
جهت ارتباط می توانید از طریق کانال منتشر شده است.  Trading clubتوسط کانال  وتهیه  Mehr Traderاین مجموعه توسط بنده، 

@Mehr_Trader .در تلگرام با بنده در تماس باشید 
 

 لطفا قوانین و وضعیت مذکور را با دقت بخوانید:

 شما با مفاد و شرایط مطرح شده زیر موافقت کرده اید:

احتمال ضرر در معامله گری فارکس، کامودیتی ها و معامالت آتی بسیار زیاد است. معامله گری 
در این بازار ها همانطور که می تواند سودهای خوبی داشته باشد، ریسک بالقوه باالیی جهت از 

یتی کاموددست دادن پول دارند. شما باید به این خطرها آگاه باشید و برای معامله در بازارهای آتی و 
توانید از دست رفتن آن را ببینید معامله نکنید. این کتاب نه ها آن ها را بپذیرید. با پولی که نمی

تقاضا و نه پیشنهاد برای خرید یا فروش کامودیتی ها، معامالت آتی و هر گونه سودهای مالی 
ی شما را محدود ممکن است ضررها Stop-limit سفارشیا  Stop lossنیست. استفاده از هرگونه 

نکند و ممکن است بیشتر از مبلغی که در معرض ریسک قرار داده اید، ضرر کنید. هیچ تضمینی 
 وجود ندارد که هر حسابی سود ها و ضررهایی که در این جا بحث خواهد شد را به دست بیاورد.

م ها، یستتاریخچه هر سیستم معامله گری یا متدولوژی نشان دهنده نتایج آینده نیست. همه س
متدولوژی ها، و پترن هایی که در اینجا بحث خواهد شد صرفا به هدف به تصویر کشیدن خواهد 
بود و نباید به دید توصیه ای به آن نگاه کرد. این کتاب و هر نظری پیرامون آن صرفا جنبه آموزشی 

یسنده متوجه نو دارد. هیچگونه مسئولیتی و بدهکاری بابت معامالتی که در آن سود یا ضرر میکنید
)و مترجم( این کتاب نخواهد بود. هر معامله ای که انجام می دهد به طور کامل با قبول ریسک آن 
 توسط خودتان انجام دهید. باید با بروکر یا مشاور مالی خود قبل از انجام هر معامله مشورت کنید. 

تواند بسیار باال باشد، لذا  احتمال ضرر در معامله گری فارکس / معامالت آتی / کامودیتی ها می
 شما باید درنظر بگیرید که آیا معامله گری با توجه به وضعیت مالی شما مناسب است یا خیر؟

اختیار معامله و ارزهای دیجیتال  معامالت آتی، فارکس، سهام،معامله گری در سلب مسئولیت: 
برای هر کسی مناسب نیست. احتمال ضرر فراوانی در معامله گری این بازار ها وجود دارد. ضرر 
ممکن است و حتما اتفاق می افتد. هیچ سیستم و متدولوژی به وجود نیامده که بتواند سود را 

 تضمین کند و از ضرر رهایی بخشد. 

بر این که اطالعات به دست آمده سود تولید می کند و یا از ضرر جلوگیری  هیچ تضمین یا داللتی دال
 می کند، وجود ندارد.
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 : حمایت و مقاومت1فصل 

 (Support and Resistance Zone)نواحی حمایت و مقاومت  1.1

حمایت به ناحیه ای گفته می شود که سعی می کند که قیمت را نگه دارد تا این که به پایین رفتن 
بیشتر ادامه دهد. حمایت باعث می شود که قیمت به باال برگردد و به بهترین مکان برای خرید 

 تبدیل شود.

مقاومت ناحیه ای است که در مقابل حرکت قیمت می ایستد و از حرکت بیشتر آن جلوگیری می 
کند. مقاومت باعث می شود قیمت به سمت پایین حرکت کند و به بهترین مکان برای فروش 

 بدیل شود.ت

گیرند که تعداد بیشتری از آن نوع سفارشات در آنجا وجود دارد این نقاط به این دلیل شکل می
 )خرید یا فروش(.

 
 پس در شکل چارت خطی به صورت زیر دیده می شود:
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 سپس، ما آن را تبدیل به چارت کندل استیک می کنیم. به مانند شکل زیر:

 
( مشاهده می شود که قیمت بعد از برخورد به سطوح NZDCAD D1)چارت در مثال زیر  

( و این نقطه برای خرید مناسب Rejectionحمایتی واکنش نشان داده و پس زده می شود )
 می باشد.
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( مشاهده می شود که قیمت بعد از برخورد به سطوح حمایتی Btcusdt h1در مثال زیر چارت ) 

( و نقاط مشخص شده برای Rejectionشود ) و مقامتی واکنش نشان داده و پس زده می
لا و آیا اصدر مورد شکست های جعلی و آیا اصلا این شکست ها جعلی هستند یا خیر خرید و فروش مناسب می باشد. 

