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The illiterate of the 21st century will not be those who cannot read and write, 

but those who cannot learn, unlearn, and relearn. 
—Alvin Toffler 

 
 به توانایی عدم در نیست،بلکه نوشنت و خواندن توانایی به ۱۲ قرن در سوادیبی

 .است دوباره بازآموزی قبلی،و هایآموزه ریخنت یادگیری،دور
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 :به ترتیب زیر است RSIهدف از تدریس 
 .وجود داشته باشداگر ترندی .فهم ترند غالب بازار -۲
 ها برای ورود و خروج از بازاربهرتین قیمت -۱
 بهرتین سطوح برای بازگشت اصالحی قیمت -۳
 تعیین تایم فریم غالب -۴
 شود.میچه زمانی کنرتل از دست تایم فریم غالب خارج میشود و کنرتل به زمان باالتری منتقل  -۵
 .رنداهداف قیمتی که احتامل بسیار باالی رویت دا -۶

*** 
ی زمانی هامند به آن بازار در متامی بازهعالققیمت روی چارت برآیند قدرت پولی متام خریداران و فروشندگان  -۲

 باشد. می
 !قیمت روی منودار یا منعکس کننده واقعیت است و یا بازتابنده توهم جمعی -۱
تریدری و با چه سطح از  نوعهیچ راهی وجود ندارد که از طریق قیمت بتوان متوجه این قضیه شد که چه  -۳

 باشد. ای در لحظه در حال داد و ستد )خرید یا فروش( میدانش و رسمایه
رد و اتری از یک بنگاه چندملیتی صادرات ذرت دگاهی تولید کننده ناشناس کاالیی مانند ذرت اطالعات دقیق -۴

 گاهی هم اینطور نیست. 
بی )کم( اطالعات و قلیلی از رسمایه داران غالبا مطلع تشکیل  بازار از انبوهی از سوداگران بی )کم( رسمایه و -۵

 شده است.
لی داشته وری درصدی قابل قبو هرچه رسمایه سوداگر بیشرت باشد حجم بیشرتی ترید میکند به امید اینکه بهره -۶

 باشد!
های آنجا که سوداگر با رسمایه بیشرت بدنبال سود بیشرت خواهد بود،به صورت طبیعی نگاهشان به بازهاز  -۷

 بلندتر است.
های قیمتی در بازار است،به همین دلیل سیاست موسسات مالی بزرگ دوری کردن از پرداخت مداوم لغزش -۸

 slippageچنانچه منیدانید لغزش مالی یا .)شودهایی بهره میربند که این رضر بالقوه در آن کمرنگ از اسرتاتژی
 چیست میتوانید مقاله مربوطه در ویکپدیا یا سایت های معترب دیگر جستجو کنید(

های ورود متفاوت هست. دو تریدر های متفاوت و با زماننربد میان تریدرهایی با تایم فریم نربد در بازار، -۹
 ورود منیکنند و آستانه تحمل یکسانی نیز ندارند. یا سطح تایم هفتگی یا ماهیانه لزوما در یک قیمت

یمت فریم هدایت کننده ق ای،قابلیت تشخیص تایمیکی از فاکتورهای متامیز کننده تریدر مبتدی از حرفه -۲۱
 باشد.میدر هر لحظه از بازار با توجه به رشایط و اتفاقات روز،

هر لحظه  تواند درمیقیمت .ازار  توقعی عبث و مبتدیانه استبینی از بتوقع رفتاری بخصوص و قابل پیش -۲۲
 ای انجام دهد و پیوسته در همین کار است.هر رفتار غیرمرتقبه

این عددی است که خریدار و فروشنده .قیمت هیچ معنا و مفهوم بخصوصی ندارد جز این که یک عدد است -۲۱
 در هر کرسی از ثانیه بر رس آن توافق میکنند.

ی اینکه به قابلیت ترید پیوسته سودمند برسید،نه تنها باید به توانایی تشخیص روند در هر تایم فریم برا -۲۳
 باشند. ن لحظه میآ دست یابیم،باید تشخیص دهیم که تریدرهای چه تایم فریمی محرک قیمت در 

تژی است،باید از اسرتا اگر حجم نقدینگی الزم برای ترید در تایم فریم غالب در لحظه بیشرت از سایز حساب ما
 ایم( استفاده شود.نچه که به آن عادت کردهآ ترید متفاوتی )نسبت به 

هنگام یکی از بهرتین اندیکاتورهایی که میتواند به شام کمک کند از ترید زودهنگام یا برداشت سود نا به  -۲۴
 هست. RSIجلوگیری کنید 

ی های قیمتی همسانی را رو توان پرتنمیاید،ن خو گرفتهآ با بررسی پرایس اکشن در هر تایم فریمی که به  -۲۵
RSI  .مشاهده کرد که به صورت مدام خود را تکرار میکنند و به ندرت اشتباه میکنند 
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 باشد!!!و امثالهم منی آویزهای قیمتی،پرتن های مرسومی مانند مثلث،دقت کنید که منظور ازپرتن
، (retracementب( متایل قیمت به تئوری خوداصالحی ) ،های قیمتی و در نظر داشنتالف( پرتن: با ترکیب -۲۶

های ترید سودده متداوم همه شام قادر به پیدا کردن موقعیت،،و د( مترین و مامرست فراوانRSIج( تحلیل 
 خواهید شد.

ول تئوریک اص.چی بنا شده استفیبوناتتئوری خود اصالحی بر مبنای بازگشت طبیعی قیمت به سوی مبانی  -۲۷
 های تکنیکال پیرشفته است.خود از رسفصل،های استفاده از آنچی و انواع روشفیبوناتسطوح 

ورود در آن جایز  تئوری برگشت قیمت به تریدر اطالعاتی از قدرت روند میدهد،مضاف بر آن سطوحی که -۲۸
 ست.یا اضافه کردن بر حجم پوزیشن منطقی باشد نیز بدینوسیله قابل دستیابی

 
ها را مرور کرده و نشان خواهم داد چرا اغلب کتاب RSIقبل از ادامه بحث،به طور مخترص قوانین مرسوم برای 

 شوند.های منترشه در تکنیکال کالسیک به سودآوری پایدار منتهی منیو درس
این یک اندیکاتور است که .، ابداع شد1پنجاه سال پیش توسط آقای ویلدر، یک مهندس هوافضا RSIفرمول 

 مومنتوم قیمت را دنبال میکند.
موما اینها ع.هایی نیست که آقای ویلدر منتقل کرده باشندمفاهیمی که در ادبیات کالسیک بیان میشود آموزه

 هایی بدون تحقیق از راه درست و به صورت جهادی! به آن رسیدنداست که تریدر  ایهای ساده سازی شدهراه
هایی با حامیت موسسات مالی چاپ شدند که به توده و از آنجا که عموم مردم استفاده کردند احتامال کتاب

 های معروف کار میکنند.  های کتابآموزش داده شوند.قطعا تریدرهای وال اسرتیت متفاوت از متام روش
روش ساده که برای استفاده از اندیکاتور مورد بحث در مراجع متفاوت مطرح شده است، با ذکر مثال  ۹در ادامه 

 از دالیل نارکارآمدی بحث میشوند:
 

 هایی از نزدیک شدن به سقف یا کف:نشانهـ 1
 

بسیاری .است ۳۱و برعکس آن عددی زیر  ۷۱در پیرشوی قیمت به آن میرسد عددی باالی  RSIماکزیمم عددی که 
 هستند که قطعا هیچگاه سود نخواهند کرد. ۷۱و فروش از  ۳۱از دوستان مبتدی به دنبال خرید از 

هامن  ۸۱و  ۱۱نیافتند مرزها را جابجا کرده و پس از رسیدن به  ۷۱و  ۳۱افرادی با تجربه بیشرت برای اینکه در دام 
 اشتباه باال را انجام میدهند. 
امنند و وقتی اندیکاتور به پایین و باالی محدوده فروش یا خرید آمد میالبته منتظر  رده پیرشفته تر افراد مبتدی

 و روز ۷۳به عبارت دیگر اگر اندیکاتور در روز دوشنبه .وارد ترید میشوند که این نیز محتوم به شکست است
یرقابل خدشه میفروشند! باشد،در روز چهارشنبه بازار مربوطه را با اعتامد به نفس غ ۶۸و چهارشنبه  ۷۲شنبه سه

 و عکس این کار را در محدوده پایین دنبال کرده و میخرند!
دیگر این  معنای.نکته مهم مغفول مانده اینجاست که مومنتوم همیشه قبل از قیمت به بیشینه یا کمینه میرسد*

یا فروش دارد نه ضعف نشان از قدرت خرید  ۳۱یا زیر  ۷۱جمله آن است که توانایی و عزم مومنتوم برای عبور از 
 رسید تازه موتور "قیمت" روشن میشود!!! ۷۱یا  ۳۱به   RSIوقتی .آن
 

                                                           
 های فیزیک دبیرستان بجوئید!برای درک بهرت مومنتوم یا تکانه پیشنهاد میشود مفهوم آن را در کتاب 1
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 ۷۱به عدد  RSIدالری اونس به صورت شارپی بعد از رسید  ۲۱۱افزایش 

 

  واگراییـ 2
 

یک که از سایت ایران بورس آنالین اخذ شده سعی  هست. منودار شکلِ  RSIهای ترین تکنیکواگرایی از محبوب
 در معرفی این تکنیک دارد.

درواقع .تائید نشوند RSIدهد که قدرت حرکات قیمتی بازار از سوی تغییرات اندیکاتور واگرایی زمانی روی می
های اکفدر حال تشکیل  RSIهای قیمتی باالتر است،اندیکاتور زمانی که منودار قیمتی نشانگر تشکیل سقف

کند. در کل دو نوع واگرایی وجود منیتغییرات قیمتی بازار را تائید  RSIاین یعنی اندیکاتور .تری استقیمتی پایین
 دارد:

ما تری هستند، اهای پایینها در حال تشکیل کفافتد که قیمتاین واگرایی زمانی اتفاق می واگرایی صعودی:
کند های قیمتی جدید را تائید منیکف RSIاالتری است. این یعنی در حال تشکیل کف قیمتی ب RSIاندیکاتور 

 و نشانگر تضعیف قدرت فروشندگان )حرکات نزولی( است.
های باالتری است، اما اندیکاتور دهد که قیمت در حال تشکیل سقفمیاین واگرایی زمانی روی  واگرایی نزولی:

RSI این یعنی .دهدیمهای کوتاهی را نشان اوجRSI کند و این به معنی ضعف منیهای قیمتی را تائید سقف
 قدرت خریداران )حرکات صعودی( است.
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 RSIشکل شامره یک: سیگنال واگرایی در اندیکاتور 

 
گیری است همیشه ساده است که به گذشته نگاه کرد و گفت هامنطور که از شکل شامره یک نیز قابل نتیجه

کار را کرده ولی وقتی در زمان فعل به دنبال واگرایی میگردید هیچ گاه منیدانید اینجا واگرایی بوده و قیمت فالن 
 .حاال به شکل شامره دو نگاه کنید.کجا واگرایی متام شده

 

 
از نقض شدن واگرایی.کسی که تو فلش اول وارد میشد یا استاپش میخورد یا استاپ ریسک فریش و از  ایشکل شامره دو: منونه

 حرکت اصلی جا میموند.
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شود،باور عمومی بر این است که بازگشت قیمت حتمی است. برخی میوقتی یک واگرایی روی چارت مشاهده 
ی تعداد کندل الزم برای یک واگرایی قو .باشد معتقدند بهرتین واگرایی آن است که تعداد مشخصی کندل گذشته

 کندل برشمرده شده است. ۹۱تا  ۳۱بین 
موفق برای بدست آوردن سود کم و رضرهای بزرگ تکنیکی به طور عمومی واگرایی به شکل منایش داده شده 

 است. 
 
 باشد.واگرایی هامن میرایی مومنتوم می"

 .میشوداز دید ریاضی وقتی مشتق منودار قرینه خود منودار 
 .میشوداز دید فیزیک وقتی شتاب حرکت قرینه رسعت حرکت 

 عوض کند. رادرجه روند  است تغییر منیدهد فقط ممکن راواگرایی همیشه روند 
 " متخصص مبحث واگرایی -مهندس محمد حبیب 

 

 
 دلیل درست بودن آن در ادامه مبحث توضیح داده خواهد شد..مثال باال منونه یک واگرایی درست است

 

 
 شکل شامره سه:
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 با واگرایی نشان داده شکل شامره سه،در زمان ترید در کدام سطح وارد خرید میشدید؟ سوال:
 وارد منیشوم. جواب:

 

 
 :چهارشکل شامره 
 

میشوید؟توجه داشته باشید که در دنیای واقع در کدام واگرایی وارد ترید خرید در شکل شامره چهار  سوال:
 متاسفانه آینده نحوه تحول قیمت را منیدانید!!!

 هیچکدام جواب:
 

 دلیل جواب های فوق در مباحث آینده به تدریج مشخص خواهد شد.
 

 Failure Swingsـ 3
 

 
 :پنجشکل شامره 

 
 Failure Swings: پنج شکل شامره

 باشد. می ۱تکنیکی سطح باالتر برای ترید کردن بر مبنای تکنیک واگرایی نقد شده در رس فصل 
شود که مثال برای فروش پس از مشاهده واگرایی منتظر شکسته شدن مینیمم میدر این روش به تریدر توصیه 

 FAILURE SWING POINTمبانند و پس از شکسته شدن آن سطح  FAIL POINTموسوم به  RSIاخیر 
 بفروشند.
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 :شششکل شامره 
 

برعکس مطالب مطروحه برای شکل شامره پنج در ادبیات تکنیکال کالسیک برای شکل شامره شش نیز صدق 
 میکند. 

 ارائه خواهد شد. سهدر ادامه مثال نقض و ضعف تکنیک شامره 
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 :هفتشکل شامره 
 

میبایست در ابتدای خط قرمز وارد ترید میشد و هفت گر این روش تکنیکال کالسیک،معاملهی هآموز بر مبنای 
 روز )تایم فریم( را در رضر سپری میکرد که شاید )شاید هم نه( باالخره زمانی به سود برسد.
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نکته کمرت ذکر شده در ادبیات کالسیک اینجاست که این حالت تنها تاکید میکند که این واگرایی ارزش جدی 
 گرفته شدن را دارد. 

