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چکیدۀ نتایج
گریز رو به باال

شبیه ماهی تابۀ سرخ کردنی با دسته ای در سمت چپ است که خط روند پیدایش الگو

نزولی را تا کاهشی بزرگ دنبال می کند. گریز رو به باال است.

در کوتاه مدت بازگشتی - افزایشی یا ادامه دهنده است.بازگشتی یا ادامه دهنده

بازار کاهشیبازار افزایشی
3 از 819 از 23رتبۀ عملکرد

1٪2٪میزان ناکامی نقطۀ سربه سر

31٪38٪میانگین افزایش

)34(٪)29(٪تغییر پس از پایان روند

افزایشیافزایشیروند حجم معامالت

73٪59٪بازگشت به محدودۀ گریز

64٪68٪احتمال دست یابی به هدف قیمت

بازگشت به محدودۀ گریز به عملکرد خدشه وارد می کند. الگوهای بلند و یافته های جالب توجه

پهن عملکرد بهتری نسبت به الگوهای کوتاه و باریک دارند.

فنجان با دستهمراجعه کنید به

7
برآمدگی و رانش )بازگشتی، تحتانی( 
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بیش از یک سال پس از یافتن برآمدگی و رانش )بازگشتی، فوقانی(، تصمیم گرفتم تا مکّمل آن را پیدا کنم: برآمدگی 

و رانش )بازگشتی، تحتانی(. استدالل آن بسیار ساده است. بسیاری از آرایش ها، مانند سقف های دوگانه، مثلث های 

صعودی و سقف های سه گانه دارای نسخه های تحتانی نیز هستند. چرا الگوی برآمدگی و رانش نداشته باشد؟ تا 

آن موقع هیچ گاه به ذهنم خطور نکرده بود که به دنبال آن بگردم. همان طور که از طریق داده ها به گزینه هایم نگاه 

می کردم، برایم شک برانگیز بود که آیا این آرایش واقعاً ارزشمند است. برخی به الگوی فنجان با دسته با دسته ای که 

در ابتدا می آید، شباهت دارند؛ اما برخی دیگر شبیه کف های مدّور هستند. تنها زمانی که آمارها را بررسی کردم، 

دیدگاهم را تغییر دادم.

الگو پس از گریز با بازدهی بین 31٪ تا 38٪، عملکردی قوی را نشان داده است. میزان ناکامی نقطۀ سربه سر آن 

بسیار ناچیز و در حدود 2٪ یا کمتر از آن است. الگو، همچنین دارای چندین شگفتی است که آن ها را قباًل مشاهده 

نموده ایم: بازگشت قیمت به محدودۀ گریز به عملکرد پس از گریز قیمت خدشه وارد می کند و الگوهای بلند و پهن 

نسبت به الگوهای کوتاه و باریک بهتر هستند.

بررسیاجمالی

را  آن  اسم  نمایم،  نام گذاری  سایرین  از  را جدا  آرایش  این  بخواهم  اگر  تحتانی چیست؟  رانش  و  برآمدگی  ماهیت 

ماهی تابۀ سرخ کردنی یا آرایش قاشقی می گذارم، زیرا این نام گذاری برداشت من از شکل الگو است. بدین دلیل که 

شکل این آرایش دقیقاً شبیه برآمدگی و رانش سقف وارونۀ آن است، من آن را برآمدگی و رانش )بازگشتی، تحتانی( 

نام نهادم. حدس می زنم بهترین تفسیر برای این الگو، آرایش برآمدگی و رانش وارونه باشد.

چطور این آرایش اتفاق می افتد؟ دقیقاً مشابه نسخۀ فوقانی، برآمدگی و رانش تحتانی نیز به مطالعۀ مقدار حرکت 

قیمت می پردازد. نمودار شکل 7.1 را در مقیاس هفتگی در نظر بگیرید. در اواخر سال 1991، سهام درحرکتی رو به 

پهلو بین محدودۀ 6.50 تا 11 معامله می شد. سرانجام در هفتۀ آخر اکتبر سال 1993 وضعیت تغییر کرد، قیمت سهم 

رو به باال رفت و باالتر از هفتۀ قبل تر از آن بسته شد. در ابتدا این رخداد غیرمعمول به نظر نمی رسید، زیرا بسیاری از

هفته ها قیمت باالتر از هفتۀ قبل بسته شده بود؛ اما این هفته متفاوت بود. این آغاز صعودی طوالنی به اوج از اوایل 

ژانویه بود. این سهم در 14 ژانویه سال 1994 به باالترین قیمت در 14.38 رسید و باالترین حجم معامالت را در طول 

سال های گذشته به خود دید. حجم معامالت به تدریج کاهش یافت، بااین وجود حجم معامالت کماکان باال بود، 

قیمت قّله های خیلی کوچک تری را در طول هفتۀ منتهی به 25 مارس در قیمت 14 ایجاد نمود. دو اوج فرعی، یکی 

در اواسط ماه ژانویه و دیگری در اواخر ماه مارس، اساس خط روند شیب دار نزولی را تشکیل داد.

همان طور که حجم معامالت هفتگی تمایل به کاهش داشت، قیمت سهام هم رو به نزول گذاشت. درنهایت، 

که سهام سرازیر شد، حجم  همان طور  فروریخت.  و سهام  نبود  اوج  در  قیمت  به حفظ  قادر  احساسات صعودی 

معامالت نیز کاهش یافت. در طی یک سال، سهام تمام حرکت صعودی خود را برگشت و در اواسط ماه فوریه سال 
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1995 شروع به سقوط به سمت فرودهای جدید کرد.

افزایش حجم معامالت در یک ماه بعد به عنوان هشداری برای برگشت روند بود. یک هفتۀ بعد، سهم بیش از 

10٪ رشد کرد. حرکت رو به باال آغازشده بود؛ اما به زودی متوقف شد.

شکل 7.1.  برآمدگی و رانش )بازگشتی، تحتانی(. حرکت رو به باال، قیمت ها را در اواخر سال 1993 به سطوح باالتری 
هدایت نمود و سپس در اوایل سال جدید رشد قیمت متوقف شد. حجم معامالت به تدریج کاهش یافته و قیمت 

نیز به دنبال آن نزول کرد. الگوی فنجان با دسته یا کف مدّور شکل گرفت و قیمت از فرودهای سال 1995 به میزان 

350٪ رشد کرد. کانال قیمت در اواخر سال 1993 و سه گوش نزولی در اواخر سال 1995 شکل گرفت.

