح ی�BE Gر ا��

 .��زار �ر7ردا�* )#�8 یG زی�ن �zر $#�uر4 $���ا�* �> ��د ه�6 ح�ص�� و �ر$�ی� $+�$�� 7ر را ��و��  ��ر�7 ��� �<�د

 

�� �� �Hی�ن ر��*4 ا�� ای� �ر�u� ��}7ر دا���ن ه�6 $�+*د6 ا�� از �BEر ��زا�� ���E ��Bر��ن �� ح��. ~D#$ 67ر ��در $+�$

 .زدJ�$ �7( ����د�H 6روز $�<�د و ه��Vن

 

�� ���ی$�+$ t�� �5D#$ ه�Bار4 $'�&ر)ر از $+�$�� �ر ا��س ه��Vن زد�7   $�ارد ای� H#* در ��)�4 $*ت صح�ح ��F �1رادر ���1ر6 از

 .�,� Nن در $�ارد ��<�ر6 $<�ه*4 $�<�د در وا�E.ا��

�*4  4 ا6 از ��@� ا��ر�رد ه�6 $��ا�� Eرار ��aرد در ح��� �� $+�$�� 7ر $#�5D در ز��Vر یG $+�$�� 7ر ه��Vن زد4 $���ا�* رو6 @3

 .ا��

 .و�� ���V� ��8ی� ه�B<� $+�$�� 7ر ه��Vن زد4 را $���ب $�,#*

 

7ر ه��Vن زد4 ه�M 4�7 ��` از یG ی� دو  �� $+�$�� 7ر $#�5D $�*ا�* �� ��aF� زی�ن ه�6 @�د را $ح*ود �#* در ح��� �� $+�$�� Fرا

  $+�$�� )� ور�,�a�1 ��$> "�ص�� �*ارد

:�#��$+�$�� 7ر ا�W یG $+�$�� 7ر ه��Vن زد4 ا��،او حر��ت �B�E را .��زار �B> $�,##*  هر یG از ای� دو $+�$�� 7ر ��aF� در���ی�* �

 .$�,#* و �� Nن وا�#` �<�ن $�*ه* اح�1س

�B�E �� *�#� ح�ل "رض EURUSD �$ `*ت ا"�ای� �ر".ی��* � A�� *از ح `�� �B�E �� *#,�$ ن زد4 اح�1س�V7ر ه� ��و $+�$ ��

�� :�B&( رد�a�$ روش" ��$�+$ Gم ی�Vا�. 

`�H 7ر ��` از ��ر $�رود و $+�$(A�� :ز ه�� �B�E ن زد4 $�<�د�Vه�. ��$�+$ �H رار داردE ���Vدر ح��� @ری* ه� �از 7{�� `�� �B�E

��� ا"�X� EURUSD *#,�$ $5*ار ��<�ر6 7رE 6"روش ه� �رو�* و �K�$. 

WE��$ �B�E د و�� �� حر���>�$*#,�B� �>7ز.�� �B�E �� 4*� ��BD$ `�H از `�� Aن زد4 ح��V7ر ه� ��د ر��*4 و  $+�$�@ W5�

 .�� زود6 ��ز $�aردد

 

��� $� ا"�ای* �#��ر ای� $+�$�� "روش ��$� را �� دوE ��$�+$.ر $�رود و(A�� :ز ه�� �B�E �� *#,�$ 4*ح�1ب  ���87ن وح<� زد4 $<�ه

��را $�ر��J ��ل $�<�دJاو ا . 

*+� ���� *#F EURUSD د $�ر�* و ��5ط�@ W5� ��  *#,�$.*��,�$ ن زد4 دو د��� �ر �ر @�د�V7ر ه� ��$�+$ 

��#* �B�E �*ون�$ �� ��E* در ح�ل ��ه` ی�"�� ا�� و��� �او )�ان "روش دا�� �ن �N. 

  .$#�5D  داد4 ��د �� �� روش)<'�� داد4 ��د و�� ��B�E W5 را ��A�V� و �� ه��Vن زد�7 )<'�� او )���ر �8J را در��

او ه: ",ر $�,#* �� .�را�u#( 6: $'�?ر4 و �D5� ورود �� $+�$�� ا���Kد4 $�,#* در $�5�> $+�$�� 7ر $#�5D از )ح��> ),#�,� و �#��د6

�B�E EURUSD ن @�اه�: ��دN �>7زود6 ��ه* ��ز �و � �ر"� A�� *از ح `�� .�,�N 6�J �� ر و��T� ر4 و�3 ��زار��د ص�ر $�,#* )� ی,



 5 

 و �70� ��Bر از  RSI $_� یG �#*ل ��و�� در $�Vورت ���* ��a#���� �^Aر ی� ��ه` ��a#�ل ),#�,� واXح� $�#� �ر ��ز7<� $<�ه*4 �#*

�T� وارد ��زار ��د . 

 

��� �را6 )+��� ح*E �B�E W5� �5 ازD#$ 7ر ��$�+$ �V#د4 $�,#* )� $'�?ر4 @�د را $ح*و در ای�Kی*زی�ن ا���B� ا�*از4 .د �در ��� ح�ل او �

اص> �ر$�ی� @�د را �� @Dر  $ح*ود �#* )� در ص�رت �,�1 در ای� $+�$��% 2ه����ر ه�1 �� $'�?ر4 $+�$�� @�د را ��  ��"�

4��و "ردا ��ز �رد4 ���*،روش $#�5D او �ر$�ی� اش را حPK @�اه* �رد �#��رای� ا ��#*ازد،ح�� ا7ر او ه: $_> $+�$�� 7ر ه��Vن زد4 ا��

 .در ��زار $+�$�� �#* ه: $��ا�*

 

  .در ��زار ح�Lر �*ارد در ح��� �� $+�$�� 7ر ه��Vن زد4 $�ر��J ��ل �*4 و دیaر

��` از ح*  ��A�? �(*$ EURUSD �� ?�ل ��#�V$* �#��رای� ح�� ا7ر �B�E �,�� $8: ای� ا�� �� رو�* ه�6 ��زار "�ر�� $B,� ا��

 . ه: ا$,�ن دارد �� �را6 $*)� ا"�ای` ی��*���* ��ز  ا"�ای` ی�"��

�> از ورود �� ��زار ��$� $#�5D �#��ر ای� ا���uر �را6E �B�E �>7 ر ��ز� �#� .@�اه* ��د $<�ه*4 یa�� G#�ل ),#�,� $

� و�Jد ��B�E �� ا�*ازD$ �"�� 4��ب @�اه* ��د ،� از ��د یG حر��% B$80,� ا�� �D5� �B� �W5 را از د�� �*ه�* و�� �1( 

 .$+�$�� �ر ا��س ه����Vت را ���1ر ��J( )ر ����#* ای#,� $+�$�� 7ران $��*B$ 6,� ا��

  .$+�$�� $#6��F �8#( �5D ا�� �� $���ا�* $��Jد6 ح�1ب �8�N را ر"�� ر"�� ا"�ای` ده* حر"� ا6 ه�6 ��زار $�*ا�#* ��

  در ی/ -.�-,� ریس/ (J?0&% 2ه	H0+ 34 از 

 

( �$�B� ��BJ 7ر6 ا�� و در ���ای� ��4 $+�$*��E �5 �*4 ا�� ری�� ��� �B.ح�ل ��` از ه ��ا�_ر $+�$ �د��> ا�� � ��Bه ��

 .$�,##* 7ران زی�ن

t#H دو ی� ح��، Gد ی�� �د دارد ��J7ر6 $_��6�8 $�+*د6 و ����1ر �* از د�� داد4 ا�* در ��( $+�$� ��$�+$ Gل @�د را در "35 ی��. 

4�7 ���ی* ��E*4 ح* زی�ن  �ای#�8 $8: )ری� د��� Mه� �د2ه�1#* ��� �7{ا�� �H . درص*6 زیر�ارد �*� ���Bاه  ��5*ر در��ر4 $+�$F �B�

 .@�د $��BD ه��1*

ه� �Hی*ار6  $���ا�* �zر $+�5ل ����B� �E* ���1ر ��` از $*)� ا�� �� ��B ���ا��* در �را�ر زی�ن $*)� �� ��زار:"�Jن $�#�رد ��#� $��aی*

*�#�".  

ز�*�7<�ن ا��،�zNز $�,##* ای� )&�ر �7ه� @�د 4�7N و  ا�_ر $+�$�� 7ران او��� $+�$�ت @�د را �� ای� )&�ر �� ای� ه�Bن ��ر�7ری� $+�$��
 .�7ه� ��@�د 4�7N ا��

 دz*z� T� ���$ر� 6� ��B� �Eر را �*ون ",ر $�,##* �� ای� ه�Bن $+�$�� ا6 ا�� �� $���ا�* Nن ه� را $�����ر �#* و ���b ��د Nن ه�
*##�. 

 F� ��1 $���ا�* ز$�ن �,�1 دادن ���G ا�a���1ن )��J 3رج.��زار ��<�ر )�5ی� �*4 ا�� در ��زار "�ر�� ای� )'��ت �� اد���ت
 ��روس را "را$�ش �#*؟

Gروز ی Gا��1 )#�8 در ی�( *��H روس �� "روش�� �زار "�ر� ز$��� ��� ��+Eورد؟و�� واN ��*� رAرد د����$ x�( ��+Eای� ���1 ، وا �
  .$�<��* ا�_ر $+�$�� 7ران �Hل @�د را در یG ی� F#* زی�ن ��رگ از د�� $�*ه#* و از ��ز6 @�رج ای� ا�� ��

�ران زی��6�8 ��رگ )� F� ح* $<,> ا��J �� *ول زیر �<�ن $�*ه*J: 
 %33=��د Aزم �را6 ر��*ن �� )D5� �ر �� �ر زی�ن% 25در ص�رت 
 %100= ر��*ن �� �D5� �ر �� �ر  زی�ن ��د Aزم �را6 % 50در ص�رت 
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 %400= �� �ر زی�ن ��د Aزم �را6 ر��*ن �� �D5� �ر%75در ص�رت 
 %1000=زی�ن ��د Aزم �را6 ر��*ن �� �D5� �ر �� �ر% 90در ص�رت 

 �� �B� �� *�#� ر �روع �رد4 ای* و 1000"رضAر زی�ن �رد4 ای*500ی�  % 50 دAر��*ن � �را6. د �زم ا�� �A ر� �ر �� �D5� �500 رAد 
 .��د ��ری*

�ران % 400�� % ��75د و ای� ی+#� یG زی�ن % 100دAر6 ای� $5*ار ی+#�  500�� �ر$�ی� "+�� J 6ز دارد،ای� $5*ار6  ��د �را���
 .ا�� �� )5ری�� ��$B,� ا��

% 2��` از  �Bم �ر$�ی� ��8ری� را�V� 4ت ای� ا�� �� هر�7ی+#� ر��*ن �� N@ر @3 و از د�� دادن ) �� و�Jد N$*ن F#�� وX+�� ه�ی�
 .�ر$�ی� @�د را �� $'�?ر4 ��#*ازی*

ه: دا���   $+�$�� زی�ن دH 4<� �ر20زی�ن $�اJ� @�اه�* ��د،ح�� ا7ر  % 20$��ا�� )#�8 �� ح*ود   زی�ن10در ای� ص�رت ��B ح�� �� 
 .�ر$�ی� ��B حPK �*4 ا�� % 60����* 

$���ان  �� و�Jد6 �� ای� وX+�� �را6 ه�D$ �� M��ب ���1 و�� ه#�ز ه:.$��ا�� ���1ر ��در ا��  زی�ن�10 ی� ح�� در ح��� �� ��1
 �را6 ه��B زی�ن �رد4% ��75د �� �D5� �ر �� �ر ر��* در ح��� �� $+�$�� 7ر6 ��  % 80�� 
 
 
 
 

ر )�Vر)� ه�ی#� ه�^� دارد و ای� زی�ن ه� ه�ی#� ه��B� 6 ه.��د �ردن ���1 ه#ر $+�$�� 7ر5�N 6*ر �� در زی�ن �,ردن @�ص� �*4 در

 .ه#�1*

�� . از "رص�6�8 ��د Nور6 �� ا��6�8 ��زار �8ر4 ��ری* �#�رل زی�ن ه� $���ا��* در ��زار �����B� �E*،و��E در ��زار ���E $��*ی* $���ا��* ��

  .�$�� در ��زار ا��ی,� از �B8$ری� �Eا�* $+ % 2زی�ن ��  ه��B د��> ا�� �� $ح*ود �ردن


BJ0?J +� -.�-,� وارد و از Lن BM) �?0& و�N�9رج 67ی& +?�0د= (  

 

د4 ه� ��ل ا�� $+�$�� 7ران $�Tر�#* و اح�A�B �را6 د4 ه� ��ل دیaر  �#��د6 $+�$�� �#: ی� ),#�,�؟ای� یG ��ال ا���� ا�� ��

 .Hر��* ه: @�اه#*

در $�5�> )ح��> �#��د6 �+� $�,#* �� ا���Kد4 .��#� �#* � ا���Kد4 از داد4 ه���}7 6� �H`)ح��> ),#�,� �+� $�,#* N �B�Eی#*4 را �

 .ارزش N)� یG ارز را )+��� �#* از ا@��ر ����� و ا�E&�د6

ح� ���1ر دی*4 ای: �� ��ا$> �#��د6 )ح��> ),#�,� را ).ا�� �� x��H داد4 ��د ای� ��ال �� �*ام یG ��8ر ا�� ���1ر $<,��ر از Nن

�##* در ح��� �� )ح��> �#��د6 ���ا��1�  Eرار داد4 ا�* و ���+,� )ح��> ه�6 ),#�,� )�ا��1� ا�* �'��� حر�� �B�E را )ح��> ا�<+�ع

  .��ر6 ا��Vم ده*

ر دو در هB� $� �� @��� $�*ا��: �� هر دو ای#�8 $8: ه�1#* و ه.ا���Kد4 �#�* �#��ر ای� x��H $� �� ای� ��ال ای� ا�� �� از هر دو

 .�B�E د��� دار�* و در حر�� �B�E $�}ر�* حر��ت

ارا^� $�,#* در  را �*ا��: و از هر ی� G� �E�$ ا���Kد�B� 4 ی�: )ح��> �#��د6 یG دی* ��� از ��زار �,�� ���*6 ای� ا�� �� $�ای�6 هر �*ام

 .�,�ل �را6 �#���^� ��5ط ح�Xر ورود و @روج $#��( ا��)ح��> ),# ح��� �� )ح��> �#��د6 یG دی* ��� از ��زار ارا^� $�,#* در ح��� ��

  .در ی4�a� G )���ر ��B,##* و $+A�B ه�K� ه� ،$�4 ه� و ح�� ��ل ه� $+��ر $���B#* )ح��> ه�6 �#��دی�

رخ �8ر4 دAر را  "*رال رزرو �2004در اوا�3 ��ل .ا"�ای<� �رخ �8ر4 دAر ��د  رو�*2005�� �#�ان $_�ل ی,� از $8: )ری� $����Xت ��ل 

 .ا"�ای` داد و ا"�ای` �رخ �8ر4 را �zNز ��Bد 0.25%

 .ا"�ای` داد�* %2 �رخ �8ر4 را 2005)� �*ا�* رو�* ا"�ای` �رخ �8ر4 در �H` @�اه* ��د و ?� ��ل  �8�N �� زود6 �� ��زار ا�Jز4 داد�*
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 .  ادا$� ی�"��B( �?2005م ��ل ��  ای� @J�$ �>$ 3( �* �� یG @�ش ��#� �*ی* �1�� �� دAر �� و�Jد Nی*

  .�رخ �8ر4 را در ح*ود صKر �a� دا�� در $�5�> دAر ی� ژا�H ��د �� ���G $ر��N 6ن

و�� �� ای� .?� ای� ��ل رو�* ص+�د6�E 6 را )Vر�� �رد  USDJPY.ا"�ای` ی�"� 2005?� ��ل % 19در ���V� دAر در $�5�> ی� در ح*ود 

 .� �,> 7ر"���ز7<�� $�+*د6 �� و�Jد حر��ت

7ران "راه: ��Bد )� )ح��> �#��د6 را �� )ح��> ),#�,� �را6 �,�ر "رص�6�8 $#��(  ای� حر��ت ��ز7<�� "رص� ���1ر6 را �را6 $+�$��

 .Nور6 درN$���* ��د

��دی: �� "رص�6�8 )ح��> ه�6 ),#�,� �� د���ل "رص�6�8 @ری* در �W  $� $� دا���1: �� $ح�3 �را6 دAر ���1ر $_�� ا�� �#��ر ای� در

 .ص+�د6 "روش در رو�*

حر�� ��ز7<�� �,> 7ر"� و در�� در )راز "������T�  �F یG. ا�� 113.70 )� 101.70ی��B� G� ���1ر J�( <��E� رو�* ص+�د6 از 

38.2 %*� WE��$. 

Gی �D5� > �#��د6 ای���ر ا��س )ح� ��ا6 $#��( از $+�$ ���B� ورود �را6 @ری* ��د و )��#$ �D5�  ورود ی� @روج �ر �D5� ���+( �� 4راBه

 . ا��س )ح��> ),#�,�

رو�* ص+�د6  دور4 ���1ر $<,> ��د �� ���ان ��5ط �W و �� @&�ص ��B�E W5 را )<'�� داد و�� در F#�� ?� ای� USDJPY $+�$�ت

,� �را6 هBرا4 �*ن �� رو�* ��#* $*ت �#��د6 از �uر )ح��> ),#� 6�E ا6 ���1ر ��د4 )ر و در ��� ح�ل $+�A�5� )ر ی�"�� ��5ط $#��( ورود

  .�'�اه�: �ر ا��س )ح��> ),#�,� �� رو�* �#��د�K��'$ 6 �,#�: ��د ،�� N 6�Jن ��

&0?� PQ� را R0.S 6= و ی/ ارزT ی/ ارز �E0ه�  

 

�� )�F `B� )�: ه�ی� را�� راح�� ای� ه�ادار �� @��� $�*ا�* .@��� $�<#��* هر ه�ادار ورزش ��1��ل یG )�: $ح��ب دارد �� Nن را ��

��زد و �� F� )�: ه�ی� در یD� Gح Eرار دارد $� �رد،���$ A�Bه�ی� اح� :�( �F. 

�� و�Jد ای#,� ای� .H*ی* $� Nی* �� @��� $�*ا�* �� ��<�ری� ���� �رد در �رط �#*6 روB�( 6` در W�+X <��5$ )ری� ر�E( ای� ه�ادار

ص�دق ا�� و��E �� یG ار)` 6�E در $�5�> یG ار)` W�+X صN Wرای� $�,#*  در $�رد هر ر�E���صح�� $ر��ط �� ��1��ل ��د و�� 

 .ار)` 6�E ���1ر ��<�ر ا�� اح��Bل �رد

  .ای� دی*4�7 $� �1�� �� $+�$�� 7ر6 ا��

�KJ �� 4ار�B$�,#�: ه ��در ��زار ارز $+�$ �$ ��Eو G$+#� @ری* ی �� ��ن ا��ارزه� �ر و ��ر داری: ،هر $+�$N <��5$ ارز و "روش ارز  

 . ،�#��رای� $� $�ی> ه��1: �� یG ارز ���ا�* یG ارز دیaر را $���ب �#*

��لE از $�"��5 ا7ر �^A�� ل�Bاح� �� ��Eو ��$�+$ G@��ر ��زار "�ر�� ای� ا�� ی�� �6 در $�5�>  �#�: ��E ارز G$> ی�� �را4 ا�� �Bه

*��� W�+X ارز Gی. 

ا@��ر ا�E&�د6 $ر��ط �� هر ارز .��B,#* "�ر�� �� ارز �<�ره�ی� �ر و ��ر داری: �� �رای3 ا�E&�دی<�ن �� ی,��ر4 )���ر ر@���'���� در ��زا

 . ا$���ز Nن ارز ه�1#* هر روز ا��م $�<��* �� �� $+#� ��رت ه�6

W+X ر��  .#*ا�E&�د یG �<�ر را �<�ن $�*ه ��8ری� ا@��ر E*رت ا�E&�د یG �<�ر و W�+X )ری� ا@
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هر @�ر ا�E&�د6�E 6 د��> J*ی*4�a�. 6 �ردن صرف �� ا@��ر ا�E&�د6 ا�� �KJ �ردن یG ارز 6�E �� یG ارز �B� �$�8K$ W�+X~ )ر از

 .$�<�د �<�ره� �را6 ا"�ای` �رخ �8ر4 $�*ه* �� �� ���� @�د $�J( E*ر)B#* �*ن ارز $ر��?� �� ���G $ر��6

�رخ �8ر4 ��1� )ر ا�� و ا7ر ای� ا@��ر @��� W�+X ���#*   ���#* د�� ���G $ر��6 �را6 ا"�ای`در وا�E هر F� ا@��ر ا�E&�دW�+X 6 )ر

��ر @�اه* ��دV$ 6ر��$ G��� *رخ �8ر4 را ��ه` ده� ��. 

