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 : تعریف تحلیل تکنیکال
 است. زمان-علم بررسی نمودار قیمتتحلیل تکنیکال عبارت از 

ظه و سرانجام تصمیم گیری در لح،  آنهابینی آینده  و سپس پیشسهم ها ، تحلیل تکنیکال به معنی بررسی گذشته نمودار 

 حال است.

 ای ونهگ ول ها و روابط ریاضی است بهاشکال هندسی ، فرم ،تحلیل تکنیکال به معنی کشف و جستجوی مجموعه ای از الگوها 

 که بتوان بر مبنای آنها رفتارهای مشخص و پیش بینی پذیری را از قیمت انتظار داشت.

 تحلیل تکنیکال دو اصل اساسی دارد : 

 (موجود استزمان -)یعنی کلیه اطالعات موردنیاز درون نمودار قیمت است. نهفتههمه چیز در قیمت  (1

 است احتمال اینکه از اینو عینا تکرار شده اتفاق افتاده و بارها که قبال بارها  رخدادی یعنی هر اصل استقرای ریاضی: (2

 .به بعد نیز کماکان رخ بدهد وجود خواهد داشت

 

درصد در بازار  100یا  0هستند و هیچ قانون  یآمار و احتمالوانین تحلیل تکنیکال همگی از نوع قوانین : تمامی قنکته 

 وجود ندارد.
 

GAP 
 

رواقع گپ د .که در اثر جهش ناگهانی قیمت رخ میدهد گفته میشودقیمت نمودار واقع بر روی ناپیوستگی به  : (Gapگپ )

 محدوده ای را مشخص میکند که هیچ معامله ای درآن انجام نشده باشد.

 

Dps: که در مجمع بین سهامداران تقسیم میشود.سهم است ی نقد سود 

Eps:  حداقل در چهارمقطع زمانی سه ماهه ، شش ماهه، نه ماهه و یکساله  است که توسط شرکتسود سالیانه هر سهم

 پیش بینی و به بازار اعالم میگردد.

 

نماد ابتدا درصد باشد در اینصورت سازمان بورس  10از  تربیشکه مقدار آن اگر سهمی تعدیل مثبت یا منفی بدهد نکته: 

 ط خریداران و فروشندگان برمبنای مکانیسم حراج تعیین گردد.آنرا میبندد ، سپس نماد باز میگردد تا قیمت جدید آن توس

تعدیل  -3تقسیم سودنقدی درمجمع  -2افزایش سرمایه  -1گپ در بازار بورس ایران به سه دلیل ایجاد میگردد:  نکته: 

مثبت یا منفی بیش از ده درصد. در دوحالت اول مقدار کل پول سهامداران عمال تغییری نمیکند، اما در حالت سوم)تعدیل 

 دچار تغییر مثبت یا منفی میگردد.مثبت و منفی( مقدار سرمایه هریک از سهامداران عمال 
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 : نمودار تعدیل شده

این گپ ها تغییری در نمودار ایجاد گونه ای که ، بنقدی های ناشی از افزایش سرمایه و تقسیم سود یعنی حذف گپ

 میشود. Bبعالوه پولی که در مجمع گرفته اند برابر با نقطه  Aدر شکل زیر پول سهامداران  در نقطه نکنند.

 
هنگامی که قیمت بطور طبیعی گپ میزند یک فضای خالی بر روی چارت ایجاد  !ها معموال پر میشوندگپ :  قاعده تجربی

به قیمت وارد میکند که موجب بازگشت قیمت و پر شدن گپ میشود.  انگار نوعی از نیروی جاذبه رامیشود که این فضا 

 ر ظاهر شده پس از مدت اندکی دوباره پر شده است.مثال در شکل زیر مشاهده میشود که گپی بر روی نمودا

 
  ات مربوط به گپ :نک

نشوند. اما در بورس بین الملل معموال کامل پر ممکن است بطور گپ را پر میکند و  2/1تا  3/1در بورس ایران معموال نمودار 

 گپ ها بطور کامل پرمیشوند.

 ایفا می کنند.حمایت و مقاومت را سطوح سقف و کف گپ معموال نقش 

بیزار  «گپ»بیزار است ، بازار نیز از  «خالء»را دارد. یعنی همانطور که طبیعت از در طبیعت  «ءخال»گپ در بازار مشابه عملکرد 

 است و مایل است با پرکردن آن ، فضای خالی ایجاد شده توسط گپ را از بین ببرد.

ازگشت قیمت و معکوس شدن جهت روند میگردند اصطالحا به گپ هایی که در انتهای یک روند رخ میدهند و موجب ب

  گفته میشود. Exhausing Gapیا  خستگی گپ
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 گپ بر روی نمودار سهام وصندوق: -مثال 

میتوانستیم به محض بازشدن سهم پس از تعدیل مثبت اقدام به فروش نماییم و سپس منتظر بمانیم تا پس از زیر  نموداردر 

  حوالی کف گپ و در قیمتهای به مراتب ارزانتر اقدام به خرید مجدد سهم نماییم. حدود سه هفته مجددا در

 

 
 

NAV :   یا  ناواصطالحا ی یک شرکت ارزش خالص دارایی هابهNav  .ی تعریف میشود شرکتهای برایصرفا  ناومیگویند

صندوق های سرمایه گذاری ، موسسات مالی ، مانند بانکها، یعنی باشند سرمایه گذاری  از نوع شرکتهایکه 

شروع میشود مانند « و».  در بورس ایران معموال نماد چنین شرکتهایی با حرف  ، هلدینگ ها و ...مالی  های گری واسطه

 وغدیر، وصندوق، ومعادن ، وپترو ، وامید ، وغیره ... .

 

داشتن ناو درصد ناو آن میباشد. بنابراین با دراختیار 00الی  00قیمت یک سهم در بورس ایران معموال حدود با  نکته :

 قیمت سهم را محاسبه کرد.تارگت احتمالی میتوان  0/0یا  0/0یک سهم و ضرب آن در 

 

EPS  :.سود سالیانه سهم را میگویند که مخصوص شرکتهای تولیدی ، خدماتی و ..... میباشد 

 گروه میتوان قیمت سهم را محاسبه کرد. p/eبا داشتن ای پی اس یک سهم و ضرب آن در 

 

باید علم تحلیل فاندامنتال را آموخت. هرچند که میتوان از طریق عضویت در برخی یک سهم  Navبرای محاسبه :  نکته

گروه ها و سایتهای تخصصی ویا همچنین از طریق نرم افزارهایی مانند ره آوردنوین نیز به ناو سهم های مختلف دسترسی 

 داشت. 

 

درصد  00الی  00قیمت یک سهم کمتر از گر به عنوان یک قاعده تجربی در بورس ایران میتوان گفت که معموال ا نکته :

 باشد( درآنصورت احتمال رشد سهم وجود دارد. 0.0الی  0.0کمتر از  p/navنسبت ناو آن باشد )یعنی 
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 الگوهای کندل استیک :
 

  :را نشان میدهدیا شمع ژاپنی استیک تصویر زیر یک کندل  تعریف کندل استیک :

 

  
( میباشند و به ترتیب اشاره به نقاط O,H,L,Cتشکیل میگردد که این چهار سطح عبارت از )هر کندل ازچهار سطح قیمت 

 بازشدن ، باالترین ، پایین ترین ، و آخرین قیمت در طی یک کندل دارند.

 

 ان نقطههم آخرین معامله برابر بامیباشد. متفاوت آخرین معامله با قیمت  پایانیقیمت توجه کنید که در بورس ایران  نکته :

Close  است که درانتهای روز توسط سازمان بورس محاسبه میگرددمتوسط وزنی معامالت صرفا قیمت پایانی درحالیکه است 

درواقع انی پای به عبارت دیگر قیمت. بشوند تا از طریق آن نقطه صفر درصد فردا ، و همچنین محدوده نوسانات مجازقیمت تعیین

 .ن می دهدنقطه صفر درصد فردا را نشا

 مل نماییم :تصویر زیر ع در گوشه یک نمودار کافیست مطابق OHLCبرای نمایش در نرم افزارهای مفیدتریدر و متاتریدر 
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 نحوه نمایش کندلها :

 مایش میدهیم:نزولی را با رنگ سیاه یا قرمز ن هایصعودی را با رنگ سفید یا سبز و کندل هایکندل

 

 
 

 

میگوییم ( ی!)گاو Bullishیا  بازارصعودیکه قیمت دایما تمایل به گرانتر شدن دارد اصطالحا  صعودی هایبازار هب

 گوییم.ی!( می)خرس Bearish یا بازار نزولیکه قیمت تمایل به ارزانتر شدن دارد اصطالحا  نزولی هایبازار به و

 

 در نرم افزار مفیدتریدر میتوانید مانند شکل زیر عمل کنید : برای تغییر رنگ کندل ها
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 : (HAMMERچکش ) الگوی

 .بشودتغییر جهت روند از نزولی به صعودی میتواند موجب  ویک الگوی بازگشتی صعودی است این الگو 

 

 
برابر  3 الی 2 اندازه دم حداقلو کشیده تشکیل شده است که دنه کوچک و مربعی شکل و یک دم بلند الگوی چکش از یک ب