سهام برای 2 ماه به پهلو حرکت نمود و نیروی خود را برای رانش سرباال ذخیره نمود. سپس بدون جهش رو به 

باال، کنده شد و به آرامی هفته به هفته باالتر رفت. هنگامی که سهام، اواسط ماه اوت به خط روند رسید، به وضوح 

می توان نتیجه گرفت که آرایش کف مدّور عظیمی ایجادشده است که این خود هشداری برای تغییر روند و باالتر 

رفتن قیمت بود.

سهام با حجم معامالت نسبتاً باال، به سمت خط روند سوق داده شد و پس ازآن به مّدت یک ماه مکث کرد و 

پرچم سه گوش یا سه گوش نزولی شکل گرفت. به دنبال آن با حجم معامالت بسیار باال، قیمت به سطحی جدید 

جهش پیدا کرد؛ اما این مورد زیاد به درازا نینجامید، چراکه قیمت وارد فازی تثبیتی در زیر قیمت 18 شد. سهم 

زمانی که به قیمت های باالتر رسید، ماه ها در آن سطح ماند. در اواخر ماه ژوئن، قیمت به 28.75 رسید که این خود 
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140٪ باالتر از قیمت نقطۀ گریز و 350٪ باالتر از کف بود.

خیلی ها این الگو را به عنوان الگوی فنجان با دسته می شناسند و درواقع چنین چیزی نیست. در حقیقت این 

به خط روند شیب دار  الگوی فنجان و دسته متکی  تحتانی( است؛ درحالی که  )بازگشتی،  رانش  و  برآمدگی  الگو، 

نزولی نیست و دستۀ سمت چپ بزرگ تری دارد که در شکل 7.1 نشان داده شده است. هر نامی که دوست دارید 

می توانید بر این الگو بگذارید؛ اما نتیجه یکسان است: قیمت حرکتی افزایشی دارد.

شناساییآرایش

 7.2 شکل  و  است  تحتانی(  )بازگشتی،  رانش  و  برآمدگی  تشخیص  در  درست  ویژگی های  نشان دهندۀ   7.1 جدول 

نشان دهندۀ ویژگی های مختلف مشخص شده در جدول 7.1 است.

مقیاس حسابی: از مقیاس حسابی استفاده کنید نه از مقیاس نیمه لگاریتمی، چون مقیاس های لگاریتمی به 
تحریف فواصل عمودی می پردازند.

آغازگر،  دورۀ  یا  دسته  می رسد.  نظر  به  ماهی تابه  به صورت  آرایش  به طورکلی  سرخ کردنی:  ماهی تابۀ  شکل 
به شکل خط روندی نزولی با شیب تقریبی 30 تا 45 درجه است. خط روند را به عنوان هشدار در امتداد باالترین 

قیمت های روزانه رسم کنید و نفوذ قیمت بدان خط را فرصت خرید بدانید.

برخالف برآمدگی و رانش در سقف، گاهی اوقات خطوط روند افقی در »دورۀ آغازگر«، متضمن الگوی تحتانی 

معتبر است. چنین شرایطی کمیاب است، هرچند باید از آن ها اجتناب شود. خطوط روند در این پژوهش، سمت 

چپی باالتر داشته و دارای شیب نزولی است و بهترین کارایی را ارائه می دهد.

خط روند فوقانی با شیب نزولی، ارتفاع »دورۀ آغازگر«: زمانی که خط روند شکل گرفت، ارتفاع »دورۀ آغازگر« 
را محاسبه کنید. وسیع ترین فاصله از خط روند تا کم ترین قیمت روزانه را انتخاب کنید، سپس به صورت عمودی 

در یک چهارم ابتدایی آرایش، آن را اندازه گیری کنید. در شکل 7.2 برای محاسبۀ ارتفاع »دورۀ آغازگر« از قیمت 16 

ژوئن )نقطۀ A( استفاده شده است. در آن روز کم ترین قیمت در نقطۀ A )17.63( بوده و قیمت در خط روند 20.38 

است؛ بنابراین ارتفاع »دورۀ آغازگر« تفاوت بین این دو یا 2.75 است. برای محاسبۀ حداقل ارتفاع در دورۀ برآمدگی، 

از ارتفاع »دورۀ آغازگر« استفاده می کنیم؛ بنابراین محاسبۀ آن مهم است.

پایین  دوره  این  در  به سرعت  قیمت ها  می آید.  وجود  به  برآمدگی  دورۀ  آغازگر،  دورۀ  از  بعد  برآمدگی:  دورۀ 
می آیند. هرچند این کاهش به سرعتی که در شکل 7.2 نشان داده شده، نیست و پس ازآن خط روند جدیدی که شیب 

نزولی 45 تا 60 درجه یا بیشتر دارد، ایجاد می شود. حجم معامالت در شروع دورۀ برآمدگی به طور قابل مالحظه ای 

باالتر است؛ اما فشار فروش بر تقاضای خریداران غلبه کرده و حقیقت سرانجام بر مأل می شود: مشکالت درونی 

شرکت. به دلیل آنکه معامله گران باهوش و موج سوار سهم را رها می کنند، سهم به حرکت نزولی خود ادامه می دهد.
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جدول 7.1
دستورالعمل های شناسایی

بررسیمشخصه
از نمودار حسابی استفاده کنید، نه از نمودار نیمه لگاریتمی.مقیاس حسابی

شکل ماهی تابۀ 
سرخ کردنی

آرایش به شکل ماهی تابه با دسته ای در سمت چپ است که دسته، شیبی نزولی رو به تابه دارد. 
از آن سطح خارج شده و سرانجام از سمت  پس از کاهشی عمیق به کف ماهی تابه، قیمت 

راست اوج می گیرد.
خط روند فوقانی با 

شیب نزولی ، ارتفاع 
»دورۀ آغازگر«

دسته در خط روند نزولی شکل می گیرد که شیبی بین 0 تا 45 درجه دارد )اما در انواع مقیاس ها 
برآمدگی  مرحلۀ  به  منجر  که  دارد  نام  آرایش  آغازگر«  »دورۀ  دسته،  بخش  است(.  متفاوت 
می شود. ارتفاع »دورۀ آغازگر«، از خط روند رسم شده در سرتاسر اوج ها تا فرود را اندازه گیری 
می کند )لزومًا پایین ترین فرود در آرایش نیست(. وسیع ترین فاصلۀ خط روند تا فرود را انتخاب 
کنید، سپس به صورت عمودی در یک چهارم الگو آن را اندازه گیری کنید. مدت زمان »دورۀ 

آغازگر« باید حداقل یک ماه باشد که این خود به وضعیت هر سهم نیز بستگی دارد.
بیشتر دورۀ برآمدگی یا  به میزان 60 درجه  نزولی  به داخل )کف( ماهی تابه است. خط روند  برآمدگی شبیه 

