












  
  

  مقدمه. 1 فصل
  
  
  
  
  
  

  .  پیشگفتار1-1
  ام : من دو هدف از نگارش این کتاب داشته

  بـراي شناسـایی و    اکشـن  ساسـتفاده از روش پـرای  توضیح شیوه نگرش خود به بازارهاي مالی و نحوه
 .هاي معامالتی      مدیریت فرصت

 صـرفنظر  ، اي تبدیل شـوید       گر حرفه      بیان فرایند تکامل و پیشرفتی که الزم است طی شود تا به معامله
  انجام معامله. برايشما از استراتژي انتخابی 

  و توانسته به سود مستمر دست یابد. کند      ت که همواره سود میگري اس اي، معامله گر حرفه منظور از معامله
  .تر است      البته از این دو هدف اصلی، هدف دوم بسیار مهم

با وجـود اهمیـت ایـن    درست است.  ند که موفقیت فقط حاصل دانش و استراتژيروکار بر این با      گران تازه  معامله
  .گري فرایندي است از رشد، پیشرفت و تکامل      اند که معامله ئله ناکام ماندهدو موضوع، این افراد از درك این مس

موفقیـت طـی فراینـدي    بلکـه   گـري نیسـت        بردن به مجموعه درست قوانین معامله حاصل یک روزِ پی موفقیت
 ؛کنید، به خود اعتماد کنید      میگیرید درحالیکه در محیطی نامعلوم و مردد کار       شود که در آن یاد می      حاصل می

هـاي   مـدیریت فرصـت   و  ثیرگـذار، مـدیریت ریسـک و شناسـایی    أاعتماد به توانایی خود در اتخـاذ تصـمیمات ت  
  معامالتی.

ام. هرچنـد تـرس از آن داشـتم کـه      داده       این مطالب را در ابتدا و قبل از هرگونه توضیح در مورد استراتژي قـرار 
د وسوسه خواهند شد از این مطالب بگذرند تـا بـه مطـالبی کـه از نظـر آنهـا ارزش بـاالتري دارد        بسیاري از افرا

  (استراتژي) برسند.
  ثرتر عمل خواهد کرد.ؤگرفتم استراتژي خود را در آخر بیاورم و باور دارم این شیوه بهتر و م       بنابراین تصمیم

د. به محض این که در معرض ماهیت نامعلوم و مـردد بازارهـا   شو      آغاز می صفحات یادگیري واقعی آن سوي این
  گیرید.      قرار می

ثر در ذهن شما شکل خواهد گرفـت. اگـر   ؤبا این روشِ تدوین و ساختاربندي مطالب، روند الزم براي یادگیري م
کـرد و بـا آمـادگی    رویتان اسـت را درك خواهیـد         کارم را به خوبی انجام داده باشم، به وضوح مسیري که پیش
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ها، در این سفر ماجراجویانه گام برخواهید داشت. همچنین به عالقه خود به فراگیري       کافی براي مواجه با چالش
  گیري، روانشناسی معامله، مدیریت ریسک و مدیریت هزینه، پی خواهید برد.      رویکرد، تصمیم

  داد.م خواهبازار و استراتژي را نیز توضیح  ،اما نگران نباشید
ش خود بـه  ، با این حال شما را با شیوه نگرشیوه نگرش من به بازارها منحصر به فرد و خاصِ من نیست هرچند

  .آشنا خواهم کرد، گران است معاملهاز اکثریت بازارها که متفاوت 
گر شـد. امیـدوارم         معاملههاي بزرگ من به عنوان یک  این تغییر رویه و رویکرد بود که منجر به یکی از پیشرفت

  ثیر را بر روي شما هم داشته باشد.أهمین ت
  گري است.      معامله ی ازروش متفاوتگذارم  که با شما به اشتراك می استراتژي

، اي مـوثر نخواهنـد بـود         هاي سـاده       چنین سیستم !نیست» بفروش Bبخر و در نقطه  A در نقطه«سیستم ساده 
  !ثر بودن آن هستیدؤاین که چقدر امیدوار به مصرفنظر از 

