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 به نام خدا

 اکشن یسبا جلسه چهارم از بحث پرا یمخدمت شما هست در

 .یداستفاده کن یحساب یندهدو هفته آ یکیبازار  یانو از سود ز یدسالم و سرحال باش امیدوارم

و بدون  یزچارت تم یکگرفتن کار با  یادما  هدف، یماکشن آشنا شد یسپرا یهبا اصول اول یشجلسه پ ۳ در

 . است یکاتوراند

 .شویمو انواع آن ها آشنا  یمتیق یاهکندلبا  یمکار قصد دار یابتدا در

 همچنین .یمگرفت یادو بدنه  یهدر مورد سا مطالبی، یما آشنا شدهکندل یجلسه دوم و سوم با روانشناس در

 یدیمم یحها توضمد نظر ماست که در مورد آن یکندل یالگو ۴ که یممتوجه شد

 

1. Bearish T Patterns  

2. Bullish Reversal Patterns  

3. Continuation Bullish Patterns 

4. Continuation Bearish Patterns 

 Shooting Star یبا الگو یمدسته رو استارت زد اولین
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 ینمرحله در استفاده از ا ۳ یمگرفت یاد. است ینزول یبرگشت یاو   Bearish Reversalدسته  یالگو از الگوها این

 :یمالگوها دار

 

 

 

 

 شکل بالا در

 است یروند صعود .4

که  دزنیسهم دارد راهنما م ینجااست. ا یبرگشت یالگو یککه  یمرس یم داردنبالهستاره  یکروند به  ی. انتها۲

به  را تیمشدند وق یکندل فروشندگان قو یر انتهاد یعنی دبلند دار ییبالا یهکندل سا ین) ا قصد دور زدن دارد

 .(ددار فشار فروشکردند پس نشان از  یتهدا یینپا

 یمددرست فکر کر یعنیهمراه بود  یمتیهم با افت ق ی. اگر کندل بعدیممانیم یدر کندل بعد یید. منتظر تا۳

 یمو نگاه کن یمبفروش راسهم  یدکه با ینجاست... ایمگرفت رامرحله  ۳

 سراغ ادامه الگوهااااااا یمبر حالا

 

 ینزول یدوم برگشت الگوی

 د دهمیرخ  یروند صعود یک یالگو هم در انتها ینا یعنی

 .بالاست یزشاحتمال ر یعنی یدر کندل بعد یمگرفت ییدو اگر تا

 

 

مرحله۳الگوهاباکار

 دارداساسی

. شناسایی روند1  

. شناسایی الگوی کندل2  

.    تایید  الگو۳  
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 است( یینپا یه)سا یزان: مرد آو۲: شماره ینزول یبرگشت الگوی

 

کندل  یینپا یهسا یهست ول داردنبالهستاره  یهالگو شب ینهست. ا Hanging Man یا یزاندوم مرد آو الگوی

 شده یلتشک
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 دارد یشتریبفشار فروش چون  دارد یشتریقرمز قدرت ب مسلما رنگ یول یستمهم ن قرمز یاسبز  رنگ

  باشد یباز شدنش بالاتر از کندل قبل یمتحداقل و بهتره ق باشددو برابر بدنه  یدبا یهسا اندازه

 بیشتر قدرت                                      کوتاه تر    بدنه

 

 بیشتر قدرت                                    بلند تر   سایه

 

 بیشتر قدرت                                     قرمز  رنگ     

 

وند ر یکدر  ید. فرض کنیمکن یبررس یمفهوم ذاریدگب. یدو حفظ نکن یدا نداشته باشهکندلبه نام  کاری

 .روند است( یص)مرحله اول تشخ یمهست یصعود

 

 شده لیحداقل دو برابر بدنه( تشک یهبلند )سا یهکندل با بدنه کوچک و با سا یک یدشمیشما متوجه  یکباره به

 

 ؟یشتر استب یکاما قدرت کدام  داردنشان از نزول  باشدام کد هر

 یشتبرگ یالگو یک( یزان)مرد آو باشد یینپا یه( و چه ساداردنباله)ستاره  باشدبالا  یهچه سا مدانیمیفقط  ما

 .آلارم برگشت روند سهم است ینکه اول یمدار ینزول
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 :یمکن یرو بررس یممفاه

 

 د.کنیم یدان کاهش پاشاز چپ به راست قدرت یمدار هستند که گفتا همه ستاره دنبالههکندل این

 

 !یکنهم یداهستند که دوباره از چپ به راست قدرت شون کاهش پ یزانا همه مرد آوهکندل این
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 بالا هم مشخصه... یها دلیل

 بیشتر قدرت       کوتاه تر بدنه

 بیشتر قدرت      بلند تر   سایه

 بیشتر قدرت    قرمز        رنگ

 

 

 

 

 یزانو در سمت راست دو مرد آو ینیمب یم داردنبالهسمت چپ دو ستاره  در

 ندنکمی یبر احتمال برگشت روند به نزول دیرخ دادند و همه تاک یروند صعود یک یها در انتهاینا یدکن دقت

 

http://abcbourse.ir/


 چهارم

41/80/59  

 

 

 

 

 

 داردنبالهسمت چپ: ستاره  یاهکندل

 وشبا افزایش قدرت فربازار فروشندگان  آخر یرفته بالا ول یمتکه کاملا مشخص هست ق دارد ییبالا یهکه سا آن

 انیداراست.  نشان از ضعف خر یبرگشت یا یورسالکه ر است . پس الگو کاملا واضحاندا پایین آوردهر یمتو ق