 به شام یاد آوری میکند که با این طناب به چاه نیافتید. "حامد"
 انتخاب با شام.کشیدن ماشه ترید بر مبنای تنها مشاهده این حالت ضامن سودهای کم و رضرهای هنگفت است

 دوست محرتم!
 

 
 ۳تا  ۲: سه اسرتاتژی ورود بر مبنای دروس هشتشکل شامره 

 
 در کدام سطح وارد فروش میشوید؟،۳الی  ۲هشت،با فرض دانسنت دروس  در شکل شامره

 

 سطوح حامیت و مقاومتـ 4
 

 میتواند سطوح مقاومت یا حامیت را معین کنند.   RSIهای تحلیل تکنیکال میگویند که منودار برخی از کتاب
 گویند:میآنچه به شام 

قدرت آن را داشته  RSIبه این معنی که اگر مقدار .استبرای این منظور  ۵۱راهکار این نویسندگان معرفی سطح 
برای  ایبرسد آن را تاییدیه ۵۱به باالی  ۵۱( زیر ۲باشد که از )منطقه موسوم به اشباع فروش مطروحه در درس 

 .گیرندتغییر روند از فاز فروش به خرید در نظر می
بیاید آن را مهر  ۵۱( به زیر ۲طروحه در درس )منطقه موسوم به اشباع خرید م ۵۱برعکس آن اگر از باالی سطح 

 شامرند.میتاییدی برای تغییر روند از فاز خرید به فاز فروش بر 
 گویند: منیآنچه به شام 

توجه داشته باشید،اما نباید/نباید/نباید مترکز اصلی شام هنگام  ۵۱گوید که مهم است به سطح میبه شام  "حامد"
خريداران در بازار  تپريود مورد نظر شام،نسب تویكه  -تنها یک معنی دارد ۵۱عبور از سطح .معامله کردن باشد
بره  راحت ميتونه نقض بشه و دوباره به مسري قبلش خيلیو اين نسبت  ها بيشرت يا كمرت شدهنسبت به فروشنده

 و نبايد زياد بهش توجه كرد.
——————————————— 

 آگاهی داشته باشید،فلذا رجوع شود به مراجع دیگر. RSIه محاسبه برای درک این الزم است که از نحو 
——————————————— 
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 RSIالگوهای قیمتی بر روی ـ 5
 

یمت ها را روی قها خو میگیرند،آنشود که تریدرها با بعضی از آنمیدر تکنیکال کالسیک الگوهای زیادی تدریس 
 عبارتند از: هاترین آنمعروف.ترید میکنندرسم میکنند و احتامال به انواع مختلف بر اساس آن 

 خطوط روند
 هاها و حامیتمقاومت
 هامثلث
 آویزها
 های دوقلو و سه قلوو کفسقف 

 رس و شانه
 و ...
 

 گویند:میآنچه به شام 
های نسبتا خوبی که در برخی منابع توصیه شده این است که بجای رسم این الگوها بر روی یکی از تکنیک

متعددی این الگوها  چرا که در موارد.باشید RSIبدنبال رسم این الگوها بر اندیکاتورهای مومنتوم مانند ،قیمت
شوند میتشکیل  RSIمواردی نیز وجود دارد که این الگوها روی .قیمت"،واکنش نشان میدهند" ،زودتر ازRSIروی 
 شوند.منیگاه روی "قیمت" تشکیل یا تکمیل هیچولی 
 

 گویند:آنچه به شام منی
 :شام را تشویق میکند که "حامد"
 کنم.منیقیمت" استفاده " ترک عادت کنید،من این الگوها را هیچگاه روی -۲
 عادت کنید.  RSIبه استفاده از این الگوها روی اندیکاتور مومنتوم مخصوصا  -۱
 خرب از رشوع یک حرکت انفجاری دارید.  RSIبدانید و آگاه باشید که تشکیل مثلث یا آویز روی  -۳
 بر حذر باشید از اینکه پس از تکمیل این الگوها آن را به رسعت ترید کنید. -۴
( رخ دهد و در جهت خالف شکست الگو روی False Breakoutبسیار محتمل است که شکست دروغین ) -۵

RSI .به مسیر ادامه دهد 
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و قیمت شیب  دو خط و جایی که هر  RSIبه محل رشوع خط روند نزولی روی  XAUUSD) باال ) در چارت
 .اند را با هم مقایسه کنیدکدام سیگنال خرید صادر کرده

 

 
 ، منتظر واکنش های بعدی و مقایسه هر کدام باشید.RSI( و XAUUSDخط روند صعودی روی قیمت )

 

 اصالح تنظیامت استانداردـ 6
 

 آنچه به شام میگویند:
تر حساسیت آن به تغییرات در قیمت به ترتیب کمرت به اعدادی باالتر یا پایین ۲۴از  RSIبا تغییر پریود استاندارد 

به ستوه آمده  ۳۱یا  ۷۱به  RSIشود.تریدرهایی که این تکنیک را برگزیدند،یحتمل از عدم واکنش مییا بیشرت 
،اعداد جدیدی به عنوان حد اشباع ) که در درس ۳۵یا  ۱۲یا  ۶یا  ۹بودند.برخی نیز با توجه به عدد جدید مثال 

 اول نقد شد( تعریف کردند.
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 گویند:منیآنچه به شام 

آید،این است که رفتار دلیل اصلی که این کار را انجام میدهند و در واقع به نظر نگارنده مزیت آن بحساب می
را معموالً بزرگرت در نظر میگیرند.مثال اگر  RSIتر دوره تایم فریم پائین.قیمت را در یک تایم فریم دیگر ببینید

 است. RSI ۲۴دقیقه  ۳۱بگیرید مانند این است که در تایم مثال  ۹را  RSIدر چارت یک ساعته 
 

 به شام تضمین میدهد که برای این مقصود بهرت آن است که: "حامد"
 .چهار تایم فریم را به صورت مربع کنار هم قرار دهید -۲
 هم باشند. ۴ها مرضب ایم فریمت -۱
 .دقیقه هستند ۱۱۲۵دقیقه و  ۹۱ساعته، ۶هایی که خودم نگاه میکنم روزانه،تایم فریم -۳
 باشد. ۲۴هامن پیش فرض  RSIها عدد روی همه این تایم -۴
 استفاده میکند. hlc/3، از RSIدر فرمول  Closeحامد بجای  -۵
 

 
 آبشده
 

این زیبایی  .آیا رسم چنین خطوطی روی قیمت هم به)تصویر باال( توجه کنید RSIبه واکنش خط روندها روی 
 .ترین ابزارهاای از سادهپذیر بود؟؟استفاده حرفهامکان
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 دالر ریال
 

 آیا میشود یک  چنین خط روند  نزولی خوشگلی روی قیمت هم  رسم کرد؟؟؟ )تصویر باال(
 
 

 بر آن RSIاصالح نحوه منایش قیمت و اعامل ـ 7
 

 آنچه به شام میگویند:
 ,OPEN, HIGHرا به نحوی تغییر دهید که محاسبه بر مبنای یکی از سه پارامرت دیگر قیمت ) RSIفرمول 
LOW به غیر از )CLOSE ای در هم بشکنید و یا اینکه ساختار قیمت را از فرم چهار مولفه باشدRSI  را بر این

 شکسته اعامل کنید. ساختار درهم
 تعدادی از راهکارهای ساختارشکنی قیمت عبارتند از میانگین نسبت:

 الف( ماکزیمم به مینیمم کندل
 ب( قیمت باز شده امروز به قیمت بسته شده امروز
 ج( قیمت باز شده دیروز به قیمت بسته شده امروز

 د( یا هر نوع دیگری از رنج قیمت
 

( قیمت بسته شدن امروز در Standard Deviationمعیار ) یک رویکرد نسبتا بکر در این مقوله تعیین انحراف
بر مبنای نحوه تغییرات روزانه انحراف معیار   RSIروز )بازه( گذشته و متعاقب آن محاسبه  ۲۱میان مقدار یکسان 

 این تغییر راه جایگزین جالبی برای اندازه گیری قدرت مارکت است..است
 پسندم.من این مفهوم را بسیار می -۲
 راه بسیار موثری برای اندازه گیری قدرت مارکت است. -۱
 است. RSIها فهم خود هدف این رسی از درس -۳
 پردازم.منیفلذا به این مبحث ساختار شکنی قیمت و انحراف معیار بیش از این  -۴
 را هضم و جذب کردید به این مبحث برگردید و آن را به چالش بکشید. RSIوقتی باقی مفاهیم ارائه شده در  -۵
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 : باتوجه به دو چارت باال سوال:
 الف: روند صعودی در تایم روزانه متام شده و سقف جدید ندارد.

 ب: احتامل سقف جدید باالست و وقت فروش نرسیده است.
 منیتوان با قطعیت گفت.پ: 
 

هنوز هیچ ترند الینی را نشکسته و فعال هیچ  RSI.سقف جدید ندارد رضر میکنند کسانی که فکر میکنند جواب:
 نشانه مربهنی از ضعف روند صعودی نیست.

 
 سقف جدید: )عکس پایین(
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 در تایم هفتگی بر مبنای کلوز کندل: )عکس پایین(  RSIدو مقاومت 

 
 : )عکس پایین( hlc/3دو مقاومت در تایم هفتگی بر مبنای 
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 به آقای ترامپ چه میگویند؟ DJIAماهیانه،هفتگی،روزانه و چهارساعته روی  RSI سوال:
 الف: مشخص نیست

 ب: خرید حرام
 پ: فروش حرام
 ت: خرید حالل
 ث: فروش حالل

 
تایم فریم هنوز به حفظ خرید فکر میکنند، شانس  ۴هاق قطعی فروش در کسانی که با وجود نشانه جواب:

دقت کنید من منیگویم امکان سقف جدید وجود ندارد،بلکه میگم .زیادی برای از دست رفنت سودهایشان دارند
 / بلند مدت باشید.این وضعیتی نیست که بخواهید پوزیشن خرید خود را حفظ کنید یا به فکر ورود میان

 

 (RMIآی بهینه یافته آلتمن )اسآرـ 8
 

 RSIتصور او بر این بود که نوسانات .آن تغییر داد ایرا با هدف افزودن به خواص تکانه  RSIراجر آلتمن فرمول 
 بین مناطق "موسوم" به اشباع خرید و فروش ناپیوسته است.

حساب میکند،ولی فرمول آلتمن ” کندل به کندل“را  gain/lossتغییرات نسبت  RSIتفاوت در این است که 
 مین در گذشته را حساب میکند.  nتغییرات از 

 شهرت یافته است. RMI(Relative Momentum Index)این فرمول جدید در تحلیل تکنیکال با نام   
 سلف خود را ندارد.پسندند چرا که ساختار زیگ زاگی میاز تحلیلگران این روش را بیشرت  ایپاره
است.کتب  ۲۴نگری و دوره عقب ۳باشم ترجیحم استفاده از ثابت  RSIوقتی که من بدنبال صاف کردن حرکات  

 اند.بعنوان ثابت کرده ۱۵یا  ۲۴، ۹، ۷مختلف توصیه به استفاده از اعداد
https://www.motivewave.com/studies/relative_momentum_index.htm 

 

 
 

 استفاده از آن برای تعریف نحوه ترید نیست.  RMIهدف از گفنت 

https://www.motivewave.com/studies/relative_momentum_index.htm
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 کارهای زیادی با این اندیکاتور میتوان انجام داد. 
تری تجهیز میشود،میتوانید دوباره به این درس برگردید و آن روش بتدریج که توپخانه شام به اسلحه های مدرن

 اعامل کنید.  RMIهای جدید را بر 
د در این کانال به قله خاصی منیرسی.دقت داشته باشید که این کانال به درد افرادی با روحیه جستجوگر میخورد

میکنید و در طی مسیر از دیدن بلکه هامنند طبیعت نوردی بر خالف مسیر آب به سوی قلل نامشخصی حرکت 
 ربید و گهگاهی قزل آال صید و کباب میکنید. میمناظر،حیوانات،گیاهان لذت 

ال شود که در حبه علت استفاده از ثابت هموارسازی در فرمول، یک تاخیر زمانی به حرکت اندیکاتور اعامل می
آشنا  Momentum Discrepancy Reversal Pointsاما،کمی جلوتر که با مفهوم  .خوردمنیحارض به درد ما 

 بعنوان یک فیلرت استفاده کنید. RMIمیشوید،میتوانید از خاصیت 
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خط روند را که مقاومت بود شکسته و در حال عودت به آن است،آیا ممکن است این خط به عنوان  RSI سوال:
 حامیت عمل کند؟

 الف: بله
 ب: خیر

 پ: منیتوان گفت
 

 تر بدنبال نقطه ورود برای خرید هستم.های پاییندر تایم فریم.پاسخ من هم بلی است جواب:
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 روی قیمت.)چارت باال( Momental linesمثال خوبی برای استفاده از 

ها ن خط که ای نیز امکانپذیر است،اگر درست مترین کنید خواهید دید RSIدقت داشته باشید چنین کاری روی 
 خواهند شد.در انتهای روند  همگرا 

 

 
 و منایش خطوط مومنتوم روی قیمت RSIمثال: خط حامیت روی 

 

 (Morris Modiffied RSIآر اس آی تغییر یافته موریس )ـ 9
 

 میباشد.   RSIاین آخرین درس از معرفی مقدمات الزم برای شناخت 
 

 بر سطوح متوسط و پیرشفته استفاده از این اندیکاتور مومنتوم،متمرکز میشویم.  RSIفصول بعدی 
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استفاده میکند ولی فرمول آقای ویلدر از یک میانگیم  از یک میانگین متحرک منایی  RSIآقای ویلدر مبدع 
اگرایی و احتامال میشود و تعداد بیشرتی و  RSIدار شدن ساختار این کار باعث دندانه.متحرک ساده استفاده میکند
 موقعیت ترید فراهم میکند.

