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ایی که بین فعاالن بازار دهن به دهن میشود اصطالح پرایس اکشن بوده که در سال های اخیر یکی از  واژه

 را به خود اختصاص داده است .در زمان حاضر یکی از  پر طرف دار ترین روش های تحلیلگری 

اما سوال اصلی این است که چرا در بازه های زمانی مختلف نگاه فعاالن بازار معطوف به یک سبک تحلیلی   

 .نها را جلب کندآآنها به دنبال چه چیزی هستند که سبک تحلیلی قبلیشان  نتوانسته است نظر  خاص میشود و

واینگونه هر روز از یک شاخه به شاخه دیگر کوچ می کنند؟ ایا روش های تحلیلی جدید حرف جدیدی برای 

نها باعث میشود تا به آات گفتن دارند؟ یا اینکه ارتباط افراد با روش های تحلیلگری به خاطر متفاوت بودن روحی

دنبال پیدا کردن یک روش بهینه با توجه به ساختارهای روحی و شخصی هر روز دنبال یک روش و سبک خاص 

و آیا واقعای یک سبک تحلیلی بر  ها سازگار است دست پیدا کنند.آننچیزی که با روحیات آتا بتوانند به   باشند

 دیگری میتواند اولویت داشته باشد؟

ه گری بوده و متاسفانه به خاطر لاکثریت افراد حقیقی که وارد بازارهای مالی میشوند، به دنبال معام مطمئناً

باعث سر در  ،ن میتواند عدم وجود یک چارچوب مشخص و تدوین شده باشدآدالیل متفاوتی که اصیل ترین 

حجم باالیی از اطالعات  بانکه بتوانند به اصول معامله گری بپردازند توسط افراد خاصی آنها شده و به جای آگمی 

 شدهو از مسیر اصلی خود منحرف  میشودندغرق ه شده و در آن د بهتر باشد بگوییم پراکنده مواجو شای بی ارزش

لکه حتی اصول اصلی تحلیلگری را هم نمی آموزند و گیرند بیو نه تنها اصول اصلی معامله گری را هرگز یاد نم

توی این بازار مکاره برای  ن مدینه فاضله و چراغ جادو در تو درآمتاسفانه اینگونه هر روز به دنبال پیدا کردن 



 

3 | P a g e 

 

ه این نتیجه نخواهند رسید برای رگز بدر حالی که ه .همیشه گم میشوند و هرگز دری برای خروج پیدا نمی کنند

گر شدن احتیاج نیست تا هر روز به دنبال یک سبک تحلیلی خاصی باشند و تسلط بر فقط یک سبک معامله 

چیزی که برای معامله گری نیاز است و به عنوان کلید موفقیت آن تحلیلی میتواند برای انجام معامله کفایت کند و 

گونه در فرایند معامله میتواند احساسات که چ دن نام برده میشود کنترل احساسات بوده که معامله گر باید بدانآاز 

خود را کنترل کند و این نیز هرگز اتقاق نمی افتد مگر اینکه وی بتواند رفتار مارکت را بشناسد و از دانش کافی 

 برخوردار باشد تا بتواند قدرت کنترل ریسک معامله های خود را در دست بگیرد.

د تاریخچه سبک تحلیلگری پرایس اکشن صحبت کنیم ما در این بحث سعی خواهیم کرد تا کمی در مور

بایدعرض  ن را به عنوان پرایس اکشن میشناسید را بیان کنیم. بله،آن چیزی که شما آو شاید نظری متفاوت تر از 

ن مطالعه داشته اید. چون مطمئن آن چیزی هست که شما تا کنون در مورد آکنیم که دیدگاه ما کمی متفاوت تر از 

وقتی صحبت از پرایس  اکشن میشود بسیاری از شما تعدادی از اسامی را برای ما لیست خواهید کرد هستیم که 

گالن وودز  وتعداد  ،اندروجیکن، نایل فولر، ایف، لنس بگز، آلفونسو مورنو، ال بروکس قایان:آکه مثال من با سبک 

