
کاربرد عملی تحلیل تکنیکال در بازار کاربرد عملی تحلیل تکنیکال در بازار 
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گاهی  سطحسطح  افزایشافزایش  برایبرای  کهکه  استاست  تجاری تجاری   سامانهسامانه  یکیک  ایناین
ٓ
گاهیا
ٓ
  ))  ط1ط1  ،،  ارز ارز   ،،    سهامسهام  ((  بورسبورس  کاربرانکاربران  دانشدانش  وو  ا

غاز  زمینهزمینه  ایناین  ارار  رارا  خودخود  تحقیقاتیتحقیقاتی  مراحلمراحل  وو    ..  شدشد  اندازی اندازی   راهراه  ۱۳۹۱۱۳۹۱  سالسال  اواسطاواسط  ازاز
ٓ
غازا
ٓ
غاز  زمینهزمینه  ایناین  ارار  رارا  خودخود  تحقیقاتیتحقیقاتی  مراحلمراحل  وو    ..  شدشد  اندازی اندازی   راهراه  ۱۳۹۱۱۳۹۱  سالسال  اواسطاواسط  ازاز  بهرهبهره  بابا  وو  کردکرد  ا
ٓ
غازا
ٓ
  بهرهبهره  بابا  وو  کردکرد  ا

  ..  دارددارد  برمیبرمی  کشور کشور   دردر  بورسبورس  ترویجترویج  وو  اعت1اعت1  جهتجهت  دردر  نونو  گامیگامی  داخلیداخلی  وو  خارجیخارجی  اساتیداساتید  ازاز  گیری گیری 

گهی  ازاز  بیشتربیشتر  دیگراندیگران  بهبه  کاربرانکاربران  هایهای  توصیهتوصیه  شاهدیمشاهدیم  اینکهاینکه  ازاز  خرسندیمخرسندیم
ٓ
گهیا
ٓ
  باعثباعث  ماما  تبلیغاتیتبلیغاتی  هایهای  ا

      ..  استاست  شدهشده  کاربرانکاربران  وو  گذارانگذاران  سرمایهسرمایه  جذبجذب

        

علی حيدریعلی حيدری

http://abcbourse.ir/


گفتار نگارنده گفتار نگارنده 

  وو  ديدارديدار  سرمايهسرمايه  بازاربازار  گرانگران  معاملهمعامله  وو  گذارانگذاران  سرمايهسرمايه  برخیبرخی  بابا  کهکه  اخيراخير  ساليانساليان  طیطی  دردر
  خوبیخوبی  بهبه  رارا  تکنيکالتکنيکال  تحليلتحليل  عزيزانعزيزان  ازاز  بسياریبسياری  کهکه  رسيدمرسيدم  نتيجهنتيجه  بدينبدين  داشتمداشتم  گفتگوگفتگو

  تحليلتحليل  مختلفمختلف  ابعادابعاد  وو  اشکالاشکال  ازاز  جامعجامع  شناختشناخت  واقعیواقعی  بازاربازار  دردر  ولیولی  داننددانند  میمی

  ))  بازاربازار  دردر  تکنيکالتکنيکال  تحليلتحليل    عملیعملی  کاربردکاربرد  ((  بندهبنده  اولاول  کتابکتاب  ..  ندارندندارند  تکنيکالتکنيکال

  بهبه  رارا  آنآن  کردمکردم  ت,شت,ش  کهکه  استاست    سرمايهسرمايه  بازاربازار  ازاز  شخصیشخصی  برداشتھایبرداشتھای  وو  تجربياتتجربيات  بهبه  رارا  آنآن  کردمکردم  ت,شت,ش  کهکه  استاست    سرمايهسرمايه  بازاربازار  ازاز  شخصیشخصی  برداشتھایبرداشتھای  وو  تجربياتتجربيات

  وو  نظراتنظرات  نخستنخست  گامگام  ايناين  دردر  کهکه  استاست  اميداميد  ..  کنمکنم  ارائهارائه  عزيزانعزيزان  شماشما  بهبه  سادهساده  زبانزبان
    ..  باشدباشد  مکملمکمل  شماشما  پيشنھاداتپيشنھادات

  ارائهارائه  رارا  خودخود  تحليلھایتحليلھای  وو  نظراتنظراتcomcom..@gmail@gmail2121aliheidarialiheidari  ايميلايميل  طريقطريق  ازاز

                                                                ..  کنيدکنيد

  سپاسسپاس  بابا                                                                                                                                                                        

حيدریحيدری  علیعلی                                    
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اصول کلی و پایه ای تحلیل تکنیکالاصول کلی و پایه ای تحلیل تکنیکالاصول کلی و پایه ای تحلیل تکنیکالاصول کلی و پایه ای تحلیل تکنیکالاصول کلی و پایه ای تحلیل تکنیکالاصول کلی و پایه ای تحلیل تکنیکالاصول کلی و پایه ای تحلیل تکنیکالاصول کلی و پایه ای تحلیل تکنیکال

  
  . . همه عوامل اقتصادی در قیمت ها ی بازار مستتر بوده و در این قیمت ها منعکس شده اندهمه عوامل اقتصادی در قیمت ها ی بازار مستتر بوده و در این قیمت ها منعکس شده اند��

  

  قیمت ها بر اساس روند های مشخص حرکت می کنند و این روند ها ادامه می یابندقیمت ها بر اساس روند های مشخص حرکت می کنند و این روند ها ادامه می یابند��

    

  ..بازار معموS رفتار های خود را تکرار می کند بازار معموS رفتار های خود را تکرار می کند ��

  

        تعریف تحلیل تکنیکالتعریف تحلیل تکنیکالتعریف تحلیل تکنیکالتعریف تحلیل تکنیکالتعریف تحلیل تکنیکالتعریف تحلیل تکنیکالتعریف تحلیل تکنیکالتعریف تحلیل تکنیکال��

  بررسی رفتار قیمت دارایــی مالی با توجه به وضعیت عرضه و تقاضابررسی رفتار قیمت دارایــی مالی با توجه به وضعیت عرضه و تقاضا��

  

ینده ��
ٓ
ینده بررسی تغییرات قیمت و حجم معام1ت و پیش بینی گرایش احتمالی قیمت ها در ا
ٓ
بررسی تغییرات قیمت و حجم معام1ت و پیش بینی گرایش احتمالی قیمت ها در ا

حيدریحيدریعلی علی 
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انواع نمودار هاانواع نمودار ها

  

  نمودار خطی نمودار خطی ��

  نمودار میله ای نمودار میله ای ��  نمودار میله ای نمودار میله ای ��

  نمودار شمعی نمودار شمعی ��

    نمودار نقطه و رقمنمودار نقطه و رقم��

علی حيدریعلی حيدری
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نمودار خطینمودار خطی

  قيمتقيمت  نوساناتنوسانات  نمايشنمايش  برایبرای  نمودارنمودار  ترينترين  سادهساده  وو  ترينترين  ابتدايیابتدايی��
  شکلشکل  خطیخطی  منحنیمنحنی  ،،  پايانیپايانی  قيمتقيمت  پيوستنپيوستن  ھمھم  بهبه  ازاز  باشد،باشد،  میمی
..  گويندگويند  خطیخطی  نمودارنمودار  آنآن  بهبه  کهکه  گيردگيرد  میمی

قيمت

علی حيدریعلی حيدریزمان
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نمودار میله اینمودار میله ای

  بهبه  پايانیپايانی  قيمتقيمت  وو  آغازينآغازين  قيمتقيمت  ،،  ترينترين  پايينپايين  ،،  با5ترينبا5ترين  نمايشنمايش��
..  باشدباشد  میمی  ایای  ميلهميله  صورتصورت

با5ترين قيمت
high

قيمت آغازين

پايين ترين قيمت

قيمت پايانی

Open

close

Low
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    نمودار شمعینمودار شمعی

غازین،  قیمتقیمت��
ٓ
غازین،ا
ٓ
  نماینمای  توسطتوسط  ))  پایانیپایانی  ((  شدنشدن  بستهبسته  قیمتقیمت  وو  قیمتقیمت  ترینترین  پایینپایین  ،،  قیمتقیمت  باSترینباSترین  ا

..  شودشود  میمی  دادهداده  نمایشنمایش  شکلشکل  شمعیشمعی

سايه High
high

بدنه

سايه

Open

Low

close open

close

Low

high
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هاي دوجيهاي دوجي  ها دركندلها دركندل  تفسيرسايهتفسيرسايه

  ازاز  حاكيحاكي  صعوديصعودي  روندروند  دردر  بلندبلند  باSيــيباSيــي  سايهسايه��

  ..  استاست  خريدارانخريداران  قدرتقدرت  شدنشدن  ضعيفضعيف

  ازاز  نشاننشان  باشدباشد  بيشتربيشتر  باSيــيباSيــي  سايهسايه  طولطول  هرچههرچه��

..    مي باشدمي باشد  فروشندگانفروشندگان  بيشتربيشتر  قدرتقدرت ..    مي باشدمي باشد  فروشندگانفروشندگان  بيشتربيشتر  قدرتقدرت

دوجي سنگ قبر
Gravestone Doji

علی حيدریعلی حيدری
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هاي دوجيهاي دوجي  ها دركندلها دركندل  تفسيرسايهتفسيرسايه

  بهبه  ازاز  حاكيحاكي  نزولينزولي  روندروند  دردر  بلندبلند  پايينيپاييني  سايهسايه��

  ..  باشدباشد  ميمي  فروشندگانفروشندگان  قدرتقدرت  رفتنرفتن  تحليلتحليل

  قدرتقدرت  ازاز  نشاننشان  باشدباشد  بلند تربلند تر  سايهسايه  چهچه  هرهر  ��

  ..  باشدباشد  ميمي  خريداري خريداري   بيشتربيشتر  ..  باشدباشد  ميمي  خريداري خريداري   بيشتربيشتر

دوجي سنجاقكي 
Dragonfly Doji

علی حيدریعلی حيدری
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   Hammer   Hammer) ) افزايشيافزايشي((چکشیچکشی

  بدنهبدنه  طولطول  برابربرابر  دودو  حداقلحداقل  پایینیپایینی  سایهسایه  طولطول��

  باشدباشد  شمعشمع

  ..  باشدباشد  سفیدسفید  یایا  سیاهسیاه  تواندتواند  میمی  اصلیاصلی  بدنهبدنه��

  بهبه  سپسسپس  نمودهنموده  افتافت  قیمت هاقیمت ها  دورهدوره  یکیک  طیطی��  بهبه  سپسسپس  نمودهنموده  افتافت  قیمت هاقیمت ها  دورهدوره  یکیک  طیطی��

  بازباز  قیمتقیمت  نزدیکینزدیکی  دردر  وو  کردهکرده  رشدرشد  سرعتسرعت

..  شودشود  میمی  بستهبسته  شدنشدن

علی حيدریعلی حيدری
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Bullish EngulfingBullish Engulfingالگوی پوششی افزایشی الگوی پوششی افزایشی 

  سطحیسطحی  دردر  قیمت هاقیمت ها  کهکه  می گیردمی گیرد  شکلشکل  زمانیزمانی��

  بازباز  قبلقبل  دورهدوره  شدنشدن  بستهبسته  قیمتقیمت  ازاز  پایین ترپایین تر

  شدنشدن  بازباز  قیمتقیمت  ازاز  باSترباSتر  قیمتیقیمتی  دردر  وو  شدهشده

  ..  شودشود  بستهبسته  قبلقبل  دورهدوره

 
ً
 کام1
ً
کام1

  ..  شودشود  بستهبسته  قبلقبل  دورهدوره

   رارا  سیاهسیاه  بدنهبدنه  سفیدسفید  بدنهبدنه��
ً
 کام1
ً
  پوششپوشش  تحتتحت  کام1

..  استاست  دادهداده  قرارقرار

علی حيدریعلی حيدری
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TweezerTweezerدو شمع دارای کـف یکسان     دو شمع دارای کـف یکسان     دو شمع دارای کـف یکسان     دو شمع دارای کـف یکسان     دو شمع دارای کـف یکسان     دو شمع دارای کـف یکسان     دو شمع دارای کـف یکسان     دو شمع دارای کـف یکسان      bottombottom

    استاست  یکسانیکسان  دورهدوره  دودو  طیطی  قیمتقیمت  ترینترین  پایینپایین��

..    

  سایهسایه  طولطول  سفیدسفید  ،،  سیاهسیاه  بدنهبدنه  بهبه  توجهتوجه  هیچهیچ��

  شودشود  نمینمی  هاها  شودشود  نمینمی  هاها

    بودنبودن  یکسانیکسان  استاست  مهممهم  کهکه  چیزی چیزی   تنهاتنها��

LOWLOW  می باشدمی باشد  ..