 های تکمیلی:لینک
https://www.mql5.com/en/market/product/4182 

 
*** 

تکنیک عبارتند  ۹این .که بیشرتین میزان معروفیت را دارند معرفی و نقد شدند RSIتکنیک استفاده از  ۹تا اینجا 
 از:

 عالئم سقف یا کف -۲
 واگرائی های ساده -۱
۳- Failure Swings 
 حامیت یا مقاومت سطوح -۴
 RSIالگوهای قیمتی روی  -۵
 اصالح تنظیامت استاندارد -۶
 بر این ساختار جدید قیمت RSIاصالح نحوه منایش قیمت و اعامل  -۷
 فرمول تغییر یافته آلتمن -۸
 فرمول تغییر یافته مورریس -۹
 

که تعداد  زیادی از شام عزیران با نکات ارائه شده تا االن دچار رسدرگمی شده باشید، مخصوصا قابل درک است 
گفتم و نشان دادم که  شود که من به شاممیخو گرفته بودید.رسدرگمی از آن ناشی  RSIهای متداول اگر با روش

 معروف اشتباه است. های مطرح شده در کتب بعضاً خیلی از آموزه
وقتی .شام این است که قبل از استفاده از هر اندیکاتوری سعی در مطالعه اساسی آن داشته باشیدتوصیه من به 

ناخت مانند ش.که این زمان و انرژی را هزینه کردید و ابزار خود را شناختید،آن را هامنگونه که هست قبول میکنید
 پذیرند چون شناخت دارند. میوالدین به فرزندان که بد و خوب را با هم 

مهم هستند ولی در دید شام این  RSIدر استفاده از ۷۱و  ۳۱برای مثال اینکه اگر همه دنیا هم بگویند اعداد 
 بندرت رخ میدهد آن را دور بریزید. 

باید “ام که وقتی از یک اندیکاتور استفاده  میکنند میگویند خیلی از تریدرها )غیر ایرانی را میدانم( را دیده
خصوصاً آنها که از روشهای اینرتنتی یا کتابی و بدون انجام تحقیق رشوع .”نباید اونطور میشد“یا ” اینطور میشد

کرده  "الن طورف"رفتار میکرد چون اندیکاتور ” باید اینطور“به استفاده از اندیکاتور میکنند،مدام میگویند قیمت 
 است.

 

 جمع بندی
 
 باور داشتند:  RSIم در مورد دروغی که بیشرت تریدرهایی که من برخورد کرده ۲۱
 یک واگرایی نزولی نشانه امتام روند صعودی قیمت است.ـ ۲
 یک واگرایی صعودی نشانه امتام روند نزولی قیمت است. ـ۱
 "قیمت" شوند،زمان بر خواهد بود( واگرایی ها برای اینکه باعث تغییر روند)    
 دااقل اینکهح یاباید رشوع به جسستجو یا اخذ موقعیت فروش کنیم  ۷۱وقتی آر اس ای عموما به حوالی ـ ۳
 شویم. خرید خارج از    

https://www.mql5.com/en/market/product/4182
https://www.mql5.com/en/market/product/4182
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 رسید وقت جستجو برای موقعیت خرید یا خروج از موقعیت فروش است. ۳۱وقتی آر اس آی به حوالی ـ ۴
 موقعیت باشید. است،اگر خرید ندارید در رصد یکست نشانه قدرت خرید ۵۱ مادامیکه آر اس ای باالیـ ۵
 موقعیت باشید. ست نشانه قدرت فروش است،اگر فروش ندارید در رصد یک۵۱ مادامیکه آر اس آی زیرـ ۶
 اتفاق مهم و قابل توجهیست.   Failure swing ـ۷
 آر اس ای قادر به تعیین جهت روند نیست چون تنها یک اندیکاتور مومنتوم است.  ـ۸
 آر اس ای قادر به تعیین تغییر جهت روند نیست چون تنها یک اندیکاتور مومنتوم است.  ـ ۹
 آر اس آی قادر به تعیین هدف بعدی قیمت نیست. ـ ۲۱
 

 یم.ندارقیمت" چنین محدودیتی " میباشد،ولی در مورد ۲۱۱تا ۱محدوده   RSIبازه نوسان  
اده ی استفآ در ادامه مسیر از مفاهیمی که تاکنون معرفی شده استفاده میکنم تا نشان دهم که چگونه از آر اس 

 کنید که به صورت پیوسته سود کنید.
 مقدار سود و درجه پیوستگی بستگی دارد به:

 فردیالف( کیفیت و تبحر تحلیل تکنیکال 
 ب( میزان تسلط بر روان خود

 
 هر از گاهی یادآوری میکند: استاد عزیزی دارم که

 چهار خصلت  اصلی معامله گری 
 ورآ توهم  -۲ 
 بی برکت   -۱
 ور آ فساد  -۳
 شخصیت سوز -۴
 

تر ترید میکنید قدرت این چهار مولفه بر روان شام بیشرت خواهد شد. بزودی هرچه بیشرت یاد میگیرید و موفق
همین از هر فرصتی استفاده میکنم که یادآوری کنم برای .خواهید دید که در هر سطحی باید پوسته بشکنید

 سفر تریدر شدن سفر سلوک است.
قسمت "قیمت" را .را یاد بگیرید اصال به قیمت نگاه نکنید RSIپیشنهاد دیگر من این است که اگر می خواهید 

 بتوانید حرکات را پیش بینی کنید؟؟ یعنی اینکه بدون نگاه به "قیمت".بسیار کوچک کنید
ربد،باید مدام مواظب میکه بازار،تریدهای ناشی را با اون به هر راهی که میخواهد  امندمیمثل "هویج"  قیمت
 بود. "چامق"

 
 خنک آن قامر بازی که بباخت هرچه بودش                و مناند هیچش اال،هوس قامر دیگر

 
*** 
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   روند چیست؟  

 
پاسخی درخور  RSIتالش من این است که با استفاده از .درگیر میکند این سوالی است که ذهن تریدر را هر لحظه

 برای این پرسش اساسی بجوئیم.
الح اصدر های بیشرت و ماکزیمم خیلی از شامها با این تعریف تکنیکال کالسیک که وقتی قیمت متعاقباً 

 دارد. راهای بیشرت برجا میگذارد روند صعودیست و روند نزولی برعکس همین تعریف مینیمم
ی بر روی ایپدیده( بر روی قیمت قابل مشاهده است،چنین  sideروند )هامنطور که روند صعودی،نزولی و بی

RSI توان یافت که رشوع یک روند روی میحتی مواردی را .هم قابل تشخیص استRSI  آسانرت از خود قیمت
 قابل تشخیص باشد.

 

 
 (برتر تکنولوژیک آمریکا منودار روزانه داوجونز )شاخص سهام سی رشکت

 
داشته باشد که نشان از صعودی بودن تایم روزانه  ۳۱ی نتوانسته نفوذ پایداری زیر آ ،آر اس ۱۱۲۸از اواخر سال 

 دارد.
 

 
 ساعته داووجونز ۴منودار 
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ی آ .نفوذ آر اس )چارت باال( در این تایم فریم هنوز هیچ نشانی از تضعیف روند صعودی مشاهده نشده است
ساعته،در چنین رشایطی به تریدرهای )کم  ۴پرقدرت و پردوام است.با توجه به قدرت تایم روزانه و  ۷۱به باالی 

ه دنبال شود تنها بمیهای سایز کوچک،یا تحمل استاپ خیلی خیلی کم توصیه موکد تجربه( کوتاه مدت،با حساب
 ند به مامرستی بسیار بیشرت نیاز دارد.ترید کردن خالف رو .هایی در جهت روند باشدپیدا کردن موقعیت

 برای این مثال:
 چگونه موقعیت خرید پیدا کنیم؟ سوال:
 تایم فریم خود را کوچک تر کنید! پاسخ:

 

 
 ساعته داووجونز ۲منودار 

 

 در این تایم فریم مشاهده میکنید که نوسانات آر اس آی بیشرت و پیداکردن موقعیت خرید بیشرت است. 
توانید یمدر این تایم فریم .د رسم خط روند روی آر اس آی استایگرفتهیکی از تکنیک های موثری که تاکنون یاد 

 چنین کنید و هم زمان نگاهی به تایم فریمهای کوچکرت داشته باشد. 
 در این لحظه خاص در این تایم فریم به نظر میرسد هنوز آر اس ای سیگنالی برای خرید نداده.

 

 
 دقیقه ۲۵منودار داوو جونز 
 

 نفوذ کرده و فشار فروش در کوتاه مدت هنوز قوی هست!  ۳۱ی به زیر آ آر اس 
 ی در این تایم فریم و یک ساعته را رصد کنید.آ بهرت است متداوم وضعیت آر اس 
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های ورود با پشتوانه به روند قوی و غالب این بار با نشان دادن موقعیت )چارت باال( دقیقه داو جونز ۲۵تایم 
 ترند از روزانه تا یک ساعته. 

 چرا؟قدری به این سوال فکر کنید تا جوابش را بعدا بگویم. .تعدادی را عالمت سوال گذاشتم
 پیشنهاد من این است:

شده است( از خط روند )که حاال تبدیل به یک مقاومت شکسته  RSIپس از شکست خط روند منتظر مبانید تا  
به سمت خط روند شکسته شده که اکنون حکم حامیت را دارد برگردد،آنگاه یا  RSIسپس اجازه دهید .دور شود

 ( وارد ترید همراه با استاپ کوتاه شوید.stop order( یا استاپ اردر)limit orderبا لیمیت اردر )
همین رو در مطالب قبل تاکید کردم که از .برای وارد شدن به یک ترید هدف ورود در بهرتین نقطه ورود است

 .(به سمت خط روند شکسته شده RSI)اصالح .( مبانیدRSIو به طبع آن اصالح ) منتظر اصالح قیمت
با .دقیقه ورود داشته باشید ۲۵همچنین نشان دادیم که از چارت یک ساعته و باالتر تایید روند بگیرید و در 

دقیقه  میتوانید نقاط ورود رو به وضوح بیشرتی ببینید کاری که  دقیقه و یک ۲۵کوچک کردن تایم فریم به 
 در تایم های باالتر به آن سادگی نخواهد بود.  تشخیص آن گاهاً 

 RSIاین خاصیت باعث میشود بزرگرتین تغییرات در مقدار .به نوعی مانند یک تابع لگاریتمی است  RSIرفتار 
و  ۳۳۲۳این محدوده متتاظر با مقادیر .هست رخ دهد ۱و  ۱۲۵بین    up/downدر محدوده هایی که میانگین 

است.در این محدوده از اعداد هست که بیشرتین تغییرات متعاقب تغییرات قیمت رخ  RSIروی   ۶۶۲۷
کندتر حرکت میکند.شاید به همین دلیل است که  RSIورای این محدوده هرچه قیمت بیشرت تغییر کند .دهدمی

 تبدیل کرده است. ۷۱و  ۳۱باال را برای سادگی به تکنیکال کالسیک اعداد 
 آیا با اعداد فیبوناتچی آشنایی دارید؟

*** 
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هامنطور که مشاهده میکنید قیمت و .دقیقه را به تصویر میکشد ۵چارت باال یک بازار اکیدا صعودی در تایم 
RSI دارند.  2هر دو گارد صعودی 

)رشوع به استفاده ابزار فیبوناتچی .قابل مشاهده است RSIبازگشت قیمت به سطوح فیبوناتچی در قیمت و 
 رسند را بیابید(میهر دو! به سطوحی از فیبوناتچی  RSIکنید و مواقعی که قیمت و  RSIروی 

 

                                                           
ندارد.نه  ۳۱است و هیچ نفوذی به زیر  ۷۱بصورت پیوسته در باالی  RSIیادآوری قیمت مدام در ثبت ماکزیمم های باالتر و مینیمم های باالتر است. 2

 آید.هم منی ۴۱که پایین تر از نفوذ منیکند بل ۳۱تنها به زیر 
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خیلی طوالنی  RSIبینید میدقیقه را نشان میدهد.هامنطور که  ۵نزولی در تایم  چارت باال یک توسعه قیمت اکیدا  
گاه حتی اقامت پر هیچتر به شام میگوید نگاه دقیق.رسدمنی ۷۱کند و هیچگاه به باالی میجاخوش  ۳۱مدت زیر 
تی برای فهمیدن آمدن هم ندارد.این مثال پر قدر  ۴۱حتی برای مدت طوالنی توان باالی .هم ندارد ۶۱دوام باالی 

این نکته است که بازار حاالحاالها قصد صعودی شدن ندارد.)ایهاالناس،این جور مواقع به فکر فروش باشید نه 
 خرید.(

 
 دو چارت باال نکات حائز اهمیتی را در بر دارند: 

 ۷۱باالی  هست و مرتب به ۴۱آید و اغلب مواقع باالی منی ۳۳۲۳به زیر  RSIالف( در یک روند صعودی مقدار 
 میرود. 

 ۳۱هست و مرتب به زیر  ۶۱آید و اغلب مواقع زیر منی ۶۶۲۶۷به باالی  RSIب( در یک روند نزولی مقدار 
 میرود. 

 اگر بخواهیم این را به فرم یک قانون عمومی بیان کنیم: 
 مقاومت است. ۶۶۲۶۷حامیت و در روند نزولی  ۳۳۲۳۳در روند صعودی 

 
 : RSIقانون اول 

 :RSIتعمیم قانونی عمومی باال به قانون اول 
 است. ۸۵-۸۱و مقاومت آن در  ۳۳۲۳-۴۱بین  RSIدر روند صعودی حامیت 
 هست. ۶۶۲۶۷-۶۱و مقاومت آن در  ۱۱-۲۵در  RSIدر روند نزولی حامیت 
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 کنید با دقت فراوان بررسی کنید!میها را برای بازار و تایم فریمی که معامله محدودهاین 
 

 
 ۴۱حامیت در مجاورت ، ۸۱مقاومت ،دقیقه: روند صعودی ۲۱منودار 
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EURGBP 

 
 تحت فشار است. ست که در تایم هفتگی شدیداً وقتییوروپوند چند 
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EURGBP 

 

در مستطیل پایینی مشاهده .نفوذ میکند که نشان از اصالح عمیق دارد ۳۳۲۳در تایم روزانه مشاهده شد که به زیر 
 ست.انفوذ صورت گرفته  ۵شود که در تایم روزانه می

 .با شکست رو به پایین آن منتظر عودت به آن شدم.مونیتور شد ۷۱در حدود   RSIمحدوده رنج اول 
پیپ،به عبارتی نسبت  ۵۱پیپ و استاپ  ۷۱۱تارگت .،وارد فروش شدم۶۵با شکست رنج دوم در مستطیل حول 

 رد من دو درصد حساب ریسک کردم.است.در این مو  ۲۴به  ۲ریسک به سود 
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EURGBP 

 
 رسید قیمت چقدر دیگر رشد کرد. ۷۱به  RSIمشاهده میکنید از اولین باری که 

 
در یک تایم فریم روند حاکم بر آن بازه را حدس  RSIتا اینجا انتظار بر این است که یاد گرفته باشید با نگاه به 

 بزنید.
 