شـماري   هاي بـی  و سیستمهاي اینترنتی (فروم)  انجمن اید که روزهاي بسیاري قطعا شما هم این تجربه را داشته
رسند که پتانسیل بسیار زیادي داشـته        هاي ارائه شده این گونه به نظر می      بسیاري از سیستم. اید را بررسی کرده

  کنند. ایجاد می       هیجان و طوفانی از فعالیتانجمن بین اعضاي  و
شوند که سیستم نتوانسـته نتـایج         کنند. زیرا متوجه می اما در نهایت پس از مدتی آن را رها کرده و فراموش می

  همیشگی و مستمر ارائه دهد؛
هـایش فیلترهـاي    غلبه بـر محـدودیت  یا شاهد تغییر شکل سیستم به سیستمی کامالً متفاوت هستند که براي 

  آن اعمال شده است. گوناگونی بر روي
ثر نیسـتند را  ؤهـا موفـق و مـ         بردید قطعاً دلیل این که چرا ایـن سیسـتم         وقتی به شیوه نگرش من به بازارها پی

اند؛ درك اشتباه از محـیط بـازار و         دهبنا شاز بازار  ها بر پایه درك اشتباه            متوجه خواهید شد. معموالً این سیستم
  معامله. درك اشتباه از واقعیت بازي

در فصول آینده واقعیت محیط بازار را کشف کرده و در نهایت متوجه خواهید شد که این بازي در واقـع دربـاره   
پایـان سیسـتم         گـران در جسـتجوي بـه ظـاهر بـی           خیالی که باعـث شـده بسـیاري از معاملـه    و از وهم و چیست
  یابید.      رهایی می ،گري جام مقدس گیر بیفتند معامله

  کند ولی حداقل شما را در مسیر درست قرار خواهد داد.      کشف حقیقت، این بازي را آسان نمیهرچند متأسفانه 
متناسـب بـا نیازهـاي شـما     توانم تضمین کنم که       گذارم؛ اگرچه نمی      من استراتژي خود را با شما به اشتراك می

این یک استراتژي کـامالً اختیـاري اسـت. از ایـن رو اهمیـت درك      کند.  باشد و سود مستمري براي شما ایجاد
  نیز به اختیار شماست.مندرج در ابتداي کتاب  نکات کلیدي در بخش سلب مسئولیت

در رونـد رشـد و    و بـا پیشـروي   گري شما را در معـرض خطـر و ریسـک قـرار داده          درك این موضوع که معامله
  !ضرر شده و پول خود را از دست خواهید دادمتحمل پیشرفت احتماالً 

بگیرید. بنابراین نتایج آن بسـتگی         کارگیري این استراتژي باید از درك، مشاهدات و تجربیات خود بهره      هنگام به
  به سطح رشد و پیشرفت خود شما دارد.

سواري را یاد بگیرید بلکه این کار نیازمند تمـرین و تجربـه عملـی          با خواندن یک کتاب دوچرخهتوانید       شما نمی
  گونه است.      گري نیز همین      توسط خود شماست. در مورد معامله

ایـن   دهـد؛ امـا        این مطالب نظریه زیربناي بازارها و استراتژي تدوین شده براي حقیقت بازار را به شما ارائـه مـی  
  شوید. میاست که وارد بازار و معامله  یادگیري حقیقی زمانی ،فقط یک نقطه شروع است

انتظار ندارم یک کپی از خودم را ایجاد کـنم. حقیقـت ایـن اسـت کـه همـه مـا افـرادي متفـاوت بـا            تدر نهای
ژه و منحصر بـه فـرد خـود    استفاده شما از استراتژي من، وی. گیري و ادراکی متفاوت هستیم      هاي تصمیم توانایی
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گري تغییراتی در استراتژي تجربه کردید اصالً نگران نشـوید. هـر         شماست. بنابراین اگر در مراحل توسعه معامله
  ثر است را انتخاب کنید و هرآنچه براي شما مفید نیست را کنار بگذارید.ؤآنچه براي شما سودمند و م

به شرط این که نتیجه ، یشین خود، اثر منحصر به فرد خود را خلق کنیدبا تلفیق رویکرد من و دانش و تجربه پ
  هاي دوم و سوم آن را توضیح خواهم داد. نهایی بر اساس واقعیت بازارها باشد که در فصل