عمق می یابد. قیمت ها در این قسمت به سرعت افت می کنند و سپس دور می زنند و معمواًل به 
شکل بازگشتی مدّور درمی آید. پس از چرخش، قیمت باال رفته و گاهی اوقات قبل از صعود 
باالتر در خط روند 30 درجه توقف می کند. ارتفاع برآمدگی از خط روند تا پایین ترین فرود 
اندازه گیری می شود که باید حداقل دو برابر ارتفاع »دورۀ آغازگر« باشد. پایبندی به این قاعده 

الزامی نیست، ولی راهنمای خوبی برای تشخیص است.
به محض اینکه قیمت از دورۀ برآمدگی کنده شد، رانش رو به باال آغاز خواهد شد و قیمت ها رانش رو به باال

را به سطوح باالتر خواهد برد.
معمواًل حجم معامالت در هر سه بخش مهم آرایش نسبتًا باالست: شروع آرایش، شروع دورۀ حجم معامالت

برآمدگی و گریز رو به باال. بااین حال، حجم معامالت باال در این الگو پیش شرط نیست.

درنهایت فشار نزولی کاهش می یابد و اجازه می دهد که سهم بازیابی شود. سهم دور می زند و سپس به خط 

روند 30 درجه اصلی، برخورد می کند. در اینجا ممکن است برای مدتی قیمت پایین تر رود یا اینکه بر روی خط روند 

نوسان کند. در بیش از نیمی از مواقع، قیمت شروع به حرکت رو به باال می کند و قبل از ادامۀ مسیر رو به باال، به 

خط روند بازمی گردد.

زمانی که قیمت از درون آرایش گریز پیدا می کند و باالتر می رود، حجم  رانش رو به باال؛ حجم معامالت: 
معامالت افزایش می یابد. رشد قیمت ها مشخصۀ دورۀ رانش رو به باال است.
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شکل 7.2.  اجزای مختلف الگوی برآمدگی و رانش )بازگشتی، تحتانی(. قیمت حین حرکت در محدوده ای باریک، 
به زیر دورۀ آغازگر افت می کند. برآمدگی ایجاد می شود. سپس به سمت باال دور زده و شکل کاسه را ترک می کند 

و رانش رو به باال تا اوج های جدیدی را شکل می دهد.

ارزیابیناکامیالگو

شکل 7.3 چگونگی ناکامی این الگو را نشان می دهد. پس ازآنکه قیمت، فرود 24.50 )نشان داده نشده در شکل( را 

لمس کرد، در ژوئن 1994 شروع به افزایش نمود. اگرچه رشد قیمت در خطی مستقیم نیست، قیمت ها یک سال بعد 

به اوج جدیدی می رسد )باالترین قّله در سمت چپ نمودار(. سپس ازآنجا سرازیر می شود. کاهش کاماًل منظّم، با 

قّله هایی همراه است که به دنبال خط روند نزولی می آیند. در اوایل ماه سپتامبر، قیمت همراه با حجم معامالت باال 

به سرعت کاهش یافت و برآمدگی شکل گرفت. قیمت به سرعت قبل از بازگشت، فرودی در 33.63 ساخت. قیمت 

خط روند را تکه تکه کرد و حرکت صعودی اندکی رو به باال داشت، سپس بازگشت نمود و خط روند تحتانی را دنبال 

نمود. دنبال نمودن خط روند تحتانی توسط قیمت غیرمعمول نیست؛ اما چیزی که غیرمعمول است، عدم ادامۀ 

رشد قیمت است. بااین حال؛ قیمت ها در پایان خط روند کاهش یافته و سرنگون می شود. در اواخر ماه ژوئن، قیمت 

هر سهم به زیر 20 دالر سقوط کرد که کمتر از نیمی از فاصلۀ آن تا اوج قیمت بود.

چرا این الگو شکست خورد؟ این شکل مثالی بی عیب از الگوهای برآمدگی و رانش )بازگشتی، تحتانی( نیست؛ 

اما تعداد کمی از اشکال این گونه هستند. در این مورد، ارتفاع دورۀ برآمدگی کمتر از 2 برابر ارتفاع دورۀ آغازگر 
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است. بااین حال اندازۀ ارتفاع به طرز کشیدن خط روند شما نیز بستگی دارد. با رسم خط روند از قّلۀ نقطۀ A، نسبت 

ارتفاع دورۀ برآمدگی به دورۀ آغازگر حدود 2 به 1 می شود. خط روند جدید باید قّلۀ نقطۀ B را نیز قطع کند؛ بنابراین 

اگر قبل از سرمایه گذاری منتظر باشید که قیمت به باالی خط روند جدید حرکت کند، این سهم را نخواهید خرید. 

گاهی اوقات فقط برای درک رفتار الگوی نموداری، عاقالنه است که خطوط روند دیگری رسم و آن را بررسی کنیم.

شکل 7.3.  ناکامی الگوی برآمدگی و رانش )بازگشتی، تحتانی(. ارتفاع دورۀ برآمدگی کمتر از دو برابر ارتفاع دورۀ 
آغازگر است. این مسئله نشان می دهد الگو ارزش سرمایه گذاری ندارد. خط روند رسم شده از نقطۀ A به B )نشان 

داده نشده است(، می توانست ارتفاع دستورالعمل برآمدگی تا دورۀ آغازگر را محقق نماید. سرمایه گذاری که منتظر 

حرکت قیمت به باالی خط روند جدید است، تمایلی به خرید این سهم نخواهد داشت.

آماروارقام

جدول 7.2 نشان دهندۀ آمار و ارقام عمومی برای برآمدگی و رانش )بازگشتی، تحتانی( است.

تعداد آرایش: من با مشاهدۀ 500 سهام مابین اواسط سال 1991 تا اواسط سال 1996، 532 الگو در بازار سهام 
یافتم. نمونه های دیگر را در بازار کاهشی سال 2000 تا سال 2002 و تعداد دیگری نیز در مابین این سال ها پیدا کردم. 

بیشتر آن ها در بازار افزایشی پیدا شدند، چراکه بازار افزایشی طوالنی تر از بازار کاهشی بود.

تعداد  که  است  این  نیز  آن  دلیل  می کند.  عمل  بازگشتی  عامل  به عنوان  معموالً  ادامه دهنده:  یا  بازگشتی 
ادامه دهنده  الگوهای  از  بهتر  بازگشتی  الگوهای  بوده اند.  بیشتر  ادامه دهنده  الگوهای  از  تا   6 بازگشتی  الگوهای 
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عمل می کنند.