  .�Fن �رخ �8ر4 �� ���� در W+X ی� E*رت یG ارز )�}�ر دارد.ا�� رو�* N)� �رخ �8ر4 ی,� از 6�E )ری� $حر� ه�6 ��زار ارز

�� �#�ان $_�ل .یG ارز 6�E �� یG ارز J�( W�+X� �� رو�* �رخ �8رN 4ن دو ا�� 4 �ر )�J� �� ا@��ر ا�E&�د6 را4 ��د4 )ر �KJ �ردن��و

 . �,�1  دا$#� @�د را�2006� A�B+$ در یG دا$#� $<'� حر�� $�,#* در او��� "&> ��ل  �KJ EURGBP ارز

Hن ارو�F ق ا"��د�K(ا A�� �B� �� �1,� ری����� �رخ �8ر4  � ا"�ای` �رخ �8ر4 ی�رو را درای�� �د در ح��� ��B� ز�zN د6 @�د�&�Eر�* ا �H

 . ا"�ای` داد4 ��د و ای� ا"�ای` �� �Hی�ن @�د ��دیG �*4 ��د 2005  و اوای>2004@�د را ?� 

د��> ا@��ر W�+X ا�E&�د6  ��ه` ��� �� ��ه` داد�* و اح��Bل ادا$� ای� 2005ا�a��� �رخ �8ر��H 4* را ?� ���7N  در وا�E $�5$�ت

  . و�Jد دا��

�� *� b��� ای� رو�* �رخ �8ر4 ای� دو ارز EURGBP �#$رد  دا�a� رارE 64 در رو�* ص+�د�$ *#F 6ای� )���ر �رخ .$�+�رف @�د را �<,#* و �را

 . �,> ��aرد  W�+X�ر ا��س �KJ �ردن یG ارز 6�E �� یG ارز b��� EURGBP �* �� ی$�+$ G�� ��Kف رو6 �8ر4

$*)� �� ?�ل $� ا��KJ *$�V �ردن یG ارز 6�E �� یG ارز W�+X  از Nن � �J� �Eت ی� W+X ا�E&�د �<�ر ه� �ر ا��س رو�* ه�6 ا�E&�د6

  .رو�6�8 ��د Nور6 در ای� ��زار $� ���* ی,� از $#��( )ری�


ح,V $0,ط B?.م ی�N?زود ه BMو Y0ح,0$ صح
  

 

ا7ر $+�$�� 7ر اE*ام �� "روش ی�KJ G ارز �رد4 ���* و Nن .دروغ ��B �7ی#* در �uر دا��� ���* �� ��B>F` هر�7یG $+�$�� 7ر ��ی* 

��ل �#* ��8ر زی�ن او �روع �� ص+�د �#* ،$+�$�� 7ر ا����4 �رد4 ا�� و هر F� زود)ر ا����ه` را �KJ ارز ��E. 

�,�N <�ر از�� ��در ��زار "�ر�� رو�* ه� $� )�ا�#* @��� �J�$   *#$�V#�� ?�ل �ر ���ی#* �u�. #�ان $_�ل در ��ل� �2004� EURUSD  Gی

6�E 61.2000دا�� و از  حر�� ص+�د �ر��*1.3600 � . 

 7ران �#��د�B� 6 )�ا��1#* ��� ای� حر�� را در� �##* Fرا �� �رNی#* ��@� ه�6 �#��د6 ای� ص+�د "35 در $*ت دو $�4 ا��Vم �*،)ح��>

  .دAر ��ددر �8J )�5ی� 

�ران ای� �1ر6 �� ا�*از4 ��"�  �� و�Jد ای#,� �1ر�V( 6ر6 �� یG ر��رد د�� ی�"� و��J و ���N 6ه� �ب �ر$� ی}J 6ری,� �را$N د�&�Eا

 . J{اب ��د

ر ح��� �� ای� ر��*4 ��د د% N3.5$ری,� �� ��` از  GDP ر�* ���A�.�� ��و4 ر�* ا�E&�دN 6$ری,� ���1ر F<: �7ر )ر از $#5D� ارو�H ��د

 .��د %��1@� در ارو�H ح*ود 

�ران $�,رد ،از ?ر"� ی�رو 6�E ص�درات ارو�H را )ح� "<�ر  "*رال رزرو �روع �� ا"�ای` �رخ �8ر4 �رد4 ��د �� )�Kوت �رخ �8ر4 ی�رو وJ ر راAد

  .ص�درا)� �� ه�Bار4 یD5� G� �Eت �را6 ارو�H ��د4 ا��. Eرار $� داد
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  ر��*، در ح��� �� در ه��B ز$�ن �B�Nن ��<�ری� �رخ ��,�ر6 را از ز$�ن �5.2�#J�  N 65.7$ری,� رو �� ��ه` ��8د و از در ���V� �رخ ��,�ر

 .���8J دوم )Vر�� $� �رد

و�� �رخ ای� .و�Jد دا�� EURUSD $�+*د6 �را6 )�5ی� دAر در $�5�> ی�رو و "روش �� ?�ر @�ص� دAی>.�ر@� �� دیaر دو ر�BE �*4 ��د

 .ه: F#�ن �� ر�* @�د ادا$� $� داد �KJ ارز

  در1.1730 �� د�� Nورد4 ��د از د�� داد ��,� )� �B(2004م ا"�ای<� را �� ?� ��ل  �ر7<� و ای� �KJ ارز �� )EURUSD �8# ��8ی��

 . ��ه` ی�"�2005اوا@ر 

 �T�H را )حB> �#* ،و �*)ر از Nن 600$���ا�* "<�ر زی�ن "رو@�� ���*،Nی� او  1.3000را در EURUSD  �B�E ح�ل )&�ر �#�* �� یG $+�$�� 7ر

  �T�H را )حB> �#*؟ N 1100ی� $+�$�� 7ر $���ا�* زی�ن. ا��Vم 7ر"�� ���*2004 در �Hی�� �1.2500� "روش در �B�E  "رض �#�*

��8 در�� )ح��> �رد4 ��د�* و�� @��� $���ا��1#* در ��8ی� �� ��د �ر�#* هر دو N واN �#? ��+E$�� ای� ا�� �� هر دو ای� $+�$�� 7ران

 .از $��E $#��( زود)ر

 ��A�� ح��. ا��1:100اهرم $�*اول .��زار "�ر�� ��زار6 �� اهرم  �را��� �u"7ر از اهرم $ح� ��د4 $� �رد�* 1:10ا7ر دو $+�$�Kا�� 

�> از ر��*ن �� ��د $� �*�*% 88و  %46 د�Fر ��ه` �ر$�ی�E. 

�را6  �� ه��B د��> ا�� ��.)#�8ی� ��"� ��� �1�,� �� �E�$ ��دن Nن ��� ��$� Xرور6 ا�� دن )ح��> ��در ��زار "�ر�� در�� ��

 .$+�$�� 7ر6 $�"~ ��ی* �� �B>Fن @�د ا���Bد �#�*

 ح* )�WE اح�رام �a{اری* و �8J زی�ن ��B حر�� �رد ح�� ا7ر دAی> $+�$�� ��B ه#�ز �H�ر �J ���#* �� ��زار �#��رای� هر�B�E 4�7 در

�� ا��'�ب �#�*��#$. 

  .زود ه#�aم �را�ر �� )ح��> z�3 ا�� در ��زار "�ر�� )ح��> در�� و��

�+ Pا]3ودن (�درس �+ BDری&
  -.�-,� در ح�ل زی�ن را در^ �?0& 
�Qوت اس�	ا
\= ورود 

 

 ر�7 د�Fر ا����4 ا"�ودن ��در�� �� $+�$�� در ح�ل$+�$�� در ح�ل زی�ن را در� �#�* و ه )�Kوت ا��را)62 ورود )*ری�V �� ا"�ودن ��در�� ��

 .زی�ن �<�ی*

ی� ا"�ودن �� $+�$�� در ح�ل زی�ن در .زی�ن �� ا$�* �ر�B�E �>7 ا�� ی,� از ��ر�7ری� ا����ه�ت $+�$�� 7ران ا"�ودن �� یG $+�$�� در ح�ل

 . @�ف �8J حر�� $�,#* ح��� �� �B�E در

 $+�$�� 7ر ���Fر $�<�د $+�$�ت @�د را �� زی�ن ��<�ر6 ��#*د و ی� �*)ر Nن E*ر ص�ر  ا"�ای` $� ی��* ��در ای� �J زی�ن $+�$�� 7ر Nن F#�ن

��J7ر $�ر ��و $+�$ ��1� G�(�$ �(?�ر ا �ر $+�$�ت )��3 ��ر �7ار ���JA�� �� *#� ل ��د�� .  

در ای� �رای3 ���1ر6 از $+�$�� 7ران @�د ."را$�ش $� ��د$+�$�� �*4 ا��  $+A�B در ای� ح��� )ح��> او��� ا� 6� V#$ر �� ورود ��

�D$*)���8 را در �رای ��$+�$ �> و د��> ورود ���)ح �در ح�ل زی�ن $�,##* � ��$+�$ �4  در�7ر ا"�ودن ��V+$ 6رزوN 35" و �ر ی�"����( ��

  ���E $��*4 ا�� ی� ����1 �� $+�$�� 7ر را از ای� وX+�� �ره��*
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�( در ح�ل را�*ن ا)�$���> ه��1* در ح��� �� ��B*ا��* راه��ن از �*ام ?رف  ا �� ح���� )<��� $�,#�: �� ��B در ��B�$� ای� �رای3 ر

 .در $�1ر صح�ح� Eرار داری* ی� @�ر ا�� و Nی�

�> از در F#�� ح���� دو ا��'�ب و�Jد دارد ،اول ای#,�E �� *���� ده�* و ا$�*وار �$�1ر @�د ادا$ �� ���6ر ��را��J ر از� �ر6 در   ای#,aدی

 .Nوری* $�1ر @�د را �H*ا �#�*

 .��Bی�* ا����ه� را �� N$*4 ای* �ر7ردی* )� �� �D5� ا6 �ر��* �� ���ا��* را4 @�د را �H*ا را4 دیaر ای� ا�� �� دور ����* و $�1ر

�> از ای#,�E ردن زی�ن� �DE 3 ی��z �1ر$ Gی ���J�V� �$وت ��� ادا�K( دیر ای� ���@*���ا���� $B,� ا�� ��B �� ?�ر ا)�E�K . ��د $�

�B�E زی�ن @�د را  @��� @�د ��ز7ردی* ،ه�Bن ?�ر �� یG $+�$�� 7ر $B,� ا�� �� ?�ر ا)�E�K �� )���ر �8J $�1ر صح�ح را �����* و ��

 . ��زی�"� �#*

�> از Nن اح��Bل زی�د6 و�Jد دارد �� ��@�E و��  �ن ?�ر ��Bم ��د،ه�B( <���$�(ازا <�E 7ر ��ا�� $+�$ �,B$  

�ران زی�ن @�دJ اش را از د�� �*ه* ا$,�ن �م �ر$� ی�B(. 

��ل ��B "را)ر ر"�� ���* ،یG روش z�3 در ا�X"� �ردن �� یG $+�$�� درE <��E G1از ح*ود ری �� �D7ر6  ح�ل زی�ن در �رای ��$�+$

  .ا��

ای� ا��را)62 )ح� �#�ان ورود .زی�ن روش صح�ح� در $+�$�� 7ر6 ا��  ا���� �رای�D و�Jد دارد �� ا"�ودن �� یG $+�$�� در ح�ل

��@�#� �Vد )*ری�>�$ . 

�> از ورود �� او��� $+�$�� ،?رح ورود )*ری�V @�د را  )�Kوت ورود )*ری�V �� ا"�ودن z�3 �� $+�$�� در ح�ل زی�ن ای� ا�� ��E 7ر ��$�+$

 . ری'�� ا��

E �B� ا7ر �ای� ا�� � �Vت ورود )*ریA Gر6 وارد100000&* داری* �� ح*ا�_ر یAد   �را � :V10��زار ��ی* ای� ح ��ر6 10000 $+�$Aد 

��ر6��#$ �B�E ��a���$ �( *�#,>� *م ده��Vا� ���� Gرا در ی �(A Gی ��$�+$ <� �,�N 6�J ��،*وریN د�� ��. 

  .ا��را)62 ورود )*ری�V ��$�*4 $�<�د ای�

یG حر�� ��زE ��>7&* ورود �� ��زار را �را6 �8ر4 �7ر6 از رو�* اص�� دار�*  را6 $+�$�� 7را�� ا�� �� درای� یG ا��را)62 $�*اول �

�> از ادا$� رو�* @�د )� ��V ��ز7<� @�اه* �رد و��E �B�E *#ا�*�B�. 

 .*ری�B� �$ �Vی#*) �� د�� Nوردن $����B�E ��a $#��( اE*ام �� �,��1 حV: ��� $+�$�� @�د �را6 ورود �#� �ر ای� �را6

:Vح �� �Vا"�ای` )*ری �*6 ای� ا��را)62 ای� ا�� ���� �رح ری�6 �*4 و ح* زی�ن $<'&� ���  �,�? <�E ت در ح�ل زی�ن از�$�+$

 .)+��� �*4 ا�� �را��BV$ 6� $+�$�ت

  . ورود )*ری�V $� ���*اص�� ا"�ودن ��در�� �� $+�$�� در ح�ل زی�ن �� ا��را)�K( 62وت E&* از �H` )+��� �*4 �#��رای�

	0V Bس�?E)روا 	از (` P0?� اسa+ BSری� 	از (` �b)L Pاس cJ�-  

 

�� )�1 ای� ا��را)62 ه� رو6 داد4 ه�6 .و ���1ر J�( )��J� ?راح� $�,##*  $+�$�� 7ران $��*A�B+$ 6 ا��را)62 ه�ی� ���1ر ��د Nور

 .�ز�*$��ی* �� $���ا�#* $������8 دAر ��د ���}7 1� �� �uر

1�� ��د� A�B+$ زی�ن @��� دار�* $_>  ای� ا��را)62 ه� �3� �ای� ا��را)62 ه� ح�1ب @�د را1 � �ا���>H �� ی�ن*����رژ $�,##*  ،ای� $
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$+�$�� 7ر6 یG ا$ر $#�5D ���1 ��,� ��<�ر $��#� �ر اص�ل  Fرا ای#��a� $�<�د؟�را6 ای#,�.و �� زود6 هB� �Hل @�د را از د�� $�*ه#*

  .اح���1ت �ر @رد �Fر4 $�<�د �<#��� ا�� و ه�Bار4روا

در "��ی�E �� �B� Gا��� ا��8 �رو ��ر داری*،@*او�*� 6� �uرش را �� : "$��aی* 6�EN در$� ری�� ا��را)62 ه�6 �ر�� 7�* $� ���رز

 .$*اوم )���ر ��B*ه* ?�ر

 �E)� �� اح���1ت �� دوام و ���Hی*ار6 دار�* و ا@��ر6 �� دای�B در داری* ،$'�� و�� در ��زار ه�'$ �� �B� ���$ 6�� �Eت @*او�* �ر و ��ر

 ."�Jر6 $�<��* ��زار

 $���#� �##* و $8#*�� ه� ",ر $�,##* �� $���ا�#* ��زار را Nن.ای� $��Xع یG ����� �#��د6 �را6 ا�_ر $+�$�� 7ران $��*6 ا�� 

 .��1ز�* �� ا���ه� از ��د از ��زار �� د�� Nورد

�� ��ی* �ر @&�ص��ت ا����1 @�د و ��زار  هر F� زود)ر $+�$�� 7ران دری��#*.�� 7ر6 ��` از Nن �� یG ��: ���* یG ه#ر ا��$+�$ و��

  .7ر6 واWE @�اه#* �* ),�� �##* زود)ر �� ری�4 ��ر6 ه�6 $+�$��

�&�یح� �� زی�د در ��زار  ی,� از.ا$� $� ��#�*را در اد"��8#� ا�� از �uر روا�<#��� �zر $B,� ا�� ��N� از �uر ری��X" $_��� از ای#,�

�� . $+�$�� �#* ای�  �هرا ای*4 @��� ا����2:1د �� زی�ن  �#�*4 $�<�د ای� ا�� �� یG $+�$�� 7ر ه�Bار4 ��ی*�� �1

ح�� ا7ر $+�$��  �� ای� �1�� ��د.$+�$�ت @�د �ر�*4 ��د �� ��د زی�د6 د�� @�اه* ی�"� % 50)#�8 در  �ر ای� ا��س ا7ر $+�$�� 7ر

 . $+�$�ت @�د �ر�*4 ��د �� ��د زی�د6 د�� @�اه* ی�"�% 750ر )#�8 در 

زی�ن �#* ه#�ز در ��د ا�� و�� در �B> اJراF 6#��   $+�$��6.5 ��$�� @�د در 10�� ای� �1�� ��د �� زی�ن ح�� ا7ر $+�$�� 7ر از هر 

  .ای*4 ا6 ���1ر $<,> ا��

 و ح* 1.7300 �� ح* ��د 1.7500در  GBPUSD $_�ل ��B اE*ام �� "روش �� �#�ان.هGBPUSD *��1 ��"رض �#�* �� ��B در ح�ل $+�$

 .�#�*  $�1.7600زی�ن 

 �( �B�E رود و�$ `�H ب�@ ��F �B1.7400ا��*ا ه �( �T�،*�1.7460 ��ه` $� ی�  �B� ��B�E ه*ف �B� �� دا*V$ ص+�د $�,#* و

 . حر�� $�,#*1.7300ی+#� 

�D5� 1.7320 در GBPUSD  �� �B�E،*#� �$ �>7ر� �د $� ر�* و �روع ��@ W� ��1.7340�T� ا"�ای` 1.7370و ح��  1.7360  و 

 .$� ی��*

 

GBPUSD  �H  ه��1* و�� $�����K� رو�* ��زار ��ض �*4 ا�� و2:1)ح5~ ��د �� زی�ن  و�� ��B ه: F#�ن @��1ردی* �Fن �� د���ل

�H در  �D5� �� �8#( ��، *#� �$ ر $�,#* وص+�د�� $� 1.7600در ��8ی� ح* زی�ن ��B را در  ورود ��B $�ر�* ��,� از Nن ه: �� راح�� �

  .ز�*

 R�H را از R�H 280 زی�ن ��ض �رد4 ای* در وا�E ح�1ب ��B ��100د را ��   180R�Hدر ای#�B� �V �� ای� ح�5�5 $�اJ� $� ��ی* �� 

 .ا�� د�� داد4

�� ه��B د��> ا�� �� $+�$�� .��B داد4 �*4 ا��  �� Nن F� در ���ب ه�6 ای*N 4ل 7را �� @�ردد���6 واE+� $+�$�� 7ر6 ای� ا��

 .)*ری�V از $+�$�� @�د $� ��Bی#* 7ران حر"� اA�B+$ 6 اE*ام �� @روج
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واXح ا�� .�* و ح�� ��Bر ��ه` ی�1.5:1 �� 2:1�� زی�ن ای� $+�$�� 7ران از  �1( ��د �� ص�رت )*ریb��� �V $�<�د �� �1�� ��د

 : ری��X ای� ا��را)W�+X 62 )ر ا�� و�� �� @�?ر دا��� ����* �� �� از �uر

"�,B$ ر�z ���#>ر روا�u� ا�� از ��8#� �Xر ری�u� از �� �F نN ا��".  

H0< $+�T س6د BMد و	ار 04	T 	`) &- $'T ریس/ +�ی& از P0س) B?0+  

 

�> از ورود �� هر $+�$��."ح* زی�ن را ره� �,#�*":ای� ا�� ��� ���*ا7ر "35 ی�8K$ Gم ا���� در $+�$�� 7ر6 و�Jد داE  *ی* ح�� �B�

 .)حB> زی�ن @�د را در �uر ��aری*

 .�'�اه�* �* Eرار دادن زی�ن ه� و ا?�B#�ن از ای� ا�� �� در ه#�aم $+�$�ت ��` از ح* اح���1)� ای� ��8ری� را4 �را6 )ح� �#�رل

در ا�_ر $�ا�E $+�$�� 7ران �� د��> ��در�� ��دن .��<�ر�*  7ران ��$�"~ از $+�$�� 7ران $�"~ ���1ر$+�$��.$+�$�� 7ر6 د��ار ا��

*��>�B� ررL�$ <�ن���` از ح* د��'�ش اح���1ت )ح�� ��م $+�$�a#در ه �� *��>�B� ~"�$ <ای� د�� �� �,�� *��>�$.  

ود )ر از و�E $#��( $� �#*�* و ی� ا�Jز4 داد4 ا�* �� $+�$�� در ح�ل را ز ای� �,�1 �� ای� د��> H*ی* $� Nی* �� ��Nن $+�$�ت @�د

 .زی�ن ه�ی� ��رگ )�*ی> ��د زی��<�ن ��

�> )+��� ��دE ی* از�� G1ا�� .ری ��$+�$ �از ورود � <�E G1�5 )ری� ز$�ن )+��� ریD#$.�B� ه#�ز ",ر �در�7ر �<*4 و  در ز$��� �

 .�aر"�� ا�� دا��� $+�$�� ا6 در �8J @�ص Eرار)&�B�Bت ��B )ح� )�}�ر )+&( ���� از 

ا���uر �,<�* �� �B�E در �8J د�'�ا�B� 4 حر�� �#* و ��B را  در $�5�> و�B� ��E یG $+�$�� ��ز دا��� ����* )�Bی> داری* �� Nن E*ر

 .�� ��د �ر���*

�uر ��aری* و ح* زی�ن @�د را در $ح��  $B,� را در$�����K� @�ا��� ��B ��ی* ه�M 4�7 ا)�Kق ���B�،*�K ��ی* �* )ری� �#�ری�6  و��

��#� �ر )راز ه�6 ),#�,� ی� E ���Hرار ده�*$.  

�> از ورود ��B �� $+�$�� )+��� �*4 ���* ریG1 ��ی* ��ر دیaر )���* $� �#: ��E. *#� .����* و ��B ��ی* �� Nن �Hی

هر $+�$�� صرف �uر از ای#,� )� F� ح* �� ��د NورN 6ن .��Bی#*  ��E ح* زی�ن�� اح���1ت @�د ا�Jز4 �*ه�* �� ��B را وادار �� )���ر �� $

�#��$ 35" *���� ��BD$ ح*س ا�� Gر ی�. 

�7ه� $�ا�E .�� $���ا�#* حر�� �B�E یG ارز را )���ر ده#*  ه���F M در $+�$�� 7رDE 6+� ���1،��ا$> ��رو�� زی�د6 و�Jد دار�*

 .وارد �B> $�<��* ار )حر� ای�Vد �##* در ح��� �� در $�ا�E دیaر ��ا$> �zر �H <��E` ��#� ا6در ��ز ��@� ه�6 �#��د6 $���ا�#*

�#� �رای� ��ی* $� *���� ��BD� �� Eرار دادن ح* زی�ن $#��( ... $ر��6 و  )_��� �رخ �8ر4 روزا��،�B���ت �G��� 4*B ه�6:��ا$�� ��uر 

  $�5�> ای� اح�A�Bت $&�ن ��@�� ای* @�د را در

حر�� $B,� ا�� ��GF ی� ��رگ ���*،$*یری� �ر$�ی� در ای#�V اه��B  و��E یG ارز حر�� $�,#* ای�.در $�5�> ��د ��$<'� ا�� 

 .ی��* وی42 ا6 $�

 $� از $+�$�ت F#* ��7� ح�Bی�. .�*ه�* �� ��د یG $+�$�� �� زی�ن )�*ی> ��د هر�7 ا�Jز4 �ر ا��س ��E*4 ا6 �� در 7{��� ���ن �ردی:

$+�$�ت اول را �� ��د ��#*ی* و در $+�$�� �+*6 ح*  � �#�: ای� روش $���ا�* در F#* ح�1ب ��� اJرا ��د در ای� روش ��B $� )�ا��*$

  .و �� ��د ا�Jز4 �17رش �*ه�* �*ون ای#,� در $+رض ه�M $'�?ر4 اE 6رار دا��� ����* زی�ن را �� �D5� ورود 5�#$> �#�*
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ا�� F#* روز ،ه�K� و ی� ح�� F#* $�4 ?�ل �,<#* ای� وX+�� یG د��>  ای� رو�* ه� $B,�.را6 رو�* ا����زار "�ر�� یG ��زار دا

b��� �� #* ا���� ا����� �وی42 ا6 دا�� �J�( *رو� �7ران $�"~ � ��د $+�$�>�$ . 

