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موزش مجازی رو در حالی آغاز میکنیم که امشب روز بسیار حساسی چه آ 6با سالم جلسه 

مان و ارژانتین را درپیش داریم ..البته آلت وین و چه به لحاظ بازی فوتبال به لحاظ مذاکرا

بازار امروز هم چنگی به دل نزد و همه کمی بیحوصله هستند ولی خوب باید کار خودمونو 

ر بقا د یان برواقل در این روزها هست که میتونیم بر تجربیات و دانش خودمادامه بدیم و حد

 . این بازار بیفزاییم

22:04 

 

 

خوب امشب قصد داریم تا با چارت پترن ها مختصری آشما بشیم و ببینیم چه کاربردهایی 

دارند و در چه مراحلی از چارت شکل میگیرند و در کل چه کمکی به ما خواهند داشت ..قبل 

شروع باید عنوان کنم که شناسایی چارت پترن ها فقط و فقط با تمرکز و تمرین بیشتر  از

امکان پذیر هست و ممکن هست هر کسی بر اساس سلیقه خود چارت پترنی رو تشخیص 

موزشی یادبدیم و آبده و البته ما سعی داریم تا ابتدا چارت پترن ها را بصورت کالسیک و 

بورس ایران متفاوت باشد و همیشه چارت پترن ها بصورت  ممکنه با واقعیت های بازار

 . کالیسک نیستند و ممکن هست اصال به تارگت های خود برخورد نکنند

22:04 
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 : چارت پترن یا الگوهای کالسیک قیمتی

 : وهای قیمتیگالگو ها آشنا شوید اما تعریف ال ابتدا در نظر داریم تا با شمای کلی این

تصاویر و شکل هایی هستند که درنمودار قیمت سهام و یا کاال ها ظاهر می وهای قیمت گال

 . شوند و به دسته های مختلفی تقسیم میشوند و قابلیت پیش بینی شدن را نیز دارند
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از بین این چارت پترن ها کانال رو روزهای قبل با هم کارکردیم و حتی اندیکاتوری سفارشی 

 . در اختیار شما قرار دادیم

22:06 

 

 : دونوع الگو داریم

  الگوهای برگشتی و الگوهای ادامه دهنده

 

 . برگشتی قیمت الگوهایی می باشند که روند قیمت درآنها تغییرجهت می دهد الگوهای

الگوهای ادامه دهنده زمانی رخ میدهد که بازار برای مدتی توقف نماید جهت تصحیح قیمت 

 . و وقتی به قیمت واقعی نزدیک شد روند ادامه می یابد

 

ی رادرتاییداین الگوها بازی حجم معامالت به مانند دیگر ابزار های تکنیکال نقش بسیارمهم

میکند.درزمانی که شک داشته باشیم بررسی الگوهای حجم به همراه اطالعات قیمت می 

 .قابل اعتماد می باشد یا خیر تواند فاکتور تعیین کننده ای باشد که الگو

الگوهای قیمت دارای تکنیک اندازه گیری درجه اطمینان می باشند که به  تقریبا اکثر

 . امکان مشخص کند حد تا نیکال کمک میکند که اهداف قیمتی راتحلیلگر تک

22:06 

 

این هدف ها تخمینی از میزان تحرکات قیمت می باشدو به معامله گر کمک میکند تا درجه 

 .را تعیین کند ریسک خود
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 : در ابتدا میریم سراغ الگوهای برگشتی

 

 : الگوهای برگشتی

 : ی برگشتینکات اساسی مشترک درالگوها

 الزمه شروع هرالگوی برگشتی وجود یک روند اولیه هست-1

اولین اخطار برای ایجادبرگشت روند اکثرا زمانی است که یکی از خطوط روند شکسته  -2

 شود

  ن می باشدآبزرگ بودن الگو نشان دهنده بزرگ تر بودن تحرکات بعد از  -3

و نوسان بلند تری نسبت به الگوهای کف ها الگوهای سقف معموال دوره زمانی کوتاه تر   -4

  دارند

کف ها معموال تغییرات قیمت کمتری دارند و زمان بیشتری برای تشکیل شدن صرف  -5

 میکنند

 حجم معموال در نقاط سقف اهمیت فوق العاده ای دارد  -6

 

خوب میریم سراغ اولین چارت پترن که تقریبا به وفور در بازار ایران دیده میشه و یکسری 