میانگین افزایش: میانگین افزایش در بازار افزایشی 38٪ و در بازار کاهشی 31٪ بوده است که به ترتیب فراتر 
از میانگین افزایش 36 و 25 درصدی سایر الگوهای نموداری است.

افزایش فراتر از 45%: در ادامۀ نمایش های قدرتمند این آرایش، 25 تا 34 درصد از الگوهایی که من مشاهده 
کردم، افزایشی بیش از 45٪ داشتند. همان طور که انتظار می رود، این الگو در بازار افزایشی بهتر از بازار کاهشی 

عمل می کند.

تغییر پس از پایان روند: پس ازآنکه روند صعودی پایان یافت چه اتفاقی می افتد؟ قیمت ها بین 29٪ تا ٪34 
کاهش پیدا می کند و بیشتر سودی را که در روند صعودی به شما داده بود، پس می گیرد. بیشترین کاهش نیز 

همان طور که می توان حدس زد در بازار کاهشی رخ می دهد.

جدول 7.2
آمار جامع

بازار کاهشی، گریز رو به باالبازار افزایشی، گریز رو به باالتوضیحات
412120تعداد آرایش

203 بازگشتیبازگشتی، ادامه دهنده
209 ادامه دهنده

66 بازگشتی
54 ادامه دهنده

40% بازگشتیعملکرد )بازگشتی، ادامه دهنده(
36% ادامه دهنده

31% بازگشتی
30% ادامه دهنده

31%38%میانگین افزایش
30 یا 25%142 یا 34%افزایش فراتر از %45

)34(%)29(%تغییر پس از پایان روند
24(a(%a)28(%عملکرد الگوی ناقص

S&P500 7(%14%تغییرات شاخص(
186109روزهای منتهی به اوج نهایی

حرف a به معنای کمتر از 30 نمونه است.

عملکرد الگوی ناقص: تعداد کمی الگوی ناقص رخ می دهد؛ بنابراین آمار عملکرد، قدرتمند نیست. بااین حال 
آمارها کاهش معقولی را نشان می دهند. مشکل معامله با الگوی ناقص این است که بازگشتی کوتاه به محدودۀ 

 Short Position ،گریز، شبیه الگوی ناقص است. قیمت ها باید برگردند و همان طور که در اکثر موارد اتفاق می افتد

شما با زیان به پایان خواهد رسید؛ بنابراین در الگویی ناقص بااحتیاط معامله کنید.
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تغییرات شاخص S&P500: این شاخص به طور میانگین 14٪ افزایش در بازار افزایشی و 7٪ کاهش در بازار 
کاهشی داشته است. اثر شاخص بر میانگین افزایش قیمت کمتر از آن چیزی بود که من انتظار داشتم. بین دو بازار 

افزایشی و کاهشی، نوسان نقطه ای 21٪ درشاخص S&P500 وجود داشت؛ اما تنها 7٪ اختالف بین دو میانگین 

افزایش وجود داشت.

طول  به  روز(   186( ماه   6 از  بیش  نهایی  اوج  به  رسیدن  افزایشی،  بازار  در  نهایی:  اوج  به  منتهی  روزهای 
می انجامد؛ درحالی که در بازار کاهشی، این زمان حدود 3 ماه و نیم است. این جدول زمانی نشان می دهد، افزایش 

قیمت در بازار کاهشی تندتر است؛ اما قیمت ها به اندازۀ بازار افزایشی رشد نمی کنند. رتبۀ ناکامی الگو در جدول 

از رشد حداقل 5٪ خاموش  قبل  الگوها  از  تعداد کمی  قابل احترام است.  آن  نتایج  و  نمایش داده شده است   7.3

می شوند و در بازار افزایشی 2٪ و در بازار کاهشی 1٪ ناکامی وجود دارد. میزان ناکامی در هنگامی که حداکثر 

افزایش قیمت باال می رود، با افزایش مواجه می شود. نیمی از الگوها در بازار افزایشی کمتر از 35٪ افزایش می یابند 

و نیمی از آن ها در بازار کاهشی قبل از رشد 30٪ به باالترین نقطه خواهند رسید. برای حرکت های بزرگ تر )باالی 

10٪(، الگوها در بازار افزایشی ناکامی های کمتری را نشان می دهند.

جدول 7.3
رتبۀ ناکامی الگو

بازار کاهشی، گریز رو به باالبازار افزایشی، گریز رو به باالحداکثر افزایش قیمت برحسب درصد )%(
1 یا 1%8 یا 2%5 )سربه سر(

7 یا 6%42 یا 10%10
26 یا 22%84 یا 15%20
39 یا 33%124 یا 20%30
54 یا 45%169 یا 25%41
69 یا 58%193 یا 30%47
79 یا 66%223 یا 35%54
95 یا 79%289 یا 50%70
108 یا 90%339 یا 75%82

120 یا 100%412 یا 100%باالی 75

چگونه از این جدول استفاده کنید؟ اجازه بدهید مثالی بزنم. فرض کنید هزینۀ کارمزد معامله شما 5٪ است، 

پس باید در کل 35٪ سود کنید که 30٪ آن را دریافت کنید. چه تعداد الگو با رشد حداقل 35٪، با ناکامی مواجه 

می گردند؟ پاسخ: 54٪ در بازار افزایشی و 66٪ در بازار کاهشی. بین 50٪ تا دوسوم از معامالتی که انجام می دهید 
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قادر به رسیدن به اهداف موردنظر نیستند. این بدان معناست که معامالت برنده شما باید به طور دراماتیکی عمل 

کند تا تمامی زیان های شما را بپوشاند.

جدول 7.4 آمار و ارقام مرتبط با گریز و پس از گریز را نشان می دهد.

فاصلۀ پایان آرایش تا گریز: نفوذ به خط روند در این الگو سریع است و در حدود 3 تا 4 روز از پایان الگو تا 
بسته شدن قیمت باالی خط روند زمان نیاز است.

جدول 7.4
آمار و ارقام گریز و پس از گریز

بازار افزایشی،شرح
 گریز رو به باال

بازار کاهشی،
 گریز رو به باال

3 روز4 روزفاصلۀ پایان آرایش تا گریز
باالیی(  )پایینی ،مرکزی و  دامنۀ  پراکندگی گریزهای رخ داده در سه 

12 ماه گذشته
 %19، %41، %40 %12، %53، %36

32a، %27، %39% 40% ،41% ،29% درصد افزایش در سه دامنۀ )پایینی ،مرکزی و باالیی( 12 ماه گذشته
73%59%بازگشت به محدودۀ گریز

7 روز11 روزمیانگین زمان بازگشت به محدودۀ گریز
28%37%میانگین افزایش برای الگوهایی با بازگشت به محدودۀ گریز

39%40%میانگین افزایش برای الگوهایی بدون بازگشت به محدودۀ گریز
25a%46%عملکرد شکاف در روز گریز

33%37%عملکرد بدون شکاف در روز گریز
0.18$0.26 $میانگین اندازۀ شکاف

21a%20%تعداد یرآمدگی های دوگانه

حرف a به معنای کمتر از 30 نمونه است.