�� ای#,� $� $+�5*ی: �� .��د رو�* ��z(یG رو�* $� )�ا�* �ر زی�ن ���� از ������ت در یG ��زار دا$#� ا6 �*ون  ��Nن $+�5*�* �� ��د

 . دا��� ���#* و�� �ر$�ی� ه�B� 6*4 ه�B<� �� د���ل رو�* ه� ه�1#* $+�$�ت دا$#� ا6 ه: $���ا�#* ���یt $#��( و ��د Nور6

در .� �D5� ورود $#�5> $� �#�:$+�$�� دوم را � در ��زار دا$#� اE 6رار دا��� ����: او��� $+�$�� را �� ��د $��#*ی: و ح* زی�ن �#��رای� ا7ر

�$ ��$�+$ �8J د ای� ح��� ا7ر رو�* در�� �� ��ای� $+�$ �ل ای#,�Bای: و اح� �دا�� �a� دوم @�د را ��رد $� $+�$�a� <,�  ر�7 د����

 .ی��* J�( <��E� @�اه* ��د

 ح�� ا7ر $+�$�� ا6 در ح�ل زی�ن داری*.���*��: دیaر �� )ح5~ $*یری� �ر$�ی� صح�ح $� ���B از $+�$�� 7ر6 ا��را)62 $#��( ا�� و

 .���1 ��د د4% 100ه�M ا��را)62 �*ون @�D و .��ی* �Nرا در� �#�* و از ا����ه��ن درس ��aری*

�� داردزی�ن ه��z نN 6زی�ن ه� �� �B� 62(از ا��را ��ده�* �#��رای� ا7ر ��د ح�ص �یری* و ادا$}T� را. 

ا7ر �ر ای� $�8Kم $1�3 .ح�� ا7ر �+�L از $+�$�ت $#Kرد زی�ن د4 ���#* �ت ��B ��د Nور ���*�,�� ���*6 ای� ا�� �� $�BVع $+�$

 100000ح�1ب   دAر6 دا��� ����* ی� ی1000Gی�"� �� اح���1ت ه�� �,B� M� �F، *##,�B� �B� یG ح�1ب  ��ی* در @�اه�*

 . دAر6

���H �1*ی* $� Nی* و�� J���7ر6 از زی�ن ه�Bار4 ���� از �,�ر �7ر6  ش���د دا��� ����* �� در $+�$�� 7ر6 ��د �7ه� �� د��> @�

  .��E ���Bا�* و $�8رت

&0?J) B7ا	
 �)�a+ 34	ه  

 

او � :�5�1$� �B>Fن $� �4�a .یG �ر��$� J*ی* $+�$�)� و )#�B�uت Nن �a�K7 �#�:  یG ��ر ر^��B1ن $� را �� ا)�ق @�د د��ت �رد )� در��ر4

  �� ���8� و ��K7 �T""35 ی��E G*4 دارم$� :"و �K7  �رد

�> )+ریW �*4.�� �ر�� دری�"��: �� $#�uر او �1�F  و $�E ا �<*�� از  ری�� $� در��ر4 زی�ن ه�6 از*J �J د زی�ن ه���$+�$�ت �aران �

ا����ه�ت  ز Nن ا�J#�ب �#*Nن F� ری�� $� $�'�ا�� ا.ای� ��زار دا��� ���* ای� را $�*ا�*  $+�$�� 7ر6 ه�1#* و هر�� �� د��� در

 .$+�$�� 7ران در ا}ر $#حرف �*ن از ?رح $+�$�)� ��د

H*ی* H �$�� *��� 4*$N{یر"�#�   درص*�H��H 6 در $+�$�ت و @�ردن ح* زی�ن از �H` )+ری2�8�N 4*� W زی�ن 5ا7ر از  یG زی�ن د4 درص*6

�$�� ا�� �� �<�ن $�*ه* $+�$�� 7ر از �Eا�* ح* زی�ن �*ول �رد4 از یN +$ Gن F� ���'<�د�� ا�� یG زی�ن د4 درص*6 ا�� ��.ا�� 

 .از Nن �� $+�$�� در ح�ل زی�ن @�د "را)ر از ح*ود )+ریW �*4 ریG1 ا"�ود4 ا�� ا�� ی� �*)ر

  ر"�� �ر$�ی� $#Vر @�اه* �* $� $�*ا��1 �� "رض اول �Jی� از ای� �1( و ��ر ا�� و�� "رض دوم ��8ی�� �� از ��� ری��

ز$��� ی,� از $Dرح )ری� ص#*وق ه�LTCM  `��H 6 ی�"$*یری� ��#* $*ت �ر$�ی� ص#*وق."زار E*رت هر ��ر6 دارد و Nن را ا��Vم $�*ه*��

 .ور�,LTCM *� �1 1998��د �� �ر��N 6ن را �*4 ا6 از �ر�*�7ن �Jای� ���> )<,�> $�*اد�*،در ��ل  @Dر در د���

)�J� و ���H*4 ا6 در �رخ ه�6 �8ر4 در ح�ل ر@*ادن ��د و ���b  ر ه����8J ���$ 6 )���رات �E�>ای� ح�د}� در ز$��� رخ داد �� در ��زا

�T{یر�* و $+�$�ت ا����4 @�د  $+�$�� 7ران ای� ص#*وق ح�Xر ���د�* ا����4 @�د را.?� F#* روز �را6 ای� ص#*وق �* $����رد ه� دAر زی�ن
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 .زود� 6� �8J $�رد �uر Nن ه� �ر @�اه* 7<� ��زار ��را �� ?�ر $*اوم ا"�ود�* و ی��5 دا��#* �� 

��ر �� $*ا@�� �ردن �را6 $ح*ود �ردن زی�ن ه� �*�* ��8ی�� "*رال رزرو ���ی�ر� و )+*اد6V$ 4*B� 67{ار �ه�6 �ر$�ی G��� از  �Bو �� زح

 . ##*�BJ و �Jر � زی�د6 )�ا�#�1* ��* �zر ��د6 ای� ص#*وق را �راJ 6���7ر6 از ادا$� @�1رات

در �رایLTCM  �D ا����4 @�د را �T{یر�* و $+�5* ��د�* ور�,�a�1 در $&�ح�� �H از ��5ط ص#*وق ا�_ر $+�$�� 7ران ح�Xر ���د�*

 .$#�uر4 رو6 داد4 ا�� �� ای� �رای3 هر�7 ),رار �'�اه#* �* ���1ر ���1ر �zر

  ��5*4 از د�� داد�*  را �ر �ر ای�را ���$�@�#* و �ر$�ی� @�د �� ���8� ��E*4 هرLTCM �7 $+�$�� 7ران

 "رض �#�* �� ��B یG ارز را �� @�?ر ا���uر ا@��ر �*.حر��ت ��زار را در� ��B,#*  ��<�ری� ��ر�رد �� ���8� در $�اE+� ا�� �� $+�$�� 7ر

J� �� ا@��ر حر��� ص+�د6 را �zNز �uر ��B �*ون )� ا�E&�د6 "رو@�� ای* و ا@��ر $�رد �uر ��B ه: واE+� �* ا��م �*4 ا�* و�� ارز $�رد

��8ر�� ��ر ای�  ا7ر ����B� �Bا��* در� �#�* �� در ��زار F� a�${رد.�� �ر�� از ��زار @�رج ��ی*  در ای� و�B� ��+X ��ی*.��Bد4 ا�� 

 . ا�� �� @�رج از �7د ��ی��1* و $+�$�� �,#�*

�B� ر �'�اه�* ��د �را6 از ��� ر"�� در ای� ص�رت��V$ )را�� �#�*�+*ا �ن ���8����H  .*�#,� )را�� �.هر�7 ���8  �4 ا6 ا�� �*��E ای�

  .اN �� 6ن ز�*�7 $� �##* $+�$�� 7ران حر"�

B
d-�.- =ه� =\
  اس�	ا

 

� $�$�+$ ��+E� ��L+ از $+�$�� 7ران ���1ر Hرح�ص�� ه�1#* و $*ت زی�د6 ص�ر $�,##* )� یG:ا6  د5�E�5در �Fر�Fب  Momo ا��را)62 .1

 ���1ر $#��( ����#*

 ح�ص�� ا�* و $�ی�#* ?� F#* د5�E� )� ح*ا�_ر F#* ���� یG حر�� $#��( �را6 ورود �� در $�5�> $+�$�� 7ران دیaر6 و�Jد دار�* �� �:

 .$+�$�� در ��زار �H*ا �##*

را �� ای� $+�$�� 7ران ص�ر $� �##* )� E.F*ر)B#*6 �ر ا��س $�$#��م )�*ی> ���* ای� $+�$�� 7ران �: ح�ص�� $���ا�#* �� $+�$�� 7ران

 . E*رت ��"� �را6 حر�� ی�KJ G ارز در ��8J @�ص را �� د�� Nورد ��زار

 .ه�Bن �8J �� @��� حر�� ده* $+�$�� 7ران ��ار �ر $�$#��م �*4 و ا$�*وار�* �� ای� $�$#��م ���ا�* �B�E را در در ای� ح��� ای�

ح�ص�� $� او��� ��1 ا�� �� از ��زار ��رون $� Hرد،�Fن یG ا��را)62 صح�ح  ��* $+�$�� 7ر �:در ��� ح�ل هرE 4�7*رت �B�E ��ه` ی

$ح�"�u �#* و در ��� ح�ل ���ا�* )� Nن �J  $�$#��م ���ز$#* �Eا�* $ح,�B �را6 @روج �� $��E از ��زار ا�� )� ���ا�* از ��د @�د �ر ا��س

 .  ��د را �� د�� Nوردح*ا�_ر �� $B,� ا�� �ر حر�� �B�E ��ار �*4 و

 .ای: ��م 7{ار6 �رد4  د5�E�5در �Fر �Fب  �N Momoرا ا��را)62 $� ا��را)62 در@<��� �ر �Hی� $�$#��م )��+� داد4 و

$� از دو ا�*ی,�)�ر ا���Kد4 $� �#�: او��� ا�*ی,�)�ر .ه��1:  د5�E�5زیرا در ای� روش �� د���ل یG $�$#��م ا��VKر6 در �Fر�Fب ز$��� 

 .ا�� EMA20 ���1 دور4 ا6 ی� ����a $�حر� ��Bی�$�

ا���Kد4 �رد4 ای: �� $�����a $�حر� ��Bی� وزن ��<�ر� 6� �B�E ه�6 ا@�ر $�*ه* و  �� ی� د��> از $�����a $�حر� ��Bی� �� 6�J ��د4

 . ه�Bن 6��F ا�� �� �را6 )<'�� حر�� ه�6 �ری� �� Nن اح���ج داری: ای�

��a���$ $ ای� �رو�* را )<'�� ده�: $�حر� � �� *#� �$ GB� �.راaBحر� ه�$ ��a���$ 6*+� وا7را ی�- ا�*ی,�)�ر MACD *����$. 
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 .ا�� �B�u#( 12،26،9ت ای� ا�*ی,�)�ر ه: ه�Bن )#�B�uت �H` "رض ی�

ا�* یG حر�� $�اE+� �� $�$#��م Nن E*ر 6�E ���* �� ��� ای� ا��را)62 یG ا��را)62 �ر $�#�6 �ر�B�E �>7 ا�� و�� "35 در

 .ا��VKر6 را ��( ��د

�� د���ل )��BL ��د ه��1: و �+�  F#�� هر $+�$�� را �� دو �'` $ح�"u� ��را�� و )�BJ�8 )�15: $� �#�: در �'` اول $� ه:

 . ��ز�*4 )�*ی> ��د داری: �� �a{اری: $+�$�� �ر�*4 $�ن �� $+�$��

ح*ا�_ر �B�E �8ر4 �ردار6 �#�: در �رای�D �� ح* زی�ن را �� �D5�  �#�: ازو�� در �'` دوم �� ��د ا�Jز4 ر�* $�*ه�: و �+� $� 

 .و در $+رض ه�M ��7� $'�?ر4 ا6 �'�اه�: ��د ورود $#�5> �رد4 ای:

  6Tاع& -.�-,� 9	ی&

 

 .$#MACD *��� �K $+�$�� ��د و در ��� ح�ل EMA20 از �� د���ل �رای�D ه� :��1� �KJ ارز $�رد �uر $� ��Bر (1

2) �B�E �( :�#,�$ ر���  5در ح�ل $_�� �*ن ���* و ی� ?� ح*ا�_ر  MACD را �� ��DE A�� �B �#* و در ��� ح�ل EMA20 ص_$ ���$

 .��د

 .وارد $+�$�� @ری* $� ��ی: A�� R�H EMA20)ر از 10 (3

در $+�$�� $ح�"u� ��را�� ح* زی�ن را رو6   و د5�E� اE 6رار $�*ه�:$�+$5�� �BJ�8( ح* زی�ن را در ح�ا�� ی��B�E W� G در ��Bدار  در (4

 .�D5� ورود )#�B� �$ :�uی�:  �B� R�Hر از30ی�  �B� R�H  EMA 20ر از20

 .$� �#*ی: و ح* زی�ن $+�$�� )�BJ�8 را �� �D5� ورود $#�5> $� �#�: $+�$�� $ح�"u� ��را�� را در ��د6 $+�$*ل ح* زی�ن (5

  .�B� R�H  EMA20 :�#,�$ <5�#$ر از15را ��  �B�E Trailing stop loss ح* زی�ن �<<� ی� �� ا"�ای` (6

  6Tاع& -.�-,� ]	وش

 

�� ���* MACD $+�$�� ��د و در ��� ح�ل EMA20 ��<�ر از �� د���ل �رای�D ه� :��1� �KJ ارز $�رد �uر $� (1_$. 

2) �B�E �( :�#,�$ ر� $��� $#�K 5ح*ا�_ر  در ح�ل $#�K �*ن ���* و ی� ?� MACD را �� ��H �Bی�� �DE �#* و در ��� ح�ل EMA20 ص

 .��د

 .��ی: وارد $+�$�� @ری* $� �H R�H EMA20ی�� )ر از 10 (3

اE 6رار $�*ه�: و در $+�$�� $ح�"u� ��را�� ح* زی�ن را   د5�E�5در $+�$�� )�BJ�8 ح* زی�ن را در ح�ا�� ی��B�E W5� G در ��Bدار  (4

 . R�H ��<�ر از �D5� ورود )#�B� �$ :�uی�:30ی�  R�H  EMA 20 ��<�ر از20رو6 

 .�#�: ��د6 $+�دل ح* زی�ن $� �#*ی: و ح* زی�ن $+�$�� )�BJ�8 را �� �D5� ورود $#�5> $� $+�$�� $ح�"u� ��را�� را در (5

  .R�H  EMA20 :�#,�$ <5�#$ ��` از15را ��  Trailing stop loss �� ��ه` �B�E ح* زی�ن �<<� ی� (6

در ح�ل $_�� �*ن  MACD در ای� ز$�ن $<�ه*4 �* ��. ا�� 17/03/2006)�ریx  در EURUSD � $_�ل در ای� ار)��ط $ر��ط �� �KJ ارزاو��

�B�E ح#� ا�� و#$ ��� EMA20 رد4 ا��� �DE A�� �B� �� را. 

ه#�ز  MACD * ص�در �<*4 ا�� Fرا ����د4 ا�� و�� ه#�ز ��a#�ل @ری �B�E EMA20 ��` از 2:00  )�00:30�� و�Jد ای#a� ��� ����ت 
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 . ��Bر از صKر ��د4 ا��

 a�� 1.2046+10=1.2056#�ل @ری* ص�در 7ردی* و $� در �B�E 1.2024در �B�E . @3 صKر را �DE �#* و $_�� ��د MACD $� ص�ر �ردی: )�

 .@ری* �*ی: وارد $+�$��

�� ای� ه*ف ح*ود دو و ��: ���� �+*  1.2086=30+1.2056: د از ،ه*ف اول $� ���رت ��1.2026=20- 1.2046:ح* زی�ن ���رت ��د از

 .$ح5~ �*

��B� دوم ای� .$#�5> �ردی: �B� R�H  EMA20ر از15$+�$�� را در ای� �B�E ���1: و �را6 ��: دیaر ح* زی�ن �<<� را ��  $� ���B از

 R�H از ای� دو $+�$�� 65.5� �* و ��د6 �را�ر �B�E �� ح* زی�ن �<<� ��1  �� �ر@�رد1.2157 در �B�E 21:35$+�$�� در ���� 

 . ح�ص> 7ردی*

 

�> $<�ه*4 $� �#�:  22/03/2006 در )�ریUSDJPY x دو$�� $_�ل $ر��ط �� �KJ ارزE ر $_�ل�u� دار "�ق $<�ه*4 $�<�د�B� در �ا�� �

 . $� �� ��زار وارد ��B ��ی: ��$_�� �<*4 ا � MACD� ���A�� �B و�� �Fن ه#�ز ��Bدار �B�E EMA20 در ح�ل ���ر از ��

�T� MACD در �B�E �( :�#� �$ ر�"�ص�� ��aرد و در ای� ح��� وارد $+�$��  R�H  EMA20 ��10$�1ر ص+�د @�د  $_�� $� ��د و $� ص

 .$� �� �* EMA20، 116.57  ا�� در ح��� ���B�E116.67 ورود �� ��زار . @ری* $� ��ی:

 : )+��� $� ��د ی+#� R�H  EMA20 زیر20ح* زی�ن .)ر ا�� $��Xع ����H �B*4  در ای� $_�ل
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 t#H د5�E� A��116.97)ر از �B�E ورود ا��،در �D5�   30R�Hو ح* ��د $+�$�� اول �را�ر ح* زی�ن H{یر"�� �*4 ی+#�  116.37=116.57-20

�B� R�H  EMA20  �$ <5�#$ر از15<� را �� �H از ��1� �*ن $+�$�� اول $� ح* زی�ن �<.$� �#*  �+* ای� $+�$�� �� ح* ��د �ر@�رد

 �B�E دوم در ��$� ��د18:00 و در ���� �117.07#�:،$+�$ ��1�  . 

��a���$  ��$�+$ ر ��د��35د ای� دوH ���E ��$�+$ 4ا�*از �� ��ای� $+�$ �ا�� ،�� ای#, R�H   ���@ �� �B�E �� *دار �<�ن $�*ه�B� د���

  در �8J $+�$�� $� حر�� �رد4 ا��

 

 

 $<�ه*� :�#� �$ 4� �B�E. ارای� $� ��د 20/03/2006در )�ریNZDUSD  x او��� $_�ل $� از $+�$�� "روش در $_�ل "�ق رو�KJ 6 ارز

EMA20 �B� �� و�� ه#�ز ه���1 7رام را *#,�$ �DE ��^�H MACD ا�� ��_$ . 

ا��Vم $�  �K#$ 0.6294 ��د ،ورود �� $+�$�� "روش در �B�E د5�E� �+* @3 صKر را �DE �رد4 و 25ه:  MACD �#��رای� ص�ر $� �#�: )�

��ر �B�E از �� MACD و���H �B� ��+X*4 ا�� �Fن $#�K �*ن USDJPY ��د ،��uر $_�ل� EMA20  در �م �<*4 ا�� در ح��� ��Vا�

 .��د�* $_�ل اول ای� دو ه�B$�ن ا��Vم �*4

 �B�E در �$ �H0.6294�D5� وارد �*ی: در ای�  EMA20 � ر از20زی�ن   ا��،ح*0.6301را�ر�>�� R�H  EMA20  �#+ی

 . "�ص�� ا6 �را�ر �� ح* زی�ن )+ریW $� ��د  ح* ��د �'` اول $+�$�� ��� ��0.6321=0.6301+20
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 �D5� ر 7ر"��0.6278ی+#� درu� 3  �� در �D5� �� ��$�+$ رد ای� ح* ��د دو ���� �+* ح�ص> $�<�د و ح* زی�ن �'` دومTا� R�H د ورو

 .$#�5> $�<�د

 در ا}ر �ر@�رد 7 و در ���� 0.6261�'` دوم $+�$�� ��� در a�$ :�u#( . �B�Eردد R�H  EMA20 ��` از15ح* زی�ن �<<� ��� �� "�?�� 

  . R�H از ای� دو $+�$�� ح�ص> $� 7ردد29.5��1� $�<�د و $�����a ��د6 �را�ر ��  �� ح* زی�ن �<<�

 

 R�H 20 �� و�Jد N$*4 ا�� ح* زی�ن 10/03/2006را �<�ن $�*ه* �� در )�ریH �( GBPUSD  x*ی* N$*4 رو�B�6دار ای� $_�ل "رص� $+�$�

 .  H*ی* N$*4 ا��D5�1.7375� ورود  ��� @3 صKر را �DE �رد4 ا�� �#��رای� MACD  د5�E� �E10*+رار داد4 �*4 ا�� و  EMA20 ��<�ر از

 ه*ف �'` اول $+�$�� �را�ر �� $'�?رH 4{یر"�� �*4 1.7405=20+1.7385ا�� ی+#�  *E4رار دادR�H  EMA20 � 4 ��<�ر از20ح* زی�ن 

  1.7345=30-1.7375ی+#�  ا��

R�H  EMA20  <5�#$ ��<�ر از15�'` دوم �� �D5� ورود و ��T ��  �� ر��*ن �'` اول $+�$�� �� ه*ف ��B�E @�د ح* زی�ن �<<�

 R�H 68.5$+�$��   ��1� �*4 ا�� و $�����a ��د ح�ص> از ای� دو14:35 در ���� �B�1.7268 در �B�E  $� ��د �'` دوم $+�$��

 . $ح���� $� ��د

  . ��� از �D5� �K#$ @�رج �*4 ا�� MACD د�5�E در �Jی� ا��Vم �*4 ا�� �� ��J( ای� ���J �� �� ��د ر��*ن $+�$�� دوم
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 د5�E� ا6 �ر ا��س $�$#��م �را6 حر��ت ��زB(5 ��>7#* در �Fر�Fب E*ر یG ا��را)Momo 62 �� ?�ری,� $<�ه*4 $� �#�* ا��را)62

 . ا��

 .��� Nن را دری���: ا��را)62 ه�B<� $�"~ ���1 و Xرور6 ا�� �� $_��� از ��$�"~ ��دن Nن را �رر�� �#�: )� و�� ای�

 �� و�Eع �21/03/2006,#�* �� در )�ریx "�ق $<�ه*�B� EURCHF $ 4دار  د5�E� ا6 را در5در �Fر�Fب  N Momo@ری� $_�ل از ا��را)62

 . ����H� ا��

�B�E دار�B� در ای� EMA20  رد4 ا�� و� �DE ی���H �B� �� +*20را� �5�Eد  MACD  4*� وارد �K#$ �� ��_$ �5D#$ ر ازK3 ص@ �DE ��

�D5� ل ورود در�#a�� �� رV#$ 7ردی*4 ا�� 1.5711 ا�� و . 