*** 
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THE TRUTH ABOUT DIVERGENCE 

 
 ( است.Divergenceشود مفهوم واگرایی )مییکی از اولین مفاهیمی که هر تریدر تکنیکالی با آن آشنا 

نیست و  RSIولی واگرایی مختص .بوده RSIاکرث منابعی که در آن مبحث واگرائی تدریس شده مثال ها بر روی 
 افتد. , و...( اتفاق میMACD, Stochasticدر متام اندیکاتورهای مومنتوم )

موید همدیگر نیستند،مثال قیمت باالتر  RSIتر گفتیم واگرایی زمانی است که جهت روند تغییرات قیمت و پیش
 Simpleهای ساده )ها در مقوله واگرائیپایین تر می رود یا بالعکس.این قبیل از واگرائی  RSIمی رود ولی 
divergencesشوند.میبندی ( طبقه 

 hidden) ( و واگرائی پنهانlong-term divergenceتوان به واگرائی بلندمدت )مینواع دیگر واگرایی از ا
divergence .اشاره کرد ) 

 

 
 

نوشته شده  که روی چارت MDRPدهد.نگران ندانسنت معنی میچارت باال رشد سهام رشکت اینتل را نشان 
 .نباشید

 بشامرید.( را در این چارت صعودی اینتل Bullish Divergenceصعودی ) مترکز کنید و تعداد واگرایی
روی چارت اینتل هر عددی بزرگرت از صفر اشتباه  Bullish Divergenceمایلم اطالع دهم که در شامرش 

 ای از توضیحات در این باب در ادامه خواهد آمد.افتد.پارهرایی صعودی در یک روند صعودی اتفاق منی.واگستا
 

 ( چیست؟Bullish Divergenceمفهموم واگرایی صعودی) 
 

 رفتار واگرائی صعودی قبل از آنکه روی چارت رخ دهد چگونه است؟ الف(
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شرت شوند بیمیفرض کنیم قیمت در روند نزولی است.وقتی که تعداد تریدرهایی که متوجه نزولی شدن روند 
 -با فروش آنچه که دارند-( longشوند یا از موقعیت خرید )می( shortآنها نیز یا وارد فروش ) شود،متعاقباً می

 شوند.میخارج 
تر  آوردن قیمت های مالی به پایینو تریدرهای بنگاه 4افتداتفاق می 3بیشرتِ بیشرِت بیشرِت این سفارشات در لحظه

 دهند،به این دلیل که غالب جریان سفارشات در لحظه است.میخود ادامه  5خرید پیشنهادی
تفاق هر زمان که یک خرید ا.دوندمیتر پیشنهادی خریداران های پایینعبارت دیگر،فروشندگان به دنبال قیمتبه 
 6بینند.میتری را پیشنهاد میدهند چون سیل فروشندگان عجول و هراسان را افتد خریداران قیمت پایینمی
 

مطالعه منایش  برای تایم فریم مورد gain or lossبا دقت خوبی تغییر در متوسط ,RSIاندیکاتور مومنتوم، ب(
 دهد.می

 RSIهرچه .رودمی ۳۱ و نهایتاً  ۳۳۲۳۳، ۴۱گیرد و مقدار آن به زیر نیز شتاب می RSIبا تداوم ریزش قیمت،ریزش 
 شود.میمواجه  ایفزاینده 7شود با مقاومت محاسباتیمیفرشده  ۳۳۲۳۳بیشرت به زیر 

 
 افتد.با تداوم افت قیمت یکی دو اتفاق می ج(

تر متوجه انبساط غیرناپایدار )خارج از کشسانی یا االستیسیته( بازار در تایم فریم غالب تریدرهای باتجربه یا آگاه
های خود اینها یحتمل افرادی هستند که زودتر از بقیه سوار این قطار نزول شده بودند و وقتی پوزیشن.شوندمی

شود احتامال بعضی از تریدرهای کم میوقتی رسعت سقوط کم .انجامدکنند به کاهش رسعت سقوط میمیرا نقد 
فاقات کنند.همزمان با این اتمیار باز از  خروجتر )یا آنها که دیرتر وارد شده بودند( نیز رشوع به نقد کردن و تجربه

 ت خوبی داشته و وقت وارد شدن یا اضافه کردنهای باالتر به این رصافت افتاده که قیمت اففریمتریدرهای تایم
 بر خرید است.

ه فاز شوند کمیترین تریدرها هم متوجه به تدریج کم تجربه.به محض توقف افت،قیمت رشوع به رشد میکند
یند،که این خود به رشد رسیع تر قیمت آمیبا سود ناچیز یا رضر هنگفت( بیرون ) قیمت تغییر کرده و از ترید

 .کندمیکمک 
 

 در ادمه بحث بیائید قدری به سوال زیر فکر کنیم:
 دلیل شتاب نزولی قیمت ها چه بود؟ 

 جواب ساده است،خریداری وجود نداشت. 
 .ی فروش پر شوند،بایستی خریداری پیدا شودالحظهبرای اینکه سفارشات 
 شود. تر هل داده میخریداری نباشد قیمت به پایین اگر برای آن قیمت

 رود.میو فقط سفارشات فروش وجود داشته باشد و خریداری نباشد قیمت فقط پایین اگر فقط 
 رسد.میی هیچ سفارش خرید یا فروشی نباشد قیمت به سکون الحظهاگر 
 

دهد.هامنطور میی وجود دارد که قیمت از مسیر ریزشی به افزایشی تغییر مسیر انقطهدر هر صورت،همیشه 
نیز از ناحیه  RSIشود، میزمان با حرکت به سمت سطح آب،منبسط که یک حباب هوا محبوس در مایع هم

 جهد.  مییا حتی پایین تر به رسعت به باال  ۳۳محبوس و تحت فشار زیر 

                                                           
3 At the market value 
 شده تنظیم پیش دستورات با نه 4
5 offers to buy 
 نیست؟ آشنایی داستان 6
 .است ۰۳ از عبور شتاب از کمتر بسیار بسیار 3۳ زیر آن روی پایین شتاب و است لگاریتمی تابع شبیه که یادآوری -ریاضی 7
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نگه داشنت آن کار بسیار سختی  ۳۳۲۳۳زیر عدد  RSIدوباره یادآوری میکنم که علت خاصیت لگاریتمی فرمول *
 .ماند از اختیار نیست بلکه از جرب است ۳۳۲۳۳است و به دنبال فرصتی میگردد که از این قفس آزاد شود،اگر زیر 

باال آمده وقت فروش است و  "خوب"ربند قیمت میآید،تریدرهایی هستند که گامن باال می "قدری"وقتی قیمت 
 سازند.می( جدید روی قیمت new lowرمق را در نطفه خفه کرده و مینیمم )بی فروشند و روندمی
 

 
 

( حول یک پریود زمانیست،این اندیکاتور loss( به متوسط رضر )gainمتشکل از متوسط آورده ) RSIاز آنجا که 
م نرخی که در هنگانرخی کمرت از  شود،اما بامیمومنتوم قیمت هم با پایین آمدن قیمت مجبور به پایین آمدن 

 افزایش داشت.
 قیمت یک مینیمم جدید،نسبت به آنچه که در مینیمم قبلی RSIمتعاقب مشاهده مینیمم جدید روی قیمت اما 

به آن اشاره  RSIاین هامن است که در چندین نوبت به عنوان واگرائی ساده بین قیمت و .دهدمنیثبت کرده بود،
 ایم.کرده

ت داده رشد قیم چربد و به کنشگران بازار نویدمیقدرت خریداران بر قدرت فروشندگان  آید کهباالخره زمانی می
جاست این، نسبت رشد آن از رشد قیمت پیشی میگیرد.در ۴۱به سمت  ۳۱از سطوح زیر  RSIشود! با افرایش می

 وقِت  ت  و وق ست )بیشرت مواقع توهم است البته(حقیقیربند که مینیمم جدید میش گامن اکه خیل عشاق درگه
 خرید.
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 نکته مغفول مانده اما:
 را داشته است؟ ۶۱یا حتی مدت محسوسی نگه داشنت خود باالی  ۶۶۲۶۷هرگز قدرت رسیدن و نفوذ به  RSIآیا 

 السابق نزولی است.روند غالب کام فی است،” خیر“اگر پاسخ به این سئوال 
 

 شود؟پدیدار می RSI( روی Bullish Divergenceچه زمانی واگرائی صعودی ) پرسش:
 وقتی قیمت در حال سقوط باشد. پاسخ:

 
 اگر واگرائی را در وادی روند بحث کنیم چه نوع روندی باید غالب باشد تا واگرائی صعودی را ببینیم؟  پرسش:

 روند نزولی پاسخ:
 

 چه موقع میدانیم روند کامکان نزولی است؟ پرسش:
 مادامیکه واگرائی صعودی رخ میدهد. پاسخ:

 
 نه نزولی!چون روند صعودی است،.از همین رو است که در چارت اینتل هیچ واگرایی صعودی وجود نداشت

*** 
به این موضوع واقفم که کتب مختلف تحلیل تکنیکال،ترصیح میکنند که واگرائی صعودی دال بر صعود قریب 

 الوقوع قیمت است. 
معنی دیگر گزاره باال این است واگرائی صعودی گواه رشوع روند صعودی است.ولی هامنطور که اکنون به شام 

دهد.اگر روند غالب مینززززززززووووووولی رخ  گویم،واگرائی صعودی فقططططططططط در یک روند غالبمی
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به  -عالقه به قامربی-سلیم هنوز به وضوح نزولیست،چرا باید یک تریدر مسئول و مصلحت اندیش و با عقلی 
 خرید فکر کند؟

 ؟!آیا روا نیست که بدنبال موقعیت فروش باشیم ✅
 

نا ند و هزاران سایت بر این مبا)فراموش نکنید که این کتب به سفارش وال اسرتیت و بلومربگ و... نوشته شده
ساخته شده و هزاران استاد پرورش یافته در این مکاتب از تدریس مطالبی که هرگز نتوانستند از ترید آن کسب 

ی سخت ید خیلابرای همین دور ریخنت متام آنچه که تا امروز یاد گرفته.خورندمیسود پیوسته کنند،نان خورده و 
 جنگ با نفس(.است

 

 
GBPUSD 

 
 ها برای اینکه بتوانند باعثدقت شود.واگرایی "تداوم روند نزولی"و  "واگرایی صعودی")در چارت باال( به توالی 

 تغییر روند شوند زمان بر خواهند بود.تا زمانیکه واگرایی صعودی هست روند نزولی هم هست.
 به دالیل- موکد نزولی بودن روند در آن تایم فریم و اسرتاحت موقتی در روند نزولی واگرائی صعودیوجود 

 است. -مطروحه در بندهای الف الی ج
 با رویت واگرائی های صعودی:

 کسانی که در ترید نیستند جایز است مرتصد افزایش قیمت برای اخذ موقعیت فروش باشند.
 اعامل زیر مستحب است:کسانی که موقعیت فروش دارند یکی از دو 

 حفظ فروش کنند -۲
گری درصدی از حجم فروش بکاهید و در باالتر آن فروش را ایتر شدید،با لحاظ درجه حرفهایزمانی که حرفه -۱

 جایگزین کنید.
 کاری که بر متام اعضاء محرتم کانال از سیر تا پیاز تکنیکال حرام است:

 اقدام به خرید
 

 ازد.سمیح میکند اما وعده من به شام این است که قیمت برمیگردد و مینیمم جدید قیمت به طور موقت اصال 
 حجت متام!
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 واگرایی نزولی
 دیدید بدانید و آگاه باشید که: " واگرایی نزولی"هر زمان که 

 الف( روند غالب آن بازه زمانی صعودی است.
 ب( ریزش قیمت اصالحی و موقتی است.

 پیوست،مرتصد سوار شدن به قطاِر خلوِت خریداراِن کالِس درجه یک باشید.ج( هر زمان که به وقوع 
 خرب و نهایتا بازنده نباشید!قل اینکه در کوپه پر ازدحاِم فروشندگاِن مطمنِئ بیحداد( 
 

 :به شکل مجرد فقط یک معنی دارد واگرایی ساده
 از روی آن مانع است."قیمت" به مانعی برخورده که ناگزیر از اندکی دورخیز برای پریدن 

 
 وقتی که در مسیر طوالنی رانندگی میکنید چه میکنید؟

 یی اتراق میکنید،بسته به میزان راه باقیامنده و تعداد افراد همراه، هر از چند گاهی درمنزلگه
 ... میزان و کیفیت اتراق فرق می کند.اتومبیل ووضعیت فنی 

 ده رخ داده. دفعه بعدی که این کار را میکنید واگرایی سا
کند،پس از تجدید قوا به سمت مقصد و ماوای منیقول میدم هیچگاه فکر حرکت به مبدا به ذهن شام خطور 

 شوید.مینهایی رهسپار 
 سفر بخیر

 
ییر های موقت تغکند به مبدأیی نسبتاً مهم در تشخیص مقاومت یا حامیتمیگاهی قیمتی که واگرائی را ایجاد 

سطوح عبور کرد،شایسته است که نقش حامیتی/مقاومتی شان برای تعیین  از آندهند.وقتی قیمت مینقش 
 ( استفاده کنید.stop lossسطوح حد رضر )
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فوق دو واگرائی صعودی و یک واگرائی نزولی متناظراً بر روی قیمت و )چارت باال( دقیقه(  ۳در منودار قیمت )
RSI ایی که در آن واگرائی تکمیل شده مبدایی برای هند.ببینید که چگونه قیمتاحروف گذاری شده

 حامیت/مقاومت بدل شدند.
 شود و بالعکس.به یاد داشته باشید که حامیت اگر بشکند به مقاومت تبدیل می

 

 قدرت واگرائی 
 

ی توانید برامیاز این تکنیک ساده .آیدهای بین رشوع تا پایان یک واگرایی بدست میاز شامرش تعداد کندل
 ارزیابی شدت و ضعف یک واگرائی استفاده کنید.

