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: زير استفاده شده استدر اين كتاب از نمودار ميله اي قيمت مطابق شكل

 در نمودار زير نقـاط.يك نقطه محوري نقطه اي است كه جهت قيمت در آن تغيير مي كند
. نمايش داده شده اند "محور كف" و " محور سقف"

:خطوط روند سقف به سقف و كف به كف
 A,Bو نقطـهيكـي از ايـن خطـوط رونـد از اتصـال د.  نمودار زير چهار خط روند را نشان مي دهد

 بين دو نقطه محوري كف رسـم شـده اسـت-1 : اين خط روند دو مشخصه دارد.  حاصل مي شود
چنين خط روندي يك خط رونـد كـف بـه كـف صـعودي.   جهت آن در جهت صعودي مي باشد-2

.  ناميده مي شود
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وقتي خط روند بين دو نقطه محوري از يك نوع ترسيم شود مي تواند به شـش نـوع زيـر تقسـيم
 : گردد

 كف به كف صـعودي-4 سقف به سقف صعودي-3 كف به كف نزولي-2 سقف به سقف نزولي-1
 كف به كف افقي-6 سقف به سقف افقي-5

:خطوط روند سقف به كف و كف به سقف
اين خـط رونـد داراي دو.  مالحظه كنيدبعديدر شكلرا A,Bخط روند ترسيم شده بين دو نقطه

 بين يك نقطه محوري كف و يك نقطـه محـوري-2ك خط روند صعودي است ي-1 : مشخصه است
.سقف رسم شده است

 زيـر ممكـن اسـتتهر گاه يك خط روند دو نقطه محوري متضاد را به هم وصل كند شـش حالـ
 :بوجود آيد

 سـقف بـه كـف-4 سـقف بـه كـف نزولـي-3 كف به سقف صـعودي-2 سقف به كف صعودي-1
 كف به سقف افقي-6ي سقف به كف افق-5صعودي
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:خطوط چند محوره
 يك خـط رونـد. آقاي آندروز از خط روندي استفاده كرد كه آنرا خط چند محوره نامگذاري نمود

 ايـن خطـوط رونـد. چند محوره خط روندي است كه چند نقطه محوري را به يكديگر متصـل كنـد
 آنـدروز. ز نزديكي آنهـا عبـور كننـد دقيق از نقاط محوري نيستند بلكه ممكن است ارملزم به عبو

عقيده داشت كه هر چه اين خطوط از نقاط محوري بيشتري عبور كننـد، معتبـر تـر بـوده و بـراي
 مـارخط رونـدينمودار زير. تعيين مقادير حمايت و مقاومت يا نقاط محوري آتي مفيد تر هستند

اين خـط يـك رونـد.  مي دهدشركت جنرال موتورز را نشانسهامبر پنج نقطه محوري در قيمت
دو نقطـه محـوريكه تنها بـا اسـتفاده ازيچند محوره است و بايد مهم تر از خطوط روند متعارف

. قلمداد شودرسم مي شوند ،
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:خطوط ميانه
 شـكل بعـد يـك خـط. خطوط ميانه خطوطي اند كه آندروز بيش از همه با آنها شناخته شده اسـت

 دو. براي رسم يك خط ميانه سه نقطه محوري مورد نيـاز اسـت. مي دهدميانه صعودي را نمايش
 نقطـه ميانـه بـين ايـن نقـاط سـقف و كـف بايـد. نقطه محوري بايد سقف و كف يك نوسان باشند

 اختالف قيمت بين نقاط محوري كف و سقف محاسـبه. اين محاسبه بسيار ساده است. محاسبه شود
 براي زمان نيز بايد همين محاسباتي كه. طه ميانه بدست آيدو به مقدار كف افزوده مي شود تا نق

 بـراي رسـم B,Cدر نمودار پي آمد، نقطه ميانه بين نقاط. در مورد قيمت انجام شد صورت گيرد
. خط ميانه بكار مي رود

معمـوال اولـين. نقطه محوري سوم بايد قبل از دو نقطه سقف و كف ذكر شده قـرار داشـته باشـد
بلي براي اين منظور انتخاب مي شود ولي مي تواند هر نقطه محوي قبلـي ديگـرينقطه محوري ق
.  به عنوان نقطه شروع خط ميانه انتخـاب شـده اسـت Aدر نمودار پي آمد، نقطه.  نيز انتخاب شود

.  و نقطه ميانه اي كه قبال محاسبه نموديم، ترسيم مي گردد Aخط ميانه با اتصال نقطه محوري
 الزامي نيست و ما اين كار را فقط براي نمايش بهتـر A,Bد كه رسم خط بين نقاطتوجه داشته باشي
. انجام داده ايم
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:خطوط ميانهتئوري
او عقيـده داشـت كـه قـوانين.  آندروز معتقد بود كه خطوط ميانه مبتني بر قـوانين فيزيـك اسـت

 را كـه خطـوطقوانينير بعدينمودا. فيزيك مي توانند در بازار هاي مالي نيز كاربرد داشته باشند
 بيان مي كننـد كـه چرخـه هـايقوانيناين.  ميانه بر اساس آن بنا شده اند را به نمايش مي گذارد

 .طبيعي به سمت خط مركزي خود بر مي گردند و براي هر عملي عكس العملي وجود دارد
 .  كامل نشده اسـتنمودار هاي باال و پائين سمت چپ نشان دهنده يك موج ساده هستند كه هنوز

A نقطه محوري شروع است و خط ميانه از اين نقطه به شمت مركـز نقـاطنقطه B,C رسـم مـي 
 و Xرسـيدن  بـه نقطـهادر شكل هاي سمت راست نشان داده شده است كه چگونه موج ب.  گردد

به يك موج سينوسي كامل شده و در بازار مالي هم وقتي قيمتدر اينجا . خط ميانه كامل مي شود
موارد قيمت به% 80 درآندروز عقيده داشت كه. خط ميانه باز مي گردد يك موج كامل مي شود

. خط ميانه بازگشت خواهد نمود
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اندروز تحقيقات زيادي در مورد خطوط ميانه انجام داده كه مي تواند بـراي معاملـه گـران بسـيار
 ي مي توانند به يك معاملـه گـر كمـكتوجه داشته باشيد كه اين قواعد مطلق نيستند ول. مهم باشد

.كنند كه در موقع استفاده از خطوط ميانه در تحليل خود چه انتظاري مي تواند داشته باشد
:قانون اول استفاده از خطوط ميانه

مواقع به خط ميانه% 80وقتي يك خط ميانه بر اساس آخرين نوسانات بازار رسم شود، قيمت در
.بازخواهد گشت

:م استفاده از خطوط ميانهقانون دو
وقتي قيمت به خط ميانه باز گردد معموال يك نقطه محوري در محل تقاطع با خط ميانه تشكيل

.خواهد داد
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:قانون سوم استفاده از خطوط ميانه
وقتي قيمت به خط ميانه بازگردد معموال پيش از ادامه حركت خود در حـوالي آن نوسـان خواهـد

.ر آنرا لمس خواهد نمودكرد و بيش از يك با

 نمـودار زيـر قيمـت روزانـه آتـي. در ادامه چند مثال از كاربرد اين اصول را بررسي خواهيم كـرد
مالحظـه.  رسم شده اسـت A,B,Cخط ميانه بر اساس سه نقطه محوري. گندم را نمايش مي دهد

 آنـرا Dو در نقطه چگونه به خط ميانه خود بازگشته Cكنيد كه قيمت پس از تشكيل نقطه محوري
لمس نموده است و پس از لمس خط محوري با تشكيل يك نقطـه محـوري ديگـر در يـك حركـت

عكس العملي به سرعت به سمت پائين برگشت نموده است

در اينجا نيـز خـط.  نمودار زير قيمت سهام جنرال موتورز را در دوره هاي هفتگي نمايش مي دهد
مالحظه كنيد كه چگونه قيمـت پـس.  ترسيم گرديده است A,B,Cوريميانه با استفاده از نقاط مح

.  به سمت خط ميانه حركت كرده و حتي از آن عبور نموده است Cاز نقطه
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 نمايش A,B,C خط ميانه ترسيم شده با استفاده از نقاط محوري ودر نمودار زير قيمت آتي مس
 به سمت خط ميانه حركت كرده و Cنقطهدر اين شكل نيز قيمت پس از عبور از.  داده شده است
بنانبراين توجه داشته باشيد كه در اكثر موارد قيمت به خط.  لمس كرده است Dآنرا در نقطه

. ميانه باز مي گردد

:قانون چهارم استفاده از خطوط ميانه
 درآنـدروز مشـاهده كـرد كـه.  كه قيمت نتواند به خط ميانه برسد كـاربرد دارداين قانون وقتي

كاربرد ايـن قـانون بـراي. اينگونه موارد جهت قيمت برگشته و نوساني بزرگتر از قبل پيدا مي كند
.قرار دادن هدف قيمتي پس از نرسيدن قيمت به خط ميانه كاربرد دارد
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:قانون چهارم خطوط ميانه
ن قبلي را شـكل اگر قيمت نتواند خط ميانه را لمس كند تغيير جهت داده و نوساني بزرگتر از نوسا

.خواهد دارد
EUR/USD خط ميانه بر اساس سـه.  نمايش مي دهد2002 را در ژوئن سالنمودار بعدي قيمت

 نتوانسته است خـط ميانـه Cقيمت پس از برگشت از نقطه.  رسم شده است A,B,Cنقطه محوري
 ني تر از نوسـانبنابراين طبق قانون چهارم برگشت قيمت به سمت باال مسيري طوال.  را لمس نمايد

C قـرار داده شـده اسـتقبلي را طي خواهد كرد و بـر همـين اسـاس هـدف قيمتـي در قيمـت  .
. رسيده و حتي از آن اندكي عبور نموده است Cمشاهده كنيد كه قيمت چگونه به قيمت

در اينجا نيز خط ميانـه بـر.  را نمايش مي دهد MCDنمودار بعدي قيمت سهام مك دونالد با نماد
 نتوانسـته C رسم شده است و قيمـت پـس از برگشـت از نقطـه A,B,Cاس سه نقطه محورياس

 قرار داده شده و قيمـت پـس از Cبنابراين اولين هدف قيمتي قيمت.  است خط ميانه را لمس كند
.دو بار لمس اين قيمت، از آن عبور نموده و به تراز هاي باالتري دست يافته است
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خط ميانه بر.  نمايش داده شده است CPQ با نماد Compaqهام شركتدر نمودار بعدي قيمت س
پس از عدم توانائي قيمت در رسيدن به خط ميانه اولـين.  رسم شده است A,B,Cاساس سه نقطه

 C قرار داده شده است و نمودار نشـان مـي دهـد كـه قيمـت بـه Cقيمت هدف در قيمت نقطه
. رسيده و از آن نيز عبور نموده است

 خط ميانه بـر اسـاس. را نشان مي دهد XLNX با نماد Xilinxودار بعدي قيمت سهام شركتنم
بنـابراين در.  رسم شده و قيمت در لمس خط ميانه ناتوان مانـده اسـت A,B,Cسه نقطه محوري

 قرار داده شده است و نمودار نشـان مـي دهـد Cحركت صعودي اولين هدف قيمتي قيمت نقطه
. ين هدف رسيده و از آن نيز عبور نموده استكه چگونه قيمت به ا
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خط ميانه بـر.  نمايش مي دهد AMTD را با نماد Ameritradeنمودار  بعدي قيمت سهام شركت
 در اولـين C رسم شده است و قيمـت پـس از برگشـت از نقطـه A,B,Cاساس سه نقطه محوري
. رسيده و سپس از آن عبور نموده است Cمرحله به هدف قيمتي

 : چنگال آندروز
پـس از.  را نمايش مي دهـد A,B,Cنمودار زير خط ميانه ترسيم شده بر اساس سه نقطه محوري

 ترسيم نمود كـه خـط B,C اين خط نيز از نقاط محوري باترسيم خط ميانه، آندروز دو خط موازي
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بـه نـام چنگـال آلـننتيجه اين ترسيمات شكل چنگال مانندي است كه.  موازي باالئي و پائيني هستند
 را بـراي ايـن الگـو "چنگـال "تا آنجا كه من مي دانم آندروز هيچگاه لغت.  آندروز شناحته مي شود

.بكار نبرده است ولي در اين كتاب بدليل متداول بودن اين نام، از آن تبعيت شده است

: خطوط ماشه اي
د ولـي بـراي آن نـامي انتخـابآندروز خطوط ترسيم شده در شكل بعد را مورد استفاده قـرار دا

در شكل بعد يك چنگال آندروز كه.  است "خطوط ماشه اي "يك نام مناسب براي اين خطوط.  نكرد
دو خط ديگر نيز به ايـن.  ترسيم شده است را مشاهده مي كنيد A,B,Cبا استفاده از نقاط محوري

ز اين خطـوط خطـي اسـت كـه يكي ا.  نمودار اضافه گرديده كه با خط منقطع نمايش داده شده اند
.  ناميـده مـي شـود "خط ماشه اي بـاالئي "اين خط.  را به يكديگر متصل مي كند A,Bنقاط محوري

خـط ماشـه اي "اين خـط.  را به هم وصل كرده است A,Cخط منقطع دوم خطي است كه دو نقطه
سيگنال خريـد يـادر روش هاي معامالتي مختلفي برخورد با اين خطوط مي تواند.  نام دارد "پائيني

.  فروش صادر كند و به همين دليل اين خطوط خطوط ماشه اي نام گرفته اند
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: معامله بر اساس چنگال و خطوط ماشه اي آندروز قواعد
 .در ادامه برخي از قواعد معامله بر اساس چنگال و خطوط ماشه اي آندروز آورده شده است