علی حيدریعلی حيدری
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Piercing LinePiercing Lineالگوی سوزنی الگوی سوزنی 

  دورهدوره  قیمتقیمت  حداقلحداقل  ازاز  ترتر  پایینپایین  سطحیسطحی  دردر  قیمتقیمت��
  کندلکندل  بدنهبدنه  نیمهنیمه  ازاز  باSترباSتر  قیمتیقیمتی  دردر  وو  شدهشده  بازباز  قبلقبل
  ..  می شودمی شود  بستهبسته  قبلقبل  دورهدوره

   الگوالگو  ایناین��
ً
 صرفا
ً
  سیاهسیاه  شمعشمع  بدنهبدنه  یکیک  توالیتوالی  هنگامهنگام  دردر  صرفا

ید  وجودوجود  بهبه  رنگرنگ  سفیدسفید  شمعشمع  بدنهبدنه  یکیک  وو  رنگرنگ
ٓ
یدمی ا
ٓ
  می ا

رايش
ٓ
رايشا
ٓ
ا

ید  وجودوجود  بهبه  رنگرنگ  سفیدسفید  شمعشمع  بدنهبدنه  یکیک  وو  رنگرنگ
ٓ
یدمی ا
ٓ
  می ا

رايش  ايناين��
ٓ
رايشا
ٓ
  افزايشيافزايشي  بهبه  كاهشيكاهشي  روندروند  تغييرتغيير  ازاز  حاكيحاكي  ا
..  استاست

علی حيدریعلی حيدری
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MorningMorning  صبگاهیصبگاهی  ستارهستاره  الگویالگوی StarStar

  می گیردمی گیرد  شکلشکل  دورهدوره  سهسه  طیطی��

   شمعشمع  یکیک  اولاول  دورهدوره��
ً
 کام1
ً
  دیدهدیده  سیاهسیاه  بدنهبدنه  بابا  نزولینزولی  کام1

  می شودمی شود

  پایینپایین  سطحیسطحی  دردر    قیمتیقیمتی  شکافشکاف  بابا  قیمتقیمت  دومدوم  دورهدوره��

  ارتفاعارتفاع  می شودمی شود  بستهبسته  بازو بازو   قبلقبل  دورهدوره  LOWLOW  ازاز  ترتر  ارتفاعارتفاع  می شودمی شود  بستهبسته  بازو بازو   قبلقبل  دورهدوره  LOWLOW  ازاز  ترتر

  ))دوجیدوجی  شمعشمع  ((  استاست  کمکم  بدنهبدنه

  ازاز  باSترباSتر  وو  یابدیابد  میمی  افزایشافزایش  همچنانهمچنان  قیمتقیمت  سومسوم  دورهدوره��

شودشود  میمی  بستهبسته  اولاول  دورهدوره  شمعشمع  بدنهبدنه  نیمهنیمه
شکاف 

علی حيدریعلی حيدری
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Bullish Bullish DojiDojiالگوی ستاره دوجی افزایشی الگوی ستاره دوجی افزایشی الگوی ستاره دوجی افزایشی الگوی ستاره دوجی افزایشی الگوی ستاره دوجی افزایشی الگوی ستاره دوجی افزایشی الگوی ستاره دوجی افزایشی الگوی ستاره دوجی افزایشی  StarStar

  قیمتیقیمتی  شکافشکاف  یکیک  دومدوم  دورهدوره  وو  اولاول  دورهدوره  بینبین  ��

ید  بوجودبوجود
ٓ
یدمی ا
ٓ
  می ا

  

  خیلیخیلی  شدنشدن  بستهبسته  وو  بازباز  قیمتقیمت  دومدوم  دورهدوره  دردر��  خیلیخیلی  شدنشدن  بستهبسته  وو  بازباز  قیمتقیمت  دومدوم  دورهدوره  دردر��

باشدباشد  میمی  يكسانيكسان  يايا  نزدیکنزدیک  یکدیگریکدیگر  بهبه

شکاف

علی حيدریعلی حيدری
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Bullish Bullish                                 HaramiHaramiالگوی هارامی افزایشی         الگوی هارامی افزایشی         الگوی هارامی افزایشی         الگوی هارامی افزایشی         الگوی هارامی افزایشی         الگوی هارامی افزایشی         الگوی هارامی افزایشی         الگوی هارامی افزایشی         

نمودار شمعی یک دوره نسبت به دوره قبل نمودار شمعی یک دوره نسبت به دوره قبل ��

حالت محاطی پیدا می کند یعنی بدنه شمع حالت محاطی پیدا می کند یعنی بدنه شمع 

 در داخل بدنه شمع دوره 
ً
 در داخل بدنه شمع دوره دوره جاری کام1
ً
دوره جاری کام1

  قبلی قرار می گیردقبلی قرار می گیرد  قبلی قرار می گیردقبلی قرار می گیرد

در این حالت سیاه یا سفید بودن هر یک از در این حالت سیاه یا سفید بودن هر یک از ��

شمع ها مهم نیستشمع ها مهم نیست

علی حيدریعلی حيدری
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Bullish Bullish haramiharamiالگوی هارامی صلیبیالگوی هارامی صلیبیالگوی هارامی صلیبیالگوی هارامی صلیبیالگوی هارامی صلیبیالگوی هارامی صلیبیالگوی هارامی صلیبیالگوی هارامی صلیبی crosscross

  استاست  افزایشیافزایشی  هارامیهارامی  الگویالگوی  همانهمان  الگوالگو  ایناین��

  وو  بازباز  قیمتقیمت  دومدوم  دورهدوره  دردر  کهکه  تفاوتتفاوت  ایناین  بابا

))دوجیدوجی  شمعشمع  ((  استاست  یکسانیکسان  شدنشدن  بستهبسته
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 Bearish Bearishالگوهای شمعی کاهشی الگوهای شمعی کاهشی الگوهای شمعی کاهشی الگوهای شمعی کاهشی الگوهای شمعی کاهشی الگوهای شمعی کاهشی الگوهای شمعی کاهشی الگوهای شمعی کاهشی 

  می شوندمی شوند  دیدهدیده  افزایشیافزایشی  روندروند  پایانپایان  دردر��

غاز  وو  صعودیصعودی  روندروند  شدنشدن  معکوسمعکوس  دهندهدهنده  نشاننشان��
ٓ
غازا
ٓ
  استاست  نزولینزولی  روندروند  ا

شودشود  شناسایــیشناسایــی  بایدباید  صعودیصعودی  روندروند  یکیک  کاهشیکاهشی  الگوهایالگوهای  وقوعوقوع  ازاز  قبلقبل��

علی حيدریعلی حيدری
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ویزان
ٓ
ویزانالگوی مرد ا
ٓ
ویزانالگوی مرد ا
ٓ
ویزانالگوی مرد ا
ٓ
ویزانالگوی مرد ا
ٓ
ویزانالگوی مرد ا
ٓ
ویزانالگوی مرد ا
ٓ
ویزانالگوی مرد ا
ٓ
Hanging man patternHanging man patternالگوی مرد ا

  سقوطسقوط  دورهدوره  طولطول  دردر  گستردهگسترده  فروشفروش  اثراثر  دردر  قیمتقیمت��
  می کندمی کند  رشدرشد  دوبارهدوباره  ،،  دورهدوره  اواخراواخر  دردر  امااما  می کندمی کند

�� 
ً
Sمعمو 
ً
Sیــی  سایهسایه  معموSیــیباSاستاست  کوتاهکوتاه  با  

  دهندهدهنده  نشاننشان  وو  می شودمی شود  دیدهدیده  صعودیصعودی  روندروند  دردر��
  شودشود  دیدهدیده  نزولینزولی  روندروند  دردر  اگراگر  ،،  استاست  روندروند  برگشتبرگشت  شودشود  دیدهدیده  نزولینزولی  روندروند  دردر  اگراگر  ،،  استاست  روندروند  برگشتبرگشت
  می شودمی شود  نامیدهنامیده  چکشیچکشی  الگویالگوی

رایش  ایناین��
ٓ
رایشا
ٓ
  روندروند  تغییرتغییر  دهندهدهنده  نشاننشان  هموارههمواره  شمعیشمعی  ا
استاست
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                Bearish engulfingBearish engulfingالگوی پوششی نزولیالگوی پوششی نزولیالگوی پوششی نزولیالگوی پوششی نزولیالگوی پوششی نزولیالگوی پوششی نزولیالگوی پوششی نزولیالگوی پوششی نزولی

   اولاول  دورهدوره  شمعیشمعی  نمودارنمودار��
ً
 کام1
ً
  بدنهبدنه  توسطتوسط  کام1

  می شودمی شود  احاطهاحاطه  جاری جاری   دورهدوره  شمعشمع  رنگرنگ  سیاهسیاه

   الگوالگو  ایناین  دردر��
ً
 صرفا
ً
  وو  بودهبوده  مهممهم  بدنه هابدنه ها  صرفا

  قرارقرار  توجهتوجه  موردمورد  پایینیپایینی  وو  باSیــیباSیــی  سایه هایسایه های  قرارقرار  توجهتوجه  موردمورد  پایینیپایینی  وو  باSیــیباSیــی  سایه هایسایه های

..نمی گیرندنمی گیرند

علی حيدریعلی حيدری
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TweezerTweezerدو شمع با نقاط اوج یکساندو شمع با نقاط اوج یکساندو شمع با نقاط اوج یکساندو شمع با نقاط اوج یکساندو شمع با نقاط اوج یکساندو شمع با نقاط اوج یکساندو شمع با نقاط اوج یکساندو شمع با نقاط اوج یکسان top top 

  دورهدوره  دودو  قیمت هایقیمت های  باSترینباSترین  الگوالگو  ایناین  دردر��

   متوالیمتوالی
ً
 تقریبا
ً
  می شودمی شود  یکسانیکسان  تقریبا

  هیچهیچ  هاها  سایهسایه  طولطول  وو  هاها  شمعشمع  بدنهبدنه  شکلشکل��

..  نداردندارد  الگوالگو  ایناین  بربر  تاثیری تاثیری  ..  نداردندارد  الگوالگو  ایناین  بربر  تاثیری تاثیری 
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پوششی از ابر تیرهپوششی از ابر تیرهپوششی از ابر تیرهپوششی از ابر تیرهپوششی از ابر تیرهپوششی از ابر تیرهپوششی از ابر تیرهپوششی از ابر تیره

 Dark cloud cover Dark cloud cover))))))))نزولينزولينزولينزولينزولينزولينزولينزولي((
  سطحیسطحی  دردر  قیمتقیمت  کهکه  می گیردمی گیرد  شکلشکل  زمانیزمانی��

  وو  شدهشده  بازباز  قبلقبل  دورهدوره  قیمتقیمت  بیشترینبیشترین  ازاز  باSترباSتر
  نیمهنیمه  ازاز  ترتر  پایینپایین  قیمتیقیمتی  دردر  کاهشکاهش  ازاز  پسپس

  شودشود  بستهبسته  قبلقبل  دورهدوره  شمعشمع  بدنهبدنه  ارتفاعارتفاع

  بدنهبدنه  وو  سفیدسفید  قبلقبل  دورهدوره  شمعشمع  بدنهبدنه  هموارههمواره��  بدنهبدنه  وو  سفیدسفید  قبلقبل  دورهدوره  شمعشمع  بدنهبدنه  هموارههمواره��
می باشدمی باشد  سیاهسیاه  جاری جاری   دورهدوره  شمعشمع
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                UpsideUpside--gap two crowsgap two crowsدو ک1غ سیاه دو ک1غ سیاه دو ک1غ سیاه دو ک1غ سیاه دو ک1غ سیاه دو ک1غ سیاه دو ک1غ سیاه دو ک1غ سیاه 

  دورهدوره  دودو  طیطی  قیمتقیمت  افزایشافزایش  دورهدوره  یکیک  ازاز  پسپس��
  رسیدهرسیده  مقاومتمقاومت  خطخط  بهبه  قیمتقیمت  حداکـثرحداکـثر  متوالیمتوالی

ن  ازاز  نتواندنتواند  ولیولی
ٓ
نا
ٓ
  ازاز  پسپس  الگوالگو  ایناین  دردر  کندکند  عبور عبور   ا

  بدنهبدنه  بابا  متوالیمتوالی  شمعشمع  دودو  سفید،سفید،  بدنهبدنه  بابا  شمعیشمعی
ید  بوجودبوجود  سیاهسیاه

ٓ
یدمی ا
ٓ
  می ا

شکاف 
ید  بوجودبوجود  سیاهسیاه

ٓ
یدمی ا
ٓ
  می ا

  باSترباSتر  فضایــیفضایــی  دردر  بایدباید  میانیمیانی  شمعشمع  سیاهسیاه  بدنهبدنه��
شودشود  ایجادایجاد  نخستیننخستین  شمعشمع  سفیدسفید  بدنهبدنه  ازاز
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 Evening star Evening starستاره شامگاهیستاره شامگاهی

