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  سرفصلها
 تحلیل تکنیکی نخست مفاهیم( 1 فصل(  

 نمودارها انواع(  2 فصل  (  

 خطوط مطالعه و بررسی( 3 فصل(  

 الگوها و ها آرایش( 4 فصل (  

 ها تئوري و ها مدل( 5 فصل(  

 نوسانگرها و ها شاخص( 6 فصل( 

  الگوهاي شمعی ژاپنی( 7فصل( 

  استراتژي هاي معامالتی(فصل هشتم(  
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  آشنایی با تحلیل تکنیکی: فصل اول 
  روش تکنیکی

 نوع نیا در. ردیگ یم انجام بازار یآت حرکت ینیب شیپ منظور به و نمودار کمک به که است گذشته در سهام متیق نوسانات یبررس یمعن به یکیتکن لیتحل
 .شود ینیب شیپ آن ندهی،آ گذشته در سهم کی متیق روند از شود یم یسع لیتحل
 خالصه) شاخص( کاتوریاند و چارت در که باشد یم اتیاضیر ها لیتحل نوع نیا اساس.برد بکار رهیوغ سهام ای شاخص ای کاال نوع هر يبرا توان یم را یکیتکن لیتحل

 . شود یم
 لیتحل .نمود ینیب شیپ آنرا ندهیآ توان یم مت،یق حرکت روند واز است نهفته آن متیق سابقه در ارز کی ای سهام کی اطالعات همه که است معتقد یکیتکن گر لیتحل کی

 يشتریب یلیخ تعداد ،)دامنتالانف( يا هیپا لیتحل به نسبت يکوتاهتر مدت در که دهد یم را امکان نیا ما به و داشته یباالئ عمل سرعت یکیتکن
  .میبده قرار یوبررس مطالعه مورد را سهام

 و کرده دایپ يادیز رواج ایدن معتبر يها بورس در یکیتکن لیتحل حاضر حال در.ندارد) بنیادي لیتحل عکس بر(  یاسیس و ياقتصاد علوم يباال دانش به ازین یکیتکن لیتحل
 لیتحل یول کرد یبررس را شرکت نیچند سهام متیق ای ارز نوع نیچند یکوتاه مدت در توان یوم است آن عمل سرعت در لیتحل نوع نیا تیمز. دارد را خود خاص طرفداران

  . بود خواهد ریگ وقت اریبس سهام، ای ارز تعداد نیهم ندامنتالاف
 تکنیکی تحلیل اساس

 با مرور به بلکه نبود کاملی ترکیب ابتدا از) Dow(داو تئوري. شد شناخته نوین تکنیکی تحلیل عنوان به بعدها که کرد گذاري بنیان را نظریه اي داو تئوري بیستم، قرن ابتداي در
  :باشند می برجسته آنها از تا سه داو از شده نقل هاي قضیه میان از. شد تکمیل سال چندین طی در داو چارلز هاي نوشته میان از اجزایی دادن قرار هم کنار

 شود یم خالصه متیق نوسان در زیچ همه -1
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 در و داشت خواهد اثر سهام متیق بر ینوع به یروانشناخت ای و یاسیس وچه ياقصاد چه باشد، رگذاریتاث سهام متیق بر که یعامل هر. است نیهم یکیتکن لیتحل اصل نیمهمتر
 لیتحل با پس. دهد یم نشان آنرا لیتحل و متیق نوسان قیدق یبررس لزوم امر نیا و است یخارج محرك کی با همراه یمتیق رییتغ هر یعبارت به. شد خواهد منعکس نمودار
  .بود خواهد ینیب شیپ قابل آن ندهیآ و دهد یم نشان گر لیتحل به را خودش بازار ، متیق نمودار نمودن

  
 مثال عنوان به. دیآ یم بدست بازار حرکت روند رگذار،یتاث عوامل لیتحل از وپس شود یم توجه عوامل ییچرا به يا هیپا لیتحل در رایز است، بنیادي لیتحل با تضاد در منطق نیا
 .است بوده عرضه از شتریب تقاضا که گفت خواهد متیق رشد دنید با ستیچارت کهیحال در رود یم باال متیق که گفت خواهد تحلیل گر بنیادي باشد عرضه از شیب تقاضا اگر ،

 کند یم حرکت) ترند(  روند کی در متیق -2
 ینم را آشفته بازار کی ، برعکس و است لیتحل قابل حرکت نیا باشد، داشته مطابقتروند  با بازار نوسانات یوقت. است یکیتکن لیتحل يها متد همه اساس فوق فرض شیپ

 .است ذکر قابل مطلب دو است روند از یناش مت،یق حرکت نکهیا دانستن مسلم با. کرد لیتحل توان
 بازار حرکت در ها ینظم یب یبعض ياستثنا به گشت، نخواهد قیمت به محدوده قبلی باز و افتی خواهد ادامه يشتریب احتمال با يجار روند نکهیا اول . 
 شود آن نیگزیجا مخالف روند کهیزمان تا افتی خواهد ادامه يجار روند نکهیا دوم .  

 شود یم تکرار خیتار -3
 روانشناسانه حاالت تا اند شده يبند میتقس و ییشناسا ریاخ سال صد در متیق یکیگراف يالگوها ن،یبنابرا. دارد انسان یروانشناس با یکینزد رابطه بازار ییایوپو یکیتکن لیتحل
 .است ینزول ایو يصعود بازار ایآ که دهند یم نشان را بازار بر حاکم یروان تیوضع الگوها نیا ، همه از اول.بدهند شینما را بازار

 تکرار خیتار عبارت ما حال. است مانده رییتغ بدون سالها طول در که است انسان یروانشناس يرو بر آن اساس چون شود استفاده تواند یم هم واکنون بوده گذشته در الگوها نیا
  .دهد یم نشان ما به را بازار ندهیآ گذشته در متیق نوسانات یبررس یعنی است ندهیآ راه چراغ گذشته که میکن یم انیب صورت نیا به را شود یم

  
  تحلیل تکنیکیتوانائی هاي 

مانند قیمت (  کند استفاده چارتها تمام يرو و بازارها تمام در خود ياستراتژ از تواند یم کالیتکن لگریتحل کی:  استفاده از این روش در تمامی نمودارها - 1
 فقط فاندامنتال لگرانیتحل که یدرصورت. باشد یم لیتحل نوع نیا قوت نقاط نیبزرگتر یکی نیا و) جهانی فلزات پایه، محصوالت شیمیایی و غذایی و شاخصهاي سهام 

 .باشد یم اطالعات نیا ادیز حجم از یناش نیا و ندینما استفاده مربوطه بازار در خود یمال يصورتها و اطالعات یبررس جهینت از توانند یم
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با . پیشی میگیرند بنیاديتغییرات قیمت معموال بر روش . اگر هدف پیش بینی قیمت آینده است ، متمرکز شدن روي تغییرات قیمت منطقی است : تمرکز روي قیمت - 2

ماه آینده را تعیین  9تا  6 شرایطبعنوان یک شاخص رهبر در نظر گرفته میشود و میتوان گفت که  بازار. تمرکز بر قیمت تحلیلگران بطور اتوماتیک به آینده توجه میکنند
یک تحلیل گر . راهنمایی ها و نشانه ها معموال قبل از تغییرات مهم ظاهر میشوند.براي همراهی با بازار الزم است که تغییرات قیمت را بطور دقیق زیر نظر داشت. میکند

بعنوان گواهی بر ترقی قریب الوقوع سهم نگاه کرده و همچنین دوره هاي فروش در سقف  را بعنوان شاهدي براي یک دوره رکود در  اي خرید در کفمعموال به دوره ه
 .شرف وقوع در نظر میگیرد

 
( این پارامترها معموال توسط دوره هاي تراکم . هاي قیمت میتواند در تشخیص درجه حمایت یا مقاومت مفید باشد  نمودارآنالیز اولیه و ساده : مقاومت/ حمایت  - 3

این مطلب گویاي این است که قواي متقابل عرضه و تقاضا به تعادل رسیده اند . که قیمت ها در یک محدوده مشخص تغییر میکند مشخص میشوند ) محدوده داد و ستد 
. وقتی قیمت از این محدوده خارج میشود نشان دهنده این است که عرضه یا تقاضا شروع به رشد کرده و بر دیگري فائق آمده است .تد به بن بست رسیده استو داد و س

 . یش یافته است اگر قیمت باالتراز حد باالیی محدوده قیمت برود نشاندهنده آن است که تقاضا برنده شده و اگر از حد پایینی خارج شود عرضه افزا

 
نمودار قیمت یک . با تجربه و کارآزموده نیز یک نمودار قیمت ، حاوي اطالعات مفیدي است  بنیاديحتی براي تحلیل گران  : پیشینه قیمت بصورت تصویري - 4

در . ار گویاتر و خواناتر از یک جدول اعداد است نمودار بسی. شرکت ، نشاندهنده یک نمودار تصویري و گویا ازروند قیمت سهام آن شرکت در طول یک بازه زمانی است 
 :با استفاده از این نمودار میتوان براحتی موارد زیر را تشخیص داد . اکثر نمودارهاي قیمت ستونهاي حجم معامالت در پایین نمودار آورده میشوند 

 واکنشهاي قبل و بعد از اتفاقات مهم 

 نوسانات گذشته و حال 

 شتهحجم و مبلغ معامالت گذ 

 وضعیت نسبی یک سهم نسبت به کل بازار  
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سهام را براي شناسایی  بنیاديبرخی تحلیل گران ، روش . تکنیکال کمک زیادي در تشخیص زمان خرید میکند  تحلیل : تسهیل در تشخیص زمان خرید - 5
این نکته کامال واضح است که زمان مناسب خرید ، نقش مهمی در . بکار می برند  روش تکنیکال را براي تشخیص زمان خریدو  مناسب جهت خرید

مشخصا انتظار براي خروج از بازار در .و همچنین زمان خروج از بازار مفید واقع شود ) مقاومت(یا عرضه ) حمایت(روش تکنیکال میتواند در تشخیص تقاضا . عملکرد دارد 
  . گسترده و یا خرید در نرخ هایی در نزدیکی نرخ هاي حمایتی میتواند بازده را بهبود بخشد  نرخ هایی باالتر از نرخ هاي عرضه

اگر شما سهمی را در دو سال گذشته به عنوان یک سهم عالی ارزیابی می کرده اید ولی روند سهم در این مدت ثابت . دانستن سابقه تاریخی قیمت یک سهم مهم است 
یا اگر سهمی از حد . اگر سهمی به اندازه زیادي رشد داشته باید گوش به زنگ برگشت رو به عقب آن سهم بود . نظر دیگري دارد  ر سهامبازابوده است معلوم می شود 

 .مورد انتظار بیشتر افت نموده شاید این ارزش را داشته باشد که آن را در این قیمت بخرید و منتظر روند رو به رشد آن بمانید 

  کیتحلیل تکنی معایب

از جمله معایب تحلیل تکنیکی می توان به دشواري در گردآوري اطالعات و ایجاد زیرساختهاي نرم  : عدم توانائی براي ارزشگذاري بر سهام تازه وارد - 1
بدلیل عدم وجود اطالعات گذشته ) تازه عرضه شده(همچنین تحلیل تکنیکال در بررسی سهام جدید الورود .افزاري جهت استفاده از نمودارهاي قیمتی سهام اشاره کرد

 .قیمتی سهم ناتوان است
در نظر داشتن . ، تحلیل تکنیکال ذهنی بوده و عالیق و سالیق شخصی تحلیل گر در آنالیز تاثیر گذار است  بنیاديهمانند تحلیل  : تحلیل گر ت و سالیقتمایال - 2

سهمی خاص تعصب داشته باشد کل تحلیل وي تحت تاثیر این اعمال سلیقه قرار خواهد گرفت و اگر تحلیل گر روي . این مطلب در هنگام آنالیز یکنمودار  مهم است 
 .آن سهم خواهد بود  باید این نکته را در نظر داشت همچنین چنانچه تحلیل گر نسبت به یک سهم بدبین باشد نتیجه تحلیل احتماال انتظار روند نزولی براي

. تمایالت شخصی تحلیلگر، باید این واقعیت را پذیرفت که تحلیل تکنیکال را می توان به روش هاي مختلف تفسیر نمود عالوه بر موضوع  :امکان تفاسیر مختلف - 3
هر دو نیز میتوانند ! به دو دیدگاه متفاوت و جهت گیري مخالفی میرسند  علی رغم اینکه استانداردهایی وجود دارد ولی خیلی وقتها دو تحلیل گر با نگاه به یک نمودار

بنظر میرسد   در حالیکه این موضوع میتواند نا امیدکننده باشد ،. دالیل منطقی بیاورند و بر سر تحلیلشان اصرار کنند و دالیلی مبنی بر درست بودن تحلیلشان ارایه دهند 
 . اینکه نیمه پر یا خالی لیوان را ببینیم بستگی به نظر بیننده دارد . م اقتصاد بیشتر شبیه هنر است تا علمتحلیل تکنیکال تا اندازه اي مثل عل
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زمانی که به مطالعه روش تکنیکال .تمامی الگوها و عالیم خرید و فروش با روش تکنیکال همیشه درست از آب در نمی آید  : پشیمانی بازار و سرمایه گذاران - 4
ند و میتواند نهمیشه صدق نمی کقوانین تکنیکی .آخر به یک مجموعه شاخصها و الگوهاي چارتی میرسید که باید با یکسري قوانین هماهنگ شوند  می پردازید دست

بانک رکت مقاومت ش/ روزه ممکن است براي تشخیص نقاط حمایت  50یک نمودار میانگین . تحت تاثیر پارامترهاي دیگر مثل حجم و ارزش معامالت قرار بگیرد
درست است که خیلی از مبانی تحلیل تکنیکال کلیت دارند، . ممکن است بهتر کار کند بانک ملت روزه براي سهم  70بسیار خوب کار کند ولی نمودار میانگین پارسیان 

  .ي موثر نباشد ممکن است این قانون براي یک سهم کار کند و براي دیگر. سهام هر شرکت مشخصات و خصوصیات خاص خود را داراست 
  
  

  تفاوت تحلیل تکنیکی و بنیادي
  

در روش بنیادي هدف تعیین عوامل تاثیر گذار بر ارزش 
ذاتی فعلی و آینده سهام با تاکید بر بنیادهاي اقتصادي و 

  .عوامل درونی شرکت می باشد

در روش تکنیکی هدف مطالعه مکانیزمهاي تاثیر گذار 
  .استبر قیمت با توجه به اشتیاق بازار 

  .روش تکنیکال مقبولیت یک سهم را بررسی می کند  .روش بنیادي مطلوبیت یک سهم را بررسی می کند
روش بنیادي قادر به ارزشگذاري بر سهام شرکت تازه 

  .عرضه شده می باشد
روش تکنیکال در تحلیل شرکتهاي تازه وارد به بورس 

  .ناتوان است
جهت قدرت و توان یک شرکت را تحلیل بنیادي 

  .افزایش ارزش ارزیابی می کند
تحلیل تکنیکی زمان ورود و خروج به سهم را مشخص 

  .می کند
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  انواع نمودارها در تحلیل تکنیکی: فصل دوم 

 خطی نمودار  
 اي میله نمودار  
 ژاپنی  -شمعی  نمودار  
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  انواع نمودارها

 قدرت نمودار انواع از استفاده با گذار سرمایه. دهد می دست از را خود محتواي تکنیکی تحلیل ، سهم یک قیمت نمودار بدون. است استوار نمودارها بر تکنیکی تحلیل اساس
  .نمود خواهد پیدا را شرکت یک سهم حال تا گذشته وضعیت تجسم

 بازه یک در قیمتها از اي مجموعه از گرافیکی نمایش یک ، ساده زبان به نمودار یک. بینید می تجاري زمینه هر در شما که هستند نمودارهایی مشابه ها نمودار ، فنی تحلیل در
 نشان را روزي نهایی قیمت نمودار روي نقطه هر صورت این در و دهد نشان یکساله دوره یک در را سهام یک قیمت تغییرات است ممکن نمودار یک ، مثال. است مشخص زمانی

  .است شده معامله آن در سهام که دهد می
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 بصورت که خطی ، نمودار پایین قسمت.  است شش ماهه دوره یک در سهام یک قیمت تغییرات از نمایشی نمودار این. دهد می نشان را ساده نمودار یک از اي نمونه باال شکل
 می نشان را سهام قیمت)  y( محور یابد می امتداد عمودي صورت به که خطی ، نمودار راست سمت. است زمانی مقیاس یا و تاریخ دهنده نشان)  x محور( است یافته ادامه افقی
ریال بوده  8600 حدود در آن قیمت  اردیبهشت سال جاري در حالیکه در ، است بودهریال  7200 سهام این قیمت آذر ماه سال گذشته  در که بینیم می نمودار مشاهده با.  دهد
  است یافته افزایش 90اردیبهشت  و  89آذر  بین سهام این قیمت که گوید می ما به مشاهدات این. است

 آن کاربرد و مهارت ، نیاز به بستگی نمودار نوع انتخاب. باشند می دارا را خود خاص هاي ویژگی نمودارها این از کدام هر که کنند می استفاده نمودار مختلف انواع از گران تحلیل
  .داشت خواهد افراد براي
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 15در محور زمان تقسیم بندي می تواند از بازه  .نشان داده می شود افقی محورزمان بر روي و  عمودي محوربر روي و حجم معامالت قیمت سهم براساس توافق 
  .دقیقه تا ده ساله متغیر باشد که بر حسب بازه مورد استفاده کاربرد دارند اعم از تحلیل هاي کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت

  
  :  از عبارتند ، نمودارها ترین معروف و ترین پرکاربرد

  خطی نمودار. 1
  اي میله نمودار. 2
  شمعی نمودار .3
  
  
  
  
  
  
  
  

  Line Chart  نمودار خطی

 شدن وصل با. گیرد می شکل معین دوره یک طی در سهم یک روزانه) Close( شدن بسته هاي قیمت پیوستن هم به از که باشد می نمودار نوع ترین ساده خطی نمودار
 تجاري بازه از تصویري اطالعات هیچ خطی نمودارهاي . کنیم مشاهده مشخص زمانی بازه یک در را سهم یک قیمت کلی حرکت توانیم می ما ، هم به پایانی هاي قیمت

 در روز یک در پایین و باال هاي قیمت با مقایسه در اغلب نهایی قیمت ، حال هر به. دهد نمی ما به ابتدا قیمت یا قیمت ترین پایین ، قیمت باالترین مانند فرد به منحصر نقاط
  گیرد می قرار استفاده مورد نمودار این در که است کمیتی تنها ، دلیل همین به و است قیمت مهمترین ، سهام بازار هاي داده
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  .دهد می نمایش را سهم قیمت نوسانات از خوبی دید آسانی به و نیست ریخته هم در خطی نمودار همچنین. است آن سادگی نمودار این مثبت نکته
 ، شدن باز هاي قیمت نمایش قابلیت نمودار این مثال. کند مشاهده را خاص دوره یک در سهم نوسانات تواند نمی گر تحلیل که است این نمودار این منفی نکته 

  . مشاهده نماییم معین زمان یک سهام یک شرکت را در براي قیمت کلی حرکت توانیم می ما ، کنند می برقرار خطها این که اتصالی با.ندارد را سهم روز یک باال و پایین
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  Bar Chart اي میله نمودار

 شدن بسته و شدن باز قیمت همزمان اي میله نمودار. افزاید می ها داده نقاط از یک هر به نیز را تر کلیدي اطالعاتی بخش چند و یابد می بسط خطی نمودار روي اي میله نمودار
 محدوده عمودي میله بنابراین.  دهد می نشان را قیمت بیشترین میله نقطه باالترین و زمانی بازه آن در شده معامله قیمت کمترین میله نقطه ترین پایین.  دهد می نشان

  . دهد می نشان را شدن بسته قیمت راست سمت در و شدن باز قیمت میله چپ سمت در افقی کوچک خط.  کند می تعیین را قیمت معامالتی
  . است شده داده نشان اي میله نمودار از مثالی زیر
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  )شدن بسته و پایین ، باال ، شدن باز قیمت Open , the High , the Low, and the Close مخفف. (  شوند می نامیده هم”  OHLC”  اي میله نمودارهاي:  توجه
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  : است مدهآ قیمت میله یک از مثالی اینجا
Open   :دهد می نشان را شدن باز قیمت که چپ سمت در افقی کوچک خط .  
High   :است زمانی فریم آن در قیمت باالترین دهنده نشان که میله قسمت باالترین .  
Low   :است زمانی فریم ان در قیمت ترین پایین دهنده نشان که میله قسمت ترین پایین.  

Close  :دهد می نشان را شدن بسته قیمت که راست سمت در افقی کوچک خط .  
  .باشد می معامله دوره طی در سهم آن قیمت کاهش دهنده نشان ، باشد آن شدن بسته قیمت از باالتر سهم شدن باز قیمت چنانچه

  .باشد می معامله دوره طی در سهم آن قیمت افزایش دهنده نشان باشد شدن بسته قیمت از تر پایین شدن باز قیمت اگر
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  Candlesticks  شمعی نمودار
  

  

 استفاده هجدهم قرن در ها ژاپنی نمودار نوع این از. است اي میله نمودار یافته تکامل نسخه واقع در که باشد می نمودارها کاربردترین پر از یکی) Candlestick( شمعی نمودار
  . ندکرد 
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 شمع اصلی بدنه. شده تشکیل سایه و اصلی بدنه بخش دو از شمعی نمودار .گرافیکی قالب در اما ، دهند می ما به را اي میله نمودارهاي اطالعات همان شمعی نمودارهاي
 می پایینی سایه را پایینی خط و باالیی سایه را باالیی خط. است شده مشهور سایه به که است خط دو شامل دیگر بخش و است معامله پایان و آغاز قیمت دهنده نشان
  .شود می داده نمایش ها سایه توسط ستد و داد مورد زمانی دوره طول در سهم نوسانات دامنه رو این از. گویند

 شدن، باز قیمت دهنده نشان کندل هر نیز Candlestick استیک کندل نمودار در بود، زمانی بازه یک در قیمت تغییرات دهنده نشان میله هر اي میله نمودار در که همانطور
 پهن قسمت یک شامل کندل هر کنید، می مشاهده کندل یک ظاهري شکل در که همانطور. است نظر مورد زمانی بازه در حداقل قیمت و حداکثر قیمت شدن، بسته

 را Low و High قیمت و دهد می تشکیل را بدنه Close قیمت و Open قیمت بین فاصله. است) Shadow( پایین و باال در نازك خط دو و) Body یا بدنه(
  .دهند می نمایش) شوند می خوانده نیز Shadow و سایه( باریک هاي خط

آن منظور از واضح تر .بلکه فقط واضح ترند نمودارهاي شمعی بهتر از بقیه نیستند ،. گیرند می شکل کف و سقف و شدن بسته  ، شدن باز از قیمتهاي استفاده با شمعی نمودارهاي
هنگامی که قیمت و  هنگامی که قیمت صعودي باشد ، بدنه شمع سفید.ص داده می شودیاست که با این نمودارها قیمتهاي باال و پایین روز به سرعت و سادگی تشخ

 راحتی به ما کار این براي. دهیم می نشان رنگی صورت به را ها آن ژاپنی هاي شمع سفید و سیاه نمایش جاي به اوقات گاهی .می باشد نزولی باشد بدنه شمع سیاه
 باز از شدن بسته قیمت اگر و  است رنگ سبز بلوك باشد بیشتر شدن باز از شدن بسته قیمت اگر که معناست بدان این.  کردیم جایگزین قرمز با را سیاه و سبز با را سفید
  .است رنگ قرمز بلوك باشد کمتر شدن
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 شود می کشیده سفید یا توخالی شمع یک ، باشد شدن باز قیمت از باالتر شدن بسته قیمت اگر  .  
 شود می کشیده سیاه یا پر تو شمع یک باشد شدن باز قیمت از تر پایین شدن بسته قیمت اگر  .  
 شود می نامیده بدنه یا " اصلی بدنه " شمع شده رنگ یا توخالی قسمت  .  
 شوند می نامیده ها فتیله و دهند می نشان را کف و سقف قیمت بدنه پایین و باال در واقع باریک خطوط  .  
 است " سقف " باالیی فتیله نقطه باالترین  .  
 است " کف " پایینی فتیله نقطه ترین پایین . 
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 4300تا  3400سهام شرکت بین  در طی روز.ریال بسته می شود 3600ریال بازگشایی می شود و در قیمت  4000این گونه تصور کنید که قیمت سهم در یک روز خاص با قیمت 
  )1(.و بیانگر فشار فروشندگان است بدنه شمع توپر است زیرا قیمت بسته شدن از قیمت باز شدن پایین تر است.ریال در نوسان بوده است

باشد زیرا قیمت بسته شدن سهم از  بدنه شمع بایستی تو خالی.ریال بوده است 4000ریال و قیمت بسته شدن  3600قیمت بازگشایی سهم ) 2(اما در شکل شماره 
  .و بیانگر فشار خریداران است قیمت بازگشایی آن باالتر بوده است

 امر این .گیرد می فاصله بیشتر شدن باز قیمت از باال سمت به شدن بسته قیمت ، باشد تر بلند شمع بدنه قدر هرچه.  است خریداران زیاد فشار دهنده نشان بلند سفید شمع
  . اند کرده در به میدان از را ها خرس ، گاوها عبارتی به.  ستا یافته افزایش توجهی قابل طور به قیمت که است آن دهنده نشان
 می فاصله بیشتر شدن باز قیمت از پایین سمت به شدن بسته قیمت ، باشد بلندتر مشکی شمع هرچقدر.  است فروشندگان زیاد فشار دهنده نشان) توپر(  مشکی بلند شمع
  . اند کرده در به میدان از را آنها گاوها شاخ شکستن با ها خرس عبارتی به و اند کرده افت زیادي میزان به قیمتها که است این دهنده نشان امر این.  گیرد

http://abcbourse.ir/


 Technical Analysis  -تحلیل تکنیکال                    
 

 

25 

 شدن باز نقاط از گران معامله که است این دهنده نشان بلند فتیله با شمعهایی.  دهند می ارائه شده انجام معامالت مورد در را خوبی شواهد شمعها در تر کوتاه و بلندتر هاي فتیله
  . اند گرفته صورت قیمت شدن باز و شدن بسته نقاط حوش و حول معامالت بیشتر که است این دهنده نشان کوتاه فتیله با شمعهایی. اند شده دور خوبی به قیمت شدن بسته و
 و اند شده وارد فروشندگان دالیلی به بنا ولی اند برده باال بسیار را قیمت ابتدا در خریداران که است این دهنده نشان باشد کوتاه آن پایینی فتیله و بلند شمعی باالیی فتیله اگر 

  . اند برگردانده ، شدن باز قیمت به نزدیک دوباره را قیمت
 خریداران دالیلی به بنا ولی اند آورده پایین توجهی قابل طور به را قیمت ابتدا فروشندگان که است این دهنده نشان باشد کوتاه آن باالیی فتیله و بلند شمعی پایینی فتیله اگر 

  . اند برگردانده شدن باز قیمت به نزدیک را قیمتها دوباره و اند آمده
  

  تفسیر انواع نمودارهاي شمعی
  

  نمودارهاي شمعی سفید تو خالی 
  تفسیر  نام  شماره

  افزایشی زیاد  بدون سایه –شمع بلند سفید   1
  افزایشی زیاد  شمع سفید بلند  2
  افزایشی  شمع با سایه پایین تر  3
  افزایشی  سایه پایین تر –شمع سفید بلند   4
  افزایشی مالیم  سایه باالتر –شمع سفید بلند   5
  افزایشی با ثبات  شمع سفید کوتاه  6

  
  :نمودار زیر انواع شمع هاي سفید افزایشی را نشان می دهد
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  نمودارهاي شمعی سیاه رنگ
  تفسیر  نام  شماره

  زیاد کاهشی  بدون سایه –شمع سیاه بلند   1
  زیاد کاهشی  شمع سیاه بلند  2
  کاهشی  با سایه باالیی بلند تر –شمع سیاه بلند   3

  کاهشی  شمع سیاه  با سایه باالیی بلند  4
  مالیم کاهشی  شمع سیاه با سایه پایین تر بلند  5
  با ثبات کاهشی  کوتاهشمع سفید   6
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  .نگاهی به شمع هاي سیاه رنگ می اندازیم که نشان می دهد قیمتهاي بسته پایین تر از قیمتهاي باز قرار می گیرند

  

به لحاظ بصري تغییرات روند قیمتی از نمایش تغییرات قیمت در یک بازه زمانی با هم برابرند ، اما مزیت نمودار شمعی این است که از هر دو نمودار میله اي و شمعی به جهت 
  .می باشد سرعت و سادگی قابل تشخیص
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  بررسی و مطالعه خطوط: فصل سوم 

 سطوح حمایت و مقاومت  
 روندها 

 کانال قیمت 

 مطالعات اندروز  
 مطالعات فیبوناچی  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

432
Highlight
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  )Support & Resistance( سطوح حمایت و مقاومت
فشار فروشندگان قیمتها را و  فشار خریداران قیمتها را به سوي باال .به وجود می آیدهمانطور که می دانید قیمت یک سهم در نتیجه نبرد خریداران و فروشندگان 

  .سوق می دهدبه سمت پایین 
در واقع داد و ستد قیمتها را تغییر .پیدا می کند ، فروشندگان بر بازار مسلط شده اند هرگاه قیمتها افزایش می یابد ، خریداران کنترل قیمت را به دست گرفته اند و زمانی که کاهش

 سوي و سمت.  هستند قیمت کشیدن پایین دنبال به فروشندگان و قیمت کشیدن باال دنبال به خریداران .می دهد و در نهایت جهت حرکت قیمتها برنده نبرد را مشخص می کند
 باشند فروش داشته قصد فروشندگان زمانیکه و افزایش به رو ها قیمت دارند خرید به تمایل خریداران که زمانی .است بوده نبرد برنده گروه کدام که دهدمی نشان قیمت جابجایی

  .بنابراین قیمتها در یک داد و ستد توسط تقاضا کنندگان و عرضه کنندگان پدید می آید.گذارد می کاهش به رو ها قیمت

  
این قیمت ، توافق عمومی و انتظارات سرمایه گذاران را .معامله در آن صورت می پذیرد ، جایی است که خریداران و فروشندگان در آن داد و ستد به توافق می رسندقیمتی که 

گروه خریداران حرکتهاي در هر داد و ستد .را تصور می کنند خریداران در ذهن خود افزایش قیمت و فروشندگان نیز کاهش قیمت سهم.نمایان می سازد
تفاوت دیدگاه در مورد آینده قیمت سهم ، انتظارات و پیش بینی ها را بوجود می آورد و هر سرمایه .رو به رشد سهم و فروشندگان حرکات کاهشی را تصور می کنند

  .یده دهد ، جایگاه او نیز در تعیین قیمتها تغییر می یابدهر لحظه که سرمایه گذار تغییر عق.گذار با تحلیل خود به گروه خریداران و فروشندگان ملحق می شود

http://abcbourse.ir/


 Technical Analysis  -تحلیل تکنیکال                    
 

 

 نزدیکی در)سهام خرید به تمایل تجار که هستند ها قیمت از سطوحی ، ترازها این. هستند تقاضا و عرضه و بازار روانشناسی در مفاهیم مهمترین از مقاومت و حمایت هاي تراز
 تغییرات روانشناسی و تقاضا و عرضه میزان که رسد می نظر به ، شوند شکسته روند خطوط این که وقتی. دارند( مقاومت تراز نزدیکی در( خود سهام فروش یا و) حمایت تراز

  .شود می تعیین مقاومت و حمایت براي جدیدي ترازهاي حالت این در و کند می تغییر سهام قیمت
  Support  )ح تقاضاوسط( سطوح حمایت
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انتظارات در طی زمان ، عرضه و تقاضا براي سهام را تغییر داده و نوسانات قیمت را براي آن به ثبت .را در نمودار باال نگاه کنید فوالد مبارکه اصفهانرفتار قیمت سهام شرکت 
حالت در این .نموده استوضعیت فشار خریداران قیمت را کنترل ریال پایین آمده ،  2636هر زمان قیمتها تا سطح چهار ماهه در طی یک دوره .رسانده است

در قیمت  فوالد مبارکه اصفهاندر واقع به خریداران این احساس دست داده است که سهام .مت پایین جلوگیري کرده اندسخریداران از سقوط بیشتر قیمتها به 
 حمایت به قیمت عملکرد این .از کاهش قیمت جلوگیري کرده اند ریال2636است و خریداران با افزایش تقاضا در قیمتهاي باالتر از ارزنده براي سرمایه گذاري ریال  2636
بدین صورت خریداران و .ریال نداشته اند 2636از سوي دیگر فروشندگان نیز تمایلی به فروش زیر محدوده .کنند می حمایتریال  2636 قیمت از خریداران که چرا است مشهور

سرمایه گذاران اعتقاد دارند اکثریت بنابراین سطح حمایت قیمتی سطحی است که .نموده اند حمایت و پشتیبانیرکت ریال از روند قیمتی سهام ش 2636فروشندگان در سطح 
 از حمایت و معنایش میشود ایجاد زمانی بازه یک در قیمتها پایین نقاط پیوستن هم به از حمایت سطح .حرکت می کندقیمت از آن سطح به سمت باال 

  .میباشد )فروش از خودداري ابزار با( فروشندگان بوسیله ها قیمت افزایش
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برخورد  دالر 1765بار در روند نزولی با سطح حمایت  4در این دوره ،  این فلزقیمت .ماهه ترسیم شده است 12در یک دوره زمانی  جهانی آلومینیومدر نمودار زیر تغییرات قیمت 
 .نموده و تغییر جهت داده است

  
  :  سطح حمایت

  بیشتر است ) حجم عرضه( فروشندگانتعداد از  ) حجم تقاضا( حمایت تعداد خریداراندر سطح.  
 ضه سهام در زیر سطح حمایت ندارند و کنترل قیمت در دست خریداران استدر این حالت فروشندگان تمایلی به عر. 
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 معامله گران ، سهام شرکت را در آن محدوده ارزنده ارزیابی می کنند. 
  معتقدند ، قیمتها از ان سطح پایین تر نمی آیدمعامله گران. 
 در یک دوره زمانی روي یک خط ، سطح حمایت پدید می آید از بهم پیوستن نقاط پایینی. 
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   Resistance )سطوح عرضه(سطوح مقاومت 

 این .و از افزایش بیشتر قیمت جلوگیري می کنند خط مقاومت سطحی است که در آن فروشندگان کنترل روند قیمتی را به دست گرفته به طور مشابه ،
 به بوده، تقاضا از بیشتر سهام عرضه سطح این در نامند می "سطح مقاومت" را گردد می حاصل زمانی دوره یک در قیمتها باالیی نقاط پیوستن بهم از که سطح

هر گاه قیمتها به .تغییرات قیمت سهام شرکت معدنی باما در یک بازه یکساله ترسیم شده استنمودار زیر .میگردند ها قیمت کاهش باعث فروش بیشتر با فروشندگان معنایی
در واقع سطح مقاومت ، بیانگر محدوده قیمتی است .و از افزایش قیمت ممانعت بعمل آمده است مقادیر عرضه بر تقاضا فزونی یافتهریال نزدیک شده است ،  17600سطح 

  .قیمت از آن سطح باالتر نخواهد رفتثریت معامله گران بر این باورند که ککه ا
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  :سطح مقاومت 

 سهام خرید به تمایل خریداران حالت این در.است بیشتر) تقاضا حجم( خریداران از) عرضه حجم( فروشندگان تعداد آن در 
  .ندارند مقاومت سطح باالي در
 است فروشندگان دست در قیمت کنترل و ندارند مقاومت سطح باالي در سهام خرید به تمایلی خریداران حالت این در.  
 کنند می ارزیابی ارزنده محدوده آن در را شرکت سهام فروش ، گران معامله.  
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 رود نمی باالتر سطح آن از قیمتها ، معتقدند گران معامله.  
 آید می پدید مقاومت سطح ، خط یک روي زمانی دوره یک در باالئی نقاط پیوستن بهم از. 

