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  به نام خدا
  

  
  مقدمه

در نمودارهاي  یا سه فراکتال ابزاري است که به واسطه سه پیوت 1خطوط میانه یا همان چنگال آندروز
ی بدیع و روشاین ابزار  قیمت رسم شده تا بدین طریق بتوان نواحی بالقوه بازگشت یا تداوم روند را پیدا کرد.

سازد تا بهتر بتوانید نقاط ورود و خروج خود را یمرا در تجزیه و تحلیل نمودارهاي قیمت برایتان فراهم  مؤثر
بزاري ؛ اباشدیمتحلیلی و معامالتی قابل دسترس  يافزارهانرماین ابزار در اکثر حاضر، در حال  طراحی نمایید
آن را مطرح کرده و بعدها نیز توسط افراد مختلفی همچون  3بر اساس مطالعات راجر بابسون 2که آلن آندروز

  گران معرفی گردید.به جامعه تحلیل 4مورگ وتیتیم
که حقیر  شودیمسرمایه محسوب  يبازارهاچنگال آندروز یکی از قدرتمندترین ابزارهاي معامالتی در 

افراد زیادي به  . در اهمیت این ابزار همین بس کهمیجویماز آن در تحلیل و معامالت خود بهره  هاستسال
  گوید:یمخصوص  در اینمورگ  وتیآقاي تیم .اندبودهدنبال منابع و مراکزي جهت یادگیري آن 

 ندروزآیماً از دکتر مستقکردند تا یمگران شیکاگو و نیویورك به میامی پرواز برخی از معامله.... « 
  ».آموزش ببینند

در این کتاب شما را با چارچوب این ابزار، انواع آن و نحوه رسم شان آشنا خواهم کرد تا بتوانید با بررسی 
ز ا یککه مستحضرید ی گونههمانبازار نوع مناسب آن را در نمودارهاي قیمت رسم نمایید. مختلف شرایط 
 يبرا .باشدیرفتار بازار م رییهنگام تغشرایط مختلف و ابزار مناسب در  يریکارگبه گريلیهر تحل يهنرها
ه متعلق به روند استفاد يکاتورهایاز اند تواندیکه بازار در حالت روند است م یدر هنگام گرلیتحل کیمثال 

در نمودار مورد نظر از  تواندیگر نمید گرلیتحل نیو بدون روند شود، هم یبازار نوسان تیکند؛ اما اگر وضع
. باشندیگو نمپاسخ یقبل يکاتورهایکرده است و اند رییبازار تغ تیاستفاده کند چرا که وضع یقبل يکاتورهایاند

 شودیمختلف بازار موجب م يمنوال است. رفتارها نیبه هم تیوضع زیدروز نچنگال آن يریکارگدر رابطه با به
خاص بازار قابل استفاده  تیوضع کیدر  ی. مسلماً هر چنگالمییاستفاده نما یتلفمخ يهاکه ما از چنگال

بازار به چنگال استاندارد  زمانی کهمثال در  يباشد. برا ازینوع آن ن ینبه چند دیشا زین یو گاه باشدیم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ 
1 . Andrews Pitchfork  
2 . Alan Andrews  
3 . Roger Babson 
4 . Timothy Morge 
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 منتخب يهاوتیپ همان با کمک ساسا نیبود. بر ا يگریبه دنبال چنگال د یستیبا دهدیالعمل نشان نمعکس
شریح تنوسانات بازار را کنیم تا بهتر بتوانیم یرسم مرا  آشنا خواهید شد هاآنکه با  مناسب فیچنگال ش کی

 دیجد طیه در شراباشد کاز آن  یحاک تواندیم دیبه خطوط چنگال جد هامتیالعمل خوب ق. عکسنماییم
  .مییچنگال توجه نما نیبه ا یستیبا

مستلزم دانستن قوانینی است که در این کتاب با آندروز  چنگالي ریکارگبههمچنین بایستی بدانید که 
استراتژي معامالتی شما را در بازار رقم بزند؛ اینکه بدانید بازار  تواندیم هاآنآشنا خواهید شد. هر یک از  هاآن
یا اینکه بازار با شکست خط ماشه به سمت مخالف حرکت  رسدیمدرصد مواقع به خط میانه خود  80در 

 به شما کمک کند تا از ناحیه احتمالی ورود به یا خروج از بازار آگاه شوید. تواندیمخواهد کرد و دیگر قوانین 
اقدام، خرید یا فروش در برخورد قیمت با خطوط چنگال باشد که در صورت تشکیل الگوهاي  نیترسادهشاید 

