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خود از این سيستم استفاده کردند و بعدش چارلز   ژاپنی ها برای تحليل قيمت برنج١٧اولين بار در قرن 
 ....کرد داو این سيستم معامالتی رو تکميل

 
 

منظور از چرایی (ش بيشتری از چرایی تغيير قيمت داره قيمت ارز در این سيستم بيان ميشه که نمودار
 .....)هستش اخبار و غيره

 
 تمامی تغييرات و اخبار مربوطه در قيمت نهفته هستش

 و فروشنده ها تغييرات قيمتی را بر اساس ترس و اشتياق خود پایه ریزی می کنند خریداران

 
 

و باالترین و پایين ترین قيمت هستن رو باز و بسته شدن  شکل زیر اجزای یک شمع که شامل قيمت
  .قيمت نزولی و سفيد معرف قيمت صعودی است رنگ سياه معرف. بيان می کند
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 کوچک بدنه بزرگ در مقابل بدنه

  

 

  

 دهنده این و هر چه بدنه کوچکتر باشد نشان فشار خرید بيشتر به طور کلی هر چه بدنه بزرگتر باشد
 )ها صف خرید و فروش می باشد مورد استثنا دوجی( قدرت خرید و فروش زیادی وجود ندارد که است

 
  ....معروف می باشد Marubozu به اشکال دیگری از کندل استيک وجود دارند که

Marubozu باشد فاقد سایه گویند که کندل استيک به الگویی... 
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 نام دارد .... Doji... دوجی شکل دیگری از کندل استيک ها
  .محسوب می شود سيگنال خنثی دوجی به تنهایی نوعی

  

 

  

 دوجی+شمع بزرگ
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 :تا کنون بيان شد

 
 ...است بيشتر افزایش تقاضا و یا فشار فروش با قدرت دهنده شمع بزرگ نشان :١قانون شماره  

 ...است خنثی سيگنال دوجی به تنهایی :٢قانون شماره  
 

 )زیر در شکل(در اینجا .....بياید یک دوجی بعد از یک شمع بزرگ حال تصور نمائيد که
 

= فشار خرید((((دیگر  شمع بزرگ نشان دهنده افزایش فشار خرید و دوجی بعد از آن نشان می دهد
 .....روند صعودی فکر نمود یافتن و می توان به پایان)))) فشار فروش

  

 

  

 :شد تا کنون بيان

 ... با قدرت بيشتر است فشار فروش افزایش تقاضا و یا شمع بزرگ نشان دهنده :١قانون شماره  

 ...است خنثی دوجی به تنهایی سيگنال :٢قانون شماره  

 کاهش قدرت خرید و یا فروش دوجی بعد از شمع بزرگ :٣قانون شماره  

 
 

ست حال اگر دوجی سایه باال و پایين نشان از بی تصميمی ا  بيان شد که دوجی٢در قانون شماره 
و بازار در اوج بی  بی تصميمی به اوج خود رسيده این است که بسيار بلندی داشت نشان دهنده

  .تصميمی است
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 )  ستاره ثاقب-ستاره رها شده  یاshooting star -(الگوی شهاب سنگ

 ....سنگ از باال به پایين می اید همان طور که می دانيم یک شهاب
 ....و اخطاری است برای نزولی شدن روند الگوی شهاب سنگ نيز در انتهای روند صعودی بوده

 .....شرایط این الگو
 باشد انتهای روند صعودی در -١
 اشدشمع ب دو برابر بدنه سایه شمع -٢
 ..باشد shooting star از شمع بعدی پایين تر -٣

 .اخطاری برای نزول است.... سنگ  الگوی شهاب-٤قانون شماره 
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 ...)  مرد دار اویزHanging man -(الگوی مامور عدام

 

 ... نشان می دهد که خریدار به دار اویخته می شود و قيمت نزول می کنداین الگو

 
 

 ....شرایط این الگو

 
 .است در انتهای یک روند صعودی -١
 باشد سایه شمع دو برابر بدنه -٢
 ..باشد بعدی نزولی شمع -٣

 .نزول در الگوی صعودی است  الگوی مرد حلقه اویر اخطاری برای-٥قانون شماره 
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