  

http://abcbourse.ir/


 Technical Analysis  -تحلیل تکنیکال                    
 

 

  

http://abcbourse.ir/


 Technical Analysis  -تحلیل تکنیکال                    
 

 

  

http://abcbourse.ir/


 Technical Analysis  -تحلیل تکنیکال                    
 

 

41 

  
  

ریال و سطح مقاومت در محدوده  1400سطح حمایت در محدوده .را نشان می دهدشرکت سرمایه گذاري صندوق بازنشستگی نمودار زیر سطح حمایت و مقاومت سهم شرکت 
  .ریال قرار دارد 1700
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به همان نسبت سرمایه .ریال نداشتند 1700باالتر از سطح  ،ماه سرمایه گذاران انتظار افزایش قیمت سهام شرکت صندوق بازنشستگی  8براي یک دوره بلند مدت نزدیک به 
ریال نشان از استحکام و اعتبار  1700عودي به سطح برخورد سه باره قیمت سهم در روند ص.ریال نداشتند 1400گذاران انتظار کاهش قیمت سهام این شرکت را به زیر محدوده 
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و چند ماه بعد روند قیمت سهام شرکت با عبور از سطح مستحکم  داشت انتظارات سرمایه گذاران در طول زمان تغییر می کنداما باید توجه .این سطح مقاومت دارد
  .اغلب به صورت ناگهانی تغییر می کندزیرا انتظارات سرمایه گذاران .ریال افزایش یافت 2050ریال تا  1700

  
   .برخورد ترسیم می کنیم 2براي ترسیم سطوح حمایت و مقاومت خطی در امتداد قله ها و چاله ها با حداقل 

  .گویند می PEAK یا قله را رود باالتر آن از نتوانسته قیمت که اي نقطه
  .گویند PIT یا حفره را بیاید تر پایین آن از نتوانسته قیمت که اي نقطه 

  .گویند می Pivot پیووت را قیمت برگشت محل
  

 حال در نظر به مقاومت و حمایت سطح یک که بینید می مواقع اغلب. نیستند دقیقی اعداد مقاومت و حمایت سطوح که است این باشید داشته خاطر به باید که چیزي
 ها شمع هاي فتیله با معموال " تست " این شمعی نمودارهاي در. است بوده آن کردن تست حال در تنها بازار که شوید می متوجه زودي به ولی است شکستن

  .شوند می داده نشان
  
  
  
  
  
  
  
  

  شکست سطوح حمایت و مقاومت
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سهم به باالي سطح  ریال به طور قاطع شکسته شده و قیمت 1700سطح مقاومت  .نمودار زیر استمرار روند قیمت سهام شرکت صندوق بازنشستگی را به تصویر کشیده است
  .در نقطه شکست سطح مقاومت ، معموال حجم معامالت افزایش قابل توجهی می یابد.مقاومت نفوذ می کند
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شکسته شدن سطوح حمایت و مقاومت .احتمال تکرار نوسان قیمتی بر روي سطوح حمایت و مقاومت تاریخی ، زیاد استتحلیل گران و سرمایه گذاران معتقدند 
، عوامل درونی و برونی ، بنیادهاي اقتصادي  EPSتغییرات .شکل گیرد که این امر به انتظارات سرمایه گذاران وابسته است تغییرات و عوامل بنیاديتواند بر اثر  یم

  .نمونه اي از تغییر انتظارات سرمایه گذاران است و حوادث و رویدادهاي غیر مترقبه
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  معامله گراندوره پیشمانی 
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شکسته شود ، معامله گران به هرگاه سطوح حمایت و مقاومت .سطوح حمایت و مقاومت دائمی نیستند و با تغییر انتظارات سرمایه گذاران دگرگون می شوند
 پشیمانی معامله گرانمقاومت قیمتها به نقطه شکست بازگشت نمایند ، پدیده اي به نام  /هر گاه پس از شکست سطوح حمایت .سمت سطوح جدید گرایش پیدا می کنند

 قیمت که رسند می نتیجه این به همه یا و معامله گران از این داد و ستد پشیمان می شوند به نرخهاي پیش از شکست بازگشتهقیمتها در این صورت .صورت می گیرد
تکذیب آن پس از چند  مقاومت بر اثر انتشار شایعه اي در مورد شرکت و ایجاد شرایط هیجانی در بازار و /نمونه اي از این دست شکسته شدن سطح حمایت .نیست اتکا قابل جدید

 یا(مقاومت سطح به قیمت و نمیگیرد قرار فروشندگان و خریداران توافق مورد جدید قیمتی سطح حمایت ، مقاومت یا سطح شکست و پدیده این شدن واقع از پس .روز می باشد
  .میگردد باز قبلی) حمایت

  
  .پیش آید یکی از دو حالت زیرپیش بینی رفتار قیمت در دوره پشیمانی معامله گران بسیار سخت است و ممکن است 

که غالبا با  گرددقیمتها به سطح قبلی باز می که در این حالت  قیمتهاي جدید را قابل پذیرش نخواهد دانستیا سرمایه گذاران  )1
 . توام است کاهش حجم معامالت

که غالبا با  قیمت سهم به طور عادي به نفوذ خود ادامه می دهدکه در این صورت  قیمتهاي جدید را می پذیرندیا سرمایه گذاران  )2
 . توام استافزایش حجم معامالت 
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فریب خریداران اگر انتظارات عمومی قیمتهاي باالتر را نپذیرد ، مطابق ادبیات بورسی تله اي به نام .پشیمانی معامله گران در حالت نخست را نشان می دهد 1نمودار شماره 

ریال برخورد می کند ، اما در  2180سه سطح معتبر و مستحکم با بار  3گروه صنایع بهشهر نشان داده شده ، قیمتها به طوري که در نمودار شرکت .رخ می دهد یا خطاي بازار
بدیهی است سرمایه گذاران از سهام بیش از حد قیمتگذاري شده دست کشیده .برخورد سوم به این سطح نفوذ کرده و سپس قیمت سهم به زیر سطح مقاومت سقوط می کند

  .در این حالت فشار عرضه سهام باعث افت قیمت سهم شده است.اند
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قیمتها بوسیله فروش هاي افراطی به زیر سطح حمایت سقوط میکند ، اما طولی نمی کشد که فروشندگان دوباره تصمیم به خرید .مشابه همین وضعیت فریب فروشندگان است
  .مربوط به شرکت چادرملوست 2نمودار شماره .می گیرند و آنگاه رشد قیمت سهم سطح حمایت را می شکند و باقی مانده فروشندگان را از عرضه سهام منصرف می کند

http://abcbourse.ir/


 Technical Analysis  -تحلیل تکنیکال                    
 

 

  

ن یبنابرا.در این وضعیت انتظارات سرمایه گذاران به گونه اي تغییر می کند که قیمتهاي جدید را می پذیرند.حالت دوم نیز می تواند پشیمانی معامله گران را در پی داشته باشد
  .قیمتها به طور عادي به نفوذ خود ادامه می دهند
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  )نمودار چادرملو.(نفوذ کرده باشد به سمت باال حرکت می کند حمایتاگر قیمت به سطح ؛  در دوره پشیمانیبه طور کلی 
  )نمودار گروه صنایع بهشهر(.نفوذ کرده باشد به سمت پایین حرکت می کند مقاومتو چنانچه قیمت به سطح 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  معامالتبررسی رابطه میان تغییرات قیمت  حجم 
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مهمترین روش .حجم معامالت در نقاط تالقی با سطوح حمایت و مقاومت تعیین کننده روند آتی قیمت استهمانطور که در بخش پیشین بدان اشاره شد ، 
قیمتها به سطوح حمایت و اگر .است بررسی رابطه حجم معامالت و قیمت سهم در نقطه شکستبراي شناخت رفتار و انتظارات سرمایه گذاران روي سطوح شکست ، 

  .است قائده و قانونارات مبتنی بر مقاومت با افزایش زیادي در حجم معامالت نفوذ کند ، داللت بر آن دارد که انتظ

  

  : دارد وجود استریت وال بورس بازار در مهم المثل ضرب

 آورد می وجود به را قیمت که تغییرات است معامالت حجم این.  
 است سبک نسبتاً  راکد بازارهاي در سنگین و نسبتاً  رونق پر بازارهاي در معامالت حجم.  
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اما اگر سطوح حمایت  مقاومت با حجم میانه شکسته شود اشاره بر آن دارد که انتظارات تغییر .پشیمانی معامله گران در هنگام پایین بودن حجم معامالت سهام روي می دهد
  .اما اگر سطوح با حجم باال شکسته شود داللت بر افزایش انتظارات سرمایه گذاران و اطمینان از روند آتی خواهد بود.قیمتها وجود دارداندکی یافته است و احتمال بازگشت 

ي پایین کلیدي است که اکثر تقاضاي زیاد خریداران در قیمتهاتمایل فروشندگان به عرضه در قیمتهاي باالتر و .تحلیل گران رابطه بین حجم و قیمت را مورد توجه قرار می دهند
  .معامله گران از آن استفاده می کنند
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   سطوح حمایت و مقاومت جابجا می شوند
  )Role Reversal( وظایف واژگونی

به طور مشابه ، وقتی سطح .نگاه سطح مقاومت نقش سطح حمایت را بازي می کندآهر گاه قیمتها به سطح مقاومت به طور کامل نفوذ کنند ، 
  .حمایت به طور کامل شکسته شود ، آن سطح می تواند به عنوان سطح مقاومت مطرح گردد

 

  
ریالی نفوذ می کند ، به روند رو  10984هنگامی که قیمت به طور کامل به سطح .نمونه اي از تغییر سطح مقاومت به حمایت در نمودار شرکت ایران ترانسفو نشان داده شده است

  .ریال به عنوان سطح حمایت مانع از کاهش قیمت سهم شده است 10984سطح )  بار2 (داده و هر زمان قیمتها کاهش یافته به رشد خود ادامه 
شرایط برخی از معامله گران انتظار ایجاد .اما در برخورد چهارم موفق به شکست این سطح شد.ریال برخورد نمود 10984قیمت سهم به سطح مقاومت معتبر و مستحکم  رسه با

فروشنده شدند و  اندوهگین ریال فروشنده سهام بودند ، اما با افزایش قیمت به باالي سطح 10984آنها در قیمتهاي .فروش و افزایش عرضه در برخورد چهارم را دارا بودند
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نمونه هایی از .ریال حمایت کرده اند 10984طح به طوري که دو بار از قیمت سهام در س.هاي پیشین اکنون به حامیان قیمت سهم در این محدوده مبدل شده اند
  .این رخداد در بازار بورس ایران به طور مکرر قابل مشاهده است
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با یک دوره رشد و افت .ت سهام شرکت وجود داشته استمریال براي قی 847حمایتی معتبر و مستحکم در سطح .است سرمایه گذاري پتروشیمینمودار زیر مربوط به شرکت 
  .تبر تبدیل می شودعریال ، سطح حمایت تغییر ماهیت داده و به سطح مقاومتی م 847قیمت سهم و نفوذ آن به سطح 
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هر زمان قیمتها به سطح حمایت قبلی نزدیک می شوند ، .وقتی قیمتها به زیر سطح حمایت سقوط می کند ، آن سطح اغلب به سطح مقاومت تبدیل می شود
  .شکست سطح حمایت می تواند در نتیجه انشار اخبار منفی صورت گیرد.نندزسرمایه گذاران زیانشان را محدود می کنند و دست به فروش سهم می 

  .باشد داشته حمایت و مقاومت سطوح از بزرگ جهش یا قوي حرکت یک سهام قیمت باید حتما ، دهد رخ واقعی) سازي معکوس( واژگونی یک اینکه براي حال هردر 
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  بندي جمع
 اغلب که ایم رسیده نتیجه این به گذاران سرمایه با همکاري تجربه از. پرداختیم مقاومت و حمایت و گذار، سرمایه انتظارات قیمت، عملکرد تشریح به بود ممکن که آنجایی تا ما 

  .ببخشند بهبود را خود عملکرد تقاضا/  عرضه و گذاران سرمایه انتظارات: یعنی سهام قیمت در تغییرات ایجاد اصلی عوامل به توجه با توانند می گذاران سرمایه
  :است مقاومت/  حمایت مفهوم مورد در کوتاه اي خالصه است آمده ادامه در آنچه 

 نگرها منفی( فروشندگان و) نگرها مثبت( خریداران موافقت مورد که است اي منصفانه بازاري ارزش دهنده نشان سهام قیمت (
  . است

 است سهم آتی قیمت مورد در گذاران سرمایه انتظارات در تغییر نتیجه سهام قیمت در تغییر .  
 تعداد آن در که است اي نقطه این. رود نمی تر پایین قیمت که است این بر آرا اتفاق که آید می وجود به وقتی حمایت سطح 

  . است بیشتر فروشندگان از خریداران
 تعداد آن در که است اي نقطه این. رود نمی باالتر قیمت که است این بر آرا اتفاق که آید می وجود به وقتی مقاومت سطح 

  . است بیشتر خریداران از فروشندگان
 است تقاضا و عرضه نمودار در جابجایی و گذاران سرمایه انتظارات در تغییر دهنده نشان مقاومت یا حمایت سطح از گذر .  
 آید می بکار انتظارات تغییر واقعی قدرت تعیین براي معامالت حجم .  
 دهد می رخ گردد می بر قبلی سطح به دوباره قیمت که وقتی مقاومت یا حمایت سطح از گذر ادامه در معموال گران معامله پشیمانی.  
 شود می تبدیل حمایت به مقاومت گذرد، می مقاومت از بازار زمانیکه.  
 شود می قویتر مقاومت یا حمایت از سطح آن ، نگذرد آن از ولی کند تست را حمایت و مقاومت سطح قیمت چقدر هر. 
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  )Trend Lines(خطوط روند 
 در مقاومت یا حمایت این نتیجه که آید می بوجود )resistance( مقاومت و )support( حمایت ، سهامداران انتظارات و رفتار در تغییر با چگونه که دیدیم قبل بخش در

 قیمت تغییرات روند به بخش، این در.  یدآ می بوجود ناگهانی عموما و بوده استوار) شایعات یا و(       اخبار پایه بر معموال تغییرات اینگونه است مشاهده قابل فروش یا خرید صفهاي
  . پردازیم می

  
 تغییر یک گویاي ، روند . است شده تشکیل مدت و جهت مؤلفه دو از روند .است و سمت و سوي قیمت کلی جهت روند.  هستند تکنیکی تحلیل ابزار رایج ترین روند خطوط
 عرضه بر تقاضا فشار که هستند نقاطی ها کف قیمت، نمودار در. ) شرکت یک سهامداران توقعات و انتظارات در تغییر مثال(  است زمانی دوره یک در) منفی یا مثبت( مداوم
 افزایش دوره یک از بعد ها قیمت و گرفته پیشی تقاضا بر عرضه فشار که هستند نقاطی ها قله برعکس،. گذارند می افزایش به رو کاهش دوره یک از بعد ها قیمت و گرفته پیشی

  .گذارند می کاهش به رو
 .میدهد هل رفتن باالتر بسمت را قیمت و بوده کننده کنترل نگرها مثبت که صورت باین.  است سهم حمایت درجه رفتن باالتر ، صعودي قیمت روند یک به نسبت دیگر دید یک

 به عکس جهت در و بازار فعلی نیروي از بیشتر نیرویی که زمانی تا داشت انتظار توان می دهد می نشان قیمت نوسانات در را گران معامله غالب تمایل و قدرت روند، که آنجا از
  .باشد داشته ادامه روند نشود وارد بازار

 روند درك براي. است مشاهده قابل مقاومت و حمایت سطوح تغییرات یا و ها قیمت گذشته از بازار فعاالن انتظارات چگونگی مانند مفاهیمی روند، خط بررسی و مشاهده هنگام 
روند ، تغییر ثابت در قیمت و یا تغییر انتظارات .دهند می نشان را گذشته در قیمت حرکت سوي و سمت ،) ترندها( روندها .شد آشنا کف و قله مفاهیم با باید ابتدا ها قیمت

  .سرمایه گذاران را نمایان می سازد
 شکسته از اي مجموعه و نیست مستقیم روند داراي زمانی هیچ بازار که شد متوجه را نکته این میتوان نگاه اولین در. باشند می نزولی و صعودي هاي موج از اي مجموعه روندها
. کنند می حرکت باریکی هاي محدوده در اوقات اغلب بلکه کنند نمی سقوط یا صعود فقط قیمتها.دهد می تشکیل را روند یک که است گوناگون هاي مقاومت و ها حمایت شدن

  :کنیم  تقسیم سمت سه به را ها روند میتوانیم ما "داو" تئوري به توجه با بنابراین،
 افزایشی قیمتهاي –)باال به رو( صعودي  
 کاهشی قیمتهاي –) پایین به رو( نزولی  
  شدن تثبیت به تمایل شدید کاهش یا افزایش از پیش قیمتها کلی، قاعده یک بعنوان. هستند باریک محدوده یک در قیمتها –) یکطرفه(خنثی 

 .دارند
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 بازار در ماندن باقی و خریدن کار ترین معقول صعودي روند در. دارد رفتن باال و تقویت به تمایل باشد داشته تضعیف به تمایل آنکه از بیشتر قیمت صعودي روند در: 1 

 حداقل نقطه.  آید می بدست)  نسبی( حداقل نقطه چند یا دو کردن وصل از که است مثبت شیب با خط یک رشد به رو روند یک .است صعودي روند انتهاي تشخیص تا
 افزایش قیمت رفتن باال با خالص تقاضاي که اینست نشاندهنده و میکنند عمل حمایت بصورت باال به رو روندهاي.  شود مثبت خط شیب تا باشد اول حداقل از باالتر باید دوم
 روند خط باالي سهم قیمت که زمانی تا.  دارد سهم خریداران اراده از نشان و داشت خواهد زیادي رشد سهم  ، کند پیدا افزایش نیز تقاضا  سهم قیمت باالرفتن با وقتی.  یابد می

 را روند در تغییر احتمال و بوده خالص تقاضاي شدن ضعیف نشاندهنده ، مثبت روند خط زیر به قیمت شکست یک.  ماند می باقی تغییر بدون و محکم ، مثبت روند بماند باقی
  .گرفت نظر در باید

  
 تا بازار در ماندن باقی و فروختن کار معقولترین نزولی روند در. دارد آمدن پایین و تضعیف به تمایل باشد داشته تقویت به تمایل آنکه از قیمت بیشتر نزولی روند در: 2 

  )باشد می کردن نظاره و ماندن معامله بی معنی به فروختن طرفه یک بازارهاي در. (است نزولی روند انتهاي تشخیص
 شیب با خطی تا باشد اول نقطه از تر پایین باید دوم حداکثر نقطه. آید می بدست) نسبی( حداکثر نقطه چند یا دو کردن وصل از که است منفی شیب با خطی نزولی روند یک

 می اتفاق عرضه افزایش با همزمان قیمت افت وقتی.  است سهم قیمت افت رغم علی خالص درعرضه افزایش نشاندهنده و کرده عمل مقاومت منفی روند.  دهد تشکیل را منفی
 نظر در ثابت و تغییر بدون روند دارند قرار روند خط زیر ها قیمت که زمانی تا.  دارد سهم برفروش سهامداران راسخ تصمیم از حکایت موضوع این و بوده سهم در افت شاهد افتد

  . داشت نظر در را سهم قیمت روند در تعبیر احتمال باید و بوده خالص عرضه شدن کم نشاندهنده روند خط از قیمت رفتن باالتر و قیمت در ناگهانی شکست یک. شود می گرفته
  
 روندهاي از تلفیقی تر کوتاه زمانی هاي بازه در شود می دیده خنثی روند در آنچه عموما. است خاص زمانی در فروشندگان و خریداران برابر قدرت کننده بیان خنثی روند: 3 

 از یکی قدرت چیرگی زمان تا باید گر معامله یا خنثی هاي روند در. باشد می دیگر روند یک از جزئی خود خنثی، روند مدت بلند زمانی هاي بازه در و باشد می نزولی و صعودي
  .شود منتفع بازار نزولی و صعودي کوچک هاي روند از یا و باشد گر نظاره فروشندگان یا خریداران گروه

 منطقه ترین واضح کف از باال به رو روند خط یک شکل ترین اي درپایه .دارد زیادي اهمیت غالب روند ضعف و قوت و بازار نزولی یا صعودي روند تشخیص ابتدا ، در
  . شود می کشیده)  ها قله(  تشخیص قابل مقاومتی منطقه ترین واضح سقف از روند خط ، پایین به رو روند یک در.  شود می کشیده تشخیص قابل)  ها دره(  حمایتی
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  زمانی لحاظ به) ترندها( ها روند بندي تقسیم

 سه به غالب بندي تقسیم اما نداشته وجود تریدرها بین روندها، زمانی بندي تقسیم براي غالبی تعریف حال به تا. باشد می اهمیت حائز نیز روند مدت طول قیمت، جهت از غیر
  مدت کوتاه روند: 3 مدت میان روند: 2 مدت بلند روند: 1 دارد اشاره دسته
 گیرند می نظر در یکسال یا ماه شش از بیش را مدت بلند روند بندي تقسیم این براي .  
 گیرند می نظر در شش ماه تا ماه یک از بیش را مدت میان روند .  
 گیرند می نظر در ماه یک از کمتر زمان داراي روندهاي را مدت کوتاه روند .  

  
 بزرگتر روند موج از جزئی بزرگتر زمانی بازه در و کوچکتر روند چند از شده تشکیل خود خاص زمانی بازه در روند هر. است آنها شکل موجی حرکات روندها، مورد در دیگر نکته
  .باشد می اهمیت حائز نیز روند زمانی بازه تعیین آید می میان به روند از صحبت وقتی بنابراین. باشد می
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  )افزایشی(روند صعودي  .1

پس از افزایش پیوسته قیمت سهم از سطوح پایین در طول زمان نقاط باال .می آید نقاط پایینی به صورت پی در پی بوجودروند افزایشی سهم در نتیجه باال رفتن قیمتها از 
خط روند صعودي خط صافی است که انتهاي حفره هاي قیمتی را به همدیگر متصل می .از بهم پیوستن نقاط پایینی خط روند افزایشی شکل می گیرد.و باالتري شکل می گیرد

 صعودي روند.خط روند مثبت بر روي انواع نمودارها اعم از خطی ، میله اي و شمعی کاربرد دارد.و از شیب مثبت و رو به باال برخوردار است )باشد اولی از باالتر باید دومی(کند 
  .میشود رسم ها کف بین روند خط حالت این در قبلی است، سقف از باالتر سقفی هر و ، قبلی کف از باالتر کفی هر اینکه یعنی

در روندهاي افزایشی پدید  .پس از اتصال نقاط پایینی ، به همدیگر خطی شکل میگیرد که نقش سطح حمایت را ایفا می کنددر روند افزایشی 
 که روندي خط است واضح .در مجموع خرده موجها از ابتداي موج پیشین پایین تر نمی روند. آمدن موجهاي برگشتی کوتاه به پایین امري طبیعی است

  .دارد اعتبار کمتري شود رسم بیشتر یا نقطه سه بین که روندي خط به نسبت شود مرس نقطه دو بین فقط
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  )کاهشی( روند نزولی. 2

 از تر پایین سقفی هر و قبلی کف از تر پایین کفی هر اینکه یعنی نزولی روند. به صورت پی در پی بوجود می آید نقاط باالییروند کاهشی سهم در نتیجه پایین آمدن قیمتها از 
در روندهاي کاهشی پدید آمدن موجهاي برگشتی کوتاه .پس از کاهش پیوسته قیمت سهم از سطوح باال در طول زمان نقاط پایین و پایین تري شکل می گیرد. باشد قبلی سقف

  .در مجموع خرده موجها از ابتداي موج پیشین باالتر نمی روند.به سمت باال امري طبیعی است
 رسم نقاط باالترین از استفاده با روند خط حالت، این در. را ایفا می کند مقاومتسطح شی پس از اتصال نقاط باالئی  به همدیگر خطی شکل میگیرد که نقش در روند کاه

یرد و فروشندگان بر پایین آمدن یک روند کاهشی می تواند از کاهش قیمت در سطح مقاومت سرچشمه گیرد ، به طوري که وضعیت فروشندگی کنترل را به دست می گ.میشود
  .سطح قیمتها فشار می آورند
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  .ماه به طول انجامید 11روند کاهشی سهم بیش از .است که قیمتها نقاط پایین و پایین تري را می سازند آهن راه تاسیسات ساختمان مهندسینمودار زیر مربوط به شرکت 
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  روند خنثی.3

می کند و افزایش و کاهش قیمت سهم در کانالی بین دو سطح  قیمتها به طور نسبی در یک دامنه محدودي نوسانخنثی به روندي اطالق می شود که در آن  روند
  .شده استتغییرات ثابت قیمت سهام هنگامی اتفاق می افتد که انتظارات خاصی از سوي شرکت کنندگان بازار ایجاد ن.حمایت و مقاومت در جریان باشد

در بین دو سطح حمایت و مقاومت محدوده شده  سرمایه گذاري بوعلیماه تغییرات قیمت سهام شرکت  هفتبه مدت .نمونه اي از روند خنثی در نمودار زیر نشان داده شده است
ریال 339قیمتها هر بار به سطح  .ریال شکل گرفت 339و   419تی معامله گران انتظارات محدودي از این سهم را براي خود متصور بودند و روند خنثی سهم در محدوده قیم.است

  .ریال هدایت می شدند 419نزدیک می شدند با تالش خریداران به سطح مقاومت 
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  اهمیت درجه و رسم نحوه و روند خط با کار اصول
  طریقه رسم خط روند

 .جهت کلی روند را شناسایی کنید .1

 .خطی مستقیم رسم کنید) قله(و در روند نزولی از باالترین نقطه دو سقف ) چاله( در روند صعودي بین انتهاي دو کف  .2
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 .خط روندي که توسط قیمت شکسته شود فاقد اعتبار بوده و بایستی خط روند جدید ترسیم گردد .3

  .جهت تایید اعتبار خط روند ، بایستی قیمت دستکم سه بار خط روند را لمس و از آن جدا شده باشد .4

  
 خط به مربوط) مقاومت یا(حمایت درجه درستی و اعتبار باشد بیشتر روند خط رسم نقاط تعداد چقدر هر. داریم نقطه چند یا دو به نیاز روند طخ رسم براي
 تحلیل در روند خطوط بودن کلیدي و کاربردي رغم علی. باشد دشوار روند خط رسم براي نقطه 2 از بیش یافتن است ممکن مواقع بعضی. میشود اثبات بیشتر روند

 رسم روند خط است بهتر مواقع اینطور و نیستند جور همدیگر با ها ماکزیمم یا ها مینیمم اوقات گاهی. ندارد وجود قیمتی نمودار هر روي روند خط رسم امکان تکنیکال،همیشه
 تائید براي سوم نقطه و میشود رسم خط نقطه دو با که است این روند خط رسم در اصلی قاعده. کنیم رسم اشتباهی روند خط اجبار به اینکه نگردد،بجاي

  آید می بکار روند خط اعتبار
  
  
  
  
  
  
  

  .باشد می مقابل جهت بر قیمت جهت یک هاي موج گرفتن پیشی از اي مجموعه ها روند شد اشاره گذشته در که همانطور
 از. باشد می صعودي روندهاي از کوچکتر نزولی، روندهاي اندازه و مجموع که باشد می کوچکتر روندهاي از اي مجموعه صعودي روند که بینید می کنید دقت زیر شکل به اگر 

 حمایت خطوط در قیمت اما هستند خود از قبل هاي مقاومت از باالتر جدید هاي مقاومت صعودي روند در که هستیم آن شاهد دیگر بیانی به. است صعودي غالب روند رو همین
  .شود می تعریف نزولی روند براي حالت این عکس. رسد نمی خود از قبل حمایت به
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 هاي قله نزولی روند در و برسد قبلی حمایت از تر پایین قیمت به نباید) ها حمایت( قیمت هاي دره داریم قرار صعودي روند یک در که زمانی
 به ها دره یا ها قله که صورتی در. باشد می روند بکارگیري و تشخیص اصل مهمترین نکته این .برسد قبلی مقاومت از باالتر قیمت به نباید) ها مقاومت( قیمت

  .داریم پیش در جدیدي معکوس روند و یافته پایان روند آن یا شده کم غالب روند شیب یا که هستند این کننده بیان اصل در برسند خود قبل موج
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ترسیمی  خط این امتداد از قیمت که زمانی تا و کنیم می متصل یکدیگر به را) حمایت( قیمت دره دو حداقل صعودي روند یک ترسیم براي .1
  .ماند می صعودي عبور نکند روند
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 ترسیمی خط این امتداد از قیمت که زمانی تا و کنیم می متصل یکدیگر به را) مقاومت( قیمت قله دو حداقل نزولی روند یک ترسیم براي .2
  .ماند می نزولی عبور نکند روند

 کدام هر که صورتی در و کند می تعیین روند شیب و روند در قیمت ماندن باقی زمان میزان ، روند خط با قیمت برخورد دفعات تعداد را روند یک اعتبار 
  .کند می پیدا بیشتري اهمیت غالب روند به کردن اطمینان باشد بزرگتر و بیشتر باال پارامتر سه از
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