گـري        شما بر اساس فرایند توسعه معاملـه گري  و معاملههمچنین در ادامه باید توسعه و بهبود عملکرد استراتژي 
  داد، باشد. توضیح خواهم شانزدهم و پانزدهم هاي فصلکه در 

  اید. مطمئن باشید در مسیر را درست قرارگرفته
  
  فریم قلمرو، استراتژي، بازارها و تایم. 1-2

گـر   مبتنی بر تصمیم معاملهمعامالتی  اکشن است. این یک استراتژي به سبک پرایس  معامله استراتژي ارائه شده
فریم به منظور شناسایی و  هاي مبتنی بر سیستم) و شامل تجزیه و تحلیل در سه تایم مقابل استراتژي است (در

  فریم معامالتی) است. فریم میانی (تایم نواسانات در تایم     معامله
ز بـر یـک   ها و توضیحات عمدتاً متمرکـ      ، مثالاست فریمی با اینکه این استراتژي قابل استفاده در هر بازار و تایم

کـدام نمـودار در    دهد که شما همیشه بدانیـد      فرم است. این امر به سادگی اطمینان می بازار و یک مجموعه تایم
دانید یک بازار و نمودار خاص به همراه      تر) استفاده شده؛ همواره می باالتر، میانی یا پایین  فریم فریم (تایم ایمهر ت
  است. ها استفاده شده الهاي مشخص در تمام مث فریم تایم

  هاي انتخاب شده : فریم بازار و تایم
  بازار فیوچرز پوند انگلستان (British Pound Futures - 6B) 
 فریم  تایم( دقیقه 1معامالتی و میانی)  و فریم  تایم( دقیقه 3، باالتر)فریم  تایم( دقیقه 30هاي  فریم تایم

  تر) پایین
  موارد مورد عالقه من است!چرا این ترکیب؟ چون یکی از 

زیـاد   دکنیـ       ها معامله فریم خواهید در دیگر بازارها و تایم     فریم موثر است؟ قطعاً نه! اگر می آیا این تنها بازار و تایم
هـاي مختلـف بایـد     فریم در فصل ششم عواملی که در بکارگیري این استراتژي براي بازارها و تایم، نگران نباشید

به مالحظات و  زاست؛ در ادامه نی هاي مربوطه ارائه شده     همچنین نمودارها و مثالمطرح شده است.  لحاظ شوند
  تر نگاهی خواهیم داشت.     هاي بزرگ فریم مسائل مربوط به تایم

  
  رو اي از مطالب پیش خالصه. 1-3

 پردازیم. در فصل اول به مقدمه و معرفی می 
  ت اآشـنایی بـا ماهیـت حقیقـی حرکـ     بـرد،   پی خواهیممعامله  بازارها و بازيدر فصل دوم به واقعیت

در ایـن فصـل    دهد. هاي معامالتی را می   قیمت و شیوه نگرش من به بازارها که امکان شناسایی فرصت
گـران متضـرر      عالوه بر اینکه با درك جدیدي از بازارها مواجه خواهید شد، نسبت به اینکه چرا معامله

 آورید. فایده هستند آگاهی کاملی به دست می   بیمعامالتی هاي    ند و چرا برخی سیستمشو   می
 طی آن یاد خواهید گرفت که چطور حرکـات قیمـت   . پردازیم در فصل سوم به بررسی تحلیل بازار می

یاد خواهید گرفت چطور مبنایی براي حرکـات آتـی    را در چهارچوب حمایت و مقاومت تحلیل کنید.
ها و اطالعات مربوط بـه بـازار کـه مرحلـه بـه         دوین کنید و در ادامه چگونه این مبنا را با دادهقیمت ت

 رسانی کنید.   روز شوند، به   مرحله آشکار می
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 فهمـیم در کجـاي سـاختار       اکشن آشنا خـواهیم شـد و مـی    به سبک پرایس فصل چهارم با معامله در
همچنـین بـا    هاي معامالتی سوده وجود دارد. دیم، فرصتبازاري که (در فصل سوم) تدوین و تولید کر