 ،ه*ف او��� �'` از $+�$�� �را�ر �� $'�?رH 4{یر"�� �*4 1.5741=20+1.5721: ر داد4 $�<�د ی+#�Eرا R�H  EMA20 ��<�ر از20ح* زی�ن 

  �B� R�H:1.5721-30=1.5691ر از �D5� ورود ا��  30ی+#� 

ر�* و�� ای� ��ه` ه#�ز �را6 ر��*ن �� ه*ف �B�E �T� �1�� �"�� �$ ��B�E �ر�B�E1.5696�$   �>7 ��ه` $� ی��* و �� 

 .$�<�د  �T�H رو6 �> $+�$�� $�30،�� ح* زی�ن �ر@�رد $� ��Bی* و $#Vر �� ح* زی�ن  $� �#*

 .)�J� ��د دا$#� ����ن �B�E ا��  د5�E� ا6 ��ی* �� Nن5در �8Fر�Fب  �B8$ Momoری� $��1� ا6 �� در ا��را)62
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 . دا$#� ����ن ���ی* @��� �: و ی� @��� زی�د ���*

��� $*او$� @3 صKر را  MACD �ر@�رد ��Bی* و در ��� ح�ل B$ *��� EMA20,� ا�� �B�E دای�B �� دو ?رفدر $�اE+� �� ��زار @��� Nرام 

 . ��a#�ل ��در�� )���* ��Bی* �B� �DEی* و )+*اد زی�د6

�> از �ر@�رد �� ه*ف �� ح* در $�5�> ا7ر ای� ا��را)62 رو�KJ 6 ارز6 �� دا$#�E ا�� �,B$ د�� �ر 7ر"��� �زی�ن �ر@�رد����ن زی�د �  

  . ��Bی*

 

 

2.=\
  CCI +	 اس�س"��ر صحY0 را ا�D)م +&( " اس�	ا

 

$+�$�� 7ر6 ��� ه��B ?�ر ا�� �را6 ���1ر6 از $+�$�� 7ران @ری* در �B&(  �B�E: �7ر6 صح�ح ��ر ���1ر د��ار6 در ز�*�7 ا�� ،در

 . "روش در �B�E ه��H 6ی�� د��ار ا�� ه�A�� 6 ی�

 . �B�E ه�6 ارزان ����: ،ارزان �'ری: و در $��E "روش 7ران �Kرو��: ��دت دا��� ای: �� �� د���لاز ای� 7{��� $� 

 . ه�1#* �� ارزان �'ر�* و 7ران �Kرو�#* ا�_ر $+�$�� 7ران اد��6 ه: ��ا^� �� رو�* ��زار را دار�* و�� در وا�E �� د���ل ای� �� و�Jد ای#,�

) �رد  $� در Nی#*4 ا��را)62 ه�6 $�+*د6 در ای� را�D� $+ر"� @�اه�:(���1ر ��د Nور ���*  *$+�$�� 7ر6 �ر ا��س ��ز7<� $� )�ا�
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<B� ���B* $� )�ا�* ���1ر �� رح��� �د دا���J6 و�E 6*رو� �� �+Eی* و�� در $�ا�B� �Jح* زی�ن $�ا �7ر را �� �ر@�رد � ��و $+�$ *#� . 

�� $+�$�� �ر ا��س  ه#�ز ���1ر6 از $+�$�� 7ران.� �� �� Jری�ن �B�E هBرا4 ��ی: )ر و ��د Nور )ر ای� ا� �+�L $�ا�E ���1ر ��د4

  . ا��6�8 یG رو�* ص+�د6 اE*ام �� @ری* ��Bد4 ا�* رو�* �� $�> ه�1#* و ��: Nن را دار�* �� N@ری� ����1 ���#* �� در

 ؟؟؟؟ ��aF� $� )�ا��: �� $+�$�� �ر ا��س رو�* د�� ����:

ا��را)62 ز$��� �� @ری* ی� "روش "ر$�ن $� ده* ��  ای�.�ح را ا��Vم �*4 �راx��H 6 �� ای� ��ال ?راح� �*4 ا�� ا��را)62 ��ر صح

 .$� �Jی#* ���1ر6 از $+�$�� 7ران از Nن دور6

 .ر $� ده*از ادا$� رو�* $�ی�س ه�1#* در �8J رو�* Eرا در وا�E ای� ا��را)62 $+�$�� 7ر را در $�E+� �� ���1ر6 از $+�$�� 7ران

*X 7ران ��: �*ن $+�$��( ��د ده� $+�$�ت ح�ص> از ای� ا��را)62 در $*)� )1J�$ *6 رو��E 4 $�<�د و  رو�* در �را�ر $�$#��م�(��

  .از Nن @�رج ��ی* ��B را �Eدر $� ��زد �� ?� $*ت ��)�ه� �H از ورود �� $+�$�� �� ��د

 . �7رد �ر6 �8ر�a�$ 4رد �� ��Bر در $+�$�ت "�ر�� $�رد )�J� Eرار $�از ا�*ی,�) "�*4 ��ر صح�ح را ا��Vم" ا��را)62

�رت در ��ل  ��م دارد �� ا��*ا )��3 دو���* CCI ای� ا�*ی,�)�ر ��@� ����ل ��A ی�B�1980 �� ر"� �* و �را6 ح> $<,�ت $ر��ط+$ 

 .��د ��a#�ل ه� ?راح� �*4

یG ا�*ی,�)�ر ���1ر $#��( و  CCI �� ه��B د��>.دارد  رز از $���N ��a$�رN 6ن Eرار�ر ا�*از4 �7ر6 ا�حراف �B�E ی�KJ G ا CCI )Bر��

 .��B^�: ا�� و �� $� �� *#� �$ GB� ��A)ری� اح��Bل $�"��5 را �را6 ا��را)62 @�د ح�ص> ح�1س �را6 ا�*از4 �7ر6 $�$#��م

 100+یG ا�*ی,�)�ر �*ون ح* ا�� و $+A�B $�5دیر ��<�ر از  CCI �*ون در�7ر �*ن در "ر$�ل ری��X ای� ا�*ی,�)�ر )�J� دا��� ����* ��

 .  ح��� از ا���ع @ری* ��دن �B�E ا��100-$�5دیر ��Bر از  ح��� از ا���ع "روش ��دن و

 .ا���KدCCI :�#� �$ 4 �� �#�ان �D5� $��� ورود �� $+�$�� �� ص�رت ��ر�رد�K�$ 6وت از ��ر�رد $��Kوت و�� $� از ای� $�5دیر

 )<,�> ده* و �� ه��B )ر)�( �� )<,�> یG ح*اE> 100ح*ا�_ر ��` از  یCCI G � �� د���ل ورود �� $+�$�� @ری* در �رای�D ه��1: ��$

 . وارد $+�$�� "روش @�اه�: �* J -100*ی* ��Bر از 

��ول ��` از J�  �B�E `�H( ص+�د ی�$� �� د���ل یG حر�� J*ی* در $�$#��م ه��1: �� ���ا�* $ " �*4 ��ر صح�ح را ا��Vم "در ا��را)62

 .��د

��ن ای� ا��را)62 $<��� اص> ��5 ا�*از4��>H ��Xا�� "ر Gحر�� در "��ی. 

�> از ای#,� WE��$ �B�E ��د و ی� �ر7ردد �� @��� $� )�ا�* �B�E را در CCI یG ح*ا�_ر ی� ح*اJ <E*ی* درE *را�� ��J �� �8 @�دJ.  

B
d-�.- &6اعT  

 

 :� @ری*�Eا�* $+�$�

 

 . دور4 ا6 �&( �#�*20را �� )#CCI  :�u ����� ا�*ی,�)�ر در ��Bدار روزا�� ی�.1

��� ��  CCI ح*ا�_ر $5*ار6 را ��.2E ���� ر از 100در�B� �� نN از �H 100 ر��*4 و�ه` ی�"���  *�����. 

3.*�#� �� .ای� $5*ار ح*ا�_ر را �����* و }
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��� ر��* �� ��1� �*ن �#*ل وارد $+�$�� @ری* ��ی* و100از  �� ��` CCI ا7ر ��ر دیaر.4E ح*ا�_ر . 

5.<Eاز ح*ا *�^�B� 4د�K#�ان ح* زی�ن ا��� �ل ذ�ر �*4 �*#�. 

 .��B^�* زی�ن �* ���B از $+�$�� را ��#*ی* و ح* زی�ن ��: دیaر را �� �D5� ورود $#�5> هر4�7 ��د ��B �را�ر �� ح*.6

�#*ی* ا�ر ح* زی�ن ��B ر��* $+�$�� دوم را ه:هر4�7 ��د $+�$�� دوم �� دو �ر.7�. 

 

 

 :�Eا�* $+�$�� "روش

 

 . دور4 ا6 �&( �#�*20را �� )#CCI  :�u ا�*ی,�)�ر در ��Bدار روزا�� ی� �����.1

��� ��  در CCI ح*ا�_ر $5*ار6 را ��.2E ����100 - ر از�B� �� نN از �H *-100 ر��*4 و����� �ه` ی�"��� . 

 .اE> را �����* و }�� �#�*$5*ار ح* ای�.3

��� ر��* �� ��1� �*ن �#*ل وارد $+�$�� "روش ��ی*  و ح*اE>- 100�� ��` از  CCI ا7ر ��ر دیaر.4E. 

 .�#�ان ح* زی�ن ا���Kد�B� 4^�* از ح*ا�_ر �#*ل ذ�ر �*4 ��.5

 .را �� �D5� ورود �B� <5�#$^�*$+�$�� را ��#*ی* و ح* زی�ن ��: دیaر  هر4�7 ��د ��B �را�ر �� ح* زی�ن �* ���B از.6

  .$+�$�� دوم �� دو �را�ر ح* زی�ن ��B ر��* $+�$�� دوم را ه: ��#*ی* هر4�7 ��د.7

�ر 5در )�ریCCI  x  در $5*ار100$� �#�* �� یW5� G ��` از  $<�ه*EURUSD  *��� �$.4 او��� $_�ل $ر��ط �� �KJ ارز$��T� 2005 

4*$N د�Jو �ا�_ر6 درا�� و ای� $5*ار ح* � CCI 130.00 د4 ا����. 

�ر 13، ���ا�* $V*دا ص+�د �رد4 و در )�ریCCI  x ��` از �� $�4 ?�ل �<�*4 )�$��T� 20055*ار$ ��Bه �دا �*V$  *ر��. 

 13و�� در )�ریx .رو�* ��و�� ��ر ه� ����م $��*4 ا��  $<�ه*4 $� �#�* �� ?� ه��B $*ت رو�* ��و�� ��د4 و )�ش �B�E �را6 �,�1

�ر $��T�2005، CCI  ��162.61  �B�E @ری* در �ام �*Eا �*ن �#*ل روزا�� �ای:  �رد1.19454ر��*4 و $� �� ��1. 

اول $+�$�� �را�ر �� $'�?رH 4{یر"�� �*4 ی+#� ح*ود  ه*ف. �� �#�ان ح* زی�ن ا���Kد4 �*4 ا�� �B�E1.1906 ح*اE> ای� �#*ل ی+#� 

 . A�� R�H)ر ��د4 ا��40

�B�� $ ی+#� از ��B�E در ای� ه*ف ��ه*ف ��د 1.1985+�$ �� ��ر $+�$a*4 و ��: دی� �داد4 و در  2 ��1 �را4 @�د ادا$ �را�ر ای� $5*ار ��

 �B�E1.2035*4 ا��� ��1�  . 

���� ا��را)62 دارا6 ��د Nور6 $ $�ا�E $+�$�� �� ��د �ر�* ای�% 50ی+#� ا7ر در . ،ا����1:1.5د �� $'�?ر4 ای� $+�$��  �1��#

 . @�اه* ��د

���B�E 6A   ���� ا)�Kق ا"��د4 ا�� �� �� د��> $�$#��م24ای� $+�$�� �� �ر�� و در ��Bر از  ه: J�( ��#F� �#�* �� �1( ��د در

  .در حر�� ص+�د6 @�د $� ���*



 23 

 

 

 ����� ��� $5*ور ا�� �� "رص�6�8 1 یG $+�$�� ص�ر �##* ا���Kد4 از ��Bدار  $�4 �را6 ورود ��3�را6 $+�$�� 7را�� �� $�ی> ��#�1* 

 .���1ر ��<�ر6 را ارا^� $� ��Bی* $+�$�)�

  $�+*د ���1#* و ای� @�د ی,� از دAی> $�"~ ��دن ای� ا��را)62 ا�� ح�� در ای� �8Fر�Fب ز$��� ��� )+*اد $+�$�ت

*#H Gی �را �F *�8ر:"$+روف $+�$�)� $� �7ی� ��ر ی+#� $+�$�B� ت�$�+$" 

را  �B� EURUSDدار �B�E در �,> "�ق. ����� ���1ر ��` از �8Fر�Fب روزا�� @�اه* ��د 1$+�$�ت در �8Fر�Fب  � هر ص�رت )+*ادو�� �

�� �رد4 ا�� و �H از 142.96در  CCI ام $�رس ا�*ی,�)�ر8 24ر روز   �+* از1در ���� . $<�ه*4 $� �#�*2006 ام $�رس 28 )� 24��� { 

   ام $�رس یD5� G� ح*ا�_ر ��<�ر در28وز ص�ح ر ��4ه` در ���� 

 . )<,�> داد4 ا�� 184.72

��  �D5� *ن �#*ل در� �1.2063��1<E@ری* �*4 ای: و ح* زی�ن را در ح*ا ��رار داد4 ای:�1.2027#*ل ی+#�   $� وارد $+�$E . 6را� �B�E

 ام 28 ص�ح �8 �رد و ��B� اول $+�$�� در ����  حر�1.2103ه*ف ��B�E اول $� ی+#�  F#* ���� "<رد4 �* و�� �H از Nن �� ��6

 . ��1� �* 2006 $�رس

ای� ��B� $�+$�� F#* ���� �+* در �D5� .$+�$�� @�د �� زی�ن J���7ر6 �#�:  ح* زی�ن $+�$�� دوم را �� �D5� ورود $#�5> �ردی: )� از ورود
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 .  R�H ��د $+�$�� اول �را�E�� �$ 6 $��*40��1� �* و "35  �ر �� �ر

�� @��� ا���Kد4 �#�: ای� ��B�  ا7ر از "رص��8ی� �� ��زار در ا@���ر $� $� 7{ارد.����* ���B از ��ن ��8ر از ه�M ا�� و�� �� ی�د دا���

  .ه�6 ��ن $���ا�* �� )�Bم یG ����ا^� )�*ی> ��د

 

 

  ی��B�E W� G در ا�*ی,�)�ر2004 ا���ر 11 در .�8Fر�Fب ز$��� روزا�� $� ���* در USDCHF $_�ل ��م $ر��ط �� $+�$�� "روش �KJ ارز

CCI روز �+*. )<,�> �*4 ا��-  131.5$5*ار، در *#F CCI �� ر �رد4 ا�� و��� �B�E W� ر�*-133.68$5*ار  از ای� �$ . 

 �D5� و در �*ن �#*ل روزا�� ��1� �� �J "روش $� ��ی: و از $5*ار ح*ا�_ر �#*ل ی+#�   وارد1.2445در ای� ��ان ح* 1.2545$+�$�#� �� 

 . $� �#�: زی�ن ا���Kد4

 . R�H ��د ���1: + 100$+�$�� را در ای� �B�E "35 ��   "35 دو روز �+* ح�ص> �* و ���B از1.2345او��� ه*ف ��B�E $� ی+#� 

 19$+�$�� در روز  B� دوم��.�D5� ورود $#�5> و ا�Jز4 داد4 �* �� ��ز ه: �B�E در �8J ��د $� ��ه` ی��*  ح* زی�ن ��B� دوم $+�$�� ��

 . ��1� �R�H 1.2245 * ��د در + 200 روز �H از ورود �� $+�$�� �� 5ا���ر ی+#� 

 .  R�H ��د4 ا���200� ریH G1{یر"�� �*R�H   4 ��د �� د�� N$* ،در ح���300ی+#� در ای� $+�$�� در $�BVع 
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�B� 4*6 در روزه�6 �+* ��� �ر7<�� $<�ه�E $�$#��م �را �F ی�� را�*4 ا����د�H �� ن�#F :را ه �B�E . ��و���6 ا�� ���F ای�  �$

  .�� $� ارزا�� $� دارد ��ر در�� را ا��Vم �*4 اح��Bل 6�E در $�"��5 $� ��$�: و ه�Bن 6��F ا�� �� ا��را)62

 

 

  2006$�رس  21 �+* از  8ر 9در ���� .��Bی` $� ده*  EURJPY $_�ل �+*6 $+�$�� ��)�4 $*ت دیaر6 را در "روش

Gارز ی �KJ ای� �B�E دار�B�  در W� �D5�115.19  -د4 ا���B� ��{  . 

 ��ا��Vم   ا$,�ن ورود �� یG $+�$�� �ر ا��س �Eا�* ا��را)62 ��ر در�� را2006 $�رس 8 26ر روز   �+* از8 روز �+* ی+#� در ���� 5)5ری

 .�*4 ح�ص> �*4 ا��

�V#در ای CCI  ��1.3368  -ا�� �*ن ��ه` ی�"�� �"روش �*ی:  و �� ��1 ��ب .�#*ل وارد $+�$�F�8رF ل ���1ر ��رگ در*#� Gای� �#*ل ی

��ر �� H{یرش $'�?ر4 ا6 �� $��ان  یG ����� ��د وV$ �$ �� *� b���74:���� R�H  . 

ورود �� $+�$�� "روش در ای� �D5$  ا�_ر $+�$�� 7ران از. Eرار داد4 �*141.51 و ح* زی�ن در �D5� 140.79"روش در �B�E  ورود �� $+�$��

 �B�E.و�� $� �� ا��را)62 @�د ا���5د دا���: و Nن را د���ل ��Bدی: .$ح�B> ���1  هراس دا��#* و ",ر $� �رد�* �� ادا$� ��ول F#*ان

 �� او��� ه*ف 2006 $�رس 27�+* از  8ر  1 ���� �+* ی+#� در ���� 24ا��*ا ��B "<رد4 �* و�� �H از Nن ��ه` ی�"� و ��Bر از 

 �J�( <��E ر��* و ��د �$ ��B�E74رد�$ �T�H  *� <ر ح�صu� . 
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�W @�د ر��* و ص+�د �رد و در ���V� ��B� دوم $+�$�� $� در �D5� ورود  ای� �KJ ارز ��.��ر دیaر ح* زی�ن را �� �D5� ورود �B� <5�#$دی: 

*� ��1� . 

�&�( $� �رد �*ون �N,� �� $5*ار �E�> )��8J در زی�ن   74�T�H $+�$�� ��د $#��( �� و�Jد ای#,� �B�E �� ه*ف دوم $� �ر��* و�� ای�

  ."رو ر"�� ���*

 

 

 . ا���Kد4 از ح* زی�ن )� F� ا�*از4 $8: ا�� N@ری� $_�ل $� �<�ن $� ده* �� ��aF� ای� ا��را)62 $� )�ا�* $#Vر �� ح* زی�ن ��د و

Nورد �<���  و��E �� $�$#��م ���ا�* �B�E را �� حر�� در.�ل ��د �ر $�$#��م ),�� $� �#* �را6 ح&" ��ر در�� را ا��Vم �*4"ا��را)62 

 .ای� ا�� �� ��ی* �ر�B�E �>7 در را4 ���*

 2در )�ریx  132.58 یG $5*ار ح*ا�_ر در CCI $� ��#�* �� ا��*ا. ����� $<�ه*4 $� �#�* 1را در )�ی: "ری:  AUDUSD در $_�ل "�ق ��Bدار

 ر��*4 و یa�� G#�ل ورود �� $+�$�� 139.44ای� ا�*ی,�)�ر ��   $5*ار2006 $� 4 ص�ح F11#* روز �+* در . )<,�> داد4 ا�� �$2006 

 .ا�� @ری* ص�در ��Bد4

�B�E در ای� ��5ط .��A ر"�� یG ��ر4 ��5ط ��Bد4 ا��  )�J� �� *�#� � �B�E� 6�J. ��د4 ا�� 0.7709 و ح* زی�ن D5�0.7721� ورود 

��ر �� H{یرش ای�712ر ح�Xر ���د ح* زی�ن   ر��*4 و ا7ر $+�$��0.7675�� V$ *#� <Bا��را)62 را )ح �� ~�D#$ �T�H   �� ��a#� زی�ن
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 . �را�ر6 $� �*

 ��� ا$,�ن $+�$�� زی�ن د4 و �ر@�رد �� ح* زی�ن و�Jد دارد" در�� را ا��Vم �*4 ��ر"�#��ر ای� )�J� دا��� ����* �� در ا��را)62 

 

 


	�c0N)�0- B'0 -�ح	^ و =\
  MACD اس�	ا

 

 ��م و �رض ادب @*$� دو���ن ��ی�

 ....$��D$ )��D( �� ��� 7ر"��ر6 ه�6 �#*4 �� )�@�ر ا"��د �{ر@�اه� $� �#: و ح�A ادا$� از ���� ای#,�

 

 

 و�B�E ��E در ح�ل ص+�د ا�� $+�$��" ���� ��ی* ا��Vم ده�* ای� ا )#�8 ��ر6.در )��ر6 $+�$�� 7ر6 �ر ا��س رو�* ���1ر ��د4 ا�� 

 "@ری* دا��� ����* و و�B�E ��E در ح�ل ��ول ا�� $+�$�� "روش

$+�$�)� �را6 $+�$�� �ر ا��س رو�* هB$ *��1,� ا��  و��E د���ل یG "رص�. و�� در �F <B#�� $+�$�)� ���1ر $<,> )ر ا��

 : ای� ��اAت �� ذه� ��D@ �Bر �#*
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 �8J رو�* �1�F؟

N��>7حر�� ��ز Gر یu�#$ را4 ��م ی�Bن ��ی* �� رو�* هA؟ ی� ا:��B� 

 F� �E�$ ای� رو�* )�Bم $� ��د؟

 

 . ا"�ل ا�� ا��س رو�* ای� ا�� �� ���1ر دیر �� رو�* هBرا4 ��د ی+#� در �D5� ا6 �� رو�* رو �� ��ر�7ری� واهB� یG $+�$�� 7ر �ر

�G ه�6 $+�$�)� ا�� Fرا �� و��E یG رو�* ��)�4 $*ت ی�  * ی,� از $�رد )�J� )ری��� و�Jد ای� $<,�ت $+�$�� 7ر6 �ر ا��س رو��

 .)�ا�* �را6 ���� ه� ،روزه� و ح�� $�4 ه� ادا$� دا��� ���* ��#* $*ت �,> $� �7رد $�

را ��� د�5�E $<'�  جا��را)62 ?راح� �رد4 ای: �� x��H �BX �7^� �� ��اAت "�ق $� )�ا�* ��5ط ورود و @رو $� �را6 ای� $#�uر

 .��Bی*

��  .��م دارد ��a���$ MACD $�حر� و ای� ا��را)62 ا��را)62 )ر��

  دور4 ا6 ی�100و $�����a $�حر�  SMA50  دور4 ا6 ی�50$�حر� ��د4 :�� ��ر 7ر"�� ای:  $� دو $�����a $�حر� را در ا��را)62 @�د

SMA100 . 