   خطوط روندشکسته شدن 

  ).تغییر روند(هشی نیز ، نفوذ نمایندهمانطور که قیمتها به واسطه تغییر انتظارات ، در سطوح حمایت و مقاومت نفوذ می کنند ، میتوانند در خطوط فرضی روندهاي افزایشی یا کا
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 توان می نیز اینها ترکیب هم و ها این دوي هر از ،زمان فیلتر دوم و است قیمت فیلتر اول شود، می استفاده فیلتر دو از خیر یا است شده شکسته روند خط بدانیم اینکه براي
  .کرد استفاده

  
. کند نفوذ روند خط داخل به% 3 پایانی قیمت بایستی شود شکسته روند خط اینکه براي که معنی این به شود می استفاده پایانی قیمت% 3 نفوذ قانون از قیمت فیلتر براي
 قیمت که هنگامی ، زمان فیلتر مورد در.کرد استفاده% 2 یا% 1 کوچکتر درصدهاي از بایستی می مدت کوتاه هاي روند براي و است مدت بلند هاي روند براي% 3 قانون این البته

در زمان شکست سطح . دارد کاربرد نیز ها مقاومت و حمایت براي قیمت فیلتر و زمان فیلتر. شود می تلقی شده شکسته کند عبور روند خط از متوالی روز دو پایانی
  .مقاومت در روند نزولی حجم معامالت افزایش و در زمان شکست سطح حمایت در روند صعودي حجم معامالت کاهش می یابد
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حجم معامالت خط روند نزولی نقطه شکست توجه کنید در .در نظر گرفت عالمتی از تغییر روند سهمهرگاه خط روند شکسته شود ، آن را می توان به عنوان 
  .افزایش سهام مورد معامله تایید می کند که روند کاهشی سهم دست نخورده نخواهد ماند.افزایش می یابد سهم به شدت
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Bulkowski  خواهد  %18تا  ٪16  متوسط طور بهافت ارزش سهام  که رسید نتیجه این بهدر تحقیقات خود در زمینه میزان افت قیمت پس از شکست خط روند افزایشی
  .باشد خط روند را لمس کرده) کمتر بار یا  4(رخ می دهد که قیمت  زمانیاین میزان افت در . 
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ریالی مشاهده می شود که نشان دهنده تغییر انتظارات  1681خروج قیمتها در پی شکست سطح حمایت  سرمایه گذاري ایران خودروماهه شرکت سرمایه گذاري  24در نمودار 
  .روند کنونی دچار تغییر خواهد شدخروج قیمتها از کانال نشان می دهد که .است)  EPS مثبتتعدیل (سود آوري  قابلیت افزایشسرمایه گذاران بر اثر 

http://abcbourse.ir/


 Technical Analysis  -تحلیل تکنیکال                    
 

 

  
  ها قیمت روند تحلیل در فروش و خرید هاي سیگنال

با توجه به نمودارهاي  .این یک اصل اساسی در شناخت و مطالعه خطوط روند است.روندهاي ابدي نیستند و براي همیشه عمر نمیکنندهمیشه به یاد داشته باشید 
در روندهاي کاهشی معموال معامله گران تا .در واقع روزهاي خوش و یا بد پایان پذیر استو  هیچ روندي ابدي نیستمختلف کامال مشخص می شود که 

  .خط روند نزولی و برگشت قیمت با حجم معامالت زیاد ، استراتژي صبر و نظاره بازار را انتخاب می کنندزمان شکست 
  افزایشی روند در خرید سیگنال
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 ارسال براي مناسب زمان ترتیب، این به. کرد استفاده نظر مورد نماد خرید براي مناسب زمان کردن مشخص براي روند خط از توان می است افزایشی ها قیمت روند که زمانی
 منحنی تا کنند صبر کمی ابتدا است ممکن بیشتر اطمینان براي گران معامله. است گرفته قرار آن روي یا شده نزدیک روند خط به قیمت منحنی که است زمانی خرید سفارش

  .نمایند خرید سفارش ارسال به اقدام سپس کند حرکت باال سمت به روند خط با برخورد از بعد قیمت
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  کاهشی روند در فروش سیگنال

http://abcbourse.ir/


 Technical Analysis  -تحلیل تکنیکال                    
 

 

اما در صورتی که به اشتباه در روند نزولی .را در پیش بگیریدسیاست صبر و انتظار تا زمان شکسته شدن خط روند نزولی وند هاي نزولی رابتدا توصیه می شود در 
 بیشتر اطمینان براي گران معامله. است گرفته قرار آن روي یا شده نزدیک روند خط به قیمت منحنی که است زمانی فروش سفارش ارسال براي مناسب زمانسهم خریدید 

  .نمایند فروش سفارش ارسال به اقدام سپس کند حرکت پایین سمت به روند خط با برخورد از بعد قیمت منحنی تا کنند صبر کمی ابتدا است ممکن

  

  بازار روند تغییر هاي سیگنال
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 روند یک در مثال، براي. گویند می روند خط شدن شکسته آن به اصطالح در که است بازار روند احتمالی تغییر هاي نشانه از یکی روند خط از قیمت منحنی عبور
 عبور کاهشی، روند یک در برعکس،. است کاهشی روند شدن آغاز و ها قیمت روند احتمالی تغییر نشانه پایین سمت به روند خط روي از قیمت منحنی عبور افزایشی،

  .است افزایشی روند شدن آغاز و ها قیمت روند احتمالی تغییر نشانه باال سمت به روند خط روي از قیمت منحنی
محسوب کرده و  برخورد قبلی را سطح ضرردر صورت شکسته شدن خط روند ، روندهاي افزایشی هنگامی که در سطح حمایت اقدام به خرید سهم نمودید ، 

  .در صورتی که به بازگشت روند اطمینان ندارید سهم خود را بفروشید زیان بیشترجلوگیري از براي 
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Bulkowski  متوسط طور به مقاومت سطح شکست که رسید نتیجه این بهطی تحقیقی گسترده در زمینه تغییرات قیمت پس از شکسته شدن خط روند نزولی  2005در سال 
  .در برخورد پنجم ایجاد می نماید ٪57 و در برخورد چهارم ٪38 ، برخورد سوم در ٪33 افزایش یک
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  در زمان شکست خط روند قیمت اهداف

  
 bulkowski  را پیشنهاد نموده است زیر فرمول از استفاده ،صعودي  روند شکست ازپس  قیمت هدف محاسبه براي:  

  
Breakout Price - ((Highest High - Trendline Support Price at time of Highest High) * 63%(  

)%63×)قیمت سطح حمایت در زمان باالترین قیمت –باالترین قله قیمت (( -قیمت شکست  
 

:نزولی فرمول زیر پیشنهاد شده است  روند شکست از پس قیمت هدف محاسبه همچنین براي  
 

Breakout Price + ((Trendline Resistance Price at time of Lowest Low - Lowest Low) * 80%) 
)%80×)قیمت سطح مقاومت در زمان پایین ترین قیمت –پایین ترین حفره ((+ قیمت شکست  

 
 

 غلط فروش و خرید اخطارهاي و داده عکس نتیجه میتواند نشوند برده بکار بموقع و درست اگر ولی میبخشند، گر تحلیل به قدرت تشخیص مناسبی روندها
 روند خطوط شیب تغییر و شکستگی به بتوان تا شوند بکارگرفته باید نیز) رکود و رونق(نشیب/ فراز تحلیل یا مقاومت/ حمایت درجات همچون دیگري تحلیلی عوامل !کند اعالم
 قیمت روند بررسی و تحلیل براي ابزار تنها بعنوان بندرت ولی هستند تکنیکی تحلیل اصلی و عمومی مشخصه روند ، خطوط اینکه وجود با. کرد اعتماد
 روند تغییر احتمال درباره اخطارهایی بعنوان بلکه روند، بکار نهایی قضاوت ابزار بعنوان نباید روند خطوط. میروند بکار روندها سنجی اعتبار و سهم
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 تغییر هاي نشانه و عالئم دیگر تر، دقیق بصورت میتواند قیمت ، روند تغییر و شکستگی تشخیص ابزار بعنوان روند خطوط از استفاده با گر تحلیل. میشوند گرفته بکار قیمت
  .کند بررسی را سهم قیمت در بالقوه

  

  روند خطوط اعتبار تشخیص
  

 روند خطوط رسم نقاط فواصل 
 زاویه و شیب روند  
 حجم معامالت روند 
 تعداد دفعات برخورد 

  
  روند خطوط رسم نقاط فواصل

 هم از خیلی نباید حداقل یا حداکثر نقاط این. میکنند رسم را صعودي روند حداقل خط نقاط و میدهند تشکیل را نزولی روند حداکثر ، خطوط نقاط شد گفته که همانطور
 تغییرات نمودار،محدوده رسم زمانی مقیاس: میشوند داده تشخیص قبیل این از عواملی نقاط ، توسط این بین مناسب فاصله.باشند نزدیک هم به نسبت یا دور

 نمیتوان یعنی{ میرود سوال زیر) بعدي ماکزیمم یعنی(مینیمم العمل عکس باشند،اعتبار نزدیک هم خیلی به حداقلی نقطه دو اگر .گر تحلیل شخصی نظرات و قیمت
 ناپذیر اجتناب تقریبا موضوع این افتادن باشد،اتفاق اتکا قابل و معتبر روند خط اگر حالیکه بشود،در آینده در توجهی قابل حداکثر آمدن بوجود باعث حداقل این بود مطمئن

 یا(حداقل نقطه تعدادي از اعتماد قابل و آل ایده روند خط یک. اتکاست قابل غیر و مشکوك حداقل نقطه دو این مابین ارتباط باشند دور بسیار هم از حداقلی نقطه دو اگر.}است
 روز 28 متوسط صعودي، روند خط است و براي روز 29 متوسط نزولی، روند براي. میدهند تشکیل را روندي خط پی در پی و هموار بصورت که زمانی منطقی فواصل با) حداکثر

  .است
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است  روز 137 افزایشی  روند از خطوط پشتیبانی براي متوسط زمان.و شکستها قوي و افت شدید قیمت محتمل است یابد می کاهش معمول طور به تر طوالنی روند اعتبار خطوط
  .است روز 139 خطوط روند کاهشی براي

  

 است روز 28 حدود متوسط بندي زمان با روند خط لمس بین زمانی فاصله که است آن از حاکیدر زمینه اعتبار سنجی خطوط روند  2005در سال   Bulkowski   پژوهش
  .می باشد روز 137 از شکست ازروزهاي روند افزایشی قبل  مجموع بنابراین

    

http://abcbourse.ir/


 Technical Analysis  -تحلیل تکنیکال                    
 

 

  
  

 است روز 29 حدود متوسط بندي زمان با روند خط لمس بین زمانی فاصله که است آن از حاکیدر زمینه اعتبار سنجی خطوط روند  2005در سال   Bulkowski   پژوهش
  .می باشد روز 139 از شکست ازروزهاي روند افزایشی قبل  مجموع بنابراین
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  روند خطوط در شیبها و زوایا
پایدارترین روندها ، . میشود کاسته مقاومت یا حمایت درجه اعتبار از) کند تغییر تندتري روند با قیمت(شود بیشتر روند خطوط شیب چقدر هر

 تند روند خط یک .درجه 45به عبارت دیگر با شیب .روندهایی هستند که در آن تغییرات قیمتها به صورت یک واحد قیمت در یک واحد زمان باشد
 معنی مقاومت یا حمایت خط یک که است بعید ناگهانی، تغییرات اینگونه بدلیل آمده بوجود روند خط. است زمانی کوتاه بازه دریک ناگهانی) افت یا(جهش یک از حاصل

 هم باز کند معرفی مقاومت یا حمایت خط یک بعنوان را تندي این به شیب با خطی که باشند داشته وجود معتبر نقطه سه اگر حتی. کند مشخص را اعتماد قابل و دار
  .کرد اطمینان آن به میتوان بسختی
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خط .بار برخورد با خط روند و سطح حمایت با شکست خط روند افت می کند 4قیمت سهم پس از .قیمت سهام شرکت صنایع آذر آب هستیم% 42 تدر نمودار باال شاهد اف

  .غالبا عمر کوتاهی داشته و بزودي شکسته می شوندروندهایی که در فواصل زمانی کوتاه مدت ایجاد شوند 

  قیمت نمودار بررسی در مقیاس و فریم تایم
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 یک هاي شمع همه اطالعات هفتگی نمودار در. است ساالنه حتی یا ماهانه و هفتگی نمودارهاي یعنی متفاوت هاي فریم تایم از استفاده نمودار، کردن واضحتر براي دیگري راه
 معموال. برند می کار به گذشته سال یک براي را روزانه نمودار. است سال یک یا ماه یک تغییرات کل نشانه شمع هر نیز ساالنه و ماهانه در. شود می داده جا شمع یک در هفته

 کلی بطور اما. ندارد کاربردي ساالنه هاي نمودار است، جوان ما بورس که آنجایی از. کنند می استفاده ماهانه نمودار از را سال 10 تا و هفتگی نمودار از را گذشته سال 3 حدود تا
  .کرد بررسی روزانه را آن توان نمی و باشد هفتگی باید ساله 2 نمودار مثال که کرد وضع نباید را خاصی قانون

 باید چه. فروش سیگنال ساعته 1 فریم تایم در اما میدهد خرید سیگنال روزانه فریم تایم در متحرك میانگین. نداشته باشند ناهمخوانی ممکن است هم فریمها تایم روند قیمتها در
  کرد؟

  .میکنند کار فریم تایم یک با تنها: میدهند انجام را کار ترین ساده آماتورها
  : که شکل این به است فریم تایم سه از ترکیبی فریم تایم یک تنها بررسی جاي به سیستم این در. است اي صفحه سه سیستم بازار، وسیعتر بررسی براي روشها از یکی
  .سپس تایم فریمهاي هفتگی و ماهانه. روزانه مثال براي. شماست اول صفحه این). میانی صفحه( کنید انتخاب راحتید بسیار آن با که را فریمی تایم

   .را موقعیت خرید یا فروش به ورود دقیق زمان دیگر فریم تایم دو کمک با و میکنیم پیدا را بازار جهت مدت بلند فریم تایم در
زیرا روند در تایم فریمهاي باالتر فرضا هفتگی و ماهانه بیانگر دیدگاه .میدهد کاهش را کوچکتر تایمهاي در معامله ریسک باالتر تایمهاي در روند وجود اکثر تحلیل گران معتقدند 

  .کلی تر سرمایه گذاران و انتظارات آنها از قیمتهاي آینده سهام است

  : است مورد چند در مدت کوتاه گران معامله براي بزرگ هاي فریم تایم کاربرد
  . گیرد قرار نظر مد تحلیلی هرگونه در باید و بوده تامل قابل بسیار ماهیانه و هفتگی هاي فریم تایم در مقاومت و حمایت سطوح.  1  
 روندي اگر.  بگیریم تصمیم بهتر ، نگهداري سهام زمان مدت خصوص در تا کند می کمک ما به ها فریم تایم این در غالب روند شناسایی.  2  

 هدف با ، اند شده طراحی جهت همان در که را کوچکتر هاي فریم تایم معامالت توان می ، گردد مشاهده)  هفتگی تایم در مثالً(  جهته یک اکیداً
  .داشت نگه باز سود گسترش
  .قابل استفاده می باشد ، با سه رنگ سبز ، زرد و قرمز وضعیت سایر تایم فریم هاي قیمتی نمودار را نشان می دهد 4که در متاتریدر   GG-TrendBarاندیکاتور 
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  سطوح حمایت و مقاومت جابجا می شوند
  )Role Reversal( وظایف واژگونی
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  شدن شکسته هنگام روند خط نقش تعویض

 تبدیل) حمایت( خود اصلی نقش از شود می شکسته صعودي روند خط یک که هنگامی مثال که معنی این به شود می عوض نقشش شود می شکسته روند خط یک که هنگامی
  .نزولی روند خط براي بالعکس همینطور و شود می مقاومت

  .گردد می بر و کند می لمس را آن گرددو می بر خود ي شده شکسته روند خط به مجددا که) همیشه نه( است رایج شود می شکسته روند خط یک که هنگامی: نکته
  :رسید خواهیم بعدي نکته به صورت این در بشکند نیز دیگر بار را شده شکسته خط قیمت که دارد وجود نیز احتمال این: نکته
  .ندارد اعتباري هیچ کند عبور قیمت میان از که روندي خط: مهم نکته

به طور مشابه ، وقتی سطح .طور کامل نفوذ کنند ، آنگاه سطح مقاومت نقش سطح حمایت را بازي می کندهر گاه قیمتها به سطح مقاومت به 
  .حمایت به طور کامل شکسته شود ، آن سطح می تواند به عنوان سطح مقاومت مطرح گردد

.نشان داده شده است همراه اول نمونه اي از تغییر سطح حمایت به مقاومت در نمودار شرکت
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Break Out   
  

ی از سطوح حمایت یا مقاومت در زوندهاي صعودي یا یک که هنگامی .یکی از سیگنالهاي قابل اعتماد  زمان شکست سطوح حمایت یا مقاومت می باشد Break Out سیگنال
  :می دهد در بازارهاي صعودي و نزولی دو نوع شکست بیرونی رخ .این الگو می تواند شکل بگیرد نزولی شکسته می شود

1      (Bullish Break Out )در بازار خریداران شکست(  
2      (Bearish Break Out )در بازار فروشندگان شکست(  

432
Highlight
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 براي. است شده دریافت Bullish Break Out سیگنال شود شکسته باال به رو سطح مقاومتی بوسیله نیروي خریداران اگر که میکند عمل گونه این Break Out سیگنال

 رشد باال سمت به قیمت سطح مقاومت شکست محل از اندازه همان به و شده گیري اندازه میان سطح حمایت قبلی و سطح مقاومت شکسته شده فاصله قیمت هدف تعیین
  .داردهدف قیمت حداقل فاصله بین نقطه شکست و خط مقاومت می باشد و هیچ الزامی براي محدود شدن روند آینده وجود ن.کرد خواهد
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  در انتخاب سهام پایین به باال تحلیل
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 تا شوند می جدا کلی هاي بخش سپس، شود می آغاز وسیع و کالن تحلیل یک با گر تحلیل کار: کنند می استفاده)  جزء به کل(  پایین به باال دیدگاه یک از ها تکنیکی از بسیاري
  :باشد قدم سه شامل تواند می تحلیلی چنین. دهند شکل متمرکز و خرد بندي تقسیم براي اي پایه

  .....شاخص کل بازار ، شاخص بازار اول ، شاخص بازار دوم ، شاخص صنایع و  مانند بازار اصلی هاي شاخص طریق از بازار وسیع تحلیل -1
  } برتر صنعت{ . بازار داخل در ضعیف و قوي هاي گروه شناسایی براي صنایع تحلیل -2
  } برتر سهم{ .انتخابی هاي گروه داخل در ضعیف و قوي  سهام شناسایی براي سهام منفرد تحلیل -3

، تحلیل. کند می تحلیل) منفرد هاي سهام و صنایع، بازار( بخش هر مورد در را مدت کوتاه و مدت بلند نمودارهاي، معین هاي معیار به رسیدن براي، گذار سرمایه یک
 از دسته آن. رود می صنایع نمودارهاي انتخاب سراغ به گر تحلیل، باشد داشته مثبت و صعودي روند بازار کل اگر. دهد می قرار توجه مورد کل بازار را شاخص مثال بازار کل ابتدا

. شود می آغاز منفرد هاي سهام انتخاب، شد صنعتی گروه 4 الی 3 به محدود صنایع که وقتی. شوند می انتخاب منفرد سهام هاي تحلیل براي بدهند بهتري شرایط نوید که صنایعی
 بستگی نهایی گیري تصمیم براي صنعتی گروههاي و سهامها تعداد. کرد محدود صنعت هر هاي بهترین از سهام 4 تا 3 به را انتخاب دامنه توان می نمودار 20 الی 10بررسی با
 را تر قوي سهام 3-4 آنها بین از توانیم می نیز مرحله این در. رسیم می انتخاب براي سهام 12 تا 9 به سرانجام ما سناریو این با. دارد تحلیلگر استفاده مورد معیارهاي دقت به

استفاده  OVERLAY CHARTبراي مقایسه تغییرات دو نمودار مانند شاخص صنعت محصوالت شیمیایی و شاخص کل بازار سهام بایستی از اندیکاتور .نماییم انتخاب
سهام منفرد نسبت به صنعت  سیکل حرکتیرا مشخص نموده و  شدت همگرائی و واگرائی روندهامقایسه تغییرات روند عمومی بازار ، صنایع و سهام هاي منفرد .نمائید

  .را معین می نماید مربوطه اش و کل بازار
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ریال را  4100حداکثر قیمت  وي به طور مثال اگر مثال براي. باشد شده کند یا افت سهم رشد شواهد نظرش به که افتد می اتفاق موقعی گذار سرمایه یک اي پلهد وو ور خروج
 میانگین. ریال بفروشد 4075در  را سهم 2000 و 4050 در را سهم 2000،  4000 در را سهم 2000 میتواند سهم آن باشد ، 6000براي سهام شرکتی انتظار داشته باشد و مالک 

  .میدهد کاهش وي براي را قیمت ناگهانی افت از ناشی ریسک امر این. بود خواهد ریال 4041 وي فروش شده تمام قیمت
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 چرخه هاي زمانی بازار 

در آن لحظه به سر می چرا که اگر موقعیت روانی که بازار . بسیار حائز اهمیت است ، شناخت موقعیت روانی بازار و معامالت آن استسرمایه گذاري در سهام که هنگام  مسئله اي
این مساله بازدهی مورد . تصاص دهدبرد به خوبی شناخته شود سرمایه گذار میتواند سرمایه اش را به طور مناسب با بازار و موقعیت روانی آن به سهام مختلفی که می شناسد اخ

میتواند همزمان با استفاده از مدل هاي تکنیکی و موج شماري الیوت ، چرخه بازار را هم  سرمایه گذار. انتظار وي را نیز افزایش و احتمال بلوکه شدن سرمایه وي را کاهش میدهد
 .شناخته و مد نظر قرار دهد تا بتواند تصمیم بهتري اخذ کند
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  انباشتگی دوره
یراي قیمتها . و سرمایه گذاران تجربی شروع به خرید میکنندجانبی بوده اطالعات داراي در این فاز کسانی که .است به طور کامل افت نموده این فاز هنگامی رخ میدهد که بازار 

براي محدود قیمت  کمترین افزایشگذشته دچار ضرر شده اند با  فاز نزولیکسانی که در . گذشته را دارد افت شدیدبسیار جذاب شده اما جو عمومی همچنان اثرات ناشی از خرید 
دچار مشکل نمی شوند و همواره کسی هست که سهام آنها را سهم اما قیمت ها و معامالت به نحوي است که براي فروش  .میکنندسهام خود اقدام به فروش کردن زیان خود 
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.بخرد

 

  (Mark-Up Phase) افزایش قیمتهادوره 
شروع به خرید میکنند که اکثراً شامل تکنیکال  (early majority) اکثریت زود هنگام. خود را شروع کرده است روند رو به رشدمدتی است ثابت شده است و ، در این فاز بازار 
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  .رفتن هستند و تشخیص میدهند که احساس و جهت بازار از روند منفی قبلی تغییر مشهودي کرده استدر حال باال محدوده کفهایی هستند که مشاهده کرده اند که قیمتهاي 
جا نمانند اقدام به  شتابان افزایش قیمتهاهمزمان با بلوغ این دوره از بازار سرمایه گذاران زیادي براي اینکه از روند . می کنندرکود دوره ها شروع به بحث درباره پایان یافتن  رسانه

  .سرمایه گذاري مینمایند
در این نقطه قیمتها از نرم هاي تاریخی باالتر رفته و دلیل و منطق در مقابل حرص و طمع . وارد میشوند به بازارتازه هنگامی که این چرخه به اواخرش میرسد ، اکثریت دیرهنگام 

شدن بعد از کند . می پردازند کردن و خروج از بازاربعد از ورود اکثریت دیرهنگام ، کسانی که در مرحله انباشتگی وارد شده بودند آهسته به نقد . ورود به بازار عقب نشینی میکند
در حالیکه بازار . میکنند تا از این به اصطالح فرصتها استفاده کنند بازاراحساس کرده بودند که عقب مانده اند شروع به ورود به  هروند صعود کسانی که در روند صعودي تند گذشت

  .و به سقف خود رسیده است  شدن است یدر آستانه حباب
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   : (Distribution) پراکندگی
 

در  احتیاطو  جسارتدر مرحله قبل به صورت احساساتی مخلوط از  جسوردر این قسمت احساسات بازار . می شوندنمایان  بیش از پیش بازار فروشندگان، در سومین فاز از چرخه 
   .ر شده و به سرعت به مرحله بعدي تبدیل شوداین مرحله در بازار خیلی سریع پدیدا استقفل شوند و ممکن  محدودهقیمتها ممکن است براي مدتی در یک . می آیند

 
  .در بازار به عواملی مانند متغیر هاي منطقه اي ، اقتصاد جهانی و سیاست وابسته استمحتاطانه  به احساسات کامال نیمه محتاطانهسرعت تبدیل احساسات 

قیمتها در طی این مرحله مشاهده  رونددوگانه و سه گانه و الگوهاي سر و شانه به خوبی در سقف الگوهاي . وقتی این مرحله تمام میشود بازار کامال روندش برگشت پیدا میکند
 .نه رشد سهام، در این مرحله اقدام به معامله نمی کنند سرمایه گذارانی که روي ارزش سهام سرمایه گذاري میکنند.میشوند

در این زمان سرمایه گذاران همانطور که با ترس ناشی از سرمایه گذاري دست و پنجه نرم میکنند از آن . استیکی از احساسی ترین زمان ها در بازار مرحله پراکندگی در بازار 
 .طرف با امید و شاید هم حرص ، امیدوارند که بازار دوباره برگردد

   .ا خواهند فروختسهام خود ریا در ضررهایی اندك آنهایی که قادر به فروش سهام خود در سود نباشند ، یا به طور سر به سر 
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  : (Mark Down) نزول قیمتها
بسیار در مقایسه با قیمت خرید ارزش سهام . در چهارمین و آخرین فاز از چرخه هاي بازار شاهد دوره نزول قیمتها خواهیم بود که تلخ ترین چرخه براي صاحبان سهام خواهد بود

یا در هنگامی که اولین نشانه هاي نزول بازار دیده شده بود اقدام به خرید کرده بودند اکنون هر روز شاهد پایین تر آمدن قیمت کسانی که در فاز پراکندگی .پایین تر آمده است
اقدام به شروع سرمایه گذاري در پایین ترین قیمتهاي ممکن براي خرید میکنند تا از به وجود  (Early Innovators) در همین حال بسیاري از نوآورها. سهامشان هستند
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 .آمدن فاز انباشتگی بعدي بیشترین سود را نصیب خود سازند

  
  نکات مهم

  
  .روند شکل گرفته تا زمانی که شکسته نشود دست نخورده باقی خواهد ماند )1
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 هاي قله نزولی روند در و برسد قبلی حمایت از تر پایین قیمت به نباید) ها حمایت( قیمت هاي دره داریم قرار صعودي روند یک در که زمانی تا )2
  .برسد قبلی مقاومت از باالتر قیمت به نباید) ها مقاومت( قیمت

 هر که صورتی در و کند می تعیین روند شیب و روند در قیمت ماندن باقی زمان میزان ، روند خط با قیمت برخورد دفعات تعداد را روند یک اعتبار )3
  .کند می پیدا بیشتري اهمیت غالب روند به کردن اطمینان باشد بزرگتر و بیشتر باال پارامتر سه از کدام

  .امتیازي که خط روند براي معامله گر دارد ، آن است که سرمایه گذار را از تصمیمات احساسی دور می کند )4
  .سهم خود را نگه می داریمتا زمانی که خط روند افزایشی شکسته نشود  )5
  .استفاده از خط روند معامله گر را در موقعیت درست و مناسب داد و ستد قرار می دهد )6
  .یمهنگامی که از خط روند استفاده می کنیم دور از ذهن است که سهام خود را براي مدت طوالنی هنگامی که قیمتها در حال کاهش هستند نگه دار )7
افزایش است براي مدت کوتاهی سهم خود را نگهداري نخواهید کرد و منتظر خواهید ماند تا آنجایی که خط روند شکسته هنگامی که قیمتها در حال  )8

 .شود
 
  
  

  

  

  

  انواع ابزارهاي رسم کانال قیمت
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1.  ( Equidistant ) کانال هم فاصله 

2. ( Linear Regression ) خطی رگرسیون کانال  
3. (Andrew Pitchfork )  چنگال اندروز 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

( Equidistant ) کانال هم فاصله  

432
Highlight
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 نقش) پایینی خط(موازي خط دو این از یکی. شود می گفته کانال کند، می حرکت موازي خط دو به محدود بصورت قیمت که حالتی به. باشد می ادامه ازالگوهاي یکی قیمت کانال
  . دارد مقاومت نقش کانال باالیی خط و حمایت
 به رو روند خط و باال روبه روند خط همزمان و بیاییم باالتر مرحله یک روند خطوط کشیدن مرحله از اگر. کنند حرکت خاص قیمتی کانال داخل در که دارند تمایل ها روند معموال
 باعث تواند می تغییر صورت در روند خط شیب که همانطور که معنی بدین.ایم کرده مشخص را کانال یک درواقع بکشیم، هم با موازي صورت به و یکسان زاویه با را پایین

   .گردد آن شیب و روند در تغییرات باعث تواند می نیز خود کانال از بازار شدن خارج شود، روند نقش تعویض
 خط در اما بگیریم نظر در روند براي را نقطه دو بود الزم حتما روند خط براي. شود رسم کانال در موجود قیمت آخرین از خطی روند خط موازات به باید کانال خط ترسیم براي  

 روند خط از تابعی کانال خط نشود فراموش. کرد استفاده میتوان روند خط موازي استفاده فرض با را نقطه یک تنها و باشد نمی قیمت برخورد نقطه دو به نیازي کانال
  .شود نمی ترسیم روند خط از قبل کانال خط زمانی هیچ و باشد می

  
  : شوند می تقسیم دسته سه به آن جهت براساس قیمت هاي کانال

  
  افقی کانال -1
  صعودي کانال -2

  نزولی کانال -3
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این نقاط، خطی ایجاد . در نقاط اوج قیمت، فشار فروش بیشتر از فشار خرید است. می نامند حمایتو  مقاومتمرزهاي باالیی و پایینی کانالهاي روند را به ترتیب، خطوط 
در یک روند صعودي، سطوح در حال . گویند از سوي دیگر در پایینترین نرخها فشار فروش کمتر از فشار خرید است و به آنها سطح حمایتی می. کنند به نام سطح مقاومتی می
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عبور قیمت از سطح حمایت اخطاري براي واژگونی روند صعودي و هشداري براي فروش . ومتی باید به ترتیب از هم تجاوز کنندگیري حمایتی و مقا شکل
  .سهم است

  

  
خط پایین کانال نقس و  خط باالي کانال نقش سطح مقاومت.است و قیمت در محدوده مستطیلی حمایت و مقاومت در نوسان است شیب منفیکانال نزولی داراي 

  .و تغییر روند را صادر می کند سیگنال خرید) خط باالي کانال(شکست خط مقاومت .را ایفا می کندسطح حمایت 
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محدوده سقف کانال در  قیمت که زمانی فروش هشدار  و) سطح حمایت(در محدوده کف کانال  قیمت که زمانی خرید در استفاده از کانال قیمت براي خرید و فروش ، هشدار
  .بنابراین از خرید و فروش خالف جهت روند اجتناب نمائید.می شود صادر) سطح مقاومت
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هرچه افزایش نرخ از سطوح حمایتی و مقاومتی بیشتر باشد، روند مهمتر . استزمان و حجم معامالت است که تحت تأثیر حالتی یکی از مهمترین روندها 
یابد، اهمیت  وقتی قیمت در اثر حجم سنگین معامالت از این سطوح افزایش می. حجم معامالت نیز به ویژه در مورد سطح حمایتی و مقاومتی بحرانی، بسیار مهم است. شود می

  . یابد روند افزایش می
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گیري  براي ارزیابی قابل اطمینان بودن یا نبودن مرزهاي یک کانال روند، که کمک شما در تصمیم مجموعدر . تی و مقاومتی به عملکرد اصلی آنها بازمیگردداهمیت سطوح حمای
  : براي باز کردن و بستن معامالتتان است، باید به قوانین زیر پایبند باشید