موزشی داره که باید همیشه مراعات بشه ...و ازتون میخوام حتما در تحلیل ها آنکات خاص 

 . این نکات رو مراعات کنید
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 : الگوی برگشتی سر و شانه ها

 . در ابتدا قصد داریم تا با شمای کلی نمودار آشنا شویم

 : سروشانه سقف

 

 

وردن چنین تصویری ، فقط جنبه آموزشی ان آفقط به این مهم توجه کنید که قصد ما از 

د که به هیچ عنوان همه چارت پترن ها به این شکل هست و خودتان هم در جریان هستی

 .کالسیک و دقیق نیستند که انشاهلل در مثالهایی به این موضوع پی خواهید برد

این الگوی برگشتی مهم مانند تمام الگوها تابعی از نظریه روند می باشد ، این الگودر انتهای 

امواج در انتها بتدریج کاهش پیدا یک روند صعودی شکل میگیرد بطوری که جنبش و تحرک 

 .میکند
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 : ابتدا اجازه بدید چارت پترن رو کمی بازتر بکنیم تا با این چارت پترن مهم آشنا بشید

 

 : با توجه به تصویر

روند صعودی همان طور که انتظارمی رود بدون هیچ عالمتی ازسقف بودن به  A درنقطه

ت نیز با افزایش قیمت افزایش می یابد و به سطو  باالی .حجم معامالکارخود ادامه می دهد

نیز با افزایش حجم  B ، سرازیر شدن به سمت نقطه جدیدی می رسد که کامال طبیعی است

که این سرازیر شدن یک امر  معامالت همراه هست ، در اینجا شانه سمت چپ تکمیل میشود

شروع به افزایش منتهی  C دوباره قیمت بعد تا نقطه.  طبیعی هست و الزمه رشد بعدی روند

 .با حجم کم به سمت تشکیل سقف حرکت میکند

 

 .کاهش حجم بخودی خود اهمیت خاصی ندارد ولی به عنوان هشدار اولیه هست
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نیز عبور  A ادامه می یابد یعنی از سقف D افت کرده و تا نقطه C قیمت دوباره از نقطه

میکند معموال اگر به خاطر داشته باشید سقف قبلی می تواند به عنوان حمایت عمل کند که 

یک زنگ خطر برای اتمام  B تقریبا درنقطه پایینی قبلی A رسیدن قیمت به کمتراز نقطه

 . روند هست

 

دست بدهد  خوب همانطور که در روزهای قبل گفتیم سهم برای اینکه روند صعودی خود را از

باید کف قبلی شکسته شود که تا اینجا این مهم اتفاق نیفتاده و همچنان روند سهم را صعودی 

 ... فرض میکنیم

 C سد ولی قادر به رسیدن به نقطهمی ر E طی یک رالی افزایشی قیمت دوباره به نقطه

 نیست

میکنیم چرا ؟بخاطر اینکه طبق نظریات داو اگر  اینجا دوباره هشدار ثانویه رو از سهم دریافت

سهمی قبال یک سقف قیمتی تشکیل داده باشد و بعد از اصال  نتواند به سقف قبلی برسد 

 محکوم به ریزش هست

 هش حجم معامالت نسبت به دو قله قبلی هستکا E نکته بسیارمهم در نقطه
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د صعودی هرکدام ازنقاط باالیی رالی پیش از خود فراتر از قبل به یاد داریم برای ادامه رون

نیمی از ملزومات برای  C در رسیدن به قله قبلی در نقطه E بروند . با ناتوانی صعود رالی

 . شروع روند نزولی جدید راکه اصطالحا موج پایین رونده نامیده میشود به دست می آید

 

  neck line : خط گردن و شکست آن

 . رسم کنیم خط گردن نامیده میشود D و B سبتا صافی را در زیر نقاط پایینیاگر خط ن

این خط عموما باال رونده با شیب مالیم مثبت است اگر چه در بعضی مواقع این خط کامال 

 . افقی یا صاف نیست و شیب منفی نیز می تواند داشته باشد

 

 : مهم رنکته بسیا

عامل تعیین کننده کیفیت نمودارسر و شانه ، شکست قطعی خط گردن است .دراین حال 

نوسان کرده است و خط حمایت  D و B قیمت درحوالی خطوط روندمربوط به کف ها درنقاط

شکسته و تقریبا همه چیز برای آغاز یک روند نزولی و موج های پایین رونده  D رادرنقطه

 . آماده است

 . شکست خط گردن باید به طور چشمگیری افزایش یابدحجم معامالت با 

 

