
)شمعی ژاپنی(کار با الگوھای کندل استیک 

(شمعی ژاپنی(توانایی کار با الگوھای کندل استیک
Bullish Reversals اصول استفاده از الگوھای برگشتی
Bearish Reversals اصول استفاده از الگوھای برگشتی

ده از الگوھای ادامھ دھندهشناسایی اصول استفا
S & R شناسایی اصول انجام ترکیبی از الگوھای شمعی با

) شمعی ژاپنی (کار با الگوھای کندل استیک

عمده این معروفیت و استفاده را . اختراع شدبیش از دو قرن پیش در ژاپن برای تحلیل قیمت برنج نمودارھای کندل استیک
در قرن ھفدھم میالدی می باشند حال آنکھ بیش از دو دھھ نیست کھ نمودارھای شمعیرد“ مانھیسا ھما”ژاپنی ھا مدیون 

. نیز مربوط بھ سیستم ھای رایانھ ای می باشدغرب رواج یافتھ است و دلیل عمده ترویج این نمونھ نمایش نمودار در غرب
یا بھ تحلیل تکنیکال بھ کار می روند ویا برای ترسیم نمودارھا و نمایش قیمت برای از لحاظ ماھیت، کندل استیک ھا

عمده دلیل محبوبیت . جھت آینده بازار می باشدصورت منفرد ترکیب و شیوه نمایش آنھا، ابزاری برای تحلیل و پیش بینی
ھر کندل نمودارھا بین تحلیلگران، راحتی استفاده و مشخص بودن وضعیت صعودی یا نزولیروزافزون استفاده از این

.نمودارھای کندل استیک ارائھ شد توضیحاتی در مورد روش ترسیم5در فصل . ورت منفرد می باشداستیک بص
در این بخش ابتدا بھ معرفی و نامگذاری کندل استیک ھا می پردازیم و سپس کاربرد و معانی الگوھای ترکیبی یا منفرد را 

.توضیح خواھیم داد

نحوه نمایش تغییرات قیمت بصورت  C نمایش تغییرات قیمت با اشکال مختلف قابل ترسیم می باشد در شکل باال قسمت
یک کندل استیک از چھار.  را نمایش می دھدتغییرات قیمت بصورت کندل استیکنحوه نمایش E نمودار میلھ ای و قسمت

باالترین قیمت آن بازه  (Close) پایانیقیمت (Open) داده ورودی اصلی تشکیل شده است کھ عبارت ان از قیمت آغازین
یا) باالتر بودن قیمت پایان از قیمت آغاز(بستھ بھ صعودی  .(Low) بازه زمانیو پایین ترین قیمت آن (High) زمانی

شکل . یا پایین رونده دستھ بندی می شودیک کندل استیک باال رونده) پایین تربودن قیمت پایان از قیمت آغاز(لی نزو
و و کندل ھای نزولی) توخالی(را نمایش می دھد کندل ھای صعودی بدنھ شفاف زیرکندل ھایی با بدنھ صعودی یا نزولی

.زمانی نمایش می دھندداقل قیمت را در آن بازهسایھ ھا نیز حداکثر و ح. دارند) تو پر(بدنھ مشکی 
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.میت است کھ باید رعایت شودقبل از آغاز معرفی الگوھا سھ نکتھ اساسی در استفاده از الگوھای شمعی حائز اھ
در صورت وجود نداشتن . روند باشدتشکیل الگوھا تنھا زمانی مورد توجھ قرار می گیرند کھ تغییرات قیمت دارای-1

.برای استفاده از الگوھای کندل استیک برگشتی یا ادامھ دھنده وجود نداردروند صعودی یا نزولی، اھمیت و جھت گیری
اعالم می کنند کھ این الگوھا تیک بازگشتی تنھا زمانی در داخل روند عالمت بازگشت روند راالگوھای کندل اس-2