 قانون کلی:
یا کمرت از آن باشد،واگرائی قدرمتند محسوب شده و هرچه این عدد بزرگرت میشود از  ۴اگر عدد بدست آمده 

 شود.میشدت و اهمیت نسبی آن کاسته 
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و طبق تعریف قدرمتندترین نوع کندل محسوب  شش کندل است Aتا  Cبرای مثال،در چارت باال فاصله بین 
 شود.منی
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دوباره به این چارت برگشتیم.)چارت باال( این بار توجه شام را به اعداد روی هر واگرائی نزولی معطوف 
 مشخص شده. N'p'بینید که قدرت هر واگرایی باالی آن با عدد، میکنید.
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 (Long-term Multiple Bullish Divergenceچندگانه )بِر واگرائِی صعودِی زمان

Time Frame: 30 min 
 

( افزایش Multiple Divergenc، احتامل رویت چندین واگرایی )RSIقلّه/دو درّه با افزایش طول موج بین دو
 یابد.می

های واگرایی آید.میهای نزولی متعددی بوجود ،واگراییRSIهای رت شدن ماکزیممکوچکو  قیمتمتعاقب صعود 
 ربند.میگانه،احتامل ضعیف شدن روند را باال بر چندزمان
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GBPUSD 

 

 با توجه به چارت باال،در این حالت چه باید کرد؟بنابر آنچه تاکنون خواندید،
 پاسخ: با رویت واگرائی های صعودی:

 فروش باشند. کسانی که در ترید نیستند جایز است مرتصد افزایش قیمت برای اخذ موقعیت
 کسانی که موقعیت فروش دارند یکی از دو اعامل زیر مستحب است:

 حفظ فروش کنند -۲
گری درصدی از حجم فروش بکاهید و در باالتر آن فروش ایای تر شدید، با لحاظ درجه حرفهزمانی که حرفه -۱

 را جایگزین کنید.
 یکال حرام است:کاری که بر متام اعضاء محرتم کانال از سیر تا پیاز تکن

 اقدام به خرید
 

 ازد.سقیمت به طور موقت اصالح میکند اما وعده من به شام این است که قیمت برمیگردد و مینیمم جدید می
 حجت متام!
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 است. ی مخفی واگرایی، واگرایموثرترین نوع 
 ی )برخالفواگرایدلیل نام به این خاطر است که به چشم یک مبتدی به سختی قابل تشخیص هستند.این 

 شود.منیدیده  RSIخویشاوند خونی خود( در باال/پایین 
 :شودمیی مخفی در دو جا دیده واگرای

 ی صعودی مخفی(واگرایاز کف ) RSIپس از صعود  -۲
 ی نزولی مخفی(واگرایاز سقف ) RSIپس از سقوط  -۱

 استهالل شوند. ۶۱الی  ۴۱عرف آن است که در محدوده 
مارکت هامن کاری را .ها در مشتتان استل مبارکش روشن شد،غول مرحله آخر واگرائیاگر چشمتان به جام

 کند که باید!می
 درصد( صعود پرقدرت قیمت است. ۹۵ی صعودی مخفی گواه قطعی )بیش از واگرای

 شود:میگیلکیش 
 های ظهور تغییر روند نزولی است.ی صعودی مخفی از نشانهواگرای
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ی مخفی پشت بند یک واگرایی ساده صعودی نه کندله واگرایاتفاق افتاد.این  ۳۱ی مخفی زیر واگرایدر چارت باال 
 متوقف کنند. ۶۱را در  RSIفروشندگان البته توانستند پیرشوی .بود
 

 
 منودار هفتگی پونددالر
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هست )چارت باال(. مستطیل نشان داده شده تارگت نهایی قمیت را تخمین میزند  ۲۶روی  RSIحامیت هفتگی 
رسم شده،که ممکن است به اصالح موقت قیمت منجر   RSI)هنوز تدریس نشده( یک خط روند زرد هم روی 

 تا چه عددی صعود کند؟ ) توقع( RSIشود.در صورت اصالح،احتامالً 
 

 پاسخ: تصویر چارت پایین

 
 
*** 
 

 
 XAUUSD – H4 

 

باشد.سایر جزئیات تکنیکالی در چارت مشخص  RSIنگاهامن به خط روند صعودی کوتاه مدت وخط حامیت 
 شده است. )چارت باال(
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 XAUUSD – W 

 

میباشد که به معنای خسته نشدن خریداران از خرید است. یا اینکه  ۷۱همچنان  باالی عدد  RSIمشاهده میشود 
ند! )چارت باال( الگویی که در چارت مشاهده میکنید "الگوی ولف "میباشد افروشندگان بزرگ هنوز وارد نشده

 های بعدی  تدریس شود. وشاید در درس
 

 
XAUUSD – D 

 

 صعودی! )چارت باال(ی نزولی در یک روند واگرای
 بعدی کجاست؟ نقطه "خرید"

 "ماکزیمم "بعدی قیمت کجاست؟
 

 پیپ ( ۵۱۱۱دالری )  ۵۱با توجه به سه چرت طال جهت ترید با تارگت  سوال:
 الف: از همینجا فروشنده ام

 ب: از همینجا خریدارم
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 پ: منتظر پایین تر هستم برای خرید
 منتظر باالتر میامنم برای فروشت: 

 ث: به ترید عالقه ندارم فعال ویرتین نگاه میکنم 
 

 منتظر پایین تر برای خرید ماندن پاسخ:
 

 
GBPUSD 

 

با وجود واگرایی صعودی شاهد کف جدید بودیم )چارت باال(.اکنون خربی از واگرایی صعودی نیست. با مشاهده 
یک سیگنال قطعی خرید نیست،فقط چراغ  حالتاولین واگرایی نزولی در اصالح آن میشود به خرید اندیشید.این 

 زرد است.
 

های متوالی که منتهی به اصالح ( میشود به عنوان روشی برای شکار واگرایی۹) Stochastic( و ۹)RSI از ترکیب 
 )بر خالف روند اصلی( یا حتی معکوس شدن روند استفاده  کرد.

 به دنبال چه باشیم؟
 .Stochasticو  RSIمدت در منودارهای  طوالنی( واگرایی ۳وقوع چندین )حداقل 

 با مشاهده چنین الگویی رشط احتیاط آن است که:
 تر شدنایحرفهاز معامله خود خارج شوید.پس از  -۲
ن نقطه ورود دو تا پنج پیپ باال یا پایین آخری.رت(بگیریدکوچکی با درصد کمرتی از ریسک )مثال سایز امعامله-۱

 تکمیل کرده است. قیمتی که واگرایی را
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 :RSIدر منودار فوق روی 
های بلند واگرایی شود.مضاف بر آنمیدیده  ۴به  ۳نقطه یک و -دو واگرایی صعودی میان مدت بین نقطه مبدأ

 ۳زیر  ۴ند که او مبدا از آن رو واگرائی بلند مدت نساخته ۴وجود دارد.نقطه  ۵و  ۳، ۱مدت بین نقطه یک و 
 نیست.
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 : Stochasticدر منودار فوق روی 
های واگرایی شود.مضاف بر آنمیدیده  ۳به  ۱و  ۱به  ۲نقطه یک،-سه واگرایی صعودی میان مدت بین نقطه مبدأ

چرا؟به .نداو مبدا از آن رو واگرائی بلند مدت نساخته ۳وجود دارد.نقطه  ۵و  ۴، ۱بلند مدت بین نقطه مبدأ به 
 نساخته بود. RSIحات ،روی توضی۴ هامن دلیل که
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از همین رو مجاز است در .است ۶۷۲۷۷به باالی  RSIراه دیگر تشخیص تغییر احتاملی روند اما صعود پرقدرت 
 اصالح اقدام به خرید کنید.

 است. RSIاست که موضوع بحث درس بعدی  MDRPدر چارت های باال اطالعاتی در مورد 
 روند نزولی:از نکات دیگر حائز اهمیت اینکه در طی 

 .هیچ واگرائی نزولی تشکیل نشد
 .ماند ۶۷۲۷۷زیر RSIهمیشه 

 ۲۲:۳۱می حدود ساعت  ۱۳مخفی در -وجود یک واگرایی شبه
 حامیت و مقاومت ها: اینکه وقتی به تغییر روند معتقدید شدید،تا چه حدودی باید منتظر اصالح قیمت باشید.

 
 :RSIقانون دوم 

 
 شود:میروند صعودی با سه مولفه زیر شناخته 

 .بین چهل و هشتاد نوسان میکند RSIعدد  -۲
 شود.میی نزولی ساده در چارت دیده واگرای -۱
 شود.میواگرایی مخفی صعودی دیده  -۳
 

 شود:نزولی با سه مولفه زیر شناخته میروند 
 .بین شصت و بیست نوسان میکند RSI عدد -۲
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 شود.میی صعودی ساده در چارت دیده واگرای -۱
 شود.میواگرایی مخفی نزولی دیده  -۳

 
*** 
 

 
 

 
 تهگذاش داشتم روزها آن که کانالی در و بودم کرده جونز داوو تاریخی چارت روی پیش سالها که مشقیسیاه یک
 قسمت اول )چارت باال( .بودم
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 قسمت دوم )چارت باال(
 

 
 

 سوم )چارت باال( قسمت
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 )چارت باال( چهارم قسمت
 

 .است گذشته منوال هامن به قیمت دینامیک هنوز سال ۲۱۱ از پس که است این جالب نکته
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MOMENTUM DISCREPANCY REVERSAL POINTS 
(MDRP) 

 
یک  از مینیم یا ماکزیمم قبلی خود بدون اینکه قیمت متناظراً چنین رفتاری از خود نشان دهد، RSIعدول 

MDRP   .نامیده میشود 
( این الگو را کشف و به تریدرهای زیادی آموخت که چگونه آن را Andrew Cardwellاولین بار اندرو کاردول )

 و در طرح معامالتی خود بکار بربند. بشناسند
 

MDRP UP FOR THE BULLS! 
 

 این الگو فقط وقتی که خریداران در یک بازار صعودی در تکاپوی سوق قیمت به باال هستند رخ میدهد.
ها باالی مینیمم قبلی خود ها بخشی از صعود قبلی خود را اصالح میکنند،اما به هر روی قیمتگاهی،قیمت

 RSIتر از مینیمم قبلی ولی مینیمم جدید آن پایین میکندهم همین رفتار اصالحی را تقلید  RSI.امنندمیپابرجا 
 شود.مینامیده  MDRP UPشود.این یک میثبت 

 به بیان دیگر:
تا زمانی .از مینیمم قبلی آن پایین تر ولی قیمت متناظر آن از مینیمم قبلی خود باالتر باشد RSIوقتی که مینیمم 

آن بنهید.قیمتی  تغییر مسیر داد،دل در گرو RSIوقتی .ک بنگریدتغییر مسیر نداده به این الگو با دیده ش RSIکه 
 در این حالت متناظر است،چوب حراج خورده. RSIکه با 

 شکل بعدی این الگو را به تصویر میکشد:
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 E-mini S&P 500دقیقه ۳چارت 

 
 پرسه میزد.)چارت باال( ۴۱در زیر  RSIدر ابتدای آن روز بازار نزولی بود چرا که 

اندیکاتور مواجه شد.بیشرت مواقع  ۴۱با مقاومت عدد  ۵:۵۲تحرک رو باال در گوشه سمت چپ تصویر حدود یک 
رشوع .ساخت ۳مورد،بازار واگرائی صعودی با قدرت  در این.چنین چیزی با ریزش بیشرت قیمت همراه خواهد بود

که داد،ی کوچکی نیز رخ گپ صعودی صبحگاه,S&P.در آنروز با گشایش بازار نقدی ۶:۱۲در حدود ساعت 
گوش بزنگ مشاهده  RSIتریدر هشیار با مشاهده چنین رفتاری از .باالتر رفت ۶۱از سطح  RSIمتعاقب آن 

در  RSIامند. تائید تغییر روند به صعودی با رویت اینکه در اصالح مینشانه دیگری برای تغییر روند به صعودی 
پس .نشان داده شده Ref.barو روی قیمت با  ۲با # RSIآید. این مورد روی شود،بدست میمیحامیت  ۶۱عدد 

مم یبینید که مینمیرا  RSIاصالح کرد.در اینجا  Bصعود و بعد تا سطح  Aاز این حامیت قیمت ابتدا تا نقطه 
ن یک الگوی است.ای Ref.barبیشرت از  B# ثبت کرده است ولی قیمت متناظر در ۲کمرتی نسبت به نقطه 

MDRP UP .است 
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بدست  Bهای قبل از نقطه ، با شامرش تعداد کندل)پاراگراف باال( مرشوحه در پست قبلی MDRP UPقدرت 
 شود.می،که یک سیگنال قدرت متوسط محسوب ۸آید،می

ضعیف و پانزده قوی بین دو الی چهار، متوسط بین پنج الی  MDRPها قدرت یک هامنند قدرت در واگرائی
 بیش از شانزده است.

 
ACHTUNG! 

 توانید برای محاسبه هدف مقصد بعدی قیمت استفاده کنید!می MDRPاز 
 !؟راست میگید؟چجوری آخهـ 

 .بیافزائید Aرا حساب کنید و این مابه التفاوت را به قیمت  Refو  Bدر مثال فوق تفاوت بین 
956-953.75 + 963 = 965.25 

*** 
 یک ترید چیست؟مراحل وارد شدن به 

 الف( شناسایی جهت ترید
؛وگرنه عطای ترید را به لقای ۳به  ۲ب( حصول اطمینان از وفاداری به اصل بزرگرت بودن نسبت ریسک به ریوارد 

 شب رساب نیارزد به بامداد خامر.! آن ببخشید
 ج( پیدا کردن سطح تکنیکالی که رشط ب( را اجابت کند. 