 .خواهیم کردمباحث پیشرفته تر صحبت  در ادامهشکست جعلی وجود دارد، 
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 (Support and Resistance levelسطوح حمایت و مقاومت ) 1.1

سطوح حمایت و مقاومت به صورت جزئی تر هستند و با نواحی متفاوتند. سطح، سطح است و 
 ناحیه، ناحیه. تلفظ آن ها متفاوت است و اما چه فرقی دارند؟

یک چارت خطی در هر تایم فریمی یا در هر نمادی باز کنید، خطوطی که قیمت پس زده شده 
 است را عالمت بزنید:
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چارت کندل استیک تغییر دهید، خطی که ما مشخص کردیم، با بازشدن/بسته شدن سپس به 
 کندل یکی است. این سطح حمایت یا مقاومت است:
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 قدم اول: در یک چارت خطی عالمت گذاری کنید

 
 قدم دوم: آن را به چارت کندل استیک تغییر دهید.

 قدم سوم: نواحی و سطوح حمایت و مقاومت را مشخص کنید.
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توان از چندین خط حمایت و مقاومت استفاده کرد. برای تعیین خطوط حمایت و همچنین می

کرد و نقاطی که قیمت برگشت داده شده را با خطوط افقی  zoom outمقاومت می توان چارت را 
 مشخص کرد.

 (Reversalقانون نقض )برعکس شدن( ) 1.1

قانون نقض زمانی اتفاق می افتد که یک حمایت به مقاومت و یا بالعکس تبدیل شود. قانون نقض 
 زمانی اتفاق می افتد که یک شکست در سطوح یا نواحی حمایت یا مقاومت اتفاق می افتد. 

 تبدیل حمایت به مقاومت 1.1.1

زمانی اتفاق می افتد که قیمت  SBR( یک ستاپ برای فروش است. SBRتبدیل حمایت به مقاومت )
 به طور موفقیت آمیز سطح حمایتی را بشکند و به سطح مقاومت پولبک بزند.

زمانی که سفارشی در این سطوح باقی نماند، قیمت از آن ها عبور می کند و گفته می شود حمایت 
 یا مقاومت شکسته شده است. 
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حمایت را که توسط قیمت شکسته می شود  پس در مرحله اول، یک نمودار خطی باز کنید و سطوح
 را مشخص کنید.

 
 سپس، به نمودار کندل استیک تغییر دهید:

 
 (RBSتبدیل مقاومت به حمایت ) 1.1.1

زمانی اتفاق می افتد که قیمت  RBS( یک ستاپ برای خرید است. RBSتبدیل مقاومت به حمایت )
 به طور موفقیت آمیز سطح مقاومت را می شکند و به حمایت پولبک خواهد زد.



جهت ارتباط می توانید از طریق کانال منتشر شده است.  Trading clubتوسط کانال  وتهیه  Mehr Traderاین مجموعه توسط بنده، 

@Mehr_Trader .در تلگرام با بنده در تماس باشید 
 

 

یا پرچم در همان تایم فریم  flagزمانی که شکست در خطوط حمایت یا مقاومت اتفاق می افتد، یک 

 شد. خواهد داده توضیحپرچم ها در آینده در مورد پایین تر تشکیل می شود.  های یا تایم فریم

پس در قدم اول، یک چارت خطی باز کنید و سطح مقاومت را که توسط قیمت شکسته شده است 
 را مشخص کنید:

 
 سپس، به چارت کندل استیک تغییر دهید:
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شود یک تصور اشتباه وجود دارد که هر چه تعداد دفعاتی که قیمت از یک سطح برگشت داده می

ها نوسان کند، یک تصمیم گیری برای تر است. هر بار که قیمت در آنبیشتر باشد، آن سطح قوی

شود. اما همانطور که گفته شد قیمت در این سطوح روی ارزش قیمت از نظر گران یا ارزان بودن می

برگشت داده می شود، به این دلیل که یک دسته از سفارشات بیشتر از دسته دیگر در آنجا وجود 

دارد. هر بار که قیمت این سطوح را می بیند، سفارشات مصرف می شوند. در برخی نقاط قیمت از 

کند، زیرا سفارشاتی در جهت عکس باقی نمانده و این باعث شکست آن سطح ها عبور میآن

 شود. / مقاومت( می)حمایت 

( مشاهده می شود که قیمت بعد از شکست سطح حمایتی USDCHF W1در مثال زیر چارت ) 
 .به آن پولبک زده و سطح نقش مقاومتی را برای قیمت ایفا کرده است
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( مشاهده می شود که قیمت بعد از شکست سطح مقاومتی BTCUSD H1در مثال زیر چارت ) 