  .ر استت تر باشد قابل اطمینان هرچه یک کانال بادوام.1
  .تر است هرچه پهناي یک کانال بیشتر باشد، قابل اطمینان.2
  .اگر مقاومت در اثر حجم معامالت در جهت صعودي قرار گیرد، ممکن است بشکند. 3
  . تر است گیري مالیم قابل اطمینان یک کانال پر شیب در قیاس با یک کانال با جهت.4
  .نظرگرفتن حجم معامالت بشکندخود و بدون در  حمایت ممکن است خودبه.5

http://abcbourse.ir/


 Technical Analysis  -تحلیل تکنیکال                    
 

 

  

http://abcbourse.ir/


 Technical Analysis  -تحلیل تکنیکال                    
 

 

  

http://abcbourse.ir/


 Technical Analysis  -تحلیل تکنیکال                    
 

 

137 

  

( Linear Regression ) خطی رگرسیون کانال  

 به ها پدیده برخی که معنی بدین. رود می کار به “میانگین یا متوسط مقدار یک به بازگشت" مفهوم رساندن جهت اغلب و است بازگشت معنی به لغت فرهنگ در رگرسیون واژه
 کنند می میل متوسط مقدار یک طرف به کمی نظر از زمان مرور

 اساس بر آینده مقادیر بینی پیش براي استفاده مورد آماري هاي تحلیل و تجزیه ابزار یک رگرسیون کانال .ایجاد می شود خطی رگرسیون روند اساس ، بر رگرسیون کانال
 خط ثابت خط این نتیجه، یک عنوان به. مربعات ایجاد می شود حداقل روش از استفاده با قیمت نمودار روي بر نقطه دو بین ترسیمی روند خط.است موجود اطالعات

 پایین و باال به نحرافا گونه هر گرفت که  نظر در قیمت تعادل خط یک عنوان به را آن توان می .یا میانگین قیمت است تغییر حال در قیمت دقیق میانی
 کانال یک. می شود سه خط باال ، وسط و پایین را شامل و شود می ایجاد قیمت سابقه از استفاده با رگرسیون کانال .را نشان می دهد )فروشندگان یا و رفتار خریداران(

  .را تشریح می کند روند این طی در قیمت محدوده ترین که محتمل است توسعه حال در امنیت روند تعیین براي استفاده مورد هاي شاخص از یکی خطی، رگرسیون

  رسم می گرددبه بهترین وجه متناسب با تمام نقاط داده ها  میانگینخط  :خط رگرسیون خطی  
  را نشان می دهدمعموال انحراف استاندارد باالتر از خط رگرسیون خطی  کهبه موازات خط رگرسیون خطی است  این خط :خط باالیی کانال  
  .را نشان می دهدموازات خط رگرسیون خطی است و معموال انحراف استاندارد پایین تر از خط رگرسیون خطی به این خط  :کانال خط پایین  

 

نشان  رگرسیون خط خط باال و پایین از بین فاصله. باشد می به صورت باال و پایین خطی رگرسیون روند خط از فاصله موازي است که با خط سه از متشکل خطی رگرسیون کانال
 اتصال با وسط خط مستقیم ، خط یک در قیمت باالي نقاط از سري یک اتصال با کانال باالیی خط .دهنده میزان انحراف از رگرسیون یا مقدار متوسط است

  .است شده فرموله پایین قیمت نقاط از سري یک اتصال کانال پایین خط و ،  قیمتهاي متوسط
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 براي مدت معموال ها قیمت. کند می کار مقاومت خط عنوان به خط باال و  حمایت خط عنوان به تر پایین خطرگرسیون رخ می دهد و  کانال داخل در قیمت تغییرات همه
 حرکت کند و گسترش زمان از کوتاهی مدت براي کانال از خارج در است ممکن قیمت. درون کانال زیاد استکوتاهی از کانال خارج می شوند اما میل به بازگشت قیمت به 

زمانی که قیمتها از دورن کانال رگرسیون خارج می .باشد الوقوع قریب است ممکن روند در واژگونی ماند، می باقی طوالنی زمان مدت براي کانال از خارج در ها قیمت اگر معموال
  .استمشهور نیز  باند اعتماد به نفساین خطوط به نام  .امنیت استمرار روند به خطر می افتدشود 

  

کانال هاي رگرسیون خطی ارائه یک روش عالی براي شناسایی حرکت، روند و  . است استراتژي هاي موجود در این بخش شناسایی الگوهاي مبتنی بر کانال هاي رگرسیون خطی
استفاده از این استراتژي براي پیدا کردن سهام قبل از باز  . استنوسان معامالت این استراتژي نقطه شروع براي شناسایی  . شرایط حد اشباع خرید یا اشباع فروش در سهام است

  . است گشت مفید

معامله گران  هنگامی که قیمت در حال تبدیل شدن به حد اشباع خرید یا اشباع مناسبی به ایده هاي  می تواندعالوه بر شناسایی روند و جهت روند، استفاده از انحراف استاندارد 
 .را ارائه دهد فروش نسبت به روند دراز مدت است

 : خطی استفاده هاي زیر را داراست رگرسیون کانال
 روند تجسم 
 نوسان نقطه در جستجو 
 حمایت و مقاومت سطوح کردن پیدا 
 اندازه گیري نوسانات اخیر و تعصب بازار  
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  ( Andrew Pitchfork)چنگال اندروز  
   .ندا هشد داده نمایش "کف رمحو" و "سقف رمحو "  طاـنق یرز دارنمو در. کند می تغییر آن در قیمت جهت که ستا اي نقطه ريمحو نقطه یک
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    کف به کف و سقف به سقف ندرو طخطو

 کف ريمحو نقطه دو بین - 1:  دارد مشخصه دو ندرو خط ینا. دشو می حاصل    A,B  هـنقط دو لاـتصا از دـنرو طوـخط نـیا از یـیک. هدد می ننشا را ندرو خط رچها یرز دارنمو 
  . تـسا هدـش مـسر
   .دشو می هنامید   ديعوـص فـک هـب فـک دـنرو خط یک يندرو خط چنین. باشد می ديصعو جهت در آن جهت - 2 

   :ددگر   یمـتقس رـیز عوـن شـش به نداتو می دشو ترسیم عنو یک از ريمحو نقطه دو بین ندرو خط قتیو
   فقیا کف به کف - 6 فقیا سقف به سقف - 5   ديعوـص کف به کف - 4 ديصعو سقف به سقف -3 لیونز کف به کف -2 لیونز سقف به سقف - 1 
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  سقف به کف و کف به سقف ندرو طخطو
 ريمحو نقطه یک بین -2 ستا ديصعو ندرو خط یک - 1: ستا مشخصه   دو داراي دـنرو طـخ ینا. کنید مالحظه يبعد شکل در را  A,B  نقطه دو بین هشد ترسیم ندرو خط
   .ستا هشد سمر سقف   ريوـمح هـنقط یک و کف
   :ید آ دبوجو   تـسا نـممک رـیز تـحال شـش کند صلو هم به را دمتضا ريمحو نقطه دو ندرو خط یک هگا 
   فقیا سقف به کف -6 فقیا کف به سقف -5 ديصعو   فـک هـب قفـس -4 یـلونز فـک هـب قفـس -3 ديعوـص سقف به کف - 2 ديصعو کف به سقف 
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. یک خط روند چند محوره خط روندي است که چند نقطه محوري را به یکدیگر متصل می کند.نامگذاري نمود چند محورهآقاي اندروز از خط روندي استفاده کرد که آنرا خط 

این خطوط روند ملزم به عبور دقیق از نقاط محوري نیست ، بلکه ممکن است از نزدیکی آنها .یک نقطه محوري نقطه اي است که جهت قیمت در آن تغییر می کند
مفید تر  ز عقیده داشت که هر چه این خطوط از نقاط محوري بیشتري عبور کند معتبر تر بوده براي تعیین مقادیر حمایت و مقاومت یا نقاط محوري آتیآندرو.عبور کنند
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رفی باشد که تنها با استفاده از دو این خط یک روند چند محوره است و باید مهم تر از خطوط متعا.نقطه محوري را نشان می دهد 4بر  توکاریلنمودار زیر خط روند شرکت .است
  . نقطه محوري رسم می شود
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  میانه طخطو

 ريمحو نقطه سه میانه خط یک سمر ايبر. هدد می نمایش را ديصعو میانه   طـخ کـی دـبع کلـش. تـسا هشد شناخته نهاآ با همه از بیش روزندآ که ندا خطوطی میانه طخطو 
 فختالا.  ستا دهسا ربسیا محاسبه ینا. دشو محاسبه   دـبای فـک و قفـس طاـنق نـیا ینـب هـمیان هـنقط. باشند ننوسا یک کف و سقف باید ريمحو نقطه   دو. تـسا زاـنی ردمو

 رتصو شد منجاا قیمت ردمو در  که محاسباتی همین باید نیز نماز ايبر. یدآ بدست میانه نقطه تا دشو می ودهفزا کف ارمقد به و   بهـمحاس سقف و کف ريمحو طنقا بین قیمت
 والـمعم. دـباش تهـشدا اررـق هشد کرذ کف و سقف نقطه دو از قبل باید مسو ريمحو نقطه   .رود می ربکا میانه خط   مـسر ايرـب B,C   طنقا بین میانه نقطه ،مدآ پی دارنمو در. دگیر
 خط وعشر نقطه انعنو به  A  نقطه ،مدآ پی دارنمو در. دشو بنتخاا نیز   يرـیگد یـقبل يمحو نقطه هر نداتو می لیو دشو می بنتخاا رمنظو ینا ايبر قبلی ريمحو نقطه   ینـلاو

  A,B        طنقا بین خط سمر که باشید شتهدا توجه   .ددگر می ترسیم ،یمدنمو محاسبه قبال که اي میانه نقطه و A   ريمحو نقطه لتصاا با میانه خط   .تـسا هدـش باـنتخا میانه
   .یما داده منجاا   رـبهت نمایش ايبر فقط را رکا ینا ما و نیست میالزا
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  تئوري خطوط میانه

نمودار بعدي قوانینی را که .او عقیده داشت قوانین فیزیک می توانند در بازارهاي مالی نیز مورد استفاده قرار گیرند.آندروز معتقد بود که خطوط میانه مبتنی بر قوانین فیزیک است
به سمت خط مرکزي خود بر می گردند و براي هر عملی عکس العملی  این قوانین بیان می کند چرخه هاي طبیعی.خطوط میانه براساس آن بنا شده است را به نمایش می گذارد

  .موارد قیمت به خط میانه باز میگردد% 80آندروز عقیده داشت حرکات قیمتی در بازارهاي مالی به شکل سینوسی است و در .وجود دارد

  
توجه داشته باشید که این قواعد مطلق نیستند ولی می توانند به یک معامله .ران بسیار مهم باشداندروز تحقیقات زیادي در مورد خطوط میانه انجام داده که می تواند براي معامله گ

  .گر کمک نماید که در موقع استفاده از خطوط میانه در تحلیل خود چه انتظاري داشته باشد
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   : میانه طخطو از دهستفاا اول نقانو 
   .گشت هداخوزبا   میانه خط به قعامو% 80 در قیمت د،شو سمر زاربا تنوسانا خرینآ سساا بر میانه خط یک قتیو 
   : میانه طخطو از دهستفاا دوم نقانو 
   .داد هداخو  تشکیل میانه خط با تقاطع محل در ريمحو نقطه یک معموال ددگر زبا میانه خط به قیمت قتیو 
   : میانه طخطو از دهستفاا مسو نقانو 
  .دنمو هداخو لمس انرآ ربا یک از بیش و دکر   دـهاخو ناـنوس آن لیاوـح در دخو حرکت مهادا از پیش معموال ددگرزبا میانه خط به قیمت قتیو 

   : میانه طخطو از دهستفاا رمچها نقانو
 قبل از گترربز نوسانی و برگشته قیمت جهت اردمو ینگونها   در هـک درـک هاهدـمش روزدـنآ. دارد دبرراـک برسد میانه خط به ندانتو قیمت که قتیو نقانو ینا 

   .دارد دبررکا میانه خط به قیمت ننرسید از پس قیمتی فهد دادن ارقر   ايرـب نانوـق نـیا دبررکا. کند می اپید
   : میانه طخطو رمچها نقانو

   .داد هداخو  کلـش را قبلی ننوسا از گترربز نوسانی و داده جهت تغییر کند لمس را میانه خط ندانتو قیمت گرا 
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  چنگال اندروز
  Cو  Bپس از ترسیم خط میانه آندروز دو خط موازي با این خط نیز از نقاط محوري .را نمایش می دهد Cو  A ، Bنمودار زیر خط میانه ترسیم شده براساس سه نقطه محوري 

آلن اندروز هیچگاه لغت چنگال را .نتیجه این ترسیمات شکل چنگال مانندي است که به آن چنگال آلن اندروز شناخته می شود.ترسیم نمود که خط موازي باالئی و پایینی هستند
  .براي این الگو بکار نبرده است ولی بدلیل متداول بودن این نام ، از نام چنگال تبعیت می شود
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خطوط حمایت تفسیر چنگال اندروز در قواعد استاندارد تفسیر بر اساس . این ابزار توسط دکتر آلن اندروز ساخته شد . است  خطوط روندبه موازات خط روز متشکل از سه چنگال اند
  . است و مقاومت
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 خطوط و ندارند بازارها در باالیی کارایی کالسیک روند خطوط داشت اعتقاد روش این کننده ابداع “اندري آلن”. باشد می ها روند از استفاده براي تکنیکی چنگال اندروز
 که بال، دو بین در را قیمت نوسانات تمامی باید مرکزي خط این مبناي بر حال عین در. باشد می تر کاربردي بسیار گذرد می بیشتري  هاي پیوت و نقاط از که روندي

  .باشیم داشته سازند می قیمت براي را کانالهایی
 که نماید مشاهده باید پیچفورك چنگال اندروز ترسیم از پس و دارد نیاز باشد، جدید هاي موج آغازگر که) پیوت( نقطه سه به تحلیلگر “اندرو چنگال اندروز” یک ترسیم براي

  .خیر یا کرده رعایت را ترسیمی اساسی اصل سه چنگال اندروزش آیا
 داشته قیمت جهت تغییر در یکسانی هاي نقش Cو A نقاط. داریم نیاز موج آغاز نقطه سه به پیچفورك چنگال اندروز یک ترسیم براي شود می مشاهده زیر شکل در که همانطور

 روند B نقطه اند کرده نزولی روند به تبدیل را جاري صعودي روندهاي Cو A نقاط اگر که معنی بدین. کند می ایفا قیمت جابجایی براي C و A نقاط خالف نقشی B نقطه و اند
  .شود می معکوس ها نقش این صعودي چنگال اندروز ترسیم در. است کرده صعودي به تبدیل را جاري نزولی
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 تصحیح با و سینوسی صورت به معموال قیمت تغییرات که کردیم درك نقاط این از. شدیم آشنا آنها با اینجا به تا که داریم نیاز نقطه سه به چنگال اندروز یک ترسیم براي

 تصویر در که رنگی سبز محدوده(کرد شناسایی را C و B نقاط بین ما توان می است داشته محور آن حول قیمت را نوسانات بیشترین که میانه خط  ترسیم براي. هستند همراه
 محور این حول بسیاري نوسانات که دارد قیمت تغییرات به نسبت خاصی زاویه و شیب خط این. کرد ترسیم میانی نقطه این به A نقطه از را خطی و) دارد وجود C و B بین باال
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 عین در. دارد نوسان بارها میانی خط و محور این حول شکل، مانند قیمت معموال. کرد ترسیم  Cو B  نقاط از را خطوطی موازاتش به توان می میانی خط شیب اندازه به. است
  .دهد می نشان العمل عکس شده ترسیم میانی خط با موازي که پایین و باال هاي چنگال اندروز قیمت به نسبت حال

چنگال  دو بین از قیمت که زمانی بنابراین. باشد گرفته قرار) کناري بال(کناري چنگال اندروز دو بین باید حتما قیمت جابجایی محدوده)  پیچفورك اندرو( اندروزچنگال  یک
  .بود نخواهد تایید مورد دیگر ترسیمی چنگال اندروز شود خارج کناري اندروز
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   اندروزچنگال  از استفاده نحوه با آشنایی

  
 آنها از توانیم می که دارد وجود “اندروز” چنگال اندروز از استفاده براي هایی تکنیک شدیم آشنا است شده رعایت آن در اصول تمامی که کامل چنگال اندروزي ترسیم با زمانیکه

  .کنیم استفاده بازار در معامله براي
 ها قیمت. کنند نمی حرکت چنگال اندروز میانی خط سمت به بازار در ها قیمت چنگال اندروز صحیح ترسیم وجود با که است زمانی “چنگال اندروز” از اول استفاده روش )1

 تواند می رسد نمی چنگال اندروز داخل میانی خط به قیمت که مساله این. دارند حرکت پایینی بال اطراف صعودي روند در و باالیی بال اطراف نزولی روند در
 حال در خط آن حول قیمت که باالیی یا پایینی بال اینکه احتمال رو این از باشد فعلی حالت در بازار جاري روند قدرت تضعیف از اي نشانه

   .است محتمل بسیار شود شکسته است نوسان
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سیگنالی براي فروش و  ضعیف بودن بازار دلیل برهر گاه چنگال اندروز صعودي بوده و قیمت بتواند خط موازي پایینی چنگال اندروز را بشکند  :قاعده اول فروش 

 .است
  .شد فروش معامله وارد توان می پایینی بال خط شدن شکسته با که دهد می نشان صعودي چنگال اندروز یک براي را معامله به ورود اول حالت از اي نمونه زیر شکل
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ی براي خرید هر گاه چنگال اندروز نزولی بوده و قیمت بتواند خط موازي باالئی چنگال اندروز را بشکند دلیل بر قوت بازار براي صعود بیشتر و سیگنال :قاعده اول خرید 
 .خرید شد معامله وارد توان می باالئی بال خط شدن شکسته با که دهد می نشان نزولی چنگال اندروز یک براي خرید را معامله به ورود اول حالت از اي نمونه زیر شکل.است
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 قیمت پیشروي از و شود می حمایت خط یک به تبدیل قیمت براي میانی خط که گیرد می قرار معامله به ورود براي استفاده مورد زمانی چنگال اندروز از دوم استفاده قاعده 
  )سیگنال خرید.(کند می جلوگیري میانی خط زیر به صعودي و نزولی روند
 بال که است زمانی تا کردن صبر داشته ، را حمایت حکم چنگال اندروز میانی خط که وضعیتی چنین مشاهده خرید در روند نزولی با معامله به ورود براي بهینه حالت اگرچه
  .اما در روند هاي صعودي با اطمینان بیشتري میتوان وارد معامله خرید شد.شود شکسته باالیی
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  خطوط ماشه اي اندروز 
در شکل بعد یک .یک نام مناسب براي این خطوط ، خطوط ماشه اي است.اندروز خطوط ترسیم شده در شکل بعد را مورد استفاده قرار داد ، ولی براي آن نامی انتخاب نکرد

اضافه شده که با رنگ قرمز  "وکار"دو خط دیگر نیز به نمودار بانک کار آفرین .ترسیم شده است را مشاهده می کنید  A  ،B  ،Cچنگال اندروز که با استفاده از نقاط محوري 
  .نامیده می شود خط ماشه اي باالییاین خط .را در روندهاي نزولی بیکدیگر متصل می کند  Cو  Aیکی از این خطوط خطی است که نقاط محوري .نمایش داده شده است
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این خط خط ماشه اي پایینی .را به یکدیگر وصل کرده است Cو  Aخط قرمز رنگ دوم خطی است که دو نقطه  "فملی" ملی صنایع مس ایرانودار بعدي متعلق به شرکت در نم
  .نام گرفته است خط ماشه اي پایینیدر روشهاي معامالتی مختلفی برخورد با این خطوط می تواند سیگنال خرید یا فروش صادر کند و به همین دلیل این خط .نام دارد
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  .صادر می شود سیگنال فروشدر یک چنگال صعودي هر گاه قیمت نتواند به خط میانه برسد و با حرکت به سمت پایین خط ماشه اي پایینی را بشکند  :قاعده فروش 
و  A Bدر این نمودار یک چنگال صعودي با استفاده از نقاط .را نشان میدهد مبارکه اصفهانفوالد این نمودار قیمت سهام شرکت .در نمودار زیر مثالی از این قاعده دیده می شود

C از نقطه محوري .و یک خط ماشه اي پایینی رسم شده استC   قیمت صعود کرده است ولی نتوانسته از خط میانی عبور کند و و مجددا با نزول خط موازي پایینی چنگال را
سیگنال فروش براساس .این شکست می تواند یک سیگنال فروش اولیه یا هشداري براي احتمال وقوع سیگنال فروش قوي تر با شکست خط ماشه اي پایینی باشد.شکسته است

  .می شود قواعد فوق صادر
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و خط ماشه اي  Cو  A  ،Bرا نشان می دهد که در آن یک چنگال صعودي براساس سه نقطه محوري  "وغدیر" غدیرنمودار بعدي روند قیمت سهام شرکت سرمایه گذاري 
وقتی قیمت از خط موازي پایینی چنگال نیز .مجددا نزول نموده استصعود کرده ولی نتوانسته در برخورد با خط میانه از آن عبور کند و Cقیمت از نقطه .پایینی ترسیم گردیده است

  .و وقتی قیمت توانست خط ماشه اي پایین را بشکند این سیگنال فروش صادر می شود.عبور نماید انتظار صدور سیگنال فروش می رود
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  .ددر یک چنگال نزولی هر گاه قیمت نتواند به خط میانه برسد و با حرکت به سمت باال خط ماشه اي باالئی را بشکند سیگنال خرید صادر می شو :قاعده خرید 
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نزول   Cنقطه محوري  قیمت پس از.نشان میدهد  Cو  A  ،Bنمودار زیر روند تغییرات قیمت جهانی نفت را همراه با یک چنگال نزولی رسم شده براساس سه نقطه محوري 
با صعود قیمت و شکستن خط موازي باالیی چنگال هشدار نزدیک بودن سیگنال خرید و با شکست خط .کرده ولی نتوانسته به خط میانه برخرود کند و مجددا صعود نموده است

  .رید صادر می شودخماشه اي سیگنال قطعی 

  

http://abcbourse.ir/


 Technical Analysis  -تحلیل تکنیکال                    
 

 

  

http://abcbourse.ir/


 Technical Analysis  -تحلیل تکنیکال                    
 

 

  

  

  

http://abcbourse.ir/


 Technical Analysis  -تحلیل تکنیکال                    
 

 

178 

  

  خط میانه کوچک

فقط تفاوت این دو این است که خط میانه .ترسیم خط میانه کوچک مطابق خط میانه عادي انجام می شود.توسط آندروز خط میانه کوچک نام داردخط روند بعدي معرفی شده 
جو براي سیگنال هدف از ترسیم خط میانه کوچک جست.در شکل بعدي یک خط میانه کوچک نمایش داده شده است.کوچک با استفاده از نقاط محوري کم فاصله انجام می گیرد

سیگنال خط میانه کوچک می تواند به تنهایی مورد استفاده قرار بگیرد .یک خط میانه کوچکتر اغلب قبل از خط میانه بزرگتر سیگنال صادر می کند.مرتبط با خط میانه بزرگ است
  .عد خرید و فروش در خط میانه کوچک مطابق خط میانه نرمال استقوا.یا به عنوان هشداري براي نزدیک بودن سیگنال خط میانه بزرگتر مورد استفاده قرار گیرد
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 Fو  D ، Eو چنگال کوچک با استفاده از نقاط   C و A  ،Bیک چنگال با استفاده از نقاط محوري .را نشان می دهد جهانی گاز طبیعی در تایم فریم روزانهنمودار باال روند قیمت 
این به این معنی است که چنگال کوچک همراه با یک چنگال بزرگتر مورد .در اینجا هدف استفاده از چنگال کوچک جستجو براي سیگنال چنگال بزرگتر است.ترسیم شده است

این حالت به معنی ضعف قیمت و لزوم .بور کندبه سمت خط میانه حرکت نموده ولی نتوانسته از خط میانه ع Cدر این چنگال کوچک قیمت از نقطه .استفاده قرار می گیرد
محلی که در شکل با فلش قرمز .بنابراین معامله گر می تواند از چنگال کوچک براي دریافت هشدارهاي اولیه فروش یا خرید استفاده نماید.هشیاري براي سیگنال فروش است
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ی است که قیمت توانسته خط پایینی موازي چنگال موچک را بشکند و یک هشدار اولیه فروش افقی نشان داده شده است محدوده سیگنال کوچک فروش نامیده می شود محل
  . می توان هنگام صدور این سیگنال نسبت به فروش سهم اقدام نمود و یا براي دریافت سیگنال قوي تر فروش از چنگال بزرگتر منتظر ماند.صادر کند

  

  خطوط هشدار
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در نمودار زیر دو خط هشدار .فاده از خطوط موازي باالئی و پایینی ، خطوط دیگري نیز به موازات آنها ترسیم نمود که خطوط هشدار نامیده شدآندروز پس از ترسیم چنگال با است
  ي چنگال استفاصله هر یک از خطوط برابر فاصله خط میانه با خطوط مواز.به صورت خط چین به موازات هر یک از خطوط پایینی و باالئی چنگال ترسیم شده است
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هنگامی که قیمت بال پایینی چنگال نزولی را شکسته است .ترسیم شده استودار یک چنگال بزرگ در این نم.را نشان می دهد مک دونالدنمودار بعدي روند قیمت سهام شرکت 
موازات بال پایینی چنگال رسم شده است تمایل به بازگشت که به  2و  1هشدار  وطقیمت در برخورد با خطپس از آن مشاهده می شود که .ر می شودسیگنال فروش صاد

  .را ایفا نموده و روند نزولی را به صعودي تبدیل می کند )بازدارنده از افت( سطح حمایتهشدار به عنوان نقش  خطوط.دارد
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 یمـترس A,B,C   ريمحو نقطه سه از دهستفاا با باالئی ارهشد خط   پنج و لاـچنگ یک. هدد می ننشا را  Honeywell International  شرکت مسها قیمت یرز دارنمو
 و  دوم اردـهش خط و  اول ارهشد خط با   ردوـبرخ در قیمت یشافزا. ستا قیمت رتقد ههندد ننشا که برسد میانه خط به نستهانتو قیمت    C  هـنقط از سـپ. تـسا هدـید

  .است آورده دبوجو سقف ريمحو طنقا     سوم و خط هشدار پنجم اردـهش ط
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 هشد ترسیم دارنمو ینا در A,B,C   ريمحو نقطه سه از دهستفاا با ارهشد خط یک و   لاـچنگ یک. هدد می ننشا  را Altria Group    شرکت مسها هفتگی قیمت يبعد دارنمو
   استمرار می یابد 1و بال چنگال را می شکند و تا خط هشدار  تـسا هـیافت مهادا  لچنگا پائینی ازيمو خط تا  A محوري    نقطه از پس هشد تشکیل لیونز جمو   ینـلاو. تـ

  .روند صعودي و بازگشت قیمت آغاز می گردد  ،نقطه ینا در   فـک یک تشکیل از پس و ستا دهکر اپید مهادا  پائینی ارهشد خط تا لیونز جمو مین
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 نقطه سه از دهستفاا با ارهشد خط چند و روزندآ لچنگا یک دارنمو . ماهه نشان می دهد 10نمودار بعدي تغییرات قیمت سهام شرکت سنگ آهن گل گهر را در یک بازه زمانی
به عنوان نقاط محوري بازدارنده از  اردـهش خط 4 سپس .شکند، بال باالئی چنگال را می  دهکر دصعو D میانه خطتا  قیمت C   نقطه از پس. ستا  هدـش یمـترس  A,B,C  ريمحو

 .که نقاط محوري سقف را ایجاد کرده اند  رشد به موازات بال باالئی چنگال رسم شده است
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در پنجره .بروید ویژگی هابر روي چنگال اندروز کلیک کرده و به قسمت  5براي استفاده از خطوط هشدار اندروز در پالتفرم متاتریدر 
در ستون .را تایپ نمائید 4و  3،  2،  1سطوح اعداد پیش رفت را پاك نموده و در قسمت سطح به ترتیب اعداد  tabویژگی ها در 

  .را درج نمائید.... و  1توصیف می توانید خطوط هشدار 
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  الگوي نوسان انبساطی
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این الگو هنگامی .این الگو الگوي نوسان انبساطی است که در شکل زیر نمایش داده شده است.یش درج نمایدفقط یک الگو آنقدر براي آلن اندروز مهم بود که آنرا در آموزشها
 Cو  Dپس از آن نیز نوسان بین نقاط .است B و Aبزرگتر نوسانات بین نقاط  C و Bدر نمودار زیر نوسان بین نقطه .شکل میگیرد که نوسانات قیمت به مرور بزرگتر می شود

آندروز معتق بود وقتی چنین الگویی پدید می آید بازار ناپایدار می شود و در آینده اي نزدیک یک شکست قوي به سمت .بزرگترین نوسان است D و  Eبزرگتر و نوسان بین نقاط 
  .پایین خواهد داشت

 

این الگو نشان می .ي سقفی است که معموال در بازارهاي با تحرك باال صورت می پذیرداین الگو یک الگو.مثالی از الگوي انبساطی آندروز در نمودار بعدي نشان داده شده است
 .خط چین روي نمودار نوساناتی که این الگو را تشکیل داده اند نمایش می دهد.دهد که بازار ناپایدار بوده و بزودي یک شکست رخ خواهد داد
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 ینا. یدآ می پدید باال ربسیا كتحر با هائی زاربا در معموال که ستا سقفی  يوـلگا کـی وـلگا نـیا. تـسا هدـش داده ننشا بعد شکل در روزندآ نبساطیا ننوسا يلگوا از مثالی
 قبلی لیونز ننوسا از نیز لیونز ننوسا هر  و ستا گترربز قبلی ديصعو ننوسا از ديصعو ننوسا هر. داد هداخو رخ شکست یک وديبز و هشد ارناپاید زاربا  هـک دـهد می ننشا لگوا

 ستا همدآ  دـپدی یـلونز ندرو لگوا ینا تشکیل از پس و ستا گرفته شکل تمد بلند میانه خط یک یرز که یابد  یـم يترـبیش همیتا نجاآ از لگوا ینا. باشد می گترربز
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   لعملا عکس و عمل اول روش

   .آورد بدست رالد نمیلیو یک نداتو می باشد مسلط روش همین   هـب طـفق رـگ هـمعامل کـی گرا که دنمو می نبیا دخو شیزموآ يها دوره و ها رسمینا در روزندآ 

   يمرکز خط ترسیم:  اول مگا 

 خط بنتخاا روش ینا از دهستفاا ايبر مگا لیناو. لعملا عکس   طوـخط و لـعم طوـخط ، يمرکز خط. نماید می دهستفاا خط عنو سه از لعملا عکس و عمل روش 
 پائینی یا باالئی طخطو از یکی   دـناتو یـنم يمرکز خط. باشد رهمحو چند ندرو خط یک یا ندرو خط یک ، میانه خط یک نداتو می   يزـمرک طـخ. تـسا مناسب يمرکز
  A,B  ريمحو نقطه دو از دهستفاا   اـب میانه طـخ کـی دارنمو ینا در. هدد می نمایش روزانه مانیز بچورچا در  نوکیا رکتـش مسها یرز دارنمو. باشد ارهشد طخطو یا لچنگا

   .ستا هیددگر بنتخاا يمرکز خط انبعنو و هشد ترسیم
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   عمل طخطو ترسیم:  دوم مگا

 متـقس عمل. دارد لعملیا عکس عملی هر که ستا ینا مالی يها زاربا در لعملا   عکس و عمل ردمو در روزندآ نقانو. ستا هیددگر ترسیم قبلی دارنمو سساا بر نیز بعد دارنمو 
 شکل عمل روزندآ نظر به. پیوست هداخوعوـقو هـب يزـمرک خط سترا سمت در لعملا عکس و پیوسته عبوقو گذشته در که ستا يمرکز   طـخ پـچ متـس

 خط مشابه شیب با عمل طخطو   .دبو هداخو يمرکز خط سترا سمت در تیآ لعملا عکس   اـب تگیـبسوا داراي يزـمرک طـخ پـچ سمت در گرفته
 خط و کف   ريمحو نقطه یک 1 رهشما عمل خط یرز دارنمو در. کنند می لمس را قیمت سقف یا کف ريمحو   هـنقط کـی و وندـش یـم یمـترس آن تـسرا متـس در و يمرکز
  .ستا هشد داده نمایش   داروـنم در حوـضو هـب هـک دـنا دهرـک سـلم را سقف ريمحو نقطه یک 2 رهشما عمل
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   لعملا عکس طخطو ترسیم:  مسو م