تحلیل گران تکنیکال عموما ھنگامی بھ الگو ھای کندل استیک. ھمراه باشدھمزمان با ابزاری دیگر برای بازگشت روند
.وندبازگشتی اھمیت می دھند کھ در محدوده حمایت و یا مقاومت خاصی تشکیل ش

دھند اما نمی توان برای خروج حتما الگوھای شمعی با وجود اینکھ در اغلب موارد نقاط ورود درستی را نشان می-3
.باید در اینجا نیز ابزارھای دیگر تکنیکال برای خروج استفاده کردمنتظر تشکیل الگوی بازگشتی دیگری ماند و

الگوھای منفرد عمومی

Long Days
.بدنھ بزرگ و سایھ ھای کوتاه، نشان دھنده قدرت بازار در آن جھت می باشد با  نمودارھایی

Short Days
.نده نداشتن قدرت در بازار می باشدنمودارھایی با بدنھ کوچک و سایھ ھای کوتاه، نشان دھ

 

Black Marubozu
نمودارنزولی بدون سایھ باالیی و پایینی
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White Marubozu
نمودار صعودی بدون سایھ باالیی و پایینی

Closing Marubozu
کھ در قیمت انتھایی آن سایھ وجود ندارد Marubozu کندلی

Opening Marubozu
کھ در قیمت ابتدایی آن سایھ وجود ندارد Marubozu کندلی

(Spinning Tops (koma
کندلی با سایھ ھای بلند در اطراف بدنھ کوتاه
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Long-legged Doji
Long-legged Doji .یکسان باشندبھ نمودارھای شمعی اطالق می شود کھ قیمت آغاز و پایان Doji حالت عمومیدر

پایان کندل استیک یکسان باشد اما در آن بازه زمانی قیمت سایھ ھای بلند می شود کھ قیمت آغاز وبھ نموداری شمعی گفتھ
.و فروشندگان در آن بازه زمانی می باشدباالتر و پایینتر را تشکیل داده است این الگو حاکی از برابری قدرت خریداران

(Gravestone Doji(tohba
و  (upper shadow) باالیی بلندسایھ. کھ قیمت آغاز و پایان یکسان می باشد Doji کندل استیکی از خانوادهالگوی

ی از خصوصیات اصلی این الگوی کندل استیک می باشدپاییننداشتن سایھ پایینی یا بسیار کوتاه بودن سایھ

(Dragonfly Doji(tonbo
و نداشتن  (Lower shadow) بلندسایھ پایینی. ن می باشدکھ قیمت آغاز و پایانش یکسا Doji دیگری از خانوادهالگوی

از خصوصیات اصلی این الگوی کندل استیک می باشدسایھ باالیی یا بسیار کوتاه بودن سایھ باالیی

Bullish Reversals اصول استفاده از الگوھای برگشتی

ھستند و عالمتی برای تغییر جھت روند از تشکیل شده از یک، دو یا سھ کندل در انتھای روند نزولی Bullish الگوھای
.ه می کنیمرا مشاھد) بولیش(بھ ترتیب الگوھای تک و ترکیبی صعودی نزولی بھ صعودی می باشند در ادامھ

One candle الگوھای تک شمعی

Hammer

این الگو سایھ پایینی بلند، سایھ در انتھای یک روند نزولی تشکیل می شود از خصوصیات) چکش) Hammer الگوی
در این الگو رنگ بدنھ تفاوتی. بدنھ ای حداکثر یک دوم سایھ پایینی می باشدو) وجود نداشتن سایھ باالیی(باالیی کوتاه 

.می دھدقدرت بیشتر این الگو را برای بازگشت روند نشان) سفید(ندارد اما بدنھ صعودی 
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Inverted Hammer
سایھ باالیی بلند، سایھ پایینی  .ش در انتھای یک روند نزولی تشکیل می شودمانند الگوی چک) چکش معکوس(الگو این

در این الگو . ای حداثر یک دوم سایھ باالیی از خصوصیات این الگو می باشدکوتاه و یا وجود نداشتن سایھ پایینی و بدنھ
.گشت روند نشان می دھدبازقدرت بیشتر این الگو را برای) سفید(بدنھ تفاوتی ندارد اما بدنھ صعودی رنگ

