
  پیش جلسات مرور

   عزیزم دوستان توسط متوسطھ و مقدماتی سطوح در تکنیکال دانش معرفی بھ پیش جلسات در

   در بکنیم بینی باز مختلفی ھای مثال با رو شده مطرح موارد خواھیم می جلسھ این در کھ پرداختیم

  بازار مقاومت و حمایت سطوح ھم اون کھ پردازیم می تکنیکال اصول ترین ای پایھ از یکی بھ ابتدا

  ایجاد سبب باشد می گذشتھ در و مشخصی ھای قیمت در بازار واکنش از ناشی کھ سطوح این است 

  میگردد )ھا مقاومت در(فروش ھای فشار و) ھا حمایت در( خرید ھای فشار 

  و بکنھ فروش و خرید بھ شروع بازار جای ھر در اینکھ جای بھ ای حرفھ تکنیکالیست یک واقع در

   افقی مھم ھای تراز ودر کنھ مرور رو سھم گذشتھ باید بشھ خودش ضرر احتمال رفتن باال باعث 

  بزنھ معاملھ بھ دست

  پردازیم می بحث ادامھ بھ مثال چند با

   سھم یک مبنای حجم ھرچھ خودمون بورس در کھ داشت توجھ نکتھ این بھ باید بحث ادامھ از قبل

  میده جواب بھتر سھم اون توی تکنیکال باشھ بیشتر معامالت تعداد یا و باشھ بیشتر

  کنیم می شروع فوالد سھم با رو اول مثال
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   است شده مشخص کھ ترازی در میشھ دیده)فوالد شده تعدیل نمودار(باال تصویر در کھ ھمانطور

   نزول یا و رشد انرژی وقتی روند یھ طول در رفتھ باال معامالت حجم و شده برانگیختھ بازار واکنش

   ریکاوری دوباره رو خودش نیاز مورد انرژی بتواند تا زد خواھد اصالح بھ دست بازار بشھ گرفتھ

   با کھ اولی نقطھ در باال تصویر در کھ ھست مقاومت و حمایت سطوح ھمون" دقیقا مناطق اینھ بکن

   بھ اصالح و قیمت بازگشت با و رسیده خودش انتھای بھ سھم صعودی انرژی شده داده نشان فلش

   مقاومتی منطقھ صعود ادامھ برای انرژی مجدد بازیابی و اصالح درانتھای پرداختھ خودش ریکاوری

  باال معامالت حجم باید حتما ناحیھ این شکست برای کھ میکنھ مقاومت حرکت مقابل در سد مانند قبل

   تازه گران معاملھ ورود و مقاومتی ناحیھ این شکست با بشھ مستحکم خریدار سمت نوعی بھ و بره 

   بازگشت یھ ایجاد سبب فروش این کھ کنن می فروش بھ آغاز بودند سود در کھ قبلی خریداران نفس،

   اینجاست در میشھ گفتھ شده شکستھ مقاومت بھ بک پول اصطالح بھ کھ کنھ می شده شکستھ منطقھ بھ

   افق کھ میرسھ نتیجھ این بھ بازار کل بکنھ ایستادگی قیمت افت مقابل در شده شکستھ سطح اگھ کھ

   حمایت بھ مقاومت از سطح تبدیل عمل یک با سطح این موقع این در شده آغاز سھم مقابل در جدیدی

   سھم در پایداری رشد چھ شد تایید حمایتی تراز وقتی کھ میشھ دیده فوالد سھم در است شده تبدیل

  بیشتر افت مقابل در فوالد سھم از داره کھ است حمایتی سطح ھمون ھم حاضر حال در شد ایجاد

   سطوح مستحکمترین از یکی بھ محدوده این نشھ شکستھ سطح این صورتیکھ در میکنھ حمایت 

   یک منتظر دوباره باید فوالد سھم از خروج برای بشھ شکستھ سطح این اگھ ولی میشھ تبدیل حمایتی

  شد مطمئن بیشتر نزول از تا بود بک پول
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  دیگھ مثال یھ

  

  

 

   ومد درجھ در کھ یدنم تشکیل رو روند خطوط ھمون بشن رسم مایل صورت بھ اگھ افقی سطوح این

  میزان ھرچھ کھ گفت باید واقع در است افقی سطوح از پس مقاومت یا و حمایت لحاظ از اعتبار

   میخواد حاال میشھ اضافھ ھم روند خط اون اعتبار میزان بھ بشھ بیشتر روند خطوط این بھ برخورد 

  باشھ نزولی یا و صعودی صورت بھ مایل یا و) افقی خطوط(باشھ صفر شیب با روندی خط

  

  در و باشھ بیشتر زمانی بازه این ھرچھ است خطوط این زمانی بازه روند خطوط در مھم بسیار نکتھ

  ھست برخوردار بشتری اعتبار از روند اون بشھ بیشتر برخورد تعداد بازه این در حال عین 
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  بزنم مثال بزارین

  

  

  

   خط مسلما است مدت کوتاه دیگری و مدت طوالنی یکی کھ میشھ دیده روند خط دو تصویر این در

   نکتھ این و است کمتری شیب دارای میکنھ طی رو بیشتری زمان مولفھ چون تر مدت طوالنی روند

  است روند خط یک بودن بھینھ در اصلی عامل

  

  

  آوردم نھومن عنوان بھ رو روند خط کھ است فاذر سھم فوق تصویر
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   این شدن شکستھ با میشھ دیده تصویر در کھ بکنھ حمایت قیمت از بود تونستھ بار ٣ روند خط این

   روند خط مقاومت با آخری پیکان در روند این باالی بھ فاذر بازگشت شده شروع فاذر افت روتد خط

   دوباره باال بھ رو روند خط این تونست میشھ معرفی ادامھ در کھ الگویی یک با کھ بود شده رو روبھ

  بشکنھ

  

  میبینیم زیر در رو سایپا چارت

  

 

  شده تعدیل چارت در البتھ سھم از حمایت بار ۵ با روندی خط

  

   دور روند خط یک از قیمت وقتی کھ اینھ ھستن رو بھ رو اون با گران تحلیل اغلب کھ مشکلی یھ

   اصل یک دارای مالی بازارھای حالیکھ در میزارن روند خط اون بودن اثر بی بر رو مبنا میشھ

   محل بھ مجرم میگن کھ المثلی ضرب ھمون مثل گرده می بر خودش روند خط بھ قیمت کھ ھست

  ........ گرده می باز جرم
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  پردازیم می کالسیک الگوھای بررسی بھ بحث ادامھ در

   یک امتداد در دھنده ادامھ ھای الگو دمیشن تقسیم بازگشتی و دھنده ادامھ کلی دودستھ بھ الگوھا این

   میخواد انرژی این حال ھست روند ادامھ برای انرژی کسب ھم اون دلیل و دمیشن تشکیل روند

   ھا الگو این ھستن سود در کھ افرادی فروش با صعودی ھای روند در،  نزولی یا و باشھ صعودی

   پرچم مثلث الگوھای،  خرید برای ھا قیمت شدن جذاب با نزولی ھای روند در و میشن تشکیل

  ھستن دھنده ادامھ الگوھای دست ازاین )زمانی رازنظ کوتاه( مستطیل

  

   الگوھا این شدن دیده بھتر برای تصویر تا چند

  

  در نوسان بھ شروع خودش صعودی روند ادامھ در خودرو سھم میشھ دیده تصویر در کھ ھمانطور

   تا میکنھ افت معامالت میزان محدوده این در میکنھ زمانی و قیمتی ازلحاظ باریک محدوده یک 

  بکنھ مشخص روند برگشت یا و روند ادامھ برای خودشو تکلیف قیمت

  ھنوز سھم کھ نیست مشخص و نگرفتھ شکل کامل طور بھ الگو ھنوز چون روند برگشت میمیگ

   پایین بھ و) صعودی روند ادامھ(باال بھ سطوح این از یکی کھ ھنگامی،  نھ یا داره صعود توانایی 

   در کھ میکنھ پیدا خودشو مسیر بازار بشھ شکستھ) باال حجم تاکید( باال حجم با) روند بازگشت(

   شده تشکیل" تماما دھنده ادامھ الگوی کھ جاست این در و شده شکستھ باال بھ خودرو سھم تصویر

  . است
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  سھم این در متقارن مثلث الگوی یک ایجاد و ختوقا سھام 

  

  

  روند خط این بھ برخورد بار دو با البتھ ختوقا سھام در نزولی روند خط

  

  اندازه بھ الگو این کالسیک ھدف کھ کھ کرد اشاره پرچم بھ میتوان دیگھ دھنده ادامھ ازالگوھای

   PENNANT نام با بگیرد شکل مثلث صورت بھ کھ صورتی در پرچم خود است پرچم دستھ  

  ھست معروف
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  پرچم الگو برای مثال تا چند

  

  

 مستطیلی پرچم الگوی و غشصفا نماد
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