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 مقدمه
 

ترين است که يکی از قوی (Candle stick trading bible)اين کتاب برگرفته از کتاب 

ده که به او رود. اين کتاب توسط هوما مونهیسا نوشته ششمار میهای معامالتی در تاريخ بهسیستم

زمان خودش  گران در تاريخ است و درترين معاملهگويند. او يکی از مؤفقپدر نمودارهای شمعی می

درآمد کسب ز ما میلیون دالر به پول امرو ۱۰زمان بیشتر از سرآمد بود. کشفیات او باعث شد تا در آن

سمتی کند. کتاب معامالت کندل استیك يك روش معامالتی است که در نهايت معامالت شما را به

روش معامالتی  حال با کمترين زمان و سختی همراه باشد. پايه اينبرد که پربازده و راحت در عینمی

نیاز  ا کاری کههمراه تحلیل تکنیکال هست. تنهروند نمودارهای شمعی )کندل استیك( ژاپنی به

ا شما های اين کتاب که من بداريد انجام دهید اين است که وقت بیشتری را صرف يادگیری روش

 ستفاده کنید. اتوانید از آن در هر بازار مالی نیز چنین میگذارم اختصاص دهید و هماشتراک میبه

ب به ید که يك کتايادگیری کندل استیك ژاپنی مانند يادگیری يك زبان جديد هست. تصور کن

 نگريد ولی هیچ چیزی از آن دستگیرتانزبان خارجی در دست گرفتید شما به صفحات آن می

ين الگوهای اطور دانید چهکه نمیحال همین حالت را در بازارهای مالی تصور کنید. وقتی شود.نمی

زبان بازارهای  الگوهای شمعی ژاپنی توانید معامله درستی انجام دهید.وقت نمیشمعی را بخوانید هیچ

ه چیزی به چتوانید تشخیص دهید که بازار مالی هستند. اگر شما مهارت خواندن آن را فراگیريد می

ی اين کار توانید تصمیم درست را در زمان درست بگیريد. جزئیات استراتژگويند و شما میشما می

شناسی بازار د روانتر يادگیری قواعگیريد. از همه مهمراحتی آن را ياد بتوانید بهساده است و شما می

دهد. من به  کننده را تغییرتواند تمام معامالت عصبیکه در پس پرده الگوهای شمعی قرار دارد می

ی قرار گويم برای برداشتن اولین قدم در يادگیری اين علم و شما در مسیر درستشما تبريك می

 گر مؤفق. عاملهداريد. برای تبديل شدن به يك م

کتاب را  شود. اينبه هرحال، اين شروع کار شماست بعد از اتمام اين کتاب، کار اصلی شروع می

قت بگذاريد، ام وهايی که تعريف کردهسريع نخوانید و اين يك رمان نیست. شما بايد برای تمام مدل

-شی است که حرفهاين يك کار آموزياد داشته باشید، به برداری کنید و مکرراً آن را مرور کنید.نکته

هايی م اين مهارتآموزد. اگر شما بتوانید تماترين روش کسب درآمد در بازارهای مالی را به شما میای

 ان را تغییر دهید.توانید زندگی خود و حتی افراد اطرافتگذارم ياد بگیريد میاشتراک میکه با شما به
 

 

 



۱۰   گریانجیل معامله 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مرور کلی
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 ها است:این کتاب شامل این بخش

 آناتومی الگوهای شمعی -1

های آنها دامهای متفاوتی هستند و اين خیلی مهم است که انها، الگوهای شمعی در انداممثل انسان

بخش ياد  شناسی پشت پرده آن ببريم. اين چیزی است که شما در اينرا بررسی کرده و پی به روان

 گیريد. می

 ای شمعیروند الگوه -2

خاطر آنکه هآيد بوجود میناپذير تحلیل تکنیکال است. اين روند بهروند الگوهای شمعی بخش جدايی

 العمل انسان و تکرارپذير است. عمل و عکس

طور مینههای روند را شناسايی کنید و ترين بخشطور مهمگیريد که چهدر اين بخش شما ياد می

 دهند. که چه چیز را در زمان پیدايش خود نشان میشناسی پشت آن و اينفهمیدن روان

 ساختار بازار -3

و  )Trending market(۱طور شناسايی کنید. اصطالحاً آموزيد چهدر اين بخش شما می
۲)Ranging market(  ۳و)Choppy market( کنند طور حرکت میکه هرکدام از اينها چهو اين

 ای معامله کرد.صورت حرفهو چگونه بايد با آنها به

ر خطوط تطور خطوط حمايت و مقاومت را پیدا کنید و از همه مهمآموزيد که چهچنین میشما هم

 روند را رسم کنید.

 . بازه زمانی و تحلیل از باال به پایین4

ا در اين کنید. شمتحلیل چندين بازه زمانی بسیار مهم است برای شما که براساس قیمت معامله می

 طور بازار را تحلیل کنید. زيد که چهآموبخش می

 های معامالتیها و استراتژی. تاکتیك5

 وسیله چهار استراتژی زير:طور معامله کنید بهآموزيد چهدر اين بخش می

 باراستراتژی کندل پین -۱

 استراتژی کندل پوشاننده -۲

 استراتژی اينسايدبار -۳

                                                           
 گويند که دارای روند صعودی و يا نزولی باشد.. بازار ترندينگ، به بازاری می۱
 . بازار رنجینگ، به بازار بدون روند و يا افقی معروف است که بین دو خط حمايت و مقاومت در حرکت است.  ۲
يك از سطوح را در آن پیدا کرد و بهتر توان هیچ. بازار چاپی؛ بازاری افقی است ولی با نوسان زياد و متالطم که نمی ۳

 است از آن دوری شود.
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 استراتژی شکست غلط اينسايدبار -۴

مل ياد طور کاهای قبل را بهکه به اين بخش بیايید بخشم قبل از اينکنشدت توصیه میمن به

طور درست اجراء هها را بتوانید اين استراتژیبگیريد، زيرا اگر شما نکات ابتدايی را بلد نباشید نمی

 طور نقاط پربازده را پیدا کنید.آموزيد که چهکنید. شما در اين بخش می

 . مدیریت سرمایه6

آموزيد تا از ضرر بیش از حد جلوگیری شما مديريت سرمايه و تعیین حد ضرر را می در اين بخش

 کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی الگوهای شمعیتاریخچه
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تر از قرن هفدهم از ها قبلتر از هرچیزی در جهان غرب هستند. ژاپنیالگوهای شمعی قديمی

 پديدار شد. ۱۹آن در آمريکا در قرن ترين نمونه که قديمیکردند در صورتیاين چارت استفاده می

همراه طال، نقره و انواع بذرها. معامالت شود بهدر ژاپن معامالت برنج انجام می ۱۹۵۴در سال 

 زمان در ژاپن بسیار رايج بود و اهمیت آن از پول رايج نیز بیشتر بود. برنج و کاالها در آن

متولد شده بود از جمله افرادی بود در  ۱۷۰۰مونهیسا هوما )آکاسوکیوهونما( تاجر برنج قبل 

تاريخ به معامله براساس رفتار )پرايس اکشن( قیمت شهرت دارد. او پی برده بود که عرضه و تقاضا 

دنبال پیدا متغیر هستند ولی رفتارهای هیجانی نیز بخش مهم در تأثیرگذاری قیمت هستند. او به

 تحلیل در الگوهای شمعی بدل شد. کردن هیجانات بازار بود که همین امر به اساس 

 ۱۹۸۰ها مخفی نگه دارند تا سال کردند که اين نمودارها را از غربیشدت سعی میها بهژاپنی

ها ناگهانی که غربیها و مؤسسات مالی در تمام نقاط جهان تا اينزمان ظهور و پیدايش عظیم بانك

 تر شد. ودارها با پیدايش کامپیوترها آسانکه ترسیم نمپی به اين چارت اسرارآمیز بردند تا اين

مند به اين الگوهای شمعی شدند. در دسامبر چندين تحلیلگر غربی عالقه ۱۹۸۰در اواخر 

زمان بود، کاغذی طراحی کرد که اهمیت روند الگوهای شمعی استیونسون که از تحلیگران آن۱۹۸۹

که باره کتابی جامع طراحی کرد تا ايننداد. بعدها در ايبینی قیمت آن را نشان میو قدرت پیش

ها عنوان الگوی استاندارد و رسمی بیشتر تحلیلشهرت اين نمودارها سال به سال بیشتر شد و امروزه به

 گیرد. مورد استفاده قرار می

 

 های شما دارای اهمیت هستند؟چرا الگوهای شمعی در تحلیل

توانید جريان بازار و حرکات آن را شما می جهت دارای اهمیت هستند،الگوهای شمعی از اين

 صورت تصوير مشاهده کنید.به

با مشاهده آنها شما اطالعات مهمی نظیر )بازگشايی و بسته شدن قیمت و نوسان باال و پايین( را 

صورت تکی و يا جمعی در ابزارهای توانند بهآوريد. اين الگوها قابل انعطاف هستند آنها میدست میبه

)نوسان  Momentum oscillatorsمیانگین حرکت و   (Moving average)ال مانند تکنیک

 مورد استفاده قرار گیرند. Dowهايی مانند امواج الیوت و ای( و يا روشلحظه

خطوط روند  –کنم همراه خطوط، حمايت و مقاومت شخصه الگوهای شمعی را استفاده میمن به

 شويم.بعدی آشنا می و ديگر ابزارهای تکنیکال که در فصل

رفتار انسان در مواجهه با پول همیشه همراه است با ترس و اشتیاق و امیدواری تحلیل الگوها 

العمل رفتاری خريداران شناسی ببريم با نشان دادن عکسکند که پی به اين فاکتورهای روانکمك می
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ای شامل اطالعات بیشتر و و فروشندگان نسبت به يکديگر. الگوهای شمعی نسبت به نمودار میله

 برد دارد. -تری هستند و استفاده از آنها حالت بردباارزش

های اقتصادی و آنها ها و بنگاهای و بانكشوند توسط تاجران حرفهالگوهای شمعی استفاده می -

 توانند بازار را به هر سمتی حرکت دهند.کنند و میها دالر را در روز معامله میمیلیون

 کار را ياد نگیريد.درستی اينبلعند اگر شما بهراحتی پول شما را میبه آنها -

توانید کنترل بازار و جهت آن را در هايتان نمیحتی اگر صدهزار دالر داشته باشید در حساب -

کند تا بفهمید بزرگان در حال چه عملی دست بگیريد استفاده از الگوهای شمعی به شما کمك می

دهد که چه وقت وارد شويد و چه وقت خارج و يا اصالً وارد ن به شما نشان میچنیهستند و هم

 معامله نشويد.

 

 کندل استیك )الگوی شمعی( چیست؟

 ها هستند.الگوی شمعی )ژاپنی شامل اين بخش

 ( در يك بازه زمانی.Closeو  Open( و باز و بسته شدن )Lowو  Highپايین )اصطالحاً  -باال

 
)باالرونده( است و معمواًل  Bullishتوان گفت که کندل استیك ما ی اپن باشد میاگر کلوز باال

 توانید رنگ مورد عالقه خود را انتخاب کنید.به رنگ سفید هستند ولی می

 ترين چیز قیمت در زمان باز و بسته شدن است. مهم

رونده است( )پايین Bearishتوان گفت کندل استیك ما باشد می Openتر از پايین Closeاگر  -

 رنگ مشکی هستند ولی اجباری نیست انتخاب رنگ با خودتان.و معموالً به
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 های صعودی و نزولی خود انتخاب کنید. های مختلفی را برای کندلتوانید رنگشما می

 نامند.می (Real body)ی کندل را بدنه اصلی قسمت پرشده -

 گويند.می (Shadow)های باال و پايین آن سايه به خط -

 (High)گويیم می (Upper shadow)به باالی سايه بااليی  -

 گويیم. می (Low)را اصطالحاً  (Lower shadow)ترين نقطه سايه پايین و پايین -

 

 سایز بدنه کندل استیك

 الگوهای شمعی سايزهای مختلفی دارند:

 
های کوتاه و فروشندگان دارد و بدنههای بلندتر معموالً نشان از فشار قوی خريداران و يا بدنه

 باشد. دهنده فعالیت کم خريداران و يا فروشندگان میکوچك نشان

 

 های کندل استیك )الگوهای شمعی(سایه

 دهد.های باال و پايین اطالعات مهمی را برای معامله به ما میسايه -

 دهد.میکندل يا سايه زياد به ما معامالت خارج از قیمت اصلی را نشان  -
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های اصلی در بازگشايی دهد که بیشتر معامالت نزديك به همان قیمتکندل با سايه که نشان می

 (.Closeو  Openو بسته شدن قیمت )

اگر کندل استیك سايه بااليی بلندتری داشته باشد و سايه پايین کوچك اين بدان معنی است  -

کشند مت را پايین میـدگان قیـاما به هر دلیل فروشنبرند ـمت را باال بـخواهند قیکه خريداران می

 کنند.تر مینزديك (Open)و به قیمت بازگشايی 

تری داشته باشد يعنی فروشندگان فشار فروش را بیشتر اگر کندل ما سايه پايینی طوالنی -

ه بازگشايی تر آوردند اما به هر دلیلی خريداران غلبه کرده و قیمت را باند و قیمت را پايینکرده

(Open) کنند. تر مینزديك 

 

 نمودارهای کندل استیك

آيند. آنها خیلی ساده، قابل حساب میها در معامالت بهنمودارهای کندل استیك يکی از بهترين

بینی روند دارند تشخیص و سودده هستند. تحقیقات نشان داده است که آنها تأثیر بسزايی در پیش

ها شخصه نتوانستم سیستمی را جايگزين آن کنم زيرا، انواع روشمن به دهند.و نتايج مثبتی هم می

 ای نداشت. کار بردم که نتیجهرا به

دهد. البته در خواهم اين سیستم را برای شما مقدس و واال جلوه بدهم ولی جواب میمن نمی

آن را بپذيريد و توانید بعضی از معامالت شکست هم هست. شکست بخشی از تجارت است. اگر نمی

سراغ کار کنم که بهشدت به شما توصیه میدرصد سودده باشد به۱۰۰دنبال سیستمی هستید که 

نمودار الگوهای شمعی زبان بازار هستند. تصور کنید در کشوری بیگانه هستید و  ديگری برويد.

حتی يك کلمه قادر توانید زندگی کنید وقتی شما طور میتوانید با زبان آنها صحبت کنید. چهنمی

 به صحبت نباشید؟ خیلی سخت است؟ حاال همین حالت در معامالت نیز وجود دارد.

توانید جريان بازار و رفتارهای معامالتی را درستی نمودارها را بخوانید میاگر شما بتوانید به

ار و همگام کند که تصمیم متفاوتی بگیريد در بازعبارت ديگر اين به شما کمك میتشخیص دهید. به

های بازار تريندهم مهمای درآمد کسب کنید. الگوهايی که من در اينجا به شما نشان میبا حرفه

طور با آنها دهم که چهتوانید در بازار پیدا کنید. در اين بخش به شما نشان میهستند که شما می

 معامله کنید. 

شناسی که مودار تمرکز کنید و روانخواهم اين است که روی آناتومی نکه من از شما میچیزی

راحتی روند را تشخیص دهید و متوجه شويد که کند که بهدر پشت آن است چون به شما کمك می

 رود.روند به کدام سو می
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 الگوی کندل پوشاننده

طور طور که از سرتیتر پیداست زمانی است که کندل بههمان (Engulfing)کندل پوشاننده 

تواند بیشتر از يك کندل قبلی را غلبه را بپوشاند )غلبه کند(. کندل پوشاننده میکامل کندل قبلی 

يکی (Bearish engulfing) ی نزولیطور کامل غلبه کند. پوشانندهکند ولی حداقل يکی را بايد به

 ها در نمودار است. اين کندل شامل دو بدنه است: ترين کندلاز مهم

گیرد. طور کامل اولی را فرا میعبارت ديگر و دومی بهدوم است و بهی تر از بدنهبدنه اول کوچك

 مثال پايین را ببینید.

 
 

دهد. اين کندل اطالعات خوبی خوبی شکل اين کندل را در حالت نزولی نشان میاين مثال باال، به

که فروشندگان در دهد در مورد کندل پوشاننده نزولی به ما نشان می دهد.درباره ادامه بازار به ما می

ی روند صعودی پیش بیايد، که اين حالت در باالترين نقطهحال گرفتن کنترل بازار هستند. زمانی

اند که به ما سیگنال روند ی فروشندگان مغلوب شدهوسیلهی آن است که خريداران بهدهندهنشان

 دهد. به مثال زير دقت کنید:معکوس را می
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توانیم حدس افتد، میالعمل در روند صعودی اتفاق میکه اين عکسزمانیبینید طور که میهمان

باشد، زيرا خريداران بیشتر از اين توان کنترل بازار را ندارند و سمت برعکس میبزنیم روند بازار به

  سمت پايین هدايت کنند.اند تا بازار را بهفروشندگان در تالش

های نزولی را معامله کنید. قطعًا به ابزارهای ين کندلی اتوانید همهحواستان باشد شما نمی

طور کامل بحث ی اين موضوع در فصل بعدی بهتحلیلی ديگری نیز برای ورود نیاز داريد. درباره

خواهم صفحه خود را باز کنید و سعی کنید چندين نمونه از اين خواهیم نمود، اما االن از شما می

 کندل نزولی را پیدا کنید. 

 

 ی صعودیکندل پوشاننده

تری دارد و دومی که ی کوچكباشد، اولی بدنهی صعودی شامل دو کندل میکندل پوشاننده

 کند. کندل پوشاننده است که بر اولی غلبه می
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-ندگان نمیـدهد که بازار بیش از اين در کنترل فروشی صعودی به ما نشان میکندل پوشاننده

اگر اين حالت در روند صعودی اتفاق  گیرند.نترل بازار را در دست میزودی کماند و خريداران به

که اين حالت در انتهای روند نزولی شکل بگیرد، ی روند صعودی است. زمانیی ادامهدهندهبیفتد نشان

 افتد. به شکل زير دقت کنید:احتمال خیلی زياد روند معکوس اتفاق میبه

 
گیری اين کندل تغییر کرد. طور روند بازار با شکلان داد که چهطور واضح به ما نشمثال باال به

ی دوم که ی آن است که قدرت فروش مغلوب شده است به توسط بدنهدهندهتر نشانی کوچكبدنه

توانید ها مهم نیست چون خودتان میگويم رنگ کندلباز هم می دهد.قدرت خريداران را نشان می
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 که اهمیت دارد اين است که اولی توسط دومی به کل مغلوب شد.یبه دلخواه تغییر دهید. چیز

وقت در بازار صرفاً براساس تغییرات قیمت معامله نکنید، چون شما به فاکتورهای ديگری نیز هیچ

 الزم داريد تا بتوانید تصمیم درست را بگیريد که در فصل بعد حتماً به اين موضوع خواهیم پرداخت.

ها باالتر ببريد. اين خواهم اين است که مهارت خود را در شناسايی اين کندلیکه من از شما مچیزی

 موضوع در اين مرحله بسیار حائزاهمیت است. 