��  
  گيردگيرد  ميمي  شكلشكل  دورهدوره  سهسه  طيطي��

  اولاول  دورهدوره  قيمتقيمت  دورهدوره  ازاز  باSترباSتر  قيمتقيمت  ،،  دومدوم  دورهدوره  دردر��

  شودشود  ميمي  بستهبسته  كاهشكاهش  كميكمي  بابا  امااما  شدهشده  بازباز

  نيمهنيمه  ترازتراز  پايينپايين  بايدبايد  سومسوم  دورهدوره  شدنشدن  بستهبسته  قيمتقيمت��

  باشدباشد  اولاول  دورهدوره  شمعشمع  بدنهبدنه

شكاف

  باشدباشد  اولاول  دورهدوره  شمعشمع  بدنهبدنه

  ازاز  هاها  قيمتقيمت  روندروند  تغييرتغيير  دهندهدهنده  نشاننشان  الگوالگو  ايناين��

استاست  نزولينزولي  بهبه  صعوديصعودي
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Bearish Bearish dojidojiستاره دوجي نزوليستاره دوجي نزولي starstar

  كهكه  يابديابد  ميمي  افزايشافزايش    اياي  گونهگونه  بهبه  دورهدوره  يكيك  قيمتقيمت��

ن  بينبين  قيمتيقيمتي  شكافشكاف  وو  فاصلهفاصله
ٓ
نا
ٓ
  ايجادايجاد  دورهدوره  دودو  ا

  شودشود  ميمي

  يكسانيكسان  دومدوم  دورهدوره  دردر  شدنشدن  بستهبسته  وو  بازباز  قيمتقيمت��
شكاف

  يكسانيكسان  دومدوم  دورهدوره  دردر  شدنشدن  بستهبسته  وو  بازباز  قيمتقيمت��

استاست

علی حيدریعلی حيدری
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Bearish Bearish haramiharamiهارامي نزولي هارامي نزولي 

  محدودهمحدوده  داخلداخل  دردر  دورهدوره  يكيك  شدنشدن  بستهبسته  وو  بازباز  قيمتقيمت��

  گيردگيرد  ميمي  قرارقرار  قبلقبل  دورهدوره  شدنشدن  بستهبسته  وو  بازباز  قيمتقيمت

  دورهدوره  دودو  ازاز  هريكهريك  دردر  سفيدسفيد  يايا  سياهسياه  بدنهبدنه  ازاز  مستقلمستقل��

  گيردگيرد  ميمي  شكلشكل  هاراميهارامي  الگويالگوي

  دومدوم  دورهدوره  شدنشدن  بستهبسته  وو  بازباز  قيمتقيمت  صورتي كهصورتي كه  دردر��  دومدوم  دورهدوره  شدنشدن  بستهبسته  وو  بازباز  قيمتقيمت  صورتي كهصورتي كه  دردر��

رايش  باشندباشند  يكسانيكسان
ٓ
رايشا
ٓ
crosscross((  صليبيصليبي  هاراميهارامي  ا

haramiharami((  شودشود  ميمي  ناميدهناميده

ھارمي صليبيھارامي نزولي

علی حيدریعلی حيدری
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shooting starshooting starالگوي ستاره  دنباله دار الگوي ستاره  دنباله دار 

  برابربرابر  دودو  وحداقلوحداقل  پايينيپاييني  سايهسايه  ازاز  بلندبلند  ،،  باSيــيباSيــي  سايهسايه��

ن  بدنهبدنه
ٓ
نا
ٓ
  باشدباشد  ميمي  ا

  استاست  نزديكنزديك  همهم  بهبه  شدنشدن  بستهبسته  وو  بازباز  قيمتقيمت��

  

  نداردندارد  چندانيچنداني  اهميتاهميت  بدنهبدنه  رنگرنگ��  نداردندارد  چندانيچنداني  اهميتاهميت  بدنهبدنه  رنگرنگ��

  نزولينزولي  روندروند  شروعشروع  ازاز  حاكيحاكي  صعوديصعودي  روندروند  انتهايانتهاي  دردر��

استاست
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Bearish meeting linesBearish meeting linesالگوي ت1قي نزولي الگوي ت1قي نزولي الگوي ت1قي نزولي الگوي ت1قي نزولي الگوي ت1قي نزولي الگوي ت1قي نزولي الگوي ت1قي نزولي الگوي ت1قي نزولي 

  دورهدوره  شدنشدن  بازباز  قيمتقيمت  كهكه  مي گيردمي گيرد  شكلشكل  زمانيزماني��

  قبلقبل  دورهدوره  معام1تمعام1ت  قيمتقيمت  محدودهمحدوده  ازاز  جاري جاري 

  بهبه  نزديكنزديك  قيمتيقيمتي  دردر  نهايتنهايت  دردر  وو  بوده،بوده،  باSترباSتر

  ))شدنشدن  بستهبسته  قيمتقيمت  ((  قيمتقيمت  حداكـثرحداكـثر  ))شدنشدن  بستهبسته  قيمتقيمت  ((  قيمتقيمت  حداكـثرحداكـثر

شودشود  بستهبسته  قبلقبل  دورهدوره  معام1تمعام1ت
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الگوهاي اصلي ادامه دار روند الگوهاي اصلي ادامه دار روند 

  باشدباشد  ميمي  جاري جاري   روندروند  ادامهادامه  ازاز  حاكيحاكي  الگوالگو  ايناين��

  

  صعوديصعودي  روندروند  دردر  اگراگر  وو  هاها  قيمتقيمت  كاهشكاهش  ادامهادامه  ازاز  حاكيحاكي  شودشود  ديدهديده  نزولينزولي  روندروند  دردر  اگراگر��

باشدباشد  ميمي  هاها  قيمتقيمت  افزايشافزايش  ادامهادامه  ازاز  نشاننشان  شودشود  ديدهديده
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WindowWindowالگوي ادامه دار پنجره الگوي ادامه دار پنجره الگوي ادامه دار پنجره الگوي ادامه دار پنجره الگوي ادامه دار پنجره الگوي ادامه دار پنجره الگوي ادامه دار پنجره الگوي ادامه دار پنجره 

  نمودارنمودار  رويروي  بربر  خاليخالي  فضايفضاي  يكيك  واقعواقع  دردر  پنجرهپنجره  يكيك��

  هيچهيچ  قيمتقيمت  ازاز  اياي  محدودهمحدوده((گرددگردد  محسوب ميمحسوب مي  شمعيشمعي

  ))گيردگيرد  نمينمي  صورتصورت  اياي  معاملهمعامله

  مقاومتمقاومت  وو  حمايتحمايت  نقشنقش  قيمتي،قيمتي،  شكافشكاف  ايناين  واقعواقع  دردر��

  كنندكنند  ميمي  ايفاايفا  رارا  كنندكنند  ميمي  ايفاايفا  رارا

  وو  هاها  قيمتقيمت  افزايشافزايش  ادامهادامه  ازاز  حاكيحاكي  صعوديصعودي  روندروند  دردر��

باشدباشد  ميمي  قيمتقيمت  كاهشكاهش  ادامهادامه  ازاز  نشاننشان  نزولينزولي  روندروند  دردر
شكاف يا پنجره

شكاف يا پنجره
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الگوي فاصله تاسوكي در روند افزايشيالگوي فاصله تاسوكي در روند افزايشيالگوي فاصله تاسوكي در روند افزايشيالگوي فاصله تاسوكي در روند افزايشيالگوي فاصله تاسوكي در روند افزايشيالگوي فاصله تاسوكي در روند افزايشيالگوي فاصله تاسوكي در روند افزايشيالگوي فاصله تاسوكي در روند افزايشي

                Upside Upside tasukitasuki GapGap
      گيردگيرد  ميمي  شكلشكل  متواليمتوالي  دورهدوره  سهسه  طيطي��

  ((باشدباشد  ميمي  شدنشدن  بازباز  ازاز  باSترباSتر    شدنشدن  بستهبسته  قيمتقيمت  اولاول  دورهدوره  دردر��
  ))شمع افزايشيشمع افزايشي

  دورهدوره  معام1تمعام1ت  محدودهمحدوده  ازاز  باSترباSتر  شدنشدن  بازباز  قيمتقيمت  دوم،دوم،  دورهدوره  دردر��
  شودشود    ميمي  بستهبسته  باSترباSتر  قيمتيقيمتي  دردر  وو  شدهشده  بازباز  اولاول

    اصلياصلي  بدنهبدنه  ارتفاعارتفاع  دردر  اياي  محدودهمحدوده  دردر  هاها  قيمتقيمت  سومسوم  دورهدوره  دردر��    اصلياصلي  بدنهبدنه  ارتفاعارتفاع  دردر  اياي  محدودهمحدوده  دردر  هاها  قيمتقيمت  سومسوم  دورهدوره  دردر��
  دردر  كاهشكاهش  ايناين  امااما  يابديابد  ميمي  كاهشكاهش  سپسسپس  شدهشده  بازباز  دومدوم  دورهدوره  شمعشمع
  كندكند  پرپر  رارا  قيمتيقيمتي  شكافشكاف  كهكه  نيستنيست  حديحدي

كندكند  ميمي  رفتاررفتار  حمايتحمايت  خطخط  يكيك  مانندمانند  دومدوم  وو  اولاول  دورهدوره  بينبين  فاصلهفاصله��

شكاف
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اياياياياياياياي  روند افزايشي با وقفه موقتي سه مرحلهروند افزايشي با وقفه موقتي سه مرحلهروند افزايشي با وقفه موقتي سه مرحلهروند افزايشي با وقفه موقتي سه مرحلهروند افزايشي با وقفه موقتي سه مرحلهروند افزايشي با وقفه موقتي سه مرحلهروند افزايشي با وقفه موقتي سه مرحلهروند افزايشي با وقفه موقتي سه مرحله

Rising three methods Rising three methods 

  وجودوجود  بهبه  بيشتربيشتر  هايهاي  دورهدوره  حتيحتي  يايا  متواليمتوالي  دورهدوره  ۵۵  طيطي��

يد  ميمي
ٓ
يدا
ٓ
  ا

  همراههمراه  توجهتوجه  قابلقابل  قيمتقيمت  افزايشافزايش  يكيك  بابا  اولاول  دورهدوره��

  ))رنگرنگ  سفيدسفيد  بلندبلند  شمعشمع  ((  استاست

  يايا  سياهسياه  كوتاهكوتاه  بدنهبدنه  بابا  هايــيهايــي  شمعشمع  متواليمتوالي  دورهدوره  سهسه  طيطي��  يايا  سياهسياه  كوتاهكوتاه  بدنهبدنه  بابا  هايــيهايــي  شمعشمع  متواليمتوالي  دورهدوره  سهسه  طيطي��

يد    ميمي  بوجودبوجود  سفيدسفيد
ٓ
يدا
ٓ
   قيمتقيمت  سپسسپس  ا

ً
 مجددا
ً
  قابلقابل  افزايشافزايش  مجددا

  كندكند  ميمي  دنبالدنبال  رارا  اياي  توجهتوجه

..  یابدیابد  میمی  ادامهادامه  دوبارهدوباره  قيمتقيمت  افزايشيافزايشي  روندروند��
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اياياياياياياياي  روند كاهشي با وقفه موقتي سه مرحلهروند كاهشي با وقفه موقتي سه مرحلهروند كاهشي با وقفه موقتي سه مرحلهروند كاهشي با وقفه موقتي سه مرحلهروند كاهشي با وقفه موقتي سه مرحلهروند كاهشي با وقفه موقتي سه مرحلهروند كاهشي با وقفه موقتي سه مرحلهروند كاهشي با وقفه موقتي سه مرحله

Falling three methods Falling three methods 

��
  بابا  شمعشمع  يكيك  ازاز  پسپس  كهكه  گيردگيرد  ميمي  شكلشكل  زمانيزماني  الگوالگو  ايناين��

  كوتاهكوتاه  هايهاي  بدنهبدنه  بابا  شمعشمع  چندچند  يايا  سهسه  ،،  سياهسياه  بلندبلند  بدنهبدنه

ید  میمی  وجودوجود  بهبه  سفيدسفيد  يايا  سياهسياه
ٓ
یدا
ٓ
  ..  ا

خر  دورهدوره  دردر  نهايتنهايت  دردر��
ٓ
خرا
ٓ
  ميمي  سقوطسقوط  حديحدي  بهبه  قيمتقيمت  ا