ی خواهد بود.)نداشتن شاخ به معنبسیار کوچک و ناچیز اگر داشته باشد اندازه آن . این الگو یا شاخ ندارد یا میباشدبدنه اندازه 

 رشد قیمت تا آخرین لحظات قبل از بسته شدن کندل میباشد(

 افزایش خواهدداد.را  الگو اعتبارمسلما گرچه صعودی بودن آن امی تواند هم سبز و هم قرمز باشد  Hammerرنگ بدنه الگوی 

 .سطح حمایت مستحکم برخورد نماید نزولی با یکانتهای یک رونددر قیمت این الگو زمانی ایجاد می شود که 

 

 باالتر برود میتوان یک سفارش خرید انجام داد: کندل بعدی ، از سقف چکشاگر قیمت در 

 
 کندل بعدی از بدنه چکش پایین تر نمی رود.، در اکثر هشدارهای درست بعد از چکش 
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 : ( HANGING MANمردآویخته ) الگوی
 : این الگو یک الگوی بازگشتی نزولی است که در انتهای یک روند صعودی ظاهر می شود و روند را نزولی میکند
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 الگوی بازگشتی نزولی است. اگر رنگ بدنه آن قرمز باشد اعتبار آن بیشتر خواهدشد.الگوی مرد به دار آویخته وارونه نیز یک 

 

 

از اعتبار بیشتری  Inverted Hangingmanو   Hammer: از بین انواع الگوهایی که گفتیم معموال الگوهای جمع بندی

را در کنار یکدیگر مشاهده آویخته وارونه مردو  چکش یهابرخوردارند و میزان کاربرد آنها نیز بیشتر است. در شکل زیر الگو

 مشاهده میگردد:دره ها انتهای در اغلب رو به پایین میخ نوک تیز در قله ها و اغلب میخ نوک تیز رو به باال میکنید. 
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 ( :MARUBOZOمارابوزو ) الگوی
آنها  اگر داشته باشد اندازهشاخ و دم ندارد یا  اصال این الگو یاالگوی مارابوزو یک کندل قدرتمند با بدنه بلند و کشیده است. 

بسیار کوچک و قابل اغماض خواهد بود. الگوی مارابوزوی صعودی دارای رنگ بدنه سبز میباشد. مشاهده مارابوزوی صعودی در 

ان گان نشمیانه یک روندصعودی نشاندهنده میزان قدرت باالی روندصعودی بوده و فزونی قدرت خریداران را درمقابل فروشند

میدهد. هروقت یک الگوی مارابوزو را در میانه یک روندصعودی مشاهده کنیم میتوانیم احتمال بدهیم که روندصعودی جاری 

 کماکان برای کندلهای بعدی نیز ادامه پیدا کند. 

 روندجاری استفاده میکنیم. «ادامه دار بودن»از آن برای پیش بینی  والگوی مارابوزو یک الگوی ادامه دهنده است 

 

 
 

درصورتیکه دو الی سه کندل قبل از مارابوزو دارای ترتیب پلکانی صعودی بوده و اندازه طول آنها نیز درحال افزایش باشد،  نکته :

میزان اعتبار مارابوزو به مراتب افزایش خواهد یافت. به این حالت خاص یعنی اگر سه کندل مارابوزو در مجاورت یکدیگر قرار 

باالتر بیاید ودوما اندازه طولشان نیز مرتبا بزرگتر بشود اصطالحا سه سرباز سپیدپوش یا داشته واوال کف آنها یک به یک 

  ابرسفید نیز میگوییم که یک الگوی صعودی بسیار قدرتمند است. سه

 ابلدر تایم فریم روزانه قاغلب الگوهای کندل استیک قیمت در بورس ایران روزانه  اتبدلیل محدودیت نوسانمتاسفانه :  نکته

یا  از تایم فریم های هفتگی یا ماهیانه وبنابراین برای مشاهده الگوهای کندل استیک در بورس ایران میتوانید  مشاهده نیستند.

 و غیره استفاده کنید.دقیقه ای  30ساعتی و حتی بعضا 

 

 نحوه معامله گری بر روی الگوی مارابوزو: 

هنگام مشاهده الگوی مارابوزو نیز نباید بالفاصله به بازار وارد بشویم بلکه باید صبر کنیم تا ابتدا قیمت در کندل بعدی از سقف 

 مارابوزو باالتر برود و سپس اندکی باالتر از سقف مارابوزو میتوانیم اقدام به خرید نماییم. 

ارکس فسد. از این نکته میتوان در بازارر نیز نمی ونقطه میانی بدنه مارابوز در ماروبوزو های قدرتمند معموال کندل بعدی حتی به

 مورد استفاده قرار داد. Stop Lossرا بعنوان ماروبوزو  %50 استفاده کرد. یعنی میتوان نقطهحدضرر برای انتخاب 
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 ( :LFINGUBULLISH ENGابر سفید پوشاننده ) الگوی
الی این الگو از دو کندل متو یعنی در انتهای روند نزولی ظاهر شده و باعث صعودی شدن بازار می گردد. این الگو یک الگوی بازگشتی صعودی است

اول  تر از کندلبزرگمراتب که کندل اول نزولی با بدنه مشکی و کندل دوم صعودی و سفید است. اندازه کندل دوم به  ههم تشکیل شدبو مجاور 

 . گیردجای می کندل دومدر درون م کندل اول کل بدنه و شاخ و د است به گونه ای که

کندل دوم حایز  Openکندل نخست با نقطه  Closeوجود گپ بین نقطه همچنین  رود.ناز بدنه کندل دوم فراتر بهتر است شاخ و دم کندل اول 

  اهمیت میباشد:

 
  ( :BEARISH ENGULFINGابرسیاه پوشاننده ) الگوی

 :در انتهای روند صعودی تشکیل شده و روند را نزولی می کند نزولی است کهبازگشتی یک الگوی 
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 ( :HARAMIهارامی ) الگوی

کندل اول نزولی و بلند و کشیده است ولی کندل دوم کوچک و مربعی شکل بوده که  مجاور تشکیل شدهاین الگو از دو کندل 

و بطور کامل در دل کندل اول قرار میگیرد. ابعاد کندل دوم باید به مراتب کوچکتر از کندل اول باشد)مانند نوزاد در دل مادر( 

 شود.بکندل اول خارج  نباید از بدنهدوم کندل شاخ و دم قرار بگیرد. تقریبا در میانه کندل اول و 

 

 
 

 اینبار نیز وجود گپ بین دو کندل حائز اهمیت می باشد.
 

Harami Cross :  در این حالت خاص ، کندل دوم بسیار کوچک بوده و نقاط بازشدن و بسته شدن آن برروی یکدیگر

 ( پیدا میکند:Crossمنطبق میباشد بنابراین حالت یک عالمت بعالوه )
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 :بورس بین الملل بازار پایه در مفاهیمبرخی 
 

هر یک پیپ برای زوج ارزهایی مانند یورودالر، پونددالر  است.تغییرات قیمت در بورس بین الملل  واحدکمترین  ( :pipپیپ )

 دالر میگردد. 0.0001غیره بصورت چهارمین رقم اعشار تعریف میگردد. به عبارت دیگر هر یک پیپ معادل و

ارزهایی مانند ین ژاپن/دالر که نمودار آنها بصورت دو رقمی ویا سه رقمی تعریف میگردد هر یک پیپ برابر با در مورد زوج 

 دومین رقم اعشار تعریف میگردد.
 

 پیپ می باشد. 0.1مساوی با   Pointبعنوان یک دهم پیپ تعریف میگردد. به عبارت بهتر هر  ( :pointپوینت )

 

ترسیم  sellمخصوص معامالت را نمایش میدهند و   Bidقیمت صرفا مشاهده میکنید درواقع ی که هاینمودارتمام :  نکته

 اصلی درنظر بگیرید. باالتر از نمودار  spreadه اندازه اید خودتان بب buyمعامالت  اند. برای شده
 

 TPعبارت است از حداکثر مقدار سود مجاز در یک معامله. معموال حدسود را به اختصار با عبارت  ( :Take Profit)حد سود

 نمایش میدهند.
 

نمایش  SLعبارت است از حداکثر مقدار ضرر مجاز در یک معامله. معموال حدضرر را به اختصار با عبارت  ( :Stop Loss)ضررحد 

 میدهند.

 

حداکثر مقدار سود یا زیانی است که معامله گر به کارگزار اعالم میکند که اگر سطح بارتند از حدسود و حدزیان درواقع عنکته : 

بتواند بطور اتوماتیک معامله را ببندد تا میزان سود یا زیان واقعی معامله گر از حداکثر مقدار رسید کارگزار نقطه قیمت به آن 

 درنظر گرفته شده توسط او بیشتر نشود.