 دارد

 یزانسمت راست: مرد آو یاهکندل

 یقو یداراندر آخر کندل خر یشدند ول یافت کرده و فروشندگان قو یمتکه ق دارد یینپا یهکه سا هاییآن

 .یدندبالا کش یاربس را یمتشدند وق

 .شدند یقو یدارانکندل خر ینآخر ا یاکه آخر بازار د نکمی ییدالگو  تا این

 د؟سهم نزول کن است چراغ خطر روشن شده و ممکن یمویگ یچرا م پس

 یینپا را یمتدوباره ق داردچون فردا احتمال  یچراغ خطر ینهستند و ا یتوجه داشت فروشندگان قو باید

 یارنب

 .به چالش بکشم راذهن تون  یکم اجازه بدید

شدند و  یکندل فروشندگان قو یناز زمان در ا یادر برهه یعنی شودیم یلتشک یزانکندل مرد آو یک وقتی

 .کندل درست کردند یبرا یینیپا یهسا یک

 یم؟کن یاطاحت یدچشمک بزنه ما نبا یککه فشار فروش  یدر هر نقطه ا یاآ دارد یه روند صعودکمیسه

 تاز کندل اس یدر بخش یدراننشان از قدرت خر یینیپا یهسا یشدند ول یقو نیدراکه آخر بازار خر درسته

 .حق ندارند فشار فروش داشته باشند یسهام صعود کلا

فروش در  فشار یستمهم ن یما در روند صعود یبرا یدخر فشار، یموشیحساس م هارو آنداشته باشند ما  اگر

 د.عوض کن راروند  است ن قله ممکنآ
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 شده یادبازار قدرت فروشندگان ز یچون در انتها یشتر استب یارقدرتش بس ،داردنبالهدر ستاره  ییبالا سایه

 ه است.شد یجاداز کندل فشار فروش ا یچون در بخش است هم بد یزاندر مرد آو یینیپا یهسا اما

 

 یزانتر است از مرد آویقو داردنبالهستاره  یعنی. دارد یشتریب یارفشار فروش بس ییبالا یهکل سا در

 بلند .... و رنگ .... خطرناک تر است. یهکندل با سا یک یلتشک یروند صعود یانتها در

 

 دهند.یدرست جواب م ددرصد افراد دارن ۰۸از  یشخدا رو شکر ب خب

 یشترفشار فروش ب یعنیقرمز  کندل

 کندل یفشار فروش در انتها یعنیبالا هم  سایه
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 شود.یکم م یبرگشت یاهکندل ینا یاز سمت چپ به راست قدرت نزول بنابراین

 یمنکمی... حفظ نیمنکمی یروانشناس رامفهوم  یمدار ا.هکندلبه اسم  یماصلا کار نداشت

 :ینیممثال باهم بب یک
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 ۹۴اسفند  ۹مصادف با   ۲۸02. ۲. ۲۰ یختار یهفتگ یمفر یمشاوان. تا سهم

 .یدتوجه کن آنبه اتفاق افتاده بعد از  حالا

 

 .یدهتومان هم رس ۰18 یمتتومان به ق 4198 یمتدرصد نزول کرده و از ق 98به   یکسهم نزد ب

له )مرح یرمبگ را ییدبودم که تا یکندل بعد یکمنتظر  یعنی، یدمکه من دور دو کندل خط کش یدکن دقت

 .یماز سهم خارج شد بعد، یمماند یدر کندل بعد ییدشتا منتظر یدیمدر شاوان د یزانکندل مرد آو یک .سوم(
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 خودرو هست یرانسهم ا یبعد سهم

 

 

تر از  یقو داردنباله ستاره، یممشاهده کرد داردنبالهکندل ستاره  یک یهفتگ یمخودرو مجددا تا یرانا سهم

 داده... پس فرار  را ییدههم تا یهست ... کندل بعد یزانمردآو

 .تومان ۴۵۸ یمتق یمتی؟چه ق در

 ؟آمدهبه سرش  یدر ادامه چ و
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 تومان ۲0۲تا  یمتوافت ق یزشدرصد ر 18به  نزدیک

 

ه هم شده کلم یکاگر  یدکن سعی. باشدداشته  یابفهمه نه استفاده یکه نه کس یمسخت بگ یزایچ یستن قرار

 ی شویم.از سود کردن شما خوشحال م ا. میدو به کار ببر یریدبگ یاد

 اکشن قرار خواهم داد. یساف خواهم کرد و در کانال مخصوص پرا ید یپ رامطالب  ینا من

@PriceActions 

 

 یدمطالب نباش یوستگیپ نگران

 ��انشالله  یدو سلامت باش پایدار

 یموسو یدام سید
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 توانید دنبال کنید.در  نرم افزار بیکسووایزر می راهای قبلی دوستان آموزش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ای حرفه تریدرهایی آموزشی رایگان، حداکثر استفاده را برده و با تلاش و جدیت، به جمع امیدواریم از این دوره

 در بازار بورس تهران بپیوندید.

:ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید  

 

 
 

 

 

 

 دانلود نسخه اندروید:

https://cafebazaar.ir/app/ir.negano.bourse/?l=fa 

 ios دانلود نسخه

https://appsto.re/ae/plFqbb.i 

 ثبت نام در سامانه آنلاین

https://www.irfarabi.com/signup/ref/777 

 

https://telegram.me/BixoViser
https://instagram.com/BourseBixoViser
http://www.aparat.com/omidanalyzer
https://cafebazaar.ir/app/ir.negano.bourse/?l=fa
https://appsto.re/ae/plFqbb.i
https://www.irfarabi.com/signup/ref/777
http://abcbourse.ir/