 قيمت بتواند خط موازي باالئي چنگال را بشكند دليـل چنگال نزولي بوده وهر گاه: قاعده اول خريد
 .بر قوت بازار براي صعود بيشتر و سيگنالي براي خريد است

 قيمت بتواند خط موازي پـائيني چنگـال را بشـكند چنگال صعودي بوده وهر گاه:قاعده اول فروش
 .دليل بر ضعيف بودن بازار و سيگنالي براي فروش است

 يك چنگال نزولي هر گاه قيمت نتواند به خـط ميانـه برسـد و بـا حركـت بـهدر:قاعده دوم خريد
 .سمت باال خط ماشه اي باالئي را بشكند، سيگنال خريد صادر مي شود

 در يك چنگال صعودي هر گاه قيمت نتواند به خط ميانه برسد و با حركـت بـه:قاعده دوم فروش
 .وش صادر مي شودگنال فرسيسمت پائين خط ماشه اي پائيني را بشكند،

 را2001اين نمودار قيمت آتي ذرت در ماه مي. در شكل بعدي مثالي از اين قواعد ديده مي شود
 و يك خط ماشه A,B,Cدر اين نمودار يك چنگال صعودي بر اساس نقاط محوري.  نمايش مي دهد

ه خط ميـاني قيمت صعود كرده است ولي نتوانسته ب Cاز نقطه محوري. اي پائيني رسم شده است
 اين شكست مـي توانـد يـك. برخورد كند و مجددا با نزول خط موازي پائيني چنگال را شكسته است

سيگنال فروش اوليه يا هشداري براي احتمال وقوع سيگنال فروش قوي تر با شكست خط ماشـه اي
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قواعـدوقتي قيمت توانست خط ماشه اي پائيني را بشكند، سـيگنال فـروش بـر اسـاس.  پائيني باشد
. فوق صادر مي گردد

 را نمايش مي دهد كه در آن يك چنگـال2002نمودار بعدي قيمت آتي يورو به دالر در ماه ژوئن
 همراه با يـك خـط ماشـه اي پـائيني ترسـيم گرديـده A,B,Cصعودي بر اساس سه نقطه محوري

مجددا نـزول نمـوده صعود كرده ولي نتوانسته به خط ميانه برخورد كند و Cقيمت ازنقطه.  است
وقتي قيمت از خط موازي پائيني چنگال نيز عبور نمود، انتظار صدور سيگنال فروش مـي رود.  است

.و وقتي كه قيمت توانست خط ماشه اي پائيني را نيز بشكند اين سيگنال فروش صادر مي شود

http://abcbourse.ir/


ي رسـم شـده بـر را همراه با يك چنگـال نزولـ2002مارس روغن سويا درآتينمودار زير قيمت
 نزول كرده ولـي Cقيمت پس از نقطه محوري.  نمايش مي دهد A,B,Cاساس سه نقطه محوري

 بـا صـعود قيمـت و شكسـت  خـط. نتوانسته به خط ميانه برخورد كند و مجددا صعود نموده است
موازي باالئي چنگال، هشدار نزديك بودن سيگنال خريد و با شكسـت خـط ماشـه اي بـاالئي سـيگنال

. يد صادر مي شودخر

 را با يك چنگال آندروز نزولي را كه بـا اسـتفاده از2002ژوئننمودار زير قيمت آتي نفت خام در
A,B,C  خط ماشه اي باالئي نيز به صورت خط چين.  ترسيم شده، نشان مي دهدسه نقطه محوري
وانسته است خـط به سمت پائين حركت كرده ولي نت Cقيمت پس از نقطه.  نمايش داده شده است

وقتي قيمت خط باالئي چنگال نزولي را مي شكند، نشان مـي دهـد كـه سـيگنال.  ميانه را لمس نمايد
.خريد نزديك است و با شكست خط ماشه اي اين سيگنال صادر مي شود
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 A,B,Cنمودار زير قيمت آتي يورو را همراه با يك چنگال نزولـي بـر اسـاس سـه نقطـه محـوري

نزول مي كند ولي نمي تواند بـه  Cقيمت از نقطه.  شه اي فوقاني نمايش مي دهدهمراه با خط ما
 شكست خط موازي فوقاني چنگال نشان دهنـده نزديـك.  خط ميانه برسد و مجددا صعود مي نمايد

.بودن سيگنال خريد و شكست خط چين ماشه اي صدور سيگنال خريد را به همراه دارد

 را همراه با يك چنگال نزولي مبتني بـر سـه نقطـه2002 در ژوئننمودار بعدي نيز قيمت آتي طال
 نزول كرده ولي Cقيمت پس از نقطه.  و خط چين ماشه اي فوقاني نشان مي دهد A,B,Cمحوري

شكست خط موازي باالئي نشان دهنـده نزديـك.  به خط ميانه نرسيده و مجددا صعود نموده است
. اي صدور سيگنال خريد را به همراه داردبودن سيگنال خريد و شكست خط چين ماشه

http://abcbourse.ir/


 را همراه با يـك چنگـال نزولـي بـر INTCنمودار بعدي قيمت سهام شركت اينتل با نماد معامالتي
قيمـت از.   همراه با خط چين ماشه اي فوقاني نمـايش مـي دهـد A,B,Cاساس سه نقطه محوري

C  شكسـت خـط.  دا صـعود مـي نمايـدنزول مي كند ولي قبل از رسيدن به خط ميانـه مجـدنقطه 
موازي فوقاني چنگال نشان دهنده نزديك بودن سيگنال خريد و شكست خط چين ماشـه اي صـدور

.سيگنال خريد را به همراه دارد
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:خط ميانه كوچك
ترسيم خـط ميانـه كوچـك.  خط روند بعدي معرفي شده توسط آندروز خط ميانه كوچك نام دارد

دو اين است كه خط ميانه كوچك بـا اسـتفادهين انجام مي شود فقط تفاوتمشابه خط ميانه عادي ا
 در شكل بعدي يك خط ميانه كوچك نمـايش داده شـده. از نقاط محوري كم فاصله انجام مي گيرد

 تعـداد. در اين شكل خط ميانه كوچك فقط بر اساس هفت ميله قيمت ترسيم گرديـده اسـت. است
 نوسان براي ترسيم خط ميانه كوچك نيز تنهاسقف وكفيين نقاطميله هاي مورد استفاده براي تع

هدف از ترسيم خط ميانه كوچك جستجو براي سيگنال مرتبط با يك خط ميانه.  ميله مي باشد5 تا2
.  يك خط ميانه كوچك اغلب قبل از خط ميانه بزرگتر سيگنال صادر مـي كنـد. بزرگتر است

 نهائي استفاده شود و يا بعنوان هشداري براي نزديك بـودن سـيگنالخط ميانه كوچك مي تواند به ت
 قواعد خريد و فـروش بـر اسـاس خـط ميانـه كوچـك. خط ميانه بزرگتر مورد استفاده قرار گيرد

.مشابه قواعد خريد يا فروش خطوط ميانه نرمال است

 يك چنگال بزرگ. را نمايش مي دهد ML با نماد Micon Technologyنمودار بعدي قيمت سهام
 ترسـيم شـده و چنگـال كوچـك نيـز بـر اسـاس سـه نقطـه A,B,Cبا استفاده از سه نقطه محوري
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در اينجا هدف استفاده از چنگال كوچك جستجو بـراي سـيگنال.  رسم گرديده است C,D,Eمحوري
رهمـراه بـا يـك چنگـال بزرگتـاين به اين معني است كه چنگال كوچك معموال.  چنگال بزرگتر است

 به سمت پـائين حركـت كـرده ولـي Cدر اين نمودار قيمت از نقطه.  مورد استفاده قرار مي گيرد
اين حالت به معني قدرت قيمـت و لـزوم هشـياري بـراي.  نتوانسته است به خط ميانه برخورد كند

بنابراين معامله گر مي تواند از چنگال كوچـك بـراي دريافـت هشـدار.  دريافت سيگنال خريد است
 مشـخص شـده ، "mini buy signal"محلي كه در شكل به عنـوان.  اوليه خريد استفاده نمايدهاي

محلي است كه قيمت توانسته خط موازي باالئي چنگال كوچك را شكسته و يك هشـدار اوليـه خريـد
 مي توان هنگام صدور اين سيگنال نسبت به خريد اقدام نمود ويا براي دريافت سـيگنال. صادر نمايد

 نقطه اي كه در شكل  بـا "large buy here". از چنگال بزرگتر با فاصله اي كوتاه، منتظر ماندخريد
مشخص شده است، نقطه اي است كه قيمت خط موازي باالئي چنگال بزرگتر را نيـز شكسـته و يـك

. سيگنال خريد صادر گرديده است

در ايـن نمـودار يـك چنگـال.  د را نشان مي دهـ SLR با نماد Selectron سهام قيمتبعدينمودار
 و يك چنگال كوچك با استفاده از سه نقطـه محـوري A,B,Cبزرگ با استفاده از سه نقطه محوري

D,E,Fدر چنگال بزرگتر قيمت پس از نقطه.  ترسيم شده استC صعود كرده ولي نتوانسته اسـت 
قيمـت قيمـت ازدر چنگـال كوچـك.  به خط ميانه برسد كه نشان دهنده ضعيف بودن قيمت اسـت

 صعود كرده و به خط ميانه برخورد نموده و با تشكيل يك نقطه محوري در محل تماس بـا Fنقطه
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 نقطـه اي كـه در شـكل بـا "mini sell signal".  خط ميانه كوچك، به سمت پائين نزول كرده است
بـهعالمت گذاري شده ، نقطه اي است كه قيمت خـط مـوازي پـائيني چنگـال كوچـك را شكسـته و

 بـا نـزول بيشـتر قيمـت و.  سمت پائين نزول كرده و يك هشدار فروش كوچك صادر نموده است
"sell signal" عالمـتبرخورد به خط موازي پائيني چنگال، سيگنال اصلي فروش در نقطه اي كه بـا 

.  گذاري شده صادر مي گردد

در اين نمودار يك چنگـال.  هد را نشان مي د SLR با نماد Selectronنمودار بعدي نيز قيمت سهام
 صـعود Cقيمت پس از نقطـه.  ترسيم گرديده است A,B,Cبزرگ با استفاده از سه نقطه محوري

در اينجـا چنگـال.  را تشكيل داده استحاشيه ايكرده ولي نتوانسته به خط ميانه برسد و يك الگوي
 قيمت به سمت خط ميانـه رسم شده تا امكان صعود D,E,Fكوچك با استفاده از سه نقطه محوري

همچنين يك خط ماشه اي كوچك نيز با اسـتفاده.  و خط موازي باالئي و يا نزول قيمت بررسي شود
توجه داشته باشيد كه قيمـت پـس .  براي كمك به تحليل ترسيم گرديده است D,Fاز نقاط محوري
.  نـزول نمـوده اسـت نتوانسته است به خط ميانه كوچك برسد و به سمت پـائين Fاز عبور از نقطه

شكست خط ماشه اي كوچك سيگنال فروش كوچك را صادر نموده است كه مـي توانـد بـه عنـوان
هشداري براي نزديك بودن سيگنال فروش بزرگتر در هنگام شكست خط ميانه بزرگ نيـز مـورد

. استفاده قرار گيرد
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بروكر پر سابقه و شناخته شده در ايران
 يا دريافت وجه ، بدون هزينه انتقال وجهبدون محدوديت در ارسال

 بدون بهره شبانه با سريعترين پشتيباني
با پشتيباني متافاركس در ارسال يا دريافت وجه ، منابع آموزشي و ارتباط با

بروكر و ارسال هديه آموزشي
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 :خطوط هشدار
ني، خطـوط ديگـري نيـز بـهآندروز پس از ترسيم چنگال با استفاده از خطوط موازي بـاالئي و پـائي

 در نمودار زيـر دو خـط هشـدار.  موازات آنها ترسيم مي نمود كه خطوط هشدار ناميده مي شود
فاصله هـر. به صورت خط چين به موازات هر يك از خطوط پائيني و باالئي چنگال ترسيم شده است

. يك از اين خطوط برابر فاصله خط ميانه با خطوط موازي چنگال مي باشد

در ايـن نمـودار يـك.  نمايش مي دهد KRB را با نماد MBNAنمودار بعدي قيمت سهام شركت
 وقتي كه قيمـت خـط ماشـه اي پـائيني را شكسـته.  چنگال و يك خط ماشه اي پائيني ترسيم شده اند

D سـقوط كـرده اسـتاست، يك سيگنال فروش صادر شده و پس از آن قيمت به شدت تا نقطـه  .
پس از آن مشاهده مـي كنيـد كـه قيمـت. كي خط هشدار سوم ادامه يافته استاين سقوط تا نزدي

 نيـز در F,Iسقف را روي خطوط هشدار تشكيل داده و در عين حال نقاطE, G,Hكفچگونه نقاط
 خطوط هشـدار Dمشاهده نمائيد كه چگونه پس از نقطه. تماس با همين خطوط تشكيل شده است

 G را شكسـته و بـه نقطـه3ده اند تا وقتي كه قيمـت خـط هشـداربه مثابه يك كانال عمل كر3 و2

. تشكيل كانال ديگري براي قيمت داده اند4 و3سپس دو خط هشدار.  رسيده است
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يك چنگـال .  نشان مي دهد MO را با نماد Philip Morrisنمودار بعدي قيمت هفتگي سهام شركت
اولـين.  در اين نمودار ترسيم شده اسـت A,B,Cو يك خط هشدار با استفاده از سه نقطه محوري

 ادامه يافتـه اسـت و D تا خط موازي پائيني چنگال در نقطه Cموج نزولي تشكيل شده پس از نقطه
 ادامه پيدا كرده است و پس از تشكيل يك كـف Dدومين موج نزولي تا خط هشدار پائيني در نقطه

.ده است براي حدود يك سال روند صعودي پيدا كر، در اين نقطه
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يك چنگـال و چهـار .  را نشان مي دهد ABT با نماد Abbott Labsنمودار زير قيمت سهام شركت
 Cپـس از نقطـه.  ترسـيم گرديـده اسـت A,B,Cخط هشدار باالئي با استفاده از سه نقطه محوري

افزايش قيمت در برخـورد.  استقيمتقيمت نتوانسته به خط ميانه برسد كه نشان دهنده قدرت
   G و خـط هشـدار چهـارم در نقطـه E و خط هشـدار دوم در نقطـه Dا خط هشدار اول در نقطهب

 و هنگام نزول قيمت نيز در برخـورد بـا خـط هشـدار سـوم در بوجود آوردهسقفنقاط محوري
F,Hتشكيل داده استكف نقاط محوري .