 

آخرین از پوینت(  40الی  30)معادل پیپ  4الی  3ریف حد سود و ضرر باید قیمت مورد نظر حداقل به اندازه : برای تعنکته

 ( فاصله داشته باشد وگرنه توسط نرم افزار خطا گرفته میشود.Last Priceقیمت بازار )
 

ای که میزان سود و زیان آنها از این به معنی انجام دومعامله معکوس بطور همزمان است به گونه  ( :edgeHقفل کردن معامله )

به بعد همواره یکدیگر را بطور کامل خنثی نماید. معموال معامله گران از هج کردن در مواقعی استفاده میکنند که بازار به شرایط 

ری را به یبحرانی و بی ثبات وارد میشود و معامله گر با قفل کردن معامله سعی میکند تا مشخص شدن شرایط بازار ، تصمیم گ

تعویق بیاندازد. هج کردن یک معامله هرگز بطور خودبخود باعث کسب سود ویا از بین رفتن ضرر نخواهد شد و به نوآموزان 

  توصیه میشود از هج کردن معامالت خودداری نمایند.
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 : PTMبا استفاده از سیستم معامالتی  روش تشخیص روند
 با تنظیمات زیر بر روی نمودار الصاق کنیم : آبی وقرمز و با رنگهای  (moving averageمیانگین متحرک ) عدددوابتدا باید 

 
Methode= Exponential 

Apply to= Typical Price (HLC/3) 

 

 پریود هریک از مووینگهای قرمز و آبی را بصورت زیر انتخاب میکنیم:

 

 فارکسبازار  بورس ایران پریود مووینگها

 60 50 آبیمووینگ 

 15 20 قرمزمووینگ 

 

 :جهت تشخیص روند PTM شروط اساسی

 به معنی صعودی بودن روند خواهد بود:وجود داشته باشند بطور همزان اگر سه شرط زیر 

 .صعودی باشدبصورت آبی  مووینگشیب  (1

 .آبی باشد شیب مووینگ قرمز باالتر از مووینگ (2

 .قرمز باشد قیمت باالتر از مووینگ (3

 

 .درجه بیشتر باشد 30از  حدوداآبی باید  مووینگ: شیب نکته

 

درحال دور شدن از یکدیگر هستند یعنی قدرت بازار درحال افزایش است و بنابراین آبی و قرمز  مووینگهای : هنگامیکهنکته

 زمان مناسب تری برای ورود به بازار خواهد بود.

 

در بازارهای دو طرفه میتوان در روندهای نزولی اقدام به  : اگر عکس سه شرط فوق برقرار باشد یعنی روند نزولی است.نکته

 نمود و از نزول قیمت درجهت کسب سود استفاده کرد. Sellمعامله فروش ازنوع 

 

 نقطهنید از مووینگ قرمز بعنوان حد ضرر ): اگر یک معامله خرید انجام داده اید و اکنون در سود قرار دارید می توانکته

 استفاده کنید. (ودمناسب برای خروج از س

 

به معنی آن است که روندصعودی کال به پایان رسیده وحتی احتمال معکوس شدن آبی شکسته شود اگر مووینگ  نکته :

 .مبه هیچ عنوان اجازه حضور در بازار را نداریآن وجود دارد. بنابراین پس از شکسته شدن مووینگ آبی دیگر 
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 : (Doji) الگوی دوجی
  ( می نامند.Doji) دوجیرا اصطالحا منطبق باشد روی همدیگر  آن بر closeو  open اطکه نق هر کندل

و از یک شاخ و دم بلند  . این دوجیاست Doji Long Legیا دوجی لنگ داراز الگوی دوجی عبارت از معروفترین نوع 

 و تقریبا هم اندازه تشکیل شده است.کشیده 

 

 

 
 

 و نوسانی حضور داشته باشیم.  Rangeالگوی دوجی هنگامی در بازار ظاهر میگردد که در یک بازار 

به بازاری میگوییم که هیچ جهت و روند مشخصی در آن وجود نداشته باشد. به عبارت دیگر قیمت صرفا  Rangeبازار 

 بصورت افقی و در یک محدوده مشخص به نوسان خود ادامه میدهد.

میتوانند صعودی  ترندمیگوییم. بازارهای  Trendیا  روندداری باشد را اصطالحا بازار دارای جهت و روند مشخص بازاری که

 یا نزولی باشند.

قرار  Rangeبازار بین سقف و کف  تقریبا افقی نوسان می کند. محدوده نوسانات قیمت قیمت حول محور Rangeدر بازار 

 را نمایش بدهد.  رنجبازار سقف و کف میتواند دو انتهای الگوی دوجی خواهند داشت. 

  .بازار هستندو راکد  Rangeضعیت نشان دهنده و، از هرنوعی که باشند ، تمامی الگوهای دوجی 

حداقل برای چند کندل بعدی نیز به نوسان خود در همین محدوده قیمت انتظار داریم عد از دیدن الگوی دوجی معموال ب

 ادامه بدهد.

 

در تایم فریم روزانه در بورس ایران هنگامی که یک سهم برای چند روز متوالی دارای صف خرید میشود کندل ها  توجه :

، دقت کنید که نباید این حالت را با الگوی دوجی که بصورت کالسیک به منزله بازار رنج حالت دوجی پلکانی پیدا می کنند

 و راکد است اشتباه بگیرید!

گیرد. ر از کف کندل قبل از خودش قرار ببه اندازه یک پله باالتهر کندل  کفیم که به حالتی میگو : ترتیب پلکانی صعودی

 است( پایینترین نقطه کندل)منظور از کف کندل انتهای دم یا درواقع 
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 ( PTM)به شرط وجود همزمان شروط اصلی شرایط مطلوب برای سودآوریگریتشخیص  :کاربرد اول

 
 عرضه های اولیه:خروج در  :دومکاربرد 

 
 عدم ورود در روندهای نزولی :سوم: کاربرد 

 
 انتخاب نقطه خرید :چهارم: کاربرد 

 
 

ترتیب پلکانی نزولی براساس سقف کندلها تعریف میشود. یعنی سقف هرکندل به اندازه یک پله پایینتر از سقف :  نکته

 کندل قبلی قرار داشته باشد.
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بازگشتی کندل استیک که در مجاورت یک سطح حمایت یا مقاومت تشکیل میگردند از اعتبار : آن دسته از الگوهای نکته

 به مراتب بیشتری برخوردارند.

 
 

برای  .داشته باشندبا روندجاری در بازار همخوانی : در بین الگوهای کندل استیک صرفا آنهایی معتبر هستند که نکته

 مانند میانگین متحرک( استفاده کرد.تشخیص روند میتوان از یک اندیکاتور کمکی )
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 ( :Tweezer Top) و سقف دوقلو (Tweezer Bottom) دوقلو ی کفهاالگو 

درانتهای روند نزولی تشکیل میشود و ( یک الگوی بازگشتی صعودی است یعنی Tweezer Bottom)کف دوقلو الگوی 

مجاور و متوالی تشکیل شده که کندل اول نزولی و کندل دوم  کندلاین الگو از دو میتواند باعث صعودی شدن روند بشود. 

 کامال بصورت همسطح بایکدیگر قرار گرفته است. دو کندل صعودی است. نقطه انتهای دم هر

اهر الگو زمانی ظ. این شدخواهد بیشتر نیز عتبار الگو کندلها بلندتر و کشیده تر باشد میزان ادم اندازه هرچقدر معموال 

گر نشانکندل ها که درواقع دم یت مستحکم برخورد نماید، روندنزولی با یک سطح حمایک  که قیمت در انتهایمیگردد

 همین سطح حمایت میباشد.

یک الگوی بازگشتی نزولی است. این الگو برعکس الگوی قبلی است یعنی در انتهای  (Tweezer Top) سقف دوقلوالگوی 

نزول قیمت مگیردد. در الگوی سقف دوقله باید نقطه انتهای شاخ کندلها بایکدیگر کامال  روندصعودی تشکیل میشود و باعث

 همسطح بوده و در قیمت یکسانی قرار داشته باشند.

 
 :( Shooting Star)الگوی شهاب سنگ 

 نزولی میکند.بازگشتی نزولی است یعنی در انتهای روند صعودی ظاهر شده و روند را از نوع یک الگوی سه کندلی و 

مردآویخته وارونه ، و کندل سوم یک کندل نزولی است که حداقل یک  کندل دوم،  وکشیدهکندل اول یک کندل صعودی بلند

 کرده باشد.  درصد کندل اول نزول 50تا نقطه 

 
 الگو را افزایش میدهد. اول و دوم اعتبار  هایوجود گپ بین کندلاینبار نیز 
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 :( Evening Star) اهیامگشستاره و ( Morning Star)ستاره صبحگاهی  هایالگو

شکل  ییک کندل کوچک و مربعاست .در این الگو کندل میانی  صعودییک الگوی سه کندلی از نوع بازگشتی  صبحگاهیستاره 

کندل ا ی طرفین بوجود گپ بین کندلهاتشکیل میگردد. مانند یک جزیره دور افتاده نسبت به کندلهای چپ و راست است که 

 میانی حایز اهمیت میباشد:

 
 

 صعودی نددر انتهای رو نزولی است کهیک الگوی بازگشتی هی است. یعنی صبحگابرعکس الگوی ستاره  شامگاهیستاره الگوی 

 تشکیل میگردد. رنگ کندل میانی تاثیری در تشکیل الگوهای ستاره صبحگاهی و شامگاهی ندارد.
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 : الگوها و پترنهای تکنیکال
 