 نقش حمایتی را برای قیمت ایفا کرده است.به آن پولبک زده و سطح 
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بررسی شده است. خطوط حمایت و ( USOIL H1( و )BTCUSD H1در دو مثال زیر چارت های ) 

 مقاومت رسم شده است و توضیحات بر روی چارت آمده است.
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جعلی  گردد، این شکستبسیاری از مواقع، قیمت از یک سطح عبور می کند و دوباره به آن باز می

(Fake Break-out نامیده می شود. دلیل ساده آن این است که قیمت به دنبال نقدینگی می )

 شده تامین می شود،  breakoutگردد و نقدینگی از شکست سطوح و به دام انداختن معامله گران 

  استاپ آن ها زده می شود و تغییر جهت می دهد.

در مباحث  برای یادگیری دارند، میتونید از ویدئوهای آموزش ایشون استفاده کنید.آقای خاکستر در این زمینه ایده های جالبی 

 پیشرفته، توضیح بیشتری داده خواهد شد.
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 : اصول عرضه و تقاضا1فصل 

 (SnD) عرضه و تقاضا بر اساس : سیستم تریدینگ1.1

ناحیه  2بیان کرد. به طور کلی سم سیدن برای اولین بار تریدینگ بر اساس عرضه و تقاضا را 
 وجود دارد که ناحیه فروش در منطقه عرضه و ناحیه خرید در منطقه تقاضا است.

 قانون برای ترید عرضه و تقاضا: 5

 همیشه به سمت چپ چارت نگاه کن .1
 در منطقه عرضه بفروش .2
 در منطقه تقاضا بخر .3
 همیشه استاپ الس بذار .4
 را فراموش نکن 4و  1،2،3هرگز قوانین  .5

 شناخته شوند: SnDحرکات مهمی که باید در ترید 

 رالی: خریداران بیشتر از فروشندگان 
 دراپ: فروشندگان بیشتر از خریداران 
 بیس: تعادل میان خریدار و فروشنده 

 

 : بیس های ادامه دهنده1.1.1
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بیس ادامه دهنده، بیسی است که جهت اولیه حرکت قیمت را قبل از تشکیل بیس ادامه می 
-بیس-( در ناحیه عرضه و رالیDBDدراپ )-بیس-نوع بیس ادامه دهنده وجود دارد: دراپ 2دهد. 
 ( در ناحیه تقاضا.RBRرالی )

 
یک ناحیه عرضه برای ستاپ  DBD( آورده شده است. DBDدراپ )-بیس-در زیر مثالی از دراپ

ناحیه های فروش است. کندل صعودی )بیس( که سعی میکند در مقابل قیمت مقاومت کند 
خرید و فروش خوبی ایجاد کرده است. قیمت به ناحیه باالنس بازمیگردد و سپس جهت قیمتی 

 دراپ را ادامه می دهد. به زبان ساده، قیمت بیسی را که شکسته را دنبال می کند.

 
یک ناحیه عرضه برای ستاپ خرید  RBR( آورده شده است. RBRرالی )-بیس-در زیر مثالی از رالی

است. کندل نزولی )بیس( که سعی میکند در مقابل قیمت مقاومت کند ناحیه های خرید و 
فروش خوبی ایجاد کرده است. قیمت به ناحیه باالنس بازمیگردد و سپس جهت قیمتی رالی را 

 ادامه می دهد. به زبان ساده، قیمت بیسی را که شکسته را دنبال می کند.
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را  RBRیک حرکت  ابتدا قیمتمشاهده می شود که  (LTCUSD 1Dچارت ) زیر، مثالدر  

. دقت شود که هر دو بیس تقریبا در را تشکیل داده است DBDتشکیل داده و سپس حرکت 
 یک محدوده قیمتی تشکیل شده اند. 

 

 برگشتیبیس های  1.1.1

نسبت به زمان قبل از تشکیل  بیس های برگشتی، بیس هایی هستند که جهت حرکت قیمت را
( به عنوان منطقه RBDدراپ )-بیس-نوع بیس برگشتی وجود دارد، رالی 2بیس تغییر می دهد. 