 

 کندل استیك دوجی

گیرد نشان که اين کندل شکل میهای ژاپنی در نمودار است. زمانیترين کندلدوجی يکی از مهم

ی برابری میان خريداران و دهندهاست که نشاندهد بازار در يك قیمت باز و بسته شده می

 کدام در حال حاضر کنترل بازار را ندارند. فروشندگان است و هیچ

 
بینید قیمت باز و بسته شدن با هم برابرند، اين يعنی بازار هنوز تصمیم نگرفته طور که میهمان

-تواند نشانلی اتفاق بیفتد، میکه اين حالت در روند صعودی و يا نزوکه به کدام جهت برود. زمانی

  ی آن باشد که بازار تمايل به حرکت در جهت خالف روند دارد.دهنده

 به شکل زير دقت کنید تا بهتر متوجه شويد:
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گیری دوجی تغییر پیدا کرده است. بازار در روند دهد جهت بازار به شکلچارت باال نشان می

گیری کندل دوجی ناتوانی شکل در کنترل خريداران بود. صعودی بود، که به معنی آن است که بازار

برند سمت بازگشايی اولیه میدهد و فروشندگان قیمت را بهخريداران در کنترل قیمت را نشان می

  دهد که احتمال تغییرجهت بازار زياد است.طور واضح اين امر نشان میبه

بری در بازار است، معموالً استراحت کوتاهی ی برادهندهياد داشته باشید که دوجی نشانهمیشه به

 چنین کم شدن قدرت روند.است که زمان حرکت بسیار طوالنی و هم

 

 «دوجی سنجاقك»

افتد که قیمت باز و بسته شدن کندل دوجی سنجاقکی يك کندل صعودی است. زمانی اتفاق می

است و سايه  Tشکل به يکسان و يا تقريباً يکسان باشند. در توصیف دوجی سنجاقکی بايد گفت

 پايینی بلندی دارد که نشان از تالش خريداران برای باال بردن بازار دارد.
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ی آن است دهندهی پايین بلند نشاندهد. سايهخوبی کندل سنجاقکی را نشان میشکل باال به

 باشد. همان سمت باالکه فشار عرضه و تقاضا به هم نزديك و برابرند و جهت حرکت بعد شايد به

 دهد سیگنال صعودی را به توسط دوجی سنجاقك.خوبی نشان میمثال پايین به

 
 

گیری دوجی در مثال باال، بازار در ادامه حمايت قبلی بود که باعث يك بازگشت قوی شد. شکل

اگر شما بتوانید  دهد که در آن نقطه فشار خريد بااليی وجود دارد.سنجاقك با دم بلند به ما نشان می

 صورت تصوير حمايت و تقاضا را ببینید.کند تا بهآن را در چارت پیدا کنید، به شما کمك می
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که اين اتفاق در روند نزولی اتفاق افتاد، نشان از آن دارد که احتماالً روند صعودی خواهد زمانی

و به ديگر  ها معامله کنیدتوانید صرفاً براساس کندلبود. اما مثل همیشه بايد بگويم که شما نمی

 ابزارها نیز نیاز داريد.

 

 «دوجی سنگ قبر»

گیرد که باز و بسته شدن دوجی سنگ قبر برعکس همان دوجی سنجاقکی است، زمانی شکل می

تفاوت دوجی سنگ قبر و سنجاقك سايه باالی طوالنی  قیمت يکسان و يا تقريباً يکسان با سری بلند.

نشان از آن دارد که بازار در حال تست قدرتمند میان تقاضا ی بااليی طوالنی گیری سايهاست. شکل

 و يا مقاومت است. به شکل زير توجه کنید:

 

 
دهد که خريداران دهد. کندل نشان میخوبی شکل دوجی سنگ قبر را نشان میتصوير باال به

قیمت را پايین  اما بعد فروشندگان به بازار غلبه کرده و توانسته بودند قیمت را به باال هول دهند.

دهد که روند صعودی در حال از بین رفتن و متمايل شدن به روند مخالف آوردند. اين حالت نشان می

 است. به شکل زير توجه کنید:
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 ی پرقدرت صعودیدهد بعد از دورهنمودار باال دوجی سنگ قبر را در باالی روند صعودی نشان می

 خريداران بیشتر از اين قادر به کنترل بازار نیستند. گیری اين کندل حاکی از آن است که شکل

 

 «ی صبحگاهیستاره»

 
 

دهنده روند بازگشتی افزايش است، معموالً در پايین روند نزولی تشکیل ی صبحگاهی نشانستاره

 شود و مشتمل بر سه کندل است:می

 فروشندگان است.دهد فعالً بازار در دست کندل اول؛ که نزولی است و نشان می -

توانند دهد فروشندگان تحت کنترل هستند و خیلی نمیکندل دوم؛ کوچك است که نشان می -

 اوضاع را کنترل کنند. اين کندل ممکن است صعودی و يا نزولی باشد. 

 دهد.کندل سومی؛ يك کندل صعودی است و سیگنال روند معکوس را به ما می -

گیرند. دهد که چگونه خريداران کنترل بازار را در دست میی صبحگاهی به ما نشان میستاره

ی يك دهندهکه اين حالت در انتهای روند نزولی شکل بگیرد و در نزديکی نقطه حمايتی، نشانزمانی

 سیگنال برگشتی قدرتمند است. به نمودار زير دقت کنید.
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اهی را بهتر درک کنیم و ی صبحگگیری ستارهکند تا حالت شکلنمودار باال به ما کمك می

طور واضح در روند نزولی بینید اين حالت بهطور که میگیرد. همانطور در روند نزولی شکل میچه

اثبات رسیده است، و در دومی بازار حالت مبهم اتفاق افتاده است. در کندل اول، برتری فروشندگان به

اما در اينجا  يا هر نوع ديگری باشد. دارد که به کدام سو برود. ممکن است کندل دومی دوجی و

کندل  سمت پايین هول دهند.اند تا بازار را بهدهد که فروشندگان در تالشکندل دوجی نشان می

دست خريداران افتاده است و بازار احتمال بازگشت دارد. اينها دهد که کنترل بازار بهسومی نشان می

 کنند. ها استفاده میتحلیل بازار براساس کندل ای برایگران حرفههايی است که معاملهروش

 

 ی شامگاهیستاره

-ستاره شامگاهی دارای حرکت نزولی معکوس است که معموالً در باالی روند صعودی اتفاق می

 باشد:افتد. اين الگو شامل سه کندل می

 کندل اول که صعودی است. -

تواند دوجی و يا چنین میباشد، همتواند صعودی و يا نزولی کندل دوم که کوچك است، می -

 هر نوع کندل ديگری باشد. 

ی ی شامگاهی مدل نزولی ستارهکندل سوم که کندل نزولی است. در کل، الگوی ستاره -

 صبحگاهی است. به مثال زير توجه کنید: 
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ی شامگاهی کندل صعودی است و اين بدان معناست که روند صعودی کنترل اولی قسمت ستاره

گیری کندل دوم که شکل گرفت بیانگر آن است که قدرت خريداران اما شکل بازار را در دست دارد.

دهد کنترل از دست و کندل سوم که نشان میخوبی ندارند ال بردن قیمت را بهکم شده و توان با

 سمت خالف جهت حرکت کند. به مثال ديگرخريداران خارج شده است و ممکن است روند نمودار به

 کند:دقت کنید تا ببینید که چگونه عمل می

 
 

سمت باال داشت. بینید روند بازار صعودی بود. کندل اول حرکتی طوالنی بهطور که میهمان

عبارت ديگر، روندی که توسط کندل دوم کوتاه بود يعنی قدرت خريداران کاهش داشته است. به

شود که در کدل دوم نیز اين قضیه کامالً میوجود آمد لحظه به لحظه کمتر و کمتر کندل اول به
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وجود آمدن روندی جديد سمت پايین سُر خورده است و باعث بهمشهود است و اما کندل آخر که به

 در بازار شده است. 

 

 کندل هَمِر )چکشی(

هم نزديك باشند و شدت بهآيد که قیمت باز و بسته شدن بهوجود میکندل چکشی زمانی به

دهنده آن است که خريداران تمايل به باال بردن باشد که نشانسايه پايین بلندی همراه می معموالً با

 بازار دارند. به مثال زير توجه کنید.

 
 که کندل چکش در انتهای روند نزولی اتفاق بیفتد احتماالً کندل بعدی صعودی خواهد بود.زمانی

برند بعد از دگان بازار را به سمت پايین میگونه است که فروشنگیری اين کندل به اينحالت شکل

شود. به مثال زير ی باالتری بسته میبازگشايی آن ولی خريداران به آنها غلبه کرده و قیمت در نقطه

 توجه کنید. 
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گیری کندل چکشی عالمت برگشت بینید روند بازار نزولی بوده است و شکلطور که میهمان

دهد در نقاط فشار خريد بااليی وجود داشته است. سايه بلند آن نشان می سمت باال بوده است.بازار به

سمت پايین هول دهند ولی قدرت خريداران در آن فروشندگان سعی بر آن داشتند که بازار را به

ترين چیز در فهمیدن روانشناس مهم لحظه بر آنان غلبه کرده و جهت حرکت را تغییر داده است.

وجود طور و چگونه و چرا اين کندل بهست که اگر شما بتوانید بفهمید که چهپشت کندل چکشی اين ا

  آمد. شما قادر خواهید بود حدس بزنید ادامه روند بازار را با کیفیتی باال.

 طور از الگوها معامله کنید.در فصل بعدی حتماً صحبت خواهیم کرد که چه

 

 «داری دنبالهکندل ستاره»

گیرد که بازگشايی قیمت پايین باشد و بسته شدن آن نیز نزديك ی شکل میدار زمانحالت دنباله

ی کندل شدههمراه سايه باالی بلند. اين کندل همان برعکسی کوچکی دارد بهبه آن، اين کندل بدنه

ی اصلی گويند که سايه بايد حدوداً دو برابر بدنهای میگران حرفهچکشی است در حالت نزولی تحلیل

 ثال زير را ببینید:باشد. م

 

 
دهد. وقتی اين حالت در روند صعودی دار را به ما نشان میخوبی کندل ستاره دنبالهشکل باال به

گويد: خريداران تالش شناس پشت اين کندل میروان دهنده سیگنال نزولی است.وجود بیايد نشانبه

که اين حالت در زمانی آنها غلبه کرده است.کنند که بازار را باالتر ببرند ولی فشار فروشندگان بر می

 گیرد. شکل زير را ببینید:شدت مورد توجه قرار میوجود آيد بهنزديکی خط مقاومت به
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دار را در باالی روند صعودی به ما نشان داده است. اين کندل خوبی ستاره دنبالهچارت باال به

توانید در نقاط از اين کندل می يك روند جديد.باشد و شروع ی پايان روند صعودی میدهنده نشان

دار خیلی ی دنبالهستاره همراه تحلیل تکنیکال استفاده کنید.حمايت و مقاومت عرضه و تقاضا و به

-هايی است که بهترين سیگنالچنین سودده. اين يکی از قویباشد و همراحت قابل تشخیص می

  کنم.شخصه برای ورود از آن استفاده می

 طور بايد وارد معامله بشويد.دهیم که چهشويم و نشان میدر فصل بعد وارد جزئیات می

 

 «الگوی هارامی»

دار است و باشد شامل روند برعکس و ادامهالگوی هارامی که در زبان ژاپنی به معنی باردار می

 شامل دو کندل است:

ند که همراه آن يك کندل کوچك گويباشد به آن کندل مادر میکندل اول که کندل بلندی می -

 گويند. نیز وجود دارد که به آن بچه می

 که الگوی هارامی معتبر باشد کندل دوم بايد درون کندل اول بسته شود.برای اين

چنین باشد اگر در باالی روند صعودی شکل بگیرد و همها حامل سیگنال نزولی میاين کندل

 زولی شکل بگیرد. باشد اگر در روند نسیگنال صعودی می

 به شکل زير توجه کنید. 
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 )حالت صعودی(

 

 
 )حالت نزولی(

 

باشد. خودتان را ی مادر میی بدنهطور کامل در احاطهی کوچك بهبینید بدنهطور که میهمان

ی کوچك بسته شده در درون بدنه ترين چیز اين است که بدنهزحمت نیندازيد. مهمخاطر رنگ بهبه

برد. بنابراين، خريداران گويد که بازار در ته ديد به سر میبزرگتر است. کندل هارامی به ما میاولی که 

 کدام کنترل بازار را در دست ندارند. کار کنند و هیچدانند چهو فروشندگان نمی

که اين الگو در طول روند صعودی و يا نزولی تشکیل شود. موقعیت خوبی است که برای زمانی

ند با بازار همراه شويد و اگر اين الگو در انتهای روند صعودی و يا نزولی شکل بگیرد شامل ادامه رو

 باشد. به مثال ديگر توجه کنید: سیگنال معکوس می
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هارامی تغییر  گیری الگویطور جهت روند با شکلسادگی ببینید که چهتوانید بهدر نمودار باال می

سمت ازار را بهبوجود آمد که فروشندگان در تالش بودند که نزولی بهالگوی اول در آخر روند  کند.می

ر کنترل پايین ببرند ولی مغلوب خريداران شدند و اين حاکی از آن است که بازار بیش از اين د

گیرد می ماند. هارامی نزولی خالف صعودی است، اين در باالی روند افزايشی شکلفروشندگان نمی

که مانیزباشد. اما سمت کاهش میخريداران تضعیف شده و بازار متمايل به دهد قدرتکه نشان می

 باشند.ی بازار میی ادامهدهندهدر طول روند صعودی يا نزولی شکل بگیرند نشان

ند ويا تغییر ی ادامه روند هستدهندهطور بفهمیم اين الگوها نشانآموزيم که چهدر فصل بعد می

 جهت آن.

 

 «2و درّه 1هکندل انبرک قلّ»

که  طورکندل انبرک قلّه حاوی سیگنال برگشتی است وقتی در باالی روند صعودی باشد همان

در  گیری آن شامل سیگنال صعودی و روند نزولی است،از اسمش پیداست و انبرک دره نیز شکل

 انتهای روند نزولی. مثال زير را ببینید: 

                                                           
 گیرد.اسمش پیداست در سقف روند شکل می طور که از. انبرک قله همان ۱
 گیرد. طور که از اسمش پیداست در کف روند شکل می. انبرک دره نیز همان ۲
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 انبرک قله شامل دو کندل است:

روی آن کندل نزولی قرار دارد و حالت انبرک دره نیز شامل اول که صعودی است، دنبالهکندل 

 باشد. دو کندل می

توان گفت: انبرک دره حالت صعودی انبرک قله کندل اول نزولی و کندل دوم صعودی، يعنی می

 است.

سمت باال هول که خريداران بازار را بهافتد زمانیانبرک قله در طول روند صعودی اتفاق می

دهد ولی فروشندگان، خريداران کند که بازار همین روند را ادامه میدهند که اين به ما القاء میمی

دهد که روند کنند. بسته شدن قیمت در پايین نشان میسمت پايین غافلگیر میرا با هول دادن به

از ابزارهای ديگر معامالتی نیز توانیم معامله را باز کنیم اگر افزايشی به کاهشی تبديل شده و می

که فشار فروشندگان قیمت را گیرد زمانیاستفاده کنیم. انبرکدره هم در طول روند نزولی شکل می

بینیم قیمت که میدار است تا اينکنیم که اين روند ادامهدهد و ما فکر میسمت پايین هول میبه

دهد فشار ی کندل نزولی قبلی شده است که نشان میهتراز با قیمت اولیبسته شده باال و يا تقريباً هم

وجود آيد اگر اين حالت در نزديکی خط حمايت به خريداران در حال غلبه بر فروشندگان است.

 باشد. ی اين است که جهت بازار در حال تغییر میدهندهنشان
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. اولین کندل آن نزولی گیرددهد که انبرک دره در پايین روند نزولی شکل میشکل باال نشان می

ی دهندهولی کندل دوم قیمت بسته شدنش با بازگشايی قیمت در کندل قبلی يکی است که نشان

نفع خريداران است ولی برای انجام معامله حتماً به فاکتورهای ديگری نیز احتیاج آن است که روند به

پشت هر يك را بفهمید، اين شناسی ها تمرکز نکنید. سعی کنید روانداريد. بر روی اسم کندل

توانید اند میترين نکته است، زيرا اگر شما بفهمید که چرا هر يك از اين الگوها تشکیل شدهمهم

 بینی کنید. راحتی حرکت بعدی بازار را پیشبه

 

 تمرین

 خوبیی اين الگوهای شمعی داريد و اسامی آناتومی هر يك را بهنظرم شما اطالعاتی دربارهحاال به

 قدر به آنها آشنايی داريد. دانید. بیايید با هم تمرين زير را انجام دهیم تا ببینیم چهمی

 شناسی پشت آن بیابید.همراه روانبه چارت زير توجه کنید و سعی کنید نام هر يك را به
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ها راحتی آنها را بشناسید يعنی در مسیر درست قرار داريد ولی اگر شناسايی آناگر توانستید به

 تر بخوانید. برايتان سخت بود دوباره کتاب را با جزئیات دقیق

 

 حاال جواب تمرین

 دهنده ترديد در روند بازار است.هارامی صعودی؛ تشکیل اين کندل نشان -۱

 انبرک صعودی -۲

۳- Engulfing barاند که توسط خريداران مغلوب گشتهکننده فروشندگان به؛ پوششی و يا مغلوب

 نشان از عزم آنها برای باال بردن بازار دارد. 

۴- Engulfing bar؛ کندل پوششی 

۵- Engulfing bar 

۶- Engulfing bar 

داند چه کسی دهد بازار وارد ترديد شده است و کسی نمیکندل هارامی )باردار( که نشان می -۷

 گیرد. کنترل بازار را در دست می
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 ساختار بازار

تان با ساختار ای تبديل شويد آشنائیگر حرفهکه به آن نیاز داريد تا به يك معاملهن چیزیتريمهم

در معامالت خود  (Price action)طور از استراتژی آموزد چهبازار است. مهارتی که به شما می

 استفاده کنید.

طور و به کدام ار چهی بازار را به يك نحو معامله کنید. الزم است بدانید که بازقرار نیست همه

گران در بازار چگونه است. ساختار بازار يادگیری رفتار چنین رفتار معاملهکند و همسمت حرکت می

توانید به سؤاالت که چارت خود را باز کنید میخوبی اين بخش را ياد بگیريد زمانیبازار است. اگر به

 زير پاسخ دهید:

 کنند؟ کار دارند میگران چهمعامله -

 چه کسی کنترل بازار را در دست دارد؛ خريداران و يا فروشندگان؟ -

 که چه زمانی خارج از بازار بمانیم. چه زمانی برای ورود و خروج مناسب است؟ يا اين -

کنید که به آن اصطالحًا کنید سه نوع بازار را تجربه میرا تحلیل می (Price action)که در حالی

 گويند.)بدون روند متالطم( می Choppyینگ )بدون روند( و ترندينگ )دارای روند( و رنج

طور در آنها معامله طور هر کدام را تشخیص دهید و چهآموزید که چهدر این فصل شما می

 کنید.