�a�1� حر��$ ��a���$ 6دور4 $#��( �را �Bب ز$��� $�رد��F�8رF �� د4 دارد   )�م�Kب ه�6 .ا���F�8رF 6ای� ا��را)62 را �را �$

 . �رد4 ای:  ����� و روزا�� ?راح�1ز$��� 

SMA50 ر $� رود�� �ورود � �D5� ���+( 6را� ���$ �D5� #�ان� �در.� �ح��� � SMA100 *�8 صح�ح رو�* را �<�ن $� دهJ �$ ��. 

�� و�Jد .�DE �#*  �� وارد $+�$�� @ری* ی� "روش $� ��ی: �� ��a���$ �B�E ه�6 $�حر� را در �8J رو�*وE در ای� ا��را)62 $� "35

���>$ �5D#$ ای� ا��را)62 از �ای#, Momo #* $*ت )ر6  �8ر4 $� �رد و�� ���1ر�حر� ه�6 ��$ ��a���$ ن ا�� و ازN )ر از �ه����را�

  . ��د ه�6 ��#* $*ت )ر �8ر4 $� �7رد����� و روزا�� �را6 �1( 1در �Fر �Fب ز$��� 

  6Tاع& 9	ی& و ]	وش

 

 :@ری* �Eا�* ورود �� $+�$��

1. ��a���$ از هر دو `�� �� �+E�$ را در �B�E50 ر100 وu� ری*  ا�� زیر�a�. 

�MACD  *�#� 4�a �*ی,�)�ر R�H "�ص�� 7ر"�� ا�� �� اN10ن  هر�B�E 4�7 ی,� از $�����a $�حر� ه� را �� ��DE A�� �B �رد4 ا�� و از.2

�� )���ر �8J داد4 ا�� وارد $+�$�� @ری* ��ی* 5ا7ر ای� ا�*ی,�)�ر ?� ._$ �� �K#$ ا@�ر از ���$. 

��� E �B�Eرار ده�*5را ح*اE> در �D5� ح*اE>  ح* زی�ن.3E ���$ . 

 . D5� ورود $#�5> �#�*دو �را�ر ح* Xرر ��#*ی* و در ��: دیaر ح* زی�ن را �� � ���B از $+�$�� را �� ��د.4

5.�B�E �� *ی*#�� ��Eرا و ��دوم $+�$ �B�� SMA50  و ��1,� ��^�H �B� �� * 10را��� �7ر"� ��ن "�صN �� R�H . 

 

 :"روش �Eا�* ورود �� $+�$��

1. ��a���$ ر از هر دو�B� �� �+E�$ را در �B�E50 ر100 وu� ری*  ا�� زیر�a�. 
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2.�$ ��a���$ ی,� از �B�E 4�7رد4 ا�� وهر� �DE ��^�H �B� �� ن  حر� ه� راN ا�*ی,�)�ر10از �ا�� � �7ر"� ��ص�" R�H  MACD  4�a�

 .$��� ا@�ر از $_�� �� $#�K )���ر �8J داد4 ا�� وارد $+�$�� @ری* ��ی* 5ا7ر ای� ا�*ی,�)�ر ?� .�#�* 

��� E �B�Eرار ده�*5را ح*اE> در �D5� ح*ا�_ر  ح* زی�ن.3E ���$ . 

4. �B���� را ��ورود $#�5> �#�* از $+�$ �D5� �� ر ح* زی�ن راaی* و در ��: دی*#� . ��د دو �را�ر ح* Xرر �

5.�B�E �� *ی*#�� ��Eرا و ��دوم $+�$ �B�� SMA50  و ��1,� A�� �B� �� * 10را��� �7ر"� ��ن "�صN �� R�H . 

 

��a���$ دو ��� �B�E ی* دور4 ا6 ا�� وارد $+�100 و 50$�حر�  ا7ر�>� ��$.  

�B�E دار�B� او��� EURUSD  :1را در )�ی: "ری�ی` $� ده*  �����B�. @ری* در ��2006 $�رس 13$+�$ ��a���$ هر دو �B�E �� ���$50 ز 

��� 5��` از  MACD �<*ی: Fرا �� ا���� $� "�را �� $+�$�� @ری* وارد.دور4 ا6 را �� �A�� �B �,�1� ،�,> 7ر"�� ا�� 100و E ���$ 

�� )���ر �8J داد4 ��د �#��رای�از_$ �� �K#$  �( :ر �ردی��� )���ر �8J ده* )� Nن $��E وارد ��زار MACD ص_$ �� �K#$ ر ازaی: ��ر دی��. 

  $+�$�� @ری* F#*6 �+* و در �B�E $��� ورود ��.��� @3 صKر را �� �MACD  *#,>� A�� �B $� ص�ر �ردی: )�

1.1945 �8J ر���( �� MACD #$ از��_$ �� �K  :ری* وارد �*ی@ ��$�+$ �� �B�E 4 �* و $� در ای�*��,F. <Eح*ا �D5� 5ح* زی�ن در  ���$

��� ی+#� E1.1917 *� 4رار دادE . G1دو �را�ر ری �$ ��B�E 28او��� ه*ف�T�H   �#+56،ی �B�E د در�� R�H 1.2001د4 ا���� . 

$#�5>  ح* زی�ن ��B� دوم $+�$�� �� �D5� ورود. ای� $+�$�� �� ��د @�)B� ی�"� �* و ��B� اول  ص�ح روز �+* $ح5~11ای� ه*ف در ���� 

�B�E �( :ر �ردی� . R�H از Nن "�ص�� ��aرد10و  را �� ��DE ��^�H �B �ردSMA50 4 �* و�را6 ���1 $+�$�� دوم ص

 R�H @�رج ��a���$ �� 138 ��د �1.2165 و $� از ��B� دوم $+�$�� در B�E  ص�ح H*ی* N$*10 در ���� 2006 $�رس 20ای� �رای3 در 

  .�*ی:
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�8J را "35 از )���رF �� *ر��T� *ی�� MACD �8 ای�  �را6 ورودJ )���ر �دار زیر $� )�ا��* $<�ه*4 �#�* ��B� د4 �,#�: ؟در�Kا��

$#�K و )+*اد6 از )���ر �8J ه� از   F#* ��ر �� و�Eع ����H� ا�� و ا�_ر )���ر �8J ه� از $_�� ��2006 $�رس 15)�  13 ا�*ی,�)�ر ?�

�� ��a#�ل ه�6 ��در��� ��د4 ا�* ��_$ �� �K#$ *ح* زی�ن �ر@�رد $� �رد� �� �J�( <��E د�� �ون وارد �*ن �*�. 

 ��زار �<�ی: ؟ وارد MACD دیaر6 ��ال �##* �� Fرا "��a���$ �?�5( �� 35 $�حر� ه� و �*ون ا���Kد4 از در $�5�> ��ی* �*4

�� ه�B$�ن ��دMACD  4 $�حر� ه� �� )���ر �8J زیر $<�ه*� *�#� �$ 4� ��a#�ل "روش ح�ص> از )��a���$ �?�5در �,> _$ �� �K#$ از

Gد��> ی ��Bه ��5 $� 7ردد ا�� و ��ل ��در�� �را6 "روش )�#a��.  
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�ر 16� $+�$�� @ری* در ��a#�ل ورود �.روزا�� �<�ن $� ده* را در )�ی: "ری: ز$��� �B� USDJPYدار �+*6 زوج ارز$��T� 2006 �1,� �� 

��a���$  100 و 50ه�6 $�حر� �� �B�E 3��( 4در 10 روز ��ص�" R�H 110.95ص�در �*4 ا�� . 

�� )���ر �8J داد4 و�B� �?5ر از  MACD ه��B ز$�ن ا�*ی,�)�ر در_$ �� �K#$ از ���E ���$  د4 ا���B� *�^�( ل را�#a�� ای� . 

 <Eدر 5ح* زی�ن در ح*ا �7{�� ��رار109.98 $�E   �#+*4 ی� �یر"�}H 4دو �را�ر $'�?ر ��B�E ا��  ��د114.894داد4 �*4 و او��� ه*ف. 

 xدر )�ری *+� ��Kه *#F ��B�E ر 13ای� ه*ف�$+�$�� را ��1� و ح* زی�ن $+�$�� دوم را �� �D5� ورود   ح�ص> �* و $� ��B� اول2006 ا��

 .�B� <5�#$دی:

 .  R�H ��� از Nن "�ص�� 7ر"�10و   روز4 را �� ��DE ��^�H �B �رد504� در �رای�D ا��Vم �* �� ��a���$ �B�E $�حر� $+�$� @روج از

 .ا��  R�H ��د5214�� و�Jد N$* و $�����a ��د ح�ص> از $�BVع ای� دو $+�$��  117.43  در 2005�B�E د��$�ر 14ای� �رای3 در روز 

$� ���* ح* زی�ن ��� ا"�ای` $� ی��* ،در ای� $+�$�� $�  4 از ��Bدار روزا�� ه�Bن ��7� �� ��د ه� زی�د)�J� دا��� ����* �� �� ا���Kد

��ر �� H{یرش V$200*ح R�H   ��a���$ د�� �` از521زی�ن �*ی: و در ��� ح�ل )�ا���1: ��� �ا �#�: �*�H د�� �T�H  2  را�ر ح* زی�ن�

 . $� ��د

  .���1ر ��<�ر6 دارد Fرا �� $+�$�� $� $� )�ا�* ح�� �راF 6#* $�4 ��ز ���B* ر روزا�� ���ز �� ح�ص��ه: F#�� $+�$�� �ر ا��س ��Bدا
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�B�E �را6 $*)� در . را �<�ن $� ده* 2006 $�رس 16 ����� از �B�1دار  در �B� AUDUSDدار �+* $_��� از $+�$�� "روش در زوج ارز

ای� $�����a $�حر� ه� را �<,#* و  $� ص�ر �ردی: )� �B�E هر دو.ر4 ا6 ����ن دا��� ا��  دو100 و ��a���$50 ه�6 $�حر�  دا$#� ���

 .)���ر �8J داد4 ���*  $��� ا@�ر از $_�� �� $#MACD  �?5�K در ��� ح�ل

 ( MA100 در ای#R�H )�V از ��دی,�ری� $�����a $�حر� 10ا�*از4  ای� �رای3 �� و�Jد N$* و $� و� ��E� ��a���$ $�حر� ��

 .�*ی: وارد $+�$�� "روش

 �B�E "روش در ��$+�$ �ح*ا�_ر 0.7349ورود � �D5� م �* و ح* زی�ن در�V5 ا�  ���E ���$0.7376 �$ �#+رار داد4 �* یE 27 4ر?�'$ R�H 

 . را H{یر"��:

���� �+* ح�ص> 7ردی* و ح* زی�ن  7 ای� ه*ف E .��B�Eرار داد��B�E0.7295 *� 4 $� �� دو �را�ر $��ان ای� $'�?ر4 ی+#� در  او��� ه*ف

  R�H "�ص�� از Nن از10 دور4 ا� 6� �A�� �B و 50$��*ی: )� �� �,��a���$ �1 $�حر�  $+�$�� دوم روD5� 6� ورود )#�u: �* و �� ا���uر

 .$+�$�� "روش @�رج ��ی:

�� )�J� �� R�H. ��د را �را6 $� ح�ص> ��Bد  E105رار دا�� و $�����a  0.7193 ح�ص> �* �� �B�E در 2006 $�رس 22ای� �رای3 در 

  . R�H $'�?ر4 را در ای� $+�$�� H{یر"��: ای� ��د $5*ار ���1ر �8J�( <��E ا�� 27 ای#,� $� )�8#
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� ه�D��Bر �� $� ��#�* $_�ل ه��F 6ر�Fب ز$��.)�J� "ر$�^�* �KJ EURJPY ارز �� $_��� دیaر از $+�$�� "روش در �Fر�Fب ز$��� روزا��

 .�را��A�? �(*$ 6 �� ?�ل �����V$* ��زدA�� 4^� دار�* �Fن و��E یG رو�* در ای� �Fر �Fب ز$��� �� و�Jد $� Nی* $� )�ا�* روزا��

 $<�ه*4 $� ��د N 2005وری> 25در )�ریx . ��د و ��� دو $�����a $�حر� ����ن ��Bی*  در �zر ای#&�رت �B�E $� )�ا�* وارد یG دا$#�

�� �B�E EURJPY  حر��$ ��a���$ ول �رد4 ا��100 و 50هر دو�� ��^�H �� و �روز4 را �,�1  . 

 . ای� ا��را)�K#$ ��� *��� �$ 62 �*4 �� $�ی* ورود �� یG $+�$�� "روش ?�~ MACD در ه��B ز$�ن ا�*ی,�)�ر

 �B�E حر� 10$� در�$ ��a���$ ر از�B� R�H 100�#+"روش �*ی:  137.76  روز4 ی ��وارد $+�$ �B�E روز ا@�ر 5و ح* زی�ن @�د را ح*ا�_ر 

 R�H ��د 542 ی� ��B�E132.34  او��� ه*ف. R�H $'�?ر4 را H{یر"�� ای: 271ای� �� ای� $+#� ا�� �� $� .Eرار دادی:  140.47ی+#� 

 .ا��

 اول $+�$�� ح* زی�ن ��B� دوم ��در ای� )�ری�H x از ��1� �*ن ��B� .ح�ص> �*  2005  ژو^�2 $�4 �+* در )�ریx 1ای� ه*ف ��B�E ح*ود 

 .  روز4 ��1� ��د�B�E �T�H 50 از $�����a $�حر� D5�10� ورود $#�5> 7ردی* )� �� ���ر 

 R�H ح�ص> �BV$428ع ای� دو $+�$�� $�����a ��د  در. از ای� $+�$�� @�رج �*ی: 134.21 ژو^� ح�ص> �* و در �B�E 30ای� �رای3 در 

  .7ردی*
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ا��را)62 ه�6 $+�$�� �ر ا��س رو�*،در $�رد �KJ ارزه� و دور4 ه�6 ز$���  یG ا��را)62 �*ون @�D ���1 و ��uر ��یرای� ا��را)62 

 .دارا6 ��د ده� $#��( $� ���* رو�* دار

�KJ ��$�+$ د4 از ای� ا��را)62 در�Kر �#��رای� ا���u� �^ارز ه� EURGBP ا6 $<'� حر�� $�,##* ��ر�ر �در دا$# A�B+$ �ارد د�*�. 

 را در ��Bدار 100 و �B�E50 هر دو $�����a $�حر�  2006 $�رس 7در .��Bدار "�ق ���B� ا6 از �,�1 ای� ا��را)62 را �<�ن $� ده*

 .7ر"�� ا��  R�H "�ص��10"�ق �,�1� و از Nن ه� 

 �,> $� �7رد 0.6840� "روش در )�^�* $� ��د و $+�$� ��� $#�K �*4 ا�� و ��a#�ل ورود �� $+�$�� "روش MACD در ه��B ز$�ن

��� ی+#�  5ح* زی�ن ای� $+�$�� در ح*ا�_ر .E ���$0.6860رار داد4 $� ��دE  . 

��  ��ه` ی�"� و�� �� �� ا�*از4 ا�T�H  .EURGBP 6 در ��B� اول $+�$�� ا��40ه*ف �T�H   ��B�E و20ای� �� $+#� H{یرش $'�?ر4 

 . زی�ن $� �ر@�رد �رد���ا�* �� ح* ��د �ر@�رد ��Bی* و �� ح*

�KJ ارز $�رد $+�$�� )�J� ا��*  و $�����a $�حر� ��ی* �� رو�* دار ��دن MACD 7ران در ا���Kد4 از ا��را)62 )ر���� �#��رای� $+�$��

 .دا��� ���#*

 ر� ����� @��� $�رد ا���Kد4 ا�� ،از ?ر"� �رر�� E*رت �,��a���$ �1 ه�6 $�ح ای� ا��را)62 در �KJ ارز ه�6 اص��
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 . ه��B#*ا�� ا��

ا�*� Nن �<�ن ده#*W�+X 4 ��دن رو�* و ���د $�$#��م ��"� �را6 ادا$�  )�J� �رد4 ��دی: $5*ار ADX در $_�ل "�ق ا7ر $� �� ا�*ی,�)�ر

  .حر�� ��و�� ��د

 

 

=\
  RSI Rollercoaster اس�	ا

 

ا�� وی�*ر $+ر"� �* و ی,� از E*ی�B )ری� و $+رو"�ری� ا��ار )��3 و E �@�� RSI*رت �1�� ی�.�+�L او�Eت ��د4 )ری� ��8ری� ا��

 .),#�,� ا�� ه�6 )ح��>

G� �� :�#� > ),#�,� را ا��'�ب��ا�*ی,�)�ر $+روف )ح t#H :ا7ر �'�اه� RSI ن ه� @�اه* ��دN ا��^� ای� ا�*ی,�)�ر �را6 )+��� .ی,� از�(

 .ی,�)�ر ه�6 )ح��> ),#�,� �� ��uر ا��ا��س $�$#��م )5ری�� در ��� ا�* اح��Bل �ر7<� رو�* �ر

 .�<�ن $� ده*  "روش ه����V را30 ای� ا�*ی,�)�ر �رای3 @ری* ه����V و $�5دیر ��Bر از 70��<�ر از  $�5دیر

ه*ف ای� ا��را)62 ��د �ردن از .�رای3 ?راح� �*4 ا�� �را6 �8ر4 �ردار6 از �ر�B�E �>7 در ای� RSI Rollercoaster ا��را)62

 .یG دا$#� ����ن $� �##* ت �KJ ارز ه�^� ا�� �� در������
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دا$#� $<'&� ����ن �#* و در F#�� �رای�D ا�� �� @ری* ه����V ی�  ای� ا��را)62 "35 �را6 ��زاره�^� $#��( ا�� �� �B�E در

�$ ���Vد "روش ه��� �B�E �>7ر� �ر �V#$ *ا��(. 

ای� "&> ��<�ر �را�F 6ر�Fب ز$��� روزا�� $#��( ا�� )� در �Fر�Fب ه�6  ای� ا��را)�u� 62ر ��یر ا��را)62 ه�D$ 6رح �*4 در

 . ،�#��رای� ��ه` در $�$#��م در �Fر�Fب ز$��� روزا�� �� $+#� )ر ا�� ز$��� ��)�4 )ر

 .J�( <��E� ���* ��$��5رن $'�?ر4 �� ��د در ای� ا��را)b��� 62 $� ��د �� در �Fر�Fب ز$��� ��)�ه�ر ه: و�� ��@��ر

)ر ��<�ر از روزا�� ا�� $�5دیر زی�ن ��� ���1ر ��GF )ر و �E�> $*یری�  � ای#,� د"+�ت ��$�"~ ��دن ای� ا��را)62 در �Fر�Fب ز$��� ��)�4�

  .)ر ه#�1*

  7	ایط ورود +� -.�-dت 9	ی& و ]	وش

 

 :@ری* �رای3 ورود �� $+�$��

�> از ورود ��ی*.1E RSI  ر از�B�30*��� . 

 . ا"�ای` ی�"�� ���*30�� ��` از  RSI ص+�د6 )<,�> ��د و $��E ��1� �*ن Nن  یG �#*لص�ر �#�* )�.2

 .�روع �#*ل �+* وارد $+�$�� @ری* ��ی* ��.3

4.)��#$ W� �D5� Gرار ده�* ح* زی�ن @�د را در یE. 

  �� �D5� ورود $#�5> �#�*ح* زی�ن ��B� دیaر را $'�?رH 4{یر"�� �*4 ��#*ی* و% �B��50 از $+�$�� را در ��د6 �را�ر .5

 :�رای3 زیر ��1� $� ��د ��: دیaر $+�$�� در ی,� از.6

a.ر� �ر �� �D5� ح* زی�ن در �ر@�رد �� ��  

b.ی+#� �� ورود ���Vح*ود4 @ری* ه�$ �� �B�E RSI  ه`70��` از�� �T� و  RSI در �را4 �� @روج از ای�  از ای� $ح*ود4 �Bای� ص�رت ه

 .��Bد �� �+*6 "روش را �zNز$+�$�� $���ان $+�$

 

 :�رای3 ورود �� $+�$�� "روش

�> از ورود.1E *ی�� RSI  70��<�ر از*��� . 

