
  ....الرحیم الرحمن هللا بسم

  

  :شد اشاره روند خط خصوص در نکاتی...گفتیم ھا روند راجب پیش جلسھ

  . است باالتر آن اعتبار باشد بیشتر روند خط یک بھ برخورد تعداد چھ ھر -١

  . است تر معتبر روند خط آن باشد تر طوالنی روند گیری شکل زمان ھرچھ -٢

  . بود خواھد تر معتبر و تر محکم باشد تر نزدیک جھ در ۴۵ بھ روند خط شیب چھ ھر -٣

  . نمود معاملھ بھ اقدام روند خط روی بر میتوان مناسب شرایط در -۴

  شد معاملھ وارد روند خالف میتوان دھد رخ روند خط در استاندارد شکست چنانچھ -۵

  

  ..کنیم می صحبت کردن کانالیزه مورد در جلسھ این
  

  : قیمت کردن کانالیزه

   با فعال چون کھ نمود استفاده تکنیکال مختلف ھای ابزار از توان می قیمت کردن کانالیزه برای

  .. میکنیم استفاده روند خط بسیارمفید تکنیک از حاضر حال در نیستیم آشنا کامل مباحث

   کھ کرد کانالیزه مختلف روندھای در را قیمت میتون براحتی افزارھا نرم بوسیلھ کھ نماند ناگفتھ البتھ

   ھمواره ، میگیرد شکل موازی دوخط بین قیمت روند ھا وقت بعضی میشھ اشاره امروز جلسھ اخر

  سو و نتایج بھ باشد داشتھ آگاھی کانالی چنین وجود از تحلیلگر و آید می وجود بھ کانالی چنین وقتی

  . آورد خواھد بدست قیمت نوسان از خوبی ھای د

  

  :است ساده بسیار کانال خط رسم

   نقطھ از خط یک سپس میکنیم رسم پایینی نقاط درامتداد را اصلی روند خط ابتدا صعودی روند در

   کھ داد خواھد رو قیمتی کانال یک تشکیل خط دو این کھ میکنیم رسم روند خط با موازی باالیی اول

  . شود خارج مناسب زمان در و مناسب نقطھ یک از تا میکند نوسان خط دو این بین معموال قیمت

  خط ان موازات بھ و رسم را نزولی روند خط ابتدا باشد می اول حالت برعکس نیز نزولی روند در

  . میکنیم رسم را کانال 
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  :نیکن توجھ زیر شکل ب

  

  

  

  

  :کنیم معرفی شما برای کانال رسم برای تکنیکالی و راحت روش یک داریم قصد اینجا در

   کنیم آشنا قیمت کردن کانالیزه این با رو شما ھایی مثال با ادامھ در و

  تشکیل کف دو از استفاده با صعودی روند خط یک ترسیم با صعودی روند یک در کھ ترتیب بدین

   رسم سھم قیمتی نوسان این برای رو کانال ، جدید سقف یک تشکیل با ان از پس بالفاصلھ ، شده

  .شد اشاره قبال کھ بود ھا کف در صعودی روند خط میکنیم
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 و کف تا دو ایجاد با صعودی روند یک در کھ میکنید مشاھده را پ س آ شرکت سھام زیر تصویر در
  گردیده کانالیزه قیمت بالفاصلھ سقف یک

  

  

  .دھند می نشان العمل عکس ھم کانال میانھ بھ ھا سھم از خیلی

  

  :زنیم می دیگری مثال ادامھ در

   کانالیزه سیستم و تایرا شرکت سھم بررسی

  :گردید کانالیزه سیستم این قیمتی سقف یک و قیمتی کف دو از استفاده با کھ کنید توجھ

  .دھند می نشان العمل عکس ھم کانال میانھ بھ ھا سھم از خیلی

  

  میکنید مشاھده ھم قیمتی ھای کف
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   نماییم کانالیزه را توریل سھم اینبار خوب

   زهیکانال تریتب این بھ کھ گرفتھ شکل قیمتی کف یک و سقف دو توریل سھم در اینبار نمایید دقت اگر

  :مینماییم

  

  

 

  ..میشھ صحبت راجبش زیاد روزھا این کھ

  

  :اینجا تا کلی گیری نتیجھ

   یک و قیمتی دوسقف یا و انھا مابین سقف و قیمتی کف دو وسیلھ بھ کانالیزه سیستم نمایید توجھ اگر