1- Trending market )با روند ثابت( 
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 هاير لوز (HL)هايرهايز و  (HH)سادگی قابل تشخیص است با تکرار روند ترندينگ مارکت به

 لورلوز در روند نزولی. مثال زير را ببینید: (LL)لورهايز و  (LH)چنین در روند صعودی و هم

 

 
بینید در مثال باال بازار در روند صعودی خود چندين مرتبه نوسان باال و پايین طور که میهمان

قیمت و روند آن  توانید با توجه به رفتارداشت. نیاز نیست حتماً از انديکاتورها استفاده کنید. می

 گیری کنید. به مثال ديگر توجه کنید:تصمیم
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مثال باال يك چارت نزولی است و در روند نزولی خود چندين مرتبه نوسان به باال و پايین دارد. 

 مارکت خیلی راحت قابل تشخیص است و نیاز به تحلیل زيادی ندارد تا روند را پیدا کنید. ترندينگ

-دهند. بنابراين، آنها در حرکتخود اختصاص میدرصد زمان را به ۳۰روندها دهد آمارها نشان می

باشد يا  (Trending)حاال بازار چه در حالت  طور از آنها استفاده کنید.اند و شما بايد بدانید که چه

وقت تری استفاده کنید، مثل چهارساعت روزانه و يا هفتگی؛ هیچنه، شما بايد از بازه زمانی بزرگ

 تری استفاده کنید.ی نکنید از بازه زمانی کوچكسع

 

 معامله انجام دهیم؟  Trendingطور در چه

خیلی راحت است، اگر روند صعودی است دنبال موقعیت خريد باشید و در روند نزولی دنبال 

ولی سؤال درست اين است که چه زمانی برای ورود مناسب است؟ بازار يا در روند  موقعیت فروش.

 است و يا اصالحی. به شکل زير توجه کنید:اصلی 

 
سمت باال در حرکت است. اما در اين بین نوسان اصالحی نیز دارد بینید بازار بهطور که میهمان

باشد و حرکت دوم را موج اصالحی چندين مرتبه. حرکت اول، حرکت اصلی است که روبه جلو می

 دهند.ود را در شروع حرکت اصلی انجام میای همیشه معامله خگران حرفهمعامله گويند.می

توانید بهترين موقعیت خود را برای ورود پیدا کنید. کند میطور حرکت میاگر بدانید که بازار چه

 خوريد. اگر در شروع موج اصالحی خريد کنید قطعاً شکست می
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بهترين موقعیت برای بینید طور که میباشد و هماندهد که بازار نزولی میشکل باال نشان می

طور روند صعودی و يا نزولی دانیم که چهباشد. حاال ما میمعامله قسمت شروع روند روبه پايین می

باشد. با استفاده های اصالحی آنها و اين برای شما بسیار مهم میچنین موجرا شناسايی کنیم و هم

رت پیدا و رسم کنید که در بخش توانید خطوط حمايت و مقاومت را در چااز اين حرکات شما می

 پردازيم. بعد به آن می

 

 «خطوط حمایت و مقاومت»

کنند که خطوط حمايت و مقاومت نقاطی هستند که خريداران و فروشندگان از آن استفاده می

 باشند.ترين نقاط در بازار میاز مهم

عبارت ديگر، دهد. بهکه قیمت شروع به اصالح و تغییرجهت میشوند زمانیاين خطوط تشکیل می

شود چون مانند شود و معموالً روند حرکت روی آنها ضعیف مینقاطی که قیمت روی آن شکسته می

 دهد.کنند که وقتی قیمت سر را بشکند روند خود را ادامه میيك سد عمل می

حمايت و مقاومت در نقاط شکست قیمت  (Trending market)در بازار با روند ثابت 

(Swing point) دهد که در شوند. شکل زير نقاط حمايت در روند صعودی را نشان میتشکیل می

 رسد. آن اصالح قیمت به پايان می
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شود خط که اصالح متوقف و برگشت انجام میگیرد در جايیکه بازار در روند اصالح قرار میزمانی

طور که در است همان گويند. خط حمايت در روند صعودی با خط شکست قبلی يکیحمايت می

شود، خط که روند اصالح متوقف میافتد جايیکه اصالح قیمت اتفاق میبینید در بازار زمانیشکل می

باشد ولی اگر در گويند که اگر از خط عبور کند احتمال تغییر در روند بازار بسیار باال میحمايت می

 باشد.دار میت يعنی مسیر روند ادامهخط مقاومت اصالح متوقف و به قیمت به مسیر اصلی بازگش

بینید قیمت تا نقطه حمايت خود را اصالح کرد و دوباره با نفسی تازه طور که در عکس میهمان

بینی کرد. حاال به توان مسیر بعدی بازار را پیشبه روند خود ادامه داد. با کشیدن اين خطوط می

 باشد. میی بازار نزولی مثال ديگر توجه کنید که درباره

 
 شود.طور اصالح قیمت در خط مقاومت شکسته میدهد که چهشکل باال نشان می
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درستی را به (Price action)باشد، اگر تغییرات قیمت بازار در جهت خود در حال حرکت می

 بینی کنید.راحتی حرکت بعدی را تشخیص دهید و پیشتوانید بهدر بازار درک کنید، می

توانید بازگشت و حرکات صحیح بازار را شناسايی کنید استفاده از خطوط هايی که میيکی از راه

 باشد.می (.Trend lines)روند 

خواهید نقاط باشد که بايد ياد بگیريد اگر میهای تحلیل تکنیکال میاين يکی ديگر از مهارت

 کلیدی حمايت و مقاومت را شناسايی کنید.

 چیست و چگونه است. (Trend lines)خطوط روند بگذاريد برای شما توضیح دهم 

سمت باال و پايین دارد و معموالً قیمت از خطوطی همیشه بازار در مسیر حرکت خود نوساناتی به

 گويند.کند که به آن خطوط روند میپیروی می

 (Bearish)دهد و در بازار نزولی ، معمواًل خطوط حمايت تشکیل می(Bullish)بازار صعودی 

 دهد. ط مقاومت را تشکیل میخطو

 

 را رسم کنیم؟ (Trend lines)طور خطوط روند چه

يا همان نقاط نوسان نیاز  (Swing point)برای رسم يك خط روند شما حداقل به دو نقطه 

داريد که آنها را به هم وصل کنید. روند بايد واضح باشد نبايد به اجبار از خطوط روند استفاده کرد. 

های زمانی کوچك استفاده نکنید. سعی کنید بیشتر از برای استفاده از خطوط روند هرگز از بازه

 ه استفاده کنید.ی روزانچنین بازهيا همان چهارساعته و هم 4Hی بازه

بازار با روند ثابت   (Trending market) حاال ما سعی داريم که خطوط روند را رسم کنیم در

 ی پايان اصالح و ادامه روند را پیدا کنیم. هدف ما اين است که نقطه

 

 (Impulsive move) روند اصلی در بازار

خوبی آموزم. مثال زير بهشما میدر بخش بعدی جزئیات بیشتری برای معامله در خطوط روند به 

 طور روند را رسم کنید. دهد که چهنشان می
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رسد دوباره که قیمت به آن میبینید بازار در کنترل خط روند قرار دارد و زمانیطور که میهمان

 دهد.گردد و به روند خود ادامه میشود و برمیشکسته می

کند تا حرکت بعدی بازار خطوط روند به ما کمك میکند که بازار در اين حالت حرکت میزمانی

 باشد. را تشخیص دهیم. مثال زير روند در بازار صعودی می

 

 
 

شود، اگر کند و از آن خارج نمیبینید بازار در جهت خط روند حرکت میطور که میهمان

 توانید مسیر حرکت بعدی را پیدا کنید.درستی آن را رسم کنید میبه



۴۲   گریانجیل معامله 

 

کنم که خیلی توانستم درباره خط روند به شما بگويم، من فکر میچیزی بود که میاين تمام 

خواهم وارد چارت خود شويد و چند نمونه از خطوط روند را باشد. حاال از شما میساده و راحت می

 خوبی خط روند را رسم کنید.ترسیم کنید. نقاط حمايت و مقاومت را پیدا کنید و سعی کنید به

 

 (Ranging market)دون روند بازار ب

کند، زيرا خنثی هستند که صورت افقی حرکت میبازار بدون روند يا همان رنجینگ مارکت به

 شود.صورت افقی در آن میهمین امر سبب حرکت به

که خريداران و فروشندگان قیمت را بین کند جايیصورت افقی حرکت میبازار بدون روند به

 برند. شکل زير را ببینید.پايین می حمايت و مقاومت باال و

 
صورت افقی بینید قیمت بهطور که میباشد همانچارت بااليی نمايی از يك بازار بدون روند می

 باشد. و بین حمايت و مقاومت در نوسان می

اين است که بازار با  (Ranging)و بازار بدون روند  (Trending)فرق بین بازار با روند ثابت 

صورت باشد، ولی بازار بدون روند بهسمت باال و يا پايین در حال حرکت میبه (Trending)روند ثابت 

 باشد.افقی بین خطوط حمايت و مقاومت در حال حرکت می

کند تا بتوانید در جای کمك می Rangingو   Trendingحاال درک بهتر شما از بازارهای 

 اکشن استفاده کنید.تژی پرايسدرست از استرا

باشد زيرا يك برابری نسبی میان متفاوت می Trendingمعامله در بازار بدون روند کامالً با بازار 

 کدام از آنها کنترل بازار را در دست ندارند.باشد و هیچخريداران و فروشندگان برقرار می

مايت و يا مقاومت عبور کرده و روند که قیمت از يکی از خطوط حاين حالت ادامه دارد تا اين

 وجود آمد.صورت صعودی و يا نزولی بهجديد به
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ها برای خريد و فروش هم در نقاط شکست قیمت در خطوط حمايت و مقاومت بهترين حالت

قرار دارد. در رنجینگ مارکت يا همان بازار با روند افقی سه راهکار معامالتی وجود دارد، ولی در اين 

 ی وارد جزئیات نخواهیم شد و فعاًل قرار است توانايی شناسايی آن را پیدا کنیم.لحظه خیل

طور کامل برای شما بازگو خواهم کرد. اگر نتوانید فرق اين دو در بخش بعدی جزئیات آن را به

اکشن و تغییرات درستی از پرايستوانید بهرا تشخیص دهید نمی Rangingو   Trendingبازار

 های معامالتی استفاده کنید.ین استراتژیچنقیمت و هم

اولین راه برای معامله در بازار بدون روند اين است که صبر کنید قیمت به يکی از خطوط حمايت 

 توانید وارد معامله بشويد.و يا مقاومت برسد و سپس می

 به مثال زير دقت کنید.

 
باشد. در اين حالت بهترين موقعیت صورت افقی در حال حرکت میبینید بازار بهطور که میهمان

ی مقاومت چنین بهترين موقعیت برای فروش در نقطهباشد. همبرای خريد در نقطه حمايت می

 باشد.می

کدام از خطوط حمايت دومین راه برای معامله در بازار بدون روند اين است که صبر کنید تا يك

 و يا مقاومت خود را بشکند.

دانیم چه کسی کنترل بازار را در افتد ما نمیداند که چه اتفاقی میسی نمیدر بازار بدون روند ک

که گیرد به همین خاطر است که در روند افقی بايد حواستان به خطوط و مرزها باشد. زمانیدست می

کدام از خطوط حمايت و يا مقاومت شکسته شده، هر يك از آنها بتوانند بازار را در دست بگیرند يك

 شود. مثال زير را ببینید:از روند افقی خود خارج و وارد يکی از روندهای صعودی و يا نزولی میبازار 
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که قیمت سر بینید بازار بین خطوط حمايت و مقاومت در حرکت بود تا اينطور که میهمان

د از مقاومت خود را شکست و از روند افقی خود خارج گرديد. بنابراين، بهترين زمان برای ورود بع

در ضمن اين نکته هم بسیار مهم است که گاهی قیمت از خطوط خارج  باشد.شکست خطوط می

 شود.گران میشود ولی توان ورود به روند جديد را ندارد که همین باعث ضرر خیلی از معاملهمی

 سومین راه در معامله اين نوع بازار اين است که بعد از شکست خطوط حمايت و يا مقاومت منتظر

 باشد. های شما برای معامله مینشینی( قیمت باشید. پولبك يکی ديگر از شانسپولبك )عقب
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بینید قیمت از مقاومت خود کاماًل خارج و وارد روند جديد خود طور که در چارت باال میهمان

 بعد از آنکه از مقاومت خارج شد يك بازگشت کوتاه )پولبك( به خط مقاومت خود داشت شده است.

افتد و زمانی هم که شود، ولی همیشه پولبك اتفاق نمیکه حمايت آن در روند جديد محسوب می

چنین خطر بازگشت کامل به روند قبلی دهنده موقعیت خوبی برای ورود و هماتفاق بیفتد نشان

 باشد.می

رکت صورت افقی حبه (Ranging market)الزم است دوباره يادآوری کنم که بازار بدون روند 

 باشند که بايد به آنها توجه کنید.ها خطوط کلیدی میکند در بین خطوط حمايت و مقاومت. اينمی

دهد بازار از حالت افقی خارج شده شکسته شدن هر يك از اين خطوط حمايت و مقاومت نشان می

ه و سپس و وارد حرکت جديد خود شده است و بايد مطمئن شويد که واقعاً بازار وارد روند جديد شد

 وارد معامله شويد.

که اتفاق اگر شکست خطوط را از دست داديد منتظر شانس ديگر خود در پولبك باشید زمانی

که در حال معامله در بازار با روند افقی هستید مطمئن شويد که زمانی افتاد برای ورود ترديد نکنید.

توانید خطوط )حمايت و ید که نمیکنبازار در بهترين حالت و موقعیت قرار دارد. اگر احساس می

مواج و متالطم است در بازار  (Choppy)ی آن است که بازار دهندهمقاومت( را تشخیص دهید نشان

که چارت خود را باز يا همان متالطم جهت آن غیرقابل تشخیص است، زمانی (Choppy)ارز روند 

که به بازار رسد. زمانینظر میبازار مبهم بهکه روند بینید طوریکنید نوسان بسیار زيادی را میمی

(Choppy) شويد که بر شدت دچار شك و ترديد مینگريد، برای معامله و تشخیص روند بهمی

 گذارد.کیفیت معامله اثر می

قرار دارد اين است که بر  (Choppy)که بازار در حالت بهترين راه شناسايی روند در صورتی

بعد از مدتی  های زمانی باالتر نمودار را بررسی کنید.کز کنید و در مقیاسروی نمودار روزانه تمر

را تشخیص دهید. در  (Choppy)و  (Ranging)راحتی فرق بین دو بازار توانید بهتمرين شما می

 يا همان متالطم قرار داده شده است.  (Choppy)ای از روند خوبی نمونهاين شکل به
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اکشن( در قسمت انتخاب شده خیلی متالطم چارت باال قیمت )پرايس توجه داشته باشید که در

 ی آن است که بهتر است از آن فاصله بگیريد.دهندهباشد و نشانمی (Choppy)و مواج 

ی من سعی کنید معامله نکنید و فقط عقیدهباشد، به (Choppy)اگر بازار متالطم و متغیر 

 تان را از دست ندهید بعد از يك تغییر جهت در چارت.آوردهدستگر باشید تا سودهای بهنظاره

 

 ی زمانی و تحلیل از باال به پایینبازه

ساعته، چهارساعته و اکشن بازه زمانی اصلی شما بايد يكگر برمبنای پرايسعنوان يك معاملهبه

های کوچك بر روی بازهکند اگر شما تر بهتر کار میهای زمانی بزرگاکشن در بازهروزانه باشد. پرايس

تر ی کوچكدقیقه تمرکز کنید پول خود را از دست خواهید داد، چون نوسانات زيادی در بازه ۵مثل 

 دهد.های غلط زيادی به ما میوجود دارد و سیگنال

ی زمانی تمرکز کند در گر مؤفقی وجود ندارد که فقط بر روی يك بازهاز طرف ديگر، هیچ معامله

را شنیده باشید. اين بدان معناست که از « تحلیل از باال به پايین»بازار، شايد شما هنگام تحلیل 

تر در هنگام ی زمانی کوچكتر از بازار و سپس تحلیل در بازهتر با تصوير بزرگی زمانی بزرگبازه

ی زمانی چهارساعته خواهید برمبنای بازهيك تحلیل مؤفق. بگذاريد بیشتر توضیح دهم، شما می

معامله کنید بايد اول نمودار هفتگی و سپس روزانه را بررسی کنید، اگر نمودارهای هفتگی و روزانه 

 گیری کنید. توانید برای معامله تصمیمخوانی داشتند حاال میبا چهارساعته هم
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ساعته معامله کنید بايد اول نمودار روزانه را بررسی کنید. اين کار خواهید براساس يكاگر می

چنین در کسب سود بهتر نیز دهد و همباشد، زيرا اين کار ريسك معامله را کاهش میی مهم میخیل

کنیم تر تحلیل را شروع میی زمانی بزرگهمیشه از بازه« تحلیل از باال به پايین»باشد. در مؤثر می

 کنیم اطالعات مورد نیاز خود را کسب کنیم.و تالش می

 

 اهمیت خطوط حمایت و مقاومت

باشند، اگر شما اين خطوط را در اين نقاط در بازار همان نقاط بازگشت و چرخش در قیمت می

 بینی کنید.توانید روند را در نمودار چهارساعته پیشنمودار هفتگی پیدا کنید، شما می

 پوشی از معامله در بازار.توانید تصمیم بگیريد برای خريد، فروش و يا چشمبنابراين، می

 

 ازارساختار ب

صورت کلی شما کند تا روند بازار را بهتر تشخیص دهید. بهتحلیل نمودار هفتگی کمك می

کنید تا کنند و شما نیز سعی میگذاران بزرگ در بازار چه میتوانید تشخیص دهید که سرمايهمی

 تر همراه شويد.های زمانی کوچكراهی پیدا کنید تا با آنان در بازه

 

 کندل قبلی

گويد که در طول هفته چه گذشت و دل در چارت بسیار مهم است، زيرا به ما میآخرين کن

 دهد.ی بازار به ما میی حرکات آيندهچنین اطالعات مهمی دربارههم

سمت چارت روزانه و توانید بهکه اين نکات را در چارت هفتگی پیدا کرديد حاال میزمانی

 تی نظیر:چهارساعته برای کسب اطالعات برويد. اطالعا

ی چهارساعته چه نوع حرکاتی دارد. روند صعودی، نزولی، افقی و يا متالطم بازار در بازهنوع بازار: 

(Choppy). 