Bullish Belt Hold
ولی قیمت آغازین این روند نزدر. می باشد Opening Marubozu الگو در بازار بسیار نادر می باشد و مدلی ازاین

در ادامھ شاھد ھیچ سایھ پایینی نمی باشیم قیمت از نقطھ آغاز رو بھ باالرو بھ پایین باز می شود اما) شکاف(کندل با گپ
را ُپر نماید می تواند ) شکاف(فاصلھ گپ اگر سایھ و بدنھ این الگو. حرکت کرده و بدنھ نسبتا بزرگی را شاھد ھستیم

. صعودی باشدنشانگر آغاز روند

Two candles الگوھای ترکیبی دو شمعی
Bullish Engulfing Pattern

کل بدنھ . روند نزولی تشکیل می شودی متفاوت است کھ در انتھایشامل دو شمع با رنگ ھا) پوشاننده صعودی(الگو این
 .اندازه سایھ ھا در این دو کندل اھمیتی ندارد. را پوشش می دھد) نزولی) شمع دوم، بدنھ شمع اول مشکی) صعودی(سفید 

ی آغاز روند صعودی بیشتری بھ این الگو برابین نقطھ پایان کندل اول و نقطھ آغاز کندل دوم اھمیت) گپ(ایجاد شکاف 
.می دھد

Tweezers Bottom
ین تفاوت کھ ابتدا شمعی نزولی ابا. انبرک پایینی مانند الگوی قبلی شامل دو شمع با رنگ ھای متفاوت می باشدالگوی

شمع دوم در دل محدوده قیمت . فاقد سایھ یا با سایھ ھای کوچک می باشدبا بدنھ بزرگ تشکیل می شود این شمع) مشکی(
روند از نزولی بھ صعودی برای اھمیت بیشتر تغییر. یا چکش معکوس تشکیل می شود) داجی(بھ شکل ستاره شمع اول

.اول مھم می باشددن سایھ ھای شمع دوم از شمعدر این الگو، خارج نش
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Bullish Harami
) نزولی(شمع اول بدنھ مشکی . کندند را صادر میالگو نیز در انتھای روند نزولی تشکیل می شود و اخطار تغییر رواین

دھد سایھ ھا در این الگو اھمیت زیادی ندارند اما خارج نشدن سایھ ھای شمعدارد کھ تمامی بدنھ شمع دوم را پوشش می
.دوم از محدوده سایھ ھای شمع اول قدرت بیشتر این الگو را نشان می دھد

Bullish Harami Cross
) ستاره(دوم حتما بصورت داجی ھارامی صعودی شباھت بسیاری بھ الگوی قبلی دارد با این تفاوت کھ بدنھ شمعصلیب

.تشکیل می شود و اخطار تغییر روند را صادر می کندد نزولیتشکیل شده است این الگو در انتھای رون

Bullish Piercing Line
و شمع ) نزولی(اول بدنھ مشکی در شمع. ع با رنگ ھای متفاوت ھستیمشاھد دو شم) پوشش شکاف صعودی(این الگو در

پایین تر از نقطھ آغازین شمع قبلی می بینیم و نقطھ آغاز شمع دوم با شکافیبا نقطھ پایانی) صعودی(دوم بدنھ ای سفید 
 نمایشگر آغاز روند تشکیل شده واین الگو در انتھای روند نزولی. نزولی نسبت بھ پایان شمع اول شروع شده است

.صعودی می باشد

Three candles الگوھای ترکیبی سھ شمعی
Bullish Abandoned Baby

انتھای روند نزولی پس از یک شمع در. در بازار فارکس خیلی کم بھ وجود می آید) صعودیکودک رھا شده (الگو این
بستھ می شود و فاصلھ بستھ ) داجی(می آید شمع بعدی بصورت ستاره نزولی قوی شکافی نزولی تا شمع بعدی بوجود