يـك چنگـال و دو . هد را نشان مي د CMCSK با نماد Comcast قيمت سهام شركتبعدينمودار
 Cپـس از نقطـه.  ترسيم گرديـده اسـت A,B,Cخط هشدار پائيني با استفاده از سه نقطه محوري

 را تشكيل داده و پس از مقداري كـاهش مجـددا Dقيمت تا خط ميانه صعود كرده ونقطه محوري
ت به شـدتپس از اين نقطه قيم.  را تشكيل داده است Eتا خط ميانه صعود نموده و نقطه محوري

در مرحله بعد قيمـت . عود نموده استص Fسقوط كرده و لي مجددا تا خط پائيني چنگال در نقطه
 را تشكيل داده ولي مجددا تـا خـط هشـدار اول Gتا خط هشدار دوم سقوط كرده و نقطه محوري

. را شكل داده است H و نقطه محوريافزايش يافته
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در ايـن . اسـت ALL بـا نمـاد Allstateقيمت سهام شـركتنمودار بعدي مثال ساده اي بر اساس
  ترسـيم شـده A,B,Cنمودار يك چنگال آندروز و چند خط هشدار با استفاده از سه نقطه محوري

 صعود كرده و سپس تا خط هشـدار اول D قيمت تا حوالي خط ميانه در نقطه Cپس از نقطه.  است
 پس از آن مشاهده مي كنيـد كـه خـط پـائيني. را تشكيل داده است Eنزول كرده و نقطه محوري

. چنگال و خط هشدار اول تشكيل يك كانال صعودي را داده اند
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يك چنگال و چهـار خـط هشـدار .  را نمايش مي دهد BAنمودار بعدي سهام شركت بوئينگ با نماد
ري قيمت تا نقطه محـو Cپس از نقطه.  رسم گرديده است A,B,Cبا استفاده از سه نقطه محوري

Dسپس قيمت نزول كرده و يك محدوده فشـرده.  در نزديكي خط باالئي چنگال صعود كرده است 
E سپس قيمت به شدت سقوط كـرده و.  شكل داده استرا در حوالي خط پائيني چنگال يا محدوده

 را شكل داده و سپس بين دو خط هشدار سـوم و چهـارم Fتا خط هشدار چهارم پائين آمده و كف
اين مثال نمونه اي از موثر بودن خطوط هشدار بـراي تخمـين نوسـانات آتـي.  ده استنوسان نمو

.  بوئينگ را نشان مي دهد

ي نوساني انبساطيالگو
ايـن الگـو. فقط يك الگو آنقدر براي آندروز مهم بود كه آنرا در آمـوزش هـاي خـود درج نمايـد

اين پترن وقتي پديد مي آيد. ه استالگوي نوساني انبساطي است كه در شكل زير نمايش داده شد
 بزرگتـر از B,Cدر نمـودار زيـر نوسـان بـين نقـاط.  كه نوسانات قيمت به مـرور بزرگتـر شـوند

 D,E بزرگتر و نوسان بين نقاطپس از آن نيز نوسان بين نقاط  C,D.  است A,Bنوسانات بين نقاط

پديد مي آيد، بازار ناپايـدار مـيآندروز معتقد بود كه وقتي چنين الگوئي.  بزرگترين نوسان است
.شود و در آينده اي نزديك يك شكست قوي به سمت پائين پديد خواهد آمد
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ايـن الگـو يـك الگـوي.  مثالي از الگوي نوسان انبساطي آندروز در شكل بعد نشان داده شـده اسـت
 نشان مي دهـد كـهاين الگو.  سقفي است كه معموال در بازار هائي با تحرك بسيار باال پديد مي آيد

خط ضخيم زير نمودار نوساناتي را كه ايـن.  بازار ناپايدار شده و بزودي يك شكست رخ خواهد داد
 هر نوسان صعودي از نوسان صعودي قبلي بزرگتر است و.  الگو را تشكيل داده اند، نمايش مي دهد

 آنجا اهميت بيشـتري مـياين الگو از. هر نوسان نزولي نيز از نوسان نزولي قبلي بزرگتر مي باشد
پديـديابد كه زير يك خط ميانه بلند مدت شكل گرفته است و پس از تشكيل اين الگو روند نزولـي

.   استآمده
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روش اول عمل و عكس العمل
آندروز در سمينار ها و دوره هاي آموزشي خود بيان مي نمود كه اگر يـك معاملـه گـر فقـط بـه

 .ك ميليون دالر بدست آوردهمين روش مسلط باشد مي تواند ي
ترسيم خط مركزي: گام اول

 خط مركزي ، خطـوط عمـل و خطـوط. روش عمل و عكس العمل از سه نوع خط استفاده مي نمايد
 خـط مركـزي. اولين گام براي استفاده از اين روش انتخاب خط مركزي مناسب اسـت. عكس العمل

 خط مركزي نمـي توانـد. د چند محوره باشدمي تواند يك خط ميانه ، يك خط روند يا يك خط رون
نمودار زير سهام شـركت هـاليبرتون را. يكي از خطوط باالئي يا پائيني چنگال يا خطوط هشدار باشد

در اين نمودار يـك خـط رونـد سـاده بـا.  در چارچوب زماني هفتگي نمايش مي دهد HALبا نماد
.  ط مركزي انتخاب گرديده است ترسيم شده و بعنوان خ A,Bاستفاده از دو نقطه محوري

طوط عملترسيم خ :  دومگام
ن آندروز در مورد عمل و عكسقانو. نمودار بعد نيز بر اساس نمودار قبلي ترسيم گرديده است

عمل قسـمت سـمت چـپ خـط.  اين است كه هر عملي عكس العملي داردالعمل در بازار هاي مالي
 عكس العمل در سمت راست خط مركـزي بـه وقـوعمركزي است كه در گذشته بوقوع پيوسته و
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داراي وابسـتگي بـابه نظر آندروز عمل شكل گرفته در سمت چـپ خـط مركـزي.  خواهد پيوست
.  بودعكس العمل آتي در سمت راست خط مركزي خواهد

خطوط عمل با شيب مشابه خط مركزي و در سـمت راسـت آن ترسـيم مـي شـوند و يـك نقطـه
 يك نقطه محوري1در نمودار زير خط عمل شماره.  را لمس مي كنند قيمتسقف ياكفمحوري

 را لمـس كـرده انـد كـه بـه وضـوح در نمـودارسقف يك نقطه محوري2 و خط عمل شمارهكف
. نمايش داده شده است

عملعكس الطوطترسيم خ :  سومگام
بي بـرايعمل گذشته قيمت را نشان مي دهند در حالي كـه خطـوط عكـس العمـل چـارچوخطوط

 ، فاصله بين خـط مركـزي و1براي ترسيم خط عكس العمل شماره . آينده قيمت ترسيم مي نمايند
خط عمل شماره يك اندازه گيري و سپس خط عكس العمل با همين فاصله از خط مركـزي ولـي در

در.  هم به همين ترتيب ترسيم مـي گـردد2خط عكس العمل شماره. سمت راست رسم مي شود
خط مركزي در مركز خطوط عمـل و عكـس. ت كه نام خط مركزي معني خود را مي يابداين جاس

در. العمل قرار گرفته است و هر خط عكس العمل قرينه يك خط عمل نسبت به خط مركزي اسـت
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نمودار زير دو خط عمل و دو خط عكس العمل را كه با شيب معادل خط مركـزي رسـم شـده انـد
. مشاهده مي نمائيد

مشاهده كنيـد كـه در طـول خـط.  است HALار زير ادامه نمودار قبلي قيمت نماد معامالتينمود
مشاهده كنيـد در عكـس.  تشكيل شده است A,C,Eسقف سه نقطه محوري1عكس العمل شماره

 كه تنها بر اساس يك نقطه محوري ترسيم شده بود، سـه نقطـه1العمل نسبت به خط عمل شماره
همچنين ببينيـد كـه چگونـه دو نقطـه. مل متناظر آن شكل گرفته استمحوري روي خط عكس الع

 تشكيل شده است كه در عكس العمـل نسـبت بـه2 روي خط عكس العمل شمارهB,Dكفمحوري
.  ، پديد آمده است2يك نقطه محوي مورد استفاده در ترسيم خط محوري شماره
ه هر نقطه محوري مي توانـد منجـرمفهوم عمل و عكس العمل آندروز بر اين اصل استوار است ك

بنابراين يك معامله گر معتقـد بـه ايـن روش، بـه دنبـال. به تشكيل نقاط محوري عكس العمل شود
.تشكيل نقاط محوري روي خطوط عكس العمل خواهد بود
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در ايـن.  شكل بعدي يك مثال ساده از كاربرد روش اول عمـل و عكـس العمـل را نشـان مـي دهـد
 بـهسـقف بهكفيك خط روند .  نمايش داده شده است2002ت آتي نقره طي ماه مينمودار قيم

 و بـا شـيبكـفعنوان يك خط مركزي استفاده شده و خط عمل با استفاده از يك نقطه محـوري
خط عكس العمل نيز قرينه خط عمل نسبت به خط مركـزي.  استگرديدهمشابه خط مركزي رسم

 پـس از عبـور قيمـت از خـط عكـس العمـلسقف نقطه محوريمشاهده كنيد كه چگونه يك.  است
.  نمايش داده شده است Aاين نقطه محوري با حرف.  تشكيل شده است
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مثالي از كاربرد روش اول عمل و عكس العمل آندروز را با استفاده از قيمت آتي مـسنمودار زير
 انتخـاب يـك خـط مركـزياولين قدم در استفاده از ايـن روش.  نشان مي دهد2002طي ماه مي
 به عنوان خط مركزي مورد استفاده قـراركف بهسقفدر اين مثال يك خط روند از.  مناسب است
 سپس چهار خط عمل با شيب مساوي با خط مركزي و مماس بر نقاط محوري سـمت.  گرفته است

 يخطوط عمل بايد همگي مبتني بر قيمت هاي قبل از خـط مركـز. چپ خط مركزي رسم شده اند
 خطوط عكس العمل نيز با شيب مساوي خط مركزي و با فاصله مساوي بـا خـط. ترسيم شده باشند

 در اين مثال قيمت با برخورد به خـط عكـس. عمل متناظر نسبت به خط مركزي ترسيم مي گردند
سـپس.  تشـكيل داده و بـه سـمت پـائين برگشـته اسـت A ، نقطه اي محوري به نام1المل شماره

 نقطـه2د كه قيمت در ادامه مسير خود با برخورد به خـط عكـس العمـل شـمارهمشاهده مي شو
.  را تشكيل داده است C، نقطه محوري4 و در برخورد با خط عكس العمل شماره Bمحوري

خط مركزي يـك خـط.  است2002نمودار بعدي نشان دهنده نمودار قيمت آتي قهوه طي ماه مي
 سمت چـپ خـطكفل اين نمودار با استفاده از نقاط محوري سه خط عم.  استكف بهسقفروند

سه خط عكس العمل نيز به صورت قرينـه خطـوط عمـل نسـبت بـه خـط.  مركزي ترسيم شده اند
، 1مشاهده نمائيد كه قيمت با برخورد بـه خـط عكـس العمـل شـماره.  مركزي ترسيم گرديده اند

مچنين با برخورد به خط عكـس العمـلنمودار قيمت ه .  را تشكيل داده است Aسقفنقطه محوري
 را پديـد آورده Cسـقف نقطـه3 و در برخورد با خط عكس العمـل شـمارهBكف نقطه2شماره
.  است
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 نشـان داده SUNW بـا نمـاد معـامالتي Sun Microsystems قيمت سهام شركتنمودار زيردر
.  فاده قـرار گرفتـه اسـت به عنوان خط مركزي مورد استسقف بهكفيك خط روند از . شده است

ايـن خـط از.  مشخص شـده اسـت AL1در اين نمودار فقط يك خط عمل وجود دارد كه با عالمت
 نيـز RL1خـط عكـس العمـل.  به موازات خط مركزي ترسيم گرديده استكفيك نقطه محوري

خطي به موازات خط عمل و خط مركزي است كه با فاصـله يكسـان بـا خـط عمـل نسـبت بـه خـط
 در اين نمودار مشاهده مي شود كه يك نقطـه.  در سمت راست آن رسم گرديده استمركزي و

.  قيمت درست پس از برخورد قيمت به خط عكس العمل تشكيل شده استكف

اولـين گـام در اسـتفاده از.  مي باشـد S&P 500 اولين نمودار از سه نمودار شاخصبعدينمودار
خط مركزي اين نمودار از يـك نقطـه.  مناسب استروش عمل و عكس العمل انتخاب خط مركزي
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چنـين.  بعد از اين حمله ترسـيم شـده اسـتكف سپتامبر تا نقطه11 قبل از حمله تروريستيسقف
 خطـوط عمـل در نمـودار بعـدي. روندي را مي توان در مورد اكثر سـهام در دوره مشـابه يافـت