 
 که این سه اطالعات را قبل از ورود محاسبه کردید:معنی سه رشط باال این است 
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 نقطه ورود
 حد رضر

 نقطه سود
 

وارد  stop orderیا  limit orderشوید بلکه منیمعنی دیگر این رشوط این است که در مارکت وارد هیچ تریدی 
کنید ن سه کار را منیشامها ای درصد ۹۵با اطمینان باال نزدیک به یقین و با افتادگی عرض میکنم که .شویدمیترید 

 و در آینده هم نخواهید کرد!
 چرا مطمئنم؟چون فکر میکنید بچه زرنگید!

 

 
 

 ۹۲۱۵این به معنای امکان کسب .بود ۹۶۵۲۱۵و تارگت محاسبه شده  ۹۵۶قیمت بسته شدن کندل  Bدر نقطه 
پایبند  ۳به  ۲ برای اینکه به نسبت مینیمم ریسک به سود.است Bپوینت سود از نقطه بسته شدن کندل 

 پوینت باشد. ۳باشیم،مقدار استاپ نباید بیشرت از 
های کوچکی ترید میکنند خیلی مراقبت کنند که استاپ از رگ گردن بهشان نزدیکرت کسانی که در چنین تایم فریم

 باالتر است. MDRPباشد چون امکان تشخیص اشتباه یا اشتباه بودن 
مینیمم  Bو  ۲و در کندل  ۹۵۵۲۱۵ماکزیمم  Refباال( که در کندل  مطالعه چارت پیوست نشان میدهد )چارت

با دقت .است DOUBLE BOTTOMدر تایم فریمی کمرت از سه دقیقه این الگو به معنای .بود ۹۵۵هر دو 
 قرار داد. ۹۵۴۲۷۵سطح محکمی برای این تایم فریم است و استاپ را در  ۹۵۵خوبی میشود فرض کرد که 
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 شود تارگت صعود در تایم ماهیانه را حساب کنید.میدیده  MDRP UPدر این چارت یک 
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 شود.میشناخته  POSITIVE REVERSALدر بعضی متون با نام  MDRP UPمفهوم 
 

 
 

هست و عدد بسته شدن قیمت روی  ۲۲۵۸۳۵،در عدد RSIروی  Wدر این شکل بسته شدن قیمت متناظر با 
التفاوت را اگر به عدد . این مابه۱۲۱۲۱۱تفاوت این دو قیمت میشود .هست ۲۲۵۹۵۷،عدد RSIروی  Xمتناظر با 

Y   اضافه کنید آمنوقع میتوانی هدف موج حرکتی که  ازX  .در این مورد:رشوع شده رو بدست بیاری 
0.0122+1.7415=1.7537 
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A : 1.11727 
B : 1.11838 

 
C: 1.12128 

 
B-A = 0.00111 

C+(B-A)= 1.12239 
Close high = 1.12336 

 پیپ اختالف ۹
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 (توضیح بیشرت)واگرایی مخفی 
 در مورد این مثال )چارت باال( : 

 نه تنها قیمت مدام داره پایین جدید میده، -۲ 
 ،خیلی پایین نیومده RSIنه تنها  -۱
 .حالت دابل باتم ولی گوشه آخر از گوشه قبلی باالتر،حتی یک واگرایی ریز دیگری داده -۳
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این به معنای امکان .بود ۹۶۵۲۱۵و تارگت محاسبه شده  ۹۵۶قیمت بسته شدن کندل  B)در چارت باال( در نقطه 
 ۳به  ۲برای اینکه به نسبت مینیمم ریسک به سود .است Bپوینت سود از نقطه بسته شدن کندل  ۹۲۱۵کسب 

 پوینت باشد. ۳پایبند باشیم،مقدار استاپ نباید بیشرت از 
های کوچکی ترید میکنند خیلی مراقبت کنند که استاپ از رگ گردن بهشان نزدیکرت نین تایم فریمکسانی که در چ

 باالتر است. MDRPباشد چون امکان تشخیص اشتباه یا اشتباه بودن 
 ۹۵۵مینیمم هر دو  Bو  ۲و در کندل  ۹۵۵۲۱۵ماکزیمم  Refمطالعه چارت پیوست نشان میدهد که در کندل 

با دقت خوبی میشود .است DOUBLE BOTTOMدر تایم فریمی کمرت از سه دقیقه این الگو به معنای .بود
 قرار داد. ۹۵۴۲۷۵سطح محکمی برای این تایم فریم است و استاپ را در  ۹۵۵فرض کرد که 
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روی چارت قیمت مشخص شده )چارت باال( اقدام به اخذ موقعیت  ۲مجاز بودیم که در بار قیمتی که با عدد 
 بوضوح متام شکل گرفته است. RSIروی چارت  MDRP UPخرید کنیم.چرا که با بسته شدن کندل مالوف، 
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تبدیل  RSIو مینیمم محلی ، جایی که به نقطه عطف )چارت باال( دقت کنید RSIبه نحوه تغییر شیب نزولی 
 شد.

 : 1پرسش 
 ( بهرتین نوع ورود برای ترید چه بود؟  RSIو تاثیر متعاقب آن بر روی  Bو  ۲با مشاهده این )ترکیب کندل 

 :2پرسش 
 در چه سطحی؟

 : 3پرسش 
 با چه استاپی؟

 
 BUY LIMIT: 1 پاسخ

 ۹۵۵۲۱۵ :2پاسخ 
 ۹۵۴۲۷۵ :3پاسخ 

 
 چرا؟؟ مساله:

اصیل است چون که قیمت در همین  MDRP UPاستدالل تریدر باید این باشد،به این دلیل اعتقاد دارم که این 
رسیده و برای این تایم فریم کوچک سه دقیقه تشکیل  ۹۵۵۲۱۵)بار مرجع( در  ۸اثنا به ماکزیمم کندل شامره 

 دل شده است.هامنا این مقاومتی است که اکنون به حامیت ب.مینیمم قابل قبولی است
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در این .شودمی( بسته RSIروی  ۱)متناظر با نقطه  C،قیمت باالی ماکزیمم کندل ۲هفت کندل پس از نقطه 
 شوند.میشود و به یکدیگر محرم میو قیمت جاری  MDRP UPحالت خطبه عقد قیمت 

 منتقل کرد. ۹۵۶درست زیر  ۹۵۵۲۷۵در این جا میتوان استاپ را به 
 

 
 

 مقدار سود در این ترید خرید،چه باید کرد؟برای بیشینه کردن 
 بود. ۹۶۵۲۱۵عدد  MDRPفراموش نکردید که تارگت ما از روی 

نرفت،ولی روی ماکزیمم  ۹۶۴۲۵،هیچ وقت باالتر از ۲صعود قیمت در هفتمین و هشتیمن کندل پس از نقطه 
 .این یک نشانه خوب صعودی است.خود بسته شد

سکته شد،نه تنها ماکزیمم آن از قیمت باز شده باالتر نرفت بلکه قیمت  ،قیمت دچار۲در کندل هشتم پس از 
 برخالف کندل هفت،کندل هشتم لحنی نزولی دارد..بسته شده از قیمت مینیمم کندل هفتم هم کمرت بود

با ریزش پرقدرت قیمت واگرائی نزولی .با تارگت ما فاصله داشت ۱۲۷۵قیمت ماکزیمم کندل هفتم و هشتم فقط 
 بوجود آمد. RSIروی 

 شود. منیشود،ولی هیچ واگرائی بلند مدتی دیده میدو واگرائی با قدرت متوسط دیده 
 

های میان مدت مطمئنم که به یاد دارید تغییر روند زمانی مسجل است که واگرایی ضعیف مدت و واگرایی
 .)چندگانه( همزمان وجود داشته باشند و در نهایت به یک واگرایی پرقدرت ختم شود

 چرا واگرائی ضعیف نداریم؟ 
 نیست. RSIتر از نقطه ماکزیمم و پائین ۱همزمان باالی نقطه # RSIروی  ۴چون نقطه #
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 یادتون رفته؟
 وصیت میکنم شام جنابان را به مرور مطالب گذشته.

 

 
 

( ببندند،تا MDRP UPها باید روی )یا حتی باالتر از( قیمت هدف ) به دست آمده از اولین گاهی اوقات قیمت
اطمینان خوبی از صعودی بودن بازار حاصل شود.تریدر همیشه احتامل عدم رویت تارگت را مد نظر دارد.در 

و بعد روند صعودی از رس گرفته  رسیدبه کف  ۹۵۶۲۷۵این مورد ریزش قیمتی که از کندل هشتم رشوع شد و در 
هایی برای است.تریدر باید در جستجوی نشانه ۹۵۵۲۷۵شد.امیدوارم از یاد نربده باشید که استاپ ما هنوز در 

 معتقد شدن به جابجایی استاپ به باالتر و تضمین بخشی از سود حاصله باشد.
 ولی چرا زودتر این کار را نکردیم؟

 .وقتی وارد ترید شدیم،در و دیوار نشان از صعودی بودن قیمت داشتند
 

 مشنو ای دوست که غیر از تو مرا یاری هست
 و روز به جز فکر توام کاری هستیا شب 

 به کمند رس زلفت نه من افتادم و بس
 که به هر حلقه موییت گرفتاری هست

 گر بگویم که مرا با تو رس و کاری نیست
 در و دیوار گواهی بدهد کاری هست

 
 یابد.میدلیل استاپ،احتامل استاپ خوردن در اصالحات بازار افزایش با جابجایی بی
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 ؟پس چه باید کرد
 منتظر اولین اصالح مبانید و پس از تکمیل آن،استاپ را جابجا کنید.

 

 
 

دلیل جابجایی حد رضر این است که قیمت قبل از رسیدن به تارگت ما رشوع به اصالح کرد و ما هیچ راهی 
 بدانیم که این اصالح است یا برگشت بازار؟ کهنداریم 

باز ،ندابا بیان اینکه خریداران کنرتل را در دست گرفته خریدارانبازار مشت خود را برای ,Dبا بسته شدن کندل 
 کرد.
 چرا؟
است که قیمت موفق به بسته شدن قاطعانه باالی ماکزیمم  ۹۵۶۲۷۵اولین کندل پس از ثبت مینیمم  Dکندل 

 کندل قبل از خود کرده است.
 منتقل کنید. -۹۵۶۲۷۵مینیمم یک واحد پایین  - ۹۵۶۲۵۱به  ۹۵۵۲۷۵حد رضر را از ,Dپس از تکمیل کندل 

شنوم که میگوئید مقدار جابجایی حد رضر زیاد نبوده،ولی همین که اواًل میصدای بعضی از شام بزرگواران را 
رضر منیکنید و ثانیاً قدری سود تضمینی داخل کیف پول/یا حساب ترید خود دارید خیلی عالی است و سجده 

 شکر بجا آورید.
قیمت باالی ماکزیمم ,Eکندل بعد از .ریزش کرد Eماکزیمم جدیدی نشدند و قیمت تا  خریداران موفق به تشکیل

E  .بسته شد و نشان از تعهد خریداران برای محک زدن دوباره سقف دارد 
 منتقل کنید. ۹۵۸۲۷۵به  ۹۵۶۲۵۱واجب عینی است که حد رضر را از 
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به مجاورت آن  Fحرکت دادند،در کندل  ۹۶۵۲۱۵،خریدارن قیمت را به سمت تارگت Eپس از تشکیل کندل 
قیمت به باالی سطح ,Gرسیدند ولی هیچ بروکری حد سود را فعال منیکرد،پس از قدری تعلل باالخره در کندل 

 سود رسید.
 شود:میدر گرفنت سود دو نوع اسرتاتژی پیشنهاد 

 بردارید.صد درصد سود را  -۲
 درصد سود را بردارید و باقی را برای احتامل کسب سود بیشرت دنبال کنید. ۸۱تا  ۵۱بین  -۱

 منتقل کنید. ۹۶۱۲۷۵بست حد رضر را به  Eباالی ماکزیمم ,Eفراموش نکنید که وقتی اولین کندل پس از 
بعد از دو کندل .هنوز بخشی از خرید اولیه فعال است,Hاگر از اسرتاتژی دوم استفاده کنید،در وضعیت کندل 

رود،در اینجا باز حد رضر را جابجا کنید و از میفراتر  Hو از سقف  میدهداصالحی قیمت سقف جدید تشکیل 
 منتقل کنید،باشد که رستگار شوید. ۹۶۶به  ۹۶۱۲۵
 در چه سطحی نهایتاً از تتمه ترید خارج شویم؟:پرسش
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که اهمیت آن از اهمیت خط روند روی قیمت بیشرت  یمکردصحبت  RSIتر در اهمیت خط روند روی پیش
اگر یک چارت را به صد تکنیکالیست .مشکل عمده خط روند روی قیمت رشطی بودن آن است.است

تر است و هر زمان که یک بسیار ساده RSIقضیه برای .گیریدمینوع خط روند تحویل  ۲۱۱ بدهید،احتامل زیاد
MDRP در چارت باال،خط روند پایینی قیمت،دو قیمت .بل اتکاء رسم کنیدتوانید یک خط روند قامیبینید می

با رسم خطی به موازات این از باالترین کلوز فی مابین رشوع و پایان .را به هم وصل میکند Bو  Refبسته شده 
MDRP به محض برخورد قیمت به این .خط روند دیگری حاصل میشود که کارکرد مقاومت برای قیمت دارد

 ه ترید خارج شوید و عطای سود بیشرت را به لقایش ببخشید.خط از تتم
هم به خط روند مقاومتی طوالنی مدتی برخورد کرد  RSIدقت کنید که همزمان با برخورد قیمت به خط روند،

 و یک واگرائی نزولی ضعیف تشکیل داد.
 