موقعیت ساالنه: کجای دامنۀ ساالنۀ قیمت، گریز اتفاق می افتد؟ در بیشتر اوقات گریز در وسط یا انتهای 
پایین محدودۀ قیمت ساالنه است.

عملکرد موقعیت ساالنه: بررسی عملکرد دامنۀ قیمت ساالنه نشان می دهد که بهترین عملکرد الگو، هنگامی 
است که گریز قیمت از اوج ساالنه دور باشد )کف یا میانۀ دامنه(. چنین الگوهایی هستند که باید آن ها را انتخاب 

کنید.

بازگشت به محدودۀ گریز: بیش از نیمی از الگوها )59٪( در بازار افزایشی و 73٪ در بازار کاهشی به محدودۀ 
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گریز بازمی گردند. سهام به سرعت پس از 7 روز در بازار کاهشی و بیش از 11 روز در بازار افزایشی به قیمت گریز 

بازمی گردد؛ مانند بسیاری از انواع الگوهای نموداری، بازگشت به محدودۀ گریز به عملکرد الگو آسیب می زند که 

می توانید آن را در جدول 7.4 مشاهده نمایید.

شکاف ها: شکاف در بازار افزایشی به عملکرد بهتر الگو کمک می کند؛ اما در بازار کاهشی به عملکرد الگو 
آسیب می زند. هرچند با نمونه های بیشتر، ممکن است نتایج تغییر کند.

تعداد برآمدگی های دوگانه: برآمدگی و رانش تحتانی در حدود 20٪ مواقع، برآمدگی دومی نیز دارد. قیمت 
در مسیر گریز خط روند را لمس کرده و سپس به جای ادامۀ افزایش، کاهش یافته و برآمدگی دوم را شکل می دهد.

نشان  را  تحتانی(  )بازگشتی،  رانش  و  برآمدگی  آرایش های  در  برآمدگی های چندگانه  از  مثال خوبی   7.4 شکل 

می دهد. اولین برآمدگی در اواسط اوت سال 1993 کامل می گردد و آن زمانی است که قیمت خط روند نزولی را 

لمس می کند. اگر در هرزمانی در برآمدگی اّول سهام را می خریدید، نقره داغ می شدید! از سقف 22.75 در 19 اوت، 

سهام تا اّول ماه اکتبر به 17.38 نزول کرد که تقریباً معادل 25٪ ریزش است.

پس ازآن، روند تماماً صعودی است. سهم با هوشمندی باال می آید و در اواسط ژانویه سال 1994 در قیمت 28.50 

به قّله می رسد. سهم 64٪ از کف برآمدگی و 33٪ از زمان گریز رشد نموده است. شکل 7.4 درس ارزشمندی به ما 

می دهد: قبل از خرید سهم، منتظر گریز رو به باال بمانید. تعّجب برانگیز نیست این آموزه برای بسیاری از الگوها 

کاربرد دارد و فقط مختص این الگو نیست.

شکل 7.4. برآمدگی دوگانه و رانش )بازگشتی، تحتانی(. در نظر بگیرید که منتظرید تا پس از گریز رو به باال سهام 
را بخرید.اگر خرید شما در این موقعیت و در طول ماه جوالی انجام می شد، در کوتاه مدت زیان می کردید.
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غیرمعمول است که در برآمدگی دوگانه، کف دوم پایین تر از کف اول باشد. همان طور که عنوان شد، برآمدگی 

دوگانه کمیاب است و تنها در 20٪ مواقع اتفاق می افتد. البته اگر در حال حاضر در موقعیت خرید بودید و سهم 

کاهشی دوباره می یافت، آزرده خاطر می شدید.

و  افزایشی  بازار  دو  الگوها در هر  نشان می دهد.  را  نهایی  اوج  به  منتهی  روزهای  فراوانی  توزیع   7.5 جدول 

کاهشی عملکرد یکسانی دارند. هردو بازار اعداد بزرگی از ناکامی ها در ستون پس از 70 روز دارند. در انتهای دیگر 

جدول، تعداد اندکی از الگوها در هفتۀ اول یا دوم خاموش می شوند. به طورکلی هرچقدر بیشتر طول بکشد تا اوج 

نهایی ایجاد گردد، رشد قیمت نیز بزرگ تر بوده و درنتیجه جدول اخبار خوبی را نوید می دهد.

توّجه کنید که چگونه در بازار کاهشی، انحراف جزئی کوچکی در 35 روز و در بازار افزایشی، 42 روز پس از 

گریز ایجاد می شود. من این انحراف جزئی را در الگوهای دیگر نیز دیده ام. یک ماه یا بیشتر پس از گریز این انحراف 

رخ داده و روند رو به باال را تضعیف می کند. آماده تغییر روند پس از انحراف جزئی باشید )یک یا دو ماه دیگر پس 

از گریز در بازار کاهشی(.

جدول 7.5
توزیع فراوانی روزهای منتهی به اوج نهایی

>714212835424956637070روزها

47%0%6%3%5%5%6%4%6%10%9%بازار کاهشی
59%3%3%3%2%5%3%4%5%7%7%بازار افزایشی

موقعیت ساالنه: کجای دامنۀ ساالنۀ قیمت، گریز اتفاق می افتد؟ در بیشتر اوقات گریز در وسط یا انتهای 
پایین محدودۀ قیمت ساالنه است.

عملکرد موقعیت ساالنه: بررسی عملکرد دامنۀ قیمت ساالنه نشان می دهد که بهترین عملکرد الگو، هنگامی 
است که گریز قیمت از اوج ساالنه دور باشد )کف یا میانۀ دامنه(. چنین الگوهایی هستند که باید آن ها را انتخاب 

کنید.

بازگشت به محدودۀ گریز: بیش از نیمی از الگوها )59٪( در بازار افزایشی و 73٪ در بازار کاهشی به محدودۀ 
گریز بازمی گردند. سهام به سرعت پس از 7 روز در بازار کاهشی و بیش از 11 روز در بازار افزایشی به قیمت گریز 

بازمی گردد؛ مانند بسیاری از انواع الگوهای نموداری، بازگشت به محدودۀ گریز به عملکرد الگو آسیب می زند که 

می توانید آن را در جدول 7.4 مشاهده نمایید.