 ، 1 رهشما لعملا عکس خط ترسیم ايبر. نمایند می ترسیم قیمت هیندآ   ايرـب چوبیراـچ لـلعما سـعک طوـخط هـک حالی در هندد می ننشا را قیمت گذشته عمل طخطو
 لعملا عکس خط. دشو می سمر سترا سمت   در یـلو يزـمرک خط از فاصله همین با لعملا عکس خط سپس و يگیر ازهندا یک رهشما عمل خط   و يزـمرک طـخ بین فاصله

 و ستا گرفته ارقر لعملا   سـعک و لـعم طخطو مرکز در يمرکز خط. یابد می را دخو معنی يمرکز خط منا که جاست ینا   در. ددرـگ یـم ترسیم ترتیب همین به هم 2 رهشما
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  دـنا هدـش مـسر يزـمرک خط دلمعا شیب با که را لعملا عکس خط دو و عمل خط دو یرز دارنمو  در. تـسا يمرکز خط به نسبت عمل خط یک قرینه لعملا عکس خط 
   .نمائید می همشاهد

  

 همشاهد. ستا هشد تشکیل  C,D     کف  ريمحو نقطه دو 1 رهشما لعملا عکس   طـخ لوـط در هـک دـکنی همشاهد. ستا اشرکت نوکی قیمت قبلی دارنمو مهادا یرز دارنمو
 گرفته شکل آن متناظر لعملا عکس خط روي ريمحو   هـنقط دو د،بو هشد ترسیم ريمحو نقطه دو سساا بر تنها که 1 رهشما عمل خط به نسبت لعملا   سـعک در دـکنی
 ردمو يرمحو نقطه یک   هـب بتـنس لـلعما عکس در که ستا هشد تشکیل 2 رهشما لعملا عکس خط روي F,E  کف ريمحو   هـنقط دو هـچگون هـک دـببینی همچنین. ست
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 طنقا تشکیل به   رـمنج دـناتو می ريمحو نقطه هر که ستا ارستوا صلا ینا بر روزندآ لعملا عکس و عمل ممفهو   .ستا همدآ پدید ، 2 رهشما ريمحو خط ترسیم در دهستفا
  دبو هداخو لعملا عکس طخطو روي ريمحو طنقا تشکیل   لاـنبد هـب ، لاـنبد هـب روش، نـیا هـب دـمعتق گر معامله یک ینابنابر. دشو لعملا عکس ريمحو

  

http://abcbourse.ir/


 Technical Analysis  -تحلیل تکنیکال                    
 

 

 هشد دهستفاا يمرکز خط یک انعنو   هـب میانه خط یک. دـهد یـم ناـنشدر نمودار سهام شرکت اپل را  لـلعما سـعک و لـعم اول روش دبررکا از دهسا لمثا یک يبعد شکل
. ستا   يزـمرک خط به نسبت عمل خط قرینه نیز لعملا عکس خط. ستا هیددگر سمر يمرکز خط مشابه   یبـش اـب وو سقف  فـک ريوـمح نقطه یک از دهستفاا با عمل خط

  . ستا هشد تشکیل   لـلعما سـعک طـخ از تـقیم روـعب از سـپ سقف ريمحو نقطه یک چگونه که کنید همشاهد
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 باـنتخا روش نـیا از دهستفاا در مقد لیناو. هدد می ننشا سهام شرکت مایکروسافت قیمت از دهستفاا با را روزندآ لعملا عکس و عمل اول روش دبررکا از مثالی یرز دارنمو
 بر سمما و يمرکز خط با ويمسا شیب با عمل خط پنج سپس. ستا گرفته   اررـق دهستفاا ردمو يمرکز خط انعنو به میانه یک لمثا ینا در. ستا مناسب   يزـمرک طـخ کـی

 شیب با نیز لعملا عکس طخطو. باشند هشد ترسیم   يزـمرک طـخ از قبل يها قیمت بر مبتنی همگی باید عمل طخطو. ندا هشد سمر يمرکز خط چپ   متـس ريمحو طنقا
 اي نقطه ، 1 رهشما العملسـعک طـخ به ردبرخو با قیمت لمثا ینا در. نددگر می ترسیم يمرکز خط به نسبت متناظر عمل   طـخ اـب ويمسا فاصله با و يمرکز خط ويمسا
 همشاهد   پسـس .عمل این رفتار به صورت نقطه محوري مقاومتی بوده است که مبدل به عکس العمل حمایتی شده است.تـسا تهـبرگش باال متـس هـب و داده کیلـتش    ريمحو
انتظار  5در عکس العمل شماره .عکس العملهاي متناظر با خطوط عمل را نشان میدهد 4و  3،  2 رهماـش لـلعما سـعک طـخ به ردبرخو با دخو مسیر مهادا در قیمت که دشو می

  .می رود دوران نزولی سهم پایان پذیرد
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   لعملا عکس و عمل دوم روش

   يمرکز خط سمر:  اول مگا 

 يبعد تصفحا در لعملا عکس و عمل طخطو. ستا لعملا عکس طخطو  لـمح ینـتعی تباـمحاس و لـعم طخطو ادتعد در لعملا عکس و عمل دوم و اول يها روش وتتفا 
 بـمناس يزـمرک طـخ باـنتخا زـنی لعملا عکس و عمل دوم روش از دهستفاا در مگا لیناو  .کنیم می تشریح را يمرکز خط سمر فعال و گیرند  یـم اررـق یـسربر ردوـم
 دـناتو یـنم يزـمرک خط. باشد رهمحو چند یا دهسا ندرو خط یک  ،هـمیان طـخ کـی دـناتو می يمرکز خط ینابنابر. ستا نیکسا روش دو ینا در يمرکز خط بنتخاا  .تـسا

 می همشاهد لمثا یک انبعنو  "فاراك"  امالتیـمع داـنم با ماشین سازي اراك  شرکت مسها قیمت یرز دارنمو در. باشد ارهشد طخطو یا روزندآ  لاـچنگ ازيوـم طوـخط از یـیک
 ردمو يبعد  فحهـص هـس در لـلعما سـعک و لـعم دوم روش يزـمرک خط انعنو به ندرو خط ینا. ستا هشد    یمـترس فـک هـب قفـس از دـنرو خط یک دارنمو ینا در. دشو

  .گرفت هداخو ارقر دهستفاا
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   عمل خط سمر:  دوم مگا

 خط چپ سمت در باید عمل خط. نددگر می ترسیم خط همین سساا   رـب لـلعما عکس طخطو متما و دشو می سمر عمل خط یک تنها لعملا عکس و عمل دوم روش در 
 چرخه یخیرتا رمعیا لعملا عکس و عمل   طوـخط لهـفاص. کند رعبو نیز کف یا سقف ريمحو نقطه یک از باید عمل خط ینا. دشو ترسیم آن   اـب ويمسا شیب با و يمرکز
 طخطو ترسیم   و ماشین سازي اراك   رکتـش مهاـس رـیز داروـنم در. تـگرف هداخو ارقر دهستفاا ردمو هیندآ در لعملا  سـعک طوـخط یمـترس ايرـب راـمعی نـیا. دشو می هنامید
   .ستا هشد داده نمایش آن روي لعملا عکس و عمل
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   لعملا عکس خط سمر:  مسو م

 ياـمبن لـعم خط و يمرکز خط بین فاصله. دگیر می ارقر دهستفاا ردمو  لـلعما سـعک طوـخط یمـترس و محاسبه ايبر عمل خط یک تنها لعملا عکس و عمل دوم روش
 ترسیم آن سترا سمت در لیو شتهدا يمرکز   طـخ هـب بتـنس لـعم طـخ ويمسا اي فاصله لعملا عکس خط لیناو. باشد می لعملا عکس طخطو   یمـترس ايرـب تباـمحاس

 قاصله برابر سه مسو   لـلعما سـعک خط فاصله ترتیب همین به و ستا دوم لعملا عکس خط فاصله برابر دو يمرکز خط   هـب بتـنس دوم لـلعما سـعک خط فاصله. دشو می
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 رـب یناابرـبن. دوـب دـهاخو يبعد لعملا عکس خط با لعملا عکس خط هر بین فاصله با برابر   لـعم طـخ اـب يمرکز خط بین فاصله قعوا در. باشد می اول لعملا عکس خط
   ساـ

 يمرکز خط از عمل خط فاصله ويمسا و برابر هم با نهاآ تمامی فاصله که   دوـنم سمر هیندآ در لعملا عکس طخطو اهلخود ادتعد به انتو می لعملا عکس و عمل دوم روش
   .هستند شیب هم يمرکز   طـخ اـب یـهمگ و تـ
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 هدـید داروـنم نپایا تا قیمت حرکت دارنمو ینا در. ستا همدآ در نمایش به هشد   یمـترس لـلعما عکس طخطو دعملکر و قبل صفحه دارنمو در قیمت حرکت مهادا يبعد دارنمو در
 یکدنز با قیمت که کنید همشاهد. داد ارقر توجه ردمو را زاربا   دـبای ،دـسر یـم لـلعما عکس طخطو لیاحو به قیمت قتیو ،لعملا عکس و عمل دوم روش سساا   رـب. دوـش یـم

. ستا داده شکل را B   کف ريمحو نقطه دوم لعملا عکس خط لیاحو   در و دهنمو ولنز قیمت سپس. ستا داده تشکیل را  A  سقف ريمحو   نقطه اول لعملا عکس خط به نشد
 که هدد می ننشا لمثا ینا .مجددا روند بازار تغییر می کند Dو در نقطه محوري  ستا آورده دبوجو را C  سقف ريمحو نقطه مسو لعملا عکس   طـخ یکیدنز در قیمت نهایتا
  ستا دهبو قیمت تیآ يها چرخه ردمو در وتقضا ايبر خوبی رمعیا يمرکز خط تا عمل خط   لهـفاص
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   هلغزید ندرو خط
 دوـش یـم یمـترس تـثاب ريمحو نقطه چند یا دو از دهستفاا با رفمتعا ندرو خط   دـنیامید که رهمانطو. ستا روزندآ ندرو خط يها روش صخا يها اربزا از یکی هلغزید ندرو خط 

 به شلغز قابل و وعشر ندرو خط ازيمو خط یک هلغزید   دـنرو طـخ. ددرـگ یـم یمـترس هـمیان طـخ اـی رهمحو چند یا ديعا ندرو خط یک شلغز با هلغزید   دـنرو طـخ یـلو
 به لیونز یا ديصعو ندرو یک پائینی   اـی االئیـب ودهدـمح ینـتعی ايرـب نداتو می نیز و دگیر ارقر دهستفاا ردمو لکانا تشکیل ايبر نداتو   یـم هدـلغزی ندرو خط. ستا آن ازاتمو
. رود   یـم رشما به وعشر ندرو خط و ستا ريمحو نقطه چند لیونز ندرو خط یک نگر پر ندرو  خط. هدد می ننشا    را  موتوروال  شرکت مسها قیمت یرز دارنمو   .دشو گرفته رکا

 ودهمحد یک هلغزید ندرو خط ینا. ستا هشد گرفته رکا به قیمت ودهمحد لکانا تعیین   روـمنظ هـب و وعرـش دـنرو خط ازاتمو به که ستا اي هلغید ندرو خط تر کمرنگ ندرو خط
   .دبو هداخو اربرقر نهمچنا لیونز ندرو ،بشکنند را خط   نـیا دـنا تهـنسانتو ديعوـص يها حرکت که قتیو تا و ستا تمد هکوتا ديصعو يها حرکت ايبر   يکثرادـح
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 د،وـش یـم هاهدـمش شکل در که يتر کمرنگ خط دو. ستا لیونز رهمحو چند ندرو خط   کـی گـنر رـپ خط. کنید می همشاهد سرمایه گذاري سایپا را   مسها قیمت یرز شکل
 یـم خصـمش را لیونز تمد هکوتا يها حرکت ودهمحد هلغزید   طوـخط نـیا. دـنا هدـش مـسر )گـنر رـپ ( وعشر ندرو خط ازاتمو به که هستند اي هلغزید ندرو   طوـخط

  دبو هداخو معتبر لیونز لکانا ینا ،کند می حرکت لکانا ینا ودهمحد   در تـقیم هـک یـقتو اـت. دـنماین
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 خط دو. ستا   هـگرفت اررـق دهتفاـسا ردوـم وعشر خط انعنو به که ستا رهمحو چند ندرو خط یک   نگر پر خط. دـکنی می همشاهد را پتروشیمی خارك  مسها قیمت یرز شکل
 ندرو ینا در قیمت   تنوسانا ايبر ودهمحد یک که ندا هشد سمر اي گونه به هلغزید طخطو ینا. ندا هشد   مـسر وعرـش طـخ ازاتوـم هـب که هستند اي هلغزید طخطو تر کمرنگ

   .دبو هداخو برجا پا ديصعو ندرو کند حرکت   ودهدـمح ینا در قیمت که مانیز تا و ندا دهنمو مشخص ديصعو
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   ندرو طخطو از دهستفاا جدید روش پنج

   روزندآ لچنگا سساا بر معامله در جدید روش لیناو 
    خرید یطاشر 
 در تـقیم رتقد از اي نشانه ، شکست را لچنگا باالئی ازيمو خط و ادند   ماـنجا لکانا درون به توجهی قابل حرکت قیمت گرا. کنید سمر لیونز دار شیب روزندآ لچنگا یک 

   .ستا همدآ دبوجو خرید   ايرـب بیـمناس تـفرص روز،دـنآ لاـچنگ ونبیر در کامل لکند یک تشکیل رتصو در و ستا هشد   اردـپدی ديعوـص تـحرک
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 می همشاهد. ستا هشد سمر A,B,C  ريمحو نقطه سه از دهستفاا با لیونز   روزدـنآ لاـچنگ کـی. ستا هشد داده یشنما "وکار" دنما با بانک کارآفرین قیمت دارنمو یرز شکل

 تشکیل با و ستا قیمت رتقد ههندد ننشا حالت   نـیا. دـکن یـط را میانه خط و باالئی ازيمو خط بین فاصله سطو تا نستهانتو حتی قیمت C   ريمحو   هـنقط از سـپ که کنید
  .تسا هشد داده ننشا محدوده خرید   عالمت با شکل در لسیگنا ینا. دشو می درصا خرید   لیگناـس االئیـب ازيوـم طـخ از االترـب لدـکن یک
   وشفر یطاشر
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 و قیمت ضعف از اي نشانه ، شکست را لچنگا پائینی ازيمو خط و ادند منجاا   لاـکان درون هـب وجهیـت لـقاب تـحرک قیمت گرا. کنید سمر ديصعو دار شیب روزندآ لچنگا یک 
   .دشو می تایید وشفر   ايرـب بیـمناس تـفرص روز،دـنآ لاـچنگ ونبیر در کامل لکند یک تشکیل رتصو در و ستا هشد   اردـپدی یـلونز حرکت

 یـیکدنز در تـقیم. تـسا هدـش ترسیم A,B,C  ريمحو نقطه سه از دهستفاا   اـب روزندآ لچنگا یک. هدد می ننشا را   "خساپا"  دنما با سایپا   شرکت مسها قیمت يبعد دارنمو 
 وشفر لسیگنا دشو بسته و تشکیل ازيمو خط ینا پائین   لدـکن کـی قتیو. ستا ديصعو حرکت در قیمت دنبو ضعیف ههندد ننشا که ستا دهکر حرکت   ائینیـپ ازيوـم طـخ

  ستا هشد درصا
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پس از  قیمت. ستا هشد سمر  A,B,C  ريمحو نقطه سه از دهستفاا با   روزدـنآ لچنگا یک. هدد می ننشا را  WMT   دنما با  Wal-Mart Stores   مسها قیمت يبعد دارنمو
 از رجخا در لکند   یک که قتیو. ستا دخو ديصعو حرکت در قیمت ضعف ههندد ننشا که ستا دهکر حرکت پائینی   ازيوـم طـخ لوـط در دتیـم ايبربرخورد با خط میانه 

  ستا هشد درصا وشفر لسیگنا د،شو بسته و تشکیل لچنگا
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   روزندآ لچنگا سساا بر معامله در جدید روش میندو
 هنحو سساا بر دو هر مسو و دوم يها روش. کنند می درصا خوبی ربسیا   ياـه لسیگنا ندرو ربکا روزندآ لچنگا میانه خط با اههمر هگا هر که نددار دجوو ديمتعد يلگوهاا 

   .ندا هشد حیاطر میانه خط   لیاحو در قیمت حرکت
   خرید یطاشر 
   .ستا هشد درصا خرید لسیگنا یک ،کند   شـجه باال سمت به سریع حرکت یا فشکا یک با سپس و یابد کاهش میانه خط لیاحو به قیمت گرا 
   وشفر یطاشر 
   .ستا هشد درصا وشفر لسیگنا یک ،کند طسقو   ائینـپ متـس هـب ریعـس تـحرک اـی فکاـش یک با سپس و کند دصعو میانه خط لیاحو به قیمت گرا 

  
 از تـقیم که دشو می همشاهد و هشد سمر A,B,C   ريمحو نقطه سه از دهستفاا   با روزندآ لچنگا یک. ستا هشد داده ننشا   Chevron Corp  مسها قیمت يبعد دارنمو در

 سمت به فشکا یک با نهایتا و داده منجاا میانه خط لیاحو   در اي یهـحاش تاـحرک دتیـم ايرـب سپس. ستا دهکر حرکت میانه خط سمت به ديصعو حرکت   کـی اـب C   هـنقط
   .دبو هداخو آن   از تر پائین حتی و پائینی ازيمو خط آن قیمتی فهد که کند می درصا وشفر ايبر مناسب لسیگنا   کـی تـحال نـیا. ستا دهکر حرکت پائین
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   روزندآ لچنگا سساا بر معامله در جدید روش سومین 
   خرید یطاشر 
   .ستا هشد درصا وشفر لسیگنا یک ،هددتشکیل )  spike( میخ   کـی میانه خط به ردبرخو با دخو دصعو مسیر در قیمت گرا. کنید سمر ديصعو روزندآ لچنگا یک 
   وشفر یطاشر 
   .ستا هشد درصا خرید لسیگنا یک ،هدد تشکیل  )  spike(میخ    کـی هـمیان طـخ هـب ردبرخو با دخو ولنز مسیر در قیمت گرا. کنید سمر لیونز روزندآ لچنگا یک 
 قیمت C   نقطه از   سـپ. ستا هشد ترسیم  A,B,C  ريمحو نقطه سه   از دهتفاـسا اـب روزندآ لچنگا یک. هدد می ننشا را  "پسهند"  دنما با الستیک سهند مسها قیمت يبعد دارنمو 

 حرکت پائین سمت به میخ یک تشکیل با و داده ننشا سریع کنشوا یک میانه خط با ردبرخو  از سـپ تـقیم.  تـسا دهرـک تـحرک میانه خط سمت به ديصعو حرکت یک در
 مناسب سیگنالی ضعیتیو چنین. ستا گرفته ارقر لیونز جهت در و   هدـش دصعو ايبر قیمت ژينرا تخلیه باعث میانه خط با ردبرخو که هدد می ننشا حالت ینا. ستا   دهرـک

   .نماید می درصافروش  جهت
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. تـسا هشد ترسیم  A,B,C  ريمحو نقطه سه از دهستفاا با لیونز روزندآ   لاـچنگ کـی. دـهد یـم ننشا را  "ونفت"  دنما با سرمایه گذاري صنعت نفت   مسها قیمت يبعد دارنمو
 دهکر حرکت باال سمت به دامجد و دهنمو لمس   را هـمیان طـخ spikeیک تشکیل با سپس و دهکر زغاآ را باالئی ازيمو خط لطو در لیونز حرکت یک    C  هـنقط از سـپ تـقیم

   .دشو می بمحسو خرید لسیگنا یک و   تـسا قیمت دصعو ههندد ننشا حرکت ینا. ست
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  استوکستیک سساا بر ينوسانگیر يتژاسترا – میانه خط
 هـگرفت خدمت به را کند ستوکستیکا رندیکاتوا و میانه خط دبررکا از ترکیبی   روش نـیا. تـسا هـیافت توسعه ستینآ مالی وهگر در که ستا ينوسانگیر روش یک تیآ يتژاسترا 
 کهرهمانطو   .ندا هشد گرفته نظر در هیجانی وشفر 20 از کمتر یردمقا و هیجانی   دـخری 80 از االترـب یرداـمق و هدـش دهتفاـسا اي دوره14 ستوکستیکا از روش ینا در.. تـسا
 نبیا ستوکستیکا ريتئو   .نماید می لمس را خط ینا اردمو% 80 در قیمت و دشو می سمر   رـخیا ريمحو نقطه سه سساا بر میانه خط که دارد می رظهاا میانه خط ريتئو یدیمد

  نقطه یک سدر می 20 از کمتر ودهمحد به که قتیو و سقف نقطه یک سدر می 80 يباال ودهمحد   هـب تیکـستوکسا یـقتو ،تـجه وندـب و انیـنوس يها زاربا در که کند می
 االئیـب لاـحتما اـب را آور دوـس معامله قابل ريمحو طنقا نداتو می ريتئو دو ینا ترکیب   .نیست دقصا دار ندرو يها زاربا در ريتئو ینا که کنید توجه. دگیر می شکل کف 

   .هدد   خیصـتش
  خرید یطاشر 
   .نمائید سمر ريمحو نقطه سه از دهستفاا با لیونز میانه خط یک: اول مقد 
   .نمائید نصب رتچا روي را کند ستوکستیکا رندیکاتوا: دوم مقد 
   .هدد نمایش را هیجانی وشفر یطاشر ستوکستیکا   ناـهمزم و دـنمای ردوـبرخ هدـش مـسر هـمیان خط به و دهکر ولنز قیمت تا کنید صبر: مسو مقد 
   .دنمو هداخو برگشت   تـقیم داـیز لاـحتما هـب نوـچ ویدـش دـخری معامله وارد شد اربرقر قفو یطاشر گرا: رمچها قدم 
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 رندیکاتوا.  ستا هشد سمر A,B,C   لیونز ريمحو نقطه سه از دهستفاا با لیونز میانه   طـخ یک. نمائید می مالحظه رالیزینگ خودروي غدیر  شرکت مسها قیمت قفو دارنمو در
 وشفر و 20 از کمتر ودهمحد وارد نیز ستوکستیکا رندیکاتوا   ناـمز همین در. ستا دهنمو ردبرخو میانه خط بهقیمت  D   نقطه در و هشد نصب رتچا روي نیز   تیکـستوکسا

 از باالئی لحتماا با يبعد ديصعو ننوسا   وعشر تا آن ارينگهد و خرید معامله به ورود یطاشر ینا در. ستا هشد همافر يتژاسترا ینا طبق   دـخری یطارـش هـکلی و هشد هیجانی
  .ستا اههمر موفقیت

  وشفر یطاشر
   .نمائید سمر ريمحو نقطه سه از دهستفاا با ديصعو میانه خط یک: اول مقد 
   .نمائید نصب رتچا روي را کند ستوکستیکا رندیکاتوا: دوم مقد 
   .هدد نمایش را هیجانی خرید یطاشر ستوکستیکا   ناـهمزم و دـنمای ردوـبرخ هدـش مـسر میانه خط به و دهکر دصعو قیمت تا کنید صبر: مسو مقد 

   .دنمو هداخو برگشت   تـقیم داـیز لاـحتما هـب نوـچ شوید وشفر معامله وارد شد اربرقر قفو یطاشر گرا: رمچهاقدم 
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.  تـسا هدـش مـسر A,B,C   یـلونز ريوـمح هـنقط هـس از دهتفاـسا اـب ديعوـص هـمیان   طـخ کـی. دـنمائی می مالحظه  راکابل شهید قندي  شرکت مسها قیمت قفو دارنمو
 و 80 از یشـب ودهدـمح وارد نیز ستوکستیکا رندیکاتوا نماز همین   در. تـسا دهنمو ردبرخو میانه خط به قیمت D   نقطه در و هشد نصب رتچا روي نیز ستوکستیکا   ردیکاتو

 با يبعد لیونز ننوسا وعشر تا آن ارينگهد   و وشرـف هـمعامل هـب ورود یطارـش نـیا در. تـسا هشد همافر يتژاسترا ینا طبق وشفر یطاشر   هـکلی و هدـش انیـهیج دـخری
   .ستا اههمر موفقیت از باالئی لحتما
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 تیکـستوکسا ردیکاتوـنا.  تـسا هشد سمر  A,B,C  ريمحو نقطه سه از دهستفاا با صعودي  هـمیان طـخ یک. نمائید می مینو را مالحظهپارس  شرکت مسها قیمت قفو دارنمو

 و هشد هیجانی وشفر و  80 از بیشتر ودهمحد وارد نیز ستوکستیکا   ردیکاتوـنا نماز همین در. ستا دهنمو ردبرخو میانه خط بهقیمت   D  نقطه در و هشد نصب رتچا   روي ز
   .ستا اههمر موفقیت از باالئی لحتماا با فروش معامله به ورود یطاشر ینا در. ستا هشد همافر يتژاسترا   نـیا قـطبفروش  یطاشر کلیه
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   میانه خط ريمحو منطقه
 هـب عـقامو% 80 در قیمت که شتدا هعقید روزندآ. سیدر هداخو میانه خط به   قیمت موقع چه بزنیم تخمین که ستا مفید ربسیا ت،معامال ايبر ندرو طخطو از دهستفاا موقع

  ؟دـکن صبر میانه خط به قیمت نسیدر ايبر باید رچقد گر معامله لیو. سیدر   دـهاخو هـمیان ط
 ريمحو نقطه سه سساا بر که را میانه خط یک   رـیز دارنمو. ستا دهنمو حیاطر رمنظو ینا ايبر "میانه خط ريمحو منطقه " انعنو تحت تکنیکی   تینـسآ الیـم وهر

A,B طنقا بین   ناـنوس ياـه میله ادتعد يگیر ازيندا و میانه خط ترسیم ،میانه خط ريمحو منطقه تعیین در مقد   ینـلاو. دـهد یـم نمایش ،ستا هشد سمر  A,B  طنقا و       
B طنقا بین ننوسا ازهندا یرز دارنمو در   .ستا   A,B طاـنق ناـنوس ازهدـنا و هـمیل 10 برابر   C,D نقطه ینجاا در ( ريمحو نقطه خرینآ از. ستا میله   15 رـبابر  C  (ازهندا به 
 را C   نقطه از پس میله 15 میانه خط ريمحو   هـمنطق یناابرـبن تـسا 15 اردـمق نـیا رـیز داروـنم در. یمـنز می عالمت میانه خط روي و دهکرر ماـش اردـمق دو نـیا کثرا

   .دارد منا میانه خط ريمحو منطقه مستطیل ینا. کنیم می سمر   ،مـیا دهکر اريگذ عالمت میانه خط روي که اي نقطه و C   ريمحو نقطه بر مستطیلی نپایا در   .دشو می شامل
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 توجه باید. کند می ردبرخو میانه خط به ،میانه خط ريمحو   هـمنطق افتنـی ناـپای از لـقب تـقیم اردوـم کثرا در که هدد می ننشا ستینآ مالی وهگر تتحقیقا
 می ننشا میانه   طـخ ريوـمح منطقه. دنمو هداخو برگشت خط ینا با ردبرخو از پس قیمت که نیست ینا معنی به   هـمیان طـخ هـب قیمت ردبرخو که دنمو
 هداخو حمطر میانه خط ريمحو منطقه از دهستفاا ايبر يعداقو مهادا در. دنمو دهستفاا   يرـگی ناـنوس ايبر انتو می آن از که ستا مانیز يها چرخه داراي زاربا که هد
  .است قبلی دارنمو برعکس قیقاد که هدد   یـم ناـنش را هـمیان طـخ ريمحو منطقه و میانه خط سمت به  C  نقطه از قیمت دصعو یرز دارنمو   .یدد

  
  

  

  

  

  
  
  
  

  میانه خط ريمحو منطقه در معامله اول نقانو
 شتهدا قیمت تحرکا به يبیشتر توجه باید گر معامله و نیست مناسب يگیر   ناـنوس ايرـب زاراـب عیتـضو د،رـنک ردبرخو میانه خط به میانه خط ريمحو منطقه در قیمت 
   .بماند يبعد تنوسانا   راـنتظا هـب اـی و دـ
  میانه خط ريمحو منطقه در معامله دوم نقانو
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   .باشد ريمحو نقطه تشکیل رنتظاا در باید گر معامله و ستا مناسب ينوسانگیر   ايرـب زاراـب هـک هدد می ننشا دنمو ردبرخو میانه خط به میانه خط ريمحو منطقه در قیمت گرا 
  
  
  میانه خط ريمحو منطقه در معامله مسو نقانو 
 دـبای گر معامله ینابنابر. کند می ردبرخو خط ینا با ربا یک از بیش ريمحو   هـنقط کیلـتش از لـقب والـمعم ،دـکن ردوـبرخ میانه خط به میانه خط ريمحو منطقه در قیمت گرا 
   .دشو زاربا وارد برگشت جهت در   هـمیان طـخ به قیمت ردبرخو با و نهراکورکو که نیست معنی ینا به ینا لیو باشد رهوشیا ريمحو   هـنقط خیصـتش ايرـب

  
  هـنقط دو ینـب ننوسا. ستا هشد ترسیم  A,B,C  ريمحو نقطه سه سساا بر میانه خط اول دارنمو   در. دـنا هدـش آورده هـمادا در   ایران ارقام   مهاـس تـقیم هـب طمربو دارنمو دو 
 کاهش رنتظاا در گر معامله. کند قطع را میانه خط تا هشد ترسیم میله 80   ضرـع هـب تطیلیـمس C   نقطه از. ستا هشد منجاا میله 41 طی و هکشید لطو بیشتر  B,C  ريمحو 

  ستا مستطیل ینا در میانه   طـخ به ردبرخو تا قیمت
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 تـتبعی دوـخ يها چرخه از قیمت که دشو می متوجه گر معامله حالت ینا در   .ستا دهنمو ردخو میانه خط به میانه خط ريمحو منطقه در قیمت که هدد می ننشا دوم دارنمو
   .ماند می زاربا به ورود ايبر کف ريمحو نقطه یک تشکیل   راـنتظا هـب و دهو
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  لعملا عکس و عمل مسو روش
 دبرراـک و هدـش یـحاطر متومقا و حمایت طخطو سساا بر روش ینا. ددگر   یـم ئهارا ، ستا یافته توسعه ستینآ مالی وهگر توسط که، لعملا عکس و عمل مسو روش ینجاا
 همشاهد دارنمو چپ سمت در هعمد کف نقطه یک دارنمو   نـیا در. هدد می ننشا را قیمت یرز دارنمو ضخیم طخطو. نماید می ئهارا فقیا متومقا و حمایت   طوـخط از يدـجدی
 ینا سقف نقطه. هدد می منجاا   ديعوـص کـکوچ ناـنوس کـی کند زغاآ را ديصعو حرکت یک ینکها از قبل معموال ، آورد می پدید   هدـعم فـک یک قیمت قتیو. دشو می

   هـقرین لعملا عکس خط. کند می مشخص را عمل فقیا خط ترسیم امبد نیز لیهاو لیونز حرکت کف   هـنقط. ستا يمرکز فقیا خط ههندد ننشا کوچک ديصعو ننوسا
 می ترسیم روش ینا سساا بر که لعملیا عکس خط. ندا هشد داده نمایش   لـلعما عکس خط و يمرکز خط ،عمل طخطو یرز دارنمو در. ستا يمرکز خط به نسبت عمل خط
 خط یک   ، کوچک لیونز ننوسا یک از پس کف نقطه یک و هعمد سقف نقطه یک با انتو می ترتیب همین به. دبو هداخو مناسب متومقا خط یک   دياـیز لاـحتما اـب د