شامل حمايت و مقاومت، عرضه و تقاضا، نقاط کلیدی مهم در چارت چهارساعته و یا روزانه: 

 باشد. خطوط روند و ... می

دهد هايی میروند الگوهای شمعی به شما سیگنالاکشن )حرکات قیمتی(: های پرایسسیگنال

 بار، کندل پوشاننده و يا اينسايدبار و ... باشد.تواند شامل پینکه می

بگذاريد برای شما مثالی بزنم تا متوجه شويد. اهمیت مدل تحلیل باال به پايین، در معامالت و 

 به مثال زير توجه کنید: تر توجه نکنید.ی زمانی بزرگافتد اگر به بازهچه اتفاقی می
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گیری بینید در اين چارت هفتگی ما دو نکته مهم را پیدا کرديم که در تصمیمطور که میهمان

 کار کنیم.کند تا در چارت روزانه چهبه ما کمك می

 ی بسیار ی مهم مقاومت خود رسیده که نقطهدهد که بازار به نقطهنشان میی اول: نکته

 باشد.بااهمیتی می

 طور که باشد. همانی خط مقاومت خود میبرگشت زدن قیمت از نقطهی دوم: نکته

دهد که فشار افتد اين نشان میبینید بازگشت قیمت در اين خط سريع اتفاق میمی

 شود. فروشندگان در آن نقاط زياد می

نشان از بازگشت دارد. گیری کندلی با فرار به عقب که کند شکلکه تحلیل ما را تأيید میچیزی

 افتد در بازار.حاال بیايید آن را با چارت روزانه تطبیق دهیم تا ببینیم که چه اتفاقی می
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باشد. اگر شما فقط بر روی گويد روند بازار صعودی میدر چارت روزانه کندلی داريم که به ما می

یگنال خريد بدهد، چون يکی از ی زمانی تمرکز کنید ممکن است مانند شکل باال به شما سيك بازه

کنید نکات متعددی مبنی دهد، ولی وقتی چارت هفتگی را مرور میها به ما سیگنال خريد میکندل

بنابراين، بهتر است در نماد باال وارد پوزيشن فروش بشويد و سیگنال روند  بر باال نرفتن بازار دارد.

 افتد.دهد حاال ببینیم چه اتفاقی مینزولی می
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ی روند صعودی دهندهخوبی کارکرد کندل سیگنالبینید تحلیل باال به پايین بهطور که میهمان

حرکت ی بازگشت قرار داشت و طبق همان نیز بهشدت در نقطهجواب نداد، زيرا مقاومت هفتگی به

از معامله ی زمانی معامله کنید اکشن برپايه يك بازهخواهید براساس پرايسخود ادامه داد. اگر می

ای تبديل گر حرفهوقت به يك معاملهدهید و هیچکردن دست برداريد، زيرا پول خود را از دست می

باشد ولی بدون تحلیل از باال به پايین خودتان را شويد. معامله با همراهی روند بسیار سودده مینمی

 دهید.در معرض خطر قرار می

طور با همراهی تحلیل از باال به پايین ان بدهم که چهبگذاريد مثال ديگری برايتان بزنم تا نش

 معامالت خود را انجام دهید.

 
 

که خريداران آن دو برابر برد جايیسر میطور که ديديد قیمت در مقاومت هفتگی خود بههمان

را کند. حاال کاری که بايد بکنیم اين است که آن احتمال زياد بازار برگشت میاند و بهمغلوب گشته

 دنبال موقعیت فروش باشید.با چارت روزانه تطبیق دهید و به

اگر بتوانید طرز قرارگیری و جزئیات قیمت هفتگی که در خط مقاومت قرار دارد را در چارت 

 ترين حالت را انتخاب کنید. شکل زير را ببینید:توانید پربازدهروزانه بیابید می
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ی بینید در نزديکی نقطهطور که میکند همانتأيید می ی باال تحلیل هفتگی ما راچارت روزانه

ی بااليی کندل در آن نقطه بازگشت کرده و سايه دهد.مقاومت خود به ما سیگنال بازگشت نیز می

باشد. حاال ببینید که چه اتفاقی ی تغییر جهت روند میدهندهطور واضح نشانطوالنی دارد که به

 افتد:می
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کند اگر درست مديريت کنید. اين بینی روند کار میدهد که تحلیل و پیشیمثال باال نشان م

وارد هستید به شما معامله براساس وظايف روند نیز به تجربه عملی نیاز دارد. بنابراين، اگر شما تازه

 گذاری کنید.کنم که روند را دنبال و عالمتتوصیه می

که توانستید را همراه با روند تمرين کنید، زمانی توانید تحلیل از باال به پايینکه میتا جايی

توانید وارد حساب واقعی شويد و معامالت خود را انجام دهید. فعاًل خوبی با روند همراه شويد میبه

در همان حساب آزمايشی )دمو( تمارين خود را انجام دهید. راهکارهای معامالتی زيادی وجود دارد 

کننده هستند و اطمینان به نتیجه لی بیشتر آنها پیچیده و کمی گیجبرای تشخیص روند و معامله، و

باشد و تحلیل از باال به حل میصورت ساده بهترين راهشود. انجام تحلیل بهتر مینیز برايتان مشکل

خوبی ياد بگیريد تا کنم آن را بهترين راهکارهاست که به شما پیشنهاد میپايین نیز يکی از ساده

توانید بکنید اين است که وارد حساب اکنون میوبی را انجام دهید. بهترين کاری که هممعامالت خ

 آزمايش )دمو( خود شويد و نکات آموزشی اين بخش را در آن تمرين کنید.

کننده ها روند بازار را پیدا کنید. در شروع کار شايد کمی سخت و گیجسعی کنید با اين تکنیك

 شود.ر با تمرين و حوصله شناسايی و تشخیص روند بازار برايتان آسان میمرونظر بیايد، ولی بهبه

 

 های معامالتیها و تاکتیكاستراتژی

 اکشن آشنا شديد:ی معامالت پرايسدر فصل قبل شما با سه ديدگاه درباره

طور روند بازار را تشخیص دهید دانید که چهشما اکنون میاولین دیدگاه روند بازار:  -

چنین تفاوت بازار صعودی و نزولی و افقی را آموختید و ی زمانی. همچند بازهکمك به

 کنند. طور حرکت میکه هرکدام چهاين

طور خطوط حمايت و مقاومت را رسم کنید، شما آموختید چهدومین دیدگاه، سطوح:  -

 کند و بهترين زمان ورودطور خطوط روند را رسم کنید، اين مهارت به شما کمك میچه

 به بازار را تشخیص دهید. 

هايشان را ديديد. شما شکل انواع الگوهای شمعی و تفاوتها: سومین مورد، سیگنال -

 دهد.شناسی پشت آن و پیامی که به شما میچنین روانهم

اين سه مورد روند، سطوح و سیگنال چیزهايی هستند که ما برای انجام معامالت از آنها استفاده 

 بازارهای مالی. کنیم در انواعمی

کنید به اين سه پرسش کنید سعی میکه شما چارت خود را باز میمنظور من اين است که زمانی

 پاسخ دهید.
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. اگر دارای روند (Choppy)بازار چگونه است؟ دارای روند و يکپارچه است يا متالطم  -

را. اگر بازار طور تشخیص دهید فرق بین بازار صعودی و نزولی دانید که چهاست، شما می

صورت افقی میان دو مرز حمايت باشد بازار در حال معامله به (Ranging)صورت افقی به

متالطم و بدون مرز بود چارت را  (Choppy)باشد و در نهايت اگر بازار و مقاومت می

 گر باشید.ببنديد و صرفًا نظاره

ترين سطوح اين است که مهمتان اند؟ سعیترين و قدرتمندترين سطوح در بازار کداممهم -

حمايت و مقاومت را پیدا کنید. اين نقاط بهترين جايی هستند که شما معامالت خود را 

 آموزيد.شروع کنید و اين چیزی است که در بخش بعدی می

 

 باراستراتژی پین

مورد باشد که مخصوصاً در نقاط بازگشت بسیار ترين الگوی ژاپنی میبار يکی از معروفکندل پین

 آموزيد. بار را میهای پینگیرد. در اين بخش شما جزئیات سیگنالاستفاده قرار می

ی بازگشت و دهندهباشد که نشانی باال و يا پايین بسیار طوالنی میبار شامل سايهکندل پین

 باشد.حرکت بازار در جهت ديگر می

بارها طور کلی پیننامند، که بهلی میی اصقسمتی که بین باز و بسته شدن قیمت قرارداد را، بدنه

 ی طوالنی.همراه سايهی کوچکی دارند بهبدنه

ی بااليی بلندی دارد. رنگ بار نزولی نیز سايهی پايینی بلندی دارد و پینبار صعودی سايهپین

 باشد. طور کلی صعودی با سفید و نزولی با مشکی میالگوها خیلی مهم نیست ولی به

 بارها را مشاهده کنید.پیندر شکل زير 
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 بارها را تشخیص دهیم؟چگونه جزئیات پین

ها شوند، چون بعضی اوقات حتی بهترين حالتوقت از بازار خارج نمیهای معامالتی هیچويژگی

کنید با خیالی آسوده ولی در نهايت به شويد و معامله را آغاز میکنید بسیار خوشحال میرا پیدا می

 خوريد.نامعلومی شکست میداليل 

کند ها حرکت نمیبار و يا کندلدهد، زيرا بازار براساس  نوع پیندر چند زمان اين اتفاق رخ می

 باشد. دهد اصل عرضه و تقاضا میکه بازار را حرکت میبلکه چیزی

ی با بگذاريد مثالی بزنم. شما در روند صعودی، بازار وقتی به نقطه حمايت خود رسید شما کندل

پوشی کنید، ولی اگر مقدار پول خريداران از کنید، نبايد از آن چشمسیگنال خريد شناسايی می

 کند.شده و دلخواه شما حرکت نمیبینیفروشندگان کمتر باشد بازار در جهت پیش

ها کار اگر سیگنال شما شکست خورد دلیل بر اين نیست که تحلیل شما غلط بود و يا کندل

خوريد و بايد به اين معنی است که بازار تحلیل شما را تأيید نکرد و شما شکست می کنند فقطنمی

 دنبال موقعیت ديگری باشید.

 کند؟ که بازار آن را لحاظ نمیبارها توجه کنیم وقتیشايد از خودتان بپرسید چرا بايد به پین -

نانی وجود ندارد، دانید معامالت براساس حدس و گمان هستند، هیچ اطمیطور که میهمان

دنبال يك کنیم و حقیقت اين است که ما بهها توجه میبارها و کندلخاطر همین است که به پینبه

گران مؤفق به انجام معامالت ی معاملهموقعیت معامالتی سودده و مطمئن هستیم تا همپای بقیه

 بپردازيم. 

سری بار بهترين نوع آن است که شامل يكوجود چه بخواهیم و چه نخواهیم معامله روی پینبا اين

 باشد:معیارها نیز می
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گردند بايد بررسی تر مثل چهارساعته يا روزانه تشکیل میهای زمانی بزرگباری که در بازهپین

پوشی کرد، زيرا بارهای زيادی وجود دارد و بايد از آن چشمتر پینهای کوچكگردند، زيرا در بازه

 شکل زير را ببینید.  دهند.های غلط زيادی میسیگنالتر های کوچكبازه

 

 
باری است که در خالف جهت آن تر از پینباری که در جهت مؤافق بازار تشکیل شده قویپین -

 باشد. می

دانید که چه کسی کنترل بازار را راحتی جهت بازار را تشخیص دهید يعنی میتوانید بهاگر می -

 کند. ها همراه با روند بسیار آنها را تأثیرگذار میاين کندل گیریدر دست دارد. شکل
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بار صعودی همراه با روند صعودی شکل گرفت که بايد بینید پینطور که در چارت باال میهمان

بارهای نزولی که خالف جهت دهد، ولی پیندر تحلیل آن را لحاظ کرد که نشان از ادامه روند می

بارها آناتومی آنها بسیار مهم است توجه داشته باشید در شناسايی پین بگیريد.روند هستند را ناديده 

 باشد.تر میکه سايه باال و يا پايین بلند و طويلی دارند و هرچه بلندتر باشد مهم

 

 بارهاگیری پینشناسی پشت شکلروان

سیگنال جديد لزومًا شود. اين رد شدن، به معنی ها رد میگیرد که قیمتبار زمانی شکل میپین

 تواند تشکیل شود.نیست چون هر جايی از چارت می

اند از: حمايت و مقاومت. عرضه و بارها را لحاظ کرد عبارتنقاط مهمی که در چارت بايد پین

طور واضح به ما گیری اين نوع کندل در چارت در نقاط گفته شده بهشکل ها.تقاضا و مووينگ اوريج

  اقی قرار است در بازار بیفتد.گويد که چه اتفمی

طور واضح سیگنال بار( در نزديکی نقطه حمايت باشد بهبرای مثال اگر اين رد شدن قیمت )پین

 دهد.روند صعودی را به ما می
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ندگان در حال غلبه ـاگر اين کندل در نقطه مقاومت تشکیل شود عالمت آن است که فروش

 سمت پايین هول دهند.باشند و تمايل دارند بازار را بهمی

 
توانید روند بعدی بازار را راحتی میاگر شما روانشناسی پشت اين تغییرات قیمت را بدانید به

 حدس بزنید.

 

 بارها همراه با روند ی پینمعامله

جهت با روند معامالت خود را انجام دهید. کنم همشدت توصیه میکار هستید بهاگر شما يك تازه

افتند بهترين موقعیت برای انجام معامله هستند. براساس بارهايی که در بازار اتفاق میچنین پینهم

ای طور کامل در معامالت بازار با روند صعودی و يا نزولی حرفهکه بهنسبت ريسك و سوددهی زمانی

 توانید سراغ معامله در بازارهايی با روند افقی برويد.شديد حاال می

باشد. شما اول بايد تشخیص دهید که بازار دارای روند صعودی اده میاين استراتژی بسیار س

 بار تشکیل شود. مانید تا در نقاط حمايت و مقاومت پیناست يا نزولی و سپس منظم می
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طور کند، اگر همراه روند معامله کنیم، هماندهد اگر اين سیگنال کار میشکل زير به ما نشان می

چنان دهد روند نزولی همطه مقاومت رد شد و بازگشت کرد که نشان میبینید قیمت در نقکه می

 ادامه دارد.

گردد دهد که موج اصالح به آخر رسیده و روند جديد دوباره آغاز میبار نشان میگیری پینشکل

 ی مقاومت روند نزولی طبق چارت پايین.در نقطه

 لحاظ شده است:باشد چون همه چیز در آن اين بهترين موقعیت سودده می

 باشد. خوبی شکل گرفت و در جهت بازار نیز میبار بهپین -۱

 باشد.بازگشت قیمت در نقطه کلیدی مقاومت اتفاق افتاد که بسیار مهم می -۲

 شود.باشد و معامله خوبی انجام مینسبت ريسك به بازدهی بسیار مطلوب می -۳

نیم حمايت و مقاومت برايش رسم کنیم، تواباشد نمیکه بازار دارای روند میاوقات با اينگاهی

 توان نقطه ثابت پايدار برايش درنظر گرفت.ايست که نمیگونهزيرا مسیر حرکت قیمت به

مووينگ اوريج استفاده کنید که خطوط حمايت و  ۲۱توانید از اگر در اين حالت هستید می

 مقاومت متحرک دارد. 
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مووينگ اوريج به  ۲۱باشد استفاده از در روند نزولی میبینید بازار طور که در شکل باال میهمان

 کند مقاومت داينامیك )متحرک( را پیدا کنیم به چارت ديگر نگاه کنید. ما کمك می

 
طور به ما در يافتن نقاط کلیدی مووينگ اوريج چه ۲۱دهد که چارت چهارساعته باال نشان می

شود فشار خريد در بازار بیشتر شده و نزديك میکه قیمت به مووينگ اوريج کند. زمانیکمك می

بار در چارت واضح است زيرا روند صعودی است و سیگنال پین کند.سمت باال حرکت می قیمت به

ی سیگنال مووينگ اوريج تأيیدکننده ۲۱چنین بازگشت از خط اکشن حالت افزايشی دارد، همپرايس

 باشد.خريد می
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 های معامالتیتاکتیك

ه ما مسیر روند را تشخیص داديم، )صعودی يا نزولی( و سطوح )حمايت يا مقاومت( و کزمانی

 جهت روند. باری نزديك اين سطوح همچنین پینهم

ها وارد معامله شويم. با توجه به تجربیات طور براساس روند اين کندلمرحله دوم اين است که چه

بارها وجود دارد که بسته به نوع آناتومی ینمن راهکارهای معامالتی مختلفی برای معامالت در پ

 کندل، نوع بازار و مقدار سرمايه شما دارد. 

باشد بدون بار میورود سريع؛ اين روش شامل ورود به معامله بالفاصله بعد از بسته شدن پین -۱

 صبر کردن برای تأيید روند توسط کندل بعدی.

بار اوقات قیمت بعد از بسته شدن پیند، زيرا گاهیاين استراتژی ممکن است شما را به تله بیانداز

 رود و ممکن است متضرر شويد. مثال زير را ببینید:باالتر می

 
 

تواند به شما کمك کند معامالت را در زمان دهد که چگونه ورود سريع میچارت باال نشان می

نید ما اين معامله را انجام داديم بیطور که میکه از بازار طرد شويد. هماندرست اجراء کنید بدون اين

 دست آورده بوديم:زيرا سه عامل مهم را به

 ايم.دنبال موقعیت فروش بودهروند بازار نزولی بود و در اينجا ما بهروند:  -

 ايم که به مقاومت تبديل گشت.ی حمايت را داشتهدر اين چارت ما نقطهسطوح:  -

 باری که در اثر بازگشت دوباره قیمت به خط مقاومت شکل گرفت. پینسیگنال:  -

ی خود را بعد از بسته شدن که شما اين سه عامل را در بازار داريد، کافی است شما معاملهزمانی

بار بگذاريد، سپس هدف سود را حمايت بعدی قرار بار باز کنید و حد ضرر را کمی باالتر از پینپین
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باشد اين سه عامل کافی هستند برای شما تا يك معامله رت که روند آن نزولی میدهیم. در اين چامی

 با سود باال را در بازار باز کنید.

درصد قیمت در  ۵۰اين استراتژی يعنی ورود به معامله بعد از تغییر کارانه: ورود محافظه -

ند بقیه کند و گاهی نیز مانکندل و بازگشت آن اين استراتژی هم گاهی خوب کار می

 شود. بازارها بدون شما خارج می

 
کند دهد اين نوع استراتژی به ما کمك میکارانه را نشان میشکل باال به ما الگوی ورود محافظه

است. يك  ۵:۱تا ريسك را کاهش و بازدهی را باال ببريم. نسبت ريسك به بازدهی استراتژی باال 

 دست آوريد. چارت ديگر را ببینید:ا سود خوبی بهمعامله مثل شکل باال در هر ماه کافی است ت

 
دهد اوقات بازار اين حالت اصالحی را انجام نمیيکی از ايرادات اين حالت ورود اين است که گاهی

 رود بدون شما.شده میو مستقیم به هدف تعیین
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توانید میهای ورود صحیح و يا غلط نیستند ولی با صرف زمان و تجربه کدامِ اين گزينههیچ

 طور سريع وارد معامله شويد و يا محتاطانه.تشخیص دهید که به

 

 آمیزیصورت همبارها بهمعامله پین

صورت يکسان يك سیگنال را نشان دهند. دهد که چندين انديکاتور بهآمیزی زمانی رخ میهم

ورود عالی را برای معامله ی کنند تا يك نقطهگران استفاده میاين نوع معامالت را بسیاری از معامله

آمیزی بهتر است، صورت همای، انجام معامله بهکاريد و يا حرفهمهم نیست که شما تازه پیدا کنند.

