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کندل صعودی بلند
صعودی: جهت اولیه 

Aالگوی 

ادامه تمایالت صعودی 

نوسانات صعودی: انتظار 
Highشکست : تائید 

Bالگوی 

شروع تمایالت نزولی

نوسانات نزولی: انتظار 

25%شکست : تائید 

High

B

A

محدوده احتیاط

25%
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کندل صعودی متوسط
صعودی: جهت اولیه 

Aالگوی 
ادامه تمایالت صعودی

نوسانات صعودی: انتظار 
Highشکست :تائید 

Bالگوی 
شروع تمایالت نزولی

نوسانات نزولی: انتظار 
50%شکست : تائید 

High

50%B

A
محدوده 
احتیاط
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کندل کوتاه صعودی
صعودی: جهت اولیه 

Aالگوی 
کاهش تمایالت صعودی

عدم نوسانات صعودی: انتظار 
Lowشکست : تائید 

Bالگوی 
ادامه مجدد تمایالت صعودی

نوسانات صعودی: انتظار 
Highشکست : تائید 

Low

B

A

High
محدوده 
احتیاط
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Aالگوی 
کاهش تمایالت صعودی

عدم نوسانات صعودی: انتظار 
Lowشکست : تائید 

Bالگوی 
ادامه مجدد تمایالت صعودی

نوسانات صعودی: انتظار 
Highشکست : تائید 

کوتاهترین کندل صعودی
صعودی: جهت اولیه 

Low

B

A

High
محدوده احتیاط
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Spinning Short Medium Long نوع کندل

تمایالت صعودیکاهش تمایالت صعودیکاهش ادامه تمایالت صعودی ادامه تمایالت صعودی Aالگوی 

عدم نوسانات صعودی عدم نوسانات صعودی نوسانات صعودی نوسانات صعودی انتظار

Lowشکست  Lowشکست  Highشکست  Highشکست  تائید

مجدد تمایالت صعودیادامه مجدد تمایالت صعودیادامه  یشروع تمایالت نزول یشروع تمایالت نزول Bالگوی 

نوسانات صعودی نوسانات صعودی نزولینوسانات نزولینوسانات انتظار

Highشکست  Highشکست  50%شکست  25%شکست  تائید

کندل تقاضا، جهت اولیه صعودی    ::1جدول شماره  

High

Low
50%

25%

High

Low

High High

http://abcbourse.ir/


B

A
High

25%

کندل صعودی بلند
نزولی: جهت اولیه 

Aالگوی 
ادامه تمایالت صعودی 

نوسانات صعودی: انتظار 
Highشکست : تائید 

Bالگوی 
شروع تمایالت نزولی

نوسانات نزولی: انتظار 
25%شکست : تائید 

محدوده احتیاط
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کندل متوسط صعودی
جهت اولیه نزولی

Aالگوی 
ادامه تمایالت صعودی

نوسانات صعودی: انتظار 
Highشکست :تائید 

Bالگوی 
شروع تمایالت نزولی

نوسانات نزولی: انتظار 
50%شکست : تائید 

A

High

B

50%

محدوده احتیاط
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Low
B

A
High

کندل کوتاه صعودی
نزولی: جهت اولیه 

Aالگوی 
شروع تمایالت صعودی

نوسانات صعودی: انتظار
Highشکست : تائید 

Bالگوی 
ادامه مجدد تمایالت نزولی

نوسانات نزولی: انتظار
Lowشکست : تائید 

محدوده 
احتیاط
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Low

B

A
High

کوتاهترین کندل صعودی
جهت اولیه نزولی

Aالگوی 
شروع تمایالت صعودی

نوسانات صعودی: انتظار
Highشکست : تائید 

Bالگوی 
ادامه مجدد تمایالت نزولی

نوسانات نزولی: انتظار
Lowشکست : تائید 

محدوده احتیاط
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Spinning Short Medium Long نوع کندل

تمایالت صعودیشروع تمایالت صعودیشروع ادامه تمایالت صعودی ادامه تمایالت صعودی Aالگوی 

نوسانات صعودی نوسانات صعودی نوسانات صعودی نوسانات صعودی انتظار

Highشکست Highشکست  Highشکست  Highشکست  تائید

نزولیمجدد تمایالتادامه  مجدد تمایالت نزولیادامه  یشروع تمایالت نزول یشروع تمایالت نزول Bالگوی 