کرده باشید و حتما نها مطالعه آشنایی داشته و در مورد آ  اشاره کنید و با آنها و غیره   سم سیدن بهاندکی هم شاید

پرایس اکشن بررسی تاریخچه قیمت بوده و باید تحلیل بر اساس چارتی خالی از  :خواهید گفت که میدانید

 .اندیکاتور و بررسی نوسانات قیمت صورت گیرد
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ما فکر می کنید پرایس اکشن نبوده و شما در واقع یک چیزی را که ش نآبا تمام احترام باید عرض کنیم، 

تحلیلگر تکنیکال کالسیک هستید که بر اساس سطوح و رفتار قیمت در حمایت و مقاومت ها و شاید در برخی 

موارد هم با کمک چند الگوی چارتی درحال تحلیل کالسیک هستید و بسیاری از این عزیزان که به عنوان پرایس 

دانش پرایس  یدسترسکه  دوره زمانیضور شما هستند همان تحلیگران کالسیک بوده و در اکشن کار معرف ح

 .ن بوده اندآجایگزین مناسبی برای  اشته،دنوجود 

اما به خاطر احترام به تمامی دیدگاه های موجود و پیشکسوت هایی که در این زمینه فعالیت داشته اند ما    

ن هستیم تا پرایس اکشن را به دو زیر گروه تقسیم کنیم که بخش اول آن مربوط به پرایس اکشن بر اساس آنیز بر 

و شناخت سطوح عرضه  جریان سفارشاتدوم بررسی رفتار قیمت  و  دیدگاه های تحلیل کالسیک بوده و بخش

  و تقاضا میباشد که توسط تعدادی از اساتید نامبرده گسترش یافته است.

باشد که بگوییم تحلیل کالسیک بخش عمومی پرایس اکشن و جریان سفارشات بخش تخصصی  شاید بهتر

اتید نام برده شده زشی اسآمودوستان که با کتاب ها و فیلم ها و سایت های  موزشی بوده و شما آاین مبحث 

 شده اید.شنا آتا کنون با بخش عمومی پرایس اکشن شنایی دارید آ

ن عدم وجود یک آاما به خاطر وجود یک تراژدی تاسف بار و غم انگیز که هر روز در حال تکرار بوده و    

 فعاالنهنمای مناسبی برای دیدگاه منسجم و منظم که مطابق با یک سیستم کامل بتواند از ابتدا تا انتهای کار را

موزشی در واقع به طرز فکر شما نظم ببخشیم تا بتوانید آبازارهای مالی باشد سعی کردیم تا با ارائه یک مجموعه 
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 ویک دیدگاه درست نسبت به اصول تحلیلگری داشته باشید و این میتواندکنید و  تحلیلدر مرحله اول درست 

م مناسب درست هدایت شده و در جریان سوددهی قرار بگیریم و این در یک سیست تاکمک بسیار مهمی باشد 

ن را بکار بگیرید آعلم تکنیکال درست  که  درصد 5قدر اهمیت دارد که معتقد هستیم با داشتن حتی آنموضوع 

به  .سود گرفتن از بازار را تجربه کنید با استفاده از دانش مدیریت ریسک وسرمایه و کنترل پوزیشن ها، میتوانید

 داشته باشید که مهمترین آن روانشناسی فردی خودتان خواهد بود. اختیارشرط آنکه سایر ابزار مورد نیاز را در 

اما برای آنکه بتوانیم وارد بحث تاریخچه پیدایش پرایس اکشن بشیم باید عرض کنم اولین پرایس اکشن 

های خود به دنبال پیدا کردن واکنش و شناخت رفتاری کاری که باید از آن نام ببریم که با بررسی نمودارها و نظریه 

و ارائه دهنده شاخص صنعتی  بنیاین گذار نظریه" چارلز داو"فعاالن بازار از روی نمودار بوده کسی نیست جز 

داوجونز که قصد نداریم در این مقاله به معرفی ایشان و سرگذشت و خدماتشان بپردازیم و شاید فقط کافی باشد 

