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پیشگفتار
استراتژِی  دربارۀ  ارزش مند  کتاب های  از  مجموعه ای  چکیدۀ  ید،  دار اختیار  در  که  کتابی 
کتاب، به  که قابلیت استفاده در بازار بورس ایران را دارد. در این  تی در جهت روند است  معامال
گوگل و اوراق قرضۀ آمریکا یا معامالت  جای مثال های غیرملموس از سهام بازارهای جهانی، چون 
تی با مثال هایی از سهام بازار بورس ایران توضیح  کانادا، تکنیک های معامال یال بانک  پنبه و رو

داده شده است. 
تی از  که در آن یک استراتژی معامال کتابی  که وجود دارد جای  کتاب های خوبی  در میان همه 
ابتدا تا انتها به طور کامل و شفاف توضیح داده شده باشد و مناسب کار در بازار داخلی ایران باشد 
گام، خواننده را با  گام به  که با مثال های شفاف و ملموس در بازار بورس ایران،  کتابی  خالی بود. 
کاربردی از  کتابی تا عمق جان  گرفتم  کند. به همین خاطر تصمیم  اصول سیستم آشنا و هم ساز 
تی در روند صعودی، با مثال هایی واقعی از بازار بورس در اختیار عالقه مندان  استراتژی های معامال
قرار دهم. فصلی از کتاب نیز به معرفی استراتژی خرید در خالف روند، اختصاص داده شده است.
کتاب های آقای  کتاب چکیدۀ مطالعۀ چند ساله و چندین بارۀ مجموعۀ 8تایی از  فصل اول 
تِی سنجِش سه گانه2 و سیستم حرکت جنبشی3 است. یک  الکساندر الدر1 درباره سیستم معامال
که  تی  که طی سال های 1993 تا 2015 به تکامل رسیده است. سیستم معامال استراتژی محتاطانه 
در جهت روند اصلی بازار و بسیار منظم، شما را از ورود به شرایط نامناسب بر حذر می دارد؛ یک 
بازار، سیستمی بسیار ساده و در عین حال  یابی  ارز برای  با سه الیۀ فیلتر  سنجشی قوی  سیستم 
بسیار سخت؛ ساده از این جهت که زیر بناِی اصلی سیستم بر پایۀ مفاهیم میانگین قیمت هاست 
و سخت از آن جهت که سیستم به شما نمی گوید چه کاری باید انجام دهید، بلکه به شما می گوید 

کاری نباید انجام دهید.  چه 
بر مبنای اصول این استراتژی، اندیکاتور Pullback براِی شناسایِی موقعیت های خرید و برداشت 

1  Alexander Elder
2  Triple Screen System
3  Impulse System
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سود در محیط نرم افزار متاتریدر5 طراحی و تولید شده است. این اندیکاتور با معرفی سیگنال های 
را داشته و شامل سیستم  تغییر در مقادیر پیش فرض  امکان  یا فروش(،  )و  برداشت سود  و  خرید 
از  بهره مندی  و  صعودی  روند  یک  در  ماندن  باقی  جهت  همچنین  می باشد.  سیگنال  هشدار 
در  سود  برداشِت  حدوِد  تعییِن  گزینه های  شامل  سرمایه«  »مدیریت  نام  با  بخشی  سود،  کثر  حدا
گنجانده شده است. مثال های  باال بردن حِد ضرر1  یسک سرمایه جهت  پارامتر ر و  کانال  سقف 

کتاب عمومًا بر اساس سیگنال های صادر شدۀ همین اندیکاتور می باشد.  فصل اول 
یکرد خرید در اصالح  یکرد اصلی برای خرید یک سهم در روندهای صعودی وجود دارد؛ رو دو رو
که مطابق با استراتژی سنجش سه گانۀ  یکرد اول  یکرد خرید در شکست قیمت. در رو قیمت و رو
کوتاه تر فرصت های  بزرگ تر، در دوره  بازۀ زمانی  الدر می باشد، ضمن شناسایی روند صعودی در 