کارایی چندانی ندارد. مهمترین نقطه امروزی پیچیده و مدرن در بازارهای دیدگاه نسبتا قدیمی است که الگوهای کندل استیک 

ه پیش یک نمودار اقدام بسه کندل پایانی یک الی بر مبنای سعی میکنیم صرفا ما ضعف الگوهای کندل استیک این است که 

 تمامی کندلهای قبلی را کامال بی اهمیت می پنداریم. تاثیر بینی آینده بازار نماییم و درواقع 

 

بویژه در و آنالین هستند که نتیجتا زمان بازشدن و بسته شدن کندلها ساعته  24بازارها عموما بازار های امروزی از طرفی 

 ند.فریم روزانه دیگر مانند گذشته در مورد آنها چندان معنای خاص و قابل اعتنایی پیدا نمیک تایم
 

اید شیک نمودار روی این است که در میان انبوهی از کندلهای متعدد واقع بر نگاه کندل استیک نقطه ضعف دیگر همچنین 

صرفا تعداد انگشت شماری از کندلها وجود داشته باشند که یک الگوی کندل استیک خاص را به نمایش بگذارند درحالیکه ما 

 ورود و خروج به بازار داریم.نیاز به سیگنالهای بسیار بیشتری جهت 

 

لگوها و ابنام جدیدتری سمت نگاه به تکنیکال از الگوهای کندل استیک خارج شده و تحلیل علم اساس به تدریج بر همین 

سعی میکنیم نگاه خود را به مجموعه ای حداقل شامل صد الی الگوهای تکنیکال مبحث در . حرکت نمودپترنهای تکنیکال 

دویست کندل متوالی معطوف نماییم و به جستجوی اشکال و الگوهای هندسی بگردیم که به واسطه آنها امکان توجیه رفتار 

 قیمت و پیش بینی آینده بازار برایمان وجود داشته باشد.گذشته 

اه پترنی را نگرنگ ، مستطیل آبی و را نمایش میدهد کندل استیک مبتنی بر الگوهای  نگاهرنگ ، در شکل زیر مستطیل قرمز 

 با آن مقایسه میکند:

 

 
 

آنها خواهیم پرداخت عبارتند از : سطوح حمایت و مقاومت، بررسی برخی از مهمترین الگوها و اشکال هندسی که در ادامه به 

دره ، الگوهای سروشانه مستقیم و معکوس، الگوی مثلث و پرچم  قله و دو دوخطوط روند و کانالهای صعودی و نزولی ، الگوهای 

 و غیره.
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 : سطوح حمایت و مقاومت

مثال در تصویر زیر یک سطح مقاومت و حمایت را  .نشان می دهند ممانعتقیمت از خود  سطوحی هستند که در مقابل حرکت

 مشاهده می کنید.

 
سطح مقاومت گفته میشود و درحرکتهای نزولی به آنها سطح حمایت میگوییم.  درحرکتهای صعودی به این سطوح اصطالحا

در واقع هر سطح مقاومت به نوبه خودش یک سطح حمایت نیز هست و بالعکس. به همین دلیل اغلب این سطوح را بصورت 

 سطوح حمایت/مقاومت میخوانیم که مبتنی برهردو خاصیت حمایتی و مقاومتی آنها است.

آنرا با قدرت میشکند و پشت سرمیگذارد ویا اینکه از روی آن یمت به یک سطح حمایت/مقاومت برخورد می کند یا ق هنگامیکه

میگردد. درصورتیکه قیمت موفق به شکستن یک سطح حمایت/مقاومت گردد معموال حرکت بزرگ و قدرتمندی را در منعکس 

ن سعی میکنند معامالت خود را بالفاصله پس از شکسته شدن دلیل اغلب معامله گراه همین همان جهت ادامه خواهد داد. ب

 یک سطح مقاومت انجام بدهند. چنین نقاطی برای ورود به بازار یکی از بهترین نقاط خواهند بود.

دالر را با قدرت شکسته است و 1525سطح حمایت  قیمت جهانی طال را مشاهده میکنید کهدر تصویر زیر نمودار بعنوان مثال 

 دالری بهای طال شده است.  300مر باعث نزول شدید و حدودا همین ا
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رُند معموال از خودشان خاصیت مقاومتی نشان میدهند. بعنوان مثال اعدادی مانند هزار تومان ، دوهزار تومان ، سه : اعداد  نکته

، ... نیز  300،  200،  100مانند هزار تومان و غیره معموال تشکیل سطوح حمایت و مقاومت مهمی را میدهند. حتی اعدادی 

 میتوانند خاصیت مقاومتی داشته باشند.
 

ت به نقطه شکسبه اندازه فاصله آخرین قله از معموال قیمت  یک سطح حمایت شکسته میشود کهوقتی قانون ریزش متقارن :

 نزول خودش ادامه خواهد داد. 

 کسته شدن سطوح مقاومت قابل تعریف است.نیز در روند صعودی برای ش: عکس قانون ریزش متقارن  نکته

 

 شکست کاذب و شکست معتبر :

 ولی این شکست کاذب بوده شده است 1200به شکستن سطح حمایت موفق ظاهرا اواخر روند نزولی زیر ، قیمت در ر نمودار د

 است زیرا صرفا با یک شادوی بلند انجام شده است. 

 
بازگشت روند)بصورت کوتاه مدت ویا بلندمدت( میگردند. درتصویر فوق نیز شکست در اغلب مواقع موجب شکست های کاذب 

 دالر شد. 1400دالر موجب تغییر جهت روندنزولی و رشد مجدد قیمت طال تا حوالی  1200کاذب در نقطه 
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 : شروط الزم برای شکست معتبر

 .میشودزیاد پس از شکست معتبر به شدت سرعت حرکت قیمت  -1

 در بازار افزایش میابد.حجم معامالت  -2

 میگویند. break outبا یک کندل بلند و کشیده از نوع ماروبوزو انجام می شود که به آن اصطالحا کندل شکست معتبر  -3

اومت سطح مقحتما نقطه بسته شدن کندل در باالی ن یک سطح مقاومت باید ه شدهنگام شکستدر یک روندصعودی  -4

 حتما با بدنه کندل انجام بشود )نه با شاخ و دم آن( بعبارت بهتر شکست باید بگیرد. قرار

باید شکست را ( نامیده میشود Confirmationکه اصطالحا کندل )نه تنها کندل نخست بلکه حتی کندل بعدی نیز   -5

 تایید کند. یعنی هم نقطه بسته شدن آن باالتر از سطح مقاومت باشد هم رنگ بدنه آن مشابه کندل قبلی باشد.

 
 :  (و بالعکس)حمایت ح طستبدیل سطح مقاومت به 

مجددا شاهد بازگشت قیمت به سمت سطح مقاومت مواقع هنگامیکه یک سطح مقاومت شکسته میشود در بسیاری از 

مینامند( سپس قیمت برای لحظاتی کوتاه با سطح مقاومت تماس پیدا کرده و مجددا  Pull Backهستیم )که اصطالحا آنرا 

ی خود ادامه میدهد. به تماس مختصر و کوتاه مدت قیمت با سطح مقاومتی که قبال شکسته شده است به روندصعود

 میگویند.  Last Kissاصطالحا بوسه وداع یا 

 

 
 

 سطح مقاومت نزول نماید.به زیر  مجددا قیمت هرگز نباید، در یک شکست معتبر  نکته :

 

 

 معامله گری بر روی سطوح مقاومت :

 تقسیم می شوند :اصلی معامله گران به دو گروه معموال سطح مقاومت نزدیک می شود یک وقتی قیمت به 

باالتر از سطح مقاومت می کنند تا در صورت شکسته شدن  Buy Stopاقدام به ثبت یک سفارش خرید از نوع  گروه اول -1

زه اندا بهحدودا باید آن بتوانند حرکت صعودی بعدی را به موقع شکار نمایند. نقطه مناسب برای ثبت سفارش خرید 

( تا از مقاومتپیپ باالتر از سطح  15الی  10درصد باالتر از سطح مقاوت باشد) یا در بازار فارکس به اندازه  4الی  3

 کاذب نبودن شکست مطمئن بشویم.
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سطح مقاومت کامال تایید شکست ده و وقیمت بطور کامل از سطح مقاومت عبور نمابتدا کنند تا صبر میگروه دوم  -2

تا درصورت وقوع نتظر میمانند در مجاورت همان سطح، م Buy Limitاز نوع  خرید ا ثبت یک سفارشبسپس  بشود.