 ( به عنوان منطقه تقاضا.DBRرالی )-بیس-عرضه و دراپ
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یک منطقه عرضه برای ستاپ  RBD( را مشاهده می کنید. RBDدراپ )-بیس-در زیر مثالی از رلی

فروش است. در وضعیت دراپ بازار، قیمت مقابل رالی می ایستد و یک کندل انگولفینگ نزولی 
تشکیل می دهد و به حرکت دراپ ادامه می دهد. زمانی که قیمت برمیگردد، قیمت جهت حرکت 

 د.رالی را تغییر می دهد. به زبان ساده، قیمت بیسی را که شکسته دنبال می کن

 
یک منطقه تقاضا برای ستاپ  DBR( مشاهده می کنید. DBRرالی )-بیس-در زیر مثالی از دراپ

می ایستد و یک کندل انگولفینگ صعودی  دراپبازار، قیمت مقابل  رالیخرید است. در وضعیت 
تشکیل می دهد و به حرکت رالی ادامه می دهد. زمانی که قیمت برمیگردد، قیمت جهت حرکت 

 تغییر می دهد. به زبان ساده، قیمت بیسی را که شکسته دنبال می کند.رالی را 
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را  DBR( مشاهده می شود که قیمت ابتدا، یک حرکت XAUUSD 1Dدر مثال زیر، چارت ) 

که  RBRرا تشکیل داده است. بعد از آن، یک  RBDتشکیل داده و بالفاصله بعد از آن حرکت 
 حرکتی ادامه دهنده است را تشکیل داده است.

 

 RBD( مشاهده می شود که قیمت بعد از تشکیل حرکت XAUUSD 1Dدر مثال زیر نیز چارت ) 
دیگر را نیز تشکیل داده  RBDدوباره به سمت بیس تشکیل شده حرکت کرده و یک حرکت 

 است. 
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 (Swapجابجایی )منطقه  1.1

ایست که قیمت با مناطق عرضه و تقاضا تطابق ندارد )به آن جواب نمی منطقه جابجایی، منطقه 
 دهد!!(

برای مثال، خریدار ماهی )تقاضا( به اندازه ای ماهی خریده است که ظرفیت ماشین خود را تکمیل 
 کرده است، پس خریدار ماهی به شهر می رود و حال او یک فروشنده ماهی )عرضه( است.
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تریدرهایی در این سطح میدونن که بازار گاهی اوقات استاپ لاسشون رو خواهد زد، اما نگاه کنید که حتی 

 برآیند معاملاتیشون مثبته.
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( را مشاهده می کنید که ابتدا ناحیه عرضه پس از تشکیل XAGUSD 4Hدر مثال زیر، چارت ) 

ل شده تبدیکالستر به ناحیه تقاضا تبدیل شده است. سپس ناحیه تقاضا به ناحیه عرضه 
 ( وجود دارد.Swapاست. دو نقطه به عنوان منطقه جابجایی )

 

 چگونه مناطق عرضه و تقاضا را رسم کنیم 1.1

 می شود. DBRو  RBR ،DBD ،RBDمنطقه عرضه و تقاضا داریم که شامل  4به طور کلی 

 نکته برای پیدا کردن بیس:سه 

 دراپ یا رالی قابل توجه 
 بیس باقی نمانده باشد زمان زیادی کندل در ناحیه 
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  بیسی که هنوزfresh  است )به این مفهوم که قیمت بعد از تشکیل بیس دوباره به آن
 محدوده نرسیده است(

 
 اصول بیس:

 زمانی که قیمت برای تشکیل بیس صرف می کند: (1

 
در زیر مثالی از قیمت را مشاهده می کنید که زمان بسیار کمی را در داخل بیس بوده است. یک 

ساعت زمان برای می برد، که قیمت برای تشکیل بیس و شکست آن حدود  H4 ،4کندل در تایم 
 ساعت زمان صرف کرده است. 12
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برای  H4کندل  6تصویر زیر نشان می دهد که قیمت زمان زیادی را در بیس صرف کرده است. 

شکست بیس تشکیل شده زمان برده شده است. ورود به این ناحیه تا حدودی ریسکی است، 
 احتمال جواب ندادن قیمت وجود دارد.

 
وضوع، این بیس را به در تصویر زیر قیمت در بیس در زمان بسیار طوالنی توقف داشته و این م

 عنوان محلی برای ورود ضعیف می کند.
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تشکیل داده است که این  DBD( مشاهده می شود که XAGUSD 4Hدر مثال زیر، چارت ) 

ساعت و صرفا با یک کندل شکسته می شود و نشان از قدرت بیس  4بیس پس از صرف زمان 
 دارد. همچنین میزان ریزش پس از شکست بیس قابل مالحظه است.

 
تشکیل داده است که این  RBD( مشاهده می شود که NZDCAD 4Hدر مثال زیر، چارت ) 

اعته شکسته شده است و نشان از ضعف نسبی آن دارد. س 4کندل  5-4بیس پس از صرف 
 همچنین میزان ریزش پس از شکست چندان قابل مالحظه نیست.
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 قدرت قیمت پس از شکست بیس (2

 
زیباترین بیس زمانی تشکیل می شود که بعد از شکست با کندلی قابل توجه و قوی همراه شود 

 فروش بزرگ در بازار است.های )مانند شکل زیر(. این نشان دهنده سفارش
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بیسی که در شکل زیر نشان داده شده است، برای شکست چندین کندل نیاز داشته است و کندل 

های شکست نیز قابل توجه نبوده اند. کندل های نزولی نشان می دهند که خریداران همچنان 
یر به نند شکل ز های فروشی که بیس را شکسته اند مقابله کنند. بیس مامی توانند با سفارش

 قدرت بیسی با ریزش قوی نیست.