شکاف ها: شکاف در بازار افزایشی به عملکرد بهتر الگو کمک می کند؛ اما در بازار کاهشی به عملکرد الگو 
آسیب می زند. هرچند با نمونه های بیشتر، ممکن است نتایج تغییر کند.
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شکل 7.5 . برآمدگی و رانش بازگشتی که پس از 15٪ رشد از اوج های قدیمی متوقف می شود. بین 48 تا 63٪ از 
آرایش های برآمدگی و رانش )بازگشتی، تحتانی( به این شکل عمل می کنند.

چقدر طول می کشد تا قیمت به سطح محدودۀ شروع الگو افزایش یابد؟ پاسخ این سؤال به شرایط بازار بستگی 

دارد. در 48٪ مواقع در بازار افزایشی، اوج نهایی پس از افزایش 15٪ قیمت از نقطۀ شروع ایجاد می شود. در ٪63 

مواقع در بازار کاهشی، رشد قیمت پس از 15٪ حرکت رو به سقف قدیمی متوقف می گردد. شکل 7.5 مثالی را 

نشان می دهد. نقطۀ شروع الگو در قیمت 32.88 بوده و سپس مثلثی نزولی شکل می گیرد. در ماه ژوئن، قیمت 

سهام شرکت افت می کند. بیش از 4٪ نزول کرده و در 7 ژوئن در قیمت 23.75 بسته می شود. سپس به نزول خود 

ادامه داده و در ماه ژوئن و در میانۀ دورۀ برآمدگی به کف خود می رسد. از نقطۀ فرود، قیمت بازیابی می شود و تا 

رسیدن به سقفی که تنها 25 سنت زیر قیمت شروع الگو بوده، باال می رود.

جدول 7.6 آمار اندازۀ آرایش برآمدگی و رانش )بازگشتی، تحتانی( را نشان می دهد.

ارتفاع: الگوهای بلند عملکرد بهتری نسبت به الگوهای کوتاه دارند. برای استفاده از این اطالعات، ارتفاع را 
از باالترین اوج تا پایین ترین فرود اندازه گیری نموده و بر قیمت گریز تقسیم نمایید )جایی که قیمت باالی خط روند 

نزولی بسته می شود( و نتایج را با مقدار میانۀ جدول 7.6 مقایسه کنید. اگر نتیجه باالتر از میانه باشد، الگوی شما 

بلند و اگر کمتر از میانه باشد، الگوی شما کوتاه است. برای دست یابی به بهترین عملکرد، الگوهای بلند را برای 

معامله انتخاب کنید.

پهنا: الگوهای پهن عملکرد بهتری نسبت به الگوهای باریک دارند. من از میانۀ طول به عنوان وجه تمایز بین 
الگوهای پهن و باریک استفاده کردم.
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میانگین طول آرایش: آرایش های برآمدگی و رانش )بازگشتی، تحتانی( از نوع الگوهای طوالنی هستند و مابین 
110 تا 143 روز یا 4 تا 5 ماه به طول می انجامند.

ترکیبات ارتفاع و پهنا: در بازار افزایشی، الگوهایی که هم بلند و هم پهن هستند، عملکرد بهتری نسبت به 
ترکیبات دیگر دارند. اما در بازار کاهشی الگوهای بلند و باریک به خوبی عمل می کنند. بدترین عملکرد از الگوهایی 

می آید که کوتاه و باریک هستند؛ در نتیجه، از معامله در آن ها اجتناب نمایید.

جدول 7.6
آمار اندازه

بازار کاهشی، گریز رو به باالبازار افزایشی، گریز رو به باالشرح

39%44%عملکرد الگوی بلند
25%34%عملکرد الگوی کوتاه

46.95%35.87%میانۀ نسبت ارتفاع به قیمت گریز برحسب درصد
29%34%عملکرد الگوی باریک

33%42%عملکرد الگوی پهن
98 روز120 روزمیانۀ طول

110 روز143 روزمیانگین طول آرایش
24%31%عملکرد الگوی کوتاه و باریک

28a%39%عملکرد الگوی کوتاه و پهن

38%45%عملکرد الگوی بلند و پهن
41a%44%عملکرد الگوی بلند و باریک

حرف a به معنای کمتر از 30 نمونه است.

جدول 7.7 آمار مربوط به حجم معامالت را نشان می دهد.

روند حجم معامالت: روند حجم معامالت هیچ تأثیری در عملکرد آرایش ندارد.
اشکال حجم معامالت: در بازار افزایشی، آرایش ها با حجم معامالت U شکل بهترین عملکرد را دارند. در بازار 

کاهشی، آرایش ها با حجم معامالت نامنظم خوب عمل کرده اند، البّته نمونه ها در این زمینه اندک است.

حجم معامالت هنگام گریز: حجم سنگین معامالت هنگام گریز به عملکرد الگو کمک می کند؛ اما در بازار 
کاهشی به عملکرد آن آسیب می زند.
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جدول 7.7
آمار حجم معامالت

بازار کاهشی، گریز رو به باالبازار افزایشی، گریز رو به باالشرح
31%38%عملکرد روند افزایشی در حجم معامالت
31%38%عملکرد روند کاهشی در حجم معامالت

35a%40%عملکرد الگوی U در حجم معامالت

30%38%عملکرد الگوی گنبدی در حجم معامالت
51a%32%عملکرد الگویی به غیراز U و گنبدی در حجم معامالت

27%40%عملکرد حجم معامالت سنگین در هنگام گریز
35%34%عملکرد حجم معامالت سبک در هنگام گریز

حرف a به معنای کمتر از 30 نمونه است.

شیوههایدادوستد

جدول 7.8 به تشریح شیوه های دادوستد برای برآمدگی و رانش )بازگشتی، تحتانی( می پردازد.

سودآوری  قابلیت  محاسبۀ  به  نیاز  نمودید،  شناسایی  به درستی  را  الگو  این  پس ازآنکه  اندازه گیری:  قانون 
موقعیت معامالتی خود دارید. برای این کار، بایستی از قانون اندازه گیری استفاده نمایید. من قانون اندازه گیری را 

ساده نمودم. باالترین اوج، هدف قیمت است و قیمت در 64 تا 68٪ مواقع به اوج می رسد.

انتظار برای تأیید: جایی که قیمت در باالی خط روند شکل گرفته در طول دورۀ آغازگر بسته می شود، نقطۀ 
تأیید است. باید قیمت باالی خط روند بسته شود تا سهم را بخرید.

