
 AB=CD آموزش الگوهای هارمونیک در بازار فارکس

 

، وقت آن رسیده است تا ابزارهای پیشرفته وهای نموداری پایه را یاد گرفتیدحال که الگ

 .تری را به زرادخانه تحلیلی خود اضافه کنید

، ما در باب الگوهای هارمونیک و نحوه استفاده از آنها فارکس آموزش در این درس از

 .صحبت خواهیم کرد
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ن قبیل آرایش درک این بچه های بد ممکن است کمی سخت تر باشد اما هنگامی که ای

 !، می تواند سودهای بسیار خوبی را به ارمغان آوردها را شناسایی کنید

نند تا تریدر ها بتوانند اصالحات ایده کلی این الگوها این است که آنها کمک می ک

 .احتمالی روندهای اخیر را شناسایی کنند

 یعنی –، ما از سایر ابزارهایی که قبالً توضیح داده ایم استفاده خواهیم کرد در واقع

 !یا اکستنشن گسترشی فیبوناچی و اصالحی فیبوناچی

قادر  ،شناسایی الگوهای قیمتی هارمونیک با ترکیب این ابزارهای شگفت انگیز برای

 .خواهیم بود مناطق احتمالی ادامه روند کلی را تشخیص دهیم

 :، ما در مورد الگوهای قیمتی هارمونیک زیر صحبت خواهیم کرددر این درس
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 الگوی ABCD 

 الگوی سه درایو 

 الگوی گارتلی 

 الگوی خرچنگ 

 الگوی خفاش 

 الگوی پروانه 

 

 !اوه! چی همه شد

 !بود خواهد راحت بسیار قضایا باقی ،شدید آشنا کار اصل با وقتی ...اما نگران نباشید 

و سه درایو شروع خواهیم کرد  ABCD ما کار را با ابتدایی ترین الگوها یعنی الگوهای

 .و سپس به گارتلی و سایر جانواران می پردازیم

که برای معامله موفق این الگوها ، نگاهی خواهیم داشت به ابزارهایی پس از آشنایی با آنها

 .در بازار فارکس نیاز است

م به معامله ، نکته مهم این است که قبل از اقداهمه این الگوهای قیمتی هارمونیک برای

 .، صبر کنید تا الگو کامل شودو خرید و فروش گرفتن

 !، پس بیایید شروع کنیم خواهید فهمید که منظور ما چیستبعداً

 

 هارمونیک الگوهای دمور در تذکر

بهتر است در همین ابتدای کار یک چیزی را در مورد الگوهای هارمونیک روشن کنیم. 

، معامله الگوهای هارمونیک یک روش دقیق و محاسباتی است، اما این روش نیاز به صبر
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الگو تمرین و مطالعه زیاد دارد تا بتوانید مسلط به الگوها شوید. اندازه های پایه که در هر 

بیان شده است باید رعایت شوند. ممکن است شما الگوهای هارمونیکی را ببینید که در 

ظاهر زیبا به نظر برسند اما اگر شرایط الزم پترن را نداشته باشند فقط موجب گمراهی 

 .شما خواهند شد

در هارمونیک بر خالف اکثر روش های تحلیل تکنیکال ما سعی می کنیم آینده قیمت را 

 .ینی کنیم. این هدف بزرگی است و برای موفقیت در آن باید تریدر صبوری باشیدپیشب

 

 

  AB=CDیا ABCD الگوی

ادامه دهیم. چه چیزی پایه ای تر  هارمونیک الگوی بیایید درس امروز را با ساده ترین

 ! ABC از الفبای

سیم! می بر ABCD ، تا به الگویا یک حرف دیگر نیز اضافه می کنیمما فقط در انته

 !بینید چه آسان بود
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، به یک جفت چشم فوق العاده تیزبین عقابی و نیز برای شناسایی این الگوی نموداری

 .ابزار همه فن حریف فیبوناچی نیاز داریم

به  CD و AB ، خطوط ABCD حالت صعودی و نزولی الگوی نموداریدر هر دو 

 .نامیده می شود تصحیح یا اصالح BC عنوان پایه ها شناخته می شوند و

 0.618باید تا سطح  BC ، اصالحاستفاده کنید AB اگر از ابزار فیبوناچی اصالح در پایه

 .باشد BC فیبوناچی گسترشی خط 1.272باید  CD ، خطبرسد. بعد

، نه؟ تنها کاری که باید انجام دهید این است که صبر کنید تا ابتدا الگو کامل ساده است

 .خرید یا فروش خود را بگیرید پوزیشنبرسد( و بعد  D شود )به نقطه

 

، در زیر چند قانون دیگر اهید در این زمینه سخت گیری کنیدبا این حال اگر می خو

 :دمعتبر ارائه می شو ABCD برای یک الگوی

https://irtrader.net/



 طول خط AB باید برابر با طول خط CD باشد. 

 سرعت رفتن قیمت از A به B باید برابر با سرعت رفتن قیمت از C به D باشد. 

  

  Drive Threeدرایو سه الگوی

دارد با این تفاوت  ABCD شباهت زیادی به الگوی Three Drive الگوی سه درایو یا

 .و شناخته می شوند( و دو تصحیح یا اصالح استکه دارای سه پایه )در اینجا به نام درای

، از اجداد الگوی امواج الیوت است راحت مثل آب خوردن! در حقیقت، الگوی سه درایو

 .که در الگوهای هارمونیک وارد شده است

، ابزار فیبوناچی و کمی صبر و شکیبایی بر جفت چشم عقابی طبق معمول، شما به یک

 .ج خواهید داشتروی این الگو نیز احتیا
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 1 درایو اصالح ٪61.8باید  A ، نقطهر نمودارهای باال مشاهده می کنیدهمانطور که د

 .باشد 2اصالح درایو  0.618باید  B ، نقطهباشد. به همین صورت

 گسترش تصحیح 1.272باید  3و درایو  A گسترش تصحیح 1.272باید  2، درایو سپس

B  باشد. 

، آن وقت است که می توانید سفارش خود را فعال کرده و با کامل شدن الگوی سه درایو

 .اقدام به معامله کنید

، می توانید سفارشات خرید یا فروش می رسد B وقتی قیمت به نقطه، به طور معمول

 !بچینید تا فرصت را از دست ندهید 1.272خود را در گسترش 

 :اما ابتدا بهتر است بررسی کنید که آیا این قوانین نیز رعایت شده اند یا خیر

  ابر باشدبر 3باید با زمان کامل شدن درایو  2مدت زمان الزم برای کامل شدن درایو. 

 زمان کامل شدن اصالح هایهمچنین ،  A و B باید با هم برابر باشد. 

  

 .پیچیده تر خواهیم رفت هارمونیک الگوهای در درس های بعدی سراغ
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