 *** MDRP UP*** امتام درس 
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 )چارت باال(.توضیحات بیشرت در ادامه خواهد آمد! MDRP DOWNمثالی برای 
 ۲۱۲۲۱۷روی قیمت  ۲۱:۵۱در بخش سمت چپ چارت باال،قیمت ابتدا صعود کرد تا در حوالی ساعت 

چند واگرایی نزولی کوتاه مدت )پر قدرت( و  RSIمتقارن برای تالش قیمت برای بسنت با باالترین قیمت،.ببندد
تر توضیح داده شد که واگرایی نزولی منفرد،در روند پیش.ضعیف( تشکیل داد) یک واگرایی نزولی بلند مدت

یک بلند مدت + حداقل سه میان مدت/کوتاه مدت( دال بر ) های نزولیصعودی روی میدهد،اما ترکیب واگرایی
 تضعیف روند صعودی هستند و انتظار تغییر روند مستحب.
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تر از همیشه به اصالت روند بسته شد و تریدر آگاه مشکوک ۴۱اندیکاتور در زیر ،Aبا بسته شدن قیمت در 
=  ۲۱۲۲۲۶تشکیل داد که هدف ریزش را  MDRP DOWNیک ،Bصعود بعدی قیمت تا .اندیشدصعودی می

 برآورد میکند. ۲۱۲۲۲۷ –( ۲۱۲۲۱۵ – ۲۱۲۲۱۴)
 



74 | P a g e 

 

 https://t.me/Howtotradelikeaprofessional  علیرضا گردآوری:

 
 

فقط در بازار نزولی رخ میدهد،پس باید بدانید که روند رو به پایین است.در مثال  MDRP DOWNاز آنجا که 
 شود.میاست که سیگنال ضعیفی محسوب  ۹،عدد MDRP DOWNباال قدرت 
همیشه موفق آمیز نیست و بهرت است در  MDRPبا تکنیک  Limitدقیقه ورود از نوع  ۳۱های زیر در تایم

در کندل بعدی یک گپ روی پایین ) کندل بعدی در ،highز بسته شدن روی در اینجا پس ا.مارکت ورود کنید
 مینیمم کندل قبلی باز شد( داشت.

بود  ۲۱۲۲۲۵عدد  Cقیمت بسته شدن در .روی قیمت ریزش کرد Cدر دو کندل بعدی تا سطح مشخص شده با 
زه خروج در هدف مورد با این احتساب هم اجا.های قبل استدر پست ۲۱۲۲۲۶که کمرت از هدف محاسبه شده 

بسته  ۲۱۲۲۲۸روی  Cنظر فراهم شد و هم تاییدی بر تشخیص درست نزولی بودن روند بدست آمد. کندل بعد از 
 کندل نزولی دیگر بست. ۱شد و بعد بازار 
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 چنین ترکیبی )الف و ب( عموما نشانه صعودی شدن قیمت است.
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وقتی قیمت چنین بر خالف انتظار رفتار میکند،در واقع بازار دست خودش را برای شام رو کرده،بر تحلیل اولیه 
 Trade what you seeمرص نباشید. 

 های قوی از چیزیمنقضی شدن واگرائی مخفی )صعودی( در تصویر چارت باال را دست کم نگیرید.وقتی نشانه
شوند و بازار عکس آن را انجام میدهد،کنشگران تایم فریم باالتر کنرتل منی که انتظار بر وقوع آن بود و محقق

االتر است های ببه عبارت دیگر قیمت در این تایم،تحت تاثیر نیروهای حاکم بر تایم.نداقیمت را در دست گرفته
 چرخد.میو در آن مدار 
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اگر به دو شکل مختص به دو درس گذشته بیشرت دقت کنید،خطوط روند متناظر با  خط روند بر روی قیمت:

 ند.ا( ترسیم شدهCloseو با اتصال نقطه بسته شدنشان ) MDRPتکمیل 
 

 های زیادی برای رسم خط روند وجود دارند.پیشرت گفتم که روش
 تجربه شخص و توصیه نگارنده:

 ی و موثر باشند.اکلیشهد تا دقیق،غیر رسم کنی MDRPاز  خطوط روند را با الهام
 مترین کنید،اعامل کنید و ترید کنید.

 
 در یک دنیای ایده آل،خط روند نشانگر )تخمینی( از یک کف )حامیت( یا سقف )مقاومت(است.

 وقتی قیمت اصالت خط روند را خدشه دار کرد آگاه باشید که روند در رشف تغییر است.
پس از مشاهده چنین الگویی خط .تثبیت شده باشید MDRP UPبرای رسم خط روند صعودی بدنبال الگوی 

 روند را با رشوع از )کلوز( نقطه مبدأ الگو و وصل کردن آن به )کلوز( نقطه پایان الگو ادامه دهید.
این  لهره میگیرند.یک دلیل برایخیلی از تریدرها از این ایده که ورودشان به ترید تنها بر مبنای خط روند باشد،د

با اتصال کلوز  MDRPوقتی که خطوط روند ملهم از .رسدرگمی،عدم دانش برای رسم یک خط روند معترب است
 شود.می( رسم شود،اعتبار خط روند چندافزون MDRPهای )متناظر با قیمت

 و متفرق نشوید،تا از گزند تالطامت بازارهای رسمایه )با قلبی آرام( در امان باشید. بیاندازیدچنگ ,RSIبه ریسامن 
 

 قانون کلی:
 .فقط به محل بسته شدن قیمت نسبت به خط روند اهمیت دهید

و اجازه بسته شدن در  کنندن از خط روند دفاع ادر ریزش قیمت به سمت یک خط )مثال( روند صعودی،انتظار است که خریدار 
 تان در خطرصعودیقیمت موفق شود،روند  کردناگر فروشنده به پیشربد اراده خود در کم .زیر آن را به فروشندگان ندهند

ه،خط روند فتادنیجدیست.ولی اگر فروشندگان پایین خط روند بروند،اما موفق با کلوز پایین آن نشوند،هیچ اتفاق غیرمعمولی 
 . کامکان معترب است

 و جویای احوال بزرگساالن باشید. کنیداز زندگی لذت بربید،با خانواده وقت بیشرتی رصف 
 

ه در خط گان نیک واضح است کفرزانبر شام .بیشرت است آنناگفته پیداست که هرچه تایم فریم خطوط روند باالتر باشد اعتبار 
 هست،باقی مبانید. MDRPد و در هامن تایمی که دقیقه اهمیت بدهی ۵روند تایم مثال روزانه نباید به کلوز تایم 

 
 دوباره تکرار میکنم: 

،کلوزی MDRP،خط روند را با اتصال نقاط کلوز رسم کنید و مراقبت کنید که قیمت تا قبل از رسیدن به هدف MDRPبا تکمیل 
د و یا ترید را بدون ریسک کنید چنانچه چنین چیزی اتفاق افتاد فورا یا از ترید خارج شوی.که خط روند را نقض میکند ندهد

 )انتقال استاپ به نقطه ورود(.
 

 :MDRPمرور 
 

 اینجارشوع از 
 به ما میگوید که: MDRP DOWNمشاهده مثالً  الف:

 است. قیمت در حرکت اصالحی رو به باال،روند کامکان نزولی
شود و روند غالب نزولی اعامل قدرت میاگر روند نزولی معترب باشد پس اصالح صعودی بزودی در جایی میرا  ب:

 میکند.
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 مختص روند نزولی MDRP DOWN ج:
 مختص روند صعودیست MDRP UP د:
ن تایم آ احتاملی  پس وقتی یکی از این الگوها را در یک تایم فریم دیدید،ظن نزدیک به یقین بذارید که روند ه:

 فریم را میدانید.
 برای تعیین تارگت قیمت در روند صعودی و نزولی استفاده کنید. MDRPیاد گرفتید چگونه از  و:
 موضوع بسیار حائز اهمیتیست. MDRPرویت )یا عدم رویت( تارگت  ز:
دهد شعار می اگر قیمت باالی هدف محاسبه شده نبندد )فقط رویت شود( آنگاه بازار با مشت گره کرده خود ح:
 انا مظلوم.-که 
 به بعد مطالعه کنید. اینجانحوه محاسبه تارگت قیمت را از  ط:
 هم جهت دهند. MDRPترین سیگنال برگشتی زمانی است که چند تایم فریم همزمان سیگنال مطمنئ ی:
تر داشته باشند،انتظار وقوع حرکت صعودی مسجل MDRP UPدقیقه سیگنال  ۳۱و  ۵اگر همزمان یک چارت  :ک

 است. 
)هر که .و بازه زمانی چارت رابطه اکیداً خطی دارند MDRPالزم به یادآوری به شام فرزانگان منیدانم که قدرت *

 (بامش بیش برفش بیشرت
)به .تر از عالی استکندل باشد عالی ۵نشانه پر قدرت دیگر فاصله بین دو قلّه یا درّه است که اگر کمرت از  :ل

 بود عطایش را به لقایش ببخشید( ۵آن معنی نیست که اگر بیشرت از 
های آن کم نشده درصد بود چیزی از ارزش ۳۸۲۱کندل بود و همزمان ریرتیس قیمت کمرت از  ۵تر از اگر بیش :م

 و کامکان چشم انتظار رویت هدف محاسبه شده قیمت باشید.
 درصد احتامل رویت تارگت کمرت میشود. ۳۸۲۱تر شدن ریرتیس فراتر از با عمیق :ن
سیگنالی است که به شام روند کنونی را میگوید،کجا وارد شود را میگوید،کجا خارج شوید را میگوید  MDRP :س

 خواهد؟ میو محل استاپ الس را. کور از خدا چه 
را  MDRPیگردیم؟با رویت اولین کلوز روی/زیر کندلی که تائید میشود و دنبال ورود م MDRPچه موقع  :ع

 تکمیل میکند.
 را بخاطر دارید؟ RSIف: قانون دوم 

 
 شود:میروند صعودی با سه مولفه زیر شناخته      
 کند.بین چهل و هشتاد نوسان می RSIعدد  -۱     
 شود.میواگرائی نزولی ساده در چارت دیده  -۲     
 شود.میواگرایی مخفی صعودی دیده  -۳     

 
 شود:میروند نزولی با سه مولفه زیر شناخته      
 .بین شصت و بیست نوسان میکند RSIعدد -۱     
 شود.میواگرائی صعودی ساده در چارت دیده  -۲     
 شود.میواگرایی مخفی نزولی دیده  -۳     

 
 RSIقانون سوم ص: 
 شود:میروند صعودی با چهار مولفه زیر شناخته       
 .بین چهل و هشتاد نوسان میکند RSIعدد  -۲     
 شود.میواگرائی نزولی ساده در چارت دیده  -۱     
 شود.میواگرایی مخفی صعودی دیده  -۳     
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 دارد. MDRP UPچارت  -۴     
 

 شود:میروند نزولی با چهار مولفه زیر شناخته       
 .بین شصت و بیست نوسان میکند RSIعدد -۲     
 شود.میواگرائی صعودی ساده در چارت دیده  -۱     
 شود.میواگرایی مخفی نزولی دیده  -۳     
 دارد. MDRP DOWNچارت  -۴     

*** 
جربه تبرنامه، و بیاصالح قیمت عموماً برآیند و بازتاب غلیان احساسات یک بسیج از تریدرهای هیجان زده،بی

های قبلی است و با نگاه رسرسی به سمت چپ معموالً خط قرمز این افراد مبتنی بر چارت و کندل.است
وقتی قیمت به آن سطوح )که لزوماً اهیمتی در تایم .مونیتور،ترسیم یک خط یا مستطیل بدست آمده است

ی خالف روند صورت میگیرد و قیمت فرایندی اگلههای برسد تراکنش( فریمی دیگر یا نوع موج رشوع شده ندارد
ها اصالح میکنند به قدرت مشهور است. درصدی که قیمت retracementرا آغاز میکند که به اصالح قیمت یا 

موج آغازین )پایه( بستگی دارد،که این خود با عزم،اراده و قدرت مالی و اطالعاتی تریدرهای پشت موج پایه 
 ارتباط مستقیم دارد.

 اصالحدرصد موج پایه هستند و نوید خوبی بر اینکه با امتام  ۳۳حات کم عمق )در یک روند قوی( کمرت از اصال 
 و رشوع موج جدید،قیمت حداقل به اندازه موج پایه رشد خواهد کرد.

 (میزان نوسانات کوتاه مدت بازار) تر از وضع موجودپیغام دیگر اصالح کم عمق،رضایتمندی کنشگران بلندمدت
 ت.اس

 مثال: 
دقیقه هنوز افسار  ۵خریداران تایم  اگر درصد رسید و ۳۳دقیقه،به  ۵اصالح پس از صعود قیمت در چارت  گرا

دقیقه( در چرت قیلوله باشند یا دلشان در  ۲۵سوداگران تایم باالتر )مثال  اگرقیمت را در دست داشته باشند و 
دقیقه هر آن به سمت  ۵رصد اصالح کند و قیمت در چارت د ۳۳گرو موج پایه باشد،آنگاه قیمت نبایست بیش از 

 صعود تغییر جهت میدهد.
 درصد آن اصالح صورت گرفته. ۳۳ی است که تا اپایهتارگت صعودی حداقل اندازه طول موج 

 هایی برای )یا نقض آن( این درس بجوئید.در گذشته قیمت روی هر تایم فریمی که دوست دارید مثال مترین:
*** 
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RSI درصد اصالح کند، ۳۳تر است،اگر قیمت از قیمت حساسRSI  درصد تغییر میکند. )گاهی در  ۶۱تا  ۵۱بین
 شود.( )دو چارت باال(میهم تشکیل  MDRPچارت در یک 
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شود. بهرت آن است که میدرصد البته قدری از قدرت بالمنازع شان کاسته  ۷۱درصد و کمرت از  ۳۳اصالح بیشرت از 
 RSIدر امتداد سطوح مهم فیبوناتچی روی  MDRPبینید که خود ترکیب کنید.اغلب می MDRPآن را با دانش 

 شود )چارت باال(.این تقارن مبارک است!میختم 
 چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی ...