. توضيح داده شده اند

 سري نمودار هاست كه در آن دومين قدم از روش خطوط عملنمودار بعدي نمودار دوم از اين
 در ايـن شـكل پـنج خـط عمـل بـه. و عكس العمل يعني ترسيم خطوط عمل توضيح داده شده است

ترسـيم.  سمت چپ خط ميانه رسم گرديـده اسـتسقفموازات خط ميانه و مار بر نقاط محوري
. دخطوط عكس العمل را در نمودار بعدي مالحظه خواهيد كر

 و كاربرد خطوط عمل و عكـس S&P 500نمودار زير آخرين نمودار از سري نمودار هاي شاخص
پنج خط عكس العملي كه در اين شكل مشاهده مي شـود، قرينـه خطـوط عمـل.  العمل در آن است
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در اين نمودار مشاهده مي شـود كـه.  نشان داده شده در شكل قبلي نسبت به خط مركزي هستند
در برخـورد.  را تشـكيل داده اسـت Aسـقف  نقطـه1رد به خط عكس العمل شماره قيمت با برخو

سپس بازار بـه.  شكل گرفته است B به نامسقفقيمت با دومين خط عكس العمل نيز دومين نقطه
 را تشـكيل دادهCكـفنقطـه،4نوسانات خود ادامه داده تا در برخورد با خط عكس العمل شماره

 Dسقفاخص با يك نوسان صعودي به خط عكس العمل پنجم رسيده و نقطهدر نهايت اين ش.  است

.  را شكل داده است

در. ده اسـت نشان داده شـ GPS با نماد معامالتي .Gap Inc قيمت سهام شركتبعدينموداردر
نه به عنوان خط مركزي مورد استفاده قرار گرفته است چرا كه اولـين گـاماين نمودار يك خط ميا

 در مواقعي از خط ميانه.  فاده از روش عمل و عكس العمل، انتخاب خط مركزي مناسب استدر است
. به عنوان خط مركزي استفاده مي شود كه قيمت در برخورد با آن برگشت كرده باشد

B بـادر شكل زير مشاهده مي كنيد كه قيمت صعود كرده و در برخورد بـا خـط ميانـه در نقطـه 
چنين حركتي نشان مي دهد كه ايـن خـط ميانـه. ي تشكيل داده استبرگشت خود يك نقطه محور

. براي استفاده به عنوان خطر مركزي مناسب مي باشد
در اين نمـودار فقـط يـك. دومين گام در كاربرد روش عمل و عكس العمل ترسيم خط عمل است

.  به موازات خط ميانه رسم شده است Aسقفخط عمل از نقطه محوري
مشـاهده.  رسيم خط عكس العمل قرينه خط عمل نسبت بـه خـط مركـزي مـي باشـدسومين گام ت

 سـقوط كـرده و در Bنمائيد كه چگونه قيمت پس از برخورد به خط ميانه و تشكيل نقطه محـوري
.  را تشكيل داده است C نقطه كف، حوالي خط عكس العمل
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 هـر.  اسـت ABT نماد معامالتي با  .Abbott Labsنمودار زير اولين نمودار از سه نمودار شركت
يك از اين نمودار ها قسمتي از يك مثال بلند مدت از روش اول عمل و عكس العمل، بـا اسـتفاده از

 در نمودار اول انتخاب خط ميانه به عنوان. يك خط ميانه به عنوان خط مركزي،  را نمايش مي دهد
 به عنوان خط مركزي اسـتفاده شـدهاين خط ميانه به اين دليل. خط مركزي نشان داده شده است

A در.  را تشـكيل داده اسـتاست كه قيمت در برخـورد بـا آن برگشـت كـرده و نقطـه محـوري
. نمودار صفحه بعد ترسيم خطوط عمل را خواهيد ديد
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نمودار بعدي نمودار دوم از اين سري نمودار هاست كه در آن دومين قدم از روش خطوط عمل
 خطـوط عمـل بـه مـوازات خـط. رسيم خطوط عمل توضيح داده شـده اسـتو عكس العمل يعني ت

 از يك نقطـه محـوريAL1 يا1خط عمل شماره. مركزي و مار بر نقاط محوري رسم مي گردند
 يـا3، شـمارهAL2 يا  2همچنين خط عمل شماره.  به موازات خط مركزي ترسيم شده استسقف
AL3يا4 و نهايتا شماره AL4به موازات خط مركزي رسم شده اندكف از نقاط محوري.

روش دوم عمل و عكس العمل
رسم خط مركزي: گام اول

تفاوت روش هاي اول و دوم عمل و عكس العمل در تعداد خطوط عمـل و محاسـبات تعيـين محـل
 خطوط عمل و عكس العمل در صفحات بعدي مـورد بررسـي قـرار مـي. خطوط عكس العمل است

. خط مركزي را تشريح مي كنيمگيرند و فعال رسم
. اولين گام در استفاده از روش دوم عمل و عكس العمل نيـز انتخـاب خـط مركـزي مناسـب اسـت

بنابراين خط مركزي مي توانـد يـك خـط ميانـه،.  انتخاب خط مركزي در اين دو روش يكسان است
ازي چنگـالخط مركـزي نمـي توانـد يكـي از خطـوط مـو.  يك خط روند ساده يا چند محوره باشد

 با نمـاد معـامالتي  Walgreenدر نمودار زير قيمت سهام شركت. آندروز يا خطوط هشدار باشد
WAGترسـيم كـف بـهسـقفدر اين نمودار يك خط رونـد از .  بعنوان يك مثال مشاهده مي شود 
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اين خط روند به عنوان خط مركـزي روش دوم عمـل و عكـس العمـل در سـه صـفحه.  شده است
.  ستفاده قرار خواهد گرفتبعدي مورد ا

عملرسم خط : دومگام
در روش دوم عمل و عكس العمل تنها يك خط عمل رسم مي شود و تمام خطوط عكس العمـل بـر

 خط عمل بايد در سمت چپ خط مركزي و با شيب مساوي بـا. اساس همين خط ترسيم مي گردند
فاصـله خطـوط.  نيز عبور كندكف ياسقفاين خط عمل بايد از يك نقطه محوري. آن ترسيم شود

ايـن معيـار بـراي ترسـيم خطـوط عكـس.  ناميده مي شودمعيار تاريخي چرخهعمل و عكس العمل
 و Walgreenدر نمـودار زيـر سـهام شـركت.  العمل در آينده مورد استفاده قرار خواهد گرفـت

.  ترسيم خطوط عمل و عكس العمل روي آن نمايش داده شده است
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عكس العملرسم خط :  سومگام
در روش دوم عمل و عكس العمل تنها يك خط عمل براي محاسبه و ترسـيم خطـوط عكـس العمـل

 فاصله بين خط مركزي و خط عمـل مبنـاي محاسـبات بـراي ترسـيم. مورد استفاده قرار مي گيرد
 اولين خط عكس العمل فاصله اي مساوي خـط عمـل نسـبت بـه خـط. خطوط عكس العمل مي باشد

 فاصله خط عكـس العمـل دوم نسـبت بـه. كزي داشته ولي در سمت راست آن ترسيم مي شودمر
خط مركزي دو برابر فاصله خط عكس العمل دوم است و به همين ترتيب فاصله خط عكـس العمـل

 در واقع فاصله بين خط مركزي بـا خـط عمـل. سوم سه برابر قاصله خط عكس العمل اول مي باشد
 بنـابراين بـر اسـاس. ر خط عكس العمل با خط عكس العمل بعدي خواهـد بـودبرابر با فاصله بين ه

روش دوم عمل و عكس العمل مي توان به تعداد دلخواه خطوط عكس العمل در آينده رسم نمـود
كه فاصله تمامي آنها با هم برابر و مساوي فاصله خط عمل از خط مركزي اسـت و همگـي بـا خـط

. مركزي هم شيب هستند
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 ودار بعدي ادامه حركت قيمت در نمودار صفحه قبل و عملكرد خطوط عكس العمـل ترسـيمدر نم
 بـر. در اين نمودار حركت قيمت تا پايان نمـودار ديـده مـي شـود. شده به نمايش در آمده است

اساس روش دوم عمل و عكس العمل، وقتي قيمت به حوالي خطوط عكس العمـل مـي رسـد، بايـد
 مشاهده كنيد كه قيمت با نزديك شدن به خط عكس العمل اول نقطه. ر دادبازار را مورد توجه قرا

سپس قيمت نزول نموده و مجددا صعود كـرده اسـت و در.  را تشكيل داده است Aسقفمحوري
نهايتا قيمت در نزديكي خـط.  را شكل داده است Bسقفحوالي خط عكس العمل دوم نقطه محوري

اين مثال نشان مي دهد كه فاصـله.  را بوجود آورده است Cسقفعكس العمل سوم نقطه محوري
. خط عمل تا خط مركزي معيار خوبي براي قضاوت در مورد چرخه هاي آتي قيمت بوده است
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در ايـن نمـودار.  را نشان مي دهد TER با نماد Teradyneشكل بعدي نمودار قيمت روزانه سهام
سقف بهكفخط مركزي يك خط روند از.  استروش دوم عمل و عكس العمل به كار گرفته شده

خط عمل در منتها اليه سمت چپ نمودار.  است كه در سمت چپ نمودار با خط پر رسم شده است
 در شـكل AL و با شيب برابر با خط مركزي ترسيم گرديـده و بـا Aسقف، مار بر  نقطه محوري

سه خط عكس العمل در سـمتبا استفاده از فاصه بين خط عمل و خط مركزي . مشخص شده است
مشاهده كنيد كه چگونه قيمت با رسيدن به خط عكـس العمـل. راست خط مركزي رسم شده است

RL1 كف نقطه محوري اول ياB1سقف را تشكيل داده و سپس تا نقطه محوريC صـعود كـرده 
 راDكـفنقطـه محـوريRL2 يا 2سپس قيمت با حركت به سمت خط عكس العمل شماره.  است

 نقطـهRL3 يـا3پس از آن قيمت با حركت به سمت خـط عكـس العمـل شـماره.  شكل داده است
.  را شكل داده است F و سپس با يك صعود سريع  نقطه محوريFكفمحوري
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در ايـن.  را نشان مـي دهـد INSP با نماد Infospace.comشكل بعدي نمودار قيمت روزانه سهام
كـفخط مركزي يك خط رونـد از. مل به كار گرفته شده استنمودار روش دوم عمل و عكس الع

در روش دوم عمـل و عكـس.  است كه در سمت چپ نمودار با خط پر رسم شـده اسـتسقفبه
خط عمل در منتها اليه سمت چـپ نمـودار ، مـار بـر.  العمل فقط از يك خط عمل استفاده مي شود

 در شـكل مشـخص ALيم گرديده و بـا و با شيب برابر با خط مركزي ترس Aسقفنقطه محوري
 با استفاده از فاصه بين خط عمل و خط مركزي چهار خط عكس العمل در سمت راسـت. شده است

 مشاهده كنيد كه چگونه قيمت با رسيدن به خط عكس العمل اول يـا. خط مركزي رسم شده است
RL1سقف نقطه محوريB1 دوم نقطـه را تشكيل داده و سپس درست بعد از خـط عكـس العمـل 

 نقطـه 4و در نهايت كمـي پـس از خـط عكـس العمـل شـماره .  را شكل داده است Cسقفمحوري
.  بوجود آمده استDكفمحوري
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خط روند لغزيده
همانطور كه ميدانيـد. خط روند لغزيده يكي از ابزار هاي خاص روش هاي خط روند آندروز است

 نقطه محوري ثابـت ترسـيم مـي شـود ولـي خـط رونـدخط روند متعارف با استفاده از دو يا چند
خـط رونـد. لغزيده با لغزش يك خط روند عادي يا چند محوره يـا خـط ميانـه ترسـيم مـي گـردد

خط روند لغزيـده مـي.  لغزيده يك خط موازي خط روند شروع و قابل لغزش به موازات آن است
واند بـراي تعيـين محـدوده بـاالئي يـاتواند براي تشكيل كانال مورد استفاده قرار گيرد و نيز مي ت

. پائيني يك روند صعودي يا نزولي به كار گرفته شود
Advanced Micro Device را با نمادنمودار زير قيمت سهام شركت AMD خط.  نشان مي دهد 

روند پر رنگ يك خط روند نزولي مار بر چند نقطه محوري است و خط روند شروع به شمار مـي
ه به موازات خط رونـد شـروع و بـه منظـورمرنگ تر خط روند لغيده اي است كخط روند ك. رود

 اين خط روند لغزيده يك محدوده حـداكثري. تعيين كانال محدوده قيمت به كار گرفته شده است
براي حركت هاي صعودي كوتاه مدت است و تا وقتي كه حركت هاي صـعودي نتوانسـته انـد ايـن

. خط را بشكنند، روند نزولي همچنان برقرار خواهد بود

http://abcbourse.ir/


خط پـر رنـگ يـك.  مشاهده مي كنيد AMZN را با نماد Amazon.comكل زير قيمت سهامدر ش
 دو خط كمرنگ تري كه در شكل مشـاهده مـي شـود، خطـوط.  خط روند چند محوره نزولي است

ايـن خطـوط. رسـم شـده انـد) پـر رنـگ( روند لغزيده اي هستند كه به موازات خط روند شروع
تـا وقتـي كـه قيمـت در.  مدت نزولي را مشـخص مـي نماينـدلغزيده محدوده حركت هاي كوتاه