 
بیس مانند شکل زیر، بیسی بسیار ضعیف است. کندل های زیادی برای شکست بیس مورد نیاز 

بوده و عالوه بر آن، کندل های صعودی ای وجود دارد که قیمت را به سمت بیس حرکت می دهد 
 با سفارش های فروش مقابله کند.و این نشاندهنده این است که قدرت خریداران می تواند 
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 (Freshدست نخورده بودن بیس ) (3

 

 
بهترین بیس، بیس دست نخورده است. این بیس ها هنوز سرشار از سفارشاتند. این نوع بیس 

 زمانی که قیمت به آن بر می گردد، احتماال پاسخ خواهد داد. 
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چند، این نوع بیس همچنان پتانسیل این نوع بیس به اندازه بیس دست نخورده قوی نیست. هر 

خوبی برای ورود دارد زمانی که با سطوح عرضه و تقاضا ترکیب شود. این نوع بیس هم می تواند 
 به قیمت پاسخ دهد و هم می تواند قیمت در آن نفوذ کند.
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این نوع بیس پوشش داده شده یا از سفارشات تخلیه شده است )انگلف شده(. برای ورود نباید 

 این نوع بیس استفاده کرد زیرا بسیار ریسک نفوذ زیادی دارد. از

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



جهت ارتباط می توانید از طریق کانال منتشر شده است.  Trading clubتوسط کانال  وتهیه  Mehr Traderاین مجموعه توسط بنده، 

@Mehr_Trader .در تلگرام با بنده در تماس باشید 
 

 : ساختار بازار1صل ف

شکل حرکت می کند: روند صعودی  3یک شکل اولیه از حرکات بازار است. بازار در  ساختار بازار
(uptrend( روند نزولی ،)Downtrend( و خنثی )Sideway - range اصول بازار خارج از این سه .)

 شکل نیست.
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التر از قله های قبلی و دره های یک روند صعودی شامل یک رالی است که توسط قله های با
 پایین تر از دره های قبلی است، تشکیل شده است و بالعکس برای روند نزولی. 

ماهیت این ساختار  ( دره ها و قله ها در یک محدوده قرار می گیرند.sidewayدر یک روند خنثی )
 عدم تشکیل سقف و دره های جدید است.

چ البته بازار هیدر روند صعودی باید دیدگاه خرید و در روند نزولی باید دیدگاه فروش داشته باشیم. 

 وقت به قشنگی این شکلایی که می بینید نیست.

 در چارت زیر یک روند صعودی را مشاهده می کنید:

 
رفته و ( باالتر از قله های قبلی صورت گHHهمینطور که مشاهده می کنید، قله های جدید )

 همینطور دره های جدید.

 در چارت زیر یک روند نزولی را مشاهده می کنید:
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 sidewayرا مشاهده می کنید. سخت است که یک چارت زیبا از یک  sidewayدر چارت زیر یک 
 خوب پیدا کرد ولی در زیر یک مثال خوب را میبینید.

 
بعد از شکست روند خنثی )( شروع ( را مشاهده می کنید که BTCUSD 1Hدر مثال زیر چارت ) 

یک حرکت صعودی را داریم به صورتی که قله های جدید باالتر از قله های قبلی و دره های 
جدید نیز باالتر از دره های جدید هستند.

 
( را مشاهده می کنید در ادامه چارت مثال قبلی است. BTCUSD 1Hدر مثال زیر نیز، چارت ) 

یک روند نزولی شروع شده است. پس ازین روند صعودی،  روند صعودی خاتمه یافته و
 در بازار تشکیل شده است. Sidewayچندین دوره 
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 الگوهای چارت 1.1

الگوهای چارت، اشکال مشخصی هستند که توسط قیمت در بازار تشکیل می شوند. الگوهای 
سر و شانه تمرکز  الگوی خاص یعنی کواسیمودو و 2زیادی تاکنون کشف شده اند، اما من بر روی 

 می کنم.

 (HNSسر و شانه ) 1.1.1

سر و شانه یک الگوی چارتی است که یک شانه چپ، یک سر و یک شانه راست دارد. آن را می 
قبلی خود )قبل از تشکیل شانه  lowمشاهده کرد. سر و شانه در  sidewayتوان در روند ها و در 

 نکرده( engulfراست( نفوذ نکرده است. )

 
 چارت به شکل زیر دیده می شود. در شانه راست می فروشیم.در 
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 برای خرید صرفا نیاز است که چارت را برعکس کنیم.