 نیم در نظریه ایشان که بر اساس سه اصل زیر استوار است.که بیان ک

 که همه چیز در قیمت لحاظ شده است.اول این •

  .دوم اینکه قیمت بر اساس روند حرکت می کند •

خرین مورد هم اینکه تاریخ تکرار میشود و واکنش های مشابه به محرک های مشابه در بازار وجود آ •

 دارد.
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ترش یافته وشامل انواع حرکت ها و روندها و اینکه باید شاخص ها یکدیگر را سهرچند نظریه ایشان گ  

خارج از  ،تایید کنند وحجم معامالت باید تصدیقی بر حرکت روند باشد و روندها بدون اخطار تغییر نمی کنند

رضه و تقاضا اولین پایه های تحلیلی پرایس اکشن برای شناخت نواحی ع میتوان گفت که ایشان اما بحث ما بوده 

 را با دیدگاه های خود بنیانگذری کرد.

در ادامه ورود ریاضیات به بحث تحلیل توسط استاتیدی مثل الیوت و نسبت دادن اصول طبیعی و ایجاد   

ج ال بود متاسفانه در ادامه با رواقواعد و قوانین منظم توسط ایشان و سایرین که در جهت غنی سازی علم تکنیک

کامپیوترها و در دسترس بودن نمودارها و عمومی شدن روند تحلیل و سعی در فرموالسیون کردن پیش بینی یافتن 

قیمت و رسیدن به ذهنیت افراد باعث شد تا اندیکاتورها و اسیالتورهای زیادی روانه بازار شده و از ان به بعد ما 

ه جریان تحلیل را از مسیر اصلی خود منحرف هایی مملو از هشدار دهنده های خرید و فروش بودیم کشاهد چارت

تحلیل تکنیکال  و تحلیلگران، نمود و متاسفانه این روند تا جایی پیش رفته کرده است که بسیاری از فعاالن بازار

را استفاده از ابزاهای فنی دانسته و انچنان در این موضوع عرق شده اند که دیگر حتی جدا شدن از ان نیز برایشان 

 یباشد.میسر نم

در کنار آقای داو شاید بتوانیم از شخص دیگری نام ببریم که شاید کمتر اسمی از آن در این بازار شنیده 

کسی نیست جز ریچارد وایکف که با طراحی اندیکاتور برای حجم در بازار به دنبال نواحی عرضه  و او شده باشد

جسی شان با بررسی رفتار تریدرهای حرفه ایی مثل و تقاضا بود و برخالف خیلی ها که کتاب و مقاله نوشتند ای
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توانست مدل خاصی را ،  باشدعمرش یه کتاب بیشتر نخونده  تاریخ که شاید در تمامبزرگ ترین تریدر  یکی از لیور مور 

، ایشان به جای انکه به گسترش دانش خود به دیگران گوشا باشد در شناخت نواحی عرضه و تقاضا ارائه بدهد

در علم  و برخالف خیلی از بزرگان مطرح تصمیم گرفت تا با علم و دانش کسب شده برای خودش معامله کند

، و همچنان به جیب زد از بازار کسب کرد در سکوت را که در فقر به سر میبردند ایشان پول زیادی تکنیکال

ای از ایشان را بتوانید در دنیای مجازی  تا اینکه بعد از سالها شاید تنها یک یا دو فایل چند صفحه ناشناخته بود

اقای سم سیدن سعی  2005پیدا کنید اما نکته مهم این داستان از جایی شروع شده که در محدوده های  سال های 

کرد تا ایده ایشان را در بازار بدون در نظر گرفتن حجم پیاده کند و سعی کرد تا نواحی عرضه و تقاضا را بدون 

ترش دهد و اینگونه به نظر ما بزرگترین پرچم دار پرایس اکشن در ارائه نواحی عرضه و حجم شناسایی و گس

  تقاضا بدون حجم که به حق شاگرد خالقی برای  استادش بود ظهور کرد.