  ..داره خودکار کانالیزه و کرده راحت رو ما کار تریدر مفید اما میگیرید شکل انھا بین قیمتی کف
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  دکنی دقت مفید افزار نرم در ابزار این بھ
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   و قیمتی کف دو یا و دادید تشخیص را قیمتی کف یک و دوسقف کردید مشاھده وقتی کنید اگرتوجھ

  نمایید کانالیزه را سھم ابزار این با میتوانید دادید تشخیص را قیمتی سقف یک

   انتخاب را ابزار ما»»  قیمتی کف یک و داده راشکل دوسقف سھم اینکھ بھ توجھ با مثال برای

   میگیرد شکل دیگر نقطھ یک میکنید مشاھده کھ ھمانطور و میکنیم کلیک اول سقف روی و میکنیم

   را اول نقطھ سپس میدھیم قرار قیمتی کف یعنی روند انتھای سمت بھ انرا و گرفتھ را دوم نقطھ کھ

  شود کانالیزه سھم تا میکنیم ھدایت دوم سقف سمت بھ و کشیده

  

  

  

  

  .. باشھ ھم رنگی تونھ می کانال این کھ شکل این بھ

  

  بھ میتونید ابزار روی راست کلیک با کھ دارد ھایی ویژگی یک متاتریدر در ابزاری ھر خوب

  باشید داشتھ دسترسی ویژگیھا 
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   کھ دارد وجود ھا پارامتر بخش در گزینھ سھ نمایید دقت اگر

   راست شعاع

   چپ شعاع

   زمینھ پرکردن

 کم رنگ یک باید عمومی دربخش البتھ گردد کانالیزه سھم صورت این بھ تا بزنیم رابایدتیک ھا 
  نمایید انتخاب رنگ
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  : داخلی روند خطوط فیتعر در ھست داخلی روند خطوط ھا این ھمھ از تر مھم اما

   نقاط و میشوند رسم قیمت حرکات داخل در خطوط این کھ دارد وجود روندھا خط از دیگری نوع

  میکند وصل یکدیگر بھ را زیادی پایینی نقاط یا اوج

   وقابل مفید رابسیار روند خطوط نوع این و بیابند را خطوط این میکنند سعی ھا چارتیست از بسیاری

  . است ذھن بھ وابستھ بسیار آنھا رسم کھ است این خطوط این تنھامشکل . دانند می توجھ

  :)میشھ محقق امر این تمرین با کھ

  

 

  :ببینین را زیر شکل

  

  

  

 مدت بلتد و قوی روند خط یک کل در و شده تبدیل مقاومت خط بھ سپس حمایت خط بھ مقاومت خط
  است داخلی
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  خط دو این توضیح

  ..داخلی روند خط ودومی.... ھست مقاومتی روند خط اولی خوب

  

   باید کھ بطوری نمود استفاده قیمتی ھای سقف و ھا کف از میتوان داخلی روند خط رسم برای پس

   ھای مقاومت و ھا حمایت بتوانیم تا باشد داشتھ بیشتری برخورد تعداد کھ کنیم انتخاب روندی خط

   کھ دارد وجود بیشماری ھای سھم ایران بورس در کھ کنید توجھ نکتھ این بھ  کنیم شناسایی را بعدی

  میشود روبرو تقاضا افزایش با و داده واکنش بخوبی ھا حمایت و داخلی روند خط بھ

  

  !...تموم مبحث این فعال
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   روند خط و میکنیم  بررسی رو نشده تعدیل چارت در پارسان سھم می کنیم و باز افزارو نرم االن

  میکشیم  رو پارسان سھم کانال و روند خطوط بعد و میکنیم  رسم رو سھم داخلی ھای

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://abcbourse.ir/


  

  

   روزانھ فریم تایم در قیمتی چارت روز اولین از پارسان نشده تعدیل چارت

  

   تمامی و نمایید کوچیک رو چارت اینکار برای کنید رسم رو داخلی روند خطوط فقط االن خوب

  جوری این ھم من ک ھست سھم در زیادی داخلی ھای روند طخ کنید رسم رو داخلی روند خطوط

  :کردم رسم 
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   رسم را ھمھ تمرین برای ولی کنھ می شلوغ را چارت الکی چون. نیست نیازی خطوط این ھمھ

  کردیم

  

  

  

  ..ھست توریل ھم این
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  بعد مبحث

  چیست؟ شکاف

  