 

 (QMکواسیمودو ) 1.1.1

کواسیمودو یک الگوی چارت است که شانه راست و چپ و یک سر دارد. این الگو نیز در روند و 
sideway  می تواند دیده شود. تفاوتQM وجود نفوذ در  با سر و شانهQM ( .استEngulf )کرده 

 در مباحث پیشرفته به صورت مفصل تر صحبت خواهیم کرد. QMدر مورد 
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 در چارت زیر در شانه راست می فروشیم:

 
 برای خرید، صرفا نیاز است که چارت را برعکس کنیم:
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را تشکیل  QM( را مشاهده می کنید که قیمت الگوی USDCHF 1Hدر مثال زیر، چارت ) 
و سپس یک  Higher High. بعد از آن یک lowو سپس یک  highداده است. ایجاد یک 

Lower low یعنی در( .low  و سپس حرکت به سمت بیس ایجاد شده از )قبلی نفوذ کرده
 حرکت اول و بعد از آن ریزش آغاز شده است.

 

 قانون نقض )برعکس شدن( در ساختار بازار 1.1

در یک روند صعودی یا نزولی قرار دارد، اتفاق می افتد. حرکتی ایجاد می شود که به زمانی که بازار 
آن چرخش حمایت به مقاومت و چرخش مقاومت به حمایت گفته می شود. در تئوری تقریبا 

 شبیه مسائلی است که در مورد حمایت و مقاومت در فصل یک گفته شد.
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 این ستاپ فقط زمانی که بازار حالت روندی دارد اتفاق می افتد. 

 در چارت زیر مثال آن را میبینید.

 
 (Clean breakoutحتما باید شکست به طور کامل انجام شود. )
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( را مشاهده می کنید که در یک روند نزولی چندین USDCHF 1Hدر مثال زیر، چارت ) 

(. توجه داشته SRFتشکیل مقاومت داده است )مرتبه حمایت های خود را شکسته و 
 باشید که شکست ها باید به صورت کامل انجام گیرند.

 

( را مشاهده می کنید که در یک روند صعودی چندین USDCHF 1Hدر مثال زیر، چارت ) 
(. توجه داشته RSFمرتبه مقاومت های خود را شکسته و تشکیل حمایت داده است )

 به صورت کامل انجام گیرند. باشید که شکست ها باید
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در ناحیه ای که خطوط حمایت و مقاومت شکسته می شوند، پرچم تشکیل  RSFو  SRFنکته تکمیلی: در زمان 

 می شود.
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 : دستکاری ها4فصل 

 Institutional Traderدستکاری های بازار، حرکاتی از بازار است که توسط تریدرهای موسسه ای )
= IT )شود. این اقدام باعث ایجاد سطح درد برای گیر انداختن تریدرهای خرده پا انجام می

برای پر کردن  افتد؟( می شود. اما چرا این اتفاق میMaximum pain level = MPLحداکثری )
 سفارشات.

 QMسطح  4.1

نقاط همچنان در  QM( اتفاق می افتد. Sidewayمعموال در روند خنثی ) HHLLکواسیمودو یا 
افتد. در آن جا ما دنبال نقاط ورود بر خالف حرکت بازار هستیم. باالی ساختار بازار نیز اتفاق می

صحبت خواهیم  QMدر فصل قبلی در مورد ساختار بازار صحبت کردیم، و اکنون در مورد سطح 
 کرد.

QML  یا سطحQM  یکی از سطوحی است که برای گذاشتن سفارشlimit  .برای نقطه ورود است
عالقه مند است تا برخالف ایده "روند دوست ماست" یا "روند را  QMحاال چرا قیمت انقدر به سطح 

 عمل کنیم؟دنبال کنید" یا "هیچ گاه بر خالف روند معامله نکنید" 

QML  یک خط است که سفارشات با نقد شوندگی باال در آن قرار دارد. اگر شما می خواهید در
تریدرهای خرده  %55له گری حرفه ای شوید، باید مانند تریدرهای موسسات فکر کنید و نه معام

الت نیست بلکه  1پا. زمانی که نقطه ورود موسسات پوزیشن های بزرگی دارند، منظور از بزرگ 
 الت های زیاد است، آن ها نیاز دارند تا حد ضرر تریدرهای خرده پا را بزنند.

 ضرر: یک تعریف خالصه از حد

 حد ضرر فروشنده ها = حد خرید 
 حد ضرر خریداران = حد فروش 

در تجارت فروش در قیمت ارزان و خرید در قیمت گران یک عمل نامناسب است، اما این کاری 
است که تریدرهای خرده پا انجام می دهند. آن ها حد ضرر خودشان را در نقطه ورود موسسات 

 قرار می دهند.