  بستهبسته  اولاول  دورهدوره  شدنشدن  بستهبسته  قيمتقيمت  ترازتراز  پايينپايين  كهكه  كنندكنند  بستهبسته  اولاول  دورهدوره  شدنشدن  بستهبسته  قيمتقيمت  ترازتراز  پايينپايين  كهكه  كنندكنند

  شودشود    ميمي

  كاهشكاهش  تداومتداوم  وو  نزولينزولي  روندروند  ادامهادامه  دهندهدهنده  نشاننشان��

  ..  استاست  هاها  قيمتقيمت
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رايش
ٓ
رايشبه دنبال روند رفتن با استفاده از ا
ٓ
هاي شمعيهاي شمعي  به دنبال روند رفتن با استفاده از ا

رايش  
ٓ
رايشبه حداكـثررساندن سود با ا
ٓ
هاي شمعيهاي شمعي  به حداكـثررساندن سود با ا

  نقطهنقطه  جاري جاري   شمعشمع  مادامي كهمادامي كه  افزايشيافزايشي  روندروند  دردر��

  قبلقبل  دورهدوره  شمعشمع  بهبه  نسبتنسبت  جديديجديدي  باSيباSي

  داشتداشت  خواهدخواهد  ادامهادامه  افزايشيافزايشي  روندروند    بسازدبسازد

  بهبه  جاري جاري   دورهدوره  شمعشمع  كهكه  زمانيزماني  افزايشيافزايشي  روندروند  دردر��  بهبه  جاري جاري   دورهدوره  شمعشمع  كهكه  زمانيزماني  افزايشيافزايشي  روندروند  دردر��

  جايجاي  برسدبرسد  قبلقبل  دورهدوره  قيمتقيمت  ترينترين  پايينپايين

    دارددارد  نگرانينگراني
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رايش
ٓ
رايشبه دنبال روند رفتن با استفاده از ا
ٓ
    هاي شمعيهاي شمعي  به دنبال روند رفتن با استفاده از ا

رايش
ٓ
رايشبه حداكـثررساندن سود با ا
ٓ
هاي شمعيهاي شمعي  به حداكـثررساندن سود با ا

  نقطهنقطه  جاري جاري   شمعشمع  مادامي كهمادامي كه  كاهشيكاهشي  روندروند  دردر��

  قبلقبل  دورهدوره  شمعشمع  بهبه  نسبتنسبت  جديديجديدي  پايينپايين

  داشتداشت  خواهدخواهد  ادامهادامه  كاهشيكاهشي  روندروند    بسازدبسازد

  بهبه  جاري جاري   دورهدوره  شمعشمع  كهكه  زمانيزماني  كاهشيكاهشي  روندروند  دردر��  بهبه  جاري جاري   دورهدوره  شمعشمع  كهكه  زمانيزماني  كاهشيكاهشي  روندروند  دردر��

  نگرانينگراني  جايجاي  برسدبرسد  قبلقبل  دورهدوره  قيمتقيمت  باSترينباSترين

  دارددارد
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::در جايــي به دنبال تغييرجهت روند باشيم كهدر جايــي به دنبال تغييرجهت روند باشيم كه

  ميمي  احاطهاحاطه  بلندبلند  هايهاي  سايهسايه  توسطتوسط  هاها  شمعشمع  بدنهبدنه��

  شودشود

  

��SمعموSترتر  كوتاهكوتاه  ها،ها،  سايهسايه  ازاز  هاها    شمعشمع    بدنهبدنه  معمو  ��SمعموSترتر  كوتاهكوتاه  ها،ها،  سايهسايه  ازاز  هاها    شمعشمع    بدنهبدنه  معمو  

  استاست

  

  امااما  نباشندنباشند  كوتاهكوتاه  هاها  شمعشمع  بدنهبدنه  استاست  ممكنممكن��

  باشدباشد  ميمي  بلندتربلندتر  هاها    سايهسايه
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علی حيدریعلی حيدری

http://abcbourse.ir/


علی حيدریعلی حيدری

http://abcbourse.ir/
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رايش ها 
ٓ
رايش ها الگوها و ا
ٓ
الگوها و ا

وقوع اين الگوها به مرور زمان و به تجربه ثابت شده استوقوع اين الگوها به مرور زمان و به تجربه ثابت شده است

      برگشتيبرگشتي  الگوهايالگوهاي��

  اگراگر  ((  باشدباشد  ميمي  روندروند  برگشتبرگشت  ازاز  حاكيحاكي  شوندشوند  ميمي  مشاهدهمشاهده  قيمتقيمت  نمودارنمودار  دردر  برگشتيبرگشتي  هايهاي  الگوالگو  صورتيكهصورتيكه  دردر

  ))شودشود  ميمي  صعوديصعودي  باشدباشد  نزولينزولي  اگراگر  وو  شودشود  ميمي  نزولينزولي  ،،  باشدباشد  صعوديصعودي  روندروند

  روندروند  داردار  ادامهادامه  هايهاي  الگوالگو��  روندروند  داردار  ادامهادامه  هايهاي  الگوالگو��

  اص1حياص1حي  هايهاي  روندروند  دردر  بيشتربيشتر  الگوهاالگوها  ايناين  واقعواقع  دردر  ..باشندباشند  ميمي  روندروند  ادامهادامه  وو  تداومتداوم  ازاز  حاكيحاكي  هاها  الگوالگو  ايناين

    شودشود  ميمي  مشاهدهمشاهده
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الگوهاي برگشتي الگوهاي برگشتي 

  كاهشيكاهشي  بهبه  افزايشيافزايشي  روندروند  تغييرتغيير  ::  سروشانهسروشانه��

      افزايشيافزايشي  بهبه  كاهشيكاهشي  روندروند  تغييرتغيير  ::  معكوسمعكوس  شانهشانه  وو  سرسر��

      كاهشيكاهشي  بهبه  افزايشيافزايشي  روندروند  تغييرتغيير  ::  قلوقلو  سهسه  وو  قلوقلو  دودو  هايهاي  سقفسقف��

    افزايشيافزايشي  بهبه  كاهشيكاهشي  روندروند  تغييرتغيير  ::قلوقلو  سهسه  وو  دوقلودوقلو  هايهاي  كـفكـف��

رايش
ٓ
رايشا
ٓ
ا

    افزايشيافزايشي  بهبه  كاهشيكاهشي  روندروند  تغييرتغيير  ::قلوقلو  سهسه  وو  دوقلودوقلو  هايهاي  كـفكـف��

رايش��
ٓ
رايشا
ٓ
  افزايشيافزايشي  هايهاي  روندروند  دردر  همهم  شوندشوند  ميمي  ديدهديده  كاهشيكاهشي  هايهاي  روندروند  دردر  همهم  ::  شكلشكل  VV  ا

  افزايشيافزايشي  هايهاي  روندروند  دردر  همهم  شوندشوند  ميمي  ديدهديده  كاهشيكاهشي  هايهاي  روندروند  دردر  همهم  ::كليديكليدي  هايهاي  برگشتبرگشت��
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الگوهاي ادامه دهنده روند الگوهاي ادامه دهنده روند 

))ادامه دار روند ادامه دار روند ((

  ادامه دهنده روند افزايشي ادامه دهنده روند افزايشي : : مثلث هاي افزايشي مثلث هاي افزايشي ��

  ادامه دهنده روند كاهشي ادامه دهنده روند كاهشي : : مثلث هاي كاهشيمثلث هاي كاهشي��

  مثلث هاي متقارن مثلث هاي متقارن ��

رايش مستطيل
ٓ
رايش مستطيلا
ٓ
ا رايش مستطيل��
ٓ
رايش مستطيلا
ٓ
  ا

  كنج ها كنج ها ��

پرچم ها پرچم ها ��
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سرو شانه يكي از الگوهاي برگشتي مي باشد كه پس از يك روند صعودي ديده مي سرو شانه يكي از الگوهاي برگشتي مي باشد كه پس از يك روند صعودي ديده مي 

شودشود
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neckline
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neckline

target
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target
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سر و شانه معكوسسر و شانه معكوس

    تغيير روند كاهشي به افزايشيتغيير روند كاهشي به افزايشي
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neckline

target

neckline

علی حيدریعلی حيدری

http://abcbourse.ir/
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target
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target
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سقف هاي دو قلوسقف هاي دو قلو
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سقف هاي سه قلوسقف هاي سه قلو

رايش به جاي دو سقف، سه سقف شكل مي گيرد
ٓ
رايش به جاي دو سقف، سه سقف شكل مي گيرددر اين ا
ٓ
    در اين ا

target
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كـف هاي دو قلوكـف هاي دو قلو

رايش از سطح دو كـف شكل گرفته تا سطح اولين قله مي باشد��
ٓ
رايش از سطح دو كـف شكل گرفته تا سطح اولين قله مي باشدهدف قيمتي اين ا
ٓ
هدف قيمتي اين ا

target
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كـف سه قلو كـف سه قلو 

رايش با كـف دوقلو در تعداد كـف ها مي باشد��
ٓ
رايش با كـف دوقلو در تعداد كـف ها مي باشدتفاوت اين ا
ٓ
به جاي دو كـف ، سه كـف به جاي دو كـف ، سه كـف . . تفاوت اين ا

شكل مي گيردشكل مي گيرد
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رايش 
ٓ
رايش ا
ٓ
  VVا

  معموS با حجم معام1ت باS همراه است معموS با حجم معام1ت باS همراه است ��

  حركت قيمت در اين الگو تند و سريع مي باشدحركت قيمت در اين الگو تند و سريع مي باشد��

رايش هدف مشخصي را نشان نمي دهد ��
ٓ
رايش هدف مشخصي را نشان نمي دهد اين ا
ٓ
اين ا
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الگوهاي ادامه دهنده روند الگوهاي ادامه دهنده روند 

))ادامه دار روند ادامه دار روند ((

      افزايشيافزايشي  روندروند  دهندهدهنده  ادامهادامه  ::  افزايشيافزايشي  هايهاي  مثلثمثلث��

      كاهشيكاهشي  روندروند  دهندهدهنده  ادامهادامه  ::كاهشيكاهشي  هايهاي  مثلثمثلث��

    متقارن متقارن   هايهاي  مثلثمثلث��

رايش
ٓ
رايشا
ٓ
ا رايش��
ٓ
رايشا
ٓ
  مستطيلمستطيل  ا

      هاها  كنجكنج��

    هاها  پرچمپرچم��
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مثلث هاي افزايشيمثلث هاي افزايشي

ادامه دهنده روند افزايشيادامه دهنده روند افزايشي  

ن است كه روند افزايشي دنبال مي شود��
ٓ
ن است كه روند افزايشي دنبال مي شوداين الگو حاكي از ا
ٓ
  اين الگو حاكي از ا

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  هرچه به راس مثلث بيشتر نزديك شويم حجم معام1ت كاهش مي يابدهرچه به راس مثلث بيشتر نزديك شويم حجم معام1ت كاهش مي يابد��

بيشتر اين الگو در روند هاي اص1حي مشاهده مي شود بيشتر اين الگو در روند هاي اص1حي مشاهده مي شود ��
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رايش مثلث هاي افزايشي
ٓ
رايش مثلث هاي افزايشيطريقه شناسايــي هدف قيمتي در ا
ٓ
طريقه شناسايــي هدف قيمتي در ا

  

target
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مثلث هاي كاهشيمثلث هاي كاهشي

ادامه دهنده روند كاهشيادامه دهنده روند كاهشي  

  شودشود  ميمي  ديدهديده  كاهشيكاهشي  هايهاي  روندروند  دردر��

  باشدباشد  ميمي  كاهشيكاهشي  روندروند  ادامهادامه  دهندهدهنده  نشاننشان��

يابديابد  ميمي  كاهشكاهش  معام1تمعام1ت  حجمحجم  معموSمعموS  شويم،شويم،  نزديكنزديك  مثلثمثلث  راسراس  بهبه  هرچههرچه��
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مثلث هاي كاهشيمثلث هاي كاهشي

رايش مثلث كاهشي  
ٓ
رايش مثلث كاهشيطريقه تشخيص هدف قيمتي در ا
ٓ
طريقه تشخيص هدف قيمتي در ا

هدف قيمتي اين الگو تقاطع قيمت با خط موازي شيب دار الگو مي باشدهدف قيمتي اين الگو تقاطع قيمت با خط موازي شيب دار الگو مي باشد��

target
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مثلث هاي متقارن مثلث هاي متقارن 

  در روند افزايشي حاكي از ادامه روند صعودي مي باشددر روند افزايشي حاكي از ادامه روند صعودي مي باشد

  

  

  

  

  

  

  هرچه به راس مثلث نزديك تر شويم حجم معام1ت كاهش مي يابدهرچه به راس مثلث نزديك تر شويم حجم معام1ت كاهش مي يابد��

علی حيدریعلی حيدری
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مثلث هاي متقارن مثلث هاي متقارن 
در روند كاهشي نشان دهنده ادامه روند نزولي مي باشددر روند كاهشي نشان دهنده ادامه روند نزولي مي باشد

  هرچه به راس مثلث نزديك تر شويم حجم معام1ت كاهش مي يابدهرچه به راس مثلث نزديك تر شويم حجم معام1ت كاهش مي يابد��
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رايش مستطيل در روند افزايشي
ٓ
رايش مستطيل در روند افزايشيا
ٓ
ا

  

  

  

    

  
  

  

رايش كامل نشده است ��
ٓ
رايش كامل نشده است تا زمانيكه قيمت ها ازسطح باSيــي عبور نكنند ا
ٓ
  ))شكل نگرفته استشكل نگرفته است( ( تا زمانيكه قيمت ها ازسطح باSيــي عبور نكنند ا

معموS حجم معام1ت در حركت هاي به سمت باS داخل مستطيل بيشتر از حجم معام1ت در حركت هاي رو به پايين استمعموS حجم معام1ت در حركت هاي به سمت باS داخل مستطيل بيشتر از حجم معام1ت در حركت هاي رو به پايين است��
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رايش مستطيل در روند افزايشي
ٓ
رايش مستطيل در روند افزايشيا
ٓ
ا

  

  

  

    

  

  

رايش به اندازه عرض مستطيل مي باشد��
ٓ
رايش به اندازه عرض مستطيل مي باشدهدف قيمتي در اين ا
ٓ
هدف قيمتي در اين ا
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رايش مستطيل در روندكاهشي
ٓ
رايش مستطيل در روندكاهشيا
ٓ
ا

رايش  نكنندنكنند  عبور عبور   پايينيپاييني  ازسطحازسطح  هاها  قيمتقيمت  زمانيكهزمانيكه  تاتا��
ٓ
رايشا
ٓ
  بهبه  هايهاي  حركتحركت  دردر  معام1تمعام1ت  حجمحجم  معموSمعموS  استاست  نشدهنشده  كاملكامل  ا

استاست  باSباS  بهبه  رو رو   هايهاي  حركتحركت  دردر  معام1تمعام1ت  حجمحجم  ازاز  بيشتربيشتر  مستطيلمستطيل  داخلداخل  پايينپايين  سمتسمت
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رايش مستطيل در روندكاهشي
ٓ
رايش مستطيل در روندكاهشيا
ٓ
ا
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انواع كنج ها در روند افزايشي و كاهشيانواع كنج ها در روند افزايشي و كاهشي
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انواع پرچم هاي كاهشي و افزايشي انواع پرچم هاي كاهشي و افزايشي 
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تفسیر میانگین متحرک هاتفسیر میانگین متحرک ها

یید  وو  تشخیصتشخیص��
ٔ
ییدتا
ٔ
  روندروند  تا

  متحرکمتحرک  میانگینمیانگین  منحنیمنحنی  جهتجهت١١..

  متحرکمتحرک  میانگینمیانگین  منحنیمنحنی  بهبه  نسبتنسبت  قیمتقیمت  منحنیمنحنی  مقایسهمقایسه٢٢..

  بلندبلند  زمانیزمانی  دورهدوره  بابا  دیگری دیگری   وو  مدتمدت  کوتاهکوتاه  پریودپریود  بابا  یکییکی  ،،  مختلفمختلف  هایهای  دورهدوره  بابا  متحرکمتحرک  میانگینمیانگین  دودو  کاربستنکاربستن  بهبه٣٣..
  ترتر  مدتمدت  ترتر  مدتمدت

  

  پویاپویا  مقاومتمقاومت  وو  حمایتحمایت  سطوحسطوح  شناسایــیشناسایــی  وو  تشخیصتشخیص��

  

  معام1تیمعام1تی  هایهای  محدودهمحدوده  شناسایــیشناسایــی��

روندروند  بحرانیبحرانی  مرحلهمرحله  تشخیصتشخیص��
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  RSIRSIمقادیر ماکزیمم ومینیمم در مقادیر ماکزیمم ومینیمم در 

))مناطق بیش خرید و بیش فرووشمناطق بیش خرید و بیش فرووش((

  پرداختپرداخت  قیمتقیمت  نمودارنمودار  دردر  قلهقله  وو  کـفکـف  تشکیلتشکیل  بینیبینی  پیشپیش  بهبه  توانتوان  میمی  RSIRSI  سیگنالسیگنال  حدیحدی  مقادیرمقادیر  ازاز  استفادهاستفاده  بابا��

قای��
ٓ
قایا
ٓ
  کندکند  میمی  پیشنهادپیشنهاد  حدیحدی  مقادیرمقادیر  عنوانعنوان  بهبه  رارا  ۷۰۷۰  وو  ۳۰۳۰  اعداداعداد  وایلدروایلدر  ا

  شودشود  خارجخارج  ))افراطیافراطی  هایهای  فروشفروش((فروشفروش  بیشبیش  منطقهمنطقه  ازاز  خواهدخواهد  میمی  RSIRSIمنحنیمنحنی  کهکه  شودشود  میمی  صادرصادر  هنگامیهنگامی  خریدخرید  سیگنالسیگنال��

شودشود  خارجخارج  خریدخرید  بیشبیش  منطقهمنطقه  ازاز  RSIRSI  کهکه  شودشود  میمی  صادرصادر  زمانیزمانی  فروشفروش  سیگنالسیگنال�� شودشود  خارجخارج  خریدخرید  بیشبیش  منطقهمنطقه  ازاز  RSIRSI  کهکه  شودشود  میمی  صادرصادر  زمانیزمانی  فروشفروش  سیگنالسیگنال��

منطقه بيش فروش 

منطقه بيش خريد 

٠

٣٠

٧٠

١٠٠

سيگنال خريد

سيگنال فروش
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  ..شدشد  خواهدخواهد  معکوسمعکوس  قیمتقیمت  تغییراتتغییرات  روندروند  زودیزودی  بهبه  کهکه  استاست  ایناین  دهندۀدهندۀ  نشاننشان  قیمت،قیمت،  وو  RSIRSI  نمودارنمودار  تغییراتتغییرات  بینبین  واگرایــیواگرایــی  وجودوجود��

  

   سطحسطح  دردر  یایا  بودهبوده  صعودیصعودی  روندروند  دارایدارای  هاها  قیمتقیمت  اگراگر  ::::::::فروشفروشفروشفروشفروشفروشفروشفروش        سیگنالسیگنالسیگنالسیگنالسیگنالسیگنالسیگنالسیگنال��
ً
 نسبتا
ً
  میمی  باشد،باشد،  کاهشکاهش  حالحال  دردر  RSIRSI  شاخصشاخص  ولیولی  باشندباشند  ثابتثابت  نسبتا

  باشیمباشیم  نزولینزولی  روندروند  شروعشروع  وو  قیمتقیمت  روندروند  تغییرتغییر  انتظارانتظار  دردر  بایستبایست

  

  قیمتقیمت  افزایشیافزایشی  روندروند  شروعشروع  انتظارانتظار  دردر  توانتوان  میمی  باشدباشد  رشدرشد  حالحال  دردر  RSIRSIولیولی  باشندباشند  ثابتثابت  یایا  داشتهداشته  نزولینزولی  روندروند  هاها  قیمتقیمت  اگراگر          ::::::::خریدخریدخریدخریدخریدخریدخریدخرید        سیگنالسیگنالسیگنالسیگنالسیگنالسیگنالسیگنالسیگنال��

  RSIRSIواگرایــی در واگرایــی در 

  قیمتقیمت  افزایشیافزایشی  روندروند  شروعشروع  انتظارانتظار  دردر  توانتوان  میمی  باشدباشد  رشدرشد  حالحال  دردر  RSIRSIولیولی  باشندباشند  ثابتثابت  یایا  داشتهداشته  نزولینزولی  روندروند  هاها  قیمتقیمت  اگراگر          ::::::::خریدخریدخریدخریدخریدخریدخریدخرید        سیگنالسیگنالسیگنالسیگنالسیگنالسیگنالسیگنالسیگنال��
بودبود  هاها
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RSIRSIاستراتژی خرید و فروش با کمک استراتژی خرید و فروش با کمک 

  ابتدا روند قیمت ها را تعیین می کنیمابتدا روند قیمت ها را تعیین می کنیم��

  

ن، نقطه خرید را مشخص می   ۵۰۵۰از پایین از پایین   RSIRSIفقط به سیگنال های خرید توجه می کنیم یا شکست منحنی فقط به سیگنال های خرید توجه می کنیم یا شکست منحنی   ::::::::روند افزایشی روند افزایشی روند افزایشی روند افزایشی روند افزایشی روند افزایشی روند افزایشی روند افزایشی ��
ٓ
ن، نقطه خرید را مشخص می به باSی ا
ٓ
به باSی ا

  کندکند

    

  

ن، نقطه فروش را مشخص می   ۵۰۵۰از باSی از باSی   RSIRSIفقط به سیگنالهای فروش توجه می کنیم یا شکست منحنی فقط به سیگنالهای فروش توجه می کنیم یا شکست منحنی   ::::::::روند کاهشی روند کاهشی روند کاهشی روند کاهشی روند کاهشی روند کاهشی روند کاهشی روند کاهشی ��
ٓ
ن، نقطه فروش را مشخص می به پایین ا
ٓ
به پایین ا

کندکند
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رسیدن به نقاط حدی استوکستیکرسیدن به نقاط حدی استوکستیک

))شناسایــی مناطق بیش خرید و بیش فروششناسایــی مناطق بیش خرید و بیش فروش( ( 

١٠٠

٠

٢٠

٨٠

١٠٠
 overboughtمنطقه بيش خريد 

 oversoldمنطقه بيش فروش 

%K %D
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    MACDMACDشاخص شاخص 

moving average convergence divergencemoving average convergence divergence

  شدشد  ابداعابداع  اپلاپل  جرالدجرالد  توسطتوسط  کهکه  استاست  حرکتحرکت  مومنتوممومنتوم  شاخصشاخص  یکیک  متحرکمتحرک  میانگینمیانگین  واگرایــیواگرایــی  ––همگرایــیهمگرایــی  شاخصشاخص��

  

      شودشود  میمی  محاسبهمحاسبه  دورهدوره  هرهر  دردر  شدنشدن  بستهبسته  قیمتقیمت  مبنایمبنای  بربر  نمایــینمایــی  متحرکمتحرک  میانگینمیانگین  شاخصشاخص  دودو  مقدارمقدار  مقدارمقدار  اخت1فاخت1ف  اساساساس  بربر��

  

�� 
ً
Sمعمو 
ً
Sترتر  سریعسریع  متحرکمتحرک  میانگینمیانگین  یکیک  ازاز  معمو  ))   

ً
Sمعمو 
ً
S((  ترتر  کندکند  متحرکمتحرک  میانگینمیانگین  یکیک  وو  ))روزهروزه  ۱۲۱۲  معمو   

ً
Sمعمو 
ً
Sمحاسبهمحاسبه  برایبرای  ))روزهروزه  ۲۶۲۶  معمو  MACDMACD  �� 

ً
Sمعمو 
ً
Sترتر  سریعسریع  متحرکمتحرک  میانگینمیانگین  یکیک  ازاز  معمو  ))   

ً
Sمعمو 
ً
S((  ترتر  کندکند  متحرکمتحرک  میانگینمیانگین  یکیک  وو  ))روزهروزه  ۱۲۱۲  معمو   

ً
Sمعمو 
ً
Sمحاسبهمحاسبه  برایبرای  ))روزهروزه  ۲۶۲۶  معمو  MACDMACD  

شودشود  میمی  استفادهاستفاده  سیگنالسیگنال  خطخط  عنوانعنوان  بهبه  روزهروزه  ۹۹  متحرکمتحرک  میانگینمیانگین  یکیک  ازاز  همچنینهمچنین  شود،شود،  میمی  محاسبهمحاسبه
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  MACDMACDتفسیر تفسیر 

        تحلیل واگرایــیتحلیل واگرایــیتحلیل واگرایــیتحلیل واگرایــیتحلیل واگرایــیتحلیل واگرایــیتحلیل واگرایــیتحلیل واگرایــی��

در همان زمان نشان دهنده کاهش در همان زمان نشان دهنده کاهش   MACDMACDاگر قیمت ها در حال افزایش بوده و یا در محدوده مشخصی در نوسان باشد ، کاهش اگر قیمت ها در حال افزایش بوده و یا در محدوده مشخصی در نوسان باشد ، کاهش   ��
ینده نزدیک خواهد بود و بر عکس 

ٓ
ینده نزدیک خواهد بود و بر عکس قیمت در ا
ٓ
  قیمت در ا

  