2.��1� �E�$ ل ��و�� )<,�> ��د و*#� Gر �#�* )� ی� . ��ه` ی�"�� ���*�70� ��Bر از  RSI �*ن Nن ص

 .��ی* �� �روع �#*ل �+* وارد $+�$�� "روش.3

4.D5� Gرار ده�*ح* زی�ن @�د را در یE )��#$ W5� �. 

 $#�5> �#�* $'�?رH 4{یر"�� �*4 ��#*ی* و ح* زی�ن ��B� دیaر را �� �D5� ورود% 50در ��د6 �را�ر  ���B از $+�$�� را.5

 :��: دیaر $+�$�� در ی,� از �رای3 زیر ��1� $� ��د.6

a.ر �� �ر@�رد� �ر �� �D5� ح* زی�ن در ��  

b. ح*ود4 "روش$ �� �B�E ی+#��� ورود ���Vه� RSI  ر از�B�30`ا"�ای �T� و  RSI  را4 �� @روج ازBدر ای� ص�رت ه �از ای� $ح*ود4 �

  .$+�$�� $���ان $+�$�� �+*6 @ری* را �zNز ��Bد ای�
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��# ای� ا�� �� $� ا��*ا در RSI �,�� ���*6 ای� ا��را)62$ �Bی*E 6ا��را)62 ه� �ل �ر7<�� $� $���: در ح��� �*#� Gر ی�uرا��� � 

RSI �� 35" *رد�� �$ �J�( و حر�� ا�*ی,�)�ر ���Vری* ی� "روش ه�@. 

ای� ا��را)J�(  62� دا��� ����* ��.$� از 7ر"��ر �*ن در دام �W5 ی� �W ه�6 ��در�� در ا$�ن ����: ای� روی� ���b $� ��د ��

 .��Bی* ?�ر6 ?راح� �*4 ا�� �� ح*ا�_ر ��د $B,� را از یG $+�$�� �ر7<�� �1(

را Nن E*ر در ��زار �a� $�*ارد )� ��^: رو�#� در �ر7<�  ای� ا��را)� 62� J�( 6�J� صرف �� @ری* ی� "روش ه����V در ��زار $+�$�� 7ر

 .�B�E $<�ه*4 ��د

 ای� ای� ا��را)62 �ر Nن ا�� )� از. F#* ��ر �� ?�ر $��ا�� در ح��� @ری* ه�E ���Vرار $� �7رد RSI در یG حر�� ص+�د6�E 6 �7ه�

 .حر�� ه� ه: ��د �1( �#*

$+�$�� "روش �zNز  $+�$�� 7ر ای� ا��را)62 )5ری�� ه�B<� در ��زار ا�� و �� ��1� �*ن یG $+�$�� @ری* یJ�( G� دا��� ����* ��

 .$�<�د و ���+,�

  . ��د�ر ی� ح* زی�ن او��� $+�$�� 7ر @�رج از ��زار @�اه* "35 در ص�رت �ر@�رد �� ح* )�WE در �D5� �ر ��

ای�  RSI ، 2006 د��$�ر 12در . را $<�ه*N 2006*�#� �$ 4وری> 1 )� 2005د��$�ر  12در دورAUDJPY  4 در او��� $_�ل ��Bدار �KJ ارز

�KJ  �#+ح*ا�_ر @�د ی �ی�ن �#*ل ��و�� روز �+* ای� ا�*ی,�)�ر73.84ارز ��H ر��*4 و�� در   ��5ط �رد4 ا��48.13��  . 

B�E "روش $� ��ی:�88.57 �#��رای� $� در ��ن $*ت   وارد $+�$��$ W5� رار داد4 �*4 ا�� 276 ی+#� 93.11،ح* زی�ن $� درE R�H 

او��� ه*ف ��B�E $� $ح5~  روز �+* ای� �KJ ارز ��ز ه: ��5ط �رد و. R�H ا�� �B�� ��B�E138 از ای� $'�?ر4 ی+#�  او��� ه*ف.

*�. 

 .�� �ر $#�5> �ردی: و ص�ر ��Bدی: )� �B�E در �رای3 "روش ه�E ���Vرار �7رد  �� �D5� �ردر ای#�V $� ح* )�B�� WE� دوم $+�$�� را

و در ��� ح�ل یG �#*ل ��و�� $<�ه*4   ر��*30.70 �� $5*ار 30از $�5دیر ��Bر از  RSI  ای� �رای3 �� و�Jد N$* و2007د��$�ر  27در 

 . 7ردی*

�ر ا��س  در ای� �J ��"�ص�� یa�� G#�ل @ری*. R�H ��د ح�ص> 7ردی* 356��1� �* و  �B�E85.01  در ���V� ��B� دیaر $+�$�� ��� در

 �D5� @ری* در ��ی*ار �* و ح* زی�ن ای� $+�$*H 62(رار84.51ای� ا��راE   *750ر"�،ی+#� $'�?ر4 ا6 در ح ��ا6 �� "�ص �و ه*ف او�� R�H 

25R�H  . 

 D5�1� ورود $#�5> �ردی: و ح*ود  * و در ای� �J $� ح* )�B�� WE� دوم $+�$�� را �� ح�ص> �85.26�+* �� ا"�ای` �B�E ��  ای� ه*ف روز

 .2006 $�4 در ای� $+�$�� ���E $��*ی: )� روز �<: "�ری�

در ای� �D5� $� ��"�ص�� . R�H ��د ���1: 322��  88.23 $ح*ود4 @ری* ه����V را )ر� �رد و $� $+�$�� @�د را در RSI �B�E در ای� روز

 .  �� �#�ان ح* زی�ن )+��� �*D5�89.34� �W5  ارد یG $+�$�� "روش �*ی: وو

 RSI �� @�رج �*ی: و ای� ز$��� ��دR�H84.01 ��د �� د�� N$* ،از ��B� دوم $+�$�� ��� در  55  روز �+* ح�ص> �* و87.68ه*ف اول در 

 . ح�ص> ��Bد �R ��د 422Hاز $ح*ود4 "روش ه����V @�د @�رج �* ،در ���V� ��B� دوم $+�$�� 

 �J�( <��E �8ر $�4 ��دF �? 62(660از ای� ا��را*$N د�� �� R�H   



 38 

 

 

ا��را)62 در �Fر�Fب ز$��� روزا�� را �*ا��� ���#* �� ای� $#�uر $_�ل �+*6 در  �+�L از $+�$�� 7ران $B,� ا�� ح�ص�� ا���Kد4 از ای�

 . ز$��� �8Fر ����� ارا^� 7ردی*4 ا�� �Fر�Fب

B� ارزدر �KJ ����� �8رF دار� EURUSD ��� را6 $*)�.ای� ا��را)62 $�"~  �هر $� ��د� �از ای#, �H RSI ���Vدر $ح*ود4 @ری* ه� 

 .  Eرار دا��� ا��70��` ار 

 xر از 2006 $�رس 21در )�ری�B� �� 70ل "روش �ر ا��س ای� ا��را)62 د  ��ه` $� ی��* و�#a�� ص*ور �ر �V#$ ر $<�ه*4 �#*ل ��و��

 �B�E1.2187 د�� �$. 

 W5� �D5� ر1.2208ح* زی�ن درV#$ �� رار داد4 $� ��دE Gا6 ��دی ��یرش $'�?ر4 ا6 ح*ود   در "�ص}H ��307ردد �$ R�H  . 

�> از  ای� �KJ ارز.د�� N$* و $� ح* زی�ن ��B� دوم $+�$�� را �� �D5� ورود �B� <5�#$دی:   روز �+* ��1.2163ه*ف او��� ��B�E در E

�#*ی:138را �� ��د   ��ه` ی�"� و $� )�ا�B�� :��1� دوم $+�$��1.2035$<�ه*4 یG $�$#��م ص+�د6 �� � �T�H . 

 ��د �B�E ا"�ای` ی�"� و �F R�H 1.1935ن �W حر�� ��و�� 100��ر�7ر6 �� $��ان  ��ر دیaر $� �� $+�$�� @ری* وارد �*ی: �� $'�?ر4

$��*ی: )� ��B� دوم $+�$�� در �D5� �ر ��   R�H ��د �� د�� N �$، *$Nن E*ر در $+�$�� ��50�E �� 1.2085�� ��د�7 در �B�E  ه*ف اول

 . �ر ��1� �*
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1�� ��د �� $'�?رR�H .4 �� د�� H ��260 *$N{یرش $'�?رR�H   4 ��د203در ای� $_�ل � �J در ای� �د ای� ��Jو ��  Gر از ی�B� ��*ا�

$ b��� ��5"�$ 6A�� ل�Bع ای�ا�� و�� اح��BV$ در �ور ���* � ��د �N ا��را)62 ��د.  

 

 

در ای� �Fر �Fب ز$��� F#*ان $�"~  RSI Rollercoaster �� ا��را)62 ح�ل �� �Fر �Fب ز$��� یG ����� $� روی: )� $<�ه*4 �#�:

�1�� . 

 �T�H در �D5� 35 را �� ح* زی�ن 1.3090 �روع $� �#�: �� ا��را)a�� 62#�ل "روش در N2006 �B�Eوری>  3از 

ح* )�B�� WE� دوم . R�H ��د �H` ر"� 17اول $+�$�� ��  $+�$�� �� �ر�� در �8J ��د و ��1� �*ن ��B�.ص�در $� �#*  1.3125

یG $+�$�� @ری*   R�H ��د و ورود ��197 ��ه` ی�"� و ��a#�ل @روج از $+�$�� �� 1.2902ی�"� و $�+$  �( �B�E�� �� �D5� ورود ا���5ل

 . ��1� �* ای� ��a#���8 )� �� ��ر ),رار و هر ��ر �� ح* زی�ن.در 7ردی*J*ی* ص�

 .�*ی:  R�H زی�ن در هر دو ��B� $+�$�� $�حB>48و28،36�#��رای� $� 

��� را ��+�* و ��8ی�� E "روش ��م ��د $+�$�B( �H��H 68ای� زی�ن ه�R�H   *$N *ی*H زی�ن.�zN 6حر�� ص+�د ��Eو �د ��� �J ز $<,> از ای�

 . ��د و ا��را)62 $� ه�a�� M#�ل ورود6 ص�در ��B �رد30��` از  $� �* �� ا��را)62 $�

 .ا���Kد4 �,#�:  �����4)ری� را4 ح> ای� ا�� �� از ای� ا��را)62 در �Fر �Fب ه�6 ز$��� ��Bر از  F� ��ی* �رد ؟ ��د4
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�B�E در ���8 ه�6 اصJ ?راح�  ای� ا��را)62 �را6 �8ر4 �7ر6 از )���ر �دار6 ا�� � �ن در ��زار ه�6 دا$#N رد,�B� 4 و ��8ری�*�

 .ه����V �� "روش ه����V )���ر �8J $� ده* �B�E دا^�B از @ری*

 .ای� ا�*ی,�)�ر ح�1س ا�� و ���a�� *���( b#�ل ه�6 ��در�� زی�د6 $� ��د  ����� ��` از ح* �را�F16ر �Fب ز$��� 

��د �*ون ای#,� واE+� )���ر6 در  از ح��� @ری* ه����V ی� "روش ه����V @�رج RSI ی* �� ����� ���1ر 1N �$ `�Hز$���  در �Fر�Fب

 . �8J ��ر ���*

 RSI $�"��5 �,�� ���*6. ����� و ح�� �H^�� )ر ه: ا���Kد�B� 4د1ای� ا��را)62 در �Fر �Fب ز$���  ا���� $� )�ان �� اص�ح�)� از

Rollercoaster  ���$ب ز�F ر�F و1در �هر�7 ح* ���� �ر ای� ا�� �( ��^�H   رار داد4 �<�د35 ی� 30زی�ن ��` ازE R�H . 

��ی* ��` از 1ز$���  در ح��� ای*N 4ل $'�?ر4 در �VFر �Fب� �15 ���� *��� R�H .7ر ��$+�$ �د ��� �$ b��� ای� )���ر ����� ح*  ا�

 .��د اJ�زی�ن ه�6 ��<�ر6 �ر@�رد �#* و ح�� در $�ارد6 �� زی�ن ه�6 $��ا�� $�

�� 100$�"~ �� ��د   زی�ن $��ا�� ��BD� GF� زی�د6 �� ح�1ب وارد ��B �#* و یG $+�$��4 ی� 3و�� _$ )J�$ *ی� ��<�ر $� )�ا� R�H 

 .�*ن ح�1ب 7ردد

�B�,رد $���ا�* $#Vر �� $_�� �*ن   ����� و �H^�� )ر ��ی� ه��B�E 6 زی�د ه�1#* و $ح*ود �ردن دا$#� زی�ن ه�1ز$���  در �Fر�Fب

 . ��8^� ای� ا��را)62 7ردد
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 را $�حu� $� "ر$�^�* $� د�5�E 2006$�رس  29  $�رس )�27از  GBPUSD در ��Bدار RSI Rollercoaster در N@ری� $_�ل ��ر�رد ا��را)62

��� را "35 �� یG اص�ح ��E *ا��E ن�Bر @�اه�: �رد ه��. 

 1.7438 ص�ح یa�� G#�ل "روش در �B�E 1 $�رس ���� 27در )�ریx .��ی: � وارد �R�H �B ���* اص� �� $+�$�35ا7ر ح* زی�ن ��` از 

 .$+�$�� در �8J زی�ن $� �H` ر"� و �� ح* زی�ن ��1� �*.ص�در �* و اJرا 7ردی*  24R�H�� $'�?ر4 

H{یر"�� �* ،���B از $+�$�� ��  R�H 10�را�ر   ص�در �*،در ای� $ر)�� $'�?ر4 ا�*��1.7477ه��B روز ��a#�ل "روش دیaر6 در �B�E  در

 .��1� و ح* زی�ن �� �D5� ورود $#�5> 7ردی* 1.7472ای� $'�?ر4 در �B�E % ��50د 

��a#�ل   $�رس ��$��28و�� )�ا���1: در �B�E ورود از $+�$�� @�رج ��ی: ��8ی�� در ��B� روز  ��ز ه: �B�E در �8J زی�ن $� حر�� �رد

 �B�E ر1.75044"روش در?�'$ ��  �J�( <��E 32 4در $ح*ود �ص�در 7ردی* � R�H 35 رار دا��E �$ �T�H. 

 �B�E را در ��از ای� $+�$ �B�� �$1.7488 �� 16د�� R�H   :دی�B� <5�#$ ورود �D5� �� را WE�( *��1: و ح�. <��E `ه�� �B�E �T�

 .  R�H ��د ح�ص> ��BدN ��^�H189$* و  �8J�( 1.7315 دا�� و )�

د��  )�J� دا��� ����* �� �B*4 ای� ��د "35 از ��B� دوم ای� $+�$�� ��.R�H ��د ح�ص> �*  162+�$�ت F#* روز4 در $�BVع ای� $

 . ��ه* ��دی: N$* و در ��5� $+�$�ت ��د ی� زی�ن ه�GF�� 6 ی� ��1� �*ن در �D5� �ر �� �ر را

ا)62 �� اح��Bل �H^�� ��د د4 ��دن یG $+�$�� و�� ��د زی�د در ا��ر یRSI Rollercoaster G در �Fر�Fب ه�6 ز$��� ��)�4 $*ت ا��را)62

 :���* و $+�$�� 7ر ��ی* �� دو �,�� ���*J�( 6� دا��� ���* $+�$�ت ��د د4 $�

 .�� $+�$�� اH 6ر ��د )�*ی> ��د ��ی* $+�$�ت $�+*د6 �� �#�رل ریG1 ص�رت �7رد )� ی,� از Nن ه� ���ا�*.1

 و )+ریW �*4 ا�� و در ��ض در ا���uر $+�$�ت Hر ��د در ��� $+�$�ت @�د  هر $+�$�� ���1ر $ح*ود$'�?رH 4{یر"�� �*4 در.2

 .ه��1:

$�aردد و ��: �� اه��B دیaر ارزش Nن از $*یری� �ر$�ی�  ���B از ارزش ا��را)� 62� �Eا�* $+�$�� �ر RSI Rollercoaster در ا��را)62

 .��د ه��B#*ا�� ���� $�
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\= ا]6ل nM�9اس�	ا.5  

 

W� و W5� �5 ��5ط�Eد �8ر$��� ���#* �E *دو�� دار� �Bی� "روش $,رر  هN �^�7 �"ر از �7اu� ا�� ،صرف �ارز را 7ر"� �KJ Gی �B�E

�� ا��؟�� )ح�5~ در یJ W5� G*ی*��J رو�* ص+�د6 ا�� ��ر Gدر ی W5� ری�@N W5� ای� �ای� ا$�* � �اب ��J" ا�� "@�ر. 

ا��اع  $��*6 7ر"�� �W5 ه� و �W ه��B�E 6 �� ?�ر اح���1 و �*ون )�^�* ا�*ی,�)�ر ه� ی� ی� ا����ه�ت $+�$�� 7رانی,� از ��ر�7ر

 . دیaر6 از )�^�* ),#�,� ا��

�را6 )<'�� ��5ط �W5 و ��B�E W �را6 ا���Kد4 از حر�� اص�ح� �H از یG حر��  ا��را)62 ا"�ل @��� یG ا��را)62 ��)�4 $*ت

 . Kرط ا��$ �8J دار

در  RSI )�^� از ا�*ی,�)�ر ���* ����#Vر و یG ا�*ی,�)�ر ای� ا��را)62 در �H )<'�� حر��ت اص�ح� ��)�4 $*ت �ر ا��س یG د��� ��

 .  ����� ا���F1ر�Fب ز$��� 

*ار6 ا�� �� اح��Bل Eرار دا��� ���*،ه<) 30از  ��Bر( و ی� "روش ه����V) 70��` از (در ح��� @ری* ه�RSI  ���V و��E ا�*ی,�)�ر

 . حر�� اص�ح� را ���7د $� �#*
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ا�X"� �ردن یG د��� �� )�^� از ���* ه�V#���� 6ر  و �� ا$�* حر�� اص�ح� اE*ام �� $+�$�� ��، :�#,�B�,� �� RSI $� "35 �� ),�� �ر و��

 . ���V� حر�� اص�ح� را �����: �+� $� �#�: �D5� �a�1@ رو�* و در

 ای� ���* ه� $� )�ا�#* ��8ی� حر�� �B�E را �� �H از Nن اح��Bل حر�� اص�ح� و�Jد �V#���� 6ر �� ای� $#�uر ا�� ��ا���Kد4 از ���*ه

  .دارد ا�*از4 �7ر�B� 6ی#*

 دور4 ا6 و ا�حراف �B�u#(20ت ا����*ارد ای� ا�*ی,�)�ر $�����a $�حر� .�*   $+ر"�1980���* ه�V#���� 6ر )���J 3ن ����#Vر در ده� 

 . دو �را�ر ا�� SD $+��ر ی�

�Fن در .���*ه� و �ر7<� اE*ام �� $+�$�� در �8J $#ح#� $�����a $�حر� $� �* در ا��را)62 او��� ا���Kد4 از ای� ���* ه� ،�� �ر@�رد ��

 . �B( �B�Eی> دارد �� �� درون ���* �ر7ردد $�ارد95%

�#* در $�  �� ��Bدار ا"�ود4 ای: ،و�B�E ��E �� ���* ��م در هر ?رف �ر@�ردا�حراف $+��ر را ه:  در ا��را)62 ا"�ل @��� $� �� �را�ر

 �J ای� حر�� �رط5ی���: �K$ حر�� Gن را یN ا�� ،�#��رای� ���E�5 $�,#�:  درص* ه�6 ا�(. 