 هاي معامالتی را شناسایی، اجرا و مدیریت کنید.   دهم چطور این فرصت هایی به شما نشان می   مثال
 هایی    یکی از شکایت را از ابتدا تا انتها بررسی خواهیم کرد. معامالتی هاي   در فصل پنجم برخی از مثال

را نشـان   هـا    گري این است که در آنها همیشه بهتـرین مثـال     هاي معامله آموزشر مطرح دکه همواره 
جالـب اسـت   کنـیم.   دست پیدا مـی بزرگ  يسود معامله به هایی که به محض ورود به   دهند؛ مثال   می

هـاي   من نیز این احساس وسوسه انگیز را داشتم! بـا ایـن حـال مـن بـه انـدازه کـافی آمـوزش         دبدانی
 ام تا بدانم این مسئله براي شما تـاثیر مثبـت خواهـد داشـت یـا منفـی!         گري را ندیده   گوناگون معامله

ساس واقعیت ام معامله را بر ا   بنابراین سعی کرده، هاي آموزشی نیست   واقعیت همیشه به منظمی مثال
بـه سـمت سـود حرکـت     معـامالت  شرایطی که برخی  بازارها (ترکیبی از شرایط مختلف) نشان دهم.

د که باعث خروج ما از معامله و از بین رفـتن  نکن برخی هم آنقدر به سمت ضرر حرکت میکنند و    می
ملـه صـرفنظر و   در برخی شرایط هم به خاطر تردید به سودمندي آتی معامله، از معا د.نشو حساب می

ها با ترکیبـی   امیدوارم آوردن مثال ایم. در نقطه ورود خارج شده و معامله را به صورت سر به سر بسته
 شود.یادگیري بهتر باعث  از شرایط مختلف

 و بازارها مثـل بـازار اوراق بهـادار     ها، همچنین دیگر فریم در فصل ششم اجراي استراتژي در دیگر تایم
 تی را شرح خواهم داد.قراردادهاي بازار آ

  را به شیوه کسب و کار بررسی خواهیم کرد. گري    معاملهبعدي در فصول 
    احتمـالی،  مشـکالت  مـدیریت مـالی و مـدیریت    بوسـیله  در فصل هفتم و هشتم از بقاي مـالی خـود

 اطمینان حاصل خواهیم کرد.
 دهیم.   در فصل نهم اهداف خود را شرح می 
 هـاي روانشـناختی      اي شخصی از طریق کـاربرد عملـی ابـزار و تکنیـک    هدف فصل دهم اطمینان از بق

 .است
  شرح داده خواهد شـد. وکار معامالتی  استفاده در کسب دو سند اولیه مورددوازدهم و یازدهم در فصل 

دوم و  کنـد    که استراتژي مورد استفاده براي کسـب سـود از بـازار را مطـرح مـی      برنامه معامالتی اول
، بـازار، در طـول آن و پـس از آن    هاي روزانه پیش از شروع ساعات کـاري    راهنماي روش کار که رویه

 کند.   را فراهم میبررسی معامالت انجام شده  و فرایند مشکالت احتمالی مدیریت
  کنـیم کـه در    متعددي را مطرح می يها   بحث مستندسازي را تکمیل کرده و ژورنالسیزدهم در فصل

  بدان نیاز خواهید داشت.ها  صورت مواجه با چالش
  را شرح خواهم داد. گر   فرایند تبدیل شدن به یک معاملهبعدي در فصول 

  سـود  کسـب  اي (   گر حرفه   معاملهکنم که تبدیل شدن به یک    بر این نکته تاکید میچهاردهم در فصل
 مستمر) پایان کار نیست! بلکه سفري در مسیر رشد و پرورش خویش است.

  هاي مـورد اسـتفاده بـراي اطمینـان از        درباره فرایند یادگیري، اصول، ابزار و تکنیکپانزدهم در فصل
این چیزي اسـت کـه در    کرد.گري خود، صحبت خواهیم    از طریق مسیر رشد معامله آمدپیشرفت کار

 گري نخواهید یافت اما به اعتقاد من بسیار حائز اهمیت است.   هاي معامله بسیاري از کتاب
  راهرو    پـیش  برايرا در این فصل مسیرهایی  ادامه پیشرفت است.گام برداشتن و درباره شانزدهم فصل 

تـدوین   ،چهـار مرحلـه رشـد    از طریـق  يگـر  معاملهدر  شرفتاي براي پی   برنامه ،داد  شما نشان خواهم
  خواهم نمود.