        MACDMACDقطع شدن منحنی خط سیگنال توسط شاخص قطع شدن منحنی خط سیگنال توسط شاخص قطع شدن منحنی خط سیگنال توسط شاخص قطع شدن منحنی خط سیگنال توسط شاخص قطع شدن منحنی خط سیگنال توسط شاخص قطع شدن منحنی خط سیگنال توسط شاخص قطع شدن منحنی خط سیگنال توسط شاخص قطع شدن منحنی خط سیگنال توسط شاخص ��

 زمانی که نمودار 
ً
Sزمانی که نمودار معمو 
ً
SمعموMACDMACD

        قطع شدن منحنی خط سیگنال توسط شاخص قطع شدن منحنی خط سیگنال توسط شاخص قطع شدن منحنی خط سیگنال توسط شاخص قطع شدن منحنی خط سیگنال توسط شاخص قطع شدن منحنی خط سیگنال توسط شاخص قطع شدن منحنی خط سیگنال توسط شاخص قطع شدن منحنی خط سیگنال توسط شاخص قطع شدن منحنی خط سیگنال توسط شاخص 

 زمانی که نمودار 
ً
Sزمانی که نمودار معمو 
ً
SمعموMACDMACD   قطع می کند می توان وضعیت را افزایشی در نظر گرفت، از Sقطع می کند می توان وضعیت را افزایشی در نظر گرفت، از خط سیگنال را در هنگام عبور به سمت با Sخط سیگنال را در هنگام عبور به سمت با

طرف دیگر قطع کردن خط سیگنال در هنگام حرکت به سمت پایین را می بایست به عنوان نشانه یک وضعیت کاهشی در بازار لحاظ طرف دیگر قطع کردن خط سیگنال در هنگام حرکت به سمت پایین را می بایست به عنوان نشانه یک وضعیت کاهشی در بازار لحاظ 
  نمودنمود

  

و و و و و و و و ) ) ) ) ) ) ) ) منطقه خریدمنطقه خریدمنطقه خریدمنطقه خریدمنطقه خریدمنطقه خریدمنطقه خریدمنطقه خرید( ( ( ( ( ( ( ( به منطقه باSی خط صفر به منطقه باSی خط صفر به منطقه باSی خط صفر به منطقه باSی خط صفر به منطقه باSی خط صفر به منطقه باSی خط صفر به منطقه باSی خط صفر به منطقه باSی خط صفر ) ) ) ) ) ) ) ) منطقه فروشمنطقه فروشمنطقه فروشمنطقه فروشمنطقه فروشمنطقه فروشمنطقه فروشمنطقه فروش( ( ( ( ( ( ( ( از منطقه زیر خط صفراز منطقه زیر خط صفراز منطقه زیر خط صفراز منطقه زیر خط صفراز منطقه زیر خط صفراز منطقه زیر خط صفراز منطقه زیر خط صفراز منطقه زیر خط صفر        MACDMACDگذر میله های گذر میله های گذر میله های گذر میله های گذر میله های گذر میله های گذر میله های گذر میله های ��
        بالعکسبالعکسبالعکسبالعکسبالعکسبالعکسبالعکسبالعکس

ن سیگنال فروش می باشد
ٓ
ن سیگنال فروش می باشدعبور میله ها از پایین منطقه زیر صفر به باS سیگنال خرید و عبور میله ها از باSی منطقه صفر به پایین ا
ٓ
  عبور میله ها از پایین منطقه زیر صفر به باS سیگنال خرید و عبور میله ها از باSی منطقه صفر به پایین ا
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تفسیرنوارهای بولینگرتفسیرنوارهای بولینگر

Bollinger Bands Bollinger Bands 

شخیص شخیص ا تا تقیمت ها تمایل دارند در محدودۀ نوار بولینگر تغییرکنند و به این ترتیب می توان محدودۀ تغییرات قیمت و حداکـثر و حداقل قیمت محتمل ر قیمت ها تمایل دارند در محدودۀ نوار بولینگر تغییرکنند و به این ترتیب می توان محدودۀ تغییرات قیمت و حداکـثر و حداقل قیمت محتمل ر ��
  ..داده و پیش بینی کردداده و پیش بینی کرد

  

  

می باشد و برخورد نمودار قیمت به نوار می باشد و برخورد نمودار قیمت به نوار ) ) overboughtoverbought((برخورد نمودار قیمت به نوار بولینگر باSیــی حاکی از قدرت خریداری و بیش خرید بودن برخورد نمودار قیمت به نوار بولینگر باSیــی حاکی از قدرت خریداری و بیش خرید بودن ��
  بودن بازار می باشدبودن بازار می باشد) ) oversoldoversold((پایینی بولینگر نشان از بیش فروش پایینی بولینگر نشان از بیش فروش 

    

  

غیرات غیرات ه ته تزمانی که تغییرات قیمت کاهش می یابد، خطوط باS و پایین نوار بولینگر به خط میانگین متحرک نزدیک تر می شوند، در این مواقع بازار بزمانی که تغییرات قیمت کاهش می یابد، خطوط باS و پایین نوار بولینگر به خط میانگین متحرک نزدیک تر می شوند، در این مواقع بازار ب��
  شدید و سریع تمایل پیدا می کندشدید و سریع تمایل پیدا می کند
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نماگر پارابولیک سارنماگر پارابولیک سار

))parabolic SARparabolic SAR((

��SARSAR   مخفف کلمات مخفف کلماتstop and reversalstop and reversal  یعنی توقف و تغییر جهت می باشد که توسط ولس ویلدر ابداع شده استیعنی توقف و تغییر جهت می باشد که توسط ولس ویلدر ابداع شده است  

  

  

  ..نقاط توقف به منظور تعیین حد ضرر و حد سود و احتمال تغییر جهت دادن روند گرایشی قیمت ها را نشان می دهد نقاط توقف به منظور تعیین حد ضرر و حد سود و احتمال تغییر جهت دادن روند گرایشی قیمت ها را نشان می دهد   SARSARنشانگر نشانگر ��
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  ATRATRتفسیرمحدوده حقیقی میانگین تفسیرمحدوده حقیقی میانگین 

))Average true rangeAverage true range((

نجا  ازاز��
ٓ
نجاا
ٓ
ن  اط1عاتاط1عات  ازاز  توانتوان  نمینمی  کندکند  نمینمی  مشخصمشخص  رارا  حرکتحرکت  جهتجهت  ATRATR  کهکه  ا

ٓ
نا
ٓ
  یایا  خریدخرید  سیگنالسیگنال  حصولحصول  جهتجهت  ا

      نمودنمود  استفادهاستفاده  فروشفروش

  

  پایینپایین  هایهای  ATRATR  بابا  طوSنیطوSنی  دورهدوره  یکیک  ازاز  پسپس  کهکه  استاست  ایناین  ATRATR  نتایجنتایج  اساساساس  بربر  استنتاجاستنتاج  هایهای  شیوهشیوه  ازاز  یکییکی��

   بزرگبزرگ  حرکتحرکت  یکیک  توانتوان  میمی
ً
 ترجیحا
ً
   بزرگبزرگ  حرکتحرکت  یکیک  توانتوان  میمی  ایناین  ع1متع1مت  متوالیمتوالی  پایینپایین  هایهای  ATRATR  زیرازیرا  داشت،داشت،  نظرنظر  دردر  رارا  گرایشگرایش  جهتجهت  دردر  ترجیحا
ً
 ترجیحا
ً
  ایناین  ع1متع1مت  متوالیمتوالی  پایینپایین  هایهای  ATRATR  زیرازیرا  داشت،داشت،  نظرنظر  دردر  رارا  گرایشگرایش  جهتجهت  دردر  ترجیحا

  تثبیتتثبیت  مشغولمشغول  وو  رسیدهرسیده  مقاومتمقاومت  یایا  حمایتحمایت  سطحسطح  بهبه  هاها  قیمتقیمت  اکنوناکنون  قیمت،قیمت،  دردر  تغییراتتغییرات  دورهدوره  یکیک  ازاز  پسپس  کهکه  بودهبوده

هستندهستند  شدنشدن
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  ADXADXکاربرد شاخص میانگین جهت یاب کاربرد شاخص میانگین جهت یاب 

Average Directional IndexAverage Directional Index

یند  میمی  ADXADX  یاری یاری   بهبه  --DIDI  وو  ++DIDI  پارامترپارامتر  دودو  گرایشگرایش  تشخیصتشخیص  برایبرای  وو  استاست  گرایشگرایش  قدرتقدرت  دهندۀدهندۀ  نشاننشان  ADXADX  وظیفهوظیفه  تنهاتنها��
ٓ
یندا
ٓ
  ا

  

  استاست  صعودیصعودی  گرایشگرایش  جهتجهت  باشدباشد  --DIDI  باSیباSی  ++DIDI  اگراگر��

  استاست  نزولینزولی  گرایشگرایش  جهتجهت  باشدباشد  ++DIDI  باSیباSی  --DIDI  اگراگر��

  گیردگیرد  قرارقرار  ۳۰۳۰  مقدارمقدار  ازاز  باSترباSتر  ADXADX  وو  باشدباشد  DIDI  باSیباSی  DIDI  ::  خریدخرید  سیگنالسیگنال��  گیردگیرد  قرارقرار  ۳۰۳۰  مقدارمقدار  ازاز  باSترباSتر  ADXADX  وو  باشدباشد  --DIDI  باSیباSی  ++DIDI  ::  خریدخرید  سیگنالسیگنال��

  گیردگیرد  قرارقرار  ۳۰۳۰  مقدارمقدار  ازاز  باSترباSتر  ADXADX  وو  باشدباشد  ++DIDI  باSیباSی  --DIDI  ::  فروشفروش  سیگنالسیگنال��
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هنگ یا مومنتوم
ٓ
هنگ یا مومنتومکاربرد و تفسیر ضرب ا
ٓ
کاربرد و تفسیر ضرب ا

  خطخط  ازاز  عبور عبور   صورتصورت  دردر  وو  صعودیصعودی  هاها  قیمتقیمت  تغییرتغییر  روندروند  باSباS  سویسوی  بهبه  ۱۰۰۱۰۰  خطخط  ازاز  مومنتوممومنتوم  نماگرنماگر  منحنیمنحنی  گذرگذر  هنگامهنگام��

  باشدباشد  میمی  ۱۰۰۱۰۰  عددعدد  وسطوسط  خطخط  مقدارمعرفمقدارمعرف  گرددگردد  میمی  تلقیتلقی  نزولی،نزولی،  قیمتقیمت  روندروند  پایینپایین  بسویبسوی

  

  تاتا  وو  جهتجهت  تغییرتغییر  نهنه  استاست  گرایشگرایش  روندروند  تضعیفتضعیف  نشانهنشانه  فقطفقط  مخالفمخالف  جهتجهت  دردر  حرکتحرکت  وو  مومنتوممومنتوم  منحنیمنحنی  شدنشدن  قلهقله��

ن  ازاز  وو  نرسیدهنرسیده  ۱۰۰۱۰۰  خطخط  بهبه  منحیمنحی  کهکه  هنگامیهنگامی
ٓ
نا
ٓ
ن  ازاز  وو  نرسیدهنرسیده  ۱۰۰۱۰۰  خطخط  بهبه  منحیمنحی  کهکه  هنگامیهنگامی  کنیمکنیم  قضاوتقضاوت  قیمتقیمت  روندروند  تغییرتغییر  موردمورد  دردر  استاست  زودزود  استاست  نکردهنکرده  عبور عبور   ا
ٓ
نا
ٓ
  کنیمکنیم  قضاوتقضاوت  قیمتقیمت  روندروند  تغییرتغییر  موردمورد  دردر  استاست  زودزود  استاست  نکردهنکرده  عبور عبور   ا
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ویلیامویلیام  %R%Rکاربرد و تفسیرنماگر کاربرد و تفسیرنماگر 

می باشدمی باشد) ) oversoldoversold((معرف منطقه بیش فروش معرف منطقه بیش فروش   --۱۰۰۱۰۰تا تا   - - ۸۰۸۰و مقادیر و مقادیر ) ) overboughtoverbought((معرف مناطق بیش خرید معرف مناطق بیش خرید   --۲۰۲۰مقادیر بین صفر تا  مقادیر بین صفر تا  ��

٠

٢٠-

٨٠-

١٠٠-

overbought

oversold

سيگنال فروش

سيگنال خريد
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Sروش تفسیرشاخص کانال قیمت کاSروش تفسیرشاخص کانال قیمت کا))CCICCI((

commodity channel Indexcommodity channel Index

                CCICCIتشخیص مناطق بیش فروش و بیش خرید در شاخص تشخیص مناطق بیش فروش و بیش خرید در شاخص تشخیص مناطق بیش فروش و بیش خرید در شاخص تشخیص مناطق بیش فروش و بیش خرید در شاخص تشخیص مناطق بیش فروش و بیش خرید در شاخص تشخیص مناطق بیش فروش و بیش خرید در شاخص تشخیص مناطق بیش فروش و بیش خرید در شاخص تشخیص مناطق بیش فروش و بیش خرید در شاخص ��

  استاست))بیش خریدبیش خرید( ( در نوسان است حاکی از خرید های افراطی در نوسان است حاکی از خرید های افراطی + + ۱۰۰۱۰۰در نواحی باSی در نواحی باSی   CCICCIهنگامی منحنی نماگر هنگامی منحنی نماگر ��

  استاست) ) بیش فروشبیش فروش( ( در نوسان است حاکی از فروش های افراطی در نوسان است حاکی از فروش های افراطی   --۱۰۰۱۰۰در نواحی پایین در نواحی پایین   CCICCIهنگامی منحنی نماگر هنگامی منحنی نماگر ��

سيگنال فروش

سيگنال خريد

١٠٠-

١٠٠
overbought

oversold
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ایچیموکوکینکوهیوایچیموکوکینکوهیو

قای  توسطتوسط  کهکه  نماگرنماگر  ایناین  دردر��
ٓ
قایا
ٓ
  ازاز  کاملکامل  تصویری تصویری   شودشود  میمی  سعیسعی  استاست  گردیدهگردیده  ابداعابداع  ژاپنیژاپنی  گرگر  تحلیلتحلیل  هوساداهوسادا  گویچیگویچی  ا

  گرددگردد  ارائهارائه  گذشتهگذشته  دردر  قیمتقیمت  نوساناتنوسانات  بهبه  توجهتوجه  بابا  بازاربازار  چهرهچهره

  

  استاست  متحرکمتحرک  میانگینمیانگین  هایهای  منحنیمنحنی  شبیهشبیه  بازاربازار  گرایشگرایش  تعقیبتعقیب  سیستمسیستم  یکیک  ایچیموکوایچیموکو  پیچیدهپیچیده  نماگرنماگر��

    

  یکیک  انجامانجام  برایبرای  عقبعقب  سویسوی  بهبه  مشخصمشخص  ایای  اندازهاندازه  بهبه  هاها  قیمتقیمت  منحنیمنحنی  کردنکردن  شیفتشیفت  تاکـتیکتاکـتیک  نماگرنماگر  ایناین  بارز بارز   ویژگیویژگی��

ن  اساساساس  بربر  هاها  وتحلیلوتحلیل  تجزیهتجزیه  سری سری 
ٓ
نا
ٓ
))چینکوچینکو  خطخط  ((باشدباشد  میمی  ا
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تفسیرایچیموکوکینکوهیوتفسیرایچیموکوکینکوهیو

سطوح حمایت و مقاومت پویاسطوح حمایت و مقاومت پویا

  خطخط  وو  حمایتحمایت  سطحسطح  اولیناولین  ابر،ابر،  باSیــیباSیــی  خطخط  باشد،باشد،  داشتهداشته  نزولینزولی  حرکتحرکت  پایینپایین  سویسوی  بهبه  وو  باشدباشد  ابرابر  باSیباSی  قیمتقیمت  اگراگر��

  باشدباشد  میمی  حمایتحمایت  سطحسطح  دومیندومین  ابرابر  زیرینزیرین

  خطخط  وو  مقاومتمقاومت  سطحسطح  اولیناولین  ابر،ابر،  پایینیپایینی  خطخط  باشد،باشد،  داشتهداشته  صعودیصعودی  حرکتحرکت  باSباS  سویسوی  بهبه  وو  باشدباشد  زیرابرزیرابر  قیمتقیمت  اگراگر��

  شودشود  میمی  محسوبمحسوب  مقاومتمقاومت  سطحسطح  دومیندومین  ابرابر  باSیــیباSیــی
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تفسیرایچیموکوکینکوهیوتفسیرایچیموکوکینکوهیو

سیگنال خرید و فروشسیگنال خرید و فروش

بی  خطخط((سنسن  کیجونکیجون  خطخط  باSباS  بهبه  پایینپایین  ازاز  ))قرمزقرمز  خطخط  ((سنسن  کانکان  تنتن  خطخط  اگراگر��
ٓ
بیا
ٓ
ن  ازاز  وو  کندکند  قطعقطع  رارا  ))ا

ٓ
نا
ٓ
  عکسعکس  حالتحالت  وو  خریدخرید  سیگنالسیگنال  نمایدنماید  عبور عبور   ا

ن
ٓ
نا
ٓ
  باشدباشد  میمی  فروشفروش  سیگنالسیگنال  ا

  

  نمودارنمودار  چینکوچینکو  خطخط  اگراگر  ..باشدباشد  اص1حیاص1حی  حرکتحرکت  یایا  روندروند  تغییرتغییر  نشانهنشانه  تواندتواند  میمی  کندکند  قطعقطع  رارا  قیمتقیمت  نمودارنمودار  ))سبزسبز  خطخط((چینکوچینکو  خطخط  کهکه  هنگامیهنگامی��

استاست  فروشفروش  سیگنالسیگنال  معرفمعرف  عکسعکس  حالتحالت  دردر  وو  خریدخرید  سیگنالسیگنال  معرفمعرف  کندکند  قطعقطع  باSباS  بهبه  پایینپایین  ازاز  رارا  قیمتقیمت
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تفسیرایچیموکوکینکوهیوتفسیرایچیموکوکینکوهیو

   سنسن  کیجونکیجون  وو  سنسن  کانکان  تنتن  خطوطخطوط  نزولینزولی  چهچه  وو  صعودیصعودی  چهچه  هاها  قیمتقیمت  گرایشیگرایشی  حرکتحرکت  دردر��
ً
 تقریبا
ً
  قیمتهاقیمتها  نمودارنمودار  راستایراستای  دردر  همدیگرهمدیگر  موازی موازی   تقریبا

  استاست  هاها  قیمتقیمت  گرایشیگرایشی  روندروند  تداومتداوم  نشانهنشانه  دارددارد  ادامهادامه  راستایــیراستایــی  همهم  ایناین  کهکه  وقتیوقتی  تاتا  وو  کنندکنند  میمی  حرکتحرکت

  

   سنسن  کیجونکیجون  وو  سنسن  کانکان  تنتن  خطوطخطوط  کهکه  وقتیوقتی��
ً
 تقریبا
ً
  استاست  معام1تیمعام1تی  محدودهمحدوده  دردر  بازاربازار  گرفتتنگرفتتن  قرارقرار  نشانهنشانه  باشندباشند  افقیافقی  تقریبا

    

  باشدباشد  میمی  معام1تیمعام1تی  محدودهمحدوده  بهبه  ورودورود  یایا  روندروند  تغییرتغییر  نشانهنشانه  کنندکنند  میمی  قطعقطع  رارا  سنسن  کیجونکیجون  وو  سنسن  کانکان  تنتن  خطوطخطوط  هاها  شمعشمع  کهکه  هنگامیهنگامی��
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MFIMFIکاربرد و تفسیر نماگر کاربرد و تفسیر نماگر 

        کندکندکندکندکندکندکندکند        یاری یاری یاری یاری یاری یاری یاری یاری         معاملهمعاملهمعاملهمعاملهمعاملهمعاملهمعاملهمعامله        انجامانجامانجامانجامانجامانجامانجامانجام        جهتجهتجهتجهتجهتجهتجهتجهت        گیری گیری گیری گیری گیری گیری گیری گیری         تصمیمتصمیمتصمیمتصمیمتصمیمتصمیمتصمیمتصمیم        دردردردردردردردر        رارارارارارارارا        گرگرگرگرگرگرگرگر        معاملهمعاملهمعاملهمعاملهمعاملهمعاملهمعاملهمعامله        تواندتواندتواندتواندتواندتواندتواندتواند        میمیمیمیمیمیمیمی        صورتصورتصورتصورتصورتصورتصورتصورت        دودودودودودودودو        بهبهبهبهبهبهبهبه        MFIMFI        نماگرنماگرنماگرنماگرنماگرنماگرنماگرنماگر��

..١١ 
ً
Sمعمو 
ً
Sمقدارمقدار  کهکه  افتندافتند  میمی  اتفاقاتفاق  هنگامیهنگامی  زمانیزمانی  سیکلسیکل  یکیک  دردر  قیمتقیمت  حداکـثرحداکـثر  نقاطنقاط  معموMFIMFI  باشندباشند  میمی  ۲۰۲۰  کمترازکمتراز  

  کردکرد  قلمدادقلمداد  فروشفروش  بیشبیش  منطقهمنطقه  رارا  ۲۰۲۰  زیرزیر  منطقهمنطقه  وو  بیشخریدبیشخرید  منطقهمنطقه  توانتوان  میمی  رارا  ۸۰۸۰  خطخط  باSیباSی  منطقهمنطقه  ترتیبترتیب  بدینبدین

  

  مناطقمناطق  دردر  ترتیبترتیب  بهبه  قیمت،قیمت،  نمودارنمودار  وو  MFIMFI  منحنیمنحنی  هایهای  چالهچاله  یایا  هاها  قلهقله  بربر  مماسمماس  خطخط  واگرایــیواگرایــی  وو  همگرایــیهمگرایــی  ازاز٢٢..  مناطقمناطق  دردر  ترتیبترتیب  بهبه  قیمت،قیمت،  نمودارنمودار  وو  MFIMFI  منحنیمنحنی  هایهای  چالهچاله  یایا  هاها  قلهقله  بربر  مماسمماس  خطخط  واگرایــیواگرایــی  وو  همگرایــیهمگرایــی  ازاز٢٢..

    کردکرد  بینیبینی  پیشپیش  رارا  روندروند  برگشتبرگشت  ۸۰۸۰  خطخط  زیرزیر  وو  ۲۰۲۰  خطخط  باSیباSی
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OBVOBVحجم متعادل حجم متعادل 

))on balance volumeon balance volume((

قای جو گرانویل ابداع شده است  OBVOBVنماگر نماگر ��
ٓ
قای جو گرانویل ابداع شده استرابطه بین حجم معام1ت و تغییرات قیمت را نشان می دهدکه توسط ا
ٓ
  رابطه بین حجم معام1ت و تغییرات قیمت را نشان می دهدکه توسط ا

  

��OBVOBV  هنگامی که مورد معامله در حال کاهش ارزش خود است، هنگامی که مورد معامله در حال کاهش ارزش خود است، . . حجم تجمعی معامله را برای هریک از اق1م معام1تی ارزیابی می کندحجم تجمعی معامله را برای هریک از اق1م معام1تی ارزیابی می کند

ن سرازیر می گردد، 
ٓ
ن دوری جسته و بالعکس در حالت افزایش قیمت، حجم پول به سوی ا

ٓ
ن سرازیر می گردد، جریان پول از ا

ٓ
ن دوری جسته و بالعکس در حالت افزایش قیمت، حجم پول به سوی ا

ٓ
این حرکت جریان این حرکت جریان   OBVOBVجریان پول از ا

پول را اندازه گیری می نمایدپول را اندازه گیری می نماید
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حمایت و مقاومتحمایت و مقاومت

  
ن  دردر  رودرود  میمی  انتظارانتظار  کهکه  قیمتقیمت  ازاز  سطحیسطحی  ::حمایتحمایت  سطحسطح��

ٓ
نا
ٓ
ید  بوجودبوجود  جدیدجدید  هایهای  تقاضاتقاضا  سطحسطح  ا

ٓ
یدا
ٓ
  ا

  

ن  دردر  رودرود  میمی  انتظارانتظار  کهکه  قیمتقیمت  ازاز  سطحیسطحی  ::مقاومتمقاومت  سطحسطح��
ٓ
نا
ٓ
ن  دردر  رودرود  میمی  انتظارانتظار  کهکه  قیمتقیمت  ازاز  سطحیسطحی  ::مقاومتمقاومت  سطحسطح��  گیردگیرد  صورتصورت  عرضهعرضه  سطحسطح  ا
ٓ
نا
ٓ
  گیردگیرد  صورتصورت  عرضهعرضه  سطحسطح  ا
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مفهوم حمایت و مقاومتمفهوم حمایت و مقاومت

قيمت

 سطح مقاومت= سطح عرضه 

زمان

سطح حمایت = سطح تقاضا 
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روند ها ، خطوط روند و کانال هاروند ها ، خطوط روند و کانال ها

        انواع روندانواع روندانواع روندانواع روندانواع روندانواع روندانواع روندانواع روند��

        

  Up TrendUp Trendافزایشی   افزایشی   روند روند ––

      Side Way    Side Wayخنثی  خنثی  روند روند ––

Down TrendDown Trendکاهشی    کاهشی    روند روند ––
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روند افزایشیروند افزایشی