که  2000البته قابل به ذکرهستش که قبل از اقای سیدن افراد دیگری هم بودند که در بین همان سالهای 

ها رواج زیادی پیدا کرده بودند خواستند با استفاده از چارت های بدون اندیکاتور به بررسی استفاده از اندیکاتور

جیمز  گروهچارت بپردازند و به نوعی برگشت به دوران بدون اندیکاتورها را زنده کنند که میتوانیم در این بین به 

شروع به فعالیت همزمان با راه اندازی فروم و سایت فارکس فاکتوری  تقریبا ، این گروهاشاره کنیم  سیکستین

فاقد  یدر مقابله با جریان اندیکاتور ها سعی میکردند در چارت های بودند که ازاد رچند ترید کرده و شامل

 .اندیکاتور وبا استفاده از رفتار قیمت و الگوها به دنبال پیش بینی شناخت حرکت قیمت باشند
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در واقع بر اساس برگشت به دوران بدون  میشناسیمپرایس اکشن به عنوان  ه که ما امروزسبکی را  

با واکنش  بوده که اعتقاد داشتند جمیز سیکستینگروه جا بنا نهاد شد و منصوب به فلسفه آناز  بوده و اندیکاتوری

صادر کننده رها و سایر اسیالتورهای و نیازی به استفاده از اندیکاتو کردتحلیل  ران میتوانند آقیمت  قیمت و رفتار

البته در چارتهای این سیگنال وجود ندارد و رسیدن به عرضه و تقاضا با بررسی چارت نیز امکان پذیر میباشد. 

  .استفاده میشدو از الگوهای کالسیک رایج نیز از مووینگ ها  گروه بعضاً

یک تاپیک  REDSOWRD11بعد از ایشان یکی از شاگردان سم سیدن در سایت فارکس فاکتوری با ای دی 

بود و در این تاپیک تریدرهای یا بهتر بگم نظریه  PRICE IS EVERYTHINGSمخفف    راه اندازی کرد که PIEبه اسم  

را بعداً  RTMمئناً آقای ایف رو میشناسید که سایت پردازهای پرایس اکشن بسیار حرفه ای تربیت شدند که از آن جمله شما مط

را راه اندازی کردند و یکی از گردانندگان آن  ACEGAZETEراه اندازی کرد و از جمله نفرات دیگر گروهی بودند که سایت 

تشکر  Tim morgeکه اگر در صحبت های ایشان دقت کرده باشید مدام از شخصی به اسم  Eaglesشخصی هستش به اسم 

 . کندمی 

داشته باشیم به اسامی  2000سرچ در مورد انقالب برگشت به چارت های بدون اندیکاتور در سال های بعداز  یکاگر  

گفت بازار استاتید پرایس اکشن کار داغ و در  میشودبرمیخوریم و بعداز آنها تقریبا   دآقای جیمز، سیدن و بعداً هم به اسم ردسور

تا کنون  2003روز شاهد ظهور یک استاد پرایس اکشن کار  در طی ساله های  به همیت عصر ارتباطات هردکان ها باز شد و 

 ایم.بوده
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البته االن که دیگه آقای ایف به خاطر معرفی سایتش توسط ما و حمله ایرانی ها برای عضویت، ان رو پولی 

شاید هم دیگه ارزش  کرده و باید برای اطالعات هزینه کنید و شاید خیلی ها تمایل به این کار نداشته باشید و

نداشته باشد چون بعد از پولی کردن تعدادی از مسترها و ادمین های سایت خدا حافظی کردند و خیلی از مطالب 

دلیت شد، اما در فروم و سایت ایشون هنوز یک تاپیک هستش به اسم اقای وایکف که در آن عنوان می شود آقای 

یکف قرض کرده و خود آقای  ایف هم منکر این مورد نیست و ایف ایده فلگ و  اف تی ار رو از دیدگاه وا

میگوید که بله ولی روی آن کار کرده و ایده های شخصی برای ارتقاء به آن اضافه کرده است که مطمئنا درست 

می باشد و شاید اینجا الزم باشد که یادآوری کنیم حتی ایده فاز انباشتگی و توزیع رو که خیلی افراد در کتابهای 