است که این گروه ممکن است درحرکتهای  بدیهیاقدام به ورود به بازار نمایند. بوسه وداع در قیمتهای به مراتب ارزانتری 

 .که این بزرگترین نقطه ضعف روش ایشان خواهد بود صعودی خیلی قوی، امکان ورود به بازار را کال از دست بدهند

 

 
شکست معتبر یک  زیرا میدانیم درحد ضرر خود را اندکی پایین تر از سطح مقاومت قرار میدهند  معامله گران ، هر دو گروه

 گشت نماید.باززیر سطح مقاومت نباید قیمت مجددا به هرگز 

 

واهد خاندازه ضرر گروه اول بیشتر از گروه دوم نقطه یکسانی واقع است اما بدیهی است که دو گروه در هرعلیرغم اینکه حد ضرر 

ت نیز این اسگروه اول مزیت اما در عوض  .میباشدگروه دوم نیز بیشتر از گروه اول کسب شده توسط سود  بود. همچنین اندازه

گروه دوم از بازار جا می ماند اما گروه اول به هر علیرغم اینکه  (بوسه وداع ندارند اصال که) که در شکست های خیلی قدرتمند

 وارد بازار میشود. ی که هستطریق

ارجح بر روش کامل  بطور معایب خاص به خودش میباشد و هیچ روش بنابراین هریک از دو روش فوق دارای مزایا و: نتیجه

 .نمی باشددیگر 

ه ک حالتبه این  .اری نماییمبه روش دوم خرید ز سرمایه را به روش اول و نیمه دیگر راا نیمیاین است که سوم : روش  نکته

 .گفته میشود Combinationاصطالحا روش ترکیبی یا  ،استدرمیان روشهای فوق ظاهرا بهترین روش 

 
 معامالتی در نرم افزارهای مفیدتریدر و متاتریدر:: انواع روشهای یادآوری

Instant Buy  :.معامله خرید است که بصورت فوری و در آخرین قیمت بازار انجام بشود 

Buy stop  :.سفارش خریدی است که در قیمتی باالتر از آخرین قیمت بازار ثبت بشود 

Buy limit : .سفارش خریدی است که در قیمتی پایین تر از آخرین قیمت بازار ثبت بشود 
 

 

شده باشد. اما بهرحال حتی یک قله یا دره نیز به نوبه از دو قله یا دره تشکیل باید حداقل  /مقاومتحمایت: هر سطح  نکته

 خودش نشانگر یک سطح حمایت/مقاومت است.
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ر یز بیشتآن سطح نیک سطح حمایت/مقاومت بیشتر باشد میزان قدرت و اعتبار روی بر : هرچه تعداد قله ها و دره ها  نکته

 خواهد بود.

 
جاد حرکت موجب ایاگر شکسته بشود  ویا اینکه ،شودمیشکسته نیا اصال ، مقاومت قوی تر باشد حمایت/هرچه یک سطح : نکته 

 قوی تر و بزرگتری خواهد شد.

 .بوده و خاصیت مقاومتی قوی تری دارندمعتبرتر  کیل شده انده ها و دره های نوک تیز تشمقاومت که از قل: سطوح حمایت/نکته

 
ود. خواهند ببرخوردار هرچه سطوح حمایت/مقاومت در تایم فریم های باالتری تشکیل شده باشند از اعتبار بیشتری : نکته 

از سطوح بسیار مهم در تحلیل یک نمودار روزانه و هفتگی و ماهیانه بهمین دلیل معموال مقاومتهای بلندمدت مانند مقاومتهای 

 محسوب میگردند.

 

 فلسفه روانشناختی سطوح حمایت و مقاومت :
سطوح حمایت و مقاومت اغلب به دلیل حافظه معامله گران ایجاد میگردند. معامله گران که نسبت به رفتار پیشین قیمت دارای 

مین هند با بروز رفتارهایی مشابه از تکرار مجدد خاطرات تلخ قبلی پیشگیری نمایند و خاطره یکسانی هستند سعی میکن

عنوان بآنها را سطوح حمایت و مقاومت می نامیم. بر روی نمودار میگردد که العمل جمعی منجر به ایجاد سطوح افقی  عکس

ود دچار ریزش بشبطور ناگهانی خاص خبر رخداد یا اثر وقوع یک اگر قیمت یکبار به حد مشخصی رشد نموده و سپس در مثال 

سعی میکنند در دفعات بعدی به محض رسیدن قیمت به همان سطح، اقدام به فروش سهام خود نمایند گران  درآنصورت معامله
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یجاد تا بدین طریق سود خود را حفظ نموده و از دچار شدن به نزول مجدد بازار خودداری نمایند. این واکنش جمعی موجب ا

 دو قلة همسطح میگردد که آنرا سطح مقاومت مینامیم.

درواقع وجود حافظه جمعی در بین لگوهای تکنیکال( بنابراین مهمترین دلیل تشکیل سطوح حمایت و مقاومت )وحتی سایر ا

ت که تارها این اسکه موجب انجام رفتارهایی مشابه و تقریبا یکسان توسط ایشان میگردد. هدف از این رف فعاالن بازار میباشد

 از تکرار مجدد خاطرات تلخ قبلی جلوگیری گشته ویا خاطرات خوش قبلی مجددا تکرار بشوند.

 

 ند معموال خاصیت مقاومتی بیشتری دارند؟: چرا اعداد رُ سوال

: زیرا اعداد رند معموال بهتر در حافظه انسان باقی میماند و همانطور که گفتیم علت وجود سطوح حمایت و مقاومت  جواب

 درواقع به دلیل همین حافظه جمعی معامله گران میباشد.

 شده باشند از اعتبار بیشتری برخوردارند؟: چرا مقاومت هایی که از تعداد زیادی قله/دره تشکیل  سوال

در دفعات بیشتر می شود و این افراد  مشخص هستند نسبت به آن عدد دارای تجربه مشابهیزیرا تعداد افرادی که  : جواب

 بعدی واکنش مشابهی را بر روی همان عدد مشخص از خود نشان میدهند.

 معتبرتر هستند؟بلندمدت در تایم فریم های سطوح حمایت و مقاومت : چرا  سوال

افرادی که دارای خاطره یکسانی نسبت به یک سطح مشخص قیمت هستند افزایش میابد. بطور کلی هرچه : زیرا تعداد  جواب

 مدت زمان عمر یک سطح مقاومت بیشتر بشود میزان قدرت و اعتبار آن نیز افزایش خواهد یافت.

 

 ه ترتیب بیشتر از سایرین است؟در تصویر زیر میزان قدرت کدامیک از سطوح حمایت/مقاومت واقع بر روی نمودار طال ب : مثال

است. و  R2میباشد. سپس مقاومت  R1باتوجه به مجموع نکاتی که گفته شد: مهمترین و قوی ترین سطح مقاومت  : پاسخ

است  R3بیشتر از  R2هستند که درواقع سقف و کف فعلی قیمت را تشکیل میدهند. میزان قدرت  R4و  R3سرانجام سطوح 

 شکسته شده است و سطوح مقاومت که یکبار شکسته میشوند به شدت از قدرت و اعتبارشان کاسته میگردد.قبال یکبار  R3زیرا 

 

 
 

 شکسته میشود از میزان قدرت و اعتبار آن به شدت کاسته میگردد. یکبار یک سطح مقاومت که : هنگامینکته

 .میدهد از دستکامال اعتبار خود را منقضی شده و شکسته میشود ، بطور کامل  دوبارکه یک سطح مقاومت حداقل ی: هنگامنکته
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 :  Trendو  Rangeانواع بازارهای 

Trend Market : واند میتترند به بازاری میگوییم که قیمتها دایما درحال افزایش یا کاهش باشند. بازار جهت دار یا ترند بازار

دره ها حالت پلکانی و منظم پیدا میکنند و هر قله و دره به اندازه صعودی کلیه قله ها و و  ترندصعودی ویا نزولی باشد. در بازار 

قبلی خودش را میشکند و رکورد باالتری را ثبت مینماید. کف قیمت  یک پله باالتر از قبلی تشکیل میگردد. قیمت هربار رکورد

الت یین شکسته بشود میگوییم بازار از حنیز در بازار صعودی دایما باال و باالتر میاید. هنگامیکه نهایتا اخرین کف به سمت پا

 صعودی خود خارج گشته است.

Range Market  : دارای هیچ جهت صعودی یا نزولی خاص و مشخصی نیست و قیمت حول یک محور تقریبا افقی به نج رِبازار

یگردد که آنها را اصطالحا محصور م سطح حمایت و مقاومتمعموال قیمت بین یک نج رِحرکت نوسانی خود ادامه میدهد. در بازار 

 د.ایکدیگر تشکیل میگردنبتقریبا موازی راستای افقی و  یم. قله ها و دره ها نیز همگی در یکنج میگویرِ سقف و کف بازارِ

 

 
درصد مواقع  30درصد عمر خودشان درشرایط رنج و نوسانی به سر میبرند و صرفا در 00آمار نشان میدهد که معموال بازارها در 

شرایط ترنددار صعودی یا نزولی قرار دارند. همچنین آمارهای رسمی بوضوح نشان میدهند که اغلب معامله گران در بازارهای در 

ترند و جهت دار به راحتی موفق به کسب سود میشوند اما متاسفانه در بازارهای رنج تمامی سودهای قبلی خود را مجددا از 

ت میگردند. این موضوع نشان میدهد که معامله گری در بازارهای رنج بسیار سخت دست داده و حتی دچار ضرر و زیان هنگف

 تر از بازار ترند است و به پختگی و تجربه به مراتب بیشتری نیاز دارد.