وارد بازار شد. مسلماً اطالع از  توانیمدیگر ابزارهاي تکنیکال در چنین مناطقی  دییتأو  1شمعی درجه 
من اینکه از میزان معامالت اشتباه نیز تا نماید ض دوچندانرا  معامالتتانبازدهی  تواندیمموقعیت الیوتی بازار 

ي همزمان چندین ابزار در طراحی معامالت ریکارگبهبا شما را . البته در این کتاب کاهدیمحد چشمگیري 
نقاط طالیی ورود به معامله را  توانندیمر که در بازا X Pointقاط جادویی نیز آشنا خواهم ساخت به خصوص ن

  .براي شما فراهم سازند
بازار  يهانکته است که فراکتال نیابایستی به آن اشاره نمایم  هاچنگالدر خصوص که  یمهم اریبس نکته

 نکهیا ضمن شوندینم لیبازار هرگز مستقل از گذشته خود تشک يهابا هم ارتباط دارند. فراکتال یدر هر مقطع
اخت دانید بازار با سیمگونه که همان .دشونیم لیحال بازار تشک يهابا توجه به فراکتال زین يفراکتال بعد

تواند رفتارهاي متفاوتی را از خود بروز دهد. یک هاي مختلف میحرکات مختلف نوسانی و در نتیجه فراکتال
ها در هاي بازار را زیر نظر داشته باشد چرا که هر یک از آنبایستی تشکیل فراکتال هموارهگر زیرك یلتحل

شوند. دوستان شاید هیچ اصلی به اهمیت این جمله نباشد یمارتباط با گذشته و همچنین آینده بازار تشکیل 
  که:

  "گردد.یمهر فراکتالی در ارتباط با گذشته و همچنین آینده بازار تشکیل "

باشد. اگر این اصل   کار تحلیل و معامله حقیر در بازارهاي سرمایه می  هاسال ه استراتژیک حاصل   این جمل
شوید هرگز از کنار فراکتال  ست با       ؛ها به راحتی عبور نخواهید کردرا خوب متوجه  صاً زمانی که قرار ا صو خ

ــتفاده از آن ها کار کنیدفراکتال ــم نمایید.چنگال هاو با اس اگر این  هاي مختلفی را در نمودارهاي قیمت رس
شد.   اصل را ملکه  سازید کار کردن با چنگال بسیار جالب و جذاب خواهد  در این مسیر آشنایی    ي ذهن خود 

شما بنماید که در این میان اهمیت     تواندیمامواج الیوت و همچنین هارمونیک تریدینگ با  شایانی به  کمک 
ر به یري امواج الیوت ناظکارگبهي قبلی مبنی بر هاکتابید مکرر بنده در تأک. باشد یمامواج الیوت دو چندان 

ست که مطالب این کتاب و دیگر منابع معتبر الیوتی را با          صیه بنده این ا ست. تو شته ا صر دا اهمیت این عن
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ــید که اگر را در تحلیل نمودارهاي قیمت بکار ببرید.   ها آنرده و دقت مطالعه ک    ــرعتبهقادر باشـ امواج و  سـ
 نیآسان خواهد بود. در ا بسیار  مختلف براي شما   نمودارهايرسی  بالقوه الیوتی را تشخیص دهید، بر الگوهاي 

صالحی یا      صورت  سایی یک حرکت ا شنا شرو  پبا  سمت توانید در یمی مله انجام دهید و ي مختلف آن معاهاق
ــت. البته اگر   ترمهماین یکی از  ــوید حداقل با       توانید ینمین مزایاي تئوري الیوت اسـ ــلط شـ در الیوت مسـ

تجربه کسب کنید چرا که تلفیق این ابزارهاي ارزشمند با چنگال  PRZ هارمونیک تریدینگ و شناسایی نواحی 
شمندي    تواندیمآندروز  سیار ارز شما رقم زند.   را معامالت ب ست که همه چیز را    براي  ضروري ا در این میان 

لحاظ کنید. میزان ورود به معامالت، حد ســود و ضــرر و ... را بر اســاس قوانین مدیریت ســرمایه خود انجام  
ضرر برخورد         سید اگر بازار به حد  ست رخ دهد! از خود بپر شتر از آن. در بازار هر اتفاقی ممکن ا دهید نه بی