.  محدوده اين كانال حركت مي كند، اين كانال نزولي معتبر خواهد بود
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 خط پر رنگ. مشاهده مي كنيـد KLAC را با نماد KLA Instrumentsدر شكل زير قيمت سهام
رار گرفتـهيك خط روند چند محوره است كه به عنوان خط شروع مـورد اسـتفاده قـ

دو خط كمرنگ تر خطوط لغزيده اي هستند كه بـه مـوازات خـط شـروع رسـم. است
اين خطوط لغزيده به گونه اي رسم شده اند كه يك محدوده براي نوسانات. شده اند

قيمت در اين روند صعودي مشخص نموده اند و تا زماني كه قيمت در اين محـدوده
. ودحركت كند روند صعودي پا برجا خواهد ب

نگاهي به امواج اليوت
آنـدروز از خطـوط.استفاده از امواج اليوت در دوره آندروز متداول و او از اين تئوري مطلع بـود
در ايجا قصد نـداريم. روند براي استفاده از مزاياي پيش بيني نقاط محوري اليوت استفاده مي كرد

بلكـه تنهـا نگـاهي بـه ايـن. اگانه اي اسـتوارد اعماق تئوري اليوت شويم كه خود نيازمند كتاب جد
. اين تئوري بيان مي دارد كه روند هاي بازار در پنج موج متبلور مـي شـوند.  تئوري خواهيم داشت

 تـا پـنج شـماره گـذاري مـي1نوسانات قيمت يك الگوي پنج موجي اليوت را تشكيل مي دهد كه از
 طي سه موج در جهت مخالف شـكل مـيسپس تئوري اليوت بيان مي دارد كه امواج اصالحي. شود

در روند نزولي هـم بـه.  ديده مي شوند a, b, cدر نمودار زير امواج معكوس در سه موج.  گيرند
.  همين ترتيب پنج موج اصلي نزولي و سه موج معكوس صعودي وجود دارد
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 ود كه الزمآندروز معتقد بود كه اين الگو در همه روند ها شكل نمي گيرد ولي آنقدر ديده مي ش
 استراتژي آندروز براي معاملـه بـر اسـاس ايـن الگـو. باشد يك معامله گر در مورد آن آگاه باشد

در يـك رونـد.  را به هم متصل مي نمايـد4 و0شامل يك خط روند است كه نقاط محوري شماره
 را پـس از مـوج پـنجم بشـكند تـا بتـوان در نقطـه4-0صعودي ضروري است كه قيمت خط روند

. ست اقدام به فروش نمودشك

 به سمت باال مي توان اقـدام بـه4-0به همين ترتيب در يك روند نزولي پس از شكست خط روند
. خريد نمود

.  نمـايش داده شـده اسـت2002در شكل زير نمودار قيمت قرار داد آتي قهوه طي ماه مـي سـال
 نمـايش داده5 تـا0 شـماره هـايقيمت يك الگوي اليوت پنج موجي را تشكيل داده كه در شكل بـا

 رسم شده و با شكست اين خط رونـد يـك سـيگنال فـروش4 و0يك خط روند بين نقاط . شده اند
.  صادر شده است
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 ايـن سـهم يـك الگـوي. مشاهده مي كنيـد COM3 را با نماد 3COMدر شكل زير قيمت سهام
 شكل نمايش داده شده در5 تا0 با شماره هاي كهصعودي موج اليوت را تشكيل داده

 سـيگنال فـروش صـادر شـده4-0با نزول قيمت و شكست خط روند رسم شـده. اند
. است

قيمـت آتـي. را نشان مـي دهـد2002 قيمت قرارداد آتي دانه سويا طي نوامبر سالبعدينمودار
داده نمـاش5 تـا0سويا يك الگوي پنج موجي صعودي را تشكيل داده كه در شكل بـا شـماره هـاي

بـا.  يك خط روند ترسيم گرديـده اسـت4 و0همچنين مشاهده مي كنيد كه بين نقاط.  شده است
 نشان داده شده و يـك سـيگنال a, b, cنزول قيمت و شكست خط روند آغاز امواج اصالحي نزولي

.  فروش صادر مي شود
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قيمـت ايـن.  د را نشان مـي دهـ DCLK با نماد Double Clickنمودار بعدي قيمت سهام شركت
 نشان داده شده و يك خط روند5 تا0سهم يك الگوي پنج موجي صعودي را شكل داده كه با اعداد

شروع روند معكوس با شكست اين خط روند يك سـيگنال فـروش.  رسم شده است4 و0بين نقاط
.  را صادر كرده است

 اين سهم يك الگوي پـنج مـوجيقيمت .  را نشان مي دهد Gنمودار بعدي قيمت سهام ژيلت با نماد
يك خط روند بـا اسـتفاده از .  نمايش داده شده اند5 تا0صعودي اليوت را تشكيل داده كه با اعداد

قواعد آندروز بيان مي كنند كه با شكست اين خط روند يـك.  رسم شده است4 و0نقاط محوري
. حركت معكوس نزولي آغاز شده و موقع فروش است
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ايـن سـهم.  نشان داده شـده اسـت NITE با نماد  Knight Tradingعدي قيمت سهامدر نمودار ب
يك خـط .  در شكل عالمت گذاري شده اند5 تا0يك الگوي پنج موجي صعودي را تشكيل داده كه با

 ترسيم شده است و با شكست اين خط روند، معامله4 و0روند نيز با استفاده از دو نقطه محوري
. توجه به آغاز حركت معكوس نزولي، اقدام به فروش نمايدگر مي تواند با
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پنج روش جديد استفاده از خطوط روند:  دومبخش
اولين روش جديد در معامله بر اساس چنگال آندروز

:شرايط خريد
 اگر قيمت حركت قابل توجهي به درون كانال انجـام. يك چنگال آندروز شيب دار نزولي رسم كنيد

 موازي باالئي چنگال را شكست ، نشانه اي از قدرت قيمـت در حركـت صـعودي پديـدارنداد و خط
شده است و در صورت تشكيل يك كندل كامل در بيرون چنگـال آنـدروز، فرصـت مناسـبي بـراي

 .  خريد بوجود آمده است
:شرايط فروش

 ون كانـالاگر قيمت حركـت قابـل تـوجهي بـه در. يك چنگال آندروز شيب دار صعودي رسم كنيد
انجام نداد و خط موازي پائيني چنگال را شكست ، نشانه اي از ضعف قيمت و حركت نزولـي پديـدار
شده است و در صورت تشكيل يك كندل كامل در بيرون چنگـال آنـدروز، فرصـت مناسـبي بـراي

. فروش تاييد مي شود
DELL ك چنگـال آنـدروزيـ .  نماش داده شده استدر شكل زير نمودار قيمت شركت دل با نماد

مشاهده مي كنيد كه پـس از نقطـه.  رسم شده است A,B,Cنزولي با استفاده از سه نقطه محوري
ايـن.  قيمت حتي نتوانسته تا وسط فاصله بين خط موازي باالئي و خط ميانه را طـي كنـد Cمحوري

 سـيگنالحالت نشان دهنده قدرت قيمت است و با تشكيل يك كنـدل بـاالتر از خـط مـوازي بـاالئي
.  نشان داده شده است Buy hereاين سيگنال در شكل با عالمت.  خريد صادر مي شود

http://abcbourse.ir/


يك چنگال آندروز بـا .  را نشان مي دهد SLR با نماد Solectronنمودار بعدي قيمت سهام شركت
قيمـت در نزديكـي خـط مـوازي پـائيني.   ترسيم شـده اسـت A,B,Cاستفاده از سه نقطه محوري

وقتي يـك كنـدل.  است كه نشان دهنده ضعيف بودن قيمت در حركت صعودي استحركت كرده
. پائين اين خط موازي تشكيل و بسته شود سيگنال فروش صادر شده است
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يك چنگال آنـدروز .  را نشان مي دهد RNWK با نماد Real Networksنمودار بعدي قيمت سهام
قيمت براي مـدتي در طـول خـط مـوازي. ست رسم شده ا A,B,Cبا استفاده از سه نقطه محوري

وقتي كه يك. پائيني حركت كرده است كه نشان دهنده ضعف قيمت در حركت صعودي خود است
. كندل در خارج از چنگال تشكيل و بسته شود، سيگنال فروش صادر شده است

دومين روش جديد در معامله بر اساس چنگال آندروز
كه هر گاه همراه با خط ميانه چنگال آندروز بكار روند سيگنال هـايالگوهاي متعددي وجود دارند

روش هاي دوم و سوم هر دو بر اساس نحوه حركت قيمت در حوالي. بسيار خوبي صادر مي كنند
. خط ميانه طراحي شده اند

:شرايط خريد
اال جهـشاگر قيمت به حوالي خط ميانه كاهش يابد و سپس با يك شكاف يا حركت سريع به سمت ب

. كند، يك سيگنال خريد صادر شده است
 :فروششرايط

اگر قيمت به حوالي خط ميانه صعود كند و سپس با يك شـكاف يـا حركـت سـريع بـه سـمت پـائين
. سقوط كند، يك سيگنال فروش صادر شده است
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وز بايك چنگال آندر . نشان داده شده است با نماد  Solectron SLRدر نمودار بعدي قيمت سهام
 بـا يـك C رسم شده و مشاهده مي شود كه قيمـت از نقطـه A,B,C نقطه محوريه استفاده از س

 سپس بـراي مـدتي حركـات حاشـيه اي در. حركت صعودي به سمت خط ميانه حركت كرده است
 ايـن حالـت يـك. حوالي خط ميانه انجام داده و نهايتا با يك شكاف به سمت پائين حركت كرده است

 ب براي فروش صادر مي كند كه هدف قيمتي آن خط موازي پائيني و حتي پائين تر ازسيگنال مناس
. آن خواهد بود

سومين روش جديد در معامله بر اساس چنگال آندروز
:شرايط خريد

 اگر قيمت در مسير صعود خود با برخورد به خط ميانه يـك. يك چنگال آندروز صعودي رسم كنيد
.  يك سيگنال فروش صادر شده است تشكيل دهد،(spike)گوه

 :فروششرايط
 اگر قيمت در مسير نزول خود با برخورد بـه خـط ميانـه يـك. يك چنگال آندروز نزولي رسم كنيد

 .  تشكيل دهد، يك سيگنال خريد صادر شده است(spike)گوه
YHOO سـتفاده ازيك چنگال آندروز بـا ا .  را نشان مي دهدنمودار بعدي قيمت سهام ياهو با نماد

پـس.  خارج از صفحه قرار دارد Aالبته نقطه محوري.  ترسيم شده است A,B,Cسه نقطه محوري
قيمـت پـس از.  قيمت در يك حركت صعودي به سمت خط ميانه حركـت كـرده اسـت Cاز نقطه

http://abcbourse.ir/


برخورد با خط ميانه يك واكنش سريع نشان داده و با تشكيل يك گوه به سمت پائين حركت كـرده
 ين حالت نشان مي دهد كه برخورد با خط ميانه باعث تخليه انرژي قيمت براي صعود شـدها. است

. چنين وضعيتي سيگنالي مناسب جهت قروش صادر مي نمايد. و در جهت نزولي قرار گرفته است

يـك چنگـال .  را نشان مـي دهـد RD با نماد Royal Dutch Petroliumنمودار بعدي قيمت سهام
 قيمـت پـس از نقطـه C.  ترسيم شده اسـت A,B,Cبا استفاده از سه نقطه محوريآندروز نزولي

يك حركت نزولي در طول خط موازي باالئي را آغاز كرده و سپس با تشكيل يك گوه خـط ميانـه را
اين حركت نشان دهنده صعود قيمت اسـت.  لمس نموده و مجددا به سمت باال حركت كرده است

.  شودو يك سيگنال خريد محسوب مي
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 استراتژي نوسانگيري بر اساس مومنتوم –خط ميانه
ايـن روش.  آتي يك روش نوسانگيري است كه در گروه مالي آستين توسعه يافتـه اسـتاستراتژي

در ايـن كتـاب.  تركيبي از كاربرد خط ميانه و انديكاتور استوكستيك كند را به خدمت گرفتـه اسـت
 و اصول آن آشنائي دارد و از تكرار ايـن مـوارد خـود داريفرض شده كه خواننده با اين انديكاتور

 خريـد80 دوره اي اسـتفاده شـده و مقـادير بـاالتر از14در اين روش از استوكستيك.  شده است
 .  فروش هيجاني در نظر گرفته شده اند20هيجاني و مقادير كمتر از

 ر اساس سه نقطه محوري اخيـرهمانطوركه ديديم تئوري خط ميانه اظهار مي دارد كه خط ميانه ب
.موارد اين خط را لمس مي نمايد% 80رسم مي شود و قيمت در

تئوري استوكستيك بيان مي كند كه در بازار هاي نوسـاني و بـدون جهـت، وقتـي استوكسـتيك بـه
 مي رسد يك نقطه20 و وقتي كه به محدوده كمتر ازسقف مي رسد يك نقطه80محدوده باالي

.توجه كنيد كه اين تئوري در بازار هاي روند دار صادق نيست. دكف شكل مي گير
تركيب اين دو تئوري مي تواند نقاط محوري قابل معامله سـود آور را بـا احتمـال بـاالئي تشـخيص

.دهد
:شرايط خريد

 .يك خط ميانه نزولي با استفاده از سه نقطه محوري رسم نمائيد: قدم اول
 . كند را روي چارت نصب نمائيدانديكاتور استوكستيك: قدم دوم
 صبر كنيد تا قيمت نزول كرده و به خط ميانـه رسـم شـده برخـورد نمايـد و همزمـان: قدم سوم

.استوكستيك شرايط فروش هيجاني را نمايش دهد
اگر شرايط فوق برقرار شد وارد معامله خريـد شـويد چـون بـه احتمـال زيـاد قيمـت:  فدم چهارم