 

 :  Rangeروش معامله گری در بازار 

در بازارهای رنج برمبنای جمله روش معامله گری در بازارهای رنج و ترند کامال متفاوت با همدیگر است. فلسفه معامله گری 

استوار است. یعنی باید ارزان بخریم و سپس گران بفروشیم. در بازارهای رنج باید سعی   Buy Low and Sell Highمعروف 

کنیم هنامیکه قیمت در مجاورت کف بازار قرار دارد اقدام به خرید نماییم و سپس هنگامیکه قیمت در حوالی سقف بازار قرار 

 دام به فروش و تثبیت سود نماییم.دارد اق

 : Trendروش معامله گری در بازار 

است، یعنی باید گران بخریم و سپس  Buy High and Sell Higher فلسفه معامله گری در بازار ترنددار نسبتا آسان و بصورت 

 گرانتر بفروشیم. 

همسو شد و به صف های خرید حمله برد. باید سهم را در صف : در بازار ترند باید تهاجمی عمل کرد. باید با امواج بازار نکته 

ما در ا خرید شکار کرد و نگران رشد قیمت نبود زیرا به زودی میتوانیم همان سهم را در قیمتهای باالتری به فروش برسانیم.

روشنده ازار مثبت باید فبازار رنج باید دقیقا برعکس امواج بازار شنا کنیم! باید مثل یک شرکت حقوقی عمل کنیم یعنی در ب
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باشیم و در بازار منفی اقدام به خرید نماییم. معموال شرکتهای حقوقی به همین شیوه عمل میکنند و به همین دلیل هم 

 سودهای خوب و آسانی را از بازار بدست میاورند. معامله گری در بازار رنج به صبر و حوصله بیشتری احتیاج دارد.

 
 ند :رِنج و تِنحوه تشخیص بازارهای رِ

 ند:نج و راکد را مشخص میکیک بازار رِنیز ناحیه قرمزرنگ  رند صعودی را نشان میدهد،آبی رنگ یک بازار تِ ناحیهدر تصویر زیر 

 

 
 

استفاده میکنیم. همانطور که قبال گفتیم باید ابتدا دو عدد میانگین متحرک را با پریودهای  PTMبرای تشخیص نوع بازار از روش 

 استفاده کنید(  60و30و15بر روی نمودار قرار دهیم.)در بازار فارکس باید سه عدد میانگین متحرک با پریودهای  50و  20

 

 :  صعودی ترند بازارالزم برای تشخیص ط وشر

 بصورت صعودی باشد.شیب مووینگ آبی  -1

 مووینگ قرمز باالی مووینگ آبی قرار داشته باشد. -2

 کندلهای قیمت باالی مووینگ قرمز واقع باشند. -3

 

 :الزم برای تشخیص بازار رنج شرط 

 شیب مووینگ آبی تقریبا افقی باشد. -1

 فاصله بین مووینگهای قرمز و آبی کاهش یافته و مویینگها دایما یکدیگر را قطع کنند. -2

 نگها مانند قطعه نخهای درهم تنیده شده باشند.مووی -3

 قیمت دایما از باال به پایین و از پایین به باال ، مووینگ آبی را قطع کند. -4

 قیمت بین یک سقف و کف مشخص نوسان نماید. -5
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 نج :روش معامله گری در بازار رِ

 سقف سپس درحوالیخرید کنیم و اقدام به بازار کف  مجاورتدر سعی میکنیم و تشخیص دادهبازار را  سقف و کف -1

 بفروشیم.بازار 

 

ت درآنصورخارج بشود،  نجبشکند و از درون محدوده رِبسمت باال منتظر می مانیم تا اگر قیمت نهایتا سقف بازار را  -2

ز ااندکی باالتر از سقف بازار نماییم. دربازارهای دوطرفه میتوان پیشاپیش یک سفارش خرید ک معامله خرید یاقدام به 

ندکی پایین تر از کف ا Sell Stopو بطور همزمان یک سفارش فروش از نوع اندکی باالتر از سقف بازار  Buy Stopنوع 

 بوطه بطور اتوماتیک فعال بشود.بازار ثبت نمود تا درصورت خروج قیمت به سمت باال یا پایین ، معامله مر

 

رای ا بنمایش میدهد. قیمت پس از اینکه حدودسهام فوالد خوزستان شکسته شدن محدوده رنج قیمت را توسط تصویر زیر 

، صعود قدرتمندی جام با شکسته شدن سقف این محدودهبود سران گشته محصور 2500-2000فشرده  منطقهدر  شش ماه متوالی

 :مینمایدتومان آغاز  3900سمت تارگت به را 

 

 
 

 

درصد  4قل به اندازه نقطه ورود حداسقفِ محدودة رِنج، بهتر است فاصله  : جهت حصول اطمینان از معتبر بودن شکستِ نکته

ی به این منظور پیپ 20الی  15حدودا حاشیه امنیت میتوان از یک باالتر از سقف بازار انتخاب بشود. در بازار فارکس نیز 

 کرد. استفاده

 

رنج  احیهن در صورتیکه نهایتا از یک سمت ،باشدقرار داشته : هنگامی که بازار برای مدت زمان نسبتا طوالنی در شرایط رنج  نکته

حداکثر را بشکند معموال حرکت بزرگ و قدرتمندی را در همان جهت آغاز خواهد نمود. بصورت یک قاعده چشمی میتوان 

 تقریبا برابربا طول مدت زمان رنج بودن بازار درنظر گرفت.حرکت عمودی قیمت را 
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 :روند صعودی و نزولی  خط
یمت قخط روند صعودی خطی است که دره های باال و باالتر تشکیل میشوند. قله ها و دره ها مرتبا در بازار صعودی گفتیم که 

روندصعودی را میتوان بر روی دو دره متوالی نیز رسم نمود  به یکدیگر متصل میکند. اگرچه یک خطصعودی را در یک بازار 

 دره متوالی و همراستا ترسیم بشوند. 3اما بهتر است خطوط روند حداقل از اتصال 

 
در یک بازار صعودی حتما باید هر دره به اندازه یک پله باالتر از دره قبل قرار داشته باشد. اما الزامی به وجود چنین : نکته 

کانی منظمی بر روی قله ها وجود ندارد. به همین دلیل خط روندصعودی حتما باید بر روی دره ها رسم بشود و ترسیم ترتیب پل

 خط روندصعودی بر روی قله های قیمت نادرست میباشد!

میگردد،  تشکیلیک بازار نزولی اتصال قله های متوالی در از : همانطور که در تصویر زیر مشاهده میکنید خط روند نزولی نکته 

 این خط درواقع مکان احتمالی تشکیل قله های بعدی را مشخص می نماید:

 
 

 : ماژور و مینورها و دره های قله 

 یااصلی مشخص میکنند اصطالحا قله ها و دره های مسیر اصلی قیمت را  کهبر روی یک نمودار اصلی به قله ها و دره های 

از  که آنها نیز به نوبه خودشان خواهید کردمشاهده د نگاه کنیفاصله نزدیکتر اگر به هریک از امواج بازار از  گفته میشود.ماژور 

آنها را اصطالحا ریزموج می نامیم. امواج اصلی بازار توسط قله ها و دره های اصلی و کوچکتری تشکیل شده اند که  امواج

 میگردند.تشکیل  رمینویا فرعی و دره های ریزموجها توسط قله ها 

دت م و دره های فرعی صرفا امواج کوتاهامواج بلندمدت بازار را تشکیل میدهند، درحالیکه قله ها درواقع قله ها و دره های اصلی 

میسازند که تحلیلگر باید از آنها چشم پوشی نموده و عمده توجه خودش را صرفا بر روی امواج اصلی معطوف و کم اهمیت را 

 نماید.
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به تایم فریمهای پایینتر مراجعه کنید مشاهده خواهید کرد که هریک از ریزموجها نیز به نوبه خودش از ریزموجهای اگر 

قله ها و دره های اصلی و فرعی صرفا یک مفهوم نسبی هستند که وابسطه به بنابراین کوچکتری تشکیل میگردد و الی آخر. 

قله ها و دره های اصلی در یک تایم فریم میتوانند معادل قله ها و دره های ال تایم فریم مورد مطالعه خواهند بود و بعنوان مث

 فرعی از تایم فریم بزرگتر باشند.

 درتصویر زیر مسیر اصلی قیمت را که توسط قله ها و دره های ماژور ایجاد شده است با رنگ قرمز نمایش داده ایم :

 
 

باید عمدتا به تجربه و تبحر دره ها ها و برای تشخیص قله . نشان میدهندامواج آبی رنگ برخی از امواج فرعی را  در تصویر فوق

کمک بگیرید.  Fractalو  Zigzagمیتوانید از اندیکاتورهای  که در آغاز راه هستیدچشمی خودتان متکی باشید اما فعال 

از اندیکاتورهای استاندارد متاتریدر است و ابزار خوبی برای ترسیم مسیر اصلی قیمت میباشد. این ( Zigzag) زیگزاگ اندیکاتور

 تالفراکخوبی برایتان مشخص نماید. اندیکاتور دقت نسبتا اندیکاتور میتواند قله ها ودره های اصلی در یک نمودار را با 

(Fractal نیز )برایتان مشخص میکند. ،فرعیاعم از اصلی و ، قله ها و دره ها را  تمامی 
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 : کانال های صعودی و نزولی
 ،در یک راستای مشخص قرار دارنددره ها اینکه که عالوه بر با این تفاوت صعودی است بازار همان  صعودی درواقع کانالیک 

  می باشد:دره ها واقع اند که به موازات بر روی راستای مشخصی قله ها نیز همچنین 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا احتمالی تشکیل قله هاز جایگاه در کانال صعودی این است که خط روند صعودی  صعودی نسبت بهبزرگترین مزیت کانال 

سود و موده نقیمت به ضلع فوقانی کانال ، اقدام به فروش  میتوانیم هنگام نزدیک شدن بطور تقریبی مطلع هستیم. بنابراین

کنیم تا به محض نزدیک شدن قیمت به کف کانال صعودی مجددا اقدام به خرید سپس میتوانیم صبر  نماییم.خود را تثبیت 

  کرده و وارد بازار بشویم.