نوسانات نزولی نوسانات نزولی نزولینوسانات نزولینوسانات انتظار

Lowشکست  Lowشکست  50%شکست  25%شکست  تائید

کندل تقاضا، جهت اولیه نزولی    ::2جدول شماره  

High

Low
50%

25%

High

Low

High High
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25%

A

B

Low

کندل بلند نزولی
جهت اولیه صعودی

Aالگوی 
ادامه تمایالت نزولی

نوسانات نزولی: انتظار
Lowشکست : تائید 

Bالگوی 
شروع تمایالت صعودی

نوسانات صعودی: انتظار 
%25شکست : تائید 

محدوده احتیاط
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B

A

Low

کندل نزولی متوسط
جهت اولیه صعودی

Aالگوی 
ادامه تمایالت نزولی

نوسانات نزولی: انتظار 
Lowشکست : تائید 

Bالگوی 
شروع تمایالت صعودی

نوسانات صعودی: انتظار 
%50شکست : تائید 

50%
محدوده احتیاط
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Low

B

A

High

کندل کوتاه نزولی
صعودی: جهت اولیه 

Aالگوی 
شروع تمایالت نزولی

نوسانات نزولی: انتظار 
Lowشکست : تائید 

Bالگوی 
ادامه مجدد تمایالت صعودی

انتظار نوسانات صعودی
Highشکست : تائید 

محدوده احتیاط
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Aالگوی 
شروع تمایالت نزولی

نوسانات نزولی: انتظار 
Lowشکست : تائید 

Bالگوی 
ادامه مجدد تمایالت صعودی

نوسانات صعودی: انتظار 
Highشکست : تائید 

کوتاهترین کندل نزولی
صعودی: جهت اولیه 

Low

High

B

A

محدوده 
احتیاط
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Spinning Short Medium Long نوع کندل

تمایالت نزولیشروع تمایالت نزولیشروع ادامه تمایالت نزولی نزولیادامه تمایالت Aالگوی 

نزولینوسانات نزولینوسانات نوسانات نزولی نزولینوسانات انتظار

Lowشکست Lowشکست  Lowشکست  Lowشکست  تائید

صعودیمجدد تمایالتادامه  مجدد تمایالت صعودیادامه  صعودیشروع تمایالت صعودیشروع تمایالت Bالگوی 

صعودینوسانات نوسانات صعودی صعودینوسانات صعودینوسانات انتظار

Highشکست  Highشکست 50%شکست  25%شکست  تائید

کندل عرضه، جهت اولیه صعودی    ::3جدول شماره  

High

Low
50%

25%

High

Low

Low

Low
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کندل بلند نزولی
نزولی: جهت اولیه 

25%

A

B

Low

Aالگوی 
ادامه تمایالت نزولی

نوسانات نزولی: انتظار
Lowشکست : تائید 

Bالگوی 
شروع تمایالت صعودی

نوسانات صعودی: انتظار 
%25شکست : تائید 

محدوده احتیاط
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کندل متوسط نزولی
نزولی: جهت اولیه 

Aالگوی 
ادامه تمایالت نزولی

نوسانات نزولی: انتظار
Lowشکست : تائید 

Bالگوی 
شروع تمایالت صعودی

نوسانات صعودی: انتظار 
%50شکست : تائید 

50%

A

B

Low

محدوده احتیاط
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کندل کوتاه نزولی
نزولی: جهت اولیه 

Low

High

B

A

محدوده 
احتیاط

Aالگوی 
کاهش تمایالت نزولی

عدم نوسانات نزولی:انتظار
Highشکست : تائید

Bالگوی 
ادامه تمایالت نزولی

نوسانات نزولی: انتظار
Lowشکست : تائید 
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کوتاهترین کندل نزولی
نزولی: جهت اولیه 

Low

High

B

A

محدوده 
احتیاط

Aالگوی 
کاهش تمایالت نزولی

عدم نوسانات نزولی:انتظار
Highشکست : تائید

Bالگوی 
ادامه تمایالت نزولی

نوسانات نزولی: انتظار
Lowشکست : تائید 
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کندل عرضه، جهت اولیه نزولی    ::4جدول شماره  

Spinning Short Medium Long نوع کندل

کاهش تمایالت نزولی کاهش تمایالت نزولی ادامه تمایالت نزولی نزولیادامه تمایالت Aالگوی 

نزولیعدم نوسانات نزولینوساناتعدم نوسانات نزولی نزولینوسانات انتظار

Highشکست Highشکست Lowشکست  Lowشکست  تائید

نزولیمجدد تمایالتادامه  ادامه مجدد تمایالت نزولی صعودیشروع تمایالت صعودیشروع تمایالت Bالگوی 

نزولینوسانات نوسانات نزولی صعودینوسانات صعودینوسانات انتظار

Lowشکست  Lowشکست 50%شکست  25%شکست  تائید

High

Low
50%

25%

High

Low

Low

Low
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به همراه تکمیل فرم و درصد گیری1/1/2013تحلیل همه کندل های چارت طال و یورو در تایم هفتگی از تاریخ 

نتیجه تایید/ انتظار/ Bالگو تایید/ انتظار/ Aالگو سایز کندل بازه زمانی تاریخ نماد
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