 : حرکت برگشتی یا پولبک

معموال پس از شکست خط گردن یک حرکت برگشتی یا پولبک به خط گردن خواهیم داشت 

 . البته همیشه حتمی نیست. که در اینجا خط گردن به عنوان مقاومت عمل می نماید
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هست که به خط روند  E پولبک در تصویر بخوبی نمایش داده نشده و منظور همان نقطه

 .صعودی برخورد میکند و درواقعا نقش حماتی ترند الین به مقاومتی تبدیل میشود

ست خط گردن انجام شده است و بعد از کزمانی که قیمت از خط گردن عبور میکند ش

گردن را مشاهده میکنید که بعضا دیده میشود و  شکست نیز اینجا هم یک پولبک به خط

 . میباشد G همان نقطه

ببیند به این نکته توجه کنید همواره الزم نیست که خط روند صعودی داشته باشیم و همیشه 

شانه سقف قرار نیست به این شیکی و تمیزی روی بده و  به خاطر داشته باشید الگوی سرو

 :  ن سخت که یک مثال رو خدمتتون ارائه میدیمآممکنه خیلی کج باشد و خیلی تشخیص 

 

سهم در یک روند صعودی شانه سمت چپ خودشو تکمیل و سپس منطقه سر و درادامه شانه 

 . سمت راست و باالخره شکست خط گردن اتفاق خواهد افتاد
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چارت پترن ها یک ویژگی که دارندبه ما تارگت بعدی سهم را نمایش خواهند داد و همانطور 

 . این تارگت ها لمس نمیشود ذکر شد همیشه در بازار ایران دقیق که در باال

 

 : پیداکردن تارگت و هدف قیمتی

 

 

با توجه به تصویر نحوه بدست آوردن هدف قیمتی در نمودار سروشانه با توجه به ارتفاع الگو 

یعنی سر الگو تا خط گردن محاسبه و سپس از خط گردن  C تعریف میشود .فاصله نقطه

 . فاصله را محاسبه میکنیم
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 : ه سقفجمع بندی و خالصه سر و شان

 وجودیک روند صعودی اولیه-1

دنبال  B با یک موج نزولی به حفره نزولی شانه چپ حجم معامالت سنگینتری دارد و -2

  میشود

 C رالی دوم برای صعود آغازمیشود که با حجم معامالت پایینتری همراه هست نقطه -3

قطه ن به سمت پایین ترین کاهش بعداز قله دوم یعنی پایین تر ازقله اول ادامه می یابد و -4

 D حفره نزولی قبلی حرکت میکند نقطه

آغاز میشود و حجم معامالت کم آن قابل توجه هست و هرگز نمی  E رالی سوم نقطه -5

  تواند به قله قبلی صعود کند

  دن کامل میشودرالگو با شکسته شدن خط گ -6

  زولی را دنبال می کندکه درادامه روند ن G حرکت برگشتی به سمت خط گردن مقطه -7

 . پس در این الگو دو شانه و یک سر تشکیل میشود

 

موزشی در این مورد آباید رعایت شود و ما هنوز  ومهمی که در این الگ رخوب نکته بسیا

 .مراعات کنید نداشتیم رو فقط اشاره میکنیم که حتما در تحلیل سهم وشناسایی الگو

درصد موارد باید یک واگرایی منفی در شانه چپ و  09در چارت پترن سر و شانه سقف در 

ق بیفتد تا الگو اعتبار بیشتری داشته باشد و در صورت وجو واگرایی منفی اعتبار افسر ات

 . الگو باال خواهد رفت
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کمک دوستان و خوب دوستان اگر موافق باشند با یک مثال خوب و کالسیک جلسه رو با 

 .شما عزیزان ادامه بدیم

 

 مخوب از دوستان تقاضا میشود چارت پترن سهم ایرانخودروی مشهور را پیدا نموده و تما

ی مورد نظر اخط گردن و خط روند صعودی و حتی پولبک ه زقوانین این چارت پترن رو اعم ا

 .رو اشاره نمایید

 

 ؟چارت پترن سر و شانه سقف سهم ایرانخودرو 

 

ن دوستان چارت های خودشون رو بخوبی بر اساس اکوزش های قبلی تحلیل اکدر صورت ام

 . داشته باشند تا بقول معروف تحلیل خوبی از سهم نیز همین جلسه داشته باشیم

 

 مهدی مهرعلی پور
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Nima 

 

 

Aram malek 

 

 

http://abcbourse.ir/


 