کند تا کیفیت و بازدهی کارتان را باال ببريد. اين کار درصد مؤفقیت معامالت شما را زيرا کمك می

 دهد. ای افزايش میالعادهطور فوقبه

بار دنبال سیگنال پینهم برسند برای مثال؛ اگر ما بهلتی است که دو يا چند چیز بهآمیزی حاهم

بندی آنها نقطه ورود خود را تعیین هستیم ما به فاکتورها و عوامل ديگری نیز نیاز داريم تا با جمع

 بار در چارت ديديم سیگنال ورود بدهیم.کنیم و قرار نیست صرفاً هر سیگنالی از پین

 

 «آمیزیورهای همفاکت»

گران باشد. روند اولین چیزی است که معاملهآمیزی میترين عوامل درهميکی از مهمروند:  -

 توانید بدون توجه به روند وارد معامله شويد.دنبال آن هستند. شما نمیبه

اينها خطوط بسیار مهمی در بازار هستند، زيرا عرضه و تقاضا و حمایت و مقاومت:  -

 کنند.گران بزرگ به آنها توجه میی معاملههمه

کنم. اين ابزار تکنیکال استفاده می ۲۱و  ۸شخصه از مووينگ اوريج من بهمووینگ اوریج:  -

کند که اهمیت صورت متحرک )داينامیك( عمل میچون خطوط حمايت و مقاومت بههم

 بسیاری دارد. 

کنم استفاده میدرصد فیبوناچی  ۵۰درصد و  ۶۱من از خطوط بازگشتی فیبوناچی:  -

 برای پیدا کردن نقاط قدرتمند بازار.

دست آوريد و کند جهت بازار را بهکشیدن اين خطوط در چارت به شما کمك میخطوط روند: 

کنید مجبور نیستید دهد. وقتی چارت خود را تحلیل میچنین نقاط مهم بازگشت را به ما نشان میهم

بندی ستفاده کنید. اگر بتوانید يکی دوتا عامل را هم با هم جمعی اين انديکاتورها و ابزارها را اهمه

 باشد.کنید برای يك معامله خوب کافی می

 باشد در جهت بازار مانند شکل زير.باری که نزديك حمايت و يا مقاومت میپینبرای مثال: 
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 در مثال باال ما چهار فاکتور مهم را برای معامله داريم:

 دنبال موقعیت خريد باشیم.باشد پس بايد بهصعودی می روند بازارخط روند:  -1

بینید قیمت مقاومت طور که میباشد همانی مهمی در بازار میخط حمايت نقطهسطوح:  -2

 را شکست و با يك اصالح آن را به حمايت تبديل و سپس به راه خود ادامه داد.

مقاومت و تبديل آن به حالت صعودی بعد از بازگشت به بار بهشکل گرفتن پینسیگنال:  -3

 حمايت.

مووينگ اوريج که  ۲۱چنین بازگشت قیمت از خط حمايت و همهای دیگر: سیگنال -4

 کند.چو حمايت متحرک عمل میهم

 کنند تا به ما يك سیگنال خريد قدرتمند بدهند. ی اين فاکتورها با هم کار میهمه
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به ما يك سیگنال قدرتمند معامالتی دهد که مجموع آنها شکل زير چهار فاکتور را نشان می

 باشد. دومی خط مقاومت که به حمايت تبديل گشت. دهد. اولین مورد آن روند صعودی میمی

کند. آخرين چو خط حمايت متحرک عمل میباشد که هممووينگ اوريج می ۲۱سومین مورد آن 

 روند صعودی.باری است که در نزديکی اين خطوط شکل گرفته همراه با عامل آن پین

کند و طور کلی راهکارهای معامالتی شما تغییر میاگر شما اين نوع معامالت را بررسی کنید به

جای آنکه دست آوريد بهتیرانداز صبر کرده و بهترين موقعیت را بهکنید تا مثل يك تكشما تالش می

 سختی و با استرس يك معامله را انجام دهید.به

 

 بارهاهای معامالت پینمثال

بارها طور از پیندهم تا بهتر متوجه شويد که چهدر اينجا چند نمونه از معامالت را برايتان قرار می

 بندی آنها نقطه ورود خود را بیابید. طور با جمعکنیم و چهدر روند استفاده می



   ۶۵ گریانجیل معامله

 

 
شد و اين بابینید بازار در روند نزولی میطور که میبود. همان NZDUSDی اين چارت روزانه

 دست آورديم. اولین چیزی است که ما از بازار به

بعد از شکست خط حمايت که به مقاومت آن را تبديل کرد، قیمت دوباره به آن بازگشت و 

 باری هم جهت بار روند را تشکیل داد.پین

دهد که اصالح به پايان رسیده و قیمت بار در نزديکی خط مقاومت نشان میگیری اين پینشکل

 گردد.به روند خود برمی

بینیم که دهیم، میمووينگ اوريج و بازگشتی فیبوناچی را در چارت قرار می ۲۱که ما زمانی

اند دهد اين نقطه بسیار مهم است و فروشندگان مشتاقبار در آن نقطه بازگشت کرد که نشان میپین

 سمت پايین سوق دهند. در اينجا ما داليل محکمی داريم برای حالت فروش. بازار را به

 :باشد. حالت نزولی بازار می اولین دلیل 

 :ی پايان اصالح دهندهی مقاومت است که نشانبار نزديك نقطهگیری پینشکل دلیل دوم

 باشد. ی روند اصلی میو ادامه

  :باشد.مووينگ اوريج می ۲۱چنین از هم بار از خط مقاومت وبازگشت پینسومین دلیل 

  :ترين نقاط درصد فیبوناچی است که يکی از مهم ۵۰بار از بازگشت پینچهارمین دلیل

 باشد. در چارت می

 به چارت زير توجه کنید.
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بینید، تحلیل ما درست بوده است، زيرا داليل محکمی برای ورود طور که در چارت باال میهمان

خواهم شما ياد بگیريد تا بتوانید با مؤفقیت در بازار معامله تیم. اين روشی است که میبه بازار داش

 کنید.

 
بار اول گیری پینچارت باال دو موقعیت خريد مهم دارد: بازار در روند صعودی قرار دارد. شکل

کند تأيید میکه ورود ما را ی حمايت موقعیت ورود بسیار عالی داشت. چیزیبعد از اصالح تا نقطه

 باشد.درصد فیبوناچی می ۵۰مووينگ اوريج و  ۲۱بازگشت از 

بار دوم اتفاق افتاد که دوباره به ما فرصت ورود به بازار را داده است برای همین حالت در پین

 سود بیشتر. 
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 بارها در بازار بدون روندمعامله پین

گويیم چون نه صعودی است و وند میکه بازار در حالت افقی در حرکت است به آن بدون رزمانی

که بازار رفتار خود را باشد. وقتینه نزولی. اين بازار بین حمايت و مقاومت در حرکت و نوسان می

 کند بايد خود را با رفتار بازار همسو کنید.عوض می

باشد.  برای تأيید بازار بدون روند حداقل دوبار با حمايت و حداقل دوبار با مقاومت برخورد داشته

شود. در نقاط حمايت و مقاومت وارد که فهمیديم بازار افقی در حرکت است کار ما آسان میوقتی

 شويم. شکل زير را ببینید:معامله می

 
بینید قیمت بین نقاط کلید حمايت و مقاومت در نوسان است و تا آن محدوده طور که میهمان

و هم خريد، کافی است صبر کنیم تا قیمت به يکی رود. در اينجا هم موقعیت فروش داريم پیش می

 از اين خطوط برسد. مثال ديگری را هم ببینید:

 
در شکل باال ما سه موقعیت معامالتی داريم. بگذاريد برايتان شرح دهم که چگونه با آنها معامالت 

 خوبی داشته باشید.
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آنجا خريد را انجام دهید. توانید در باری است که از خط حمايت برگشت زده میاولی، پین -۱

بار در کندل درصد پین ۵۰کارانه بعد از بار يا طبق فرمول محافظهبعد از بسته شدن پین

دوم وارد معامله شود. حد ضرر را باالی خط حمايت بگذاريد و هدف را نزديك خط مقاومت. 

 شود. معامله جالبی می

ست خريد خود را بعد از بسته دومین موقعیت، خريد هم در نزديکی خط حمايت. درخوا -۲

بار بگذاريد حد ضرر را زير خط حمايت بگذاريد. هدف سود خود را قبل از مقاومت شدن پین

 قرار دهید. 

بینید قیمت در طور که میباشد. همانصورت واضح موقعیت خريد میسومین موقعیت به -۳

خريداران در آن نقطه گويد که بار به ما میگیری پینزند و شکلنقطه حمايت برگشت می

 زند.قرار دارند و بازار در آن نقطه )خط حمايت( جهش می

دست آوردن ترين راه ممکن برای پول بهانجام معامالت در نقاط کلیدی حمايت و مقاومت آسان

وقت سعی نکنید در هر موقعیت وارد معامله شويد. اگر با قدرت بازار باشد. هیچدر بازار بدون روند می

 نکرد.جهش 

استراتژی دوم، زمانی است که قیمت يکی از اين خطوط را شکسته و از آن عبور کرده، سپس 

 وارد معامله شويد و يا صبر کنید تا قیمت به نقطه شکست خود بازگردد و سپس وارد معامله شويد. 
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ين دهد که قیمت خط حمايت را شکست و دوباره به آن نقطه بازگشت کرد. اشکل باال نشان می

 کنند.های بازار از آن استفاده میایروشی است که حرفه

بار را تأيید کنیم؟ استفاده از انديکاتورها به شما کمك ی انديکاتورها سیگنال پینوسیلهطور بهچه

 کند تا بهتر سیگنال خود را تأيید کنید.می

دست آوريد، سیگنال ورود بهخواهم به شما بگويم که صرفاً بر روی انديکاتورها تمرکز کنید تا نمی

درستی استفاده ها و انديکاتورها را بهدهد، ولی اگر مجموع استراتژیزيرا همیشه اين روش جواب نمی

توانید برای يك معامله پرسود وارد عمل شويد. يکی از بهترين انديکاتورهايی که من در کنید، می

باشد. اين ابزار تکنیکال توسط فردی می (Bollinger band)کنم انديکاتور بازار افقی استفاده می

 بولینگر گسترش يافت. نام جانبه

 Bollinger)باشد. ما حمايت و مقاومت را با خطوط باال و پايین اين استراتژی خیلی ساده می

band) آمیزيم. اگر قیمت از آن نقطه بازگشت زد يعنی قیمت در آن نقطه از خود واکنش درهم می

 .دهدنشان می

 شکل زير را ببینید.

 
چگونه مانند يك  (Bollinger band)شويد که انديکاتور اگر به چارت باال توجه کنید متوجه می

رسد که قیمت به هر کدام از خطوط باال و پايین میکند. زمانیحمايت و مقاومت متحرک عمل می

 شکند.می

گونه شد د و در خطوط متحرک نیز همانبار تشکیل شبنابراين، اگر ببینیم که در خطوط ثابت پین

 باشد. ترين موقعیت برای خريد يا فروش میو قیمت برگشت زد مطمئن

کند تا بفهمید باشد و به شما کمك میگیری در اين استراتژی بسیار آسان میيادگیری و نتیجه

-بستگی دارد و گاهیکه وارد معامله شويد و يا بیرون بمانید، زيرا انجام معامالت به احساسات شما 

گیری برايتان سخت است و ترديد داريد بینید تصمیميابید میی خوبی را در بازار میاوقات که نقطه
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 (Bollinger band)باشد، کافی است از که در اينجا الزم است بکنید بسیار ساده میچه کنید. کاری

بار مورد نظر همان حالت را خطوط پین ها ودر چارت استفاده کنید. اگر در اين انديکاتور نیز کندل

داشت ديگر ترديد نکنید و وارد معامله شويد. دو ضرر و هدف سود را تعیین کرده و سپس منتظر 

 ادامه روند آن باشید. 

 
ها و کند تا تحلیلطور اين انديکاتور به ما کمك میدهد، چهی باال به ما نشان مینمودار روزانه

وجود آمده بار بهی پینوسیلهأيید کنیم. شکست قیمت در نقاط مقاومت که بههای خود را تسیگنال

 آيند.حساب میهای قوی معامالتی بهسیگنال

اين سیگنال در اين چارت زمانی تأيید شد که ديديم در انديکاتور مورد نظر هم اين شکست 

 قیمت رخ داده است آن هم در خط مورد نظر. 

عنوان ابزارهای کمکی در معامالت استفاده ين ابزار تکنیکال صرفاً بهياد داشته باشید که ابه

تنهايی استفاده کرد. از آنها معموالً در عنوان ابزار اصلی و بهوجه نبايد از آنها بهشوند و به هیچمی

-بینید که اين استراتژی چهوقت میهايتان با خطوط ثابت افقی استفاده کنید. آنبندی تحلیلجمع

 گذارد. در معامالت شما اثر می طور

ها را که وارد معامالت واقعی شويد اين استراتژیکنم قبل از ايندر آخر کالم به شما پیشنهاد می

 خوبی تمرين کنید. به

 

 



   ۷۱ گریانجیل معامله

 

 روند کندل پوشاننده

طور از آن باشد. اگر بدانید که چهها میترين حالتترين و پربازدهکندل پوشاننده يکی از قوی

بريد. در اين بخش انگیزی بازدهی خود را باال میطور حیرتعنوان سیگنال ورود استفاده کنید بهبه

ای، اگر کاريد و يا حرفهآموزيد تا چگونه از اين روند استفاده کنید، مهم نیست که شما تازهشما می

کرديد اين می که تاکنون استفادهشما با جديت دنبال استراتژی بهتری هستید بیشتر از آن چیزی

 کنم. استراتژی را به شما پیشنهاد می

 

 روند کندل پوشاننده چگونه است؟

باشد که کندل اول کندلی است که در جهت عکس کندل اول شامل دو کندل مخالف هم می

 شود.توسط کندل دوم احاطه می

 
دهنده فشار نگیرد که نشای صعودی معموالً در انتهای روند نزولی شکل میکندل پوشاننده

عبارت ديگر فروشندگان مغلوب قدرت باشد. بهی آنها بر فروشندگان میخريداران در آن نقطه و غلبه

 اند.خريداران گشته

گیرد و يکی از بهترين عالئم روند ی نزولی در انتهای روند صعودی شکل میکندل پوشاننده

بیش از اين توان کنترل بازار را ندارند و  دهد که خريدارانباشد، به ما نشان میعکس در بازار می

 روند قیمت تمايل به شکسته شدن دارد. 
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های استیونسون، پدر نمودار الگوهای شمعی مدرن اين کندل بايد سه عامل مهم با توجه به گفته

 عنوان سیگنال بازگشتی از آن استفاده کنیم:در آن ديده شود تا به

 واضح در روند صعودی و يا نزولی باشد.صورت بازار به -۱

کندل پوشاننده بايد شامل دو کندل باشد که در آن کندل اول، توسط کندل دوم، احاطه  -۲

 و مغلوب گردد.

 کندل دوم در جهت عکس کندل اول باشد. -۳

 پوشاننده
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 های پوشاننده معامله انجام دهیم؟چگونه در کندل

 ريد:ايد سه عامل مهم را درنظر بگیی پربازده در اين چارت شما ببرای انجام يك معامله

ت بازار در روند واضحی قرار دارد اوقاشويد که گاهیاگر به چارت با دقت بنگريد متوجه میروند:  -1

ار زياد باشد ولی گاهی رفتاری پراکنده دارد که دارای نوسان بسیسادگی قابل تشخیص میکه به

 باشد. می

 .باشدترين راه برای کسب سود میپوشاننده سادهصادقانه بگويم معامله در روند کندل 

 دست آوريد.هالزم نیست تا شما حتماً در تکنیکال دانش بااليی داشته باشید تا روند بازار را ب

دهد يعنی دارای روند ( تشکیل می۲HLو  ۱HHخیلی ساده است وقتی بازار چندين مرتبه )

 باشد. صعودی می

 
 

  

                                                           
۱ . HH  Higher highs ی کند. کلمهنقطه بااليی که مانند مقاومت عمل میhigher  که اول آمد مربوط به روند

 گذاريم.می L (Low)و اگر نزولی بود  Hباشد چون روند صعودی است می
۲  .HL  Higher lows کند. نقطه پايین که مانند حمايت عمل می 
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دهد. الزم نیست از انديکاتورها استفاده کنید تا روند صعودی را نشان میطور شفاف شکل باال به

 HLو  HHروند آن را تشخیص دهید. کافی است خوب به چارت نگاه کنید و سعی کنید مدل 

 گذاری کنید و بالعکس آن در روند نزولی.)نقاط باال و پايین( را در آن عالمت

را در ذهن داشته باشید که بازار در روند خودش  کنید اينکه چارت خود را تحلیل میزمانی

تر باشد و هیچ چیزی از روند مهمکند و در معامالت همراه شدن با روند بسیار مهم میحرکت می

صورت تاوان بزرگی وقت سعی نکنید که با آن بجنگید يا کنترلش کنید، در غیر ايننیست، هیچ

 خواهید پرداخت.

بازار با هر روندی وارد معامله شويد، مهم نیست که سیستم معامالتی توانید در هر نوع شما نمی

باشد، شما بايد کامالً محتاط باشید و اجازه دهید تا بازار به شما بگويد که قدر قدرتمند میشما چه

 رود. به چه سمتی می

 

 گویند:گران مؤفق میمعامله

پوشاننده معامله کنید قانون اول شما های خواهید با کندلروند دوست شما است و اگر شما می

 عبارتی ديگر روند بايد بهترين دوست شما باشد.روی از روند باشد. بهبايد دنباله

ی بعد که تشخیص داديد روند بازار را که صعودی است و يا نزولی، حاال در مرحلهزمانیسطوح:  -2

ر من از سطوح همان خطوط ارزشمند بايد سطوح مهم آن را شناسايی کنید )حمايت و مقاومت(. منظو

العمل نشان داد يعنی باشد. اگر قیمت بعد از رسیدن به حمايت از خود عکسحمايت و مقاومت می

-باشد، زيرا نشانگران میاند. اين نقاط مهم زير نظر تمام معاملهخريداران در آن نقطه تجمع کرده

عکس آن، اگر قیمت به مقاومت برسد و توقف چنین بری موقعیتی عالی برای خريد است و همدهنده

باشد. مثال زير ی قدرت فروشندگان در آن نقطه از بازار میدهندهکند در روند صعودی خود، نشان

 باشد.گران با توجه به حمايت و مقاومت میالعمل معاملهی عکسدهندهنشان
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 گیرند:اين سطوح اشکال مختلفی را دربر می

چنین توانايی شما در پیدا کردن و شناسايی ها، الگوهای مثلثی و... . همها و پرچمالخط روند، کان -۱

 کنند. آنها در چارت به شما در انجام معامالت و پیدا کردن قیمت بهتر کمك می

شود، که قیمت از مقاومت عبور کرد آن مقاومت به حمايت تبديل میازای روند زمانیدر بازار به -۲

های پوشاننده همراه با حمايت و مقاومت معامله طور با کندلشويد چهشکل زير متوجه میبا توجه به 

  کنید در روند صعودی و نزولی.
 