خود به آن اشاره می کنند و از جمله آقای ال بروکس در  مورد آن صحبت کرده برگرفته از دیدگاه وایکف بوده 

 سال پیش آن رو مطرح کرده بود. 100که تقریبا 

به عنوان  راشخصی به اسم اولین کسی که اکثریت ایشون  یم در دوران فرار از اندیکاتورها ازهاگر بخوا   

اشته و موضوع را به صورت جامع و موزشی دآچندین کتاب و فیلم های  اکشن، سیینه پراکه در زم شخصی

کسی  ،نمایش داده میشود اول رتبهن در ااسم ایش جستجوهای اینترنتیببریم و در تمام  کادمیک پی گیری کرده نامآ

از ًا و اکثرود اه کنید همچنان رد پای مووینگ دیده میشن نگاکه اگر به چارت های ایش ال بروکسقای آنیست جز 

 ارائه شده است. s&p500  شاخص  ن هم رویاو اکثر مثال های ایش ندالگوهای کالسیک استفاده می کن
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انواع اندیکاتورها و ن یک  تحلیلگر کالسیک هستند که به خاطر عدم استفاده از اایشبهتر است بگویم که 

سال فعالیت در بازارهای  30به خاطر بیش از   ایشان، کار معروف شده و به ادعای خود اکشن یساسیالتورها به پرا

تعامل  همراه باتجربی و به صورت اکثر الگوها مورد استفاده  اند، که با قیمت و حرکت پیدا کرده ای مالی و رابطه

 است. شده ایشان با بازارهای مالی بهینه

نها آکار کرده و به  موکوایچی مانند اندر زمان فعالیت با اکثر سیستم های مطرح زمان خودش ایشانبه گفته 

همان خط روند و  اکثراً ندو این پرایس اکشنی که کار می کن اند خر به پرایس اکشن رسیدهآتسلط داشته و در 

اما  دن به چشم نمیخوراتحلیل کالسیک در تحلیل های ایش زالگوهای ویچ و گوه و کال در نگاه اول چیزی فراتر ا

نها را به تحلیل کالسک اضافه آبرمیگردد که  انبا توجه به سابقه فعالیت برخی از موارد به تجربه کاری خودش

 اند.کرده

هر  که مطمئناً ودو به بازه زمانی خاصی مرتبط میش داق می افتاعم از برخی الگوهایی که در سشن ها اتف

یکی از ساعت های ترید  واندکه مثال ساعت هشت لندن میتون دبه این نتیجه میرسخود تریدر در مدت فعالیت 

ی از متون به بانک که دربعضمی کنند گ بویز ها هم به نوعی اشاره ن به موضوع بیان در مباحث خودشاایشد. باش

 است. م برده شدهقای ایف به اسم ای تی اسآو یا در مقاله های ه تریدرنام برد

 اکشن ار پرایسقای ال بروکس که  به عنوان پرچم دآولی  ایند نباشد،خیلی ها خوش برای شاید این گفته ما

پرچم و مثلث ها و سایر چارت پترن ها حرفی برای  ،در کل فراتراز الگوهای کالسیک وددر دوره دوم شناخته میش
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نها آبه برخی از  جدیده و یا رویکردی نها اضافه کردآدیگری به  در برخی موارد تعاریف گفتن نداشته باشد و تنها

مثال در برخی موارد  حتی به هیدن گپ ها اشاره کرده  است. کرده انها دست پیدآبه  بیداشته که به صورت تجر

و در الگوهایی  دموج پنچ اشاره می کندر  تسو به فعل و انفاالت قیم دادهارائه  راوکیوم افکت  انندم هاییو بحث

ولی به نظر ما  ه است.اضافه کرد را تعدادی نکات ریزتر و تبصره هایی که به تجربه دریافته ند،که استفاده می کن

و نگارش  نمودهاما تحلیل تکنیکال غنی تری ارائه  دهنوز نمیتوان گفت که پا از تحلیل تکنیکال فراتر گذاشته باش