  :سھم نمودار در قیمت ھای شکاف

   و گرفتھ قرار ھم سر پشت صورت بھ ھا کندل بایستی میکنیم نگاه قیمت نمودار بھ وقتی طبیعتا

   ای معاملھ نقطھ آن در نمودارکھ از ای محدوده بسیارساده بیان بھ اما نباشد آنھا بین ای فاصلھ

  میشود ایجاد) gap( قیمتی شکاف نگیرد صورت

   یافضای شکاف قبل روز باالیی قیمت از باالتر قیمت قیمت بازشدن مثال عنوان بھ صعودی روند در

   کمتراز ، روز قیمت باالترین نزولی روند در و.  نمیشود پر روز طول در کھ میکند ایجاد بازی

  .دھد می شکاف یک تشکیل و است قبل روز پایانی قیمت

  باشد می روند ضعف نشانھ نزولی روند در و روند استحکام نشانھ صعودی روند در ھا شکاف

   شکاف نزولی روند در کھ نمایید دقت فرھنگي میراث گذاري سرمایھ گروه شرکت نمودار تصویر بھ

  : است گردیده ایجاد قیمتی شکاف قرمز رنگ با روند شروع در و قرمز رنگ بھ
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   ھای نمودار در ندرت بھ البتھ دھد می روی روزانھ زمانی دوره نمودارھای در ھا شکاف معموال

  . شود می دیده ھم بلندمدت

   ھمیشھ ھا شکاف(  کھ اینھ ھم اون و داشتھ وجود ھا شکاف مورد در ھمیشھ ای کلیشھ جملھ یک

  .نمیشوند پر ھا بعضی و پر ھا بعضی و نیست درست ھمیشھ جملھ این کھ)  پرمیشوند

  

  :داریم قیمتی شکاف نوع سھ

  

   دارد وجود شکاف نوع سھ

   شکست شکاف -١

  تداوم یا گیری اندازه یا فرار شکاف -٢

  خستگی شکاف -٣

  

   معنی حرکت آغاز اخطاردھنده واغلب افتد می اتفاق قیمت الگوھای پایان در معموال شکست شکاف

   اغلب مقاومت خطوط شکست گرفت شکل دربازار اصلی الگوی یک اینکھ بعداز .است قیمت دار

   ھمراه سنگینی معامالت باحجم معموال شکست ھای شکاف دھد می رخ شکست شکاف درناحیھ

  نمیشھ پر معموال شکست شکاف و ھستند
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  شکل باال

  

  

  برای کمتری احتمال باشد ھمراه سنگینی معامالت باحجم شکاف کھ ،زمانی کلی قانون یک در

  .دارد وجود آن پرشدن 

  

  :زنیم می مثالی
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   قیمت نوعی بھ و میکنند عمل قیمت تصحیح زمان در حمایت فضای مانند صعودی ھای شکاف

   پایین بھ ھا قیمت صعودی روند درھنگام کھ اینھ مھم نکتھ ، میدھد انجام شکاف باالی بھ پولبک

 بودن ارضعیفطاخ برسد صعودی شکاف زیریک بھ اگرقیمت کلی درحالت ، بازنمیگردند ھا شکاف
  ھست قیمت

  

  دبینی می ک معامالتم حجم

  صعودی... شکست شکاف
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  : تداوم یا فرار شکاف

   کھ نماید جلوپرش سمت بھ روند دریک حرکت مدتی از پس بازار کھ میشود ایجاد زمانی شکاف این

  گردد ظاھر یانزولی صعودی بازار دریک است ممکن کھ شکاف این. میگویند فرار شکاف آن بھ

  . دھد می فزایشا ار دربازار گران معاملھ تمایل 

  

  شکست نوع دومین

  بھ حاضر حال ودر اند نشده بازار وارد صعودی روند یک درابتدای کھ گرانی معاملھ مثال برای

  مطمئن شکافی باظھورچنین شوند بازار وارد مواقع درآن تا ھستند بازار بازگشتی حرکات انتظار 

   و میشوند بازار وارد خرید بامعاملھ شکاف دراین لذا و افتاد نخواھد اتفاق بازگشتی چنین گھ میشوند 

  .افتد می اتفاق نزولی ھای روند در نیز ان بالعکس وضعیت
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   شکاف آن بھ جھت این بھ و میکند مشخص را روند راه نیمھ تعبیری بھ یا و وسط نقطھ تداوم شکاف

  . کرد خواھد طی مجددا کرده طی راکھ مقداری ھمین بازار معموال. گویند می نیز گیری اندازه
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   میانھ در غالبا ھا شکاف این کھ گفت توان می واقع درد بینی می را دیگر مثالی شکل این در

   می شده ایجاد شکاف تا روند ابتدای فاصلھ گیری اندازه با لذا شوند می ایجاد آن جھت در و روند

 .داشت را روند پایان تا تداوم شکاف از را فاصلھ ھمین انتظار توان

  .. ببینین تونین می دقیقا باال شکل در

  . شد خواھند پر بعد ماھھای یا و ھا ھفتھ در ھا شکاف این اینکھ دیگر مھم نکتھ

  نماید می توجھی قابل افزایش معامالت حجم شکاف نوع این در نیز شکست شکاف مانند بھ

  

  : خستگی شکاف

  .میگرددھرظا قیمت حرکات انتھای در مدت طوالنی روند یا تند حرکت ازیک پس شکاف این

   بازار حرکت خستگی یا اوج نقطھ از حاکی شکاف این تشکیل آید می بر شکاف نام از کھ ھمانگونھ 

   یا صعودی روند یک در خرید معامالت ازآخرین حاکی شکاف نوع این تشکیل درواقع و. است

   اینکھ یا گردد می ھمراه قیمت سریع بازگشت یک با کھ باشد می نزولی روند در فروش معامالت

   انتھای در مدت طوالنی روند یا تند حرکت ازیک پس شکاف اینمیشود تثبیت دوره یک وارد حداقل

   نقطھ از حاکی شکاف این تشکیل آید می بر شکاف نام از کھ ھمانگونھ.گردد ظاھرمی قیمت حرکات

  . است بازار حرکت خستگی یا اوج

   مدت در کھ است ھمراه حجم سنگین افزایش با معموال ھم خستگی شکاف ، ھا شکاف بقیھ مانند بھ

  است بیشتر ھا ازسایرشکاف شکاف نوع این پرشدن احتمال طورکلی بھ .میشود پر ھم کوتاھی بسیار
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  :باشیم داشتھ شکاف سھ ھر رو مرورکلی ی خوب

   دھنده ادامھ مدت بلند بازه در و خستگی شکاف تر مدت کوتاه بازه در
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  : ای جزیره بازگشت

 جھت در شکافی آنگاه و میشود تشکیل بازار روند درجھت شکاف یک ابتدا بازگشت نوع این در
   میگیرد شکل نمودار در ای حفره ایجاد با ان خالف

   خالف در شکست شکاف خودیک دنبال بھ کھ روند جھت در خستگی شکاف یک دیگر عبارتی بھ

  دمیکنی مشاھده زیر تصویر در کھ میدھد را ای جزیره بازگشت الگوی تشکیل باشد داشتھ روند جھت

  

  gap دو

 کف جزیره نزولی روند انتھای در و نزولی سقف جزیره صعودی روند انتھای در بازگشت نوع ین
  . میشود نامیده صعودی

  ھست صعودی سقف جزیره االن
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  .است شده تشکیل کندل یک از جزیره نوع این میکنید مشاھده باال تصاویر در کھ ھمانطور

   جزیره کھ دارد وجود))  ای خوشھ ای جزیره بازگشت(( بنام ای جزیره بازگشت از دیگری نمونھ اما

  .باشد می قدرتمندی بازگشتی سیگنال لذا و میشود تشکیل قیمت میلھ یا کندل چندین از آن
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  .کندلیست تک کھ داره تفاوت ای جزیره بازگشت با و ھست کندلی چند یعنی

   گیم می ای خوشھ بازگشت این ب دکنی می مشاھده ھاش گپ و

 

  .ھست مفید کانالیزه کھ دم می فایل ی فقط

  

  ]Document : zigzag_nk_channel2.ex5 [ 

  ..کنین دانلود اینو

   میتونید شما و میشھ پیاده نظر مورد سھم روی ابزار این ، اندیکاتور این روی کلیک دوبار با

  از االن خوب ..کنین باز و ببندید را مفید بار ی کیک بعد .نمایید کانالیزه رو سھم اتومات بصورت

insert andicators   بعدCustom  

    میشھ اعمال سھم رو بیارین رو اسمش لیست تو

  

  

  

 صورت ھمون بھ ..کنین سیو باز را قالب این تونین می شد اعمال چارت رو و کردین کلیک ک بعد
  :قبل
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