  



  
  

  اصول بازارها. 2 فصل
  
  
  
  
  
  

  بر اصول بازارها يا . مقدمه2-1
این یکی از دالیل اصلی شکسـت  از آن ندارند و  گران در حال انجام بازي هستند که درك درستی بیشتر معامله

  است.(سود مستمر) گران در دستیابی به موفقیت  معامله
 توانند ماهیت حقیقی بازارها را درك کنند. آنها نمی 
 را درك کنند.معامله توانند ماهیت حقیقی بازي  آنها نمی  

  هدف ما در این فصل اصالح این خطاهاست.
 بخشی از بحث من شاید بسیار واضح و بدیهی به نظر برسد؛ اما آن را از دست ندهید و حتماً بخوانید! چون مبنا

دهـم کـه    دهد و در ادامه توضـیح مـی   کنیم ارائه می تري نسبت به محیطی که در آن معامله می و رویکرد روشن
  شود. ، موجب سودآوري بیشتر ما میهاچگونه این نگرش جدید به بازار

رها هاي اندیکاتو گري بر حرکت قیمت، الگوهاي تحلیل تکنیکال و سیگنال هاي معامله ها و دوره بسیاري از کتاب
 است را ها شده ت، الگوها و سیگنالحرک اینکه علت شکل گیري  تمرکز کرده و متوجه مفهوم بنیادي و کلیدي

  اند. نشده
  در پایان این فصل درك واضح و روشنی از موارد زیر خواهید داشت:

 ماهیت حقیقی بازارها 
  معاملهماهیت حقیقی بازي  

اي به آن  دیگر عالقه ند و بود فایده بی ه ایدکه آنها را امتحان کردهایی  در نهایت خواهید فهمید که چرا سیستم
  ها نخواهید داشت. سیستم

گري جام مقدس رهایی خواهید یافت و اساس تحلیل درست و معامله درست در  از جستجوي استراتژي معامله 
که خودتان تمایل بـه تـدوین    واقعیتپرایس اکشن، یا هر استراتژي مبتنی بر  معامالتی بازار از طریق استراتژي

  آن دارید، تشکیل خواهد شد.
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  حقیقت بازارها. 2-2
  ها معامله براساس سایه. 2-2-1

داند؟ احتماالً هیچ! اما تمثیل بزرگی دارد که قصد دارم براي بیان برخـی مفـاهیم    چه می  افالطون درباره معامله
  بگذارم: کلیدي آن را با شما به اشتراك

 ایم. دانیم و به آنها باور داریم، بر اساس آن چیزي است که درك کرده که می یها و حقایق واقعیت 
  ایم.  اي وجود دارد که هنوز آن را درك نکرده اغلب حقیقت نهفتهاما  

  

  
  افالطون غار لیتمث .1- 2شکل 

  
  آورم: پدیا در مورد شرح تمثیل غار افالطون می متن کوتاهی از ویکی ودر توصیف این سناری

کننـد کـه از کـودکی در غـل و زنجیـر و بـدون        یک غار را در نظر بگیرید که در آن زندانیانی زندگی مـی  …« 
نه تنها دست و پایشان بسته و ثابت بوده بلکه سر آنها نیز ثابت نگه داشته شده بـود بـه طـوري     ؛اند حرکت بوده

است. پشت این افراد آتشی بزرگ روشن است و بین آتش و  رویشان بوده که همیشه رویشان به سمت دیوار روبه
 مردان و حیوانات چوبی، سـنگی  هایی از حالیکه اشیائی از جمله مجسمهزندانیان نیز یک راهرو است که افراد در

هـاي افـراد را ببیننـد     تواننـد سـایه   زننـد. زنـدانیان فقـط مـی     کنند، در آن قدم می روي سرشان حمل می …و 
بینند سایه است چرا که درك درستی از آن ندارنـد! همچنـین انعکـاس صـداهاي      دانند آنچه می درحالیکه نمی