بوده که نباید  نادیده گرفته  کالسیک از طرف ایشان کار بسیار با ارزشی چندین جلد کتاب حتی در زمینه تحلیل

به نوعی دست و پای تریدرهای بلند مدت تر را برای ترید  شدهبا توجه به تبصره هایی که به الگوها اضافه  شود و

ودشان هم به این همانطور که خ .ن کار می کنند به نوعی اسکلپرهستنداکسانی که با روش ایش کرده و اکثر محدود

را همین اسکلپر بودن میداند و بسیاری از کسانی که خودشان  انو شاید یکی از افتخارات خودش نموده نکته اشاره 

 .را اسکبپر میدانند از دید ایشان اسکلپر نیستند

س ل فولر و گلن وودز و جاناتان فاکنی: از ال بروکس که بگذریم در جستجوهای اینترنتی به اسامی مثل 

نها نگاه داشته باشید کامال مشخص است که آخورد می کنید و اگر در سایت های وکریس کاپره و اسامی دیگر بر

انها کامال آ مقاومت های کالسیک در تحلیل های تمایل به  الگو های کندلی و چارتی و استفاده از حمایت و

 .مشهود است
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در زمینه  ه میتوان گفت به عنوان یک جریان سازبرخورد می کنید ک "سم سیدن"اما در این بین به اسم 

ن آ نشانگرو وجود مقاله هایی که نقد بر نظریه های ایشان نوشته شده  باشد پرایس اکشن حرف های زیاد داشته

به خاطرشغلی نسبت به سایرین این بوده که ایشان  سیدن و عمده تفاوت سم تاثیر گذار بوده ایشان است که نظرات

میتوانسته  و مستقیم با سرمایه دارها و سرمایه گذارها در ارتباط بوده میکردندو در اتاق معامالت ترید که داشتند 

از نزدیک با روحیات و احساسات انها ارتباط برقرار کرده و شناخت کاملی از واکنشهای آنها در مواجعه با ریسک 

داشته و به اکثر داده ها و حجم داد و ستدها دسترسی ی در مقطعی از زمان کارگزار اشته باشد وهمچنین ایشاند

داشته و در خاطراتش به این نکته اشاره دارد که مشاهده میکرده عده ای از معامله کننده ها روز به روز در حال 

 .هستند یشه در حال ضرر کردنده ای نیز همسود و روند ها وحرکت ها را شکار می کنند و ع

نالین تریدینگ ایجاد کند و جزء اولین کسانی باشد که آکادمی آاید اصال این موضوع باعث شده تا ش 

ینده برای آ ن  تربیت شاگردهایی بوده که هر کدام درآو وبینارهای زیادی بوده که حاصل برگزار کننده سمینار 

م نویسی در فارکس ون به الفونسو و گروهی که بعداز جدایی از فورخودشان حرفی برای گفتن داشتند که میتوا

 .نام برد.ار تی ام را ایجاد کردند سایت  فاکتوری

اولین کسی بود که بحث عرضه و تقاضا را بعد  سیدنسم   وایکوفاز  شاید به جرات میتوان گفت بعد 

ده و یا در بازار نبوده بلکه عرضه و تقاضا مطرح نشده بوبحث البته نه اینکه  از حدود هشتاد سال دوباره مطرح کرد
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 2005در سال تقریبا  رافلگ ها  قاضا در دل کندل ها بوده و بحثن به دنبال پیدا کردن ناحیه های عرضه و تانایش

 .مباحث را بسط دادند RTMبه ان اشاره داشته که بعدا شاگردان ان در 

که اشاره ایی هم به ولیامز و بحث فرکتالها و پیدا کردن عرضه و تقاضا توسط ایشان البته با  الزم هست  

یکاتوری بودن از بحث ما خارج انداستفاده از انواع اندیکاتورهایی که طراحی کرده نیز داشته باشیم که به خاطر 

که اگر بگویم برای پرایس اکشنی که امروزه مطرح هست ایشان با خروجی  سم سیدنبرگردیم به نگرش می باشد. 