د را از د�� داد4 و در در $� ی���: �� حر�� �B�E ح��� $Kرط @�  �را�ر ا�حراف $+��ر ��ز $�aردد2 )� 1و� ��E� �B�E �� $ح*ود4 ��� 

 . اص�ح� ا�� ح�ل ورود �� "�ز

ای� ح��� �� $� ا?�B#�ن $� ده* �� رو�* .و دو �را�ر ��1� ��د در ��8ی� �� د���ل Nن ه��1: �� یG �#*ل �B�E ��� دو ���* یG �را�ر

 . ر��*4 و ا�رژN 6ن )'��� �*4 ا�� ص+�د6 �� ا��6�8 @�د

ا�� و �را6 $+�$�� 7را�� $#��( ا�� �� �� د���ل ��د ه�6 ا�*� و�� $G1  ��BD و �: ��دای� ا��را)62 یG ا��را)62 �: ری

 . ه#�1*

  :)�ص�� $� ��B^�:  ����� و �� �Eا�* زیر1$� ا���Kد4 از ای� ا��را)62 را "35 �را�F 6ر �Fب ز$��� 

  6Tاع& 9	ی& و ]	وش

 

 :@ری* �Eا�* ورود �� $+�$��

   ��د�B� 30ر از RSI ص�ر �#�* )�.1

   �را�ر ی� �H^�� )ری� ���* �ر@�رد �#*V#���� *���3ر  �B�E را )+�5( �#�* )� ��.2

 .و یG �را�ر وارد ��د  �را�ر ا�حراف $+��ر �� دا$#� ��� ���* ه�6 دو �را�ر2 �را�ر و 3دا$#� ��� ���* ه�6  ص�ر �#�* )� �B�E از.3

 دو �را�ر ا�حراف $+��ر �� $+�$�� @ری* وارد ��ی* یG �را�ر و�� ��1� �*ن یG �#*ل در دا$#� ��� ���* ه�6 .4

5.W� �D5� Gر از  ح* زی�ن را در ی�B� �� )��#$10*رار ده�E *��� �*ا��� ��ص�" R�H   

رود ا���5ل ��B� دوم را �� �D5� و $+�$�� را �را�ر �� $'�?رH 4{یر"�� �*E 4رار ده�* و �� �ر@�رد ای� ه*ف ،ح* )�WE ه*ف B�� �B�E� اول.6

 .ده�*

 .ا�حراف $+��ر ��A^� از ��B� دوم $+�$�� ��� @�رج ��ی* �� �ر@�رد �B�E �� ���* دو �را�ر.7

 

 :�Eا�* ورود �� $+�$�� "روش
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  ��د70��` از  RSI ص�ر �#�* )�.1

   �را�ر ی� ��A)ری� ���* �ر@�رد �#*�B�E3 را )+� �( *�#� )�5� ���V#���� *ر .2

 .دا$#� ��� ���* ه�6 دو �را�ر و یG �را�ر وارد ��د  �را�ر ا�حراف $+��ر ��2 �را�ر و �B�E3 از دا$#� ��� ���* ه�6 ص�ر �#�* )� .3

 ��ی* دا$#� ��� ���* ه�6 یG �را�ر و دو �را�ر ا�حراف $+��ر �� $+�$�� "روش وارد �� ��1� �*ن یG �#*ل در.4

  Eرار ده�*  R�H "�ص�� �*ا��� ���*10 ح* زی�ن را در یD5� G� �� )��#$ W5� ��Bر از.5

ده�* و �� �ر@�رد ای� ه*ف ،ح* )�B�� WE� دوم را �� �D5� ورود ا���5ل  ه*ف B�� �B�E� اول $+�$�� را �را�ر �� $'�?رH 4{یر"�� �*E 4رار.6

 .ده�*

  .ی*�� �ر@�رد �B�E �� ���* دو �را�ر ا�حراف $+��ر �H^�#� از ��B� دوم $+�$�� ��� @�رج ��.7

 6ا��،ای� �KJ ارز �H از �zNز ��زار �#*ن �روع �� ��ه` �رد4 و در ح*ود ����  2006 "�ری� 22از )�ریEURUSD  x او��� $_�ل $ر��ط ��

 .  ��ه` ی�"�� ا���30� ��Bر از  RSI ا�*ی,�)�ر ص�ح

دو ���* دو �را�ر و  �ر �ر@�رد ��Bد4 و در ح�ل حر�� ���و در ی�"��: �� �B�E �� ���* �� �را�ر ا�حراف $+� ���* ه�V#���� 6ر را �#�رل �ردی:

 . �� �را�ر ا�حراف $+��ر ا��

وارد $+�$�� @ری* ��ی:  ��1� �*ن یG �#*ل ��� دو �را�ر و �� �را�ر ا�حراف $+��ر $��*ی: )� �� $<�ه*N 4ن در ای� �J �� د�E در ا���uر

 .  �� $+�$�� @ری* وارد �*ی:�B�E1.1894  و $� در ص�ح ح�ص> �* 9،�رای3 ورود �� $+�$�� @ری* در ���� 

 W� �D5� رار داد4 �*1.1862ح* زی�ن درE   ��$�+$ اول �B�� ��B�E ورود ی+#� 22و ه*ف �B�E از `�� R�H 1.1906  

� را �� �D5� ��B� دوم $+�$�  �+* از  8ر ای� ه*ف ��B�E �� د�� N$* و ح* )��8F1WEر ���� �+* ی+#� در ���� .�* در �uر 7ر"��

 . ورود $#�5> �ردی:

 ح�ص> �B�E1.1939  ای� �رای3 در.ا���uر $��*ی: )� �B�E دو$�� ���* ����#Vر را در ?رف �B� �DE <��5$ی*  �راB�� ��1� 6� دوم $+�$�� ��

  .دو $+�$�� �� د�� R�H  *$N در ���V� ای��38* و �� ��1� �*ن ��B� دوم $+�$�� ��د ��8^� 
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�> از ��ز �*ن ��زار ���ز�#* و  2006 "�ری� 26را در )�ریNZDUSD  x �ل �KJ ارزدو$�� $_E �( ارز �KJ ای� ���E ر $_�ل�u�، *ن $� ده�>�

 . ا@��ر ا�E&�د6 $ر��?� در یG دا$#� $+�$�� $� �*4 ا�� ا)<�ر

�B�E �� ��$�� ���*  � 7ردد �� در ��� ح�ل �+* از  8ر �zNز $6 در ���� �30� ��Bر از  RSI @��� �� ��5ط ��ر�رد ا��را)62 ا"�ل

 . ����#Vر �ر@�رد ��Bد4 ا��

�B�E �( :���$ �$ ر�uدر ا�� �T� د�� �ل ��� ای� دو ���* ��1*#� Gد4 و ی�B� 9در ����  ای� �رای3.��� ���* ه�6 دوم و اول حر�� 

*$N *ی*H از  8ر *+� . 

 �B�E @ری* �*ی: وا 0.6583�#��رای� $� �� �روع �#*ل �+*6 در ��ی+#� .رد $+�$ )��#$ W� Gرا در ی ��یرش0.6568ح* زی�ن $+�$}H ��  

 Eرار �B�E0.6598 در �B�E ��$� در د��رس   E R�Hرار دادی: ،ای� $'�?ر4 ���1ر @Dر��� ��د Fرا �� ���b �* �� ه*ف اول15$'�?ر4 

 �B�� ��1� �BX از $+�$�� ح* )�B�� WE� دیaر را �� �D5� ورود�+* �� د�� N$* و $�   ص�ح روز8داد4 ��د ای� ه*ف ��B�E در ���� 

 . $#�5> �ردی:

 �B�E در �د ��� �^A�� *��� �B�E ن0.6605ه*ف دومN �� *   �ر@�رد� ��1� ��� ��دوم $+�$ �B�� د ��8^� ح�ص> از ای� .ص�رت 7ر"� و��

 ��$�+$18.5R�H  د4 ا����.  
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در ����N� 7<�ی` ��زار ه�N ���$ 6$ری,� $<�ه*4 �ردی: �� ای� .$� �#�:   $<�ه*20064 $�رس x10 را در )�ری USDJPY $_��� از "روش

Gارز در ی �KJ $� ��د ����1ر $ح*ود $+�$� �دا$#. 

 وارد �* �� �<��� ا6 از وX+�� @ری* ه����V 70�� $ح*ود4 ��` از  �B� RSIد و  ص�ح �B�E ص+�د8:30$*ت ��)�ه� �H از ���� 

�B�E �� $ح*ود4 ��� ���* دوم و اول  ه�Bن ز$�ن V#���� *��� ��$�� �� �B�Eر ه: �ر@�رد $� �#* و ا�#�ن $� در ا���uر حر�� در.ا��

 . ه��1:

ح* .�*ی: 119.03���* اول و دوم ��1� �* و $� �� �روع �#*ل �+*6 وارد $+�$�� "روش در �B�E  �� ���� �+* یG �#*ل �B�E ��� دو

$ W5� G)#�8 119.13#��( ی+#� زی�ن در ی �رار داد4 �* �E 106ر4 �را?�'$ R�H   در ��B�E ه*ف اول �V��� را4 دا�� و درBه �� �$

118.07*� :�u#(  . 

��B�E دوم3در ����  ای� ه*ف �B�� WE�( *ح ��اول $+�$ �B�� *ن� �ورود ا���5ل ی�"�  �+* از  8ر ح�ص> 7ردی* و �� ��1 �B�E �� . 

 ص�ح روز �+* �4� ���V#���� *ر دوم در ��H �B^�� �ر@�رد ��Bی* ،ای� �رای3 ����  وم $+�$�� $#�uر $� $���: )� �B�E�راB�� ��1� 6� د

�> از16.5 ح�ص> �* و در ��8ی� ��د �B�E118.80  درE *ح�ص> 7ردی ��از ای� $+�$ R�H  *�دا ا"�ای` ی�*V$ *اه�'� �B�E �,#ای . 
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F�� 6ازا��را)62 ا"�ل @��� ��د ه� �H �,  وردN �$ د�� �ا�رژ6 رو�* � ���'(.�H *در ���1ری�ز $�ارد رو� �* ����� �دا�� �J�(  از

  .ده* �ر@�رد �� دو$�� ���* ����#Vر در �8J $�5�> �� حر�� @�د در �8J او��� ادا$� $�

 

 

 $<�ه*4 �ردی: �� �B�E در ����N� 2006  $�رس16در .@��� را �<�ن $� ده* $_�ل دیaر6 از ا��را)62 ا"�ل �B� GBPUSDدار �+*6 در

 .�B�E $&رف �##*N 4$ری,� در یG دا$#� $ح*ود $+�$�� $� ��د ا��م ��@�

�� $ح*ودRSI  4  ���� �+*6 ص+�د �رد و ا�*ی,�)�ر7 ص�ح �B�E ?� 8:30از ح* ا���uر ای� ��@� در ����  در �H ا��<�ر W�+X )ر

 . وارد 7ردی*70��` از 

�E ز$�ن ��Bدر ه*��� ��$�� �� ��� �B  :"روش �*ی ��ر $<�ه*4 �رای3 $+�$u�#$ �$ نN از �H د و�B� ر@�رد� �^A�� رV#����.در  ����

 .  �+* از  8ر �B�E ��� ���* ه�6 دوم و اول ��1� �* و ��a#�ل "روش ص�در 7ردی*4

 �B�E ز �#*ل �+*6 ی+#� در�zN ��1.7569�B�E م و ح* زی�ن در�V"روش ا� ��$'�?ر4 ا6  1.7594  $+�$ �رار داد4 �* �E25 4راBه �� �T�H 

 .دا��

 ��� ��B�E ورود ی+#�  25ه*ف اول �D5� ر از( ��^�H R�H1.7544 ���� در �� *� ���N. �BX �T$*   �+* از  8ر �� د��10 $ح��

 .  �H^�#� ��1� ��د�ر@�رد �� ���* دوم ا���5ل ح* )�� WE� �D5� ورود �� ا���uر $��*ی: )� ��B� دوم $+�$�� ��
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 �B�E 1.7525ای� �رای3 روز �+* و در�و   � *$N 33.5د�� *$N د�� �� ��از �> $+�$ R�H .دوم �B�� ��1� 4او �� *�^�a� *در  ��ی ��$�+$

 !!!!!!!!  ص�ح ��د4 ا�� ز$��� �� $� @�اب ��د4 ام����3 

<��E �$�� ا �ر ������$ �>H ا��* ���� ه���� �B� �� @�ددر� ا�� ��ر ح&�ل �رای3 ���1 $+�$�u��  ه*ف Gی �رای� ���ز ���#�، *���B�

 .��B�E }��� @�اه�* دا��

  .  ��د4 ا��H1.7519{یر"�� �*4 $5*ار $#���� �را6 ای� $#�uر ا�� �� در ای� $_�ل  دو �را�ر $5*ار $'�?ر4

 

ل را �� $+�$�� ا6 ا@�&�ص داد4 ای: �� �� ��د @�: �<*N 4@ری� $_�.���*  �*ی�8 ا�� �� ه�M ا��را)�B� 62 )�ا�* ص* در ص* $�"~

 . ا��

�B�E ار زیر*B� GBPJPY  x14را از )�ری �7در ���� . �<�ن $� ده* 2006 "�ری*+�   �B�E ���N ر ��زار�� �از  8ر ی+#� در ���� �روع �

�> از @�د راE 4د �,�1 $ح*ود4 "<رد�B� ز�zN . 

�� ���Vح*ود4 "روش ه�$ �� �B�E RSI  ر از�B�30��$�� �� ر $<�ه*4   وارد �* و�uن $� در ا��N از �H، ر@�رد �رد� ��� �#�^�H *���

 . @ری* $��*ی: �رای3 ورود �� $+�$��

 . ��د )� �� ��ز �*ن �#*ل �+*6 وارد $+�$�� @ری* ��ی: $� �8Fر ���� ص�ر �ردی: )� یG �#*ل ��� ���* ه�6 دوم و اول ��1�

 . �T�H ��د E 18رار دادی: �� �<�ن ده#*H 4{یرش $'�?ر4 204.34،ح* زی�ن را در یW� G $#��( ی+#�   ��د�B�E204.56 ورود $� 
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���ا�E  GBPJPY  �1رار دادی: ،و�� �204.70�B�E*4 ی+#�  �ر ا��س �Eا�* ه*ف اول ��B�E را در "�ص�� ا6 �را�ر �� $'�?رH 4{یر"��

 . داد و �B�E دو ���� �+* �� ح* زی�ن �ر@�رد ��Bد@�د ادا$�  ا"�ای` ی��* و �� رو�* ��ه<�

  .زی�د ���د �� ���ا�* یG ح�1ب $+�$�)� را �� )8*ی* $�اJ� ��Bی* و�� ای� زی�ن F#*ان

 

 

P�0T �`[ح� =\
  اس�	ا

 

��$�+$ Gح* زی�ن ی ��7ار)ر از ای� ���1 ��� ��F Mه� �B�E نN از �H رد و�'� �B�E W� ی� W5� �D5� �5 در�Eر 7ردد و ح�� در $�1ر د� 

 .$+�$�� حر�� �#* ��د Nن

$� ای� ا��را)62 را �را6 ا���Kد4 از ای� ��7� حر��ت 4�7 ا6 .�رد4 ا�* هB� $+�$�� 7ران ارز ای� اح�1س ���7ار را ح*اF <E#* ��ر )Vر��

 .حV: $+�$�� ا"�ود4 $� ��د 4 ا6 ���رد4 ای: در ای� ا��را)62 �را6 ا���Kد4 از ای� حر��ت �ر7<�� �� ?�ر ح�1ب �* �B�E ?راح�

از �ر@�رد �� ح* زی�ن ���ار�* و ��E� $#* ه�1#* �� �� ا"�ودن H�� ا6 ��  ا��را)62 ح�"u� �B�E �را6 $+�$�� 7را�� $#��( ا�� ��

 . �� ��د6 هر F#* ا�*� د�� �H*ا �##* $+�$�� @�د

�J�( *د4 �##*�7ن از ای� ا��را)62 ��ی�K#*  ا����� �ر ا�� و��دا���B� ح* زی�ن در ای� ا��را)62 ���1ر �اد �ر@�رد �*+( *#F هر �� 
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ا��را)62 ���1ر $8: ا�� Fرا �� در ص�رت �ر@�رد �� یG  $5*ار ح* زی�ن $B,� ا�� ���1ر زی�د ���* �#��رای� اح�رام �� ح* زی�ن در ای�

��$�+$ �8J 6 در @�ف�E رگ ��د  حر���� �J نN �( ا�� زی�ن ه� �,B$*#,"$'�?ر4 ا �ح�1ب را � <� ��. 

از �,�1� �*ن ��� )�}�ر @�ص� �ر  ا��را)62 �ر ای� "رض ا���ار ا�� �� ��5ط ح�Bی� ی� $�5و$� �W ی� �W5 دو ��7� ح�� �H ای�

 . حر��ت �B�E ا��Bل $� �##*

ا��را)62 �ر ای� "رض  ای�. @�د $� �<* $_> $�#�?�� *##� �$ <B� �1� �B�E را �H از زدن ح* زی�ن ه� �� ��6 در وا�E ای� )راز ه�

<�1���H ���7دو W� ی� W5� <�,>( 6در )رازه� �ا���ار ا�� �  �را � �B�E ��� *ن� �از �,�1 �H ح�� �د دارد ��J6 و�E �(�$�+$

 . ��6 @�د $�,<*

6�E ر*E نN *)#�8 @ری*اران ��ی �� �ای� $+#� ا�� � �� �دو��7 W5� Gر $�5 �,�1 ی� �ا�#* ���#* ���� �,�� *##� ���z نN �$و

 . ��� �� ��زار )�ری~ �##* $�$#��م ا�X"� �را6 حر�� ص+�د6 �+*6

�B�E 64 ا�رژ*B� �� *ق در ز$��� رو6 $� ده�K(ای� ا  W5� �� �B�E در �ر@�رد �صرف �*4 ا�� در ح��� � ��Eدو W5� ر� ���z 6را�

��#F د �*ارد اول�Jح���� و.  

دی*4�7 $��5رن ا���Kد�B� �$ 4^�: ،دا$#� �ر7<� از یW5� G دو��7� را )+���  6 ریG1 را )+��� $� �#�:؟$� از��aF� در ای� ا��را)2

 . Nن را �� �D5� �W5 $� ا"�ا^�: )� $ح*ود4 $�5و$� �� د�� Nی* $� �#�: و

 .$�8Kم د�X�( �5�Eح داد4 �*4 ا�� در �,> ����H ای�

�B�E �� *�#� �$ 4*ه�>$ ����H <,� در EURUSD �H  ��B�E W5� �� و )� 1.2060از �ر@�رد �284 ی+#� 1.1776 ��ه` ی�"� R�H 

 . N ��^�H$*4 ا��

 : در حر�� ص+�د6 �+*6

1.2060+0.0284=1.2344 

��ر ��Bی*  �� $#5D� $�5و$� ��م دارد و� �5D#$ ا�� از ای� �ا��1��� �B�E �� دار  ای� �رای3.در ای� �,> $<�ه*4 $� ��د�B� در

 . � و روزا�� $,رر دی*4 $� ��د����

زی�ن ���1ر ��<�ر  �,�1 �: )+*اد )ر6 دارد و�� در ��� ح�ل �� د��> ��ر�7ر ��دن حر��ت �B�E $5*ار هر در ��Bدار روزا�� ای� ا��را)62

  .ا�� �� ای� $�ارد ��ی* در $*یری� ریG1 $�رد )�J� Eرار �7رد
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  6Tاع& 9	ی& و ]	وش

 

 :�Eا�* "روش

��� ���* را �����* و�*یG ر.1E <Eاز ح*ا `�� <Eن هر ح*اN در �ص+�د6 � . 

  ی� ����� �*���ل یG حر�� ��ز7<�� ����* در ��Bدار روزا��.2

3.<Eای� ��ز7<� ح*ا �� *���� ��BD$ 38.2% را ��$> $� ��د ��از حر�� اص. 

4.���E W5� �B�E �� ص+�د �رد و �B�E ��E"رو و ��از $+�$ �B�� Gم ده�*ر��* ی�Vش را ا�  

  $5*ار ��ز7<� را ا�*از�a� 4ری*.5

  ح* زی�ن @�د را در "�ص�� �را�ر $5*ار ��زE �>7رار ده�*.6

7.�B�� را  ح* ��د ای� ��رار ده�*%50$+�$E 4*� 65*ار ��ز7<� ا�*از4 �7ر$  

 . $�� "روش ��ی*��B حر�� �رد �� ?� �*ن ���B از ح* زی�ن وارد ��B� دوم $+� ا7ر �B�E در �8J زی�ن.8

  زی�ن $+�$�� دوم را در ه�Bن ح* زی�ن $+�$�� اول Eرار ده�* ح*.9
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$#�5> �#�* و �� ا���uر ر��*ن  �� �D5� �ر �� �ر ر��* $+�$�� دوم را �� ��د ��#*ی* ح* زی�ن را �� �D5� �ر �� �ر هر4�7 $+�$�� اول.10

*���B� اول ��$�+$ ��B�E ه*ف �� 

 

 :�Eا�* @ری*

 

��� ���* را �����* و�* ��و�� �� در Nن هر ح*ا�_ر ��` ازیG ر.1E ح*ا�_ر . 

  ��ز7<�� ����* در ��Bدار روزا�� ی� ����� �*���ل یG حر��.2

3. <Eای� ��ز7<� ح*ا �� *���� ��BD$38.2 %<$�� را ��د از حر�� اص�� �$. 

��� ر��* یB�� G� از $+�$�� @ر.4E W� �B�E �� ول �رد و�� �B�E ��Eم ده�* ی* راو�Vا�  

  $5*ار ��ز7<� را ا�*از�a� 4ری*.5

  �را�ر $5*ار ��زE �>7رار ده�* ح* زی�ن @�د را در "�ص��.6

  ا�*از4 �7رE 4*� 6رار ده�* $5*ار ��ز7<�%50ح* ��د ای� ��B� $+�$�� را .7

8.�B�� حر�� �رد �� ?� �*ن �B� �8 زی�نJ در �B�E دوم $+ ا7ر �B�� ری* ��ی*از ح* زی�ن وارد@ ��$� . 

  ح* زی�ن $+�$�� اول Eرار ده�* ح* زی�ن $+�$�� دوم را در ه�Bن.9

ر��*ن  $+�$�� دوم را �� ��د ��#*ی* ح* زی�ن را �� �D5� �ر �� �ر $#�5> �#�* و �� ا���uر هر4�7 $+�$�� اول �� �D5� �ر �� �ر ر��*.10

*���B� اول ��$�+$ ��B�E ه*ف ��  

 ا��را)��aF 62� �B> $� �#*؟ح�ل ���#�: �� ای� 

�>  2005  ��ا$�ر12را در �Fر�Fب ز$��� روزا�� از )�ریGBPUSD  x $_�ل اول $+�$�� @ری* �KJ ارز درE �B�E �� *�#� �J�( :�#� �$ رر���

�T� و �ص+�د6 دا�� ��+Xدار و�B� د4 ا�� از ای��B� `ه�� �روع ��. 

�� د��> روزا�� ��دن ��Bدار ح* . وارد یB�� G� از $+�$�� @ری* �*4 ای:  1.7386 در �B�E�ر ا��س �Eا�* �K7� �W� <�,>( �� 4* دو��7� 

��د �� Fرا F#�� ح* زی�ن ��ر�7  ��ود521R�H (�$ �'>$ 6دR�H ) �5�E ��د4 ا�� 500ای� $+�$�� $5*ار6 �� ��ر�7 ��` از  زی�ن

 .$�رد ���ز ا��

 �Xح�1ب "ر Gر6 هر10000�7در یAی* ��`   د��$��ان  ح�� در ای� ص�رت ���. دAر6 �� ای� روش $+�$�� ��د10000از دو $�#� Aت �

 . $� ر�*% �BV$7.5ع دو $+�$�� �� ��` از  در هر $+�$�� �� �H<�ر ���ن �ردی: ��<�ر @�اه* ��د و در% 2ریG1 از ح* $�Vز 

��Bدار روزا��  �� هر ص�رت در.د ری�B� G1ر �'� �7ر6 �#�: ا��را)62 �� $� ا�Jز4 $� ده* �� در $�ر و�� اح��Bل ��6A $�"��5 در ای�

 $�#� 2 دAر ی� 20000 دAر6 �را�ر 10000ا���Kد�B� 4د �� در یG ح�1ب   �را�ر در $+�$�تF ��2#�� �رای�D هر�7 ���ی* از اهرم ��` از 

 . Aت ا��

 �B�E @ری* در ��$+�$ �* 1.7386�� ورود $� �� �ی� �,�1�Bز ای� )راز ح�� �B�E .ه: ��ه` ی�"�  و ��ا�* $+�$�E رای� $� �ر ا��س��#�

 . او�� ا"�ودی:  �� $+�$��1.7126@ری* دیaر6 در 

 �B�E را4 ح* زی�ن در �B�� 1.6865ی+#� در . 
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�B�� ح�ل دو  :���$ �$ �B�E ر حر���u$� ��$> �*4 ا�� و در ا�� ��از ������)� $�+*د.$+�$ �H �� �1ا���� �B�E ح* ��8ی�� �B� 

 ���1: ی+#� ه�Bن �D5� ا6 �� 1.7386 ��ز �رد4 ��دی: در �B�E1.7126 �B�E  زی�ن $� حر�� �#* و در ���V� $� $+�$�� دوم را �� در

 . را ��ز �رد4 ��دی: $+�$�� اول

 ��$�+$ �B�� د ح�ص> 7ردی* 260از ای��� R�H .*ح �V#در ای  �را � ��اول $+�$ �B�� ع  $#�5> �ر1.7126زی�ن�BV$ �� :ی�� ��BD$ �( :دی

 .�� زی�ن وارد ��B ��د دو $+�$��

 .  R�H ��د ح�ص> 7ردی*521 �ر@�رد �رد و در $�BVع 1.7646@�د در B��   �B�E� اول $+�$�� �� ح* ��د2005 ��ا$�ر 23�� هر ح�ل در 

در ای� ا��را)V#$ 62ر �� ) ح�Bی� ,�1� �*ن�� د��> �(حر��� �� در ا�_ر ا��را)62 ه�V#$ �(�$�+$ 6ر �� Xرر $� ��د  �#��رای�

  .��دJ�( <��E 6� 7ردی*

 

 

 177یG حر��  GBPUSD در ای� $_�ل �KJ ارز. ����� را $<�ه*4 $�,#�: ��1)�4 )ر  در $_�ل �+*6 ��ر�رد ای� ا��را)62 در �Fر�Fب ز$���

�T�H م داد4 ا���V�8 @�ف رو�* ص+�د6 @�د ا�J در . 