  شود. نیز شنیده می گردد راهرو که از دیوار روبریشان منعکس می
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انـد پـس زنـدانیان     منطقی نیست بگوییم: چون اینها تنها چیزهایی هستند که زندانیان تاکنون دیده یـا شـنیده  
  » …ها را اشیاي واقعی و انعکاس صداها را صداي واقعی بدانند، نه بازتابی از واقعیت  سایه

تـري وجـود دارد کـه     نیست. اغلب حقیقت عمیـق  دانیم ضرورتاً واقعیت به عبارت دیگر چیزي که ما واقعیت می
  شود واقعیت است در واقع یک وهم و خیال است. دانیم یا آنچه تصور می هنوز نمی

. کنند بازار چیست کند. باور من این است که بسیاري افراد درك نمی همین مسئله در مورد معامله نیز صدق می
ت قیمت نتیجه سیگنال الگوهاي تحلیل تکنیکـال و انـدیکاتورها   کنند که حرک بینند و فکر می نمودار را میآنها 

واقعیـت هسـتند. ایـن تمـام چیـزي اسـت کـه آنهـا          بوده واینها علت حرکت قیمت کنند که  است و فرض می
  شود. ها آموزش داده می ها و دوره سایت ها، وب دانند و در بیشتر کتاب می

انـد و بـه    هستند که به رویکرد خود غل و زنجیـر شـده   رزندانیان در تمثیل غاگرها همانند  متأسفانه این معامله
تواننـد ایـن حقیقـت را     خود از واقعیت باور دارند که در واقع یک وهم و خیال است. آنهـا نمـی   ادراك اشتباه به

فاوتهـا در معاملـه   واقعیتی که به نظر من موجب همـه ت در بازارها وجود دارد.  تري درك کنند که واقعیت عمیق
 ی کـه در ها معامله میکنند، اغلب بدون هیچگونه درکی از واقعیتـ  گرها براساس سایه بسیاري از معامله. گردد می

  .قرار دارد ها پشت آن سایه
هـاي مشـتقی همـراه بـا      یا انـدیکاتور  یواقعیت بازارها (که به زودي کشف خواهیم کرد) بر اساس الگوهاي قیمت

ها را بازي  ها یا وهم و خیال هستند. بسیاري افراد سایه تاخیر، طراحی نشده است. این الگوها و اندیکاتورها سایه
یا اندیکاتورها است، بنـابراین   ي قیمتیپندارند. تصور آنها این است که کل بازي درباره حرکت قیمت، الگوها می

    است. ، بازي کالً درباره چیز دیگري اما این چنین نیستکنند.   ساس آنها معاملهکنند برا سعی می
  

  
  توهم مقابل در تیواقع .2- 2شکل 

  
کنند به دنبال اندیکاتورهاي جدید بـا تنظیمـات و    گران زمانی که با اندیکاتورها هیچ موفقیتی کسب نمی معامله

آنها واقعیت  !کنند می  ها معامله نخواهند یافت چون براساس سایهروند. اما هرگز حقیقت را  پارامترهاي جدید می
  اند! نکردهرا درك 

واقعیـت و حقیقتـی کـه حرکـت      ؛دهـد  ها را تشکیل می گري موفق مستلزم دیدن واقعیتی است که سایه معامله
  .آورد بوجود میقیمت، اندیکاتورها و الگوها را 

تري از درك وجود دارد که حرکت قیمت را ایجـاد   سطح عمیقنیست، واقعیت در » حرکت قیمت«تنها  واقعیت
  کند. می
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  علت و معلول. 2-2-2

که شاید براي برخی از شما مفید باشد. بیاییـد از دیـدگاه    منگری در ادامه به حرکت قیمت از رویکرد دیگري می
  متفاوتی به حرکت قیمت نگاه کنیم، از دیدگاه علت و معلول.