فروش در اوج قدیمی: در سطور باالتر توضیح داده شد که هنگام ایجاد برآمدگی و رانش )بازگشتی، تحتانی( 
، اغلب قیمت در نزدیکی اوج قبلی )که شروع آرایش است( متوقف می گردد. سفارش فروش را در نزدیکی سطح 

قیمت اوج قدیمی قرار دهید. این کار، درزمانی که قیمت سهم رو به پایین بازمی گردد، به حفظ سود شما کمک 

می کند. اگر برای فروش سهامی که به صورت عمده دارید بی میل هستید، زمانی که سهم به اوج قدیمی رسید، 

نیمی از آن را بفروشید و سپس صبر کنید و اتفاقات را نظاره کنید.

با رشد قیمت سهام،  ناحیۀ حمایت قرار دهید.  حّد زیان ها: مانند همیشه حّد زیان را 0.15 زیر نزدیک ترین 
دستور توقف را باال بیاورید. در آن صورت اگر قیمت رو به پایین نزول کرد، چیز زیادی را از دست نخواهید داد.
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جدول 7.8
شیوه های دادوستد

تفسیرراهبردهای معامالتی
باالترین اوج در الگو، هدف قیمت است.قانون اندازه گیری

انتظار برای گریز، عملکرد سرمایه گذاری تان را بهبود می بخشد. قبل از آنکه سهام را بخرید، انتظار برای تأیید
قیمت باید باالی خط روند نزولی بسته شود.

درصورتی که شاهد ضعف قیمت ها هنگام رسیدن به اوج قدیمی بودید، سهام را بفروشید.فروش در اوج قدیمی
حّد زیان را 0.25 $ زیر حمایت قبلی قرار دهید. هنگامی که قیمت ها رشد کرد، دستور توقف حّد زیان

را باال بیاورید.

نمونۀدادوستد

جذاب ترین راه نشان دادن روش های معامله، مثال های واقعی است. »جان« معامله گری تازه کار است و او زمان 

نمودار  به  او  نداشته است. همان طور که  تحتانی(  )بازگشتی،  رانش  و  برآمدگی  آرایش  یادگیری کامل  برای  کافی 

سهمی که خریده بود نگاه می کرد، متوّجه وضعیت قابل توجهی شد)همان طور که در شکل 7.6 می بینید(. در طول 

ماه اوت، سهام به قّله رسید؛ سپس کمی کاهش یافت و اوج فرعی دوم را ایجاد نمود. همان طور که سهم از اوج 

دوم خود رو به کاهش گذاشت، »جان« خط روندی آزمایشی را رسم کرد که آن دو سقف را به هم مرتبط می ساخت. 

به زودی متوّجه شد که سهم در نوعی کانال در حال نزول است. او خط روند دوم را رسم کرد که به موازات اولی بود 

و فرودهای آن ها را به هم متصل می نمود.

سهم به زودی به خط روند دوم نفوذ کرد و رو به پایین رفت. زمانی که کاهش بیشتری یافت، »جان« فکر کرد 

که آرایش برآمدگی و رانش )بازگشتی، تحتانی( را شناسایی کرده است. او سومین خط روند را به موازات دوتای دیگر 

رسم نمود و ارتفاع دورۀ آغازگر را مجزا نمود.

همان طور که قیمت به خط روند پایینی نزدیک می شد، او باور داشت که نزول قیمت رو به پایان است. سپس 

در روز بعد ماشه را کشید و 100 سهم در قیمت 18.25 خرید. او از اینکه سهمی را کمی پایین تر از قیمت بسته شدن 

در آن روز خرید، خوشحال بود.

طی هفتۀ بعد، قیمت رو به افزایش گذاشت و به خط روند دومی نفوذ کرد. خوش بینی، »جان« را در برگرفته 

بود و باور داشت که انتخاب سهام کار آسانی است. زمانی که سهم وارد دورۀ تثبیتی خود شد، »جان« به هیچ وجه 

نگران نبود. دوره های مسطح اغلب پس از افزایش سریع رخ می دهند.

وقتی که سهم به نزدیکی خط روند باالیی رسید، »جان« به جای استفاده باالترین اوج در الگو ،هدف قیمت را 

از طریق روش قدیمی محاسبه نمود. او ارتفاع دورۀ آغازگر را از تفاوت قیمت خط روند با کم ترین قیمت روزانه در 
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وسیع ترین قسمتش در 25٪ ابتدایی الگو به دست آورد. او از کف قیمت در 20 اوت که سطح 24 است استفاده 

نمود و آن را از قیمت خط روند که 26 بود، کم نمود. این رویه منتج به اندازۀ ارتفاع دورۀ آغازگر به میزان 2 دالر شد. 

»جان« معتقد بود که گریز سهم در حدود 21.25 خواهد بود و درنتیجه، هدف قیمت را 23.25 تخمین زد. وی ارتفاع 

دورۀ آغازگر را به قیمت گریز اضافه کرده بود.

»جان« مطمئن بود که می تواند سهم را برای کسب سودهای بزرگ تر نگه دارد. درصورتی که همۀ عوامل بر وفق 

مراد او باشد، او می توانست حداقل 25٪ بازدهی کسب نماید.

برای حدود یک ماه، قیمت رو به پهلو حرکت کرد؛ اما این اتفاق برای وی هشداردهنده نبود. او حّتی انتظار 

داشت سهام اندکی افت کند و سپس برای رشدی سریع بازگردد. او امیدوار بود که سهم به زودی از دامنۀ معامالتی 

خود گریز داشته و رو به باال برود. وی مطمئن بود که سهم باال خواهد رفت و تنها مسئله این بود که چه زمانی باال 

خواهد رفت؟

وی  پرداخت.  معامله  به  آن  در  »جان«  که  تحتانی(  )بازگشتی،  رانش  و  برآمدگی  الگوی  در  ناکامی   . شکل 7.6 
سرانجام دو روز قبل از آنکه قیمت به کف خود برسد، سهامش را فروخت.

»جان« در اشتباه بود. سهم از دامنۀ معامالتی خود گریز یافت؛ اما به پایین نزول نمود نه باال. پس از نزدیک 

شدن به خط روند باالیی، سهم به روند نزولی اش ادامه داد و خط روند میانی را لمس نمود. »جان« می دانست که 

سهم اغلب 38 تا 62٪ از حرکت صعودی خود را اصالح می کند. او ماشین حسابش را گرفت و اندازۀ اصالح قیمت 

را حساب نمود.
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قیمت درحرکتی مستقیم از کف 18 به سقف 21.43 رسید که رشدی 3 دالر و 50 سنتی بود. سپس سهم اصالح 

شد و تا 18.75 کاهش یافت، اصالحی 78٪. واضح است که این اصالح ،اصالحی ساده نبود. »جان« به تغییر روند 

مشکوک شد. اما امید داشت که کاهش سهم متوقف شود، چراکه سهم خط روند میانی را لمس نموده و به حمایت 

خود رسیده بود. برای مّدتی نیز این اتفاق افتاد، سهم برای سه روز متوقف شد و سپس دوباره به پایین لغزید. سهم 

به زودی به پایین تر از قیمت خرید »جان« کاهش یافت و رو به پایین حرکت کرد.