 

 www.karabourse.ir      "کارابورس " کارایی بیشتر در بورس با                    

 
Nima 

 

 

Behzad Samadi 

ممنون از دوستان وهمانطور که مشاهده میکنید واگرایی خوبی بین شانه سمت چپ و سر 

 . بعدی روی واگرایی ها بحث های زیادی خواهیم کرد نیز اتفاق افتاده که انشاهلل در جلسات

 

م و جناب مهرعلی پور تارگت و اهداف رو اصال در چارت مشخص نکرده بودید و از جناب ارا

 . میکنم شکرنیما خان هم ت

در اموزش داشتیم لطفا دوستان االن نظر تحلیل  خوب باتوجه به اینکه کانالیزه رو هم قبال

 .خودشونو عنوان کنند

 . از شما تقاضا دارم روند آتی سهم رو پیش بینی کنید
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Nima 

 

 تومن هست میتونه مورد حمایت قرار بگیره 263سهم پس از برخورد به خط میانی کانال که 

 خط گردن هم میتونه نقش خط روند حمایتی رو ایفا کنه

 

Behzad Samadi 

 بله

 

Aram malek 

ر در یک کانال صعودی با شیب مالیم در حال ضرو به اتمام رسانده و در حال حا به نظر میرسد سهم به هدف الگوی خود رسیده و اصالح

 خواهد رسیدحرکت است که فردا به نقطه حمایتی 

 b نقطه حمایتی
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 مهدی مهرعلی پور

 

 

Behzad Samadi 

 ه نقشی میتونه داشته باشه ؟ خوب حاال یک سوال خط گردن الگو االن چ

 قبلی هایموزش آطبق 

 

 مهدی مهرعلی پور

 مقاومت

Nima 

 حمایت

Behzad Samadi 

 هنوز شکسته نشده که ؟

 

 مهدی مهرعلی پور

 حمایت دببخشی

Aram malek 

 حمایت
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Mehdi Bazrafkan 

 حمایت

 واگه شکسته بشه میشه مقاومت

 

Behzad Samadi 

 دقیقا جناب مهدی همان حرکتی که درکچینی هم مشاهده شد امروز

 

Mehdi Bazrafkan 

 بله دقیقا استاد

 

Behzad Samadi 

مهم عمل نموده و همانطور  رپترن به عنوان یک تبدیل سطح بسیادقیقا االن خط گردن چارت 

تومان شکسته  274ت هست و فردا باید این سطح که جناب نیما هم گفتند در نقش حمای

تومان حرکت  263نشود و اال قیمت همانطور که در سیستم کانالیزه مشاهده میکنید به سمت 

 . خواهد نمود

 

 

 

 .... خوب بریم سراغ چارت پترن بعدی
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 :سروشانه کف یا معکوس

این الگو به مانند سر وشانه سقف هست منتهی در انتهای روندهای نزولی شکل میگیرد و به 

  حالت برعکس

از سه موج نزولی مهم و یا فرورفتگی تشکیل شده است و قسمت سر نسبت به دو حفره 

 . دیگر عمیق تر هست

 

دراین الگو یک روند نزولی داریم بعد از شکست روند نزولی شکسته شدن خط گردن نیز 

 . ضروری هست

بزرگ ترین تفاوت در سر و شانه سقف تفاوت در حجم معامالت هست ،حجم معامالت 

 . درنمودار سروشانه معکوس نقش به مراتب مهمتری بازی میکند

به چیزی که برای سقف ها در نیمه نخست الگو اتفاق  الگوی حجم معامله در کف ها بسیار

می افتد شبیه هست به این معنی که حجم معامله در قسمت سرنسبت به شانه چپ کمی 

 . کمتر هست
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عموما خط گردن دراین الگو دارای یک شیب نسبتا پایین رونده است اما برخی اوقات کامال 

 . عی نادر شیب صعودی داردافقی و در مواق

 

زمانی که خط گردن به عنوان خط مقاومت مهم شکسته میشود می توان انتظار یک نزول 

چراکه اکنون به عنوان یک خط حمایتی (   E اندک و لمس مجدد خط گردن را داشت )نقطه

 . عمل می کند

ر داشت که قیمت در صورتی که این خط حمایت حرکت نزولی را متوقف نماید می توان انتظا

 .تا نقطه هدف این الگو صعود داشته باشد

ذکر این نکته هم از اهمیت خاصی برخوردار هست که در چارت پترن سرو شانه سقف هم 

ذکر کردیم ..در این چارت پترن هم بایستی بین شانه سمت چپ و سر الگو باید شاهد یک 

 . تایید الگو الزم و ضروری هست ت اما برایسواگرایی مثبت باشیم ..البته ضروری نی

 