 .ی�"�� ا��  �+* از  8ر روز �+* ادا$�2 �روع �*4 و )� ���� 2006$�رس 29 ص�ح 9حر�� )5ری�� از   ،ای�1.7313 )� 1.7490ی+#� از 

 �� �B�E ری* �� ح* زی�ن 1.7313�� ر��*ن@ ��$�+$ Gم177 $� ی�Vا� R�H   :�8 ���"� و ص+�د �رد .دادیJ�( <��E `از ای� ح*ود ��ه �B�E
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.�B�� �� دوم $+�$ �#��رای� ��ر*�>,� �� . 

 $ح5~ 1.7402 در �B�E 2006 �+* از  8ر روز ��م Nوری> �8� ����  $'�?رH 4{یر"�� �*4 )+��� 7ردی*% 50ح* ��د ای� $+�$�� �را�ر 

*�. 

 . ا?�B#��� از Nن ح�ص> 7ردی* روز �� ?�ل ا��V$�* �*ون ای#,� �� $5*ار �8J�( <��E در زی�ن "رو رود و ��د �E�> 4ای� $+�$�� 

F :د4 در ای�ه�Kر4 $�رد ا��?�'$ �� *�#� �J�( ا��  #�ن �ب روزا��Fر�F ر از�B� ب ه�6 ز$��� ��)�ه�ر ���1ر�Fر�F ح* .ا��را)62 در

��� 177ای� $_�ل  زی�ن درE در $_�ل �د4 ��� R�H 521د4 ا���� R�H .  

 

 

����� G"روش را در ی ��از $+�$ ���_$ EURUSD �$ رر��� G1.2181 از 2006 حر�� ��ز7<�� ?� اوا^> ��ل �#�: در ای� $_�ل ی �( 

 .ا��  ا��Vم �*1.20044

 

 xدا در )�ری*V$ �B�E �T�23 �)راز 2006 ژا��ی �ح* زی�ن   د�� ی�"� و $�1.2181 � �� �B�E "روش @�د را در ای� ��از $+�$ �B��

 .  ا��Vم دادی:1.2358
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�B�E ��ز ه: ��A)ر ر"� و�� ���ا��1 �� ح* زی�ن $� �ر@�رد   ا��Vم �* ،�H از Nن�B�E1.2278 ��ز ه: ��A)ر ر"� و ��B� دوم "روش در 

 .�رد ��Bی* و ��ه` �H*ا

 

 �� �B�E �>7ر1.2181�� �رaدی �B�� را ���1: و ح* زی�ن ��دوم $+�$ �B��  :دی�B� <5�#$ ��$�+$ ع دو�BV$ ر� �ر �� �D5� �� را . 

 

  .��ی:  �� ��د $�رد �uر @�د @�رج1.2092 از ��B� اول $+�$�� ��� در �B�E و $� )�ا��B�E :��1 ��ز ه: ��ه` ی�"�

 

 

 ص�ح �B�E8 یG حر�� ��ز7<�� را از ���� .����� را $<�ه*4 $� �#�:  در �Fر�Fب ز$��� USDJPY $_��� دیaر از "روش �KJ ارز

 . ��د4 ا��  116R�H ی+#� 117.08 )� 118.22 ا��Vم داد4 ا�� دا$#� ای� حر�� از 2006 $�رس 30ص�ح  8 )� 2006 $�رس 29

 �� �B�E و ر��*ن �B�E د*V$ 118.22�� ص+�د xوری> 3 در )�ریN 2006  �B�E "رو�� �� ح* زی�ن در ��ی: و �� 119.36وارد $+�$*� 

�D5� در �B�E د*V$ `م دادی: 118.78 ا"�ای�Vن ح* زی�ن ا��B"روش @�د را �� ه ��دوم $+�$ :��  

�B�E ص+�د F ���� "روش را در ��دوم $+�$ �B�� :��1"� و $� )�ا���� �ح روز �+*10#*ان ادا$��#*ی: و ح*ود 118.22در �B�E   ص� 10 

 . $�رد �uر �Hی�ن دادی:  ��B� اول $+�$�� را ��� �� ��د����8 �+* در ���� 
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)�J� �� *�#� ��aF� یG $+�$�� 7ر �A�F $� )�ا�* �� .ادز$��� ��)�4 )ر �<�ن د ای� $_�ل ��ر دیaر E*رت ای� ا��را)62 را در �Fر�Fب ه�6

 . �� F#*ان زی�د در �Fر�Fب ه�6 ز$��� ��)�4 از حر��ت ��زار ��د ��رد $'�?ر4

  ��زار "�ر�� و�Jد دارد �رای�D �� اz�( در.ای� ا��را)62 در ��زار ه�6 دا$#� دار دارا6 ��8ری� ��ر�رد ا��  واXح ا�� ��

 

 

 :Hردازی: از �,�1 ای� ا��را)62 $�ح�ل �� $_��� 

و�Jد �*ا��� ���* �� ه��B د��> ا�� �� Eرار دادن ح*  ��ر�7ری� @Dر �را6 ای� ا��را)62 ��زار یG ?ر"� ا6 ا�� �� ��ز7<�� در Nن

$�)� را از ��� $+� ا��را)62 ���1ر $8: ا�� Fرا �� "35 یG رو�* 6�E �*ون ��ز7<� $� )�ا�* �> ح�1ب زی�ن �ر ا��س �Eا�* در ای�

�رد�. 

 F#�ن $�$#��م 6�E ا6 دا�� �� "رو�#*�7ن ه�M 2005ر�� �8Fرم ��ل  در USDJPY ای� $_�ل �<�ن $� ده* �� رو�* ص+�د�KJ 6 ارز

�ران �##* ���B� 4�7ا�#�1*J زی�ن ه�6 @�د را . 

�ر 20در $��T� 2005ام*Eا ��Eدو W5� Gدر   �� )<,�> ی ��اول $+�$ �B�� م�Vا� �� �B�E111.87 :دی�B� .7 ر 27 روز �+* در�$��T� 2005 

 �B�E "روش در ��دوم $+�$ �B��113.33*� م�Vا�  . 
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@�رد و  114.88  و در 2005�B�E ا���ر 14@�د ه��KE�( M �*ا�� و ح* زی�ن هر دو $+�$�� در )�ری��K���$  x� �B�E در رو�* ص+�د6

 ���BV$465وردN ر�� �زی�ن � R�H   

 

 

Bروای�P�0T �`[ح� =\
   دیN	 از اس�	ا

 

$ح���� $� ��د �� در ��8ری� ح��� .�##* �1�� $'�?ر4 �� ��د N ��^�Hن ا��  ی,� از ا���5دا)� �� $#�5*ان ای� ا��را)D$ 62رح $�

 . واح* $'�?ر4 ای�Vد $� ��Bی*1.5 واح* ��د در �را�ر 1ا��را)62  ای�

 

��� �� @�ر �� �#�انE ل�_$ ��Bدر ه ���B� ا7ر هر465دن ح* زی�ن �در ح��� � *$N *ی*H زی�ن R�H   *�*� �$ ��1� د�� �� ��$�+$ �Bدو��

 .  R�H ��د ح�ص> $� �*310)�8# 

$�ا�E % 70ای� ا��را)62 در  ح�"u� �B�E ��د Nور ا�� �Fن اح��Bل $�"��5 در Nن ���1ر ��A)ر از اح��Bل �,�1 ا�� ا��را)62

 . در�� �B> �رد4 ا��

ای� ح��� . $'�?ر4 �� ��د ��را�X ا�* $� )�ا�#* از روای� دیaر6 از ای� ا��را)62 ا���Kد4 �##* $�� 7را�� �� از ای� �1��و�� $+�
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 . $�E+�� ه��B� �(�$�+$ 6رH 6*ی* $� Nورد و $B,� ا�� صح� ��Bر6 دا��� ���*

 .ا��Vم $� ��د ��و�� �1�� $'�?ر4 �� ��د Nن $#��( )ر ا�� و ورود �� $+�$�� "35 در یG $رح

  :�Eا�* ای� �B1E �را6 @ری* و "روش �� �رح زیر ه#�1*

  6Tاع& 9	ی& و ]	وش

 

 : �Eا�* ورود �� $+�$�� @ری*

  ی� ����� یG ��ز�B�E �>7 در حر�� ��و�� �����* در ��Bدار روزا�� .1

 .��*از حر�� اص�� �% 38.2ای� دا$#� ���ی* ��Bر از  دا$#� ای� ��ز7<� را �����*.2

3.:� W� �D5� را از �د4 �#�* ای� دا$#�K#�ان ح* زی�ن ا��� �ن �N و از *�#�  

$#*ان "�����E��  �F�.(ح* یG ��م ای� دا$#� از �D5� �W 7{�� وارد هر دو ��B� $+�$�� @ری* ��ی* وV$ �B�E ��E*دا ��ول �رد و )�.4

 �� (.ا���Kد4 �##*% 38.2$���ا�#* از �1

  دا$#� را �� �#�ان ح* ��د )+��� �#�* %50�راB�� 6� اول .5

 .$+�$�� دوم را �� �D5� ورود �B� <5�#$^�* �� ��1� �*ن $+�$�� اول �� ��د ح* زی�ن.6

  دا$#� )+��� �#�* %100ح* ��د ��B� $+�$�� را �را�ر .7

 

 :�Eا�* ورود �� $+�$�� "روش

  �د6 �����*����� یG ��ز�B�E �>7 در حر�� ص+ در ��Bدار روزا�� ی� .1

 .از حر�� اص�� ���*% 38.2دا$#� ���ی* ��Bر از  دا$#� ای� ��ز7<� را �����* ای�.2

3.:� W5� �D5� را از �د4 �#�* ای� دا$#�K#�ان ح* زی�ن ا��� �ن �N و از *�#�  

$#*ان  ��E�.("روش ��ی*ح* یG ��م ای� دا$#� از �D5� �W5 7{�� وارد هر دو ��B� $+�$��  وV$ �B�E ��E*دا ص+�د �رد و )�.4

 �� (.ا���Kد4 �##*% 38.2"������F $���ا�#* از �1

  دا$#� را �� �#�ان ح* ��د )+��� �#�* %50�راB�� 6� اول .5

 .$+�$�� دوم را �� �D5� ورود �B� <5�#$^�* �� ��1� �*ن $+�$�� اول �� ��د ح* زی�ن.6

  #�*دا$#� )+��� � %100ح* ��د ��B� $+�$�� را �را�ر .7

 R�H 100�را6 ����8 $ح����ت $� )�ا��* از $_��� �� ح* زی�ن . Nن ا��  1.5:1$�ی� ای� روای� از ا��را)62 �1�� $'�?ر4 �� ��د 

 . ا���Kد4 �#�*

 �B�E م $� ��د �� ح* زی�ن 33ورود در�Vا� W5� �D5� Gر از ی(A�� R�H 67R�H   ��$�+$ اول �B�� 50،ح* ��د �B�� و ح* ��د R�H  دوم

 .  R�H ا��100

را �� د�� $� ده*  R�H 1.5:1 ا�� �� �1�� $'�?ر4 �� ��د R�H 134 و $'�?رH 4{یر"�� �*B��150 4� $+�$��  ی+#� ��د هر دو

 .��د $�ارد $�"~ ���* ��د Nور @�اه*% 50ی+#� ا7ر ای� ا��را)62 در 
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 :$_��� از ای� ح��� در ادا$� N$*4 ا��

�� ص+�د .  126R�H را ��ه* ��دی: ی+#� 1.1979 )� )� 1.2105از EURUSD  �B�E در �KJ �B�E ارز ��ز7<�� یG حر�� 2006 $�رس 29در 

 �B�E ا�* $� در�E د �ر ا��س*V$1.2148 ح 10 در�"روش ��Bدی: �B� �B�E در �8J زی�ن $� حر�� �رد   اE*ام ��2006 $�رس 30 ص

 .  ح�ص> 7ردی*1.2086 او��� ه*ف ��B�E $� در N 2006وری> 3ص�ح  1و�� ��8ی�� ��ه` ی�"� و در ���� 

��1� �� �V#ورود $#�5> �ردی:  در ای �D5� �� را ��دوم $+�$ �B�� ،ح* زی�ن ��اول $+�$ �B�� ن*�.�B��  WE�( *ح �ر@�رد �� �� ��دوم $+�$

 . در �D5� ورود ��1� �*

~�D#$ �$�� ��+Xده� ای� و �B� 4ز�Jهر�7 ا �ا6 زی�ن�� ا��را)62 $��� � ��$+�$ �ور �N د�� ��$�+$ Gی �ی> ��د : �*�  .د4 )

 

 

 )� 1.7314از  GBPUSD  یG حر�� ��ز6�E ��>7 در2006 $�رس 3در .$� ده* N@ری� $_�ل $+�$�� @ری* �ر ا��س ای� ا��را)62 را �<�ن

 اE*ام �� @ری* ��Bدی: 1.7258  �*4 در �B�E�#��رای� �� ��ه` $V*د و در یG ��م $�1ر �� ��B ح* زی�ن )+���.��دی:  را ��ه*1.7482

. 
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 �B�E 165 ی+#� 1.7145ح* زی�ن در��^�H R�H  ز�zN دا ص+�د @�د را*V$ ر ر"� و��( ��^�H 6ر*E �B�E، *� 4رار دادE ���7 دو W� ر از( 

 . ��Bد

 

 �B�E در ��اول $+�$ �B��1.7342 xوری> 3 در )�ریN 2006ح* ��د ��   �+*ا در �ر@�رد �رد و ��1� ��� ��دوم ای� $+�$ �B�� *�1.7426 �� 

  . R�H ��د �� د�� N$*252و  ح* ��د �ر@�رد �رد

 

 

  اس�	ا
\= ا]6ل >س از هPQ روز

 

��F �Bه �� ��ا7ر ���#��� �� در $�1ر $�رو H<� �ر $� حر�� .�#V,�و و Hر�<aر ����: �� �#�ان یG ���ی�ر�� ��دت داری: �� �1

��8ت $� ��ی: و ا7ر )�ریV+�$ *��� �1( @�اه�: �*��aی $� �#* ��م$ * . 

 

*$N ش�@ �F اول )ر ا�� ا7ر*�$ GF�� 6ه� در �8ر� ه� ��7ران و�Jد دارد �*ون  �'&�� �,�� در ���1ر6 از $+�$��.� �^�7� zری

 .)�J� �� ای#,� در ��V ز�*�7 $� �##*
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 . $#Kرد ���1ر $�*اول ا�� 7ر"�� �W5 و ��B�E W در ��� $+�$�� 7رانا��را)62 ا"�ل @��� �K7� �* )�ش �را6  ه�Bن ?�ر �� در

 

��+� ����ز�7ر  ه�Bن ?�ر �� ��K7: ای� )�ش �*ون )�^�* ),#�,� ی,�? �� �^�7 x��H 6ا�� �� ای� ح�ل �را ��از �*)ری� روش ه�6 $+�$

 .$+ر"� $� �#�: و ا�*ی,�)�ر ه� راای#�V یG ا��را)62 �را6 7ر"�� �W5 و ��B�E W �*ون )�^�* ),#�,�  Nد$� در

 

F �Hرا �� @�د �B�E .دی*4�7 ه� و "ر$�ل ه��'$ 6��K $ح���� $� ���* $� دا��: �� ا�*ی,�)�ر ه� )�ا�� ری��X از �B�E ه#�1* �� ��

�J�( ؟؟؟:�#,� 

 

Fرا .وز �� ��ز�B( �>7ی> دارد ?� یG رو�* 6�E ?� ه�K ر ا��را)62 ا"�ل �H از ه�K روز �ر ای� اص> ا���ار ا�� �� �H �B�E از

 �H از ه�K روز؟؟؟

 

در اوا^> ه�K� �,> $� �7ر�* و ا7ر ��  اz�( $�ارد رو�* ه�6�E 6.ا�*اد از $<�ه*ات $� در حر��ت روزا�� t�#$ �B�E �*4 ا��  ای�

 .حر�� ��ز7<�� ادا$� ی��#* ا�*از6�E �"�� 4 ���#* $� )�ا�#* ه�K روز �*ون

 

Gاز ی �H هر ح�ل �روز4 � �K6 ه�E حر�� )�� . �B�E ���ز �� ا��راح� �H*ا $� �#*) یG ه�K� و ��: را در �ر $� �7رد �� )5ری

 

�#���ن $+�5*�* ا��1ن )�Bی> دارد  �ر ا��س $�1#*ات روان.��� ا"راد $�ی�#* �� در 7رو4 ه�6 هK� �Kر� 4� K(,ر �Tرداز�*  �� ?�ر

^�( �Kه� را در 7رو4 ه�6 ه ��F ه�: ی��K$ر�B� ی� � *#� PKدار6 ی� ح �a� . 

 

ا7ر F� B$,� ا�� رو�* ه�6�E 6 .ر�BE ا�� ا���� �*ون در �uر 7ر"�� �*  7�� ه��B د��> ا�� �� ��Bر4 ه�( 6��K در N$ری,� "35 

و �� 4�7 رو�* $� ���* ،4�7  روز ��ز �B� �>7ی#* و�� ��ز�H �B�E �>7 از ه�K روز حر�� �� وKE� دارا6 صح� ��<�ر6 6 ی� 5�+* از 

 . ه�6 ه<� روز4 ه: دی*4 $� ��د و�� ���1ر ��در ا��

 

یG )راز ),#�,� $8: �ر@�رد �#* ای�B�E �1 ���1ر $ح�B>   روز ��6 ی� 5ا7ر �B�E �+* از .در ای#���V �� اح���ط ا}ر �'` @�اه* ��د 

 . @�اه* ��د

 

�V�N از A�� ��5"�$ ل�B$+�$�)� �� اح� �$� ورود � �روی �از� �ح $� ده�: ��J7دور4 ه�6   $� ���* )ر ��#F *#F د4 �#�: هر�Kروز4 ا��

  ����� ه: ا���Kد4 �#�:1$� �+� �ردی: از ای� روش در ��Bدار .���1ر J�( <��E� ا��  $�E+�� ه�^� �: N �$ `�Hی* ا$� ���یN tن

�� �� د�� ���$* و در ���1ر6 از $�ارد رو�* �را6 ���� ه<���#$ �V��� ?�لو�� �ه: � : *�$�Vا� . 
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یG �رط ���1ر $8: در ای� .���* �� �*رت دی*4 $� ��د و�� در ��Bدار روزا�� یG رو�* �*ون ��ز7<� �� ه<� روز ?�ل �<�*4

 . ا�� �� هر ه�K �#*ل روزا�� ص+�د6 ���#* ی� ���+,� ا��را)62 ای�

 

�ر �B�E ا���ار ا�� �Eا�* ��د4  از �V�N �� ای� ا��را)62 "35.وع �رد �#*ل ه� @#_� ���* ��ی* ��Bرش را از ا��*ا �ر ح�� ا7ر ی,� از

�~.ا6 دارد D#$ :8$ �,�#,( راز( Gر ی� :�Kر ای� روش ا"�ای` $� ی��* ا7ر �#*ل ه��  .��د ا��

  6Tاع& ورود +� -.�-,� 9	ی&و]	وش

 

 :�Eا�* ورود �� $+�$�� @ری*

 

 

1.�Kل ه�� (��ز �*ن ���* در هر �#*ل �B�E ��1� �*ن ��ی* ��Bر از �B�)�B�E ����* �#*ل ��و�� H<� �ر ه: در E �� د�

 �� �روع �#*ل �+*6 @ری* �#�*.2

  N@ری� �#*ل ��و�� Eرار ده�*  �B� R�Hر از10ح* زی�ن را .3

 ��T ح* زی�ن ��B� دوم.#*ی*Eرار ده�* و ���B از $+�$�� را �� �ر@�رد �� ای� ه*ف �� او��� ه*ف ��B�E را �را�ر �� $'�?رH 4{یر"�� �*4.4

*�^�B� <5�#$ ر� �ر �� �D5� �� را. 

 .H{یر"�� �*E 4رار ده�* ح* ��د $+�$�� دوم را �� �را�ر $'�?ر5.4

 

 :�Eا�* ورود �� $+�$�� "روش

 

1.��  *���� �B�E ر ه: در� �>H 6ل ص+�د*#� �Kل ه�� (��*از �B�E ��ز �*ن � در هر �#*ل �B�E ��1� �*ن ��ی* ��`(د�

 �� �روع �#*ل �+*6 وارد $+�$�� "روش ��ی*.2

   R�H ��<�ر از N@ری� �#*ل ص+�دE 6رار ده�*10را  ح* زی�ن.3

ح* زی�ن ��B� دوم  ��T.$'�?رH 4{یر"�� �*E 4رار ده�* و ���B از $+�$�� را �� �ر@�رد �� ای� ه*ف ��#*ی* او��� ه*ف ��B�E را �را�ر ��.4

 .> ��B^�*را �� �D5� �ر �� �ر 5�#$

 .�را�ر $'�?رH 4{یر"�� �*E 4رار ده�* ح* ��د $+�$�� دوم را ��.5

 �Hی�ن