پایان روند نزولی و آغاز خطاربستھ شدن بدنھ شمع سوم ا) صعودی(با سفید . بعدی نیز دارای شکاف استشدنش تا شمع
.روند صعودی بھ وجود می آید
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Morning Star
نزولی و پرقدرت، شمع دوم ی روند نزولی تشکیل می شود شمع اولستاره صبحگاھی از مجموع سھ شمع در انتھاالگوی

نزولی یا صعودی باشد ولی در غالب موارد بدنھ و سایھ ھای بزرگی نزولی آغاز شده و بدنھ آن میتواند) گپ(با شکاف 
 این سھ .شده استصعودی نسبت بھ شمع دوم آغاز) گپ(سوم یک شمع صعودی است کھ آغاز آن با شکاف ندارد و شمع

.نمایندشمع اخطار روند صعودی را در انتھای روند نزولی اعالم می

Morning Doji Star
تفاوت کھ بین شمع اول و دوم بھ الگوی ستاره صبحگاھی می باشد با ایناین الگوی سھ شمعی بسیار شبیھ بھ ترکیب

و شمع سوم دارای بدنھ  Doji شمع اول پرقدرت و نزولی، شمع دومعالوه بین شمع دوم و سوم شکافی دیده نمی شود
.ی شودصعودی اعالم مبا بستھ شدن صعودی شمع سوم اخطار انتھای روند نزولی و آغاز روند. باشدصعودی می

Bullish Tri-Star
 نمی باشد این سھ شمع حائز اھمیتمانند تشکیل شده اندازه سایھ ھا در Doji سھ ستاره صعودی از ترکیب سھ شمعالگوی

دوم و شکاف صعودی بین شمع دوم و سوم بر قدرت این الگو برای تغییر نزولی بین شمع اول و) گپ(اما وجود شکاف 
.نزولی بھ صعودی می افزایدروند از

Three White Soldiers
سایھ ھا غالبا کوتاه و .استسھ مکعب سفید از سھ شمع صعودی با بدنھ ھای توخالی و صعودی قوی تشکیل شدهالگوی

با بستھ شدن شمع سوم اخطار . بین شمع دوم و سوم وجود داردایجاد شکاف نزولی بین شمع اول، دوم و شکاف نزولی
.از نزولی بھ صعودی ایجاد می شودقوی تغییر روند
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Bearish Reversals اصول استفاده از الگوھای برگشتی

ھستند و عالمتی برای تغییر جھت روند تشکیل شده از یک، دو یا سھ کندل در انتھای روند صعودی Bearish الگوھای
.را مشاھده می کنیم) بیریش(بھ ترتیب الگوھای تک و ترکیبی نزولی از صعودی بھ نزولی می باشند در ادامھ

One candle الگوھای تک شمعی
Hanging Man

خصوصیات این الگو سایھ پایینی در انتھای یک روند صعودی تشکیل می شود از) مرد دارزده) Hanging Man الگوی
بدنھ در این الگو رنگ. و بدنھ ای حداکثر یک دوم سایھ پایینی می باشد) باالییوجود نداشتن سایھ(بلند، سایھ باالیی کوتاه 

.بازگشت روند نشان می دھد الگو را برایقدرت بیشتر این) مشکی(تفاوتی ندارد اما بدنھ نزولی 

Shooting Star
سایھ باالیی بلند، سایھ پایینی . شودمانند الگوی قبلی در انتھای یک روند صعودی تشکیل می) ستاره رھا شده(الگو این

الگو در این. بدنھ ای حداثر یک دوم سایھ باالیی از خصوصیات این الگو می باشدکوتاه و یا وجود نداشتن سایھ پایینی و
.برای بازگشت روند نشان می دھدقدرت بیشتر این الگو را) مشکی(رنگ بدنھ تفاوتی ندارد اما بدنھ نزولی 

 