گران بـر ایـن    حرکت قیمت، الگوهاي تحلیل تکنیکال و سیگنال اندیکاتورها همه معلول است. بسیاري از معامله
  معاملـه کنند براساس آن  میسعی و بینند  کنند. این تمام چیزي است که آنها می   تمرکز می معلولیعنی مرحله 

  .کنند

  
  . علت در مقابل معلول3- 2 شکل

  
  ؟شود چه چیزي باعث حرکت قیمت میبر علت تمرکز کرد.  درست بازارها بایددر عوض براي درك 

  این چیزي است که باید بر آن تمرکز کنیم، چون: 
 .تنها پس از بررسی آن قادر به درك واقعیت بازارها خواهیم بود 
 موقـع  یابد و چـه   توانیم بفهمیم حرکت قیمت کی آغاز شده، تا چه زمانی ادامه می تنها پس از آن می

  به پایان خواهد رسید.

  
  نمودار براساس علت و معلول 4- 2 شکل

  
  .کنند ت قیمت تمرکز میاز افراد فقط بر حرک بسیاري 4-2 در تحلیل نمودار شکل



  15   بازارها اصول. 2 فصل

-Sشود، یا الگوي سر و شانه کوتاه مدت (با عالمت  وقتی روند خنثی به سمت پایین شکسته می از افراد بسیاري
H-S بینند میشکست رو به پایین قیمت را تنها  گیرد، شده) شکل می نشان داده.  

  

  
  

  شوند : کنند در دو نقطه وارد می گرانی که بر اساس الگوها عمل می معامله
 اي در شکست خط گردنِ سر و شانه در نقطه  عدهB 
 شدن کنـدل زیـر خـط گـردن، در نقطـه       بعد از بستهبیشتر کنند و با تایید  اي دیگر صبر می و عدهC  

 شوند.   وارد بازار می
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شـد، چـون    وارد بـازار خواهنـد   Cکنند احتماالً در محدودي نقطـه   گرانی که بر اساس اندیکاتور عمل می معامله
تـوجهی در   خیر و بعد از حرکت قیمت است. بنابراین تا زمانی کـه حرکـت قابـل   أآنها عموماً همراه با ت  سیگنال

  کنند. مسیر جدید رخ نداده باشد، سیگنال ورود به بازار را دریافت نمی
، علـت چیـز   تنها معلول استحرکت قیمت ؛ کنند گران این است که بر قیمت تمرکز می این معاملهتمام مشکل 

  دیگري است!
 ت در مسـیر  احرکتـی ایـن حرکـ   شوند به امید اینکه نیـروي   گران به معلول پاسخ داده، وارد بازار می این معامله

  ادامه یابد تا جایی که منجر به کسب سود براي آنها شود.روند نزولی 
  امید به تنهایی براي من کافی نیست، شیوه بهتر معامله درك علت حرکت قیمت است.

  
  

ن نمونـه بـه شـما    ، شناسایی علت در ایاید!) (چرا که هنوز این کتاب را تمام نکرده بینید با اینکه هنوز آن را نمی
  دهد با این امید که اگر : را می Aاجازه ورود در نقطه 

  قیمت محدوده نقطهB تا مناطق هدف احتمالی در نقـاط  را بشکند: حرکت قیمت  تر و کمی پایینD 
 واضح خواهد بود. Eو 

  اگر حرکت در نقطهB  در  شکست بخورد و نتواند از آن عبور کند: فرصت کافی براي خروج از معاملـه
 سر وجود خواهد داشت. ازاي سود اندك یا به صورت سربه

  دهد. زمان وقوع را به شما میدر درك علت امکان شناسایی حرکات بالقوه پیش از وقوع یا 
  دهد. میبه شما قیمت را اصلی از حرکت پیش درك علت امکان ورود 
 دهد. درك علت امکان تشخیص زمان ادامه حرکت یا پایان حرکت را به شما می 
 توانید انجام دهید واکنش دادن بـه اتفـاقی    درك معلول به تنهایی بدان معناست که تنها کاري که می

سپس امید بـه ایـن کـه پتاسـیل سـود کـافی       معموالً پس از رخ دادن آن است،  است که رخ داده که
  همچنان در حرکت قیمت وجود دارد.

  ورها نیست، پس چیست؟حرکت قیمت، الگوها و اندیکات اگر بازار بنابراین
  اي گام برداریم. براي درك ماهیت واقعی بازارها باید در یک مسیر چند مرحله




