پاسخ سواالت آزمون دوم ماتریکس چرتکه
CHOCH _1در روند صعودی چه زمانی تشکیل میشود؟
زمانی که اولین کف صعودی شکسته میشود
زمانی که روند نزولی شروع میشود
زمانی که آخرین کف صعودی شکسته میشود
زمانی که روند صعودی شروع میشود

پاسخ):ویدیو 6ماتریکس -دقیقه  3تا (5
 BOS _2اولیه چه زمانی تشکیل میشود؟
زمانی که کف  CHOCHشکسته میشود
زمانی که  CHOCHدر روند نزولی تشکیل میشود
زمانی که  CHOCHدر روند صعودی تشکیل میشود
زمانی که سقف  CHOCHشکسته میشود

پاسخ):ویدیو 3ماتریکس -دقیقه  4تا  (6زمانی که روند کف حاصل از  CHOCHرا میشکند و روند رو به

نزول باشد پیش می رود و  BOSاولی تشکیل میشود.
 _3در چارت زیر  BOSکجا تشکیل میشود
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پاسخ):ویدیو 6ماتریکس -دقیقه  8تا (10در قسمت  Aآخرین کف روند صعودی شکسته شده و CHOCH

تشکیل شده است و ممکن است روند( رنج  ،صعودی یا نزولی ) ادامه داشته باشد و قیمت Cکف
 CHOCHشکسته می شود و یک  BOSتشکیل میشود.
 _4کدام گزینه اشتباه است؟
سایه به بدنه
بدنه به سایه
سایه به سایه
بدنه به بدنه

پاسخ):ویدیو7ماتریکس -دقیقه  22تا (19سه حالت شکست داریم که در باال ذکر شده و حالت بدنه به
سایه گزینه غلط است.

 _5از نظر البروکس مارکت از  3بخش تشکیل میشود :
کانال  -اسپایک – CHOCH
کانال – تریدینگ رنجBOS -
 – SPIKEکانال – تریدینگ رنج
 -CHOCHاسپایک  -تریدینگ رنج
پاسخ):ویدیو 10ماتریکس -دقیقه  3تا  (4مارکت از سه بخش اسپایک – کانال – تریدینگ رنج تشکیل
شده است.

 _6در کدام قسمت از بازار قدرت خریدار و قدرت فروشنده با هم برابر است؟
اسپایک
CHOCH
تریدینگ رنج
کانال

پاسخ):ویدیو 10ماتریکس -دقیقه 5تا  (6دامنه معامالتی در تریدینگ رنج با هم برابر است و قدرت
خریدار و فروشنده با هم در تعادل است.
 _7فرمول  BLSHچیست؟
خرید در کف  ،فروش در سقف
خرید در سقف  ،فروش درکف
فروش در سقف ،خرید در کف
گزینه الف و ج

پاسخ):ویدیو 10ماتریکس -دقیقه  11تا  (12در تریدینگ رنج همیشه در کف ها خرید و در سقف ها
فروش انجام میدهیم.

 _8قانون  80/20در کدام روند مارکت استفاده میشود؟
سپایک
CHOCH
تریدینگ رنج
کانال

پاسخ):ویدیو 10ماتریکس -دقیقه  8تا  80 (9درصد تالش ها برای شکست تریدینگ رنج شکست می
خورند.

 _9با توجه به چارت زیر به ترتیب کدام گزینه صحیح است؟

اسپایک -تریدینگ رنجBOS -
اسپایک-کانال -تریدینگ رنج
 BLSHاسپایک -تریدینگ رنجکانال -اسپایک -تریدینگ رنج
پاسخ):ویدیو 10ماتریکس -دقیقه 3تا  (5بازار از سه بخش تقسیم شده اسپایک ،کانال و تریدینگ رنج .

 _10بازار همیشه بین ........................و  .................در حال نوسان است.
اسپایک -تردینگ
روند – اسپایک
اسپایک – روند
روند – تردینگ رنج
پاسخ):ویدیو 10ماتریکس -دقیقه 1تا  (2در بازار دو نوع روند داریم روند و تردینگ رنج که دو نوع روند
داشتیم روند صعودی و روند نزولی و تریدینگ رنج که در این حالت قدرت خریدار و فروشنده با هم برابر است .

 _2در روند صعودی کدام گزینه نشانه دهنده تغییر روند می باشد؟
کف  CHOCHشکسته شود
سقف  CHOCHشکسته شود
کف  BOSشکسته شود
 CHOCHتشکیل شود

پاسخ):ویدیو 3ماتریکس -دقیقه  5تا (8زمانی که یک  BOSتشکیل میشود کف  CHOCHرا می شکند
و روند نزولی می شود و سپس وارد روند نزول می شویم.