Bearish Belt Hold
روند صعودی قیمت آغازین این در. می باشد Opening Marubozu الگو در بازار بسیار نادر می باشد و مدلی ازاین

قیمت از نقطھ آغاز رو بھ پایین. در ادامھ شاھد ھیچ سایھ باالیی نمی باشیمرو بھ باال باز می شود اما) شکاف(کندل با گپ 
را ُپر نماید می تواند ) شکاف(فاصلھ گپ اگر سایھ و بدنھ این الگو. حرکت کرده و بدنھ نسبتا بزرگی را شاھد ھستیم

.نشانگر آغاز روند صعودی باشد
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Two candles الگوھای ترکیبی دو شمعی

Bearish Engulfing

کل بدنھ . ی تشکیل می شودانتھای روند صعودشامل دو شمع با رنگ ھای متفاوت است کھ در) پوشاننده نزولی(این الگو 
. ندارداندازه سایھ ھا در این دو کندل اھمیتی. را پوشش می دھد) صعودی(اول سفید شمع دوم، بدنھ شمع) نزولی(مشکی 

اھمیت بیشتری بھ این الگو برای آغاز روند نزولی می بین نقطھ پایان کندل اول و نقطھ آغاز کندل دوم) گپ(ایجاد شکاف 
.دھد

Tweezers Top
این تفاوت کھ ابتدا شمعی صعودی با. انبرک باالیی مانند الگوی قبلی شامل دو شمع با رنگ ھای متفاوت می باشدالگوی

شمع دوم در دل محدوده قیمت . فاقد سایھ یا با سایھ ھای کوچک می باشد بدنھ بزرگ تشکیل می شود این شمعبا) سفید(
صعودی بھ نزولی در این برای اھمیت بیشتر تغییر روند از. یا چکش تشکیل می شود) داجی(بھ شکل ستاره شمع اول

.می باشدالگو، خارج نشدن سایھ ھای شمع دوم از شمع اول مھم

Bearish Harami
شمع اول بدنھ سفید . کندالگو نیز در انتھای روند صعودی تشکیل می شود و اخطار تغییر روند را صادر میاین

دھد سایھ ھا در این الگو اھمیت زیادی ندارند اما خارج نشدن سایھ د کھ تمامی بدنھ شمع دوم را پوشش میدار) صعودی(
.دوم از محدوده سایھ ھای شمع اول قدرت بیشتر این الگو را نشان می دھدھای شمع

Bearish Harami Cross
) ستاره(دوم حتما بصورت داجی ھارامی نزولی شباھت بسیاری بھ الگوی قبلی دارد با این تفاوت کھ بدنھ شمعصلیب

. می کندتشکیل می شود و اخطار تغییر روند را صادراین الگو در انتھای روند صعودی. تشکیل شده است
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Dark Cloud Cover
و شمع دوم ) ودیصع(بدنھ سفید شاھد دو شمع با رنگ ھای متفاوت ھستیم در شمع اول) پوشای ابر مشکی(این الگو در

از نقطھ آغازین شمع قبلی می بینیم و نقطھ آغاز شمع دوم با شکافی صعودی با نقطھ پایانی باالتر) نزولی(بدنھ ای مشکی 
نمایشگر آغاز روند نزولی می این الگو در انتھای روند صعودی تشکیل شده و. بھ پایان شمع اول شروع شده استنسبت
.باشد

 

Three candlesالگوھای ترکیبی سھ شمعی
Abandoned Baby Pattern

ند صعودی پس از یک شمع انتھای رودر. در بازار فارکس خیلی کم بھ وجود می آید) کودک رھا شده نزولی(الگو این
بستھ می شود و فاصلھ ) داجی(شمع بعدی بصورت ستاره. می آیدصعودی قوی شکافی صعودی تا شمع بعدی بھ وجود

پایان روند صعودی بستھ شدن بدنھ شمع سوم اخطار) نزولی(با مشکی . بعدی نیز دارای شکاف استبستھ شدنش تا شمع
.و آغاز روند نزولی بھ وجود می آید