سقف کانال وجود خواهد داشت. بنابراین شکسته شدن  قرار دارد، هر لحظه احتمالقیمت در یک کانال صعودی  : هنگامیکه نکته

 نمود. Sellاقدام به معامله ودی صعدربازارهای دوطرفه هرگز نباید در مجاورت سقف کانال 

 

 

 :صعودیروش معامله گری بر روی کانال 

هنگام تشخیص کانال صعودی در هر نقطه دلخواهی)و ترجیحا نزدیک به کف کانال( وارد می توان روش بلندمدت:  -1

 .بشودبه سمت پایین شکسته  ماند تا نهایتا کف کانالو سپس آنقدر منتظر  بازار شد

 

اقدام به خرید نمود و سپس به محض نزدیک شدن به کف کانال  ی توان در مجاورتم مدت)نوسانگیری( :روش کوتاه  -2

مت قیمت به سمجدد بازگشت  هنگامتا  میمانیمسپس بازهم منتظر  .سقف کانال اقدام به فروش و تثبیت سود نمود

 .بدهیمن شیوه ادامه نال ، معامالت بعدی را نیز به هماکف کا

 

 اقدام به معامله خرید نمود! یک کانال نزولی نباید درهرگز : قانون کانالها 

 ! انجام دادف جهت روند بلند مدت بازار خالرا برمعامله ای هرگز نباید هیچ قانون کلی تحلیل تکنیکال: 

اگر در  . بعنوان مثالباشد داشته قرارجاری یک درجه باالتر از تایم فریم به اندازه تایم فریمی است که  ،بلند مدتمنظور از روند

 خواهد بود. W1ما بلندمدت برای درآنصورت تایم فریم  مانجام معامالت خود هستیدرحال  D1تایم فریم 

ه آخرین کهنگامی، اما درکانالهای صعودی هنگامیکه کف کانال به سمت پایین شکسته میشود وارد فاز شک میشویم:  نکته

 شکسته بشود از به پایان رسیدن روندصعودی بطور کامل مطمئن میشویم.کامل به سمت پایین  درة

  . و بالعکس شد معموال شکسته شدن یک خط روند یا کانال صعودی منجر به نزولی شدن روند بازار خواهدنکته : 
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کسته نهایتا به سمت پایین ششکل زیر دوکانال صعودی مختلف را بر روی نمودار سهام توریل نمایش میدهد. یکی از این کانالها 

 شده است و دیگری به سمت باال :

 
که  دصرفا خطوطی را رسم کنیشوید! بلکه سعی کنید نباید دچار وسواس بیش از حد ب د و کانالرون هنگام ترسیم خط:  نکته

 بیشترین تعداد قله ها و دره ها را بطور تقریبی شامل بشوند.

یمت قحرکت مسیر اصلی بدست آوردن بدنه  درواقعکانال روند یا  خطف از ترسیم یک هدیادتان باشد که مهمترین :  نکته

 .باشد می

 

 : (Double Top) الگوی دو قله
ود. تشکیل شده و میتواند باعث نزولی شدن روند بشالگوی بازگشتی نزولی است یعنی در انتهای روند صعودی لگوی دوقله یک ا

های انتاست که  تقریبا هم اندازه تشکیل شدههم سطح و متوالی، دو قله الگوی دوقله همانطور که از اسم آن مشخص است از 

 .میکندرا مشخص  Neck Lineیا  خط گردن قله ها واقع بیندره . شته باشدقرار دا قیمت مشابهیبر روی سطح  قله ها

هنگامیکه قیمت خط گردن را به سمت پایین میشکند حداقل به اندازه فاصله قله ها تا خط گردن به نزول خودش به سمت 

 پایین ادامه خواهد داد.
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  :  ی دوقلهروش معامله گری بر روی الگو

 بعنوان یک الگوی نزولی و یتوان از آنمصرفا نمیتوان از الگوی دوقله برای ورود به بازار استفاده کرد، و در بورس سهام ایران 

کی اند Sell Stop سفارشمی توان یک  مانند فارکس اما در بازارهای دوطرفه نمود.استفاده  رای خروج از بازارعنوان مثال بب

ا در باالی قله هنیز کرد. حد ضرر را  را به اندازه فاصله سر تا خط گردن انتخابآنحد سود  پایین تر از خط گردن ثبت نمود و

الگوی نزولی نقض خواهد شد و تبدیل به یک الگوی درآنصورت به سمت باال بشکند قله ها را سطح زیرا اگر قیمت  قرار میدهیم

 .خواهد شدصعودیِ ادامه دهنده 

 

 ( :R.Rریسک به ریوارد )مفهوم 

رغوبیت یک موقعیت را برای میزان مکمیتی است که ریسک به ریوارد بصورت نسبت حدسود به حدضرر تعریف میشود و 

ریسک به ریوارد یعنی آیا به ازای کسب یک سود معین حاضر هستید به زبان ساده تر: نشان میدهد. و کسب سود گری  معامله

 بر روی چه میزان از سرمایه خودتان ریسک نمایید؟

ولی عقکند که از ریسک به ریوارد م نتخابابرای معامله گری را هایی موقعیتحرفه ای باید سعی کند صرفا یک معامله گر 

باشد. در تصویر قبل میتوانید  1خاص باید قاعدتا حداقل برابربا برخوردار باشند. ریسک به ریوارد مطلوب برای یک موقعیت 

 را مشاهده نمایید. R.Rمحاسبات مربوط به توضیحات تکمیلی و برخی 

 .نسبتا متوسطی برای معامله گری میباشدبنابراین الگوی دوقله موقعیت  میباشد. 1 بابرای الگوی دو قله برابر R.R نکته : 

 
 : (Double Bottom) الگوی دو دره

 الگوی بازگشتی صعودی است که در انتهای روند نزولی شکل میگیرد و باعث صعودی شدن نمودار میشود.الگوی دودره یک 

 

 
 

میدهیم. به این صورت است که یک سفارش خرید اندکی باالتر از خط گردن قرار  ی دودرهروش معامله گری بر روی الگو

 ، و حدضرر را در زیر دره ها قرار میدهیم.گردنخط سود را به اندازه فاصله دره ها از حد
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ن حفظ همچنا: در برخی از مواقع ممکن است الگوی دو دره تبدیل به الگوی سه دره بشود که اشکالی ندارد و اعتبار الگو  نکته

 میشود:

  

 
 

 : (Head and Shulderمستقیم )الگوی سر و شانه 

. تشکیل میشود و آنرا تبدیل به روندنزولی میکندروند صعودی  در انتهای کهیک الگوی بازگشتی نزولی است  شانه و سرالگوی 

 به قلهست. ا ی کناریدو الی سه برابر قله هابزرگتر و تقریبا از همه  که اندازه قله وسطاین الگو از سه قله متوالی تشکیل شده 

 (Left-Shulder)شانه چپو  (Right-Shulder)شانه راستاصطالحا را میگوییم ، و قله های طرفین  Headیا  رسَمیانی اصطالحا 

 درالگوی سروشانه باید شانه های چپ و راست بایکدیگر تقریبا هم اندازه و هم ارتفاع باشند.  مینامیم.