 
موج بعدی به هدف ،MDRPیل شدن گاهی بسته به عمق اصالح ) خیلی عمیق بودن( در قیمت،عالوه بر تشک

MDRP درصد یا بیشرت بود این نکته را مد نظر داشته باشید که  ۶۱پس وقتی اصالح قیمت .ممکن است نرسد
 کمرت است. MDRPاحتامل رویت هدف 

 *توجه داشته که کلمه احتامل استفاده شده است.*
در تایم  MDRPهای گوناگون در هم قفل است و ممکن است اصالح عمیق همراه به چون ساختار تایم فریم

دقیقه منجر شده باشد و در اینجا دو مکانیزم متصل به  ۶۱در تایم  MDRPعمق همرا با دقیقه به اصالح کم ۲۵
 هم نیروی پشت قیمت باشند.
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GBPJPY - W 

 
در .دباشمنیدرصد یا بیشرت انتظار از ما از موج بعدی به اندازه موج پایه  ۵۱تر شدن اصالح قیمت به سمت با عمیق

 ها به این مهم دقت کنید.تارگت گذاری
درصد از موج اول را اصالح کرده و به نظر میرسد در ابتدای  ۶۱،قیمت ابتدا GBPJPYدر چارت باال از پوندین 
 ه شخصه انتظار ندارم که طول دو حرکت برابر باشند.بنده ب.گام بعدی نزول است

 

 
GBPJPY – D 
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 محل همپوشانی انواع فیبوها یک مقاومت و ۲۴۲تایم فریم روزانه پوند/ین )چارت باال(،
 

 
USOIL – W 

 
USOIL – D 

 
 روزانه برداشت شام برای ترید چیست؟ در تایم هفتگی و،RSIبا نگاه به وضعیت 
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 خرید فوری پس از باز شدن بازار وجود دارد.عالئم قطعی  -۲
 عالئم قطعی فروش فوری پس از باز شدن بازار وجود دارد. -۱
 تر دنبال فروش میروم.پس از کمی اصالح به باال در تایم فریم پایین -۳
 های پایین میگردم.پس از کمی اصالح به پایین دنبال سیگنال خرید در تایم فریم -۴
 ی است که از آن دوری میکنم.اپیچیدهبازار بسیار  -۵
 هیچ کدام از موارد باال -۶
 

 درست نیستند،عالمت قطعی وجود ندارد. ۱و  ۲با توجه به جمله بندی پرسش،پاسخ 
 هستند. هر سه منطقی ۵و  ۴و  ۳پاسخ 

 ن است.در تایم روزانه و ترید بلند مدت بهرتین کار خرید از پایی.مناسب سوال مطروحه نیست ۵ولی پاسخ 
 ساعته فروش از باال منطقی است. ۲و  ۴تر در تایم های کوتاه

 

 
 در تایم روزانه EURGBPمنای کلی 

 
 نکته اول:

سوم از حرکت مورد بررسی  آن است که قیمت حدود یک MDRPآل ترین حالت پس از تشکیل گفتم که ایده
باشد را تشکیل  MDRPسوم است و قیمت مینیمم جدیدی که تارگت  در این چارت این عدد دو.را برگشته باشد

 نداد.
 نکته دوم:

فلش بنفش روی قیمت مدام صعود میکند و فلش بنفش روی اندیکاتور در حال پرسه زدن و اصالح رو به پایین 
ر پریدن دهر زمان که چنین رفتارهایی دید،بدانید روند منرده و اولین اصالح جدی قیمت فرصتی برای .است

 هیچ وقت در چنین موقعی طمع نوسانگیری نداشته باشید..جهت روند قیمت است
 
*** 
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 گریمعاملهفرامین 

 

 گریمعامله فرمان 11
 

 :فرمان اول
 :ندهید گوش زیر افراد حرف به هرگز
 کارگزار: الف
 دوست: ب
 .داندمی شام از بیشرت معتقدید که هرکس: ج
 

 .میدهد قرار ضعف مقام در را اول،شام فرمان خالف عمل
 (مترین و مترین مترین، با) .بگیرید خود دست در را خود رسنوشت که بگیرید یاد

 .دیگران( واهی غالبا) امید براساس نه کنید ریزی پایه خودتان تحقیق و فهم مبنای بر را معامله
 . است هالهل زهر گری،خودمعامله در واهی امید
 .آینده فرامین باقی الخطابفصل اول فرمان

 
 :مدو فرمان 
 رد اگر.ندهید فشار باشید کرده مشخص را رضر حد اینکه از قبل را فروش یا خرید دکمه هرگز و هرگز و هرگز
 .نیست شام مناسب احتامال کانال کرد،این تعریف شودمنی رضر حد که هستید بازاری
 :معامله،یعنی انجام از قبل حدرضر تنظیم

 منطق اساس بر ورود -۲
 شب در راحت خواب -۱
 فوت از پس وارث توسط خدابیامرزی نثارِ  تضمینِ  -۳
 
 .ورود نقطه از کمرت قیمتی یعنی رضر ید،حداخریده را چیزی اگر
 .ورود نقطه از باالتر قیمتی یعنی رضر ید،حدافروخته را چیزی اگر
 
 چند دمنیدانی کنید،پس معامله باید حجمی چه منیدانید کنید،یعنی تعریف رضر حد باید را کجا دانیدمنی اگر

 .است شده سپرده حراج باد به شام حساب درصد
 قیمت وقتی مواقع درصد ۹۹.است محض مزخرف بگیرید،این نظر در ذهنی رضر حد بگویند افرادی است ممکن

 و میگیرند دست در را منطق کنرتل هاهورمون لحظه آن در.میدهند تغییر را آن افراد میرسد ذهنی رضر حد به
 را مصیبت سال ۲۱۱۱۱۱ تواندمی که است آدمیزاد ذات این.کند تغییر باید چرا که میدهند کننده قانع دلیل هزار
 .است شده خلق درد جنس از آدمیزاد.زودگذرند برایش هاشادی ولی کند تحمل

 .بورزید رشعی غیرت شده تنظیم حدرضر به
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 :سوم فرمان
 . کنید تهیه میگیرید که تریدهایی برای یادداشت دفرت یک
 به هم را برهه آن در ترید آن به ورود دلیل دارید،بلکه نگه را رضر و خروج،سود و ورود نقاط حساب تنها نه

 یرایواگ یک و متوسط یواگرای ضعیف،سه واگرایی یک بخاطر را اییمعامله اگر مثال برای.کنید یادداشت دقت
 . بنویسید ترشیح با را هاگرفتید،همین مخفی
 .میکنید فراموش را دالیل زود خیلی چون بنویسید ترید گرفنت زمان در را ها این
 

 است نهمرهم و جراح که فاصد چو        است به درهمبه نرمی و درشتی
 

 :چهارم فرمان
 !من عزیزان کنید صبوری
 .افتندمی اتفاق خیال و وهم از کندتر بسیار واقع عامل در حوادث
 شود؟ حادث است ممکن آن از بدتر چیزی چه یداآماده( دوم فرمان) ممکن حالت بدترین برای وقتی
 :میکند رس بر خاکی طرفه نکرده گری،صبوریمعامله در باباطاهر شعر خالف بر
 

 کرد پرم و بالبی مرغ فراقت        کرد پرورم بیابان عشقت غم
 کرد رسم بر خاکی طرفه صبوری        صبوری کن صبوری واجی مبو

 

 :پنجم فرمان
 !اوصیکم.یادگیری به دهید اختصاص است الزم زمان که چقدر چهارم،هر فرمان به عطف
 .یرخوارش گرانمعامله دامنگیر آفات از بودن عجول و شوند حاصل بسیار مرارت و کندی و سختی به پایسته نتایج
 .بیاموزید را رفنت دویدن،راه از قبل
 پس بازار به را خود ترید اول روزهای سودهای همه اینکه آن ودارد  وجود قطعیت یک فقط گریمعامله در

 .رساب و فسانه همه باقی.میدهید
 از میدهید دلداری خود به.دارید قوی دل چگونه مصائب زمان در یدانگرفته یاد که است زمانی اصلی مشکل
 .است دگر آفت کورکورانه صربتان ولی.باشم صبور باید فقط.برمیگردد ورق امروز

 

 :ششم فرمان
 حذر بر گیریتصمیم میرانند،از سخن بابی در هیجان با BLOOMBERG یا CNBC اخبار مجریان که زمانی
 نیدک پردازند،نقدمی موضوع آن به جراید و تصویری و صوتی هایرسانه ناگهان و هستید تریدی در اگر یا باشید

 دخری به کردن فکر زمان بجهند بیرون رضر از که خروشند در آدم و عامل که زمانی آن عکس بر و!شوید خارج و
 .است
 .کنید حرکت آن خالف در و بگیرید نظر زیر را هامیش یاگله حرکت

 

 :هفتم فرمان
 وبخ اخبار با و سهام خرید دنبال بد اخبار در.بشنوید جان گوش با را ششم سهام،قانون بازار کنشگران برای
 .باشید کردن نقد دنبال
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 :هشتم فرمان
 هرتینب. کرد بررسی منطق با توانمنی زا باز ترید.شوید رضر،خارج یا سود در چه هستید دل دو و مشکوک وقتی
 . کرد واکاوی تازه و نو نگاهی با و شد خارج که است این کار

 :بود مالی بازار فعال میشود جور سه که نکنید فراموش
 خریدار
 فروشنده

 مندعالق ناظر
 .است معامله نوع ترین هوشمندانه اغلب و ترینمطمنئ دارد،آخری وجود شک وقتی

 

 :نهم فرمان
 .باشید داشته تریدباز باید همیشه کنید فکر که است احمقانه
 .بخوانید را هشتم فرمان
 .کنید مراجعه روانشناس دارید،به ویار همچنان اگر
 

 :دهم فرمان
 :زیر موارد خصوصا.نکنید مالمت را چیزی یا شد،کسی رویت حدرضر اگر
 کارگزار زنیاستاپ -الف
 موقعبی اخبار -ب
 زمان و زمین -ج
 بچه گریه -د
 کم یا نامناسب وقت -ه
 نامرغوب زغال یا احوالی،ساقی ناخوش -و
 برق قطعی -ز
 هذا علی قصص و اول،ایرانسل،رایتل همراه اینرتنت قطعی یا کندی -ح
 دیگری افزارنرم هر یا متاتریدر -ط
 انصاری و فاطیام هایتحلیل تکنیکال،خصوصا پیاز تا سیر کانال -ی
 زن مادر -ک
 شوهر پدر -ل
 رسکوچه یا مدرسه صدای و رس -م
 هوا گرمای -ن
 هوا رسمای -س
 هوا آلودگی -ع
 بدخوابی یا خوابیبی -ف
 ضمیری آقای کانال نادرست اخبار -ص
  ترید از ماندن جا ترس -ق
 شیعه غربت غم -ر
 برجام تکلیفی بال -ش
 شکن فیلرت اوضاع -ت
 ظاملانه هایتحریم -ث
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 وشترسن و امور مسوولیت/شوید،کنرتل موفق میخواهید اگر.ستنفره تک بازی این و است بازی از بخشی رضر
 .بگیرید خود دست را
 

*** 
 

 (باالده پارامرت الزم برای موفقیت پایدار در معامله گری ) برگرفته از ده فرمان 
 
 استقالل -1

های گیری معامله واقعی نکنید.وگرنه اخبارهای فاندامنتال و نظرات کانالقبل از رسیدن به بلوغ در تصمیم
  را دیر یا ویران میکنند.های کارگذاری شامتلگرامی جورواجور،اینستاگرامی و توئیرتی به انضامم ایمیل

 
 طرح و برنامه -2

داشنت طرح و برنامه و وفاداری به آن از اوجب واجبات است.یک طرح و برنامه جامع سه مولفه دارد که قبل از 
 تنظیم معامله تعریف میشوند:

 قیمت ورود -الف
 حد رضر -ب
 برداشت سود -ج

 منیکند،آب در هاون کوبیدن است.هر روشی که سه مورد باال را همزمان تعریف 
 
 سواد -3

ا هر ب.یا ابزار مناسب برای یادگیری ندارید،هرگز چیزی را درست یاد منیگیرید اگر زمان کافی یا مرجع درست
 ذهنیتی خالف این،وضعیت شام هر سال بدتر از پارسال خواهد بود.

 
 صرب-4

 روند پای بگیرید و در جهت روند ترید کنید. اگر برهانمنتظر باشید تا .برای پریدن بر قطار معامله صبور باشید
 قاطع برای بودن در معامله ندارید ترید نکنید.

 
 جرات -5

ی که نخستین بار دیوار صوتی را شکست پرسیدند که چگونه به این مهم نائل آمده،گفت اجنگندهوقتی از خلبان 
ریسک داری را انجام میدهی، برای بدترین حالت  کاهشوقتی متام آنچه را که در توان داری برای شناسایی و

 پس از دیگر باید فقط به ندای حق لبیک گفت. .شویمیممکن آماده 
 
 سالمت مزاج -6

معامله گری مانند ورزش قهرمانیست.باید مرتب ورزش کنید و هر کاری که برای باال بردن قدرت بدنی الزم است 
 هم ندارید. انجام دهید.اگر بدن سامل ندارید،عقل سامل

 
 زمان -7

 دزدهای زمان دوران ما عبارتند از:
 تلویزیون
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 ...بکه های اجتامعی اعم از تلگرام وش
 .نوتیفیکشن ها را خاموش کنید

های مجازی بیرون بیایید،رشافتاً قول میدهم وضعیت جسم )درد گردن( و روانتان بهبود از نود و پنج درصد دکان
منیگیرید،از نفرت پراکنی دور میشوید و زمان اضافه را رصف مطالعه و مترین و پیدا میکند.تحت سیگنال قرار 
 مترین و مترین و مطالعه کنید.

 
 دانش روانشناسی -8

گران را بهرت هم از این روی که به خودشناسی بهرتی برسید،هم از آن جهت که روانشناسی بسیج آحاد معامله
 درک میکنید. 

 
 زرادخانه محدود -9

یفی از نوسانگرهای مومنتوم یا انواع مووینگ اوریج، یا انواع خط روند روی یک چارت هیچ کمکی تجمیع ط
بیشرتی به شام منیکند. برای اینکه تحلیلگر موفقی شوید،فقط به سه ابزار نامتجانس نیاز دارید. آن سه ابزار را 

 بیابید و خوب یاد بگیرید که شام را کفایت میکند.
ایم.این سه هیچ شباهتی به هم ( را یاد گرفته RSI, Fibonacci & Geometric analysisدر مورد خودم )  

 ندارند.
 

 انضباط -11
اگر آدم منضبطی نیستید احتامال نخواهید توانست یک کار کسل کننده )موارد یک تا نه( را هر روز هفته و هر 

 ند بود.های شام زودگذر خواههفته سال تکرار کنید،از همین روی موفقیت
 
 
 
 

 

I never make the same mistake twice. 
I make it five or six times, just to be sure. 

 
 
 
 

 پایان