.برگشت خواهد نمود

:فروششرايط
.يك خط ميانه صعودي با استفاده از سه نقطه محوري رسم نمائيد: قدم اول
.انديكاتور استوكستيك كند را روي چارت نصب نمائيد: قدم دوم
صبر كنيد تا قيمت صعود كرده و به خط ميانه رسـم شـده برخـورد نمايـد و همزمـان: قدم سوم

.استوكستيك شرايط خريد هيجاني را نمايش دهد
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 اگر شرايط فوق برقرار شد وارد معامله فروش شويد چـون بـه احتمـال زيـاد قيمـت:  چهارمفدم
.برگشت خواهد نمود

يك خـط .  مالحظه مي نمائيد JNJقيمت سهام شركت جانسون و جانسون را با نماددر نمودار فوق
ور استوكسـتيك انديكات.  رسم شده است A,B,Cميانه نزولي با استفاده از سه نقطه محوري نزولي

در همين زمـان.  فيمت به خط ميانه برخورد نموده است Dنيز روي چارت نصب شده و در نقطه
 و فروش هيجاني شده و كليـه شـرايط خريـد20انديكاتور استوكستيك نيز وارد محدوده كمتر از

ا شروعدر اين شرايط ورود به معامله خريد و نگهداري آن ت.  طبق اين استراتژي فراهم شده است
. نوسان صعودي بعدي با احتمال باالئي از موفقيت همراه است
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يـك خـط .  مالحظه مي نمائيـد JPMقيمت سهام شركت جي پي مورگان را با نماددر نمودار فوق
انــديكاتور.  رســم شــده اســت A,B,Cميانــه صــعودي بــا اســتفاده از ســه نقطــه محــوري نزولــي

در.  فيمت به خط ميانه برخورد نموده اسـت Dر نقطهاستوكستيك نيز روي چارت نصب شده و د
  و خريـد هيجـاني شـده و كليـه80همين زمان انديكاتور استوكستيك نيز وارد محـدوده بـيش از

در ايـن شـرايط ورود بـه معاملـه فـروش و.  شرايط فروش طبق اين استراتژي فراهم شده اسـت
.ئي از موفقيت همراه استنگهداري آن تا شروع نوسان نزولي بعدي با احتمال باال
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يك خـط ميانـه .  مالحظه مي نمائيد MERقيمت سهام شركت مريل لينچ را با نماددر نمودار فوق
انـديكاتور استوكسـتيك نيـز روي.  رسم شده اسـت A,B,Cنزولي با استفاده از سه نقطه محوري

در همين زمان انـديكاتور.  فيمت به خط ميانه برخورد نموده است Dچارت نصب شده و در نقطه
 و فروش هيجاني شده و كليه شرايط خريـد طبـق ايـن20استوكستيك نيز وارد محدوده كمتر از

در اين شرايط ورود به معامله خريد و نگهداري آن تا شـروع نوسـان.  استراتژي فراهم شده است
.صعودي بعدي با احتمال باالئي از موفقيت همراه است
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يك خط .  مالحظه مي نمائيد RDيمت سهام شركت رويال داچ پتروليوم را با نمادقدر نمودار فوق
انـديكاتور استوكسـتيك نيـز.  رسم شده اسـت A,B,Cميانه نزولي با استفاده از سه نقطه محوري

در همـين زمـان.  فيمت به خط ميانه برخـورد نمـوده اسـت Dروي چارت نصب شده و در نقطه
 و فروش هيجاني شده و كليـه شـرايط خريـد20وارد محدوده كمتر ازانديكاتور استوكستيك نيز

در اين شرايط ورود به معامله خريد و نگهداري آن تا شروع.  طبق اين استراتژي فراهم شده است
.نوسان صعودي بعدي با احتمال باالئي از موفقيت همراه است
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يك خط ميانه نزولي با استفاده از سـه نقطـه . دقيمت آتي نقره را مالحظه مي نمائيزيردر نمودار
 Dانديكاتور استوكستيك نيز روي چارت نصب شده و در نقطـه.  رسم شده است A,B,Cمحوري

در همين زمان انديكاتور استوكستيك نيـز وارد محـدوده.  فيمت به خط ميانه برخورد نموده است
.  اين استراتژي فراهم گرديـده اسـت و فروش هيجاني شده و كليه شرايط خريد طبق20كمتر از

در اين شرايط ورود به معامله خريد و نگهداري آن تا شروع نوسان صعودي بعدي با احتمال باالئي
.از موفقيت همراه خواهد بود
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يـك خـط ميانـه نزولـي بـا .  را مالحظه مي نمائيـد S&P500قيمت شاخص سهامبعديدر نمودار
انديكاتور استوكستيك نيز روي چارت نصـب.  رسم شده است A,B,Cه محورياستفاده از سه نقط
در همين زمان انديكاتور استوكسـتيك . يمت به خط ميانه برخورد نموده استق Dشده و در نقطه

 و فروش هيجاني شده و كليـه شـرايط خريـد طبـق ايـن اسـتراتژي20نيز وارد محدوده كمتر از
ايط ورود به معامله خريد و نگهداري آن تا شروع نوسان صعوديدر اين شر.  فراهم گرديده است

.بعدي با احتمال باالئي از موفقيت همراه خواهد بود
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يك خط ميانه صعودي بـا .  نمايش داده شده است TAB با نماد Tellabsدر شكل زير نمودار سهام
تور استوكسـتيك نيـز روي چـارت انـديكا.  رسم گرديده است A,B,Cاستفاده از سه نقطه محوري

در همـين زمـان انـديكاتور.  فيمت به خط ميانـه برخـورد نمـوده اسـت Dنصب شده و در نقطه
 طبـق ايـنفـروش هيجاني شده و كليه شـرايطخريد و80 ازبيشاستوكستيك نيز وارد محدوده
ن تـا شـروع و نگهـداري آفـروشدر اين شرايط ورود به معاملـه.  استراتژي فراهم گرديده است

 پـس از آن خـط ميانـه نزولـي.  بعدي با احتمال باالئي از موفقيت همراه خواهـد بـودنزولينوسان
B,C,D قيمت در نقطه.  رسم شده استديگري با استفاده از سه نقطه محوريE با اين خط ميانـه 

زول و محدوده فروش هيجاني ن20برخورد نموده و در همين زمان استوكستيك كند به زير خط
در اينجا يك فرصت خريد مناسب طبق اين روش شكل مي گيرد كـه بـا احتمـال زيـاد.  نموده است

.سود آوري همراه است
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 درصدي50چنگال
در چنين مواردي  مـي تـوان. در برخي مواقع شيب چنگال آندروز استاندارد بيش از حد زياد است

 اين چنگال تغييـر.  استفاده نمود،ابداع شده استكه توسط گروه مالي آستين، درصدي50از چنگال
يافته بر اساس همان سه نقطه محوري مشابه چنگال استاندارد رسم مـي شـود ولـي روش ترسـيم

 نقـاطي هسـتند كـه بـر اسـاس آنهـا چنگـال A,B,Cدر شكل زير نقاط محـوري. آن متفاوت است
 D عبور مـي كنـد بـا حـرف B,Cوريخط افقي اي كه از ميان نقاط مح.  استاندارد ترسيم مي شود

 باشـد، از نقطـه وسـط دو نقطـه D زيـر خـط Aاگر نظير اين شـكل نقطـه.  نشان داده شده است
 نشـان Dاين نقطه در شكل با حرف). و بالعكس(  جهت رسم چنگال استفاده مي شود A,Bمحوري

. داده شده است

.  را مشاهده مـي كنيـد A,B,C محوريترسيم شده بر اساس سه نقطه% 50زير چنگالدر نمودار
اگـر دو شـكل اخيـر را .  A ترسيم شده اسـت نـه نقطـه Xمشاهده مي كنيد كه خط ميانه از نقطه

 كـامال بـا A,B,Cترسيم شده بر اساس سه نقطه محوري%  50مقايسه كنيد خواهيد ديد كه چنگال
مشاهده مي كنيد كه چنگـال. ردچنگال استاندارد رسم شده بر اساس همين نقاط زواياي متفاوتي دا
رسـم شـده در شـكل دوم% 50استاندارد رسم شده در شكل اول صعودي است در حالي كه چنگال

.  نزولي مي باشد

http://abcbourse.ir/


 را مشـاهده A,B,Cدر نمودار بعدي يك چنگال استاندارد رسم شده بر اساس سه نقطـه محـوري
 باالتر B,C نسبت به وسط نقاط Aينيم نقطهابتدا الزم است كه بب% 50براي رسم چنگال.  مي نمائيد

 رسـم مـي شـود و A,B وسط دو نقطـه X باشد، نقطه D زير نقطه Aاگر نقطه.   و يا پائينتر است
.  ترسيم مي گردد A,C وسط دو نقطه X باشد، نقطه D باالتر از نقطه Aاگر نقطه

محاسـبه شـده اسـت ، نشـان A,B,Cرا كه بر اساس سه نقطه محوري% 50نمودار بعد يك چنگال
توجـه كنيـد كـه خـط.  انجام شده است X,B,Cولي ترسيم اين چنگال بر اساس سه نقطه.  مي دهد

اگر اين دو نمودار را با هـم مقايسـه كنيـد، مشـاهده .  A شروع مي شود نه نقطه Xميانه از نقطه
. دوم صعودي مـي باشـد%50خواهيد كرد كه چنگال استاندارد اول نزولي است در حالي كه چنگال
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 A,B,Cاين دو شكل نشان مي دهد كه اين دو نوع چنگال كه هر دو بر اساس سـه نقطـه محـوري

.  رسم شده اند، زواياي كامال متفاوتي دارند

در دو شكل بعدي دو نوع چنگال را كه بر اساس داده هاي قيمتي مشابهي رسم شده اند، مشـاهده
 زيادي دارد و فقط براي تحليل حركت قيمت بالفاصله پس از نقطهچنگال استاندارد شيب. مي كنيد

C شيب كمتري دارد و بـراي تحليـل حركـت قيمـت% 50 مناسب است در حالي كه چنگالمحوري
معموال بـراي تحليـل بـازار هـاي بـا %  50چنگال.  نيز مناسب است Cطي مدت زيادي پس از نقطه
 موارد اين بازار ها نمي توانند بـا چنگـال اسـتاندارد بـهدر بسياري از . تحركات جانبي مناسبتر است

. خوبي تحليل شوند
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بـر% 50يـك چنگـال.  را نشان مي دهـد AXPنمودار زير قيمت سهام آمريكن اكسپرس را با نماد
.   ترسـيم شـده اسـت X,B,C محاسبه ولي بر اسـاس سـه نقطـه A,B,Cاساس سه نقطه محوري

قيمت بخوبي درون اين چنگال حركت كرده و در حدود پنج ماه درمشاهده مي كنيد كه نوسانات
. ، حركت نموده است% 50كانال حاصله از اين چنگال
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در ايـن نمـودار يـك چنگـال.  نشان مي دهـد CSCOنمودار بعدي قيمت شركت سيسكو را با نماد
 رسم شده است X,B,C محاسبه و بر اساس سه نقطه A,B,Cكه بر اساس سه نقطه محوري% 50

 قيمـت وارد حركـات جـانبي شـده و در Cپـس از عبـور از نقطـه محـوري.  را مالحظه مي نمائيد
بـازار هـاي داراي.  را پديـد آورده اسـت D,E,Fسـقفبرخورد با خط موازي بـاالئي چنگـال نقـاط
مشاهده مي كنيد كه قيمت پس.  تحليل مي شوند% 50حركات جانبي معموال به خوبي توسط چنگال

% 50 را در برخورد با خط موازي پـائيني چنگـالGكف نزول كرده و  نقطه Fسقفاز تشكيل نقطه
. پديد آورده است
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بر % 50يك چنگال .  مشاهده مي كنيد MOTدر نمودار بعد قيمت سهام شركت موتوروال را با نماد
قيمـت پـس از. ه اسـت ترسيم شـد X,B,C محاسبه و بر اساس سه نقطه A,B,Cاساس سه نقطه
 تشـكيل شـده Dسـقف صعود كرده و با برخورد به خط موازي باالئي چنگال  نقطه Cعبور از نقطه

 در برخـورد بـا خـط مـوازي پـائينيEكـفسپس قيمت يك نوسان نزولي داشته و تا نقطـه.  است
ورد بـا در اينجا مجددا يك حركت صعودي شكل گرفته و قيمـت تـا برخـ.  چنگال، كاهش يافته است

.    صعود كرده است Fخط ميانه در نقطه
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يك .  براي رسم نمودار بعدي مورد استفاده قرار گرفته است ONEبا نماد1داده هاي قيمت بانك
.  ترسـيم شـده اسـت X,B,C محاسبه و بر اساس سه نقطه A,B,Cبر اساس سه نقطه% 50چنگال

ديگري در برخـورد بـا خـط مـوازي پـائيني چنگـال بـه نـامكف نقاط Cقيمت پس از عبور از نقطه
D,Gپديد آورده و در مسير صعود نيز با برخورد با خط ميانه در نقطهH و خط موازي بـاالئي در 
. متوقف شده و نقاط محوري تشكيل داده استE,Fنقاط
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.  ال مورد اسـتفاده قـرار گيرنـدمي توانند مشابه چنگال نرم% 50خطوط هشدار نيز همراه با چنگال
در اين.  نمايش مي دهد NVLS را با نماد Nevellus Systemsنمودار بعدي قيمت سهام شركت

 X,B,C رسم شده و بـر اسـاس سـه نقطـه A,B,Cبر اساس سه نقطه محوري% 50نمودار چنگال

 باال اضافه شـدهبه اين نمودار سه خط هشدار در پائين و يك خط هشدار در. ترسيم گرديده است
قيمت به خوبي نسبت به خط ميانـه و، Cپس از نقطه.  است كه به صورت خط چين ديده مي شود

 را تشكيل داده E,F,G,H,Iو نقاط محوريواكنش نشان داده% 50خطوط موازي باال و پائين چنگال
.  رفته است شكل گ D,Jدو نقطه محوري نيز در برخورد قيمت با خط هشدار اول در نقاط.  است
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ايـن نمـودار.  را مالحظه مي فرمائيد SLBدر نمودار بعدي قيمت سهام شركت شلومبرگر با نماد
 محاسبه شده و بـر اسـاس سـه نقطـه A,B,Cرا نشان مي دهد كه با نقاط محوري% 50يك چنگال

X,B,Cقيمت پس از عبور از نقطه.  ترسيم گرديده استC ته و تـا يك حركت صعودي قـوي داشـ
 Dپس از برخـورد بـا ايـن خـط هشـدار نقطـه محـوري.  خط هشدار باالئي اول صعود نموده است

اين نزول تا خط ميانه انجـام شـده و در برخـورد بـا خـط.  تشكيل شده و نمودار نزول نموده است
.  تشكيل گرديده است E نقطه محوري، ميانه
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ايـن نمـودار يـك.  نشان داده شـده اسـت VRSN نماددر نمودار بعدي قيمت شركت وريساين با
 محاسـبه شـده و بـر اسـاس سـه نقطـه A,B,Cرا نشان مي دهد كه با نقـاط محـوري% 50چنگال

X,B,Cقيمت پس از عبور از نقطه.  ترسيم گرديده استC يك حركت صعودي قـوي داشـته و تـا 
 خـط هشـدار، نقطـه محـوري Dپس از برخورد بـا ايـن.  خط هشدار باالئي اول صعود نموده است

تشكيل شده و نمودار تا خط هشدار پائيني اول نزول نموده و در برخورد با اين خط نقطه محـوري
Eرا بوجود آورده است  .