چارت پترنها کالسیک هستند و در شرایط بازار به این صورت در باال هم ذکر کردیم که این 

ن داشته باشید تا بتونید بخوبی ای امنظم دیده نمیشوند و باید بصورت بصری این توانایی ر

 . رت پترن ها رو شناسایی کنیداچ
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 : خوب یک مثال ببینیم

 

که میبینید یک روند نزولی داریم که با خط روند خودش رسم شده ، و سپس قیمت  رهمانطو

ادامه شکست خط گردن و دوباره همیشه  از خط روند نزولی عبور نموده و مجددا پولبک و در

 ) داشد ) بعد از شکست خط گرتاکید داریم میتواند قیمت پولبک داشته باشد و یا نداشته ب

زمانی که قیمت ازخط گردن درشانه راست عبورمی کند والگو سروشانه تکمیل میشود قیمت 

ها نباید به سطو  قبل از شکست خط گردن برگردند. درنمودار سروشانه سقف هرگاه قیمت 

 ه باالی خط گردنها ازخط گردن عبور کنند و روند نزولی آغاز گردد هرگونه بازگشت قیمت ب

به جرات اخطار شدیدی است مبنی بر اینکه اخطار اولیه اشتباه بوده ودراین حالت گفته 

میشود الگوی سروشانه ها ازدست رفته است .این گونه الگوها ازحالت سروشانه های 

 .را ادامه می دهند ولی در خیلی از اوقات قیمت روند اصلی خود کالسیک خارج میشوند

 خوب االن بگید تا اینجا این الگو ها به عنوان الگو های برگشتی بودند یا ادامه دهنده ؟
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Ehsan 

 برگشتی

 

 مهدی مهرعلی پور

 برگشتی

 

Aram malek 

 برگشتی

 

Behzad Samadi 

مت چارت پترن ها قی ینیری اگ ه با شکلدقیقا یعنی قیمت از قبل یک روند داشت که باالخر

 . برگشت میکند و روند سهم عوض میشود

 اما

 اما

 : دقت کنید اینجا را

همواره قبل از تشکیل الگوی سروشانه سقف و کف بایستی به ترتیب یک روند صعودی و 

تشکیل این الگوها بازگشت قیمت اتفاق بیفتد . اگراین  با نزولی اولیه وجود داشته باشد تا

  . شرایط فراهم نباشد گاهی اوقات این الگوها همانند الگوهای ادامه دهنده عمل می نمایند

برای مثال تشکیل الگوی سروشانه سقف در انتهای روند نزولی والگوی سروشانه کف 

 . درانتهای یک روندصعودی موجب تداوم حرکت قیمت درجهت روند غالب میشود
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 : اه کنیدگخوب با دقت به تصاویر ن

 

 چه الگویی میبیند ؟

 

Aram malek 

 سروشانه سقف

 

Mehdi Bazrafkan 

 روند ادامه دهنده

Behzad Samadi 

 ازنوع ؟

Aram malek 

 ادمه دهنده
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Behzad Samadi 

 دقیقا

پس بخاطر داشته باشیم این الگو ها فقط برگشتی نیستند و میتوانند در نقش الگوهای ادامه 

 .دهنده هم نقش ایفا کنند

 : تصویر بعدی

 

 

Mehdi Bazrafkan 

 سرو شانه کف ادامه دهنده

 مهدی مهرعلی پور

 سرو شانه کف ادامه دهنده

Behzad Samadi 

 بله

Aram malek 

 سرو شانه کف در روند صعودی و ادامه دهنده
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Behzad Samadi 

امه دعالی ، متاسفانه در محافل مجازی بارها دیده شده که دوستان زیادی هنوز الگوی ا ربسیا

شنا نیستند و بحث ها و مشاجره هایی در این فضاهای مجازی آدهنده این چارت پترن ها رو 

را تاکید  ت پترن هاراروی میدهد و شما باید قاطعانه جواب بدهید و نقش ادامه دهنده این چ

 . داشته باشید

 

ینده آ هایایان میرسونیم و انشاهلل در روزبحث امروز رو با آموزش این دو چارت پترن به پ

تا با مثال های بیشتری در خدمت دوستان باشیم .... موفق و پیروز و پر سود سعی میکنیم 

 . باشید
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