  .باشد مناسب   تـمومقا طـخ کـی دـناتو می دیاز لحتماا به لعملا عکس خط ینا. دنمو سمر لعملا عکس
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 کف نقطه یک. ستا هشد داده ننشامعادن منگنز ایران   شرکت مسها قیمت   داروـنم نـیا در. کنید می همشاهد را لعملا عکس و عمل مسو روش دبررکا از اي نمونه مهادا
 لعملا عکس خط. ستا هشد ترسیم ديصعو ننوسا لیناو سقف   نقطه از يمرکز خط. ستا هشد ترسیم عمل فقیا خط نقطه ینا در. دشو می همشاهد دارنمو چپ   سمت در هعمد
 در را   سقف نقطه و دهنمو ردبرخو لعملا   عکس خط به دخو دصعو مسیر در قیمت چگونه که کنید می همشاهد دارنمو ینا در. ستا يمرکز   طـخ هـب بتـنس لـعم طـخ هـقرین
    .ستا داده تشکیل خط ینا با ردبرخو
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  هـنقط از و آن از سـپ صعودي  ننوسا یک با و هشد سمر چین خط رتصو به عمل خط هعمد کف   هـنقط کـی کیلـتش با. کنید می همشاهد  ار  سیمان تهران دارنمو ینجاا در
 سمر چین خط رتصو به يمرکز خط به نسبت عمل خط قرینه رتصو   هـب لـلعما سـعک طـخ پسـس. تـسا هشد ترسیم يمرکز خط انعنو به خط یک ، هشد تشکیل سقف 

   .ستا هشد تشکیل    سقف   هـنقط و داده ناـنش نشـکوا لعملا عکس خط ینا به چگونه دخو صعود مسیر در قیمت که دشو می   هاهدـمش.  تـسا هدـیدگر
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 ننوسا یک آن از پس و هشد سمر عمل خط هعمد سقف یک   کیلـتش با دارنمو ینا در. دشو می هیدد     Honeywell International  شرکت مسها قیمت يبعد دارنمو
 چین خط با که ستا يمرکز خط به نسبت   لـعم طـخ هـقرین لـلعما سـعک طـخ. ستا هیددگر ترسیم يمرکز خط ديصعو ننوسا ینا کف   هـنقط در. تـسا همدآ دبوجو نزولی
   .ستا داده تشکیل را      A   هـتوج قابل کف هطنق و داده ننشا کنشوا لعملا عکس خط به نسبت دخو نزولی حرکت   در تـقیم هـچگون هـک کنید همشاهد. ستا هشد متمایز
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 پسـس. تـسا هدـش مـسر آن ساـسا بر عمل خط و گرفته شکل هعمد کف نقطه یک   دارنمو ینا در. دشو می هیدد يبعد شکل در  فوالد خوزستان   شرکت مسها قیمت دارنمو
 هشد هکشید يمرکز خط به نسبت عمل خط با قرینه رطو به   لـلعما عکس فقیا خط سپس. ستا هیددگر ترسیم يمرکز خط آن سقف در و هشد منجاا ديصعو   ناـنوس ک
   .ستا   هدـش کیلـتش  A  قفـس هـنقط و هدـش متوقف لعملا عکس خط به ردبرخو با دخو دصعو مسیر در   تـقیم چگونه که کنید همشاهد. ست
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  برتر لچنگا

 ريمحو طنقا سایر از بهتر شدند دهستفاا عمل خط سمر ايبر که ريمحو طنقا   از بعضی که نددکر همشاهد لعملا عکس و عمل يها روش از دهستفاا مهنگا در ستینآ مالی وهگر 
 با لعملا عکس و عمل طخطو و روزندآ لچنگا اتمشاهد   نـیا ساـسا رـب. تـسا تهـگذش هـنقط رینـخآ ، کـیدنز هیندآ با همبستگی بهترین یگرد رتعبا به   .دـندکر یـم عمل

   ريمحو  کـی ادـبتا کـتکنی نـیا از دهتفاـسا ايرـب. هدد می نمایش را برتر لچنگا تجزئیا MMM Coشرکت  دارنمو   .ستا همدآ   دـپدی رـبرت لاـچنگ و هدـش تلفیق یکدیگر
B,C نقطه. دشو می دهستفاا لعملا عکس و عمل يمرکز خط انعنو به  A  نقطه فاصله يبعد مقد در   .دشو می دهستفاا عمل خط   مـسر ايرـب نیز   A گرفته ازهندا يمرکز خط از 
 ترسیم ،خط ینا از  A  نقطه فاصله   اـب وياـمس لهـفاص اـب و BC   يمرکز خط ازاتمو به لعملا عکس طخطو. شد هداخو دهستفاا لعملا   سـعک طوـخط مـسر ايبر که دشو می
 همه. کند   یـم بـترکی دیگرـیک اـب را لعملا عکس و عمل طخطو و روزندآ لچنگا تکنیک ینا. ستا هشد سمر   بـترتی نـیا هـب لـلعما عکس خط سه یرز دارنمو در. نددگر می

  .نددار   ماـن رـبرت لچنگا و ندا هشد سمر  A,B,C  ريمحو نقطه سه سساا بر فقط نیز اردمو ینا
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 ینابنابر. ستا دهکر ردبرخو 1 رهشما لعملا عکس خط به هم و روزندآ لچنگا   هـمیان طـخ هـب مـه تـقیم هـنقط ینا در. ستا رداربرخو خاصی همیتا از  D  نقطه دارنمو ینا
  .یدآ می دبوجو ريمحو نقطه ،تقاطع ینا از بعد یا قبل در   دکیـنا لهـفاص هـب قعامو کثرا در. شتدا هداخو دجوو نقطه ینا در ريمحو نقطه یک تشکیل ايبر   يرـت يوـق لاـحتم
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  مطالعات فیبوناچی
عربی را به  –فیبوناچی کتابی تحت عنوان الیبرآباجی نوشت و در این کتاب ارقام هندي .میالدي متولد گردید 12لئونادو فیبوناچی ریاضی دان ایتالیایی در شهر پیزا در اواخر قرن 

او بدنیال .نماید توجیه را ها پدیده از بسیاري بتواند آن بواسطه که بود ديعد هاي ریشه دنبال به دانشمندان از دیگر بسیاري مانند دان ریاضی این. مناطق دیگر اروپا معرفی کرد
در این کتاب مسئله رشد تصاعدي جمعیت خرگوشها مورد توجه قرار گرفت و فیبوناچی سري ارقام افزایشی خود را به نام دنباله فیبوناچی .نظم ریاضی در پدیده هاي طبیعی بود

  .مطرح کرد

 بر والگو قاعده -نظم از) ظاهر به(  نیستند یا و هستند تکراري که امور تمام. است نکرده کشف هنوز یا و کرده کشف را آن یا انسان که دارد وجود قاعده و نظم همواره دنیا در
  . هستند خوردار

 بر ریاضی تناسب یک مزبور ترکیب.  اند کرده استفاده طالیی تناسب ترکیب از مدتها  بنا یا مجسمه ، صحنه یک به شکوه و توازن حس نمودن اضافه براي قدیمی هنرمندان
 مارپیچی کهکشانهاي اي میله بازوهاي هندسی ساختار یا و گردان آفتاب گل هاي دانه الگوي و دریایی هاي صدف در مثال ، طبیعت در مواقع اغلب در و بوده1.618  نسبت اساس
 این کالن عالم در هم و خرد عالم در هم واقع در.  است آمده بدست)  تکنولوژي نانو شاخه(  ذرات نانو در طالیی نسبت این از هایی سرنخ امروزه.  شود می یافت کیهان در موجود
   .کند رعایت را طالیی نسبت این … و ها پنجره ها، اتاق ها، ساختمان ها، طراحی در که کرده سعی همواره انسان. است شناسایی قابل بخوبی تناسب

  .اضافه کرد) همان یک (عدد یک را با خودش جمع نمود و سپس مجموع آنرا به عدد قبلی .بست آوردن این دنباله عدد یک را در نظر گرفته استوي براي 

  ....؛ 13=5+8؛  8=3+5؛  5=2+3؛  3=1+2؛  2=1+1

یعنی مجموع .جمع کرد و این عملیات دنباله فیبوناچی را بوجود آورد 2ی یعنی را با عدد قبل 3بدین صورت عدد .فیبوناچی جمع کردن عدد حاصل را با عدد قبلی خود ادامه داد
  :نتیجه دنباله اي به شکل زیر شد.آخرین عدد را با حاصل عدد قبلی جمع کرد تا عدد پس از آن بدست آید
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1،1،2،3،5،5،13،21،34،55،89،144،233،377  

ویژگی جالب نسبت هر عدد .این دنباله روابط متعددي را در خود جاي داده است.عدد متوالی جمع دو عدد قبلی می باشدبنابراین دنباله فیبوناچی یک سلسله اعدادي است که هر 
نسبت .استبرابر عدد پیشین  1.618برابر عدد بعدي است و هر عدد تقریبا  ٪618یعنی هر عدد حدودا .است ٪618این نسبت تقریبا برابر .به عدد دنباله بعدي در دنباله می باشد

  .به عنوان نسبت فیبوناچی معروف شده است 618٪

  .یک جفت خرگوش را در مزرعه اي در نظر بگیرید
اضافه شود، با فرض اینکه  در صورتیکه یک ماه طول بکشد تا خرگوشها به حد بلوغ برسند و یک ماه نیز زمان الزم باشد تا در نتیجه تولید مثل یک جفت جدید به مزرعه

 :نکنند یا نمیرند تعداد جفت هاي آنها بصورت سري عددي زیر افزایش خواهد یافتهیچکدام فرار 
233 ,144, 89, 55, 34, 21, 13, 8, 5, 3, 2, 1, 1 

اما این اعداد ... یوه آناناس، الگوي چیدمان تخمها در گل آفتابگردان، ردیفهاي موجود در م: همانند. کنند در طبیعت موارد بسیاري وجود دارند که از سري اعداد فیبوناچی پیروي می
ان یک رخداد کامال طبیعی به این به دلیل روابطی که میان آنها وجود دارد، معامله گران را سالهاست مجذوب خود کرده است بطوریکه در حال حاضر در بازار هاي سهام به عنو

شود روابط توجه می . 
55, 89,  144, 233, ... نیم، ک به عنوان مثال، چند عدد از اعداد باال را انتخاب می  

کنیم که مشاهده می  

 144
89 = 1.618      233

89 = 2.618     233
55 = 4.236 

                      89
144 = 0.618      89

233 = 0.382      55
233 = 0.236 

آیند عبارتند از بدست مینسبتهاي کلیدي که از این روابط  27/1شود  می 618/1و جذر عدد  786/0شود  می 618/0همچنین جذر عدد  : 
%25=0.247 
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%38=0.382
%50=50

%62 =0.618
%79 =0.786
%127=1.27

%162=1.618
%262=2.618

 برابر گیهم معبد شکل مستطیل هاي پنجره طول به عرض نسبت. است نسبت این کاربرد از مثال بهترین پارتنون معروف معبد. بودند آشنا خوبی به نسبت این با قدیم یونانیان
  .باشد می طالیی نسبت معادل آن، ارتفاع به اهرام از هرکدام قاعده ضلع هر طول. است شده رعایت بخوبی نسبت این نیز مصر اهرام در. است طالیی نسبت

  

 طول تقسیم با. آورید می بدست را 1.618 عدد تقریبا کنید، تقسیم خود انگشتان نوك تا ناف عمودي فاصله بر را خود قد اگر. است رفته بکار نیز انسان بدن آناتومی در نسبت این
 مرد نام به داوینچی لئوناردو معروف نقاشی در نسبت این. رسید می نسبت این به نیز خود آرنج تا بزرگ انگشت نوك فاصله بر شانه، باالي تا بزرگ انگشت نوك از خود بازوي
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  .شود می یاد نیز الهی نسبت نام به آن از دارد، وجود انسان بدن هاي اندازه از بسیاري در نسبت این که آنجایی از. است شده داده شرح بدقت ،) Vitruvian Man( ویترووین
 فیبوناچی اعداد از یکی با برابر نیز گردان آفتاب گل هاي مارپیچ تعداد.است فیبوناچی اعداد از یکی با برابر اغلب گلها هاي گلبرگ تعداد. خورد می بچشم نیز طبیعت در طالیی نسبت
  . کند می تبعیت ناچی فیبو اعداد سري از جمعیت رشد که دیدند تعجب کمال با کردند آمارگیري منطقه یک در خرگوشها ولد و زاد از به طور مثال وقتی .است

  . کند می پیروي سري این از کلم گل برگهاي تعداد

  . کند می تبعیت سري این از درختان برگهاي تعداد

  . کند می تبعیت سري این از ما بدن کل به نسبت انسانها ما بدن اعضاي نسبت

  آفریده نظم اساس بر را دنیا متعال خداوند
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در قرآن کریم واژه دریا 32 بار و واژه زمین 13 بار ذکر شده اند که مجموعا 45 بار می شود.

13 + 32 = 45     
13
45 ∗ 100 = 28.88888888888889%       

32
45 ∗ 100 = 71.11111111111111%

دانشمندان به تازگی اثبات نموده اند که آب 71٫111 % و خشکی 28٫889 % از کره زمین را فراگرفته است.
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 می سهام قیمت شدن پایین -  باال سبب خردي بی یا خرد. است گذار تاثیر سهام حرکت در ما رفتار. سازیم می انسانها ما را بورس. دارد کاربرد نیز اقتصاد علم در فیبوناچی اعداد
 . است نظمی آن پشت که شویم می سبب را رفتاري بدانیم اینکه بدون ما و. شود

اما امروزه براي معامله گران ) ترودي هامل گارلند: اسرار و جادوهاي اعداد، نویسنده: مقاله فیبوناچی هاي افسونگر(حقایق جالب توجه فراوانی در مورد اعداد فیبوناچی وجود دارد
 .گیرند شوند و نقش خود را در بازار بر عهده می این موضوع اهمیت دارد که بفهمند چگونه این اعداد وارد بازي می

 
 

  تحلیل فیبوناچی
 که باشند می مقاومت و حمایت نقاط فیبوناچی ابزارهاي انواع منظري از. باشد می روند ادامه یا بازگشت تحلیل براي روشی مالی، بازارهاي در فیبوناچی ابزارهاي انواع

 قیمتی توانند می کردند می تلقی حساس نقطه را خاص قیمتی تنها که قبلی هاي مقاومت و حمایت خالف بر بازگشت سطوح این. شوند می رسم گوناگون هاي روش و ابزارها با
 عموم .دارند العاده فوق اهمیتی درصدها فیبوناچی ابزارهاي از استفاده در. کنند تعریف مقاومت یا حمایت حساس نقطه را خاصی زمان یا مورب خطی نموداري، روي منحنی خاص،

 خود از قبل عدد برابر 1.618 تقریبا دنباله، اعداد از کدام هر فیبوناچی، اعداد سري ابتداي عدد چند از غیر به. آیند می بدست فیبوناچی اعداد بین درصدهاي نسبت از درصدها این
 مهم نیز دیگري درصدهاي. شوند می درصد 61.8 و درصد 161.8 ترتیب به درصد به ها نسبت این. باشد می خود از بعد عدد برابر 0.618 عدد هر و) طالیی نسبت( هستند
 اعداد سري سوم عدد به دوم عدد تقسیم. دهد می نشان را درصد 100 عبارتی به یا یک به یک فیبوناچی اعداد سري دوم عدد به اول عدد تقسیم. آید می زیر در که هستند

 درصد 38.2 به تقسیم حاصل شود می مشاهده آن، از بعد عدد دو به عدد هر تقسیم و فیبوناچی اعداد سري باالتر اعداد در. دهد می نشان را درصد 50 عبارتی به یا 0.5 فیبوناچی
  .دارد تمایل درصد 23.6 به تقسیم حاصل شود می مشاهده آن، از بعد عدد سه به عدد هر تقسیم و فیبوناچی اعداد سري باالتر اعداد در. کند می تمایل

 تلقی معامالت از خروج و ورود براي نقاطی و کنند می مراعات را آنها بدقت و گذاشته احترام آن به کنندگان معامله بیشتر که شده مقدس بقدري بورس بازارهاي در تناسبات این
   . است خورده گره بشدت طالیی تناسبات با سرمایه حفظ و زیان از فرار یا و سود کسب جهت در انسانها ترس و طمع حس که باشد این بر دال پدیده این شاید و میشوند

 حرکت بلکه باشد نمی سهم یک از وخروج ورود زمان براي مناسبی ابزار روش این البته .گیرد می قرار مطالعه مورد سهام قیمت روند دهنده نشان  بعنوان فیبوناچی خطوط
  . کرد تفسیر شود می را خطوط مابین قیمت
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 .گردند می رسم مختلف طریق 4 به فیبوناچی خطوط. چهار بررسی مشهود بوسیله اعداد فیبوناچی توسط تحلیل گران به کار برده میشود

  سطوح ردیابی فیبوناچی) الف 
  فیبوناچیبادبزن ) ب
  کمانهاي فیبوناچی) ج
  فیبوناچی) حوزه زمان (مناطق زمانی ) د

خطوط شامل تغییرات در روند تفسیر و بررسی مطالعات این .در بررسی و مطالعه خطوط ، توسط ابزارهاي دسترس سطوح و خطوطی بر روي نمودار قیمت ترسیم می شود 
  :هر کدام از این بررسی ها در زیر توضیح داده شده است .می باشد بوناچیقیمتها در نزدیکی خطاهاي ایجاد شده در مطالعات فی

  سطوح ردیابی فیبوناچی

،  ٪100 ،% 78.6، ٪61.8،  ٪50،  ٪38.2،  ٪23.6بوسیله مشخص کردن دو نقطه کمینه و بیشینه خطوطی کشیده می شوند که این خط ها در سطوح فیبوناچی معروف 
خط افقی پس از یک تغییر قابل توجه در باال و پایین قیمتها ، معموال ردپاي یک قسمت  11این سري .قیمتها را قطع می کنند 423.6٪،  261.8٪ ، % 200 ، %161.8٪ 127.2

  .گرفته می شودبه کار  تشخیص برگشتهاي کلیديو  سطوح حمایت و یا مقاومت پنهان،  تغییر رونداین خطوط معموال در شناسایی .سهم را دوباره ادامه می دهند

خطوطی کشیده می  ٪61.8،  ٪50،  ٪38.2سپس در سطوح معروف .ابتدا دو خط در نقاط حداقلی و حداکثري قیمتهاي مورد بررسی کشیده می شود.روش کار تقریبا ساده است
عمل  سطوح حمایت و مقاومت این سطوح به صورت معموال.پس از مطالعه و بررسی مشخص می شود که تغییرات قابل توجه در نزدیکی این سطوح شکل گرفته است.شود

  .را بازي می کنند بازدارنده از کاهش یا افزایش قیمتهامی کنند و در حقیقت نقش خطوط 
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  نحوه ترسیم فیبوناچی

Fibonacci Price Retracements 

 رسم نحوه و) اصالحی( Retracement فیبوناچی با کار اصول

  . باشد می ها فیبوناچی خطوط گروه از ابزار ترین کاربردي و ترین ساده) Retracement( )اصالحی(ریتریسمنت  فیبوناچی
 به تمایل هایی بازه در کند می حرکت خاص روندي در بازار که زمانی عموما.کند می گشتزبا ،حرکت مهادا از قبل و يقو حرکت هر از پس لمعمو رطو به زار

 بازگشت تصحیح درصدهاي صعودي روند یک در. کند می پیدا غالب روند ادامه به تمایل مدتی از پس اما دارد قبلی هاي قیمت به نسبت تصحیح و بازگشت
  .باشد تواند می درصد 100 و 61.8 , 50 , 38.2 , 23.6 درصدهاي ترتیب به قبل، صعودي روند جهت در روند

  

-low-to( باال سمت به پایین قیمتی منطقه از سپس. کنیم شناسایی را پایین نقطه یک و باال نقطه یک باید ابتدا افزار نرم روي بر Retracements فیبوناچی رسم براي

high (میکنیم رسم را ها نسبت این  
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) تومان 100( پایین ازرا  Retracementsي فیبو باید ما صورت این در) قیمتی نوسانات با و یکباره به نه البته( رسیده تومان 200 به تومان 100 از سهامی قیمت کنیم فرض
 میکنیم پیدا را سهم حمایتی و نقاط برگشت کلیدي  سطوح اینکار با.باشیم) pull back( معتبر برگشتی نقاط دنبال به قیمت افت در و کنیم رسم) تومان 200( باال سمت به
)support levels (  

  نکات مهم 

 میدهند نشان ما به را سهام روي پیش فرضی هاي حمایت نقاط این بلکه ، دهد نشان العمل عکس فیبو هاي نسبت تمام به بازگشت هنگام در قیمت که نیست الزامی  
 و شود شکسته) تومان 200( باال ي نقطه که این احتمال)  0.382 یا 0.236( دهد نشان العمل عکس ها نسبت اولین به قیمت اگر ، باال به پایین از فیبو رسم هنگام در 

  .است زیاد بگیرد شکل جدیدي سقف
 نمود امید  گشتازب 61.8 و 78.6 سطوح از سهمی اگر ولی. داشت امید آن برگشت به نباید دیگر زیاد احتمال به بازگشت ننمود صد در 50محدوده تراز  ازقیمت سهم  اگر

  .کند عبور قبلی سقف از است
،  ٪38.2،  ٪23.6با شناسایی دو نقطه باالیی و پایینی و استفاده از نرم افزار سطوح .نشان می دهد ماهسه را در طی ملی صنایع مس ایران نمودار زیر نوسانات قیمت سهم شرکت 

ریال را در نظر میگیریم و  4400ریال و نقطه ماکزیمم در قیمت  3300روش کار به این صورت است که در آغاز روند نقطه مینیمم قیمت .بدست می آیند% 78.6و  61.8٪ ، 50٪
قیمتها در نزدیکی یا در .سطح بین صفر تا صد درصد ترسیم شده و سطوح حمایت پنهان شده شناسایی شده اند پنج.ارهاي در دسترس سطوح فیبوناچی بدست می آیدتوسط ابز

  .هستیمشاهد بازگشت قیمت % 61.8و در تراز  ت و توقفهایی را شاهد خواهیم بودبرخورد با این سطوح واکنش نشان می دهند و معموال برگش
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تغییرات قیمت در سطوح فیبوناچی و تکنیکهاي کاربردي در این زمینه گاهی معامله گران  .نیز به ما کمک می کند سطوح برگشتی آینده سهمسطوح فیبوناچی در شناسایی 

در  ٪38و  ٪50،  ٪62این خطوط اکثرا در سطوح .تعریف شده است کوتاه مدت و بلند مدتسطوح فیبوناچی براي حرکت نموداري قیمت در دوره هاي .را شگفت زده می کند

 گرایش به توقف و یا برگشتقیمت در روند نزولی و یا افزایشی پیش از آنکه به مسیر خود ادامه دهند در این سطوح .سقوطهاي اساسی قیمت قابل تشخیص است

حرکتهاي بزرگ آینده را براي ما پیدا کردن سطوح فیبوناچی ابزار مهمی است که .چشم می خورددر نمودار به  ٪62تا  38بین سطوح حرکتهاي مهم قیمت بیشتر .دارند
را می نگریم  ٪62تا  38هر گاه ازدحام قیمت بین  .سطوح فیبوناچی رخ می دهد ٪100تا  62و یا  ٪38تا  5بزرگ در روندهاي موجی سهم بین  يحرکتها.روشن می سازد

منتظر می مانیم تا قیمتهاي از آن سطوح عبور کنند و این جهش بزرگ می تواند به سطوح .یا شکست باال جهش بعدي را براي ما مهیج می کندمعموال استراتژي شکست پایین 
  .توجه نمایید این استراتژي زمانی به خوبی کار می کند که سطوح را به درستی شناسایی کرده باشید.باالیی یا پایین قدیمی خود برگشت نماید

درصد  62و  50، 38برگشتهاي نخست قیمت معموال روي سه سطح .فیبوناچی براي تشخیص سطوح اولیه برگشت قیمت سهم در روندهاي تصحیحی کارایی زیادي دارد سطوح
  .معامله گران با شناسایی این سطوح کلیدي وسعت حرکتهاي روند تصحیحی و جهت حرکت روند قیمت را پیش بینی می کنند.روي می دهد

  .برخی از آنها نمی دانند که بهترین نقطه باال و پایین براي مشخص کردن سطوح کجاست.ی از معامله گران براي یافتن سطوح فیبوناچی با مشکل روبرو می شوندبرخ

جایی که روند از آنجا آغاز گردیده نقطه پایین می توانید دنبال یک ناودیس و تاقدیس کوچک در باال و پایین باشید و .نگاه به ازدحام قیمتها در شروع به ما کمک نمی کند
  .پس از آن می توانید سطوح بدست آمده را با نقاط ازدحام قیمت تطبیق دهید.شماست
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  رسم نحوه و) گسترش( Extension فیبوناچی با کار اصول

  

 در نزولی یا صعودي موج یک از پس بازار. کند می بینی پیش جلوتر قیمتی هاي هدف براي را موج هر درصد 100 از بیش بازگشت نقاط که است ابزاري Extension فیبوناچی
 یک از پس بازار شود می دیده زیر شکل در که همانطور. باشد داشته بازگشت تواند می باالتر محاسباتی درصدهاي یا و% Extension 161.8%  , 261.8% , 423.6 فیبوناچی

 نزولی روند و کرده عمل مقاومت یک عنوان به Extension فیبوناچی درصد این. است داشته صعود را نزولی روند درصد 50 تا بازگشتی، نزولی روند تصحیح در نزولی روند
  .است آورده بوجود را قیمت

 ما براي درصد 423 و 261.8 ، 161.8شده ذکر هاي درصد که تفاوت این با شود می استفاده Retracement فیبوناچی ابزار همان از Extension فیبوناچی از استفاده براي
  .هستند اهمیت داراي
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 کف و شود پایینشکسته نقطه اینکه احتمال ، دهد نشان العمل عکس) 0.786 و 0.618( هاي نسبت اولین به قیمت اگر ، پایین به باال از Extensionفیبوي  رسم هنگام
  .ستا زیاد بگیرد شکل جدیدي
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  multiple Fibonacci فیبوناچی چندگانه

 
 

ینترین نقطه قیمتی بر روي چارت همانطور که گفته شد در رسم فیبوناچی ریتریسمنت همواره اولین فیبویی که ترسیم میشود فیبویی است که نقطه صفر و صد آن باالترین و پای
 .سهم تا به حال به خود دیده را به کمترین قیمت معامله شده متصل کند باشد ، به عبارتی دیگر اولین فیبوي ترسیمی باید بیشترین قیمتی که

به این صورت که در یک بازه خاص نقاط باال و پایین را .اما براي بدست آوردن نقاط حمایتی و مقاومتی دقیقتر نیاز داریم تا در بازه هاي کوچکتر نیز اقدام به رسم فیبو کنیم
مهمترین نقطه حمایتی یا .به این روش ما به نقاط حمایتی یا مقاومتی زیادي دست پیدا میکنیم.و نقطه به هم فیبو مورد نظر را رسم میکنیمشناسایی میکنیم و با اتصال آن د

 .نقاط همگرا  سطوح حمایت و مقاومت محکمتر و معتبرتري اطالق می شوند.مقاومتی نقطه اي است که بیشترین فیبو در آن ناحیه قرار گرفته باشد
  

 طریقه ترسیم درست فیبو چندگانه از پایین به باال
ابتدا نقطه باال را شناسایی میکنیم سپس در بازه هاي مختلف چند نقطه پایین را شناسایی میکنیم و هرکدام از این نقاط را به نقطه  "پایین به باال  "براي ترسیم فیبو چندگانه از 

  .ندین نقطه حمایتی پیش روي سهام را شناسایی کنیمبه این طریق ما توانستیم چ. باال متصل میکنیم
 .مهمترین منطقه حمایتی جایی هست که بیشترین فیبو در آنجا قرار گرفته باشند

 :به مثال زیر توجه کنید
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 طریقه ترسیم درست فیبو چندگانه از باال به پایین
را شناسایی میکنیم سپس در بازه هاي مختلف چند نقطه باال را شناسایی میکنیم و هر کدام از این نقاط را به نقطه ابتدا نقطه پایین  "باال به پایین"براي ترسیم فیبو چندگانه از 

 .به این طریق ما توانستیم چندین نقطه مقاومتی پیش روي سهام را شناسایی کنیم. پایین متصل میکنیم
 .گرفته باشد مهمترین منطقه مقاومتی جایی هست که بیشترین فیبو در آنجا قرار

 :به مثال زیر توجه کنید
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 موارد ترسیم اشتباه
  .این نکته بسیار حائز اهمیت است که چطور به درستی از این ابزار استفاده کنیم

 پایینترین نقطه پایین چسبیده باشدچیزي که در ترسیم تمام انواع فیبو باید مورد توجه قرار گیرد این است که نقاط ابتدا و انتها باید دقیقا به باالترین نقطه باال و 
و چندین نقطه باال و  فقط باید یک نقطه پایین داشته باشیم اما نکته مهم در ترسیم فیبو چند گانه این است که مثال وقتی اقدام به ترسیم فیبو چند گانه از باال به پایین میکنیم ما
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 و چندین نقطه پایین قطه باال داشته باشیمفقط باید یک ن یا در ترسیم فیبو چندگانه از پایین به باال
 :فیبو چندگانه از باال به پایین را نشان میدهد اشتباه شکل زیر ترسیم

http://abcbourse.ir/


 Technical Analysis  -تحلیل تکنیکال                    
 

 

 

http://abcbourse.ir/


 Technical Analysis  -تحلیل تکنیکال                    
 

 

 :فیبو چندگانه از پایین به باال را نشان میدهد اشتباه شکل زیر ترسیم
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  رسم نحوه و بسیط Expansion فیبوناچی

 بازگشت میزان که تفاوت این با دهد می نمایش را موج هر بازگشت درصد100 از بیش بازگشت نقاط و باشد می Extension فیبوناچی مانند ابزاري Expansion فیبوناچی
 . دارد اهمیت روند آن درصد 100 باالي نقاط آوردن بدست براي موج یک در قیمت تصحیح

 قیمت کمترین به) Aنقطه زیر شکل در( قیمت بیشینه یک از سپس کنیم می انتخاب را بسیط نرم افزار Expansion فیبوناچی ابزار Expansion فیبوناچی از استفاده براي 
 Expansion فیبوناچی صحیح رسم از بعد. کنیم می تعیین C نقطه در را باشد می نزولی روند این در قیمت تصحیح میزان که سوم نقطه. کنیم می رسم خط) Bنقطه( روند آن

 تواند می درصدها این دیگر بیان به. کند پیدا صعودي روند و دهد خاتمه نزولی روند به 261.8 حتی و 161.8 یا , 100 , 61.8 درصدهاي از قیمت داشت خواهیم انتظار
 می) Cنقطه( روند تصحیح نقطه آخرین محاسبه آغازین نقطه که باشند می نزولی روند ادامه میزان 261و 161.8 , 100 , 61.8 درصدهاي. باشند قیمت بازگشت براي حمایتهایی

  . است داده نشان العمل عکس) درصد 261 درصد و 100,  درصد 61.8( نقاط به نسبت بازار شود می دیده زیر شکل در. باشد
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  .گردد محاسبه صعودي روند یک مقاومت انتهاي نقاط تا میگیرند قرار استفاده مورد معکوس بصورت نقاط این صعودي روند یک در است ذکر شایان
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  Fibonacci Fan  بادبزن فیبوناچی

 در. آورد می بدست قیمت با) فن( بادبزن هاي خط برخورد از را بازگشت نقاط غالب روند زاویه اساس بر که باشد می فیبوناچی ابزارهاي گروه از دیگر ابزاري Fan فیبوناچی

بادبزن فیبوناچی بوسیله کشیدن یک خط روند در حد فاصل دو نقطه دور از هم ترسیم .هستند برخوردار بیشتري اهمیت از 61.8 و 50 , 38.2) درصدهاي( هاي نیزدرجه ابزار این
   .می شود

http://abcbourse.ir/


 Technical Analysis  -تحلیل تکنیکال                    
 

 

  

http://abcbourse.ir/


 Technical Analysis  -تحلیل تکنیکال                    
 

 

  

http://abcbourse.ir/


 Technical Analysis  -تحلیل تکنیکال                    
 

 

  

http://abcbourse.ir/


 Technical Analysis  -تحلیل تکنیکال                    
 

 

  

http://abcbourse.ir/


 Technical Analysis  -تحلیل تکنیکال                    
 

 

306 

  

  

http://abcbourse.ir/


 Technical Analysis  -تحلیل تکنیکال                    
 

 

  

http://abcbourse.ir/


 Technical Analysis  -تحلیل تکنیکال                    
 

 