:منطقه محوري خط ميانه
در موقع استفاده از خطوط روند براي معامالت، بسيار مفيد است كه تخمين بزنيم چه موقع قيمت

 مواقـع بـه خـط ميانـه خواهـد% 80آندروز عقيده داشت كه قيمت در. خواهد رسيدبه خط ميانه
 ولي معامله گر چقدر بايد براي رسيدن قيمت به خط ميانه صبر كنـد؟ گـروه مـالي آسـتين. رسيد

نمودار زيـر.  براي اين منظور طراحي نموده است " منطقه محوري خط ميانهتكنيكي تحت عنوان "
 اولـين.  رسم شده است، نمايش مـي دهـد A,B,C اساس سه نقطه محورييك خط ميانه را كه بر

قدم در تعيين منطقه محوري خط ميانه، ترسيم خط ميانه و اندازي گيري تعداد ميله هـاي نوسـان
A,B و نقاطبين نقاط B,C است . 

A,B ميلـه و انـدازه نوسـان نقـاط10 برابردر نمودار زير اندازه نوسان بين نقاط C,D 15ر برابـ
به اندازه حداكثر ايـن دو مقـدار شـمارش )  Cدر اينجا نقطه( ز آخرين نقطه محوريا. ميله است
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 اسـت بنـابراين منطقـه15در نمـودار زيـر ايـن مقـدار.  كرده و روي خط ميانه عالمت مي زنـيم
. را شامل مي شود C ميله پس از نقطه15محوري خط ميانه

 و نقطه اي كه روي خط ميانه عالمت گذاري كرده ايـم،Cريدر پايان مستطيلي مار بر نقطه محو
.  اين مستطيل منطقه محوري خط ميانه نام دارد.  رسم مي كنيم

تحقيقات گروه مالي آستين نشان مي دهد كه در اكثر مـوارد قيمـت قبـل از پايـان يـافتن منطقـه
برخورد قيمت بـه خـط ميانـهبايد توجه نمود كه. محوري خط ميانه، به خط ميانه برخورد مي كند

 منطقه محـوري خـط. به معني اين نيست كه قيمت پس از برخورد با اين خط برگشت خواهد نمود
ميانه نشان مي دهد كه بازار داراي چرخه هاي زماني است كه از آن مي توان براي نوسـان گيـري

.  مطرح خواهد گرديددر ادامه قواعدي براي استفاده از منطقه محوري خط ميانه. استفاده نمود
C به سمت خط ميانه و منطقه محوري خـط ميانـه را نشـان مـينمودار زير صعود قيمت از نقطه 

.  دهد كه دقيقا برعكس نمودار قبلي است
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:قانون اول معامله در منطقه محوري خط ميانه
 ن اگر قيمت در منطقه محوري خط ميانه به خط ميانه برخورد نكـرد، وضـعيت بـازار بـراي نوسـا

گيري مناسب نيست و معامله گر بايد توجه بيشتري به حركات قيمت داشته باشـد و يـا بـه انتظـار
 . نوسانات بعدي بماند

: معامله در منطقه محوري خط ميانهدومقانون
اگر قيمت در منطقه محوري خط ميانه به خط ميانه برخورد نمود نشان مي دهد كـه بـازار بـراي

 . عامله گر بايد در انتظار تشكيل نقطه محوري باشدنوسانگيري مناسب است و م
: معامله در منطقه محوري خط ميانهسومقانون

اگر قيمت در منطقه محوري خط ميانه به خط ميانه برخـورد كنـد، معمـوال قبـل از تشـكيل نقطـه
 بنابراين معامله گر بايـد بـراي تشـخيص نقطـه. محوري بيش از يك بار با اين خط برخورد مي كند

محوري هوشيار باشد ولي اين به اين معني نيست كه كوركورانه و با برخورد قيمت به خـط ميانـه
. هت برگشت وارد بازار شودجدر

J.P. Morgan بـا نمـاددو نمودار مربوط بـه قيمـت سـهام JPM در.  در ادامـه آورده شـده انـد
نوسان بـين دو نقطـه.  ت ترسيم شده اس A,B,Cنمودار اول خط ميانه بر اساس سه نقطه محوري

 مسـتطيلي بـه عـرض Cاز نقطه.  ميله انجام شده است29 بيشتر طول كشيده و طي B,Cمحوري
معامله گر در انتظار كاهش قيمت تا برخورد به خـط.  ميله ترسيم شده تا خط ميانه را قطع كند29

.  ميانه در اين مستطيل است
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. محوري خط ميانه به خط ميانه خورد نموده استنمودار دوم نشان مي دهد كه قيمت در منطقه
در اين حالت معامله گر متوجه مي شود كه قيمت از چرخه هاي خـود تبعيـت نمـوده و بـه انتظـار

.  براي ورود به بازار مي ماندكفتشكيل يك نقطه محوري

ل يـك خـطنمـودار او.   آمده اسـت JPM با نماد J.P. Morganدر ادامه دو نمودار ديگر از سهام
نوسان قيمت از .  رسم شده است نشان مي دهد A,B,Cميانه را كه با استفاده از سه نقطه محوري

 يـك Cاز نقطـه.  ميلـه اسـت25 به طول انجاميـده و شـاملB تا A بيشتر از نوسانC به Bنقطه
معاملـه گـر در انتظـار.  ميله ترسيم شده و خط ميانـه را قطـع كـرده اسـت25مستطيل به عرض

. صعود قيمت تا برخورد به خط ميانه ، قبل از ورود به معامله نوسان گيري بعدي، باقي مي ماند
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 صعود كرده و در محدوده مسـتطيل رسـم شـده Cنمودار دوم نشان مي دهد كه قيمت از نقطه
در اين حالت معامله گر متوجه مي شود كه قيمت از چرخه هاي.  به خط ميانه برخورد نموده است

هـت برگشـت جد تبعيت مي كند و در انتظار تشكيل يك نقطه محوري براي ورود بـه بـازار درخو
.  قيمت خواهد ماند
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.  را در ادامـه مشـاهده مـي كنيـد JNJدو نمودار قيمت سهام شركت جانسون و جانسون بـا نمـاد
نوسان قيمت . شان مي دهد را ن A,B,Cاولين نمودار ترسيم خط ميانه بر اساس سه نقطه محوري

C تـا B ميله بيشتر از نوسان قيمـت بـين دو نقطـه محـوري11 با عرضB به Aاز نقطه محوري

ايـن مسـتطيل منطقـه.  ميله رسم گرديـده اسـت11 مستطيلي به عرض Cبنابراين از نقطه.  است
ظـار برخـورد بـه انت Cمعامله گر پس از كاهش قيمت از نقطه.  محوري خط ميانه ناميده مي شود

.  قيمت با خط ميانه در داخل مستطيل مي نشيند

بـا.  در نمودار دوم مي توانيد برخورد قيمت به خـط ميانـه در داخـل مسـتطيل را مشـاهده كنيـد
بـهمشاهده اين وضعيت، معامله گر در مي يابد كه قيمت از چرخه هـاي خـود تبعيـت مـي كنـد و

.  ود به معامله برگشتي مي ماند براي وركفانتظار تشكيل يك نقطه محوري
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دو
نمـودار اول.  را در ادامـه مشـاهده مـي كنيـد MERسهام شركت مريل لينچ باقيمت ازي نمودار

حركـت قيمـت از نقطـه.  را نشـان مـي دهـد A,B,Cترسيم خط ميانه بر اساس سه نقطه حـوري
31 مستطيل به عـرض يك Cاز نقطه.  ميله طول كشيده است31 وC تا B بيش ازB تا Aمحوري

 بنابراين قيمت به احتمال قوي در اين مستطيل تا خط ميانه. ميله رسم شده تا خط ميانه را قطع كند
كاهش خواهد يافت و پس از آن معامله گر مي تواند در مورد معامله در جهت برگشت به انتظـار

.موقعيت مناسب بنشيند
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 در اين حالت معامله گر. ميانه برخورد كرده استدر نمودار زير قيمت در درون مستطيل به خط
مشاهده مي كند كه قيمت از چرخه هاي خود تبعيت كرده و به انتظار فرصت مناسب براي معامله

. برگشتي مي نشيند

 در ادامـه آورده شـده RDدو نمودار مربوط به قيمت سهام شركت نفت سلطنتي هلند بـا نمـاد
نوسان بين دو.  ترسيم شده است A,B,Cه بر اساس سه نقطه محوريدر نمودار اول خط ميان . اند

 مسـتطيلي بـه Cاز نقطـه.  ميله انجام شده اسـت 18 بيشتر طول كشيده و طي B,Cنقطه محوري
معامله گر در انتظار كاهش قيمت تا برخـورد.  ميله ترسيم شده تا خط ميانه را قطع كند 18عرض

. به خط ميانه در اين مستطيل است
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نمودار دوم نشان مي دهد كه قيمت در منطقه محوري خط ميانه به خـط ميانـه برخـورد نمـوده
 در اين حالت معامله گر متوجه مي شود كه قيمت از چرخه هـاي خـود تبعيـت نمـوده و بـه. است

.  براي ورود به بازار مي ماندكفانتظار تشكيل يك نقطه محوري

دو
اولين نمودار ترسـيم.  را در ادامه مشاهده مي كنيد SPX با نماد S&P 500نمودار قيمت شاخص

 Bنوسان قيمت از نقطـه محـوري.  را نشان مي دهد A,B,Cخط ميانه بر اساس سه نقطه محوري

بنابراين از نقطـه.  استB تا A ميله بيشتر از نوسان قيمت بين دو نقطه محوري15 با عرضCبه
Cاين مستطيل منطقه محوري خـط ميانـه اسـت.  رسم گرديده است ميله15 مستطيلي به عرض  .

 به انتظار برخورد قيمت با خط ميانه در داخل مسـتطيل Cمعامله گر پس از كاهش قيمت از نقطه
.  مي نشيند
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بـا.  در نمودار دوم مي توانيد برخورد قيمت به خـط ميانـه در داخـل مسـتطيل را مشـاهده كنيـد
له گر در مي يابد كه قيمت از چرخه هـاي خـود تبعيـت مـي كنـد و درمشاهده اين وضعيت، معام

.  براي ورود به معامله برگشتي مي ماندكفانتظار تشكيل يك نقطه محوري

دو
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اولـين نمـودار.  مـي دهـدنمـايش را TLAB بـا نمـاد Tellabsنمودار بعدي قيمت سهام شركت
نوسـان قيمـت از نقطـه . را نشـان مـي دهـد A,B,Cترسيم خط ميانه بر اساس سه نقطه محوري

.  اسـتB تـا A ميله بيشتر از نوسان قيمـت بـين دو نقطـه محـوري13با عرض C به Bمحوري
اين مستطيل منطقـه محـوري.  ميله رسم گرديده است13 مستطيلي به عرض Cبنابراين از نقطه

ظار برخورد قيمت با خط ميانـه به انت Cمعامله گر پس از كاهش قيمت از نقطه.  خط ميانه نام دارد
.  در محدوده مستطيل مي نشيند
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نمودار دوم نشان مي دهد كه قيمت در منطقه محوري خط ميانه به خـط ميانـه برخـورد نمـوده
 در اين حالت معامله گر مشاهده مي كند كه قيمت از چرخه هاي خـود تبعيـت نمـوده و بـه. است

.  براي ورود به بازار مي ماندكفيانتظار تشكيل يك نقطه محور
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در.  را نشان مي دهنـد TLAB با نماد Tellabsدو نمودار بعدي ادامه حركت قيمت سهام شركت
 نيـز بـه B,C,Dاين نمودار عالوه بر خط ميانه قبلي خط ميانه ديگري بر اساس سه نقطه محـوري