خرید در نواحی اصالِح قیمت شناسایی می شوند. 
بازگشتی، شامل دو الگوی  و   فصل دوم به استراتژِی ورود به معامله در حرکت های اصالحی 
رفتاری به همراه ویژگی های شناختی آن ها می پردازد. همچنین جزئیات ورود به معامله و نحوه 

قرارگیری حد ضرر با مثال هایی ارائه شده است.
یکرد  کانال قیمت در فصل سوم تشریح شده است. در این رو یکرد دوم نیز بر مبنای شکست  رو

گذر قیمت از مقاومت های قبلی، سیگنال خرید صادر می شود.  یکرد اصالحی، با  بر خالف رو
تی کانال دونکیان با مثال هایی کاربردی توضیح داده شده است.  در این فصل  استراتژی معامال
شده  تولید  و  طراحی  نگارنده  توسط   »Donchian Trading Strategy« اندیکاتور  رابطه،  همین  در 

کتاب بر اساس سیگنال های صادرشده این اندیکاتور می باشد.  است. مثال های این بخش از 
 www.faratarstrategy.com کتاب را می توانید از طریق سایت اندیکاتورهای مورد استفاده در 

کنید. تهیه 
مدل  دو  توضیح  به  و  داشته  پیشین  فصل  سه  با  مجزایی  کاماًل  یکرد  رو کتاب  چهارِم  فصل 
تی الدر بر اساس  استراتژی خرید در خالف جهت روند می پردازد. در این بخش  استراتژی معامال
گرایی در اندیکاتور و به همراه نوع خاصی از استراتژی مبتنی  مبانی سیستم حرکت جنبشی و وا

1  Trailing Stop
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بر تحلیل حجم- قیمت تیم ارد1 با ارائه مثال هایی در محیط نرم افزار Ord Volume  توضیح داده 
شده است. 

کانال  در فصل پنجم روش ها و تکنیک های تعییِن حِد سود و خروج از معامله بر پایۀ مفاهیم 
قیمت، نواحِی حمایت و مقاومت و نسبت های فیبوناچی تشریح شده است. در تعیین موقعیت 
کوتاه مدتی 26 روزه  کانال قیمت از اندیکاتور pullback بر پایۀ میانگین آهسته  حد سود در تکنیک 

و با انحراف معیار پیش فرض 3، استفاده شده است. 
که اغلب معامله گران با آن روبه رو هستند، میزان سرمایه گذاری در هر  یکی از مهمترین سؤاالتی 
یسک و مدیریت سرمایه بخش جدانشدنی از  کنترل ر یسک پذیری است.  کتور ر سهم با توجه به فا

کاربردی آن با مثال تشریح شده است.  که در فصل ششم قوانین  هر معامله است 
که معامله با آن ها شما را  تی سیستم های خارق العاده و جادویی نیستند  استراتژی های معامال
از هر نوع ضرری مصون نگه دارد. واقعیت دنیای بیرونی را با جان و دل باید پذیرفت. هیچ سیستم 

تی 100 درصد موفقی وجود ندارد. هیچ استراتژی هوشمندی وجود ندارد.  معامال
ضرر کردن همیشه وجود دارد، فقط باید آن  را محدود کنید. باهوش ترین و موفق ترین معامله گران 
بازار کسانی هستند که به حد ضررهای شان پایبند هستند. به قول اندرو ابراهیم،2 » ضرر کردن مثل 

کشیدن، طبیعی است«.  نفس 
کتاب تا حد امکان سعی شده تا از ارائۀ توضیحات اضافی و تکراری مباحث تحلیل   در این 
که  کتابی  قرار دارد خودداری شود.  به راحتی در دسترس همگان  کتاب ها  که در سایر  تکنیکال 

تی وصل می کند.  شما را سریع و بدون هیچ انحرافی به مغز استراتژی های معامال

1 Tim Ord
2  Andrew Abraham