ها و نظرات و دیدگاه هایی که بتوان با نگاه کردن به چارت ناحیه های عرضه و تقاضا را تشخیص داد باید پرچم 

 .ایم دار باشد حقی از کسی ضایع نکرده

چون نگراش عرضه و تقاضا و پیدا کردن انها که بعدا در ارتی ام پخته میشود حاصل فعالیت غیر مستقیم 

شاگرد سم سیدن بوده که بعدا هرچند برگزار کننده دوره های اموزشی   دهستش که ردسور  دردسورشاگردهای 

موزه آت پیشرفتی داشته باشد و چیزی به نتوانسهرگز بجز عوض کردن تعدای واژه و اصطالحات  بوده ولی شاید

 استادش اضافه کندهای 
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 .در یک جمع بندی کلی شاید بتوانیم پرایس اکشن کارها رو به چند دسته زیر تقسیم کنیم

فولر و جاناتان فاکس نهایی که به نوعی شاید همان تحلیل تکنیکال کالسیک کار می کنند مثل آدسته اول 

شان روی پیدا کردن حمایت و مقاومت در چارت و بررسی رفتار که اکثر تمرکز ن وودز و هم رده های انهاو گل

گوییم بهترین توانیم بو واکنش کندلها روی سطوح حمایت و مقاومت بوده که ساده ترین روش تحلیل و شاید هم ب

روش تحلیل که اگر در کنارسایر ایتم های مدیریت سرمایه و ریسک از ان استفاده بشه حتما برای تریدر سودآوری 

 را به همراه خواهد داشت.

با ترکیب کندلها  کمی پا را فراتراز تحلیل کالسیک گذاشته و با نگاهی تقریبا جدیدترکسانی  که سته دوم د

و طیف اولیه  نها سعی در شناخت عرضه و تقاضا دارندآو بیس ها و نگاهی ترکیبی به همه و الگوها و مومنتوم ها 

این گروه که از بازارهای فیوچرز کارشان را شروع کردند با استفاده از حجم در ناحیه های حمایت و مقاومتی 

شتند تا بتوانند به نواحی عرضه و تقاضا که دیگران در ان قیمت به خرید و فروش تمرکز دارند دست پیدا سعی دا

 کنند.

به دنبال شناخت ذهنیت قیمت  ناخت ناحیه ها گذشته ودر این بین دسته سومی هستند که پا را فراتراز ش

ذهن بازارگردانها و یا به  هندخوااسی تریدری هستند و مینهستند یا بهتر بگویم به دنبال جامعه شناسی و رونش
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این عده عالقه شدیدی به این دارند که  .بازهای را بخوانندنوعی لیکیویتی پروایدرها و تامین کننده ها و سفته

اما اگر  نیستقابل دفاع   نظریه انها کامال هرچند، رل است بوده ودر حال کنت خاص بگویند بازار دست یک عده

 .بزرگان در بازار به چه چیزی فکر می کنند مطمئنا برگ برنده در دستان ما خواهد بود یابتوانیم بدانیم دیگران و 

گروههایی که سعی کردند پا جای پای استاد خود گذاشته و بتوانند نواحی عرضه و تقاضا را بدون در نظر یکی از 

با بررسی متاسفانه شما  که بود RTMایف" در سایت "ترهای اقای کنند گروه مس گرفتن حجم معامالت پیش بینی

راهکار واحد را تشخیص بدهید و به نوعی هر کدام با نگرش و زاویه دید خودشان  یکنمیتوانید کار این گروه 

 RTMبه وضوح مشاهده می کنید به نوعی که ترید در  سایتتحلیل دارند و شما این تفاوت را در مسترهای 

انجام میدهند و هم زمان از یک ع تریدهای معکوس یکدیگر شخصی شده و استاد و شاگرد با توجه به یک موضو

درگمی شده و تشخیص جهت بازار و مطمئنا خواننده در این دیدگاه دچار سرموضوع دو برداشت متفاوت دارند.