و میشود. خط گردن باید یک خط تقریبا افقی  گفته Neck Lineیا  خط گردنبه خطی که انتهای دره ها را بهم وصل میکند 

 از بین رفتن اعتبار الگو خواهد شد.موجب  ند بر روی خط گردنوجود شیب خیلی تُ .باشدمسطح 
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 قانون الگوی سر و شانه :

سمت پایین بشکند روندصعودی تبدیل به نزولی خواهد شد. قیمت شروع به نزول به یکه قیمت بتواند خط گردن را به در صورت

 سمت پایین میکند و حداقل به اندازه فاصله سر تا خط گردن به نزول خودش ادامه خواهد داد :

 
همواره بزرگتر انه در الگوی سر وش R.R ست بنابراینبزرگتر از اندازه شانه ها ابه مراتب باتوجه به اینکه اندازه سر  :نکته

میباشد و به همین دلیل نیز اغلب مورد عالقه خوبی برای معامله گری  د. پس الگوی سروشانه موقعیت نسبتامیشو یک از

 گران قرار دارد. معامله

راست  دصعودی و سپس بوسه وداع بین شانهبه دلیل شکسته شدن خط رون قع ممکن است الگوی سروشانهبرخی از موا: در  نکته

 ، ایجاد شده باشد: خط روند و

 
 :( Reverse Head & Shulder)وشانه معکوس الگوی سر

ی صعودی است یعنی در انتهای روندنزولی تشکیل میگردد و باعث صعودی شدن الگوی بازگشتالگوی سروشانه معکوس یک 

روند میگردد. این الگو از سه دره متوالی تشکیل شده است که اندازه دره وسط از سایر دره ها بزرگتر است. به دره میانی اصطالحا 

 سر میگوییم و دره های کناری شانه راست و شانه چپ نامیده میشوند. 
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هنگامیکه قیمت خط گردن را به سمت باال میشکند، روندنزولی تبدیل به صعودی گشته و  الگوی سروشانه معکوس : قانون

 خط گردن به صعود خودش ادامه خواهد داد.یمت حداقل به اندازه فاصله سر تاق

اییم. اندکی باالتر از خط گردن ثبت نم Buy Stopاز نوع  یک سفارش خرید یممشاهده الگوی سروشانه معکوس میتوان درصورت

 .یمکنسرتا خط گردن انتخاب بین فاصله با اندازه  هم را نیزحدسودآن وقرار دهیم باید زیر شانه راست را حدضرر این معامله 

ینان مام شکسته شدن خط گردن معموال حجم معامالت در بازار به شدت افزایش میابد که این میتواند نشانه خوبی برای اطهنگ

 از معتبر بودن الگو باشد.

ا ر ی سروشانه باید اندازه شانه های چپ و راست بایکدیگر مساوی باشد. به عبارت دیگر خطی که انتهای شانه ها: در الگو نکته

 بهم وصل میکند باید یک خط افقی و مسطح باشد:

 
عبور کند. به عبارت بهتر مدت زمان تشکیل « سَر»از وسط  الگوی سروشانه باید دارای تقارن عمودی باشد، و محور تقارن نکته :

 شانه های چپ و راست باید با یکدیگر تقریبا برابر باشد.

 
اگرچه شیب خط گردن معموال بصورت افقی است اما در روندهای صعودی بهنگام تشکیل الگوی سروشانه مستقیم  :نکته

باال داشته باشد. همچنین در روندهای نزولی نیز ، بهنگام تشکیل الگوی گردن میتواند شیب بسیار مالیم و اندکی به سمت  خط

 سروشانه معکوس، خط گردن میتواند شیب مالیم و اندکی به سمت پایین داشته باشد:
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امل و الگوی سروشانه بطور ک به حالت رنج فرو می رود بشود بازار: اگر مدت زمان تشکیل شانه راست بیش از حد طوالنی نکته 

 .منقضی میگردد

 

شانه سرو پس از شکسته شدن خط گردن ، شاهد صعود مجدد قیمت و عبور آن از کنار سَر باشیم درآنصورت الگوی: اگر نکته 

( خواهد شد و تبدیل به یک الگوی صعودی بسیار قدرتمند میشود. به عبارت دیگر الگوی سروشانه Failبطور کامل نقض )

و صعودی بشود تبدیل به یک الگوی  Fail است، اما درصورتیکه این الگو بازگشتی نزولیدرحالت استاندارد یک الگوی 

قدرت صعودی این الگو به حدی است که حتی میتوان از آن برای انجام یک معامله خرید اندکی  خواهد شد. روند ةدهند ادامه

 باالتر از نقطه انتهای سَر استفاده کرد :
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 :( Triangle)الگوی مثلث متقارن 

یعنی  دوطرفه استالگوی مثلث از محصور شدن قیمت بین دو خط همگرا تشکیل میگردد. الگوی مثلث متقارن یک الگوی 

هم میتواند نقش یک الگوی بازگشتی را ایفا نماید و هم میتواند یک الگوی ادامه دهنده باشد. برای ترسیم الگوی مثلث 

 باید حداقل دوقله متوالی و دو دره متوالی در اختیار داشته باشیم و از اتصال آنها به دوخط مورب و متقاطع برسیم.

 رهای رِنج و نوسانی و هنگامیکه بازار در فاز تثبیت قیمت قرار داشته باشد، ایجاد میگردد.در بازاالگوی مثلث معموال 

 

درهمان ود از هرطرف که شکسته بش سمت باال یا پایین شکسته بشود و الگوی مثلث میتواند به قانون الگوی مثلث متقارن :

 .میباشداندازه ارتفاع قاعده عمودی مثلث رابربا که اندازه آن حداقل ب را آغاز خواهد نمودبزرگی نسبتا حرکت جهت 

  

 
 

تشکیل الگوی مثلث را بر روی نمودار سهام وپترو مشاهده میکنید. همانطور که مالحظه میکنید شکسته شدن زیر  تصویردر 

 تومانی قیمت شده است : 55الگو باعث رشد 
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 الگوی مثلث افزایشی :

حالت خاصی از الگوی مثلث است با این تفاوت که اضالع آن بجای آنکه همگرا باشند بصورت واگرا تشکیل میشوند. این الگو 

معموال وجود هیجان و التهاب شدید در بازار را نشان میدهد و به همین دلیل نیز حرکت قیمت پس از شکسته شدن مثلث 

 معموال به مراتب شدیدتر خواهد بود. 

 زیر تشکیل الگوی مثلث افزایشی را بر روی نمودار شاخص کل بورس ایران نمایش میدهد :تصویر 

 
 

 الگوی مثلث :منقضی شدن 

درصورتیکه شکسته شدن الگوی مثلث بیش از حد به درازا بکشد ، و قیمت وارد محدوده یک سوم پایانی مثلث بشود، درآنصورت 

. ودشو الگوی مثلث بطور کامل منقضی و بی اعتبار می میدهدالگو از دست  بازار به تدریج حساسیت خودش را نسبت به این

ابتدایی آن قرار داشته باشد. منقضی شدن الگوی مثلث اغلب  3/2در محدوده همواره باید ابراین نقطه شکست یک مثلث بن

 منجر به ایجاد یک بازار رنج و راکد خواهد شد.

 
 روش معامله گری بر روی الگوی مثلث :

سپس  .ثبت میکنیم زیر آخرین درهدر  Sell Stop سفارش یک بطور همزماندر باالی آخرین قله و Buy Stopیک سفارش 

ه را در معاملحد ضرر هر منتظر میمانیم تا اگر هریک از دو معامله فوق فعال بشود بالفاصله معامله دیگر را کنسل می نماییم. 

رای حدسود ب فرو برود.درون بدنه مثلث  مجددا بهقیمت نباید شکسته بشود گر مثلث زیرا احوالی نقطه وسط مثلث قرار میدهیم 

 نیز از اندازه ارتفاع عمودی قاعده مثلث استفاده می کنیم. 
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 :( Falg)الگوی پرچم 

یباشد. محدودا دو الی سه برابر اندازه مثلث پرچم اندازه میله  میشود.الگوی پرچم از یک بخش مثلثی و از یک میله بلند تشکیل 

ه الگوی پرچم در میاندر یک روندصعودی، بعنوان مثال  ،بصورت یک الگوی ادامه دهنده ایفای نقش میکند الگوی پرچم اغلب

 :یکنیدم بر روی سهام وسپه مشاهده در تصویر زیر تشکیل الگوی پرچم رامیشود. به سمت باال شکسته ظاهر گشته و نهایتا  روند

 
: قسمت مثلثی شکل پرچم میتواند در برخی از مواقع تبدیل به یک مستطیل یا متوازی االضالع بشود. بهرحال نکته مهم نکته 

 این است که الگوی پرچم درواقع آغاز فاز تثبیت قیمت را پس از یک جهش قدرتمند نمایش میدهد.

ه ، اما تجربه نشان میدهد کمیشودبرده  نامدراغلب منابع تکنیکال از الگوی پرچم صرفا بعنوان یک الگوی ادامه دهنده  نکته :

یا  مت مثلثیقساگر شیب یتواند نقش یک الگوی بازگشتی را نیز ایفا نماید. به نظر میرسد که مدر برخی از مواقع الگوی پرچم 

یتا احتمال شکسته شدن پرچم به سمت پایین بیشتر خواهد بود. بعبارت بهتر معموال پرچم به سمت باال باشد، نهامستطیلی 

 الگوی پرچم برخالف جهت شیب قسمت مثلثی یا مستطیلی خودش شکسته میشود. 

 
 ( :Descending Triangle( و مثلث نزولی)Accending Triangleالگوی مثلث صعودی)

لگوی مثلث هستند با این تفاوت که یکی از اضالع آنها بصورت کامال افقی تشکیل الگوهای مثلث صعودی و نزولی مشابه همان ا

خورد ی برسطح حمایت یا مقاومت مستحکمبادر میانه یک روند معموال هنگامی ایجاد میشوند که قیمت میگردد. این دو الگو 

حمایت/مقاومت میباشد. الگوهای مثلث همان سطح اصابت با بخش مسطح این مثلثها نمایش دهنده  نماید. به عبارت بهتر

 میکنند. ا بعنوان الگوهای ادامه دهنده ایفای نقشصعودی و نزولی صرف
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