 

 پوشاننده
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انند: عرضه و مکنند تا بهترين نقاط را بیابیم ابزارهای ديگری نیز وجود دارند که به ما کمك می

 تقاضا.

 خطوط بازگشتن فیبوناچی.مووينگ اوريج )میانگین حرکتی( و 

مالت توانید از فرمول مشابه برای معایگنال؛ در اينجا سیگنال، روند کندل پوشاننده است. میس -۳

دی و يا استفاده کنید. توانايی شما در پیدا کردن کندل پوشاننده در سطوح کلیدی در روند صعو

  دهد.میطور فزاينده و چشمگیری شانس مؤفقیت شما را افزايش نزولی به

 
 

 همراه مووینگ اوریج ی کندل پوشاننده بهمعامله

العاده سودده، به هرحال، همراه مووينگ اوريج يعنی يك استراتژی فوقی کندل پوشاننده بهمعامله

 بار آورد. تواند خسارت مالی سنگین بهی چگونگی استفاده از مووينگ ارويج میعدم آگاهی درباره

 

 )میانگین متحرک(

 کنند:های گوناگونی استفاده میروشگران از مووینگ اوریج بهمعامله

 پوشاننده
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که گران زمانیشود، معاملهاز آنجايی که میانگین متحرک ابزاری برای شناسايی روند محسوب می

کنند و بالعکس قرار گرفت اقدام به خريد می )SMA( ۱میانگین متحرک ساده ۲۰۰قیمت باالی 

 کنند. قرار گرفت اقدام به فروش می (SMA) ۲۰۰که زير زمانی

ا دقت بررسی که بازار در وضعیت اشباع فروش و يا خريد قرار دارد، الزم است ببرای دانستن اين

 کند. کنیم که قیمت در مقابل مووينگ اوريج چگونه عمل می

ستفاده ا)میانگین متحرک ساده(  SMA ۸و  ۲۱باشد، ما از خطوط اين استراتژی بسیار ساده می

دست آوريم و هبتوانیم صعودی يا نزولی بودن بازار را های روزانه و چهارساعته میکنیم در چارتمی

فراگیرنده.  گیری کندلاقدام به خريد کنیم. در زمان پولبك )بازگشت( قیمت به مووينگ اوريج و شکل

 مثال زير را ببینید:

 

 
باشد، ما اقدام به فروش ن اگر مووينگ اوريج در روند نزولی است يعنی بازار نزولی میبرعکس آ

 گردد.که قیمت به مووينگ اوريج بازمیکنیم زمانیمی

عنوان خط دهد عملکرد و رفتار قیمت را در مواجهه با مووينگ اوريج بهشکل زير نشان می

 دهد. العمل نشان میمقاومت متحرک و چگونه کندل فراگیرنده در آن عکس

                                                           
۱.Simple moving average   

 پوشاننده
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 همراه خطوط بازگشتی فیبوناچی در کندل پوشاننده )بازگشتی( معامله کنیم؟چگونه به -

-کنند. به هرحال، مهمبوناچی استفاده میـهای مختلفی از خطوط بازگشتی فیگران از راهمعامله

استفاده از آن در هنگام کار باشد، دانستن روش درصد آن می ۶۱درصد و  ۵۰ترين سطوح فیبوناچی 

 دهد.طرز چشمگیری افزايش میها پتانسیل سوددهی معامالت شما را بهبا کندل

درصد فیبوناچی رخ  ۶۱درصد و  ۵۰ترين حرکات بازگشتی در سطوح مطالعات نشان داده مهم

ما افزايش يابد. ی روند بازار در شبینی ادامهکند تا توانايی پیشدهند. اين دانش به شما کمك میمی

دست آوريد که نزولی است يا صعودی و سپس باشد. اول روند بازار را بهاين استراتژی بسیار ساده می

ترين نقاط بازگشتن در بازار را شناسايی توانید مهمشما با استفاده از خطوط بازگشتن فیبوناچی می

دهنده سیگنال رصد قرار گرفت نشاند ۶۱درصد و يا  ۵۰کنید. اگر ديديد کندل فراگیرنده در سطوح 

 باشد همانند شکل زير:قوی برای معامله می
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درصد شده بود. مقاومت به  ۶۱درصد و  ۵۰سطح با سطوح در مثال باال کندل پوشاننده هم

کند. اين استراتژی حمايت تبديل گشت که از ديگر نکات بااهمیتی است که معامله ما را تأيید می

درصد و  ۵۰ی قدرت سطح دهندهباشد. در اينجا مثال ديگری قرار دادم که نشانیبسیار قدرتمند م

 باشد:درصد خطوط بازگشتی فیبوناچی می ۶۰

 

 
 

ی درصد فیبوناچی يعنی شما در حال معامله در بهترين نقطه ۶۱درصد و  ۵۰معامله در سطوح 

دست آوريد که ج مطلوب خود را بهتوانید در بسیاری از موارد نتايقیمتی هستید در نتیجه شما می

 گر مؤفق تبديل شويد. شود تا شما نیز به يك معاملهباعث می
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 های پوشاننده همراه با خطوط روندی کندلمعامله

شناسی بین دهند. مخصوصاً روانشناسی بازار به ما میی روانخطوط روند اطالعات مهمی درباره

بینانه دهد تا بفهمند بازار خوشای اجازه میگران حرفهبه معامله ترخريداران و فروشندگان. از آن مهم

 هست يا بدبینانه.

باشد، مانند حمايت و مقاومت در صورت های مختلفی قابل استفاده میاين ابزار تکنیکال از راه

صورت عمودی. برای صورت افقی و يا شناسايی زمان و قیمت در صورت کشیدن آن بهکشیدن آن به

 اده از خطوط روند هیچ راه اشتباهی وجود ندارد.استف

کنیم تا نقاط باال و پايین صورت ساده استفاده میدر بازار دارای روند ثابت، ما از خطوط روند به

 دست آوريم.کند تا بهترين نقاط ورود را به)سقف و کف( قیمت را پیدا کنیم، اين کار به ما کمك می

 

 
 

چو خط مقاومت عمل گردد که همنقاط به يکديگر خط روندی رسم میبا وصل کردن باالترين 

 باشند.های پوشاننده بهترين موقعیت فروش میگیری کندلکند و شکلمی

های سودده صورت افقی استفاده کنید، خیلی از اين موقعیتاگر شما صرفاً از حمايت و مقاومت به

 دهید.را از دست می

ترين وقت فکر بدی نبوده است، زيرا خطوط روند سادهروند هیچ ی کشیدن خطوطيادگیری نحوه

ی توانید از آن برای تحلیل بازارهای مالی استفاده کنید، در ضمن در همهابزار تحلیلی هستند که می

 دهد.بازارها جواب می
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کند و می چون حمايت در اينجا عملدهد، خط روند همچارت باال روند صعودی را نشان می

 باشد.بهترين نقطه برای سیگنال خريد می

 

 های پوشاننده در بازارهای افقی معامله کنیم؟چگونه با کمك کندل

 باشد بازار افقی و بدون روند است.بینی روند در آن بسیار سخت میيکی از بازارهايی که پیش

بازارهای عادی و دارای روند کنم که تمرکزشان بر گران توصیه میشخصه معموالً به معاملهبه

 برد.سر میحالت بهدرصد موارد در اين ۷۰ای که وجود دارد اين است که بازار در باشد ولی مسأله

ساز زيادی های پولاگر شما صرفًا بر روی بازارهای رونددار تمرکز کنید مجبور به ترک موقعیت

ی خواهید از همهمیت زيادی دارد. اگر میخاطر همین است که معامله در بازار افقی اهشويد بهمی

 شرايط بازار برای کسب درآمد استفاده کنید.

 

(Ranging) بازار بدون روند چیست؟ 

گويند که نه صعودی باشد به آن بازار بدون روند میصورت افقی در حال نوسان میکه بازار بهزمانی

دهد که بازار رود. شکل زير نشان میمی ی خاص باال و پايیناست و نه نزولی و قیمت بین محدوده

 باشد و روندی ندارد.طور افقی در نوسان میبه

 پوشاننده
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صورت افقی و صرفاً به (Trendless)باشد بینید بازار بدون روند میطور که در شکل میهمان

معامالت بر توانید تکنیکی که در بازار عادی برای باشد. شما نمیبین حمايت و مقاومت در نوسان می

 کرديد در اينجا استفاده کنید. های فراگیرنده استفاده میروی کندل

که شما در حال رانندگی هستید همیشه در يك مدل جاده بگذاريد برای شما مثالی بیاورم. زمانی

دانید کنید سعی کنید آرام برانید زيرا میکنید، اگر در وسط شهر رانندگی میخاصی رانندگی نمی

که در بزرگراه خطر بیاندازيد. ولی، زمانیتر برانید ممکن است جان خود و ديگران را بهسريع که اگر

 کند. کلی تغییر میکنید سبك رانندگی شما بهرانندگی می

های خواهید با کندلکه میحاال شما بايد مشابه همین کار را در بازار انجام دهید در زمانی

ی آنها بحث کرديم در بازار های معامالتی که قبالً دربارهی استراتژیمهپوشاننده معامله کنید، زيرا ه

 های مرتبط با اين نوع بازارها استفاده کنید.کند و شما بايد از تکنیكافقی و بدون روند کار نمی

های صحیح معامالتی در بازار بدون روند بحث کنیم، شما بايد کاماًل ی روشکه دربارهقبل از اين

ی بازارهای افقی مناسب برای انجام وع بازار را بشناسید و نسبت به آن محتاط باشید، زيرا همهاين ن

کامالً آگاه باشید. شکل زير  تالطمم (Choppy)باشند. شما بايد از فرق بین بازار افقی و معامله نمی

 دهد. ( را نشان میمتالطم) Choppyخوبی بازار به
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باشد و وار در حال نوسان میصورت متالطم و ديوانهبینید بازار بهکل باال میطور که در شهمان

گونه بازارها دوری توانیم نقاط اصلی حمايت و مقاومت را در آن پیدا کنیم. شما بايد از اينما نمی

 باشد.که ضرر کنید بسیار باال میصورت احتمال اينکنید در غیر اين

باشد. اول با دنبال کردن نوسانات قیمت، بازار افقی بسیار ساده می ی کندل پوشاننده درمعامله

 خطوط حمايت و مقاومت را بیابیم تا در آن نقطه بتوانیم وارد معامله بشويم.

 

 

  متالطمبازار 
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 باشد. شکل زير را ببینید.استراتژی دوم معامله در نقاط شکست و يا نقاط بازگشت قیمت می

 

 
 

 باشد.اط شکست خطوط حمايت و يا مقاومت میاستراتژی سوم انجام معامله در نق

ی بازارها اتفاق باشد و در همهاکشن میهای پرايسترين استراتژیشکست قیمت يکی از قوی

های پوشاننده در خطوط حمايت و مقاومت همراه کندلطور اينها بهافتد و اگر شما بدانید که چهمی

خريد و در سقف آوريد، زيرا با هوشمندی در کف میدست میاستفاده کنید، پول زيادی از بازار به

 فروشید. می
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 «همراه نقاط عرضه و تقاضاهای پوشاننده بهی کندلمعامله»

ها باشند، آنجا نقاطی هستند که بانكتر از حمايت و مقاومت مینواحی عرضه و تقاضا بسیار قوی

بتوانید اين نقاط را شناسايی کنید باشند، اگر شما و مؤسسات بزرگ در حال خريد و فروش می

 توانید به کلی حساب خود را تغییر دهید و از سود باالی آن استفاده ببريد.می

های فراگیرنده همراه با عرضه و تقاضا بايد قادر به شناسايی اين نقاط در ی کندلبرای معامله

نقاط عرضه و تقاضا وجود  چارت خود باشید. با توجه به تجربیات من سه فاکتور مهم در شناسايی

 دارد:

کند، تمرکز خود را بر روی نقاطی بگذاريد که قیمت سريع آن را ترک میقدرت حرکت:  -1

دهد بانك و مؤسسات بزرگ اگر قیمت در نقطه با سرعت شروع به حرکت کرد نشان می

 در آن نقطه حضور دارند.

 نسبت سود به ضرر عالی باشد.بايد اطمینان حاصل کنید که در آن نقطه نقاط پربازده:  -2

ی زمانی روزانه و های با بازهنقاط عرضه و تقاضا در چارتتر: ی زمانی بزرگبازه -3

 باشند. تر میچهارساعته بسیار قوی

-بینید حرکت بسیار پرقدرت میطور که میباشد. همانی عرضه میای از ناحیهچارت زير نمونه

-گیری کندل پوشاننده نشانباشند. شکلؤسسات در آنجا میها و مدهد که بانكباشد و نشان می

 باشند. متی میـی قیقطهـروش در آن نـاق ورود و فـی آن است که فروشندگان در نقطه مشتدهنده
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ی واسطهها بهها خیلی هم کار سختی نیست، زيرا اين محلکنم شناسايی اين مدلمن فکر می

رازی که در پشت نواحی عرضه و تقاضا قرار دارد وجود بازيگران  گردند.حرکات قوی شناسايی می

که بازار به آن دهند. زمانیباشد که معامالت خود را در آن نقاط انجام میهای کالن میبزرگ و پول

 کند. وار و پرقدرت شروع به حرکت میبینید که ديوانهرسد مینقاط می

بندی کنید و های پوشاننده جمعهمراه کندلا بهاگر در معامالت خود نقاط عرضه و تقاضا ر

 ايد.دست آوريد، مطمئناً شانس خود را برای سود زيادی باال بردهسیگنال به

 

 قواعد مدیریت سرمایه در معامالت

طور نقاط پرسود بازار را شناسايی کنید، اما اين به آن شما در مباحث پیشین آموختید که چه

هم هايی که نسبت سود و ضرر بهباشد. از سیگنالای سودده میشانندهمعنا نیست که هم کندل پو

داريد تا نزديك هستند بپرهیزيد. وقتی اطمینان کافی نسبت به حرکت بعدی بازار نداريد، دست نگه

متضرر نشويد. تمام ضوابط و معیارهای شناسايی نقاط سودده نوشته شده است و در چارت موجود 

بیشتری وجود ندارد، فقط بايد مطمئن شويد که نسبت سود به ضرر حداقل  باشد و هیچ تحلیلمی

 ايد بايد حداقل دو برابر حد ضررتان باشد. دو به يك باشد. يعنی مقدار سودی که درنظر گرفته
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هايی که برای خريد وجود دارند در اين بازار افقی مشخص ی موقعیتبینید همهطور که میهمان

ها در نواحی عرضه و تقاضا طور که قبالً بحث کرديم در بازارها افقی بهترين قیمتباشند. همانمی

باشد، ولی ی عرضه، موقعیت معامالتی خوبی میگیری کندل پوشاننده در ناحیهوجود دارند. شکل

شما حتماً بايد نسبت سود و ضرر را درنظر بگیريد تا بتوانید براساس قواعد مديريت سرمايه از ضرر 

 جلوگیری کنید.  خود

دهد، باشد که شانس مؤفقیت شما را افزايش مینسبت سود و ضر در اين معامله سه به يك می

دالر  ۶۰۰ايد در اين معامله حد سود احتمالی شما دالر ريسك کرده ۲۰۰زيرا اگر شما برای مثال 

نسبت سود و ضرر آن که بايد قبل از هر سیگنال معامالتی درنظر بگیريد ترين چیزیباشد. مهممی

 باشد. معامله می

دهید. معامله با نسبت سود به ضرر سه به يك در هر کدام انجام می ۱۰فرض کنید شما مثال: 

کنید در حرکت مثبت و اگر بازار خالف جهت شما دالر سود می ۶۰۰منظور من اين است وقتی شما 

 کنید. دالر ضرر می ۲۰۰حرکت کرد، 

معامله متضرر شويد و فقط سه معامله را ببريد. بگذاريد حساب کنیم فرض کنید شما در هفت 

 ايد يا ضرر.تا ببینیم شما سود کرده

شود ی درست شما میدالر ضرر و سه معامله ۱۴۰۰شود ی شما میخوردهی شکستهفت معامله

چنان ولی هم ايدکه شما در هفت معامله شکست خوردهبینید با اينطور که میدالر سود. همان ۱۸۰۰

 بريد. سر میدر سود به
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 «استراتژی ورود و خروج»

دانید که تر نشان دهید، ساده بگیريد، شما میگران خودتان را زرنگسعی نکنید از بقیه معامله

چیز را مورد بررسی قرار دنبال چه چیزی هستید. وقتی روند کندل فراگیرنده را پیدا کرديد و همه

تر از به قیمت مورد نظر شما رسید وارد معامله بشويد. حد ضرر خو را در پايینکه محض اينداديد به

کندل قرار دهید، با نگاه به چارت سعی کنید خطوط بعدی حمايت و مقاومت را پیدا کنید و صبر 

 شده شما برود. به مثال دقت کنید:کنید تا قیمت به هدف تعیین

 

 
 

ی کار را بازار خودش ، ديگر توجهی نکنید و بگذاريد بقیهکه حد ضرر و سود را تنظیم کرديدزمانی

 انجام دهد و تعیین کنید که سیگنال شما صحیح بود يا غلط.

کند تا به دور از احساسات معامالت شما بهتر انجام شود، زيرا اگر بازار اين کار به شما کمك می

باشد، زيرا از دست عی میخالف خواست شما حرکت کند شما حس خوبی نخواهید داشت و اين طبی

خواهد شکست کس نمیباشد، هیچها میشدت دردناک است، اين طبیعت ما انساندادن سرمايه به

که بحث پول وسط باشد. در محیط معامالتی افکار شما بايد متفاوت باشد و بخورد مخصوصاً زمانی

 باشد.قبول کنید اين حقیقت را که شکست بخشی از بازی می

درصد سهام خود در هر سیگنال  ۲گران مؤفق بیشتر از نشان داده است که معاملهمطالعات 

ها که تحلیلدرصد ريسك نکنید. حتی زمانی۱کار هستید بیشتر از کنند اگر شما تازهريسك نمی
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ی سرمايه خود را در يك سیگنال ريسك نکنید تا دچار عواقب خوبی نشان دادند همهچیز را بههمه

 نشويد. ناخوشايند 

خاطر داشته قدر زيرک هستید، همیشه احتماالت را درنظر بگیريد. بهمهم نیست که شما چه

باشید شما ممکن است در چندين معامله شکست بخوريد اگر پول زيادی را ريسك کنید ممکن است 

 حاالحاالها نجات پیدا نکنید.

 

 روند اینسایدبار

ای به آن توجه دارند، به هرحال گران حرفهاست که معاملهترين نکاتی روند اينسايدبار يکی از قوی

درستی با آن معامله کنند. عدم مهارت و دانش کافی و آموزش ضعیف توانند بهگران نمیبیشتر معامله

 داليل اصلی اين موضوع هستند. 

