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 به نام خدا 

 pull backاستراتژی پولبک  
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 pull backپولبک 

 و استت کشتدد  عقب و بازگشتت معنای  به لغت  در Pullback کلمه

 بته ندز نمودارهتا در و مدبتادتتتد  قالب معنی بته و hook کلمته مترادف

 چرا یافته  دترر  ندز خداحافظی  بوسته به  و مدشتود  نمایا  قالب  دتل 

  معتبر مقاوتی  یا حمایتی ستح  دتلتتت از بعد  روند حالت این در که

 .بازگردد دده دلتته سح  آ  به دیگر بار یک مدلند سعی خود

حتالتت کلی زمتانی کته یتک نتاحدته حمتایتی  مقتاومتی   خ. رونتد و... در 

دتلتتته دتود ر برگشتت بازار به ناحده دتلتتته دتده را اولبک نام 

 گزاری مدلنند.

اولبک های استتاندارد در وتورتی که درستت دتناستایی دتوند مدتوانند  

ارزنده ترین  موقعدت های معامالتی در جرت دتتلتتتت بازار را ای اد 

 کنند .

در ابتدا نداز استت که دتما به عنوا  تیلدلگر با استتهاده از علوم تیلد   

تلندلال که در دیگر فای  های آموزدتی ایرا  تلندلال  فرا گرفته اید 

دروتورتی که یک چار  را مورد بررستی و تیلد  قرار دهدد   ست   

اولبک اتهاق افتاد  در جعت  بعد از  دتلتتت نواحی  روند ها و الگو ها 

 وارد معامله دود . دلتت
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اولبک ها در حالت های مختلف رفتاری   در بازار مدتوانند دتتتل  

 بگدرند   مانند حمایت و مقاومت   خ. روند   الگو های کالسدک و ...

در تصاویر زیر نمونه های مختلف اولبک به الگو های تلندلی در 

 .بازار را مدتواندد مشاهده کندد
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 پولبک به خطوط روند صعودی و نزولی
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 ها و مقاومت هاپولبک به حمایت 
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  شکست الگو های کالسیک ،برگشتی و ...
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 : بولکوفسکی  استاد نگاه از پولبک مفهوم

 

 2000 سال  در اتر  هزار هشت  از بدش برسی در بوللوفتلی جناب

 به سالراست که یافتند دست اولبک مبیث در جالبی بتدار نتایج به

 های  تلدنلالدتت جامعه در مبیث این برای  معتبر راهنمایی عنوا 

 . است دده  اذیرفته ای  حرفه

 

 

 :بوللوفتلی تیقدقا  نتایج

 

 مقاومت یا ها حمایت دلتت از  بعد ها روند درود 58 از بدش-1

 .مدلنند اولبک دلتت نقاط به معتبردو  های 

  روز 30 از کمتر زمانی در معمول  وور  به معتبر های  اولبک-2

 .دوند می تلمد  و گرفته دل 
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کندل   30بعد از دلتت   طبق معدار بدست آمده بازار  نکته :

روز   30فروت ان ام اولبک دارد .فرضا اگر در تایم فرم روزانه بادد   

ساعت فروت  30فروت دارد . و اگر در تایم فرم یک ساعته بادد   

 اولبک دارد . 

 چشم معامال  ح م با که روندهایی موارد  درود 66 از بدش در-3

 های  مقاومت یا ها حمایت گذدته روز سی مدانگدن به نتبت گدری 

 لذا. مددهند تشلد  را قدرتمندی  اولبلرای  بودند دلتته را خود

 با را ها مقاومت یا و ها حمایت که زمانی روندها که کرد ادعا مدتوا 

 .دارند بک اول  به زیادی  عالقه مدشلنند گدری  چشم ح م

 اایانی قدمت متوالی روز سه خود مقاومت از عبور از  قب  روند اگر-4

 گدری  دل  احتمال  بادد دادته قب  روز اایانی قدمت از بدشتر

 کاهش گدری  چشم طور به(  مقاومتی منحقه) دلتت از بعد اولبک

 روز سه ها  حمایت از  دلتت از قب  که وورتی در همچندن. مدابد

 دل  احتمال  بادد گذدته روز قدمت از کمتر اایانی قدمت متوالی

 .مدابد کاهش اولبک گدری 
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 دلتت نقحه به بازگشت حتما نباید اولبک عموم تصور برخالف-5

 قاب  دلتت نقحه میدوده در روزه دو حداکثر نهوذ بلله بادد

 .هتت اذیرش
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 رو اولبک اول  مرحله دلتت از بعد روز دش دارند عالقه روندها-6

  اایا  به روز یازده طی در را اولبک دوم مرحله  و برسانند اتمام به

 .ببرند

 

 به لزوما بک اول  تلمد  و مقاومت یا حمایت یک دلتت: مرم نلته

 .ندتت قبلی روند ادامه معنی

 

 47 مددهد نشا  بوللوفتلی استاد توس. نمودار هزارا  برسی

 قبلی روند اولبک تلمد  از بعد روندها از(  ندمی از کمتر)  درود

  از بعد ها  روند درود 53 که حالی در مدلنند گدری  ای را خود

 خالف هایی رفتار یا داده دست از را قبلی روند قدر  با اولبک 

 .مددهند ان ام انتظار

  دلتت نقحه به اولبک از بعد مدلند ادشنراد بوللوفتلی آقای 

 گدری  ای دلتت از قب  روند آیا که این مورد  در داد  نظر برای 

  از قب  روند جرت در اولبک میدوده از  روند بدید اجازه نه یا مدشه

 !!!!  بدید  نظر بعد و بشه خارج کام  طور به دلتت
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 با آرزوی موفقدت و ارسودی 

 معامله گرا  فارسی زبا  

 در هر نقحه از این کره خاکی 

 

 ایرا  تلندلال  دندای معامله گری 

 مرجع و منبع استاندارد بازار های مالی

technical.com-www.iran 

Instagram : @ iranforex_org  

http://www.iran-technical.com/