Evening Star
صعودی و پرقدرت، شمع ستاره عصرگاھی از مجموع سھ شمع در انتھای روند صعودی تشکیل می شود شمع اولالگوی
نزولی یا صعودی باشد ولی در غالب موارد بدنھ و سایھ ھای صعودی آغاز شده و بدنھ آن میتواند) گپ(ا شکاف دوم ب

این . شده استنزولی نسبت بھ شمع دوم آغاز) گپ(سوم یک شمع نزولی است کھ آغاز آن با شکاف بزرگی ندارد و شمع
.نمایندمیسھ شمع اخطار روند نزولی را در انتھای روند صعودی اعالم 

 

Evening Doji Star
وم بھ تفاوت کھ بین شمع اول و داین الگوی سھ شمعی بسیار شبیھ بھ الگوی ستاره عصرگاھی می باشد با اینترکیب

و شمع سوم دارای بدنھ  Doji شمع اول پرقدرت و صعودی، شمع دومعالوه بین شمع دوم و سوم شکافی دیده نمی شود
.نزولی اعالم می شودبا بستھ شدن نزولی شمع سوم اخطار انتھای روند صعودی و آغاز روند. باشدنزولی می

 

http://abcbourse.ir/


Bearish Tri-Star
این سھ شمع حائز اھمیت نمی باشد مانند تشکیل شده، اندازه سایھ ھا در Doji سھ ستاره نزولی از ترکیب سھ شمعالگوی

اف نزولی بین شمع دوم و سوم بر قدرت این الگو برای تغییر دوم و شکصعودی بین شمع اول و) گپ(اما وجود شکاف 
.صعودی بھ نزولی می افزایدروند از

Three Black Crows
سایھ ھا غالبا کوتاه و ایجاد . استشکی از سھ شمع نزولی با بدنھ ھای توپر و نزولی قوی تشکیل شدهسھ اھرم مالگوی

با بستھ شدن شمع سوم اخطار قوی . صعودی بین شمع دوم و سوم وجود داردشکاف صعودی بین شمع اول، دوم و شکاف
.روند از صعودی بھ نزولی ایجاد می شودتغییر

اشناسایی اصول استفاده از الگوھای ادامھ دھنده

Downside Tasuki Gap
، شکاف نزولی ھمراه با شمع نزولی الگوقبل از تکمیل دو شمع انتھایی. الگو در میانھ روند نزولی بھ وجود می آیداین

می باشد اما تمام محدوده شکاف را پر نمی کند و با بستھ شدن در محدوده شمعدیده می شود شمع بعدی با اینکھ صعودی
.دھدقبلی یا در محدوده شکاف میتوان انتظار داشت بازار بھ روند نزولی خود ادامھ

Upside Tasuki Gap 
با شمع قبل از تکمیل دو شمع انتھایی الگو، شکاف رو بھ باال ھمراه. بھ وجود می آیداین الگو در میانھ روند صعودی

شکاف را پر نمی کند و با بستھ شدن در محدوده نکھ نزولی می باشد اما تمام محدودهصعودی دیده می شود شمع بعدی با ای
.میتوان انتظار داشت بازار بھ روند صعودی خود ادامھ دھدشمع قبلی یا در محدوده شکاف
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Separating Lines
در دو حالت نزولی و . اعالم می کندخطوط تفکیک شده تنھا با ایجاد دو شمع در میانھ روند اخطار ادامھ روند راالگوی

ما باید در جھت شمع دوم این الگو حت. و بعد از شمع اول بھ وجود می آیدصعودی این الگوھا دو شکاف قبل از شمع اول
اینکھ این الگو بسیار نادر می باشد اما با. روند بستھ شود و قبل از خود ھمانطور کھ اشاره شد شکاف را داشتھ باشداصلی