 دواتفاق کواسیمو 4.1.1

اولین دستکاری موسسات است.  QMLاتفاق کواسیمودو به تنهایی یک دستکاری است، برای من، 
 و حذف تریدرهای خرده پا در این ناحیه هستند. QM  آن ها در پوزیشن برای حفظ سطح

: زمانی که یک چرخش بزرگ اتفاق می افتد، گاهی همراه با سیگنال کندل برگشتی، تریدرهای 1
SNR .وارد بازار می شوند 
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قرار می  SNR: تریدرهای پولبکی و شکست، سفارش خریدر را در نقطه حد ضرر تریدر های 2

 دهند.

 
ثر کند. اک: سفارش بزرگ وارد می شود و از سفارشات تریدرهای شکست و پولبک استفاده می3

ار شدند، حال اشتیاق خود تریدرها در سطح درد حداکثری هستند. کسانی که ابتدا با طمع وارد باز 
 را برای ورود به بازار به علت ترس از دست داده اند. بازار از ترس و طمع ایجاد شده است.

 
برد. بنابراین قیمت به سمت نقطه تصمیم گیری اولیه : اکنون بازار در وضعیت آرامش به سر می4

 باز می گردد تا چرخش اولیه را انجام دهد.
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 QMراه های شناسایی سطوح  4.1.2

 
 قیمت باید در یک رالی باشد (1
 ( را بسازدhighسپس قیمت باید اولین باال ) (2
 ( می سازدLowسپس پایین ) (3
 ( می سازدNew highقیمت یک شکست جعلی تشکیل می دهد و یک باالی جدید ) (4
 بعد از ایجاد شکست، یک بیس مهم تشکیل می دهد (5
( اجاد New lowقبلی نفوذ می کند و یک پایین جدید ) Lowقیمت بیس را می شکند و در  (6

 می کند
 در نقطه ورود دقیق و با اولین برگشت به بیس، پوزیشن را باز می کنید. (7
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 فشردگی 4.1

فشردگی به شکل های مختلفی ایجاد می شود. گاهی اوقات به شکل یک روند، گاهی به شکل 
ک اما یک نشانه دارد که اسپای وچک تر می شود.یک پله نردبان مانند و گاهی به شکل مثلثی که ک

هایی در جهت مخالف جهت خالی کردن سفارشات برای رسیدن به منطقه عرضه و تقاضای دارد. 
 فشردگی خرید، اسپایک هایی در جهت باال و فشردگی فروش، اسپایک هایی در جهت پایین دارد.

 
 در چارت واقعی، فشردگی به شکل زیر است ...
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 MPLفشردگی قیمت در  4.1.1

 "زمان و فضا با وجود ما آمیخته شده اند"
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 –من معموال بر اساس فشردگی وارد معامالت می شوم، زیرا فشردگی اولین اندیکاتور است 
ال قیمت به ما اولین سیگنعرضه ها و تقاضاها را قبل از رسیدن به ناحیه پاک می کند ... بنابراین 

افتد و نشاندهنده فشردگی به خودی خود اتفاق نمی ر این صورتچرخش را می دهد، در غی
 دلیل دیگری برای واکنش این چنینی قیمت وجود ندارد. حرکت قیمت جلوتر از زمان است.

بر اسا فشردگی وارد شدم و هیچ اطالعی از اخبار پیرامون  USDJPYمن به تازگی به یک معامله 
ما بعد خبری منتشر شد و قیمت ریزش کرد ا هیچ اهمیتی به اخبار نمی دهم آن نداشتم و

 فشردگی قبل از خبر وجود داشت.

( تقاضا در سمت Clusterمانند چارت باال و بعضی چارت های دیگر که قبال گذاشتم، یک خوشه )
آور  چپ وجود دارد و زمانی که قیمت به صورت خوشه ای به ناحیه می رسد نتیجه خبر معجزه

 ضعف دالر یا خبر دیگری که به وجود می آید همان چیزی است که در چارت وجود داشته. 

" من اغراق گو نیستم اما این که چگونگی انطباق اتفاقات دنیا با نواحی چارت شگفت آور است" 
 )ردسورد(

 رایفشردگی به زبان ساده پروسه خالی کردن سفارشات خریداران و فروشنده ها جهت انتظار ب
 .FOMCیا  NFPخبر یا اتفاقات دنیا که حرکت کندلی را تحت تاثیر قرار می دهند مانند 

ساعت زمان برای بسته شدن و باز شدن یک کندل دیگر نیاز داریم.  TF H4 ،4برای مثال در 
قیمت در یک ناحیه فشرده می شود اما به نظر می رسد قیمت سرعت خود را کم کرده تا زمانی که 