  Fibonacci Arcs  کمان فیبوناچی

را بصورت کمانی نمایش نشان می دهد درصدهاي عمومی مورد استفاده در ابزاري از گروه فیبوناچی ها می باشد که درصد هاي تصحیح و بازگشت یک روند  Arcs فیبوناچی
 .درصد می باشند که کمان هاي برگشت قیمت را نسبت به یک روند صعودي یا نزولی نمایش می دهند 61.8و  50 ، 38.2این ابزار 
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را ایفا کرده و باعث روند نزولی  مقاومتدر شکل باال براي روند تصحیح نزولی حکم  61.8و  50شکل باال نمونه استفاده از ابزار فیبوناچی آرك را نمایش می دهد درصدهاي 
 .قیمت شده اند
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  Fibonacci Time Zones  دوره هاي زمانی فیبوناچی

در روش اول فاصله زمانی دو قله . به دو روش استفاده می کنندفیبوناچی تایم یا فیبوناچی زمانی ابزاري است که نقاط بازگشت قیمت را بر اساس زمان تعیین می کند از این ابزار 
 .و الی آخر می رسدانتظار ریزش دوباره قیمت را دارند 8- 5- 3-2-1را به عنوان صفر و یک محاسبه میکنند و در نقاطی که زمان به خطوط عمودي
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-5-3-2-1سپس انتظار می رود در بازه هاي زمانی. یک موج محاسبه می شود (High)باالترین قیمتتا  (Low)فاصله زمانی پایین ترین قیمت  در روش دوم مانند مثال باال،
 .و الی آخر قیمت تغییر جهت بدهد و موج هاي جدید تشکیل شود
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 Fibonacci Channel  فیبوناچی کانال      
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 خطوط آن، از پس. شود می استفاده واحد عرض یک عنوان به هم فاصله کانال ،رسم این ابزار  براي .است شده روند ساخته موازي خط چندین از استفاده با فیبوناچی کانال
  .روند آینده ست مقاومت و حمایت مناطق برآورد منظور بهمی شود و کاربرد آن  کشیده)  261.8و  161.8،  100،  61.8( با خط کانال براساس اعداد فیبوناچی  موازي

 موازي خطوط شود، می تعریف فیبوناچی نسبت توسط که  هایی فاصله در. شود می فرض واحد عنوان به شود می رسم که کانالی در موازي خط دو فاصله ابزار، این رسم براي
  .شود تنظیم باید رسم ابزار این  کشیدن براي کانال اولیه عرض مقدار و نقطه دو. شود می رسم کانال این
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  .هاي صعودي و نزولی به کار گرفتروند ، مدت کوتاه و مدت بلند براي روندهاي توان می راابزار  این. مورد استفاده قرار گیرد روندداراي  بازار در باید فیبوناچی کانال
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  آرایشها و الگوها:  5فصل 
  

 از پس خاص جهتی در قیمت حرکت آنها دنبال به و ها قیمت نمودار روي آنها گیري شکل تکرر دلیل به که هائی شکل از عبارتست قیمت الگوي همان یا چارت پترن
 می درصد 50 از بیشتر احتمال با آینده در قیمت حرکت که دهند می ما به سیگنالی همان یا عالمت شدن مشاهده هنگام به ،)موارد درصد 50 از بیش در( ها شکل این مشاهده

  .پائین باشد یا باال  جهت در تواند
  
 ها پترن چارت نظریه. کند می تکرار را خود گذشته که بود این آن سوم اصل که داشتیم صحبت تکنیکال تحلیل همان یا فنی تحلیل پیشفرض سه به راجع ما بحث این شروع در
 و چارت در کرات به که دارند وجود خاصی هاي پترن همان یا و ها الگو یا اشکال که گوید می نظریه این کلی بطور. است شده بنا فرض این اساس بر قیمت هاي الگو همان یا
 گذشته در که چرا بود خواهد خاصی جهت در قیمت حرکت چارت، روي الگوها این گرفتن شکل از پس توجهی قابل احتمال با معموال و شوند می ظاهر ها قیمت نمودار همان یا

 استفاده آور سود هاي پوزیشن گرفتن براي باال نسبتا احتماالت این از تا گردند می ها الگو این دنبال به چارت روي همیشه ها چارتیست دلیل همین به. است بوده چنین اکثرا
  .کنند
 است برخوردار درصد 50 از باالتر احتمالی از بلکه نیست قطعی معین الگوي یک مشاهده از پس معین جهت یک در قیمت حرکت یعنی احتمال این که باشید داشته دقت باید

 یک به تا سازد می شبیه هنر یک به بیشتر را تکنیک این حقیقت این که دید را آنها بتوان بسیار کردن دقت با فقط است ممکن و نیستند واضح کامال ها الگو این همیشه اینکه و
  .علم
 بازگشتی هاي الگو). Continuation( تمدیدي هاي الگو و) Reversal( ریورسال همان یا و بازگشتی هاي الگو از عبارتند که شوند می تقسیم اصلی دسته دو به ها الگو

 از پس که هائی شکل از عبارتند تمدیدي هاي الگو و شود عوض قیمت حرکت جهت آنها کامل گیري شکل پایان از پس رود می انتظار که هستند هائی پترن یا ها شکل
 زمانی بازه همان یا فریم تایم هر با چارتی هر روي است ممکن ها پترن همان یا ها الگو این. داشت توان می بیشتر را روند ادامه انتظار چارت روي آنها شدن کامل

  .کنیم می معرفی را ها الگو معروفترین از تا چند اینجا در. شوند مشاهده
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  الگوهاي برگشتی روند

  : آما رایج ترین آنها عبارتند از .آرایش هاي برگشتی از تنوع زیادي برخوردارند

  آرایش سروشانه )1
  آرایش سروشانه کف  )2
  )سقف دو قلو(آرایش دو قله  )3
 )دو کف(دوره  آرایش دو )4

 )فوقانی( روزه یک جزیره )5

 )تحتانی( روزه یک جزیره )6

 )فوقانی( روزه چند جزیره )7

 )تحتانی( چندروزه جزیره )8

 فوقانی شاخ )9

  تحتانی شاخ )10

  )سقف سه قلو(آرایش سه قله  )11
  )کف سه قلو(آرایش سه دره  )12
 آرایش وي )13

 الماس )14

 فوقانی و لوله تحتانی لوله )15

 فوقانی چرخش و) انداز دست( ناگهانی جهش )16

 تحتانی چرخش و انداز دست )17

 شیرجه تخته )18

  تحتانی و میخ فوقانی میخ )19
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  نکات اساسی مشترك در الگوهاي برگشتی

  .باشد می اولیه روند یک وجود برگشتی الگوي هر شروع الزمه .1
  .شود شکسته روند خطوط از یکی که شود می داده زمانی معموال روند برگشت اخطار اولین .2
  باشد می آن از بعد تحرکات بودن تر بزرگ دهنده نشان الگو بودن بزرگ .3
  .دارند کف الگوهاي به نسبت بلندتري نوسان و تر کوتاه زمانی دوره معموال سقف الگوهاي .4
  .کنند می صرف شدن تشکیل براي بیشتري زمان و دارند کمتري قیمت تغییرات معموال ها کف .5
  .دارد اي العاده فوق اهمیت سقف نقاط در معموال حجم .6
 .براي تایید الگوها اندیکاتورها از اهمیت بسزایی برخوردار هستند .7

  
 

 الگوي گفت توان می آن طبق بر که نزولی یا است صعودي که شود شناسایی کلی روند اول باید یعنی( باشد می اولیه روند یک وجود برگشتی الگوي ایجاد شرط مهمترین
.ندارد وجود بازگشت براي چیزي مسلما نشد دیده اولیه روند یک اگر) کف یا افتاده اتفاق سقف برگشتی  

)هستند الگوها این تشکیل مستعد اصالحی امواج که دید خواهید الیوت امواج بحث در(  کرد شناسایی را هستند برگشتی الگویی مستعد که مکانهایی باید  
 شکسته. کند می صادر را اخطار این مهم روند خطوط از یکی شدن شکسته آن از بعد و است اندیکاتور و قیمت بین واگرایی برگشتی الگوي ایجاد براي جدي و مهم عالمت اولین
)است روند در تغییر شده داده اخطار که چیزي بلکه نیست برگشتی روند شروع معناي به الزاما روند خطوط شدن  
.شود شناخته قیمت تحکیمی یا برگشتی نوع عنوان به بعدها است ممکن که باشد جانبی الگوي شروع اخطار است ممکن روند خط شدن شکسته:  نکته  
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.قیمت الگوي رسیدن انتها به با شود می همزمان روند خط شدن شکسته اوقات برخی:  نکته
.رود می باالتر آن اعتبار )زمان مدت نظر از چه و فریم تایم نظر از چه( شد ساخته تري طوالنی زمان در و) پهنا و ارتفاع نظر از( باشد بزرگتر الگو چقدر 

 با همراه تر کوتاه زمان مدت در معموال کف برگشتی الگوهاي اما کنند می شدیدتري نوسانات و شوند می تشکیل کمتري زمانی مدت در معموال ها سقف در برگشتی الگوهاي
  .شوند می تشکیل کمتر نوسانات

  Head and Shoulders شانه الگوي سر و
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الگوي سرو شانه یکی از قابل اعتماد ترین و مشهور .باشد می سرمایه بازارهاي در کالسیک الگوهاي ترین معروف از یکی Head and Shoulder همان یا شانه و سر الگوي
 تبدیل صعودي به را نزولی روند و نزولی به را صعودي روند و دهد می رخ روند یک انتهاي در الگو این .ترین اشکال نموداري است و بسیاري از معامله گران با آن مانوس هستند

  .هستند الگو این از خاصی حالت برگشتی الگوهاي سایر. است) Reversal( برگشتی الگوي ترین پرکاربرد و مهمترین شانه و سر الگوي.کند می

  کف شانه و سر ، سقف شانه و سر:  است قسم دو بر خود الگو این
  

  .شود می تشکیل نزولی روند یک انتهاي در کف شانه و سر الگوي و صعودي روند یک انتهاي در سقف شانه و سر الگوي
  : از عبارتند الگو این اجزاي

  Left Shoulder چپ شانه -  1
  Head سر -  2
  Right Shoulder راست شانه -  3
  Nicke Line گردن خط -  4

قیمتها در یک روند به سمت باال از سطح مقاومت گذشته  .آید می وجود به صعودي روند خط شدن شکسته با الگو این ایجاد نشانه بینید اولینهمانطور که در نمودار می 
 Bشانه چپ هنگامی که قیمتها به در نقطه .این سطح در مرحله بعدي تبدیل به حمایت شده است.قیمتها در خط گردن به سطح مقاومت نفود کرده و به سمت باال رفته است.است

آمدن یک قله قیمتها خط روند را در کانال صعودي شکسته و در شرایط عادي سطح قیمتها به حمایت قبلی خود پس از به وجود .به سطح حمایت برخورد می کند شکل می گیرد
  .در این حالت وقتی که قیمتها افت می کنند شکست سطح حمایت تایید می شود.باز میگردد

سر در این الگو توسط موج میانی ایجاد می .تقریبا بلندي یکسانی دارند, می دهد  موج اول و سوم که شانه ها را شکل.الگوي سر و شانه مشتمل بر سه موج پشت سر هم می باشد
در آرایش سر و شانه کف این سه .در این الگو هر سه موج از خط حمایتی پیروي می کنند که این سطح به عنوان خط گردن معروف شده است.گردد و بلند تر از شانه ها می باشد
  .ی کنندموج از یک خط مقاومت تبعیت م
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خط گردن .توجه نمائید همیشه الگوي سرو شانه به صورت افقی رخ نمی دهد و در اکثر مواقع داراي شیب صعودي است.گردن نام دارد خط حفره قیمت دو بین شده کشیده خط

   .رو به پایین بسیار نادر است

  عالئم ساخته شده توسط الگوي سر و شانه
  .این سطح خط گردن را به نمایش می گذارد.قابل شناسایی است Dو  Bخط حمایت با توجه به نقطه 

  .معموال بازار پس از شکست سطح حمایت ، خط گردن را دوباره آزمایش می کند.خط مقاومتی که فشار خرید را کنترل می کند
متوقف سازد ، آنگاه الگوي سر و شانه اطالعاتی راجع به جهت قیمت اگر خط گردن فشار خرید را در نقطه برخورد دوباره .جهت روند و قیمتها توسط این الگو مشخص می شود

  .فراهم می کند
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به عنوان تایید این الگو نیاز است که قیمتها تحت حجم ) .به صورت خط چین و فلش در نمودار باال(هدف قیمت از بدست آوردن فاصله سر تا خط گردن قابل محاسبه است
  .دمعامالت باال به خط گردن نفوذ نمای

  .دبنابراین فروض اصلی در توسعه این الگو این است که در هنگام شکست خط گردن حجم معامالت بسیار زیاد است و فروشهاي زیادي انجام می گیر
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  .بزرگی در راه است شکست خطرمی دهد  صادر می کند زیرا هشدار فروش سیگنال گردن خط طریق از قیمت شکستن

  )٪55) * قیمت خط گردن –  سر قیمت اوج نقطه(( - قیمت نقطه شکست: شانه و قیمت الگوي سر هدف
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  دوره زمانی در آرایش سر و شانه
در اما هدف قیمتی به احتمال زیاد .هر چه زمان این الگو طوالنی تر باشد این الگو دقیق تر است.چارچوب زمانی الگوي سرو شانه می تواند از چند هفته تا چند ماه را پوشش دهد

آن موقعی که براي رسیدن به هدف زمانی با مشکل مواجه می شویم ، اجماع عمومی بر این است که طول مدت گسترش یافتن این الگو با دوه زمانی .کوتاه مدت بدست نمی آید
  .بایستی تاکید کرد که اندازه گیري هدف از نقطه اي که خط گردن شکسته می شود بسیار مهم است.ارتباط خواهد داشت

حالت واقعی قیمت ها به اندازه کافی نرمال و متقارن نیستند و آرایش سر و شانه گاهی اوقات وضوح نخواهد .بسیاري از الگوهاي سروشانه ظاهر متفاوتی با نمودار باال دارند
  .همین طور توجه داشته باشید خط گردن به ندرت افقی خواهد بود.داشت

  نقطه نظرات داد و ستد
الزم است تاکید کنیم که براي تایید الگو قیمت پایانی بایستی نقاطی خارج از گردن .گران از انواع مختلف نمودارها براساس چارچوب زمانی متفاوت استفاده می کننداصوال معامله 
  .پیشنهاد می شود که در این صورت از نمودار شمعی یا میله اي استفاده شود.را بوجود آورند

ازگشت دوباره ري از معامله گران مترصد عبور قیمتها از خط گردن خواهند بود ، اما گزارشات قیمتی معموال بسیار گسترده اند و هر وقفه در آن امکان بدر آرایش سر و شانه بسیا
  .قیمتها را مشکل می کند ، و در این شرایط امکان دارد بازار خط گردن را آزمون کند

  .منظم و متقارن شکل نمیگیردالگوي سر و شانه همواره به صورت یک آرایش 
  : کنید توجه زیر نکات به

  .است راست شانه از بیشتر سر قسمت در و است سر از بیشتر چپ شانه در معامالت حجم یعنی شود می کمتر رفته رفته الگو این در معامالت حجم:  1 نکته
  .است همراه افزایش با محسوسی طرز به معامالت حجم گردن خط شکست هنگام:  2 نکته
  .شود نمی انجام G خط به برگشتی حرکت معموال باشد باال بسیار گردن خط شکست هنگام به معامالت حجم که صورتی در:  3 نکته
 منفی تواند می شیب این نادر مواقعی در و است صعودي روند قدرت از نشان باشد مثبت شیب این اگر ،) صفر نزدیک یا( باشد می صفر گردن خط شیب اوقات بیشتر:  4 نکته
  .باشد
  .شود می تایید حجم و قیمت بین واگرایی با اکثرا شانه و سر الگوي:  5 نکته
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  .است نشده کامل الگو نکرده نفوذ آن در قیمت و نشده شکسته گردن خط که زمانی تا باشیم داشته یاد به
  :ي سقف سرو شانه امتیاز دهی به الگو

  )بهترین نمره است 1( 21 از 1: عملکرد رتبه
  % 4: عدم موفقیت

  %22:  کاهش میانگین
 pullback ) 50) : مقاومت / جابجایی سطوح حمایت %  

  % 55: قیمتی هدف به دستیابی درصد

 توضیحات مشخصه

  قبل از الگو صعودي ، پس از آن نزولی روند قیمت ها

  شبیه سر و شانه انسان شکل

برابر باشدارتفاع شانه ها با هم  تقارن  

معامالت حجم مواقع کاهشی می شود% 63در شانه چپ باالست پس از آن در    
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 Head-and-Shoulders Bottoms آرایش سر و شانه کف

  

  
عبور کند ، سطح حمایت در برابر قیمتها خود نمایی  Aپیش از آنکه قیمتها از نقطه .به نمودار باال توجه کنید.آرایش سر و شانه کف یک تصویر درون آینه از الگوي پیشین است

سطح .اما در طول زمان قیمت دوباره به سوي خط مقاومت پرش می کند.زمانی که این سطح شکسته شود ، آن خط به یک خط مقاومت مهم و قوي تبدیل می شود.می کند

http://abcbourse.ir/


 Technical Analysis  -تحلیل تکنیکال                    
 

 

332 

به سوي خط گردن هجوم می آورند ، اما حرکت آنها با برخورد با این  Cو  Bقیمتها دوباره نقاط .حمایت پیشین و سطح مقاومت جدید به عنوان خط گردن در اینجا مطرح می شود
پس از عبور قیمت از خط گردن ، .در نتیجه با تالش خریداران خط گردن شکسته شده و این بار قیمتها با حجم معامالت باال از سطح مقاومت عبور می کند.سطح متوقف می شود

باال بروند که  Dاگر خط حمایت در برابر فشار فروشندگی و آزمون بازار دوام آورد ، انتظار می رود که قیمتها در نهایت به نقطه .قش سطح حمایت را ایفا می کنداکنون این سطح ن
شدن خط گردن در نقطه مقاومت محاسبه می  هدف قیمتی احتماال با فاصله بین باالي سر و خط گردن است و از نقطه شکسته.هدف قیمتی آرایش سر و شانه به شما می آید

  .شود
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  .است چپ شانه از بیشتر هم سر قسمت حجم و سر حجم از بیشتر راست شانه حجم یعنی. شود می بیشتر معامالت حجم بیاییم راست به چپ از چه هر کف شانه و سر الگوي
 می اضافه قیمت به شکست نقطه از و کنیم می محاسبه را گردن خط از سر عمودي فاصله یعنی. است سقف شانه و سر الگوي همانند قیمت کالسیک هدف محاسبه تکنیک

  .کنیم
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  .بزرگی در راه است شکست خطرمی دهد  صادر می کند زیرا هشدار فروش سیگنال گردن خط طریق از قیمت شکستن

  )٪74) * سر قیمت ترین پایین -  گردن قیمت خط+ (( نقطه شکست قیمت: کف  شانه و هدف قیمت سر
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  :ي سقف سرو شانه کف امتیاز دهی به الگو

  )بهترین نمره است 1( 23 از 7: عملکرد رتبه
  % 3: عدم موفقیت

  %38: افزایش میانگین
  % 45:  احتمال بازگشت 

  % 74: قیمتی هدف به دستیابی درصد

 توضیحات مشخصه

، پس از آن صعودي قبل از الگو نزولی روند قیمت ها  

  شبیه سر و شانه انسان شکل

 ارتفاع شانه ها با هم برابر باشد تقارن

معامالت حجم  در شانه چپ کم است پس از آن افزایش می یابد 

 شکست خط گردن تایید الگو
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  Double Tops )سقف دوقلو(آرایش دو قلو 

  
در این آرایش خطی موازي رو به روي سطح مقاومت کشیده می شود که دو قله را به .است "M" حرف مانندو  شود می تشکیل صعودي روند انتهاي در نیز دوقلو سقف الگوي

عبور کنند ، سطح حمایت در برابر قیمتها بوجود آمده و زمانی که این  Aپیش از آنکه قیمتها از نقطه .جهت شناسایی خط گردن در نظر گرفته می شودخط این .م وصل می کند 
این سطح اکنون به عنوان خط گردن .به سطح حمایت برگشت می کنند  Bقیمتها در برخورد با نقطه .ط مقاومت مهم و قوي تبدیل خواهد شدخط شکسته می شود به یک خ
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طوري است که سطح حرکت قیمتها .امید خریداران به برگشت قیمتها دوام زیادي پیدا نمی کند ، چرا که بار دیگر قیمتها در نقطه بوسیله عرضه هایی بازمی گردد.مطرح است
د  این حالت خط گردن توسط بازار آزموده شده و می تواند نقش بازدارنده از .حمایت شکسته می شود ، اما احتمال دارد با تالش خریداران قیمت به سوي خط گردن متمایل شود

  .قوط کنداگر خط مقاومت در برابر فشار خریداران دوام بیاورد انتظار می رود قیمت س.رشد را بازي کند
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و به درازا کشیدن تشکیل دو سقف باال تا  شوند،  جدا هم از هفته 6 تا 2 زمان در باید و باشند یکدیگر از ٪5 -2 حداکثر باید باالیی قیمت  قله دوفاصله  ، Bulkowski گفته
 .زمانی است که قیمت سهام در یک سوم باالي قیمت سالیانه خود قرار داشته باشدهمچنین بهترین زمان براي تشکیل الگوي سقف دو قلو  .الگو می کاهد از موفقیت و هفته
  .صادر شده است فروش سیگنال نفوذ کند ، شده حمایت ایجاد سطح زیر قیمت که هنگامی

http://abcbourse.ir/


 Technical Analysis  -تحلیل تکنیکال                    
 

 

  
  )٪72) * خط گردن قیمت - سقف دو قله باالترین قیمت(( - خط گردن قیمت: قیمت هدف

  
  شناسایی آرایش

  .بایستی برابر باشدبلندي قله ها 
  .کوتاهی در این شرط ویژگی هاي آرایش را کم اعتبار می کند.خیلی مهم است که نقاط معین و مهم همگی با خط گردن مماس شوند

در این حالت قیمت بسته .جاد گرددآرایش دو قله تنها زمانی تایید می شود که به طور کامل دو موج به سطح مقاومتی برخورد نموده و در برگشت قیمتها نفوذي به خط گردن ای
 .چنانچه قیمت نتواند خط گردن را قطع کند الگو اعتبار خود را از دست می دهد.شدن خارج از خط گردن خواهد بود
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به .ن است هرگز اتفاق نیفتدخیلی بد است که منتظر دومین افزایش باشیم ، چون ممک.شد در اولین عالمت فروش از بازار خارجدر آرایش دو قله بهترین کار آن است که 
  .رج شوندهر حال حرکت به طرف دومین روند افزایش ، موقعیت دیگري براي سهامدارانی که به عالئم بی اعتنا بودند بوجود می آورد تا از این سهم خا

  
  :ي سقف دوقلو امتیاز دهی به الگو

  )بهترین نمره است 1( 21 از 4: عملکرد رتبه
  % 8: عدم موفقیت

  %19: کاهش میانگین
  % 61:  احتمال بازگشت 

  % 72: قیمتی هدف به دستیابی درصد

 توضیحات مشخصه

  قبل از الگو صعودي ، پس از آن نزولی روند قیمت ها

  Mحرف  شبیه شکل

هفته 6تا  2معموال بین  فواصل  
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معامالت حجم  در قله اول افزایشی و سپس کاهشی 
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http://abcbourse.ir/


 Technical Analysis  -تحلیل تکنیکال                    
 

 

  Double Bottomآرایش کف دو قلو 

  

بنابراین ویژگی ها ، مسائل بالقوه ، عالمتها ، نقطه نظرات معامله گران که در الگوي دو .یک تصویر درون آینه از الگوي پیشین است و است "W" حرف مانندکف دوقلو آرایش 
   .قله ارائه شد را به طور مشابه در این الگو به کار گیرید

http://abcbourse.ir/


 Technical Analysis  -تحلیل تکنیکال                    
 

 

  

http://abcbourse.ir/


 Technical Analysis  -تحلیل تکنیکال                    
 

 

  
الگو  به درازا بکشد موفقیت هفته 8 چه به سمت هر ایجاد گردند ، هفته 6 تا 2طی  اختالف داشته و یکدیگر از ٪5 -2 بایستی حداکثر کف قیمت دو ، Bulkowski گفته

 بهقله  با نفوذ قیمت که هنگامی. ترین رنج قیمت سالیانه رخ دهند پایین سوم یک خواهند داشت که در زمانی را عملکرد بهترین کف  دو که شود توجه همچنین.کاهش می یابد
  . شود فعال معتبر خرید سیگنال یک براي باید قیمت سقف میانه  است که شده ذکر متعدد منابع در. گردد می پیشنهاد خرید سیگنال میانی به اهداف باالتري می رسد یک
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   هدف قیمت

Bulkowski دریافت سیگنال خرید را به شرح ذیل ارائه نموده است  از پس قیمت اهداف محاسبه :  

  )٪66) * کف دوقلو کمترین از قیمت - میانه سقف قیمت+ (( میانه سقف قیمت
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  :ي کف قلو امتیاز دهی به الگو

  )بهترین نمره است 1( 23از  10: عملکرد رتبه
  %5: عدم موفقیت

  %35: افزایش میانگین
  % 64: احتمال بازگشت  

  % 66: قیمتی هدف به دستیابی درصد

 توضیحات مشخصه

  قبل از الگو نزولی ، پس از آن صعودي روند قیمت ها

  wحرف  شبیه شکل

هفته 6تا  2معموال بین  فواصل  

معامالت حجم  در حفره اول کاهشی و سپس افزایشی 
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Single-Day Island Reversal Top  فوقانی(جزیره یک روزه(  

  

  
  

 جزیرهالگوي از  قیمت برگشت. کندل تکمیل می گردد 3با گپ رو به باال و رو به پایین با  صعودي روند خط از الگو. دهد می رخ صعودي روند یک طی در معموال جزیره فوقانی
  .کند  حرکت پایین سمت به قیمت آن تبع به که رود می انتظار. به سمت پایین است توام با شکاف
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Single-Day Island Reversal Bottom  تحتانی(جزیره یک روزه(  
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 قیمت برگشت. کندل تکمیل می گردد 3با  باالو رو به  پایینبا گپ رو به  نزولی روند خط از الگو .افتد می اتفاق نزولی روند یک طول در پایین یبرگشت جزیره مقابل، در
معامالت در الگوي جزیره ثابت و در گپ دوم برگشتی  حجم .کند حرکت باال سمت به قیمت آن تبع به که رود می انتظار. است باالبه سمت  توام با شکاف جزیرهالگوي از 

  .صعودي بسیار باالست
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Multi-Day Island Reversal Top Pattern فوقانی(چند روزه  الگوي جزیره(  

  
  
  

   .صعودي و یک شکاف نزولی از روند قیمت جدا شده است شکاف یک توسط که است قیمت هاي میله از گروهی،  چند جزیره الگوي
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Multi-Day Island Reversal Bottom Pattern تحتانی( چندروزه الگوي جزیره(  
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  :ي جزیره امتیاز دهی به الگو

  )بهترین نمره است 1(براي پایین  21 از 21براي باال و  23 از 23:  پایین/  شکست به سمت باال براي کل عملکرد رتبه
  % 17 ،% 18: پایین/  باال به سمت شکست عدم موفقیت در 

  %17 ،% 23: کاهش/  افزایش میانگین
  %35، % 70) : مقاومت / جابجایی سطوح حمایت ( pullback/  احتمال بازگشت 

  %62 ،% 69: پایین/  باال در شکست به سمت قیمتی هدف به دستیابی درصد

 توضیحات مشخصه

 جزیره فوقانی رو به باال ، جزیره تحتانی رو به پایین روند قیمت ها

 فاصله از روند و نمودار اصلی ، شبیه جزیره شکل

 دو شکاف صعودي و نزولی در هر روند شکاف

 یک روز تا چند ماه مدت زمان الگو
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) * شکاف شده از جدا جزیره پایین قیمت -  از شکاف شده جدا جزیره باالي قیمت(( -  شکاف از شده جدا جزیره پایین قیمت: باال جزیره

62٪(  
 شده از جدا جزیره پایین قیمت -  شکاف توسط شده جدا جزیره باالي قیمت+ (( شکاف توسط شده جدا جزیره باالي قیمت: پایین جزیره

  )٪69) * شکاف
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  Horn Topsشاخ فوقانی 

  

 الگو این .سقف قیمت باالتر از قیمتهاي دیگر با یک سطح حمایت کوچک در قسمت فوقانی چارت پدیدار می شود دو و دهد می رخ صعودي روند یک از فوقانی پس الگوي شاخ
فوقانی را  ایجاد کره  شاخ الگوي که قیمت میله سه کمترین به زیر بسته قیمت زمانی صادر می شود که که فروش سیگنال. است "H" حرف یا گاو شاخ دو مثل رسد می نظر

  .اند افت می کند
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  .خواهد بود ٪21تا  ٪20 اصالح گونه هر از الگوي شاخ فوقانی ، قبل تکمیل براي فروش سیگنال از پس پایین به رو حرکت  متوسط ارتفاع Bulkowski به عقیده

  )٪70) * قیمت سه کندل فوقانی ترین پایین - قیمت سه کندل فوقانی باالترین+ (( قیمت سه کندل فوقانی باالترین: هدف قیمت
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  :ي شاخ فوقانی امتیاز دهی به الگو

  )بهترین نمره است 1( 21 از 4: عملکرد رتبه
  % 7: عدم موفقیت

  %21: کاهش میانگین
 pullback ) 33) : مقاومت / جابجایی سطوح حمایت %  

  % 70: قیمتی هدف به دستیابی درصد

 توضیحات مشخصه

 قبل از الگو صعودي ، پس از آن نزولی روند قیمت ها

 بهتر است هفتگی باشد مقیاس نمودار

  Hشبیه حرف  شکل

کندل 3 فواصل  

معامالت حجم  به مرور کاهشی می شود 
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کندل الگو 3بسته شدن قیمت در روند نزولی پایین تر از  تایید الگو  

  Horn Bottomsشاخ تحتانی 

  

 قیمت تایید می شود که زمانی خرید سیگنال. روز معامالتی بلندتردر مقایسه با روزهاي گذشته است دو شامل و دهد می رخ نزولی روند یک از تحتانی پس الگوي شاخ مقابل،
  . در باالترین میزان در سه روز کاري شکل گیري الگو باشد
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  .خواهد بود ٪21تا  ٪20 اصالح گونه هر از الگوي شاخ فوقانی ، قبل تکمیل براي خرید سیگنال از پس باال به رو حرکت  متوسط ارتفاع Bulkowski به عقیده
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قیمت سه کندل  ترین پایین - قیمت سه کندل تحتانی باالترین ترین+ (( قیمت سه کندل تحتانی پایین ترین: هدف قیمت
  )٪76) * تحتانی
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  :ي شاخ تحتانی الگوامتیاز دهی به 
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  )بهترین نمره است 1( 23 از 14: عملکرد رتبه
  % 9: عدم موفقیت

  %35: افزایش  میانگین
  % 29: احتمال بازگشت 

  % 76: قیمتی هدف به دستیابی درصد

 توضیحات مشخصه

 قبل از الگو نزولی ، پس از آن صعودي  روند قیمت ها

 بهتر است هفتگی باشد مقیاس نمودار

  Hشبیه حرف  شکل

کندل 3 فواصل  

معامالت حجم  به مرور افزایشی می شود 

کندل الگو 3بسته شدن قیمت در روند صعودي باالتر از  تایید الگو  

  .الگوي شاخ فوقانی و تحتانی می شود اثربخشی افزایشباعث  که هایی ویژگی
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 داده است رخ ماه چنداست که در عرض  صعودي روند یک از بعد فوقانیشاخ زمان براي تشکیل الگوي  بهترین.  
 الگوي شاخ فوقانی که پس از یک روند نزولی شکل بگیرد غیر قابل اعتماد است.  
 ابتدا شاخ کوتاهتر و سپس شاخ بلندتر ایجاد می شود.  
 الگوي شاخ با حجم سنگین در نقطه شکست کامل می گردد.  
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Triple Top سقف سه قلو  

  
 سه از الگو این .دارد اهمیت قله جفت از بیشتر الگو این. ها قیمت افت و روند تغییر از است عالمتی و شود می ایجاد صعودي روند یک در که است قیمتی الگوي یک قله 

 حمایت خط و کند می وصل بهم را ها قله ،)Resistance( مقاومت خط یک. دارد کف دو و دارند قرار سطح یک در تقریباً که شود می تشکیل متوالی قیمتی سقف
Support (قیمت حداکثر به آنجا در همس و است سطح یک در قیمت برگشت و رفت بار سه حاصل مقاومت که دلیل این به. کند می متصل یکدیگر به را قیمتی هاي کف نیز 