 

 روند اینسایدبار چیست؟

باشد. کندل تر و بلندتر میگاينسايدبار از دو کندل تشکیل شده است، اولی کندل مادر که بزر

 باشد. تر و در درون آن میدوم نیز کوچك
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بینید کندل طور که میدهند. همانهای باال اينسايدبار را در سقف و کف نمودار نشان میشکل

 باشد.کوچك دوم کامالً توسط کندل اول احاطه شده است که برعکس کندل پوشاننده می

ی آن است که بازار دهندهشود، زيرا نشانسیگنال روند معکوس ديده میعنوان اينسايدبار به

 که در سقف و کف روند قرار داشته باشد.باشد مخصوصاً زمانیمتمايل به تغییرجهت می

 دهد.گاهی هم در بازاری که روند آن قوی باشد تغییرجهت انجام نشده و روند به راه خود ادامه می

گر مؤفق با بیش از سی سال تجربه در گذار و معاملهالکوسکی سرمايهبا توجه به جناب توماس ب

 گويد:بازارهای مالی که می

ی روند معکوس باشد. و درصد موارد نشانه ۶۵تواند در اينسايدبار نزولی در بازار صعودی می»

ن اگر کندل چنیباشد و همی روند میی ادامهدرصد موارد نشانه ۵۲چنین در بازار صعودی نیز در هم

 ۵۵باشد و درصد موارد به معنی بازگشتی صعودی می ۷۰دوم صعودی باشد در بازار صعودی در 

-دهندهگیری اينسايدبار نشانگیری اينسايدبار شکلشناسی پشت شکلروان درصد نیز در بازار نزولی.

اين خريدار نیستند باشد در بازار صعودی خريداران در بخش بعدی بیش از ی قدرتمند میی يك بازه

در  و اين موضوع به توسط کندل مشکی کوچك دوم نشان داده شده است بعد از يك روند صعودی.

دهد که فروشندگان ديگر بیش از اين کنترل بازار را در دست ندارند و قدرت بازار نزولی، نشان می

سفید دوم بعد از  فروش آنها کم شده است و اين مطلب نشان داده شده است توسط کندل کوچك و

 روند نزولی و پرقدرت. 

کند تا بهتر نقاط اصلی چرخش در شناسی پشت اين روند به شما کمك میدرک شما از روان

 چنین زمان درست ورود و خروج از بازار.بازار را شناسايی کنید و هم

 « کمك اینسایدبار معامله انجام دهیمچگونه به»
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وند ثابت )ترندينگ( ای را در بازار با رالعادهمعامالت مؤفق و خارق توانیدبا کمك اينسايدبارها می

ی به شما گیری اين روند قیمت موقعیت بزرگانجام دهید اگر حرکت بازار پرقدرت باشد، زيرا شکل

دنبال روند هبباشد، شما بايد دهد تا سوار بر حرکتی بزرگ بشويد. اين استراتژی بسیار ساده میمی

 يد و منتظر باشید تا اينسايدبار در جهت بازار شکل بگیرد.پرقدرت بگرد

احتی دهد که بازار قبل از شروع حرکت بعدی خود وقفه و استرگیری اين الگو نشان میشکل

وبی نیز دهد تا در زمان مناسب وارد بازار شويد و سود خخواهد داشت، و اين به شما اجازه می

 بهتر متوجه شويد:شکل زير را ببینید تا  نصیبتان شود.

 
 

دبارها به ما گیری اينسايباشد. شکلبینید بازار در روند نزولی میطور که در شکل باال میهمان

 موقعیت ورود داده است. 

باشد. از وش میدنبال موقعیت فرکنید، در اينجا فقط بهاگر از استراتژی معامالتی ما استفاده می

با روند بازار  گیريد و شما ترجیحاً جهتها قرار نمیبزرگ و بانكرو، شما در تقابل با مؤسسات اين

 زنید.دست به معامله می

طور که در شکل به شما فروش را بعد از شکست اينسايدبار بگذاريد همان ۱توانید اوردرشما می

عدی نشان داده شد و حد ضرر را نیز باالی کندل مادر بگذاريد. سپس تارگت سود را نیز در حمايت ب

  قرار دهید. مثالی ديگر را ببینید:

                                                           
 باشد.. اوردر همان درخواست معامله می ۱



۹۲   گریانجیل معامله 

 

 
راه خود خوبی نحوه کار و معامله با اينسايدبار را ديد و چگونه روند بهتوان بهدر چارت باال می

ها وارد معامله شويد. شما بايد دهد. صادقانه بگويم قرار نیست شما در تمام اين سیگنالادامه می

واضحی در محدوده خاص از بازار باشید مانند حمايت و مقاومت، خطوط دنبال روند و حرکات به

مرور در کار با اين ابزارها اما خیلی نگران نباشید، زيرا به فیبوناچی و مووينگ اوريج و نقاط شکست.

 توانید تصمیم درست را در انجام معامالت خود بگیريد. شويد. البته با تمرين و تکرار و میای میحرفه

 

 «چگونه با اینسایدبارها در حمایت و مقاومت معامله انجام دهیم»

تواند خیلی مبهم و پیچیده باشد، اگر مبانی آن را درنظر نگیريد مانند خطوط تحلیل تکنیکال می

که بازی بین خريداران باشند. جايیشناسی بازار میحمايت و مقاومت. اينها نقاط مهمی از لحاظ روان

 شود بگذاريد برايتان مثالی بیاوريم:ع میو فروشندگان شرو

دهند. بعضی از اگر فروشندگان بر خريداران غلبه کنند آنها قیمت را به زير حمايت هول می

دلیل شوند بهکنند از بازار خارج میشان احساس خطر میخريداران که بابت از دست رفتن سرمايه

 شوند تا ضرر خود را جبران کنند.شدن حمايت و دوباره وارد پوزيشن فروش میشکسته

باشد آنها نیز به فروشندگان ملحق بینند بازار در کنترل فروشندگان میتعدادی ديگر نیز که می

گر، اگر شما عنوان يك معاملهسمت پايین حرکت کند. بهکنند تا بازار بیشتر بهشوند و کمك میمی

کنید و متوجه وقتی چارت خود را باز می ی حمايت و مقاومت داشته باشید،دانش کافی درباره

 روزانه



   ۹۳ گریانجیل معامله

 

باشد آيا اين شويد که خطوط حمايت شکسته شده است و کنترل بازار در دست فروشندگان میمی

 باشد؟ باشد؟ ولی سؤال اين است، چه زمانی مناسب ورود به بازار میيك موقعیت عالی برای فروش می

توانند زمان درست ورود به بازار را باشند که مییهای قابل اعتماد ماينسايدبارها يکی از سیگنال

 به شما نشان دهند و سود خوبی عايد شما کنند.

طور شفاف توانید بهطور اين خطوط را با هم استفاده کنید، میکه شما ياد بگیريد که چهوقتی

ت را بگیريد. توانید در معامالت خود تصمیم درسهمین ترتیب می گويد و بهبفهمید که بازار چه می

 شکل زير را ببینید:

 
گیری اينسايدبار بعد از اين طور حمايت را شکستند و شکلدهد که چهشکل به ما نشان می

 کند.شکست سیگنال ما را کمی مبهم می

داند که آيا واقعاً حمايت شکسته شد يا نه و اين حالت کمی ريسك در حال حاضر کسی نمی

 باشد. زا میاين شکست حمايت هنوز تأيید نشده و معامله کمی استرس برد زيرامعامله را باال می

خواهیم باشد، ولی اگر میتوان وارد معامله شد، زيرا خطرناک میپس بالفاصله بعد از شکست نمی

دانید وقت میشناسی پشت آن را فهمیديد آنخوبی روانبا کمك اينسايدبار وارد معامله شويد و به

 برای ورود زمانی است که خط اينسايدبار طبق شکل شکسته شود.  که بهترين زمان



۹۴   گریانجیل معامله 

 

کند که بازار بیش از اين مردد نیست و واضح است که شکسته شدن اين کندل تأيید می

 آورم. شکل زير را ببینید:فروشندگان کنترل بازار را در دست گرفتند. يك مثال ديگر برايتان می

 

 
 

طور مقاومت همانند که چهدهد و اينران با اين خطوط را نشان میگچارت باال نحوه رفتار معامله

 کند.يك سر عمل می

بازار چندباری سعی کرد باال برود اما نتوانست و حريف نشد. اين خط افقی دوبار جلوی خريداران  

 ند.ی خريداران خط مقاومت آن را شکستند و قیمت را باال بردرا برای باال رفتن گرفت ولی در مرتبه

بار ديگر خوب به چارت باشد اتفاقی است که بعد از شکست رخ داد. اگر يكکه جالب میچیزی

 بینید که در آنجا اينسايدبار شکل گرفته است.با دقت نگاه کنید می

-ياد داشته باشید که شکلوز تأيید نشده، بهـدهد که شکست هنگیری اينسايدبار نشان میشکل

باشد و شما بايد مراقب باشید و اين را به ذهن خود ی شك و ترديد میگیری اينسايدبار به معن

گران متمايز کند ی معاملهتواند شما را از بقیهکه میچیزی بسپاريد که ممکن است برگشت کند.

 باشد.درک عمیق شما از طرز کار اين روندها می

د بعد از شکست سقف اينسايدبار دانید که بهترين زمان برای اوردر خريد بايدر چارت باال شما می

 باشد نه صرفاً شکست خط افقی. 

 

 ی اینسایدبارنکاتی پیرامون معامله



   ۹۵ گریانجیل معامله

 

های کوچك نیستم، من مخالف معامله بر روی بازه تر:رگهای زمانی بزمعامله بر روی بازه -1

توانید برای یز مینچنین از ديگر انديکاتورها دقیقه هم معامله کنید. هم ۵توانید بر روی بازه شما می

 يابی و انجام معامالت عالی.رای سیگنالبگیری کنید، -تحلیل، بهره

. به شما پیشنهاد ی خود را باال ببريدوارد هستید، اين را بدانید که الزم است تجربهولی اگر تازه

د مانند نیکتر استفاده ی زمانی بزرگهای اينسايدبار در معامالت با بازهکنم از اين سیگنالمی

 چهارساعته و روزانه.

ريسك  ودهد تر شانس شما را برای مؤفقیت کاهش میهای کوچكمعامله با اينسايدبار در بازه

 باشد.ترين راه برای از بین بردن سرمايه شما میبااليی نیز دارد. در ضمن اين سريع

الت خود را درستی معامهکند تا بتر تمرکز کنید به شما کمك میهای بزرگاگر شما بر روی بازه

 دور از هیجانات ناشی از رفتار بازار. تنظیم کنید به

زار شما بايد معامله بر روی اينسايدبار را در جهت باعامله بر روی روند قدرتمند و غالب: م -2

ا در خالف توقت سعی نکنید انجام دهید، مخصوصاً در روندهای قدرتمند صعودی و يا نزولی ولی هیچ

 وارد هستید. ن معامله کنید اگر تازهجهت آ

 ند افقی شويد. توانید وارد روکه احساس کرديد در اين نوع روند تسلط کامل پیدا کرديد، میزمانی

ی اينسايدبارها مناسب معامله با ياد داشته باشید همهبهط کلیدی: معامله بر روی نقا -3

دهند. یمو کلیدی وجود دارند که عالی جواب تان نیستند، بعضی از نقاط ويژه رنجهای دستپول

 ه باشد.بنابراين، مطمئن شويد که اينسايدبار يا سیگنال شما در نقاط کلیدی بازار قرار داشت

بندی يعنی استفاده آمیزی و يا جمعمعامله با همبندی: یگر فاکتورها با جمعدپیدا کردن  -4

 ی عالی و مطمئن.دست آوردن يك معاملهاز چندين سیگنال برای به

هم ط بهخید که دو يا چند ـدنبال نقاطی در بازار باشبرای معامله در اين سبك الزم است به

 دست آوريد. رسند )نقاط تالقی چند خط( و صبر کنید تا سیگنال واضحی از روند بهمی

شما در  رویدهد و از زيادهخاطر میاين روش معامالتی برای انجام معامالت به شما اطمینان

 کند. معامالت جلوگیری می

 

 «چگونه در شکست )نوسان( غلط اینسایدبار معامله کنیم»

رود اما قیمت حد ضرر شما خاطر بگذاريد که بازار باال میرا با اطمینان ۱حال شده اوردیآيا تابه

 ی شما حرکت کند؟شدهبینیجهت پیشکه بهرا بزند قبل از اين

                                                           
 باشد. . اوردر در اصطالح بازار سرمايه همان درخواست معامله می ۱



۹۶   گریانجیل معامله 

 

بار در  هانتینگ شدم، خیلی ناامید شده بودم ولی چندين قربانی، استاپمن خودم چندين بار 

 بازار برايم اتفاق افتاد.

دانند که ما کنیم، آنها میطور در بازار معامله میدانند که ما چهها و مؤسسات مالی میبانك

همین دلیل دهیم و به کنیم و در چه جايی حد ضرر و تارگت سود خود را قرار میطور فکر میچه

هايی که بازيگران بزرگ بلعند. يکی از مشهورترين استراتژیهای ما را میراحتی پولاست که آنها به

يا همان  )Stop loss hunting(۱کنند استراتژی گران نوپا استفاده میبرای بلعیدن پول از معامله

 باشد. هانتینگ میاستاپ 

که حجم عظیمی از حد باشد جايیمطمئن میی اين استراتژی شامل حرکت قیمت به نقطه

واند حرکت تباشد، زيرا بدون شناوری بازار نمیباشد و هدف آن ايجاد شناوری میضررها در آن می

 کند.

راری را در گران نوپا روندها و حرکاتی تککنش و واکنش و تقابل میان بازيگران بزرگ و معامله

های مالی در هدهد به تعداد عظیمی از بنگاايی که نشان میهترين کندلسازد، يکی از مهمبازار می

کراری و باشد. درک و دانش شما از اين حرکات تاند شکست غلط اينسايدبار میبازار تجمع کرده

گیری ا بهرهکند تا برای کسب سود از آنهتوانايی شما در پیدا کردن آنها در چارت به شما کمك می

 های بانکی شويد.بازيگران بزرگ و غول که قربانیجای اينکنید به

سريعًا  شود و دوبارهگیرد که قیمت از روند اينسايدبار خارج میاين سیگنال زمانی شکل می

 برگردد در خط کندل مادر قرار گیرد. مثال زير را ببینید: 

 

                                                           
 . شکار حد ضررها  ۱



   ۹۷ گریانجیل معامله

 

 
 تان قرار دادم:اکشن را برایبینید دو مثال از اين نوع پرايسطور که میهمان

شود که بازار در روند نزولی قرار دارد که شکست غلط در اينسايدبار صعودی، زمانی تشکیل می

که در نزديکی نقاط کلیدی حمايت باشد زمانیی سیگنال بازگشتی صعودی میدهندهاين حالت نشان

صعودی افتد که روند شکست غلط در اينسايدبار نزولی نیز زمانی اتفاق می و يا مقاومت قرار گیرد.

ی روند بازگشتی است، اگر در سطوح کلیدی تشکیل شود. اين حالت دهندهچنین نشانباشد و هم

 ی روند باشد اگر در جهت روند معامله شود.ی ادامهدهندهتواند نشانمی

 

 «هایی درباره شکست غلط در اینسایدبارمثال»

دنبال آن گر بايد بهمعامله ترين سطوح و خطوطی که يكی شخصی من، مهمبا توجه به تجربه

 باشد برای معامله در شکست غلط اينسايدبار شامل موارد زير هستند:

 سطوح حمايت و مقاومت و نواحی عرضه و تقاضا، -

 درصد، ۶۱درصد و  ۵۰خطوط بازگشتی فیبوناچی مخصوصاً در سطوح بازگشتی  -

 مووينگ اوريج و خطوط روند در بازار دارای روند )ترندينگ(، ۲۱ -

 سطوح افقی در بازار روند افقی )بدون روند( -

طور در شکست غلط اينسايدبار معامله در اينجا مثالی قرار داده شده تا در تصوير ببینیم که چه

 انجام دهیم: 



۹۸   گریانجیل معامله 

 

 
دهد بازار در کنترل بینید، روند بازار نزولی است که نشان میطور که در چارت باال میهمان

ن، اگر شما تصمیم گرفتید وارد پوزيشن فروش شويد در نزديکی خط باشد. بنابرايفروشندگان می

ولی سؤال اينجاست که حاال چه زماين وارد بازار شويم؟ و  مقاومت، همه چیز بر وفق مرادتان است.

اگر شما سريعاً وارد بازار شويد قبل از آنکه خط کندل مادر شکسته  حد ضرر را در کجا قرار دهیم؟

شود و سپس در جهت نیز باالی آن قرار دهید بازار به حد ضرر شما وارد می شود و حد ضررتان را

 دهد. شکل زير را ببینید:مورد نظر ادامه حرکت می

 
ررها شکار ـگران نوپا را در حد ضعاملهـگران بزرگ مـديد بازيـطور که در شکل باال ديهمان

شود، اگر حد ضرر شما نزديك نقطه مقاومت سمت پايین هول داده که بازار بهکنند، قبل از اينمی

اگر دلیلش را هنوز متوجه نشديد بگذاريد تا بگويم  کنند.خوبی شما را از بازار خارج میبوده باشد، به

 ها در تله انداختند. هانتینگ چرا. زيرا بازيگران بزرگ شما را توسط استراتژی استاپ
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ويد که چه شتوانید متوجه ايدبار آشنا باشید، میی رفتاری شکست غلط در اينساگر شما با نحوه

تضرر شويد. شکل مکه جای ايننحو احسن از آن بهره ببريد بهتوانید بهافتد و میاتفاقی در بازار می

 زير را ببینید:

 
روش خوبی بینید، کندل شکست غلط در اينسايدبار به ما موقعیت فطور که در شکل باال میهمان

 داد.

یلی وجود شناسی پشت آن پی ببريد، دلبتوانید اين حالت را شناسايی کنید و به رواناگر شما 

 ندارد که نتوانید وارد بازار شويد.

 

 «همراه خطوط بازگشتی فیبوناچیمعامله بر روی شکست غلط اینسایدبار به»

کنم عی میسقدر با اين ابزار تکنیکال آشنايی داريد. در هر صورت، من دانیم که شماها چهنمی

 رسید.بندی مناسب بسادگی از آن استفاده کنید و به يك جمعطور بهتا به شما نشان دهم چه

حرکات  که بايد بدانید اين است که بازار چه در روند صعودی و چه در روند نزولی خودچیزی

ح پولبك سطترين کند تا مهماصالحی و پولبك نیز دارد. خطوط بازگشتی فیبوناچی، به ما کمك می

 )اصالحی( را در بازار برجسته و نمايان کنیم.

کنم و روی آن تأکید دارم شخصه نیز استفاده میبهترين سطوح بازگشتی در فیبوناچی که به

ترين نقاطی هستند ی من اين سطوح مهمباشند، با توجه به تجربهدرصد می ۶۱درصد و  ۵۰سطوح 

دارند. استراتژی ما ساده است، ابزار تکنیکال را در چارت  ای آن را تحت نظرگران حرفهکه معامله



۱۰۰   گریانجیل معامله 

 

های دنبال سیگنالدرصد رسید سپس به ۶۱درصد و يا  ۵۰به سطوح  ۱کنیم، اگر پولبكخود باز می

 گرديم برای تأيید سیگنال ورود. شکل زير را ببینید:اکشن )رفتار قیمت( میپرايس

 
قدرتمند و با  تان، شما قادر خواهید بود تا نقاطتراتژیبا اضافه کردن اين ابزار تکنیکال به اس

توانید علت نید، نمیپتانسیل باال را در بازار شناسايی کنید. اگر چارت باال را بدون اين ابزار تحلیل ک

بار )کندل( ر پینتواند برای معامله دابزار فیبوناچی می ريزش بازار را بعد از پولبك شناسايی کنید.