سرمایه وارد بازار گردید       کرد چه ات ساس قوانین مدیریت  سلماً اگر بر ا سرمایه من خواهد افتاد؟ م فاقی براي 
ست کل آن را از دست بدهید.   صورت  یناشود، در غیر  تان کم مییهسرما بخش اندکی از  همواره از  ممکن ا

ضرر  شد یا اینکه       ) SL( حد  شتباه با شما ا ست تحلیل  ستفاده نمایید چرا که ممکن ا  ي موجب حرکتاحادثها
شــود با اندك زیانی از بازار خارج شــوید و اصــل یمقیمت در خالف جهت معامله شــما گردد. این کار باعث 

شته باشید که        شما محفوظ باشد. توجه دا سرمایه  ین اصل در بازارهاي مالی، حفظ و مد ترمهمسرمایه  یریت 
 ارپآقاي ون ت برتر گرمعاملهدر این میان مطالعه کتاب گیرند. یماست؛ اصلی که بسیار از افراد آن را نادیده    

)Van K. Tharp (ــودمند خواهد بود ــرمایه و همچنین  س ــ روانکه به مباحث مدیریت س ــناس  يگرمعامله یش
 .پردازدیم

آمیز، بررسـی موارد باال قبل از ورود به بازار  یتموفقیک معامله  ضـروري اسـاسـی و   یکی از موارد مسـلماً  
سان عمل نمی    ست. بازار هرگز یک سی نمود. بر این     ا شرایط بازار برر ستی در  کند لذا اجزاي یک معامله را بای

سیار     ساس ب ست که خود را ا شی  از قبل مهم ا شناخت یک  دبراي هر رفتاري در بازار آماده کرده با الگوي . با 
اجراي یک   در ترمهم عامل اما یمایک موقعیت بالقوه را شــناســایی کردهامواج آن، فقط  اتو محاســبالیوتی 

ستراتژي  ست که آیا این       ،ا سئله ا شخص کردن این م ست یا   معامله ام شمند ا ستی   رز خیر؟ به نظر من بای
شما در      ست  سه تحلیل را از معامله متمایز کرد؛ ممکن ا ستی در      10پرو شید، آیا بای شته با نمودار تحلیل دا

شوید که امواج آن           هاآنهمه  ستی در معامالتی وارد  شما فقط بای ست.  سخ منفی ا سلماً پا معامله نمایید؟ م
س   ترمطمئنو  ترمشخص  سبت ری شد نه تمامی   بوده و از طرفی ن سب با و درك این  هاآنک به ریوارد آن منا

  نکته بسیار حائز اهمیت است.
شتباهات خود           سعی نکنید ا شما هستید.  شته باشید که مسئول تمام اعمال، خود  این نکته را به خاطر دا

ردن حساب  ین بلجبازي با خود و از ب ، فقطنپذیرفتن اشتباه یندازید. به قول کارشناسان   برا به گردن دیگران 
ــت. تفاوتی ندارد که معامله      ــتباه را نم     ،گراسـ  از یک  و یا کالً  گیردیو از آن درس نم پذیرد ییک معامله اشـ

معامله گران نیســت. هیچ  یینما. بازار محل قدرتکندیســیســتم معامالتی اشــتباه به طور مداوم اســتفاده م
شرایط بازار   معامله گران ین ا کند بلکهیهماهنگ نم کسیچزمانی بازار خود را با ه ستند که باید خود را با  ه
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ــید،          ــناسـ ــتباهات خود را بشـ اولین گام در راه   درس بگیرید.  ها آنرا بپذیرید و از    ها آنهماهنگ کنند. اشـ
  موفقیت، شناسایی اشتباهات است.
ستانی کلیه دو در پایان از اي نیاز مشتاقان بازارهاي مالی را تأمین نماید.امیدوارم این کتاب بتواند تا اندازه

ــمن اینکه از            ــکر و امتنان را دارم، ضـ ــله کل متن را بازخوانی کردند کمال تشـ ــبر و حوصـ همه   که با صـ
ت بگذارصــاحب هاي این کتاب را به پســت د و کاســتیننظران و اســتادان محترم اســتدعا دارم که بر من منّ

  استفاده شود. هاآنهاي بعدي از چاپارسال کنند تا در  Ali_Chal@yahoo.comالکترونیکی 
  

  و ما توفیقی اال باهللا                     
  علی محمدي ـ چالوس                                
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