 ،)دارد وجود معین انحراف احتمال( کند پیدا ریزش الگو بخش ترین پایین یا) Support( حمایت سطح پایین قیمت اگر .شود می تلقی قدرتمند مقاومت یک است، رسیده خود
  .شود می قلمداد فروش سیگنال یک و است شده ایجاد روند جهت در تغییري که است این آن معناي و شده کامل الگو این گیري شکل
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ئر نتیجه آنها در ویژگی ها ، مسائل .سه قلو ترکیبی از سر و شانه کف و کف دو قلو استبر عکس ، کف .سقف سه قلو ترکیبی از آرایش هاي برگشتی سر و شانه و دو قلو است
  .بالقوه ، عالمتها و نقطه نظرات معامله گران ، به ترتیب با سقف دو قلو و کف دوقلو مشابه هستند
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   قلو سه سقف هدف قیمت
  

Bulkowski  دهد می ارائه خاص یگانه فرمول سه باالي قیمت هدف براي:  

  )٪40) * دره قیمت پایینترین - قله قیمت باالترین(( - حفره قیمت پایین ترین
  :ي سقف سه قله امتیاز دهی به الگو

  )بهترین نمره است 1( 21 از 7: عملکرد رتبه
  % 10: عدم موفقیت

  %19: کاهش  میانگین
  % pullback  :61احتمال 

  %  40: قیمتی هدف به دستیابی درصد

 توضیحات مشخصه
 قبل از الگو صعودي ، پس از آن نزولی روند قیمت ها

  پایین قیمت به رو شکست هم با نزدیکی در قله سه شکل

معامالت حجم از مواقع% 59کاهشی در  روند   

 بسته شدن قیمت در روند نزولی پایین تر از خط حمایت تایید الگو
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   Triple Bottoms )کف سه قلو(آرایش سه دره 

 ها کف قلو، سه کف ساختار یک در است، شده داده زیر نشان شکل در که رهمانطو. است قلو دو کف و کف هاي شانه و سر ساختارهاي از ترتیبی الگو این قبلی، الگوي برعکس
  .به عنوان قله ها و سطح مقاومت است "A" حرف دوبه عنوان سطح حمایت و و  "V"شبیه سه حرف  دره سهالگوي کف . یکسانند تقریباً
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 از پسقیمت  افزایش متوسط که دهد می توضیح  bulkowski. باال را بشکند مقاومت خط VVV"" دره آخرین و سومین از پس قیمت که صادر می شود زمانی خرید سیگنال
  .دارد pullbacمواقع قیمت پس از شکست مقاومت به این خط % 64در  حال، این با است % 37 شده داده خرید سیگنال

   قلو کف سه هدف قیمت
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Bulkowski  دهد می ارائه خاص یگانه فرمول سه پایین قیمت هدف براي:  

  )٪64) * دره قیمت پایینترین -  قله قیمت باالترین+ (( قله قیمت باالترین
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  :ي کف سه قله امتیاز دهی به الگو

  )بهترین نمره است 1( 23 از 7: عملکرد رتبه
  % 4: عدم موفقیت

  %37: افزایش  میانگین
  % 64: احتمال بازگشت 

  %  64: قیمتی هدف به دستیابی درصد

 توضیحات مشخصه

 قبل از الگو نزولی ، پس از آن صعودي روند قیمت ها

  قیمت باالي به رو شکست با هم نزدیکی در قله سه شکل

معامالت حجم  به مرور افزایشی 

صعودي باالتر از خط مقاومتبسته شدن قیمت در روند  تایید الگو  
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  Vآرایش وي 

 
 در تمامی الگوهاي دیگر که در این فصل راجع به آنها بحث شد، بازار سعی دارد که بعد از یک شکست نرخ. ، نوع نادري از ساختار کف هستند)spike(یا اسپایک  Vساختارهاي 

، از یک روند به روند متقابلش تغییر موقعیت می بدون هیچ هشداريآنها بسادگی و . اما کفهاي اسپایک فاقد این خصوصیت هستند. را دوباره به روند اصلی برگرداند قیمتها
د اصلی باید نقدي و یا کف شود، موقعیت هاي فوق العاده دهند و در طی این تغییر موقعیت و یا بعد از آن، حجم زیادي از معامالت را در بر می گیرند زیرا در طی زمانی که رون

  .اي به وجود می آیند
 الگو داخل هاي بازگشت و باشد می قیمت ناگهانی بازگشت الگو این اصلی شاخصه. شد معامله وارد میتوان و شود می تکمیل روند خط شدن شکسته با V “وي” الگوي
 بازار که گردد می بر اي زاویه همان با معموال ها بازگشت و باشد می قبلی روند حرکت آخر موج زیاد شیب V الگوي دیگر مشخصه. است موقت و کوتاه بسیار
 .است کرده آغاز را اصلی حرکت شیب آن
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خطی که در پائین نمودار رسم شده و مینیمم نرخ روند نزولی را نشان می دهد، می تواند از دیگر خطهاي قبلی و بعدي، . را نشان می دهد Vچگونگی ساختار کف  , زیر شکل 
  .است قیمتشدید بودن هر دو روند، نشانه قطعیت بازار در مسیر . منحصر باشد

  
  .گیرد می صورت قبلی اخطار بدون عموماً جهت، تغییر این. باشد انتظار حد از خارج تواند می مقدار این و روند می باال یا پایین سرعت به ها قیمت:  قیمت با V ارتباط
  .است زیاد الگو این در عموماً حجم: حجم با V ارتباط
  .نمود مشاهده کرات به پرگردش  سهام در خصوص به توان می را V آرایش:  V وقوع

 کامالً آرایش نوع این از بردن سود فرصت بنابراین،. نمود مشاهده را ایجادش توان می وقوع از پس تنها که افتد می اتفاق غیرمنتظره و سریع قدر آن V آرایش:  تکنیکی اهمیت
  .دارد تکنیسین تجربه به بستگی و است محدود
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   Diamondالماس  الگوي
  

 بزرگتر ها کف و سقف حرکت دامنه مرور به. هستیم کوچک هاي کف و سقف شاهد ابتدا در نزولی یا صعودي روند یک از بعد. آید می وجود به روند انتهاي در نیزالماس  الگوي
  .شود می بزرگتر ها کف و سقف اندازه الگوي اواخر در دوباره شود 
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http://abcbourse.ir/


 Technical Analysis  -تحلیل تکنیکال                    
 

 

   باال بررسی احتماالت جهت شکست در الماس

  
افت قیمت .دهد می افزایش راقیمت  پایین به رو شکست کهاحتمالاز یک روند شدید صعودي ایجاد می شوند  نمودار ، پسهاي تشکیل شده در باالي  الماس از) ٪58( اکثریت

  .)مسیر صعودي را طی می کند درصد 82حرکت نزولی بازار پس از شکست ،  مثال عنوان به( .روند رو به رشد قبلی خواهد بود از ) قرینه( آینه یکنیز 
  
  

http://abcbourse.ir/


 Technical Analysis  -تحلیل تکنیکال                    
 

 

396 

  :ي الماس باال الگوامتیاز دهی به 

  )بهترین نمره است 1(براي پایین  21 از 7براي باال و  23 از 21: پایین/  شکست به سمت باال براي کل عملکرد رتبه
  % 6 ،% 10: پایین/  باال به سمت شکست عدم موفقیت در 

  %21 ،% 27: کاهش/  افزایش میانگین
  %57، % 59) : مقاومت  /جابجایی سطوح حمایت ( pullback/ احتمال بازگشت  

  %76 ،% 69: پایین/  باال در شکست به سمت قیمتی هدف به دستیابی درصد

 توضیحات مشخصه

 صعودي  روند قیمت ها

 شبیه الماس ، اما معموال به سمتی کج شده است شکل

 خطوط روند از هم دور می شوند و مجددا به هم نزدیک می شوند خطوط روند

 لمس
 نقاط از برخی خطوط اگر نباشید نگران. کند لمس بار دو یا را یک روند خط هر ها قیمت

عبور می کند  قیمت دورافتاده  

معامالت حجم مواقع% 67روند کاهشی در    
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رو به پایین% 69 جهت شکست  

  پایین بررسی احتماالت جهت شکست در الماس
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Bulkowski   الگوي . است% 69در تحقیقات وسیع خود به این نکته اشاره کرده است که احتمال شکست رو به باالي الماس پایین و احتمال شکست رو به پایین الماس باال
  .شده استشناخته  قیمتی براي کسب بازدهی الگوهاي بهترین از یکی عنوان نمودار در صورت شکست به سمت باال به الماس ایجاد شده در پایین

  
  

  :ي الماس پایین امتیاز دهی به الگو

  )بهترین نمره است 1(براي پایین  21 از 1براي باال و  23 از 8: پایین/  شکست به سمت باال براي کل عملکرد رتبه
  % 10 ،% 4: پایین/  باال به سمت شکست عدم موفقیت در 

  %21 ،% 36: کاهش/  افزایش میانگین
  %71، % 53) : مقاومت / جابجایی سطوح حمایت ( pullback/ احتمال بازگشت  

  %63 ،% 81: پایین/  باال در شکست به سمت قیمتی هدف به دستیابی درصد

 توضیحات مشخصه

 نزولی  روند قیمت ها

 شبیه الماس ، اما معموال به سمتی کج شده است شکل

نزدیک می شوندخطوط روند از هم دور می شوند و مجددا به هم  خطوط روند  
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 لمس
 اگر نباشید نگران. کند لمس بار دو یا یک را روند خط هر ها قیمت

عبور می کند  قیمت دورافتاده نقاط از برخی خطوط  

معامالت حجم مواقع% 66روند کاهشی در    

رو به باال% 69 جهت شکست  
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  قیمت الگوي الماس اهداف

  )٪81) * الگوي الماس دره ترین پایین -  الگوي الماس از قله بلندترین+ (( نقطه شکستقیمت : شکست به سمت باال  پایین الماس
  )٪63) * الگوي الماس دره ترین پایین -  الگوي الماس از قله بلندترین(( -  قیمت نقطه شکست: شکست به سمت پایین پایین الماس

  )٪69) * الگوي الماس دره ترین پایین - الگوي الماس از قله بلندترین+ (( قیمت نقطه شکست: شکست به سمت باال  باال الماس
  )٪76) * الگوي الماس دره ترین پایین -  الگوي الماس از قله بلندترین(( -  قیمت نقطه شکست: شکست به سمت پایین  باال الماس
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   Pipe Top فوقانی الگوي لوله 
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 فروش سیگنال. است از روزهاي عادي قیمت خوشه بلندتر شامل دو و دهد می هفتگی رخ نمودار روي بر مدت کوتاه صعودي روند یک از پس فوقانی لوله
  .قیمت میله هاي الگو برسد کمترین زیر روز سوم به بسته قیمت صادر می شود که هنگامی
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   Pipe bottoms تحتانی الگوي لوله  

  

  
 خرید سیگنال. است از روزهاي عادي قیمت خوشه بلندتر شامل دو و دهد می هفتگی رخ نمودار روي بر مدت کوتاهنزولی  روند یک از پس فوقانی لوله

  .قیمت میله هاي الگو برسد بیشترین باالي روز سوم به بسته قیمت صادر می شود که هنگامی
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  .است% 20لوله فوقانی در الگوي  فروش سیگنال از قیمت پس کاهش متوسط طور به ،  Bulkowski عقیده

  : لوله می شود  الگوي اثربخشی افزایش صفاتی که باعث
 رخ می دهد طوالنی بسیار نزولی روند یک از فوقانی پس لوله بهترین.  
 ماه 6 از بیش( دهد می رخ طوالنی نزولی روند یک انتهاي در لوله تحتانی بهترین(  
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 عملکرد را دارد بهترین دهد می رخ هفته 52 پایین سوم یک در که فوقانی لوله.  
 عملکرد را دارد بهترین دهد می رخ هفته 52 از سوم یک در تحتانی که لوله.  
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الگوي لوله  Bulkowski واقع در ،قیمت می شود   ٪45 افزایش باعث لوله پایینالگوي  تشکیل براي خرید سیگنال یک از پس متوسط طور به افزایش
  .است 23از  4برگشتی قلمداد کرده در حالی که رتبه الگوي باال  الگوي پایین را یکی از بهترین

  : ي لوله فوقانیامتیاز دهی به الگو
  

   21 از 4: کل رتبه
  %11: به پایین شکست عدم موفقیت در 

  %20: کاهش  میانگین
pullback ) 41) : مقاومت / جابجایی سطوح حمایت%  

  %70: پایین سمتدر شکست به  قیمتی هدف به دستیابی درصد
  

 توضیحات مشخصه

 صعودي  روند قیمت ها

 هفتگی بهتر است مقیاس نمودار

 خوشه هاي دوقلو در کنار هم شکل
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 حمایت و مقاومت بایستی موازي باشد خطوط روند

معامالت حجم  از کندل اول به دوم کاهشی 

  
  : ي لوله تحتانیامتیاز دهی به الگو

  
   21 از 2: کل رتبه

  %5: به باال  شکست عدم موفقیت در 
  %45: افزایش  میانگین

  %44: احتمال بازگشت 
  %83: پایین در شکست به سمت قیمتی هدف به دستیابی درصد

  

 توضیحات مشخصه

  نزولی روند قیمت ها

 هفتگی بهتر است مقیاس نمودار
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 خوشه هاي دوقلو در کنار هم شکل

موازي باشدحمایت و مقاومت بایستی  خطوط روند  

معامالت حجم  از کندل اول به دوم افزایشی 

  

  و چرخش فوقانی) دست انداز(الگوي جهش ناگهانی 
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درجه  الگوئی  60 تا 45 رشد ناگهانی قیمت با شیبی در حدود.ایجاد می گردد درجه 45 تا 30 حدوديدر روندي با زاویه  از باال برگشت و) جهش ناگهانی( قیمتی  انداز دست

و به نزدیکی خط روند صعودي می ) سیگنال فروش(هیجانات خریداران به سرعت فروکش کرده و قیمت در چرخشی ناگهانی افت می کند .شبیه دست انداز را ایجاد می کند
به احتمال بسیار باال خط روند شکسته  ل بگیردماه شک کمتر از یکدر حرکت بود ،  45تا  30زمانی که قیمت با شیب اگر این الگو در توجه داشته باشید .رسد

  .می شود و سیگنال فروش صادر می شود
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  .توام خواهد بود% 60تا  54جهش ناگهانی و ایجاد الگوي دست انداز با افزایش شیب روند به.داراست% 45تا  30روند صعودي کم نوسان شیب مثبت و صعودي بین 
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  .درجه باشد 45 تا 30 صعودي روند خط زمانی بازه در قیمتی نوسان بزرگترین ارتفاع بار دو حداقل باید انداز دست ارتفاع که باشید داشته توجه
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  دست انداز و چرخش تحتانی
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 و رشد می کند ها قیمت که هنگامی. قوي ایجاد می شود صعودي برگشت یک سپس شود ، می تندتر آغاز نزولی روند سپس و نزولی روند یک با پایین برگشت دست انداز کف و

  . صادر می شود خرید سیگنال نزولی می رسد ، روند خط به نزدیکی
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  قیمت اهداف
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  :به شرح ذیل است  شکست  سیگنال یک از پس قیمت اهداف

  )٪68) * قیمت دست انداز ترین پایین -  باالترین قیمت دست انداز+ ((شکست مقاومت   قیمت: کف  انداز دست

  )٪78) * شکست حمایت قیمت(( - شکست حمایت قیمت :سقف  انداز دست
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Diving-Board   تخته شیرجهالگوي  
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 24 حدود متوسط طور به که است) حمایت خط یعنی( صاف ته با به شکل افقی قیمت تثبیت ،"   شیرجه تخته ": در نمودار هفتگی است  بخش سه داراي تخته شیرجه  الگوي
متوسط رخ می  طور به کاهش درصد 26 و دهد می رخ هفته یک از بیش طول در که است حمایت خط زیر به چشمگیر نفوذ و سقوط یک که ،"شیرجه" کشد؛ می طول هفته
   .مواقع قیمت به محدوده تخته شیرجه بازمیگردد% 67باالست و در  به رو حرکت یک که است "بهبود" نهایت در و دهد 

  و قیمت حرکت  متوسط
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 366 تنها توانسته است 2010 دسامبر تا 1995 ژانویه از شرکت 562 هفتگی نمودار از استفاده او می گوید با.معرفی شده است Bulkowskiاین الگو توسط 

  .است نادر الگوي هفتگی یک مقیاس در حداقل که معناست بدان این. شناسایی کند را الگوي تخته شیرجه 
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   :امتیاز دهی به الگو 

  )بهترین نمره است 1( 42 از 3: کل عملکرد رتبه
  %5: عدم موفقیت

  % 39: افزایش میانگین
  

 توضیحات مشخصه

نمودار مقیاس .هفتگی استفاده کنید نمودار از الگو این کردن پیدا براي  . 

)دایو شنا(شبیه تخته شیرجه  شکل  

سقوط کند) شبیه شیرجه رفتن در آب(قیمت بایستی عمودي  سقوط  

سقوطمیزان  %26تا  24بین    

recovrey  بازیابی می شود مستقیم کندلهاي قیمت با شدید ، افت از پس  
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  پیشنهادي هاي سیگنال

" ریکاوری"شکاف ایجاد شده در زمان سقوط قیمت % 64به احتمال  که آنجا از. می شود داده شده ثبت قیمت ترین پایین از پس هفته دو خرید سیگنال
تا زمانی که روند افزایشی ادامه  گران معاملهمعتقد است  Bulkowski چند هر گزینه مناسبی است ،  "شیرجه تخته "محدوده قیمت  در فروشمی شود 

   .دارد سهام خود را نگه دارند
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آن یک سقوط شدید و نفوذ قوي به سطح حمایت تا پس از .هفته بوده است 56ریال به مدت  2920تثبیت قیمتها در محدوده حمایت .پ است.س.نمودار باال متعلق به شرکت آ
شده و از  "ریکاوري"در نهایت قیمت بازیابی .سپس رشد قیمتها باعث می شود که پایین ترین قیمت الگو ثبت شود و سیگنال خرید صادر شود.ریال پیشروي می کند 2348مرز 

  .محدوده حمایت گذشته نیز فراتر می رود
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Spike Low or Bullish Spike میخ صعودي یا میخ تحتانی  

  

هنگامی که در یک روند خنثی ، قیمت در یک روز پایین تر از خط روند . در روند قیمت خنثی نفوذ کرده است اي میلهبه شکل  که است یبزرگ طبیعی غیر میخ تحتانی کندل
  .بسته می شود این الگو شکل می گیرد
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http://abcbourse.ir/


 Technical Analysis  -تحلیل تکنیکال                    
 

 

  

Spike High or Bearish Spike میخ نزولی یا میخ فوقانی  
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هنگامی که در یک روند خنثی ، قیمت در یک روز بسیار باالتر تر از خط . در روند قیمت خنثی نفوذ کرده است اي میلهبه شکل  که است یبزرگ طبیعی غیر میخ فوقانی کندل
 یاو  سنجاقک doji ، چکش یک به میخ تحتانی و فوقانی ، دارند ژاپنی آشنایی شمعی نمودار رسم هاي تکنیک که کسانی براي .روند بسته می شود این الگو شکل می گیرد

doji استشبیه  قبر سنگ.Bulkowski  شوند تفسیر روند عمده تغییراتاحتمال  عنوان به باید و هستند مدت کوتاه عطف نقاط میخ ها که کند می ادعا .  
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  دهنده ادامه الگوهاي
 در بازار نیاز مورد شکست و شوند می روندها تقویت باعث الگوها این. اند کرده معرفی هم را دهنده ادامه اصلی ، الگوهاي کف روندهاي الگوهاي بر عالوهتکنیکی ،  گران تحلیل

 درستی در دیگران که صورتی در کنند برداشت را خود سود از قسمتی ویا کل توانند می گران معامله از ساختارها ، بعضی این طریق از. کنند می منعکس را شدید روند یک طی
 اصلی روند مخالف جهت در معموالً افتند ، اما می اتفاق خنثی حرکات عنوان به گاهی که شوند می تثبیت قیمت ایجاد ها ، باعث فعالیت این کلی طور به. دارند شک روند جهت
  .بیفتد اتفاق اصلی روند جهت در طبیعی طور به باید ها شکست. هستند کوتاه کامالً دوره تثبیت این. کنند می عمل

  :از عبارتند دهنده ادامه الگوهاي مهمترین
  پرچم .1
 صعودي روند در همگرا پرچم .2

  نزولی روند یک در همگرا پرچم .3
  افزایشی و کاهشی مثلث .4
 متقارن مثلث .5

 مستطیل .6

 کنج .7

 کنج صعودي و نزولی گسترش .8

 )راست( دار زاویه و نزولی صعودي .9

 فوقانی و تحتانی انبساط .10

  دسته  و فنجان .11
 صعودي حرکت گیري اندازه .12

 نزولی حرکت گیري اندازه .13

 پایین و نیم دایره باال دایره نیم .14

 سقوط حال در قله سه .15

 افزایشی دره سه .16
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   Flags پرچم الگوي
 دار شیب روند یک در مدت کوتاه ثبات دورة یک شامل ساختار این. نظر مورد نرخ و جهت: دهد می بدست مهمی هاي نشانه که است معتبر دهندة ادامه روند الگوي یک پرچم،

 دو این که است شده محصور مقاومت خط یک و حامی خط یک بین ثبات این. است مسطح است ، ویا اصلی روند شیب جهت درخالف یا ثبات شیب. است نزولی یا و صعودي
 که هنگامی. است پرچم اصلی ، میلۀ روند. شود پرچم یک شبیه الگو شوند می باعث که هستند مایل هم سمت به یا و) االضالع متوازي یک مثل(هستند موازي هم با یا خط

  .شود می گیري اندازه نرخ شکست سطح از که است پرچم میلۀ کلی طول شود ، هدف قیمت روند وارد ثبات ، دوباره شکست قیمت با
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 زمان مدت معموال الگو این. دارد خود از قبل روند جهت خالف و کم شیبی که آید می وجود به روند یک میانه در قیمت تغییرات از اي محدوده اتصال امتداد از پرچم الگوي
  .دارد روي پیش پرچم الگوي موج اولین آغاز نقطه تا قبلی روند ابتداي اندازه به بازار الگو خطوط امتداد شدن شکسته با. شود می شکسته زود خیلی و ماند نمی پایدار زیادي
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  می شود  پرچم الگوي اثربخشی افزایشباعث  که هایی ویژگی
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 را مدت کوتاه توقف آرایش، این. شود می دیده چهارگوش پرچم صورت به قیمت نمودار روي پیداست، نامش از طورکه همان پرچم الگوي:  قیمت با چهارگوش پرچم ارتباط
 یا باال( شدن شکسته قسمت در سپس شود، ساخته پرچم شبیه الگویی که کند می حرکت صورتی به قیمت. دهد می نشان پایین یا باال سمت به سهام عمودي تقریباً حرکت در

  .یابد می ادامه) پایین
  

 از پس سرانجام،. شود می کم زیادي بسیار حد تا حجم آرایش، گیري شکل هنگام. است سنگین بسیار آرایش، ایجاد از قبل حجم :حجم با چهارگوش پرچم ارتباط
  .شود می سنگین بسیار و یابد می افزایش دوباره حجم پرچم، شکست نقطه در و آرایش گیري شکل

  
 از کمتر معموالً( کشد می طول کوتاهی زمان آرایش، این گیري شکل که آنجا از اما نمود، مشاهده روزانه نمودارهاي روي توان می معموالً را ها پرچم : چهارگوش پرچم وقوع
  .ندارند وجود ماهانه نمودارهاي روي و شوند می تشکیل هفتگی نمودارهاي روي ندرت به ،)هفته چهار

  
 ادامه جایی همان از قیمت آرایش، پایان از پس که داشت انتظار توان می بنابراین،. افتند می اتفاق سهام نزولی یا صعودي حرکت راه میان در عموماً ها پرچم: تکنیکی اهمیت

  .است یکسان تقریباً آن، از پس و آرایش آغاز از پیش قیمت یعنی،. بود شده قطع که یابد 
  

  .قبل از آن هفته 52 قیمت در پایین سوم یک نیز در نزولی پرچم. قبل از آن رخ دهد قابل اعتماد است هفته 52 طی باالیی سوم محدوده یک قیمت در که زمانی صعودي پرچم
  .تر است و فضاي بین سطح حمایت و مقاومت آن بیشتر است گسترده معموال باز پرچم. ارجح است "باز" پرچم به نسبت "متراکم" پرچم
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انتظار می رود پس از شکست خط مقاومت به سمت باال قیمت .روند قبلی باشد مخالف جهت در باید الگو از پس اصالحی و روند درجه 45 باید پرچم الگوي قبل از صعودي روند
  .رشد کند% 25سهام 

  )٪64) * پرچم میله ارتفاع+ (( پرچم پایین قیمت: صعودي  پرچم هدف قیمت
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  .شکست سطح حمایت روند کوچک اصالحی اتفاق می افتدو  صعودي کوتاه اصالحی کانال یک قیمت پس از سقوط. رو به پایین قیمتها رخ می هد روند یک نزولی در پرچم
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 الگوي .برخورد خواهد بود ٪16 به طور متوسط از کاهشی نزولی، پرچم که حالی در افزایش قیمت را تجربه خواهد نمود ، ٪25 صعودي روند یک در پرچم یک متوسط، طور
   .مطلوب آن است حالت روز 15 دهد ، رخ هفته چند عرض در باید پرچم

  )٪47) * پرچم میله ارتفاع(( - پرچم باالي قیمت: هدف قیمت پرچم نزولی 
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   : ي پرچمامتیاز دهی به الگو

  % 2 ،% 4: پایین/  باال به سمت شکست عدم موفقیت در 
  %16 ،% 23: کاهش/  افزایش میانگین

  %46، % 43) : مقاومت / جابجایی سطوح حمایت ( pullback/  احتمال بازگشت 
  %47 ،% 64: پایین/  باال در شکست به سمت قیمتی هدف به دستیابی درصد

  

 توضیحات مشخصه

 می تواند صعودي یا نزولی باشد روند قیمت ها

 شبیه مستطیل به شکل اریب شکل

 حمایت و مقاومت بایستی موازي باشد خطوط روند

معامالت حجم مواقع% 73کاهشی در  روند   

مواقع% 54رو به باال در  شکست   
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Pennant in an Uptrend همگرا در روند صعودي پرچم  
  

  
همگرا  الگو داخل در حمایت و مقاومت خطوط اتصال که تفاوت این شود ، با می تشکیل روند یک میانه مستطیلی و پرچم سه گوش در پرچم الگوي مانند همگرا پرچم الگوي

الگوي پرچم همگرا شبیه مثلث قائم الزاویه است که تقاطع روند صعودي قبل از الگو و سطح .بوده و خط حمایت به صورت افقی و خط مقاومت داراي شیب نزولی و منفی است
پرچم را  مقاومت خط ها قیمت که زمانی .باشیم داشته زیاد با شیب بایستی روند حتما شکل گیري الگوي مثلث همگرا از قبل .درجه است 90حمایت درون الگو به صورت زاویه 

  .به سمت باال بشکند سیگنال خرید دریافت شده است
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Pennant in a Downtrend  نزولی روند یک همگرا در پرچم  

  

که از طریق بازگشت قیمت و شکست سطح  فروش سیگنال سپس کوتاه و اصالحی مثلث یک دنبال به قیمت، سقوط. الگوي قبلی است برعکس نزولی روند همگرا در پرچم
  .درجه را می دهد 90در این الگو خط مقاومت با روند قبلی تشکیل زاویه .حمایت ایجاد می شود صادر می شود
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بازده  ٪25 از متوسط طور به افزایشی روند یک همگرا در پرچم یک متوسط، طور به .نتایج بهتري را در بر دارد درجه 45 با شیبی بیش از صعودي روند از همگرا قبل پرچم الگوي
  .مثبت نصیب سرمایه گذار می کند

  )٪60) * پرچم میله ارتفاع+ (( پرچم پایین قیمت: صعودي همگراي پرچم هدف قیمت در
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  .تشکیل شود هفته چند عرض در باید کاهش  می یابدپرچم ٪19 متوسط طور به نزولی، روند یک همگرا در قیمت در الگوي پرچم

  )٪51) * پرچم میله ارتفاع(( - پرچم باالي قیمت: نزولی همگراي پرچم هدف قیمت در
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   :همگرا  ي پرچمامتیاز دهی به الگو

  % 4 ،% 2: پایین/  باال به سمت شکست عدم موفقیت در 
  %19 ،% 25: کاهش/  افزایش میانگین

  %31، % 47) : مقاومت / جابجایی سطوح حمایت ( pullback/ احتمال بازگشت 
  %51 ،% 60: پایین/  باال در شکست به سمت قیمتی هدف به دستیابی درصد

  

 توضیحات مشخصه

 می تواند صعودي یا نزولی باشد روند قیمت ها

 شبیه مثلث قائم الزاویه شکل

 قیمتها بین خط حمایت و مقاومت همگرا می شوند خطوط روند

معامالت حجم مواقع% 88روند کاهشی در    

مواقع% 61رو به باال در  شکست   
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  الگوي مثلث
 در بزرگتر هاي میله از) پایین قیمت - باال قیمت( قیمت محدوده که الگو داراي وجه مشترك هستند بدین گونه که سه هر. نزولی و صعودي متقارن،: است گونه سه به مثلث
  .است قیمت محدوده کوچکترین که است مثلث راس الگو راست سمت. تشکیل می شوند شود می کوچکتر ی که به مرور زمانقیمت محدوده و) قاعده مثلث( نمودار چپ سمت

  الگوي مثلث افزایشی
 محدوده این از بازگشت از پس که حالی در شود می متوقف مقاومت از اي محدوده در صعودهایش در بار هر قیمت که است قیمت تغییرات از حالتی افزایشی مثلث الگوي

. باشد می بازار قوي حرکت یک آغاز دهنده نشان که سازد می الگویی باالیی، مقاومت به اتصال در پایینی خطوط امتداد. رسد نمی خود از قبل کمینه یا دره به بار هر مقاومت
 داشته افزایش باالیی جهت در بازار افزایشی مثلث داخل حرکت اولین قاعده اندازه به که داشت انتظار توان می و شکند می را الگو این در مقاومت خط معموال قیمت تغییرات

  .باشد نمی افزایشی روند این به الزامی هیچ اینکه با آید می وجود به افزایشی روند یک از بعد معموال الگو این. باشد
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  زمان شکست و جهت

  
  

بین قاعده تا راس % 61همچنین این شکست در فاصله  .مواقع شکست به سمت پایین می شود% 23قیمت به سمت باال و در از مواقع باعث شکست % 77صعودي  در  مثلث
  )100% مثلث راست سمت یا ، راس و شده گرفته نظر در ٪0 ، مثلثچپ  سمت ،قاعده (مثلث روي می دهد 
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   صعودي مثلث قیمت اهداف

  )٪75) * مثلث قیمت ترین پایین - مثلث قیمت باالترین+ (( مثلث قیمت باالترین: باال به رو شکست صعودي
  )٪68) * مثلث قیمت ترین پایین - مثلث قیمت باالترین(( -  شکست قیمت: پایین به رو شکست صعودي
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   :افزایشی  ي مثلث امتیاز دهی به الگو

  21از  9و  23از  17 :پایین /  شکست به سمت باال براي کل عملکرد رتبه
  % 11 ،% 13: پایین/  باال به سمت شکست عدم موفقیت در 

  %19 ،% 35: کاهش/  افزایش میانگین
  %49، % 57) : مقاومت / جابجایی سطوح حمایت ( pullback/ احتمال بازگشت 

  %68 ،% 75: پایین/  باال در شکست به سمت قیمتی هدف به دستیابی درصد
  

 توضیحات مشخصه

 توضیحات مشخصه

 می تواند صعودي یا نزولی باشد روند قیمت ها

کند می حرکت همگرا روند خط دو بین ها قیمت. گوش سه شکل  

 خط حمایت یا مقاومت افقی در باال و خط حمایت یا مقاومت شیب دار خطوط روند

مواقع% 77روند کاهشی در  حجم  معامالت  

 شکست
از راس% 61در فاصله مواقع و % 70روند افزایشی در   

به سمت پایین% 61و در روند کاهشی   
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   کاهشیمثلث  الگوي
 حمایت محدوده این از بازگشت از پس که حالی در شود می متوقف حمایت از اي محدوده در هایش نزول در بار هر قیمت که است قیمت تغییرات از حالتی کاهشی مثلث الگوي

 تغییرات. باشد می بازار قوي