.برخوردار استاز اطمینان باالیی برای ادامھ روند

In Neck Lineو On Neck Line
کھ قبل از شمع اول شکاف دیده نمی شود دو الگو نیز شباھت بسیاری بھ الگوھای ادامھ دھنده قبلی دارند با این تفاوتنای

این شکاف وجود دارد و قیمت پایانی شمع دوم در محدوده بدنھ شمع اول بستھ نمی شوداما در فاصلھ شمع اول و دوم حتما
. می باشدالگو نیز برای ادامھ روند قابل اطمینان

Falling Three Methods
نسبتا بزرگ، نزولی می باشد سھ شمع شمع اول با بدنھ ای. سھ واحد رد شده در میانھ روند نزولی تشکیل می شودالگوی

در این حالت با بستھ شدن شمعی. باالیی شمع اول را رو بھ باال رد نمی کنندبعدی ھیچ کدام منفرد و در مجموع قیمت
.داشت پایین تر از تمامی چھار شمع قبلی میتوان انتظار ادامھ روند نزولی رانزولی،

Rising Three Methods
نسبتا بزرگ، صعودی می باشد شمع اول با بدنھ ای. ھ در میانھ روند صعودی تشکیل می شودسھ واحد ترقی یافتالگوی

در این حالت با بستھ شدن . پایینی شمع اول را رو بھ پایین رد نمی کنندسھ شمع بعدی ھیچ کدام منفرد و در مجموع قیمت
.داشتد صعودی راصعودی، باالتر از تمامی چھار شمع قبلی میتوان انتظار ادامھ رونشمعی
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S & R شناسایی اصول انجام ترکیبی از الگوھای شمعی با

در این مثال سعی . چارت زیر مشاھده می کنیدورو بھ دالر را دربرای نمونھ و آشنایی شما، مثالی از نمودار روزانھ ی
.شودآموختھ اید با الگوھای شمعی ژاپنی نحوه استفاده از این الگوھا آموزش دادهشده با ترکیب دروسی کھ تا بھ حال

 درصد 161ا کھ ھمزمان با برخورد قیمت برا نمایش می دھد Rising Three Methods الگوی ادامھ دھنده A دایره
 درصد 161شکستھ شدن این الگوی ادامھ دھنده با شکستھ شدن رزیستنس  .فیبوناچی پروجکشن بھ وجود آمده است

.باشدپروجکشن روند قبل از آن بھ وجود آمده و نشان دھنده ادامھ روند صعودی میفیبوناچی
این الگوی شمعی ژاپنی ھمزمان با برخورد را نمایش می دھد کھ تشکیل Bearish Engulfing الگوی برگشتی B دایره

نزولی این الگو نشان دھنده پایان روند صعودی و آغاز یک روند. پروجکشن می باشد درصد فیبوناچی261قیمت با خط 
.بھ خوبی در نمودار میتوان این تغییر جھت روند را مشاھده کرد. است

این محدوده . قیمت بوده استمحدوده ساپورت ھایی در گذشتھمترادف با  D و C الگوھای شمعی ژاپنی در دایرهتشکیل
در آنھا، روند کوتاه قبل از خود را از حالت نزولی بھ حالت صعودی ھا بھ ھمراه الگوھای شمعی ژاپنی بھ وجود آمده

Bullish Harami الگوی D و در دایره Long-legged Doji یک شمع ژاپنی C در الگوی دایره. اندتبدیل کرده
Cross دیده می شود.
الگوھای دیگر. ھمزمان با رسیدن قیمت بھ محدوده رزیستنس بھ وجود آمده است Shooting Star الگوی E در دایره

رزیستنس، باعث ایجاد روند نزولی در پایان این الگو ھمزمان با رسیدن قیمت بھ. بازگشتی در این محدوده دیده می شود
.روند صعودی شده است

حکم رزیستنس را دارد  روزه کھ55ھمزمان با برخورد قیمت بھ میانگین متحرک  Bearish Harami الگوی F هدر دایر
.نزولی بلند مدت شده استباعث تغییر جھت روند صعودی کوتاه مدت در جھت روند
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