 های قبلی بحث کرديم.طور که در بخشو کندل فراگیرنده استفاده شود همان اينسايدبار

ندی آنها ما بباشد، زيرا در آن فاکتورهای زيادی وجود دارد که جمعاين معامله بسیار سودده می

ضح نزولی است و صورت کامالً واباشد که بهاولین دلیل روند می کند.را برای اوردر فروش متقاعد می

کست شدهد و دلیل سوم، کندل های فیبوناچی است که نقطه مقاومت را نشان میدوم نسبتدلیل 

باشد، مینی خوب کافی تنهايی برای انجام يك معاملهغلط بعد از اينسايدبار است. يك سیگنال به

 رست بگیريد.بندی آنها يك تصمیم ددست آوريد و با جمعشما بايد چندين عامل را در تحلیل خود به

 قت نگاه کنید:بريد. به اين شکل با دانگیزی باال میطرز شگفتبا اين روش درصد مؤفقیت خود را به

                                                           
 . پولبك، همان حرکات بازگشتی و اصالحی در بازار است.  ۱



   ۱۰۱ گریانجیل معامله

 

 
سمت باالتر حرکت کرده بود. سپس وارد اصالح شد و تا نقاط بینید قیمت بهطور که میهمان

شکست غلط گیری شکل سمت باال مسیر خود را ادامه داد.های کلیدی ما پايین آمد و سپس بهنسبت

دهد که پولبك )اصالح قیمت( به پايان رسیده و حرکت بعد از اينسايدبار در اين ناحیه نشان می

طور از باشد تا بدانیم چهشناخت ساختار بازار بسیار مهم می شود.پرقدرت ديگری جايگزين آن می

-توانید همانند چیزیت مینفع خود استفاده کنیم. اگر بازار ترندينگ )دارای روند( اساين استراتژی به

که گفتیم در شکست غلط اينسايدبار به معامله بپردازيد. ولی، اگر بازار بدون روند )افقی( است الزم 

 است تاکتیك خود را عوض کنید. شکل زير را ببینید:

 
بینید طور که میباشد، هماندر چارت باال، بازار بین دو خط افقی حمايت و مقاومت در حرکت می

دام که بازار مقاومت را شکست وارد بازار شويد در شکست غلط شما را بهر  بالفاصله بخواهید زمانیاگ



۱۰۲   گریانجیل معامله 

 

کنند که با خارج شدن واردها فکر میگیری شکست غلط اين است که تازهعلت شکل اندازند.می

 خورند.شکست میگیرد ولی بازار آنها را فريب داده و اينسايدبار از نقطه مقاومت روند جديد شکل می

اگر اين حالت را در چارت خود پیدا کرديد، و فهمیديد که فروشندگان، خريداران را محاصره کردند، 

آورد و نسبت سود به ضرر مطلوبی ارمغان میبدون درنگ وارد معامله شويد، زيرا برايتان سود بااليی به

 نیز دارد.

ط بگذاريد و حد ضرر را نیز باالتر از آن، اوردر فروش خود را بعد از بسته شدن کندل شکست غل

باشد. اين استراتژی خیلی سخت نیست، اما بايد ی حمايت بعدی میسپس تارگت سود شما نقطه

ياد داشته باشید که کندل شکست غلط همیشه وقت بگذاريد و تمرين کنید تا بر آن تسلط يابید، به

 معامله مناسب نیستند. ها برای انجام ی شکست غلطافتد و همهاتفاق نمی

 

 «های شکست غلط اینسایدبارمزایای معامله با کندل»

-کستـران شـگعاملهـکند تا از مك میـید، اين به شما کمـاگر بر اين روند معامالتی تسلط يافت

 شوند.واردان با ضرر خارج میدور باشید و زمانی وارد بازار شويد که تازهخورده به

ی پذيرش در بعضی از انگیز است و نه جام مقدس. بايد آمادهجادوی شگفتاين استراتژی نه 

باشد اين است که نسبت سود به ضرر آن در که درباره آن جالب میمعامالت نیز باشید، اما چیزی

کنند و واردين را غافلگیر میکه بازيگران بزرگ تازهوضعیت بسیار مطلوبی قرار دارد، زيرا زمانی

درستی کند و اگر شما بتوانید بهبلعند بازار خیلی سريع و پرقدرت حرکت میا را میی آنهسرمايه

توانید در زمان درست وارد معامله شويد و سود بااليی تحلیل کنید که چه اتفاقی قرار است بیفتد، می

به شما نقطه سود باشد. استفاده از اين استراتژی  ۴۰۰نقطه ضرر و  ۵۰نیز ببريد. تصور کنید بگويند 

ها و مؤسسات مالی بزرگ کند تا نقاط چرخش را در بازار پیدا کنید و متوجه شويد که بانكکمك می

دهم تا به های معامالتی مختلفی را نشان میپردازند. در اين بخش به شما مثالچگونه به معامله می

مله بپردازيد. به اولین هايی که بحث کرديم به معاطور با استراتژیشما کمك کند تا بفهمید که چه

 مثال توجه کنید. 



   ۱۰۳ گریانجیل معامله

 

 
گر عنوان يك معاملهبینید، بازار در روند نزولی است. بنابراين، بهطور که در چارت باال میهمان

دنبال يك سیگنال کنم تا روند را دنبال کنم و بهاکشن )رفتار قیمت(، من سعی خود را میپرايس

 قدرتمند در نقاط کلیدی پرقدرت باشم. 

 اولین سیگنال ما کندلی است که در حمايت، برگشت خورد و آن را به مقاومت تبديل کرد. 

درصد  ۵۰کند برگشت کندل از نسبت دومین عامل که تصمیم ما را برای فروش تأيید می

 فیبوناچی است.

کند برگشت کندل از خط متحرک اين سیگنال متقاعد میسومین عاملی که ما را برای پذيرفتن 

 کند.مووينگ اوريج که همانند مقاومت متحرک عمل می ۲۱

بینید اين کندل در مقاومت و در طور که در چارت میسیگنال دوم، کندل پوشاننده بود. همان

 جهت بازار شکل گرفت.

گ )دارای روند( با آن به معامله بپردازيد. توانید در بازار ترنديناين بود روشی که گفتیم با آن می

تواند سطوح حمايت و مقاومت خیلی ساده است فقط روند را شناسايی کنید و نقاط کلیدی را، اين می

 درصد فیبوناچی بازگشتی. ۶۱درصد و  ۵۰های مووينگ اوريج و يا نسبت ۲۱باشد يا 

يا شکست غلط اينسايدبار تشکیل شوند در بار، کندل پوشاننده، اينسايدبار و منتظر باشید تا پین

باشد. نزديکی اين سطوح در جهت روند بازار و سپس معامله خود را شروع کنید، خیلی کار سختی نمی

 مثال ديگر را ببینید:



۱۰۴   گریانجیل معامله 

 

 
 باشد بین حمايت و مقاومت.بینید در چارت باال بازار افقی در حال حرکت میطور که میهمان

زار ترندينگ )دارای روند( متفاوت است، به همین دلیل استراتژی معامالتی اين بازار کامالً با با

 آن نیز بايد متفاوت باشد. 

کنیم. منظور من سطوح حمايت و مقاومت در بازار افقی )بدون روند(، ما در مرزها معامله می

 وقت سعی نکنید درون آن به معامله بپردازيد.باشد، هیچمی

باری بود که پرقدرت در نال قدرتمند داريم. اولین سیگنال کندل پیندر چارت باال، ما دو سیگ

گیری اينسايدبار در نزديکی نقطه حمايت ی مقاومت بازگشت زد، و دومین سیگنال نیز شکلنقطه

 بوده است. مثال زير را ببینید:

 



   ۱۰۵ گریانجیل معامله

 

که رد. زمانیبار وجود دابینید، در آنجا سه سیگنال قدرتمند پینطور که در چارت باال میهمان

کند. فروشندگان بر شود اين خط همانند خط مقاومت عمل میمووينگ اوريج نزديك می ۲۱بازار به 

 دهد.بار به ما موقعیت ورود عالی میگیری پینزنند و شکلخريداران غلبه کرده و آنها را پس می

 

 «استراتژی مدیریت سرمایه»

دانید چه زمانی طور بازار را تحلیل کنید، میدانید که چهها را داريد. شما میحاال شما استراتژی

گر بخريد و چه زمانی بفروشید، چه زمانی خارج شويد و حتی چه زمانی خارج از بازار بمانید و نظاره

گر اين نکات را بدانید، اما يك نکته بسیار کلیدی عنوان يك معاملهباشید. بسیار مهم است که شما به

گران عاملهـکه میزیـترين چهمـباشد. مله وجود دارد و آن مديريت سرمايه میبرای رسیدن به ق

باشد. اين نکته همان چیزی است که باعث ايجاد کنند مديريت سرمايه میاش صحبت نمیدرباره

 خورده است.گران مؤفق و شکستتفاوت میان معامله

ود را هدر ـول خـما صرفًا وقت و پـويد، شـاگر بدون برنامه مديريت سرمايه وارد معامالت ش

کند حتی اگر قدرتمندترين سیستم نفع شما کار نمیدهید، زيرا هیچ چیزی برای شما و بهمی

طور وارد گران صرفاً تمرکزشان بر اين است که چهمعامالتی در دنیا را داشته باشید. بیشتر معامله

یدا کنند. من ـت پـتم درستی دسـتا به سیسذارند ـگت میـها وقها و سالبازار شوند، آنها ماه

گر مؤفقی خواهید به معاملهخواهم شما هم مثل آنها باشید، شما بايد متفاوت فکر کنید؛ اگر مینمی

 تبديل شويد.

 

 «مدیریت سرمایه: مقدار حجم )پوزیشن سایز(»

اصطالحاً به  باشد کهترين نکات در مديريت سرمايه بحث مقدار حجم معامالتی میيکی از مهم

خريد گويند. در واقع مقدار حجم و تعداد سهمی که در هر معامله میآن پوزيشن سايزينگ نیز می

چنین باد نرود. همتان بهای باشد که در صورت ضرر و شکست در آن معامله سرمايهاندازهبايد به

ای( صورت پله)معامله به بتوانید در صورت امکان و مناسب بودن آينده سهم از آن میانگین کم کنید

تان را بر روی يك نماد و يا معامله ريسك نکنید تا هم دچار استرس در نوسانات ی سرمايههیچ همه

نظر من در بازارهای مالی بهتر تان از بین نرود. بهی پولمخالف نشويد و هم در صورت شکست همه

وام، خرج روزانه، پول خانه و غیره استفاده است از پول مازاد خود استفاده کنید. هرگز از پول قرض، 

 نکنید يادتان باشد فقط پول مازاد.

 

 



۱۰۶   گریانجیل معامله 

 

 «نسبت سود به ضرر»

کند تا در اين مسیر طوالنی برنده باشید. قبل از ای است که کمك مینسبت سود به ضرر ايده

نفع اگر بازار به کنیدکه وارد معامله شويد، الزم است بدانید چه مقدار سود در آن معامله کسب میاين

 دهید اگر بازار خالف میل شما حرکت کرد.شما بود و چه مقدار پول از دست می

وقت وارد معامله نشويد که در آن نسبت سود از نسبت ضرر آن کمتر است. برای مثال اگر هیچ

اين دالر باشد، به  ۲۰۰دالر است، تارگت سود شما بايد حداقل  ۱۰۰ای حد ضررتان شما در معامله

ايد، در انجام داده ۱:۲گويند. فرض کنید در معامله با نسبت سود به ضرر می ۱:۲نسبت سود و ضرر 

شويد و در پنج معامله باشد. شما در پنج معامله برنده میدالر می ۱۰۰هر معامله ريسك سرمايه شما 

ايد. دالر سود کرده ۱۰۰۰ايد، اما در عوض دالر ضرر کرده ۵۰۰خوريد. بنابراين، شما نیز شکست می

اين است قدرت نسبت سود و ضرر، نبايد فکر کنید  باشد.دالر می ۵۰۰بنابراين، سود خالص شما 

گر مؤفق بايد در همه معامالت برنده شويد، اگر شما از نسبت سود برای تبديل شدن به يك معامله

 مانید.به ضرر در معامالت خود استفاده کنید همیشه در سود می

 

 «میت حد ضرراه»

ی شما در کنند. حد ضرر از حساب و سرمايهگران خوب از حد ضرر استفاده میی تحلیلهمه

که بازار خالف جهت شما در حرکت است. حد ضرر کند در زمانیبرابر ضررهای سنگین محافظت می

 اده کنید.توانید به هر روشی از آن استفکند و میحساب شما را در برابر ضررهای سنگین بیمه می

زمان که وارد معامله افزارهای معامالتی مانند متاتريدر اين امکان وجود دارد تا همدر بعضی از نرم

صورت اتوماتیك اگر قیمت به حد ضرر شما برسد افزار بهشويد حد ضرر را نیز تعیین کنید و نرممی

کند تا بهترين شکل مك میشود. اين نوع حد ضرر به شما کبندد و از آن خارج میمعامله را می

معامالت خود را انجام دهید و با خیال راحت وقت خود را با خانواده و دوستان خود بگذرانید. اين کار 

دانید چه مقدار دور از احساسات معامالت خود را انجام دهید، زيرا شما میشود تا شما بهباعث می

 کرد.دهید اگر بازار خالف جهت شما حرکت پول از دست می

شوند. حد که وارد معامله میکنند زمانیگران از حد ضررهای ذهنی استفاده میبسیاری از معامله

زنند که اين درست حساب خود آسیب میکنند با اين کار بهکنند، زيرا فکر میضرر را تعیین نمی

ترسند مخصوصاً ن میها از ضرر کردشناسی خود را دارد، زيرا انسانالبته اين کار داليل روان نیست.

توانید در بازار مؤفق وقت نمیضررهای مالی و اگر شما نپذيريد که ضرر بخشی از بازی است هیچ

توانید بازار را کنترل کنید، فکر استفاده از حد ضرر ذهنی نباشید، زيرا شما نمیوقت بههیچ شويد.

که وارد معامله شويد حتماً مقدار سود قبل از اين کند.توانید مطمئن باشید که بازار چه میشما نمی



   ۱۰۷ گریانجیل معامله

 

و ضرر آن را حساب کنید. حد ضرر خود را تعیین کنید. تارگت سود را نیز تعیین کنید، سپس با 

 تان بپردازيد. خیال راحت برويد و به زندگی

 

 «هیچ وقت بر روی پولی که تحمل از دست دادن آن را ندارید ریسك نکنید»

گويند چه مقدار پول الزم است برای ام که میگران دريافت کردهلههای زيادی از معاممن سؤال

شروع معامالت. اول از همه، معامالت در بازارهای مالی مانند هر تجارت ديگری دو وجه دارد. همان 

 ماند.سوزی نیز میساز است به همان حالت مانند کوره پولحالت که بسیار پول

برای شروع معامالت بستگی به اين دارد که چه مقدار پول را شما مقدار پولی که شما الزم داريد 

طور که قبالً هم گفتم فقط از پول مازاد خود استفاده کنید و تحمل از دست دادنش را داريد. همان

تان سنگین چنین از ريسك بر روی مبالغی که برایوقت برای اين کار از کسی قرض نکنید، همهیچ

گردد، اگر شما در معامالت مدام را انجام معامالت تماماً به احساسات برمیاست خودداری کنید، زي

خوريد، زيرا احساسات بر شما غلبه کرده تان را داشته باشید، شکست میترس از دست دادن سرمايه

گذارد. شما ی انجام معامالت شما اثر نامطلوبی میکند که اين حالت بر روی نحوهو شما را کنترل می

صورت قطعاً شکست خواهید خورد. درستی دنبال کنید که در آنوانید استراتژی خود را بهتنمی

که ممکن است تجربه کسب بهترين کار اين است که از مبالغ کم شروع کنید و سعی کنید تا جايی

گران مؤفق را به آرامی موجودی حساب خود را افزايش دهید. اين روشی است که معاملهکنید و به

 رساند.یت میمؤفق

 

 گیرینتیجه

قدر ی آن است که چهدهندهگويم، اگر تا اينجای کار با ما همراه بوديد نشانبه شما تبريك می

ها را در ترين استراتژیحال قویترين و در عینی مؤفقیت در اين تجارت هستید. من سادهشما تشنه

 مالی کسب درآمد کنید.آسانی در بازارهای اختیارتان قرار دادم تا بتوانید به

توانید تان ندارد، شما میمؤفقیت شما در معامالت بازار سرمايه ربطی به شغل و رشته تحصیلی

 پزشك باشید و يا وکیل، يا دانشمند فیزيك.

 دهید. شده پیروی نکنید و يا خالف آن عمل کنید سرمايه خود را برباد میاگر از قواعد گفته

ماند. بايد برايش وقت بگذاريد و تمرين کنید. دگیری يك مهارت جديد میگری نیز مانند يامعامله

سال حداقل تالش کنید. هر روز برای مثال، اگر شما بخواهید از دانشگاه مدرک بگیريد، الزم است سه

اندازه کافی تالش کنید و ها باشید، اگر بهصبح زود بیدار شويد، سخت تالش کنید، پیگیر کالس

 توانید مدرک بگیريد.میمنظم باشید 



۱۰۸   گریانجیل معامله 

 

گری وجود دارد. بايد منظم و با برنامه باشید. برای کار حال همین حالت در بازار سرمايه و معامله

دست آوريد و از سود آن هم خودتان و هم خود وقت بگذاريد و تمرين کنید تا مهارت کامل را به

ای شويد ديگر نیازی به کارهای ديگر فی حرفهاندازه کامند شويد. اگر در اين کار بهتان بهرهاطرافیان

 نداريد.

ها برد تا به استراتژی مطلوب دست يابند. خیلیسال يا بیشتر زمان میگران دهبعضی از معامله

 رسند. ای نمیسال به نتیجههم بعد از بیست

ر نیاز به خوشبختانه اين حالت برای شما وجود ندارد، زيرا شما نقشه و استراتژی داريد و ديگ

که به آن نیاز ها صرف وقت نداريد. تمام چیزهايی که الزم داريد در اين کتاب قرار دارد. چیزیسال

توانید برای يادگیری وقت چنین تا میباشد. همها میداريد وقت گذاشتن برای تمرين اين استراتژی

 بگذاريد، زيرا اين تنها راه مؤفقیت شماست. 

دانید که ها را برای خود گسترش دهید، زيرا شما میوانید اين استراتژیتبا گذشت زمان شما می

کند. از اشتباهات خود درس بگیريد، سريع و عجوالنه کند و چگونه کار نمیتان کار میطور برایچه

 .چیز را قبل از انجام معامله درنظر گرفته و محاسبه کنیدتصمیم نگیريد، همه 

 



 

 