روند افزایشی به روندی گـفته می شود که نقاط اوج و کـف باSتری می سازدروند افزایشی به روندی گـفته می شود که نقاط اوج و کـف باSتری می سازد

Higher high

Higher high

Higher high

Higher Low

Higher high

Higher Low

Higher Low

Higher Low

Higher Low
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روند کاهشیروند کاهشی

روند کاهشی به روندی گـفته می شود ، نقاط اوج و کـف پایین تر می سازدروند کاهشی به روندی گـفته می شود ، نقاط اوج و کـف پایین تر می سازد��
Lower high

Lower high

Lower high
Lower Low

Lower high

Lower high

Lower Low

Lower Low

Lower Low

Lower Low
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    روند خنثیروند خنثی
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چگونگی ترسیم خطوط روندچگونگی ترسیم خطوط روند

))روند صعودی روند صعودی ( ( روند افزايشی روند افزايشی 

) تقاضا( سطح حمایت = خط روند افزایشی 
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چگونگی ترسیم خطوط روندچگونگی ترسیم خطوط روند

))روند نزولیروند نزولی( ( روند کاهشی روند کاهشی ��

 خط عرضه= سطح مقاومت = خط روند نزولی 
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نفوذ به خط روندنفوذ به خط روند
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نفوذ به خط روندنفوذ به خط روند
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کانال های روندکانال های روند

  

  
روند افزايشي 

روند كاهشي

)خنثي( روند رو به جلو 
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تغییر نقش سطوح مقاومت و حمایتتغییر نقش سطوح مقاومت و حمایت

RRRR

SSSS

RRRR

SSSS
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تغییر نقش خط روندتغییر نقش خط روند
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سطوح فیبوناچیسطوح فیبوناچی

  مقاومتمقاومت  وو  حمايتحمايت  سطوحسطوح��
دھددھد  ميمي  نشاننشان  رارا  بالقوهبالقوه

٣٣،،٢٢،،١١،،١١،،۵۵،،١١،،٨٨21

%2323.0
89

21

618.1
34

55

→=

=

call

٣٣،،٢٢،،١١،،١١،،۵۵،،١١،،٨٨
٣،،٢١٢١،،٣٣۴٣۴،،۵۵۵۵،،
١،،٨٩٨٩۴۴١۴۴،،٠٠٠٠٠٠

%12727.1618.1

%162618.1
55

89

%62618.0
55

34

%3838.0
55

21

→=

→=

→=

→=
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يک روند صعودی که با نسبت ھای فيبوناچی يک روند صعودی که با نسبت ھای فيبوناچی 
حرکت می کندحرکت می کند

٠۶١٨

۱.۶۱۸

۱.۶۱۸

۰۶۱۸

۰۶۱۸

٠۶١٨
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سطوح فيبوناچی در روند افزايشی سطوح حمايت بالقوه و پنھان می باشندسطوح فيبوناچی در روند افزايشی سطوح حمايت بالقوه و پنھان می باشند
درصد برگشت درصد برگشت   ۶٢۶٢يا يا % % ۵٠۵٠يا يا % % ٣٨٣٨اگر قيمت در روند اص,حی از يکی از سطوح اگر قيمت در روند اص,حی از يکی از سطوح 

افزايش می يابدافزايش می يابد% % ١۶٢١۶٢کند در بيشتر مواقع تا سطح کند در بيشتر مواقع تا سطح 

B
100

162% ١۶٢%

A
0

38%

50%

62%

79%
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١۶٢%

۵٠%

علی حيدریعلی حيدری

http://abcbourse.ir/


١۶٢%

۶٢%
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٧٩%

١٢٧%
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روند های افزایشی با سرعت های مختلفی نوسان می کنندروند های افزایشی با سرعت های مختلفی نوسان می کنند

٣٨%
Bounce

50%
Bounce

62%
Bounce 79%
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درصد افزايش می يابد و برای افزايش تا سطح درصد افزايش می يابد و برای افزايش تا سطح   ١٢٧١٢٧بازار بيشتر اوقات اول تا بازار بيشتر اوقات اول تا ��
DD   يک ، يک ،A.B.C.DA.B.C.D  می سازدمی سازد

B

D

b

d

١٢٧%

١۶٢%

A

B

C

a
c

0.618 bounce
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GAPGAP

ید  میمی  بوجودبوجود  هنگامیهنگامی  نمودارنمودار  دردر  فاصلهفاصله  یایا  قیمتیقیمتی  شکافشکاف  یکیک��
ٓ
یدا
ٓ
  وو  خریدخرید  هیچهیچ  ،،  قیمتقیمت  ازاز  ایای  دربازهدربازه  کهکه  ا

  ..  نگیردنگیرد  صورتصورت  فروشیفروشی

  باشندباشند  میمی  قویقوی  بازاربازار  دهندهدهنده  نشاننشان  افزایشیافزایشی  بازاربازار  دردر  هاها  شكافشكاف��

  استاست  بازاربازار  دردر  ضعیفضعیف  وضعیتیوضعیتی  وجودوجود  دهندهدهنده  نشاننشان  کاهشیکاهشی  بازاربازار  دردر  هاها  شكافشكاف��  استاست  بازاربازار  دردر  ضعیفضعیف  وضعیتیوضعیتی  وجودوجود  دهندهدهنده  نشاننشان  کاهشیکاهشی  بازاربازار  دردر  هاها  شكافشكاف��

  شوندشوند  ميمي  محسوبمحسوب  روندروند  تداوميتداومي  الگوهايالگوهاي  معموSمعموS  هاها  شكافشكاف  ��
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))GAPGAP((فاصله های مهم فاصله های مهم 

  فاصله معمولیفاصله معمولی��

��Breakaway GapBreakaway Gap  شکاف فرارشکاف فرار  

��Runaway GapRunaway Gap  شکاف گریزانشکاف گریزان  

��Exhaustion gapExhaustion gap  شکاف خستگیشکاف خستگی  
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فاصله معمولیفاصله معمولی

  باشدباشد  میمی  هاها  شکافشکاف  نوعنوع  ترینترین  اهمیتاهمیت  کمکم��

  تراکمتراکم  کهکه  وقتیوقتی  یایا  شودشود  انجامانجام  دارایــیدارایــی  یکیک  رویروی  کمیکمی  معام1تمعام1ت  تعدادتعداد  کهکه  زمانیزمانی  شکافشکاف  ایناین��

  شودشود  میمی  دیدهدیده  باشدباشد  داشتهداشته  وجودوجود  بازاربازار  دردر  شدیدیشدیدی

  باشدباشد  میمی  معاملهمعامله  انجامانجام  بهبه  تمایلتمایل  عدمعدم  دهندهدهنده  نشاننشان  شکافشکاف  ایناین����

مدن  بوجودبوجود  هنگامهنگام  دردر  معام1تمعام1ت  حجمحجم��
ٓ
مدنا
ٓ
  باشدباشد  میمی  پایینپایین  غالباغالبا  ،،  معمولیمعمولی  فاصلهفاصله  ا
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فاصله معمولیفاصله معمولی
این شکاف می تواند به عنوان اخطاری به تحلیلگر در زمینه شکل گیری وضعیت متراکم در بازار این شکاف می تواند به عنوان اخطاری به تحلیلگر در زمینه شکل گیری وضعیت متراکم در بازار 

تفسیرشودتفسیرشود

gap gap
gap
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Breakaway gapBreakaway gap

��SمعموSایجادایجاد  فاصلهفاصله  ایناین  شکنندشکنند  میمی  رارا  مقاومتمقاومت  وو  حمایتحمایت  سطوحسطوح  هاها  قیمتقیمت  کهکه  هنگامیهنگامی  معمو  

  گرددگردد  میمی

  باشدباشد  میمی  همراههمراه  باSباS  معام1تمعام1ت  حجمحجم  بابا  شکافشکاف  نوعنوع  ایناین  غالباغالبا��

روندروندبرخورداربرخوردار��   دردر  روندروند  تداومتداوم  دهندهدهنده  نشاننشان  وو  هستندهستند  برخورداربرخوردار  خاصیخاصی  اهمیتاهمیت  ازاز  هاها  شکافشکاف  نوعنوع  ایناین��

    باشدباشد  میمی  بعدیبعدی  حمایتحمایت  یایا  مقاومتمقاومت  جدیجدی  سطحسطح    تاتا  شدهشده  ایجادایجاد  حرکتحرکت  همانهمان  جهتجهت
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Breakaway gapBreakaway gap

gap سطح عرضه( سطح مقاومت(
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Runaway GapRunaway Gap

  شودشود  میمی  مشاهدهمشاهده  ))  نزولینزولی  یایا  صعودیصعودی  ((  قیمتقیمت  سریعسریع  روندروند  یکیک  راهراه  نیمهنیمه  دردر  شکافشکاف  نوعنوع  ایناین

مدن  پدیدپدید  هنگامهنگام  دردر
ٓ
مدنا
ٓ
  سرعتسرعت  بابا  هاها  قیمتقیمت  ،،  معمولیمعمولی  حجمحجم  دردر  معام1تمعام1ت  انجامانجام  وجودوجود  بابا  ،،  شکافشکاف  نوعنوع  ایناین  ا

  ..کنندکنند  میمی  تغییرتغییر  بیشتری بیشتری 

  روندروند  ،،  مانعیمانعی  هرگونههرگونه  بدونبدون  ظاهراظاهرا  هاها  قیمتقیمت  وقتیوقتی  متوسطمتوسط  معام1تمعام1ت  حجمحجم  دردر  غالباغالبا  گریزانگریزان  شکافشکاف
یند  میمی  وجودوجود  کنندبهکنندبه  میمی  طیطی  رارا  مشخصیمشخصی

ٓ
یندا
ٓ
  ا

  روندروند  ،،  مانعیمانعی  هرگونههرگونه  بدونبدون  ظاهراظاهرا  هاها  قیمتقیمت  وقتیوقتی  متوسطمتوسط  معام1تمعام1ت  حجمحجم  دردر  غالباغالبا  گریزانگریزان  شکافشکاف
یند  میمی  وجودوجود  کنندبهکنندبه  میمی  طیطی  رارا  مشخصیمشخصی

ٓ
یندا
ٓ
  ا

  زیادزیاد  بسیاربسیار  قدرتقدرت  ازاز  نشاننشان  کهکه  شودشود  میمی  همراههمراه  سنگینسنگین  معام1تمعام1ت  حجمحجم  بابا  شکافشکاف  نوعنوع  ایناین  مواقعمواقع  برخیبرخی
  دارددارد  حاکمحاکم  روندروند
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))Exhaustion GapExhaustion Gap((فاصله خستگیفاصله خستگی

خرین  خستگیخستگی  شکافشکاف��
ٓ
خرینا
ٓ
  گرددگردد  میمی  محسوبمحسوب  نزولینزولی  یایا  صعودیصعودی  روندروند  یکیک  هایهای  نفسنفس  ا

  

��SمعموSشودشود  میمی  مشاهدهمشاهده  انگیزشیانگیزشی  روندروند  انتهایانتهای  دردر  قیمتیقیمتی  شکافشکاف  ایناین  معمو  

��SمعموSمعام1تمعام1ت  حجمحجم  بابا  معمو  SباSاستاست  همراههمراه  با    ��SمعموSمعام1تمعام1ت  حجمحجم  بابا  معمو  SباSاستاست  همراههمراه  با    

  باشدباشد  میمی  نزولینزولی  یایا  صعودیصعودی  روندروند  یکیک  پایانپایان  دهندهدهنده  نشاننشان  خستگیخستگی  شکافشکاف��

مدن  بوجودبوجود  ویاویا  روندروند  شدنشدن  معکوسمعکوس  انتظارانتظار  دردر  توانتوان  میمی  خستگیخستگی  شکافشکاف  تشکیلتشکیل  ازاز  بعدبعد��
ٓ
مدنا
ٓ
  یکیک  ا

  بودبود  معام1تیمعام1تی  محدودهمحدوده

شودشود  میمی  پرپر  بعدبعد  دورهدوره  پنجپنج  تاتا  یکیک  ازاز  پسپس  معموSمعموS  شکافشکاف  ایناین��

علی حيدریعلی حيدری

http://abcbourse.ir/


))Exhaustion GapExhaustion Gap((فاصله خستگیفاصله خستگی

Exhaustion Gap

علی حيدریعلی حيدری

http://abcbourse.ir/


علی حيدریعلی حيدری

http://abcbourse.ir/


علی حيدریعلی حيدری

http://abcbourse.ir/


      شاد و پرسود باشيدشاد و پرسود باشيد      شاد و پرسود باشيدشاد و پرسود باشيد
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