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  مقدمه ناشر
  

رات  ی ا انط  ان  با ری د ی  ه  تاب ؤ ی ی    ت عا د  با  وا ت   ا
ه د. وا ش د کان پو د ا ور را   ی  ی و عل ه    ی  روز جا

ی  غ دید  ت  ان،یک  ان  با ی تاب د   وعل
حمد و سپاس ايزد منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه 

هايي  گام و آموزشيارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي 
  هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه بر عهده داريم، مؤثر واقع شويم.

توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت  سرعتگستردگي علوم و
نياز به منابع مختلف از جمله كتاب  ،اساسي چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه

برجسته رساني، بيش از پيش  ترين راه دستيابي به اطالعات و اطالع ترين و راحت عنوان قديميرا به 
  نموده است.

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري اساتيد، مؤلفان، 
 تالش نموده   عه در زمينه هاي گوناگون و مورد نياز جام محققان و مترجمان، متخصصان، پژوهشگران

اسب در اختيار عالقمندان قرار براي رفع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و با كيفيت من
  د.ده

  درما همكاران تالش  است كه با "پدرام بوربور مهندس آقاي جناب" تأليف داريد دست كتابي كه در

  شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و قدرداني كنيم. وگشته نشر ديباگران تهران منتشر
  ما باشيد راهنمايبا نظرات خود مشوق و 

با ارائه نظرات و پيشنهادات وخواسته هاي خود،به ما كمك كنيد تا بهتر و دقيق تر در جهت رفع 
نيازهاي علمي و آموزشي كشورمان قدم برداريم.براي رساندن پيام هايتان به ما از رسانه هاي ديباگران 

ناسنامه تهران شامل سايتهاي فروشگاهي و صفحه اينستاگرام و شماره هاي تماس كه در صفحه ش
  كتاب آمده استفاده نماييد.   

  مدير انتشارات  
  مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران
dibagaran@mftplus.com 



 

 

 

 

 به میتقد

 .انگارند ینم یرا تصادف تیو موفق اند قائلعلم و دانش ارزش  یکه برا یزانیتمام عز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 شگفتاریپ

 نیا در. است یمال یبازارها در یلیتحل یها روش نیتر جذاب و نیتر متداولاز  یکی 1کالیتکن لیتحل

و  پرداخته روندهاالگوها و  ییبه شناسا ،ها چارتو  یمتیق یها دادهتمرکز بر  با میتوان یم ،لیتحل از روش

 .میابی دستبازار  از ینانیاطم قابل نسبتاً ینیب شیپبه 

 بیترتنیبد و دیکن رصد رامعامالت خود  ،و مطمئن یمنطق یبا نگاه دیتوان یم کالیتکن لیتحل قیاز طر

علم  نیتبحر الزم در ا آوردن دست به. با دیآوررا به ارمغان  یسودآورو سپس  هیاصل حفاظت از سرما

و از معامالت  هوارد بازار شد ،تیموقع نیو در بهتر دیکن ینقاط ورود و خروج به بازار را بررس دیتوان یم

 .دیبربخود سود 

سبب  آنهادارد و مجموعه  ها انسانبه رفتار و عملکرد ذهن  یبستگ ،علم نیاتوجه داشت که  دیبا البته

 رمزارز کی دیخر یتقاضا برا شیبا افزا معموالًکه  یا گونه به ،دشو یمروند در بازار  جادیاو  متیق راتییتغ

آن رو به  متیق ابدی یم شیافزا رمزارز کیفشار عرضه در  که یهنگام عکسو بال رود یمآن باال  متیق

معامالت  یرا برا ها میتصم نیبهتر دیکرد تا بتوان خواهدشما کمک  بهروندها،  یی. شناسارود یمکاهش 

 .دیریخود بگ

در  را میتصم نیتا بهتر برند یبهره م زین یادیبن لیتحل از کالیتکن لیتحل برعالوه یا حرفه یدرهایتر

و  کالیتکن لیاست تا هر دو مهارت تحل ازیخود ن یگر معاملهدانش  یارتقا ی. برارندیبگ معامالت خود

 یبازارها یۀکلدر  زین یریپذ سکیرشناخت روان خود و مقدار  البته. دیرا با هم داشته باش یادیبن لیتحل

 یمال یخود وارد بازارها انداز پساز  یزانیبوده که با م نیا بنده یۀتوص شهیمهم است و هم اریبس یمال

 .دیا رفتهیپذآن را از قبل  سکیکه ر دیشو

                                                             
1 Technical Analysis 



 

 ،در انبوه مطالب و مقاالت یسردرگم لیدلبه درهایتر ایو  انیاز دانشجو یاریشده است بس دهید  تجربه به

انجام  یبرا یکاف نفس اعتمادبهو احساس  اند دهینرسخود  معامالت یبرا دیو مف کارا ،یروش کل کیبه 

 ر،یمس نیتا بتوانم در ا دبو نیهم زین کتاب نیا ۀارادنوشتن و  لیمعامله موفق را ندارند. دل کی

 ،دهم ارائه باشد، موفق دیتر  کی یبرا دیروش جد کی انگریب که راو الزم  یدیاز نکات کل یا مجموعه

 بهشده و در عمل  توجه هیحفاظت از سرما ازجمله یگر معامله اصول نیترمهم بهکه در آن  یبیترت به

 .شود منجرکسب سود 

 یدیکل نکات مرور جهت ،باتجربه یدرهایتر یو هم برا انیمبتد یکتاب هم برا نیاست، ا ذکر به الزم

شده  یسع بازار، یواقع یها مثالمختلف و با  یها بخشدر  نیخواهد بود. همچن دیمف اریبس یریگگنالیس

بتواند  دریارائه شوند تا تر روانساده و  صورت به ج،یرا یو ابزارها کاتورهایاند از استفاده یها روش است

است با  دیام کند. افتیمعامالت خود در یبرا یکاف با دقتزمان و  نیتر کوتاهرا در  ها گنالیس نیبهتر

 در را جینتا نیبهتر و پرداخته مختلف یمال یدرست بازارها لیبه تحل دیبتوان ها کیتکن نیاستفاده از ا

 .دیکن مشاهده خود معامالت

 

 

 

 

 

 

 

 