حرکت کرده و یک جهش بزرگ اتفاق  MPLرا ببیند و به صورت اسپایک به سمت ناحیه  اثر خبر
است که ناگهان  HLو  HHروند باالرونده با ترسیم بیافتد. فشردگی گاهی اوقات مانند یک 

سفارشات فروش می رسند و باعث می شود که اکثر خریداران در دام بیافتند که حد ضرر آن ها 
 ین کال می شوند.زده می شود یا مارژ 

 
 فشردگی قیمت قبل از انتخاب ترامپ به عنوان رئیس جمهور.
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 (Fakeoutشکست جعلی ) 4.1

شکست جعلی نوعی از دستکاری بازار برای به دام انداختن تریدرهای شکست است. تریدرهای 
شکست بعد از شکست یک مقاومت یا حمایت قوی تصور می کنند که این شکست تا آخر دنیا 

خواهد داشت. اما قیمت بر می گردد و حدضرر تریدرهای شکست را می زدند. در زیر شکلی ادامه 
 بینید.از شکست جعلی را می

 
شکست جعلی باید شامل یک اسپایک باشد و این اسپایک معموال به بیس عرضه و تقاضای پیش 

 روی قیمت می رسد.
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 : کدهای سایه ها5فصل 

 R/Rکد های سایه ها، الگوهایی هستند که توسط سایه های ایجاد می شوند و نقاط ورود با 
توانید استاپ الس هایی میدهند. با استفاده از کد های سایه ها در معامله گری بهتری به ما می

 پیپ بگذارید. 1به اندازه 

 "اشتباه خود را به سرعت متوجه می شوید"

به شما موقعیت های ورود در تایم فریم های پایین با نگاه به تایم همچنین، کدهای سایه ها 
فریم های باال می دهد. کدهای سایه ها به شما سیگنال اولیه جهت تشخیص حرکت بازار را می 

 دهد.

 (ST1) 1کد تایپ 

می  ST1شود. مانند شکل پایین تشکیل می Lowو  Highزمانی است که یک سایه  ST1الگوی 
 برای ورود دقیق تر استفاده شود. SRFو  QM ،HNSاپ تواند در ست

 
 آورده شده است. ST1در زیر مثالی از استفاده 

 



جهت ارتباط می توانید از طریق کانال منتشر شده است.  Trading clubتوسط کانال  وتهیه  Mehr Traderاین مجموعه توسط بنده، 

@Mehr_Trader .در تلگرام با بنده در تماس باشید 
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 (ST2) 1کد تایپ 
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می تواند  ST2یک الگوی سایه ای است که یک سایه پایین تر از باز/بسته کندل است.  ST2الگوی 
 در زیر آورده شده است. ST2به عنوان ورود با کمترین ریسک استفاده شود. مثال هایی از 
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 (ST3) 1کد تایپ 

به این گونه است که سایه چپ و راست به یک اندازه هستند اما در میان آن ها، سایه  ST3الگوی 
 رود.به کار می ST1به عنوان تایید  ST3ای کوتاه یا بلندتر است. 
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 (ST4) 4کد تایپ 
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است، با این تفاوت که کندل ها در مجاورت یک دیگر نیستند. الگوی  ST1تقریبا شبیه  ST4الگوی 
ST4  همچنین به عنوان سایه هایQM شود.نیز شناخته می 
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 (ST5) 5کد تایپ 



جهت ارتباط می توانید از طریق کانال منتشر شده است.  Trading clubتوسط کانال  وتهیه  Mehr Traderاین مجموعه توسط بنده، 

@Mehr_Trader .در تلگرام با بنده در تماس باشید 
 

در فصل های قبلی است، با این تفاوت که  HLZیک الگوی سایه ای است که مانند  ST5الگوی 
 SRF ،Dabelاجزای زیادی مانند  ST5این بار به شکل سایه است. به طور معمول، در امتداد 

Maru دوجی یا ،FTR .وجود دارد 

 



جهت ارتباط می توانید از طریق کانال منتشر شده است.  Trading clubتوسط کانال  وتهیه  Mehr Traderاین مجموعه توسط بنده، 

@Mehr_Trader .در تلگرام با بنده در تماس باشید 
 

 

 (ST6) 6کد تایپ 
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یک الگوی سایه ای است که مشابه شکست جعلی در فصل قبلی است اما با این  ST6الگوی 
در نزدیکی بیس عرضه و تقاضا شکل  ST6تفاوت که به شکل سایه است. به طور معموال، ستاپ 

 می گیرد.
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 (ST7) 7کد تایپ 
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تاپ سمانند فشردگی در فصل قبلی است اما با این تفاوت که به شکل سایه است.  ST7الگوی 
ST7  معموال زمانی که به یک خبر نزدیک می شویم یا زمانی که در راستای ناحیه عرضه و تقاضا

 حرکت می کند، شکل می گیرد.
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