علت عمده این تفاوت ورود تایم  فریم  که احتماال سیار سخت خواهد بودبا راهکارهای ارائه شده برای مبتدیان ب

و ارتباط حرکتی  .بوده که نتوانستند به یک سبک واحد دست پیدا کنند RTMدر  دسوربه حیطه کاری شاگردان رد

 مال توضیح دهند.را کاها  بین تایم فریم
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نکته جالب برای افرادی که سال ها در بازارهای مالی فعالیت دارند و با  مجموعه آموزشی که توسط گروه 

 یشان وجودبرا در واقع شاید حرف جدیدی برای گفتنرو به رو میشوند ،  تریگر پرایس اکشن طراحی شده 

نهایی که حداقل چند سال سابقه فعالیت در بازار را داشته و به تحلیل تکنیکال آو همه صحبت ها برای  باشدنداشته 

متمایز  از سایر مجموعه ها و سبک های دیگر ن چیزی که این مجموع راآک تسلط دارند، تکراری بوده  اما کالسی

ئه میدهد و برای اام اصول اولیه را گام به گام  و تدوین شده ارمی کند، داشتن یک دیدگاه درست و منظم که تم

شنایی مقدماتی آصالحات اولیه را بدانند و با آن الزم است تا اصول مقدماتی و تعاریف و ا تنهامبتدیان بازار هم 

 .داشته باشند

دید فرکتالی به ما در روشی نوین که مبتنی بر تمامی اجزاء حرکت قیمت است سعی خواهیم کرد تا با 

حرکت قیمت و پیدا کردن ارتباط معنی دار حرکت های بین تایم فریم ها و پیوت های تشکیل شده در تایم فریم 

ها و استفاده از الگوهای عرضه و تقاضا بهترین قیمت هایی که احتمال وجود سفارش در انها وجود دارد و فعاالن 

نظر دارند را پیدا کرده و بهترین معامله ها با کمترین ریسک را با بازار تمرکز روی آن نواحی و قیمت ها را مد 

توجه به زمان، قیمت و الگو با استفاده از خاصیت مولتی تایم فریم و توان حرکتی قیمت در هر تایم بر اساس 

 فرمول میانگین توان حرکتی قیمت ارائه دهیم.
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ید، مطالب کامال پراکنده در قسمتهای مختلفی ولی مطابق با یک دیدگاه خاص در کورس اموزشی که می بین

شنایی آببینید و  با دیدگاه ارائه شده  گفته شده و شما برای  یادگیری احتیاج دارید تا یک بار همه جلسات را

جلسات را از ابتدا مشاهده کرده و دسته بندی مطالب را خودتان انجام  د مجدداًیابتدایی پیدا کنید، در مرحله دوم با

د.  این روش باعث میشود تا شما تسلط کافی و الزم را روی همه مباحث ارائه شده پیدا کنید. ضمن اینکه بدهی

بسیاری از نکات کلیدی در ویدئوها ارائه نشده تا شما برای تمرین و پیگیری مطالب به مربی های ما در کانال 

 نوین بوده بتوانید از ش کالسیک کامالتریگر پرایس اکشن مراجعه کرده و به خاطر اینکه دیدگاه تحلیلی بخ

  .نها جهت تسلط بر این دیدگاه تحلیلی استفاده نماییدآتجربیات 

ان اشاره تقایان سم سیدن و سایر پیشکسوآبه مبحث الگوهای پرایس اکشنی از موزشی آدر بخش دوم دوره 

ارائه شده از طرف  اقای ایف در تکمیل نها از جمله دیدگاه آم تا با ارائه دیدگاه های مختلف کرده و سعی می کنی

 سخرین منابع پرایآدوستان مترجم ما اقدام به خرید  مطالب ارائه شده استفاده نماییم. و در این راستا گروهی از

 .در یک کانال تقدیم شما می کنند نها مقاالت مورد نظر راآو ضمن ترجمه  کردهاکشنی 

 

 با احترام

 98بهار  –سعید خاکستر 