شکل7.7.  الگوی برآمدگی و رانش )بازگشتی، تحتانی( در نمودار هفتگی. پس از گریز، قیمت بیش از 350٪ رشد کرد.

اگرچه »جان« سهم را برای کوتاه مّدت خریده بود، خود را متقاعد کرد که واقعاً شرکت را دوست دارد و اهمیتی 

نمی دهد که سهام را برای دورۀ بلند مّدت نیز نگه دارد. در حال حاضر حداقل او می توانست زیانش را جبران کرده 

و در نقطۀ سربه سر از سهم خارج شود.

سهم به خط روند سوم رسید و به نزول ادامه داد. بازی آسان، حاال به شکست تبدیل شده بود. »جان« در ابتدا 

در نظر گرفته بود که در 11 دسامبر سهم را بفروشد و آن زمانی بود که قیمت به 12.75 رسید و زیانش به 30٪ بالغ 

شد. او در اجرای تصمیمش تأخیر انداخت و به خود گفت: »سهم را برای بلندمدت نگه می دارم و این کاهش های 

قیمت در کوتاه مدت رخ می دهد«.

روز بعد، سهم در قیمت های باالتر بسته شد و این امید دوباره ای به وی داد. حّتی قیمت ها در روز بعد نیز 

افزایش بیشتری داشت؛ اما بهبود دوروزۀ قیمت تنها خیالی واهی بود و سهم دوباره کاهش یافت. زمانی که سهم 

به زیر 12.75 رسید، »جان« به کارگزارش گفت که سهمش را بفروشد. کارگزار وی را در 12.25 از سهم خارج کرد که 
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پایین ترین قیمت در آن روز معامالتی بود. دو روز بعد، سهم در 10.75 به پایین ترین حد رسید که با در نظر گرفتن 

قیمت خرید »جان«، وی 35٪ زیان کرد.

به آن اندازه که »جان« از این موضوع ضربه خورد، سهم دست از سر »جان« برنداشت. او سهم را دنبال کرد و 

باال رفتنش را مشاهده نمود. وی خط روند کاهشی الگوی برآمدگی و رانش )بازگشتی، تحتانی( را ادامه داد )شکل 

از  )بازگشتی، تحتانی( بزرگ تر و جدیدتری شکل گرفته است. پس  و رانش  برآمدگی  الگوی  و متوّجه شد که   )7.7

لطمات برآمدگی بزرگ، سهم تا رسیدن به خط روند الگو صعود کرد، سپس رو به نزول گذاشت و قادر به نفوذ به 

خط مقاومت نشد.

در طول هفتۀ منتهی به 27 مارس سال 1992، سهم برای اولین بار پس از ماه ها باالی خط روند بسته شد. الگو 

تکمیل و ایجاد گریز تصدیق شد. آیا »جان« سهم را خرید؟ خیر. برای ماه ها او به افزایش قیمت سهم نگاه می کرد و 

سهم تقریباً هر هفته رشد می کرد. او به حالت انزجار از دنبال کردن قیمت سهام دست کشید.

در ماه آوریل سال 1994 »جان« نگاه دیگری به سهام انداخت و متعّجب بود که سهم به حرکت صعودی خود 

ادامه داده است. سهم به اوج 50.13 رسیده بود که رشدی حداقل 370٪ را نشان می داد. او ماشین حسابش را آورد 

و فهمید که اشتباهش بیش از 3000 دالر هزینه در برداشته است.

کجای کار وی اشتباه بود؟ خیلی از کارهایش اشتباه بود. او منتظر الگوی برآمدگی و رانش )بازگشتی، تحتانی( 

نماند تا خط روند را بشکافد و رو به باال برود. اگر او منتظر می ماند، سهم را در نزدیکی کف می خرید و سود کالنی 

به دست می آورد. دومین اشتباه وی این بود که به زیان هایش خاتمه نداد. وی پس ازآنکه سهام را خرید، باید نقطۀ 

فروش خود را مشخص می کرد. شاید خط روند میانی مکان مناسبی برای دستور توقف بود. در این مورد، دستور 

توّقف وی را در قیمت 17.88 از سهم خارج می کرد که کمی پایین تر از قیمت خرید او در 18.25 بود. به جای آن، او 

نزول قیمت سهام را دنبال کرد و فلسفۀ معامله گری اش را از معامالت کوتاه مدت به نگهداری سهام در بلندمدت 

تغییر داد.

برایبهترینعملکرد

فهرست زیر شامل راهنمایی ها و مشاهداتی است که به شما برای انتخاب بهترین عملکرد در الگوی برآمدگی و 

رانش )بازگشتی، تحتانی( کمک می کند. برای کسب اطالعات بیشتر به جدول مرتبط مراجعه کنید.

از دستورالعمل های شناسایی برای انتخاب الگو استفاده نمایید. )جدول 7.1( *

بازار  * به  نسبت  افزایشی  بازار  در  بازگشتی  الگوهای  کنید.  انتخاب  را  بازگشتی  الگوهای  افزایشی،  بازار  در 

کاهشی رشد بیشتری دارند. )جدول 7.2(

میزان ناکامی در بازار کاهشی با ارقام کوچکی شروع می شود؛ اما بازارهای افزایشی برای سودهای بیش از  *
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10٪ مکان بهتری است. )جدول 7.3(

الگوهایی با گریز در نزدیکی پایین ترین قیمت ساالنه را انتخاب کنید. )جدول 7.4( *

بازگشت به محدودۀ گریز به عملکرد صدمه می زند. قبل از خرید به دنبال مقاومت های باالدستی باشید.  *

)جدول 7.4(

به دنبال ضعف قیمت، بین 5 تا 6 هفته پس از گریز باشید. )جدول 7.5( *

الگوهایی را انتخاب کنید که هم بلند و هم پهن هستند. از الگوهایی که هم باریک و هم کوتاه باشند، اجتناب  *

کنید. )جدول 7.6(

حجم معامالت سنگین هنگام گریز در بازار افزایشی و حجم معامالت سبک هنگام گریز در بازار کاهشی، به  *

عملکرد الگو کمک می کند. )جدول 7.7(
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