20 بـوده وC به B طوالني تر ازD به Cنقطهنوسان قيمت از . صورت نقطه چين رسم شده است
 ميله رسم شده تا خـط ميانـه را20 مستطيلي به عرض Dبنابراين از نقطه.  ميله طول كشيده است

.  معامله گر در انتظار كاهش قيمت تا برخورد به خط ميانه در اين مستطيل است.  قطع نمايد

http://abcbourse.ir/


 مت در محدوده مستطيل به خـط ميانـه برخـورد كـردهدر نمودار بعدي مشاهده مي شود كه قي
 در اين حالت معامله گر مشاهده مي كند كه قيمت از چرخه هاي خـود تبعيـت نمـوده و بـه. است

.  براي ورود به بازار مي ماندكفانتظار تشكيل يك نقطه محوري

 :روش سوم عمل و عكس العمل
گروه مالي آستين توسعه يافته است ، ارائه مـيدر اينجا روش سوم عمل و عكس العمل ،كه توسط

 اين روش بر اساس خطوط حمايت و مقاومت طراحـي شـده و كـاربرد جديـدي از خطـوط.  گردد
در ايـن . خطوط ضخيم نمودار زير قيمت را نشان مي دهد. حمايت و مقاومت افقي ارائه مي نمايد

 وقتي قيمت يك كـف عمـده. نمودار يك نقطه كف عمده در سمت چپ نمودار مشاهده مي شود
پديد مي آورد ، معموال قبل از اينكه يك حركت صعودي را آغاز كند يـك نوسـان كوچـك صـعودي

نقطـه. نقطه سقف اين نوسان صعودي كوچك نشان دهنده خط افقي مركزي است. انجام مي دهد
مل قرينـه خط عكس الع.  كف حركت نزولي اوليه نيز مبدا ترسيم خط افقي عمل را مشخص مي كند

در نمودار زير خطوط عمل، خط مركزي و خط عكس العمـل.  خط عمل نسبت به خط مركزي است
خط عكس العملي كه بر اساس اين روش ترسيم مي شود بـا احتمـال زيـادي.  نمايش داده شده اند

. يك خط مقاومت مناسب خواهد بود
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 از يك نوسان نزولي كوچك،به همين ترتيب مي توان با يك نقطه سقف عمده و يك نقطه كف پس
اين خط عكس العمل به احتمال زياد مي توانـد يـك خـط مقاومـت.  يك خط عكس العمل رسم نمود

.  مناسب باشد
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در ايـن نمـودار.  در ادامه نمونه اي از كاربرد روش سوم عمل و عكس العمل را مشاهده مي كنيد
يك نقطه كف عمده در سمت . شان داده شده است ن TER با نماد Teradyneقيمت سهام شركت

خط مركزي از نقطه. در اين نقطه خط افقي عمل ترسيم شده است.  چپ نمودار مشاهده مي شود
خط عكس العمل قرينـه خـط عمـل نسـبت بـه خـط.  سقف اولين نوسان صعودي ترسيم شده است

ر صعود خود به خط عكسدر اين نمودار مشاهده مي كنيد كه چگونه قيمت در مسي.  مركزي است
.  را در برخورد با اين خط تشكيل داده است Aالعمل برخورد نموده و نقطه سقف
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 لدر اين نمودار با تشـكي.  ديده مي شود EMC با نماد EMCدر نمودار بعدي قيمت سهام شركت
 ر نقطـهد. يك كف عمده خط عمل رسم شده و پس از آن يك نوسان صعودي بوجود آمده اسـت

 خـط عكـس العمـل قرينـه خـط عمـل. سقف اين نوسان صعودي خط مركزي ترسيم گرديده است
 مشاهده كنيد كـه چگونـه قيمـت در. نسبت به خط مركزي است كه با خط چين متمايز شده است

A وحركت صعودي خود نسبت به خط عكس العمل واكنش نشان داده و نقاط سقف قابل توجـه B

. را تشكيل داده است
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 با تشـكيل يـك نقطـه.  مشاهده مي كنيد QQQ را با نماد NAZDAQ 100در اينجا نمودار شاخص
سقف عمده خط عمل به صورت خط چين رسم شده و با يك نوسان نزولـي پـس از آن و از نقطـه

سـپس خـط عكـس العمـل بـه. كف تشكيل شده ، يك خط به عنوان خط مركزي ترسيم شده اسـت
 مشـاهده.  اسـتگرديـدهخط عمل نسبت به خط مركزي به صورت خط چين رسمصورت قرينه

مي شود كه قيمت در مسير نزول خود چگونه به اين خط عكس العمل واكـنش نشـان داده و نقطـه
.  تشكيل شده استAكف
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ر در اين نمودا.  در شكل بعدي ديده مي شود MAR با نماد Marriottنمودار قيمت سهام شركت
سـپس يـك نوسـان.  يك نقطه كف عمده شكل گرفته و خط عمل بر اسـاس آن رسـم شـده اسـت

سپس خط افقي عكس العمـل.  صعودي انجام شده و در سقف آن خط مركزي ترسيم گرديده است
مشاهده كنيد كه چگونه قيمـت.  به طور قرينه با خط عمل نسبت به خط مركزي كشيده شده است

 تشـكيل شـده Aرد به خط عكس العمل متوقف شـده و نقطـه سـقفدر مسير صعود خود با برخو
.  است

 :چنگال برتر
گروه مالي آستين در هنگام استفاده از روش هاي عمل و عكس العمل مشاهده كردند كه بعضي از
. نقاط محوري كه براي رسم خط عمل استفاده شدند بهتر از ساير نقاط محوري عمل مـي كردنـد

 بـر اسـاس ايـن. رين همبستگي با آينده نزديـك ، آخـرين نقطـه گذشـته اسـتبه عبارت ديگر بهت
مشاهدات چنگال آندروز و خطوط عمل و عكس العمل با يكديگر تلفيق شـده و چنگـال برتـر پديـد

. آمده است
بـراي اسـتفاده از ايـن تكنيـك ابتـدا يـك. نمودار اين صفحه جزئيات چنگال برتر را نمايش مي دهد

خط متصـل كننـده دو نقطـه.  رسم مي شود A,B,Cا استفاده از سه نقطه محوريچنگال آندروز ب
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 نيز بـراي رسـم Aنقطه.  به عنوان خط مركزي عمل و عكس العمل استفاده مي شود B,Cمحوري
.  خط عمل استفاده مي شود
 از خط مركزي اندازه گرفته مي شود كه براي رسـم خطـوط عكـس Aدر قدم بعدي فاصله نقطه

 و بـا فاصـله مسـاوي بـا BCخطوط عكس العمل به موازات خط مركزي.  ستفاده خواهد شدالعمل ا
در نمودار زير سه خط عكس العمـل بـه ايـن ترتيـب.  از اين خط، ترسيم مي گردند Aفاصله نقطه

اين تكنيك چنگال آندروز و خطوط عمل و عكس العمل را بـا يكـديگر تركيـب مـي.  رسم شده است
 رسم شده اند و چنگال برتـر نـام A,B,C نيز فقط بر اساس سه نقطه محوريهمه اين موارد.  كند

.  دارند

در اين نقطـه قيمـت هـم بـه خـط ميانـه.  از اهميت خاصي برخوردار است Dدر اين نمودار نقطه
بنابراين احتمـال قـوي تـري.  برخورد كرده است1چنگال آندروز و هم به خط عكس العمل شماره

در اكثر مواقع بـه فاصـله انـدكي.  طه محوري در اين نقطه وجود خواهد داشتبراي تشكيل يك نق
. در قبل يا بعد از اين تقاطع، نقطه محوري بوجود مي آيد
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يـك .  نشان مـي دهـد NET را با نمودار Network Associatesنمودار بعدي قيمت سهام شركت
 با برخورد قيمت به محـل تقـاطع. رسم شده است A,B,Cچنگال برتر بر اساس سه نقطه محوري
 يك نقطه محوري تشكيل شده و قيمت تغييـر جهـت داده Dخط ميانه و خط عكس العمل در نقطه

.  است

سه نقطه محـوري.   نشان مي دهد NITE را با نماد Knight Trading Groupنمودار بعدي سهام
A,B,Cكه چگونه قيمت در نزديكي محلمشاهده كنيد.  براي ترسيم چنگال برتر استفاده شده اند 

 يك محـور تشـكيل داده و جهـت آن تغييـر Dبرخورد خط عكس العمل با خط ميانه چنگال در نقطه
. نموده است
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يك چنگال برتر با اسـتفاده .  نمايش مي دهد VRSN را با نماد Verisignنمودار بعدي قيمت سهام
نزديكي خط ميانه و كمي قبل از خط عكسقيمت در .  رسم شده است A,B,Cاز سه نقطه محوري

قيمـت همچنـان كمـي پـس از خـط.  تشكيل داده اسـت D، يك نقطه محوري به نام1العمل شماره
در بازار به كرات مشاهده مي شـود كـه.  را شكل داده است E نقطه محوري2عكس العمل شماره

. ه محوري مي دهدقيمت به فاصله اندكي از خطوط عكس العمل چنگال برتر، تشكيل نقط
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 A,B,Cسه نقطه محـوري.  نشان مي دهد SPLS را با نماد .Staples Incنمودار زير قيمت سهام

قيمت ابتدا صعود كـرده و بـه خـط مـوازي.  براي ترسيم چنگال برتر مورد استفاده قرار گرفته اند
 انجام داده تا قيمت بـه خـطسپس براي مدتي حركت حاشيه اي.  باالئي چنگال برخورد نموده است

سـپس.   يـك محـور تشـكيل داده اسـتو در نقطـه D برخورد نموده است 1عكس العمل شماره
 صـعود نمـوده و نقطـه1 و خـط هشـدار شـماره2قيمت تا محل تقاطع خط عكس العمـل شـماره

درجـائي كـه.  كاهش يافتـه اسـت Fسپس قيمت تا نقطه محوري.  را تشكيل داده است Eمحوري
در اين نقطه قيمـت بـاز هـم.  است3واقع تقاطع خط موازي باالئي چنگال با خط عكس العمل شماره

.  تغيير جهت داده و صعود كرده است
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يك چنگال برتر با استفاده از سـه .  مثال بعدي است CMCSK با نماد .Comcast Incنمودار قيمت
 در حوالي تقاطع خطوط ميانه چنگال و خـطDقطه قيمت تان.  رسم شده است A,B,Cنقطه محوري

 نيـز نقطـه Eنقطـه.  صعود كـرده و يـك نقطـه محـوري تشـكيل داده اسـت1عكس العمل شماره
. و خط ميانه چنگال تشكيل شده است3محوري ديگري است كه در تقاطع خط عكس العمل شماره

http://abcbourse.ir/


يـك چنگـال برتـر.  دار بعدي مالحظه مي نمائيد را در نمو EUR/USDنمودار قيمت آتي جفت ارز
 قيمت كاهش يافته و تا نقطـه Cپس از نقطه.  رسم شده است A,B,Cبر اساس سه نقطه محوري

 خـط2اين نقطه جائي است كه خط عكس العمل شماره.  به كاهش خود ادامه داده است Dمحوري
.  را قطع كرده است1هشدار شماره
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طبـق معمـول يـك چنگـال برتـر بـا.  نشان مـي دهـد LLY را با نماد Elli Lillyر قيمتنمودار زي
مشاهده كنيد كه قيمت چگونه چهار نقطـه.  ترسيم شده است A,B,Cاستفاده از سه نقطه محوري

.  تشكيل داده است4تا 1 را در برخورد با خطوط عكس العمل شماره D,E,F,Gسقفمحوري
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نيسخن پايا  

من.اين كتاب با اين هدف نگاشته شد كه مطالبي فراتر از ساير كتب معامله گري ارائه نمايد
 طي سي سال گذشته كتابي درباره. معتقدم كه اين كتاب در رسيدن به اين هدف موفق بوده است

. همچنين من هيچگاه كتابي درباره روشهاي آلن آندروز نديده ام. خطوط روند منتشر نشده است
ه همين دليل كتاب نامه اي در انتهاي اين كتاب آورده نشده است تا خوانندگان را به مراجع  ب

ديگري درباره روش هاي آندروز راهنمائي كند چرا كه تا آنجا كه من اطالع دارم چنين مراجعي
. در دسترس عموم نيست

.  خطوط روند ديده ايدمطمئنم كه مطالبي درباره انواعاگر چند سال است كه معامله گر هستيد،
مثال بسياري از معامله گران به خط روند زاويه دار گن و خطوط روند رگرسيون عالقه مند

پس از يك دهه تحقيق روي خطوط روند قويا معتقدم كه خطوط روند آندروز بهترين هستند.
ستگياين همب.همبستگي انواع ديگر خطوط روند با  حركت هاي بازار محدود است اينهاست.

 به آنقدر هست كه توجه شما را به خود جلب كند ولي براي كسب سود از بازار كافي نمي باشد.
نظر من خطوط روند آندروز باالترين همبستگي را با حركات بازار دارد و مي تواند به عنوان زير

. ساخت يك روش معامله گري موفق مورد استفاده قرار گيرد

http://abcbourse.ir/


لغتنامه
Sideway Formation حاشيه ايالگوي

Expanding Swing patternsالگوي نوساني انبساطي

Over Soldفروش هيجاني

Over Boughtخريد هيجاني

Median Lineخط ميانه

Center lineخط مركزي

Trigger lineخط ماشه اي

Warning lineخط هشدار

Action Lineخط عمل

Reaction Lineخط عكس العمل

Sliding Trend lineط روند لغزيدهخ

Pitchforkچنگال

Pivot Pointنقطه محوري

Top pivotمحور سقف

Bottom Pivotمحور كف

Swing tradingنوسان گيري

Median Line Pivot Zoneمنطقه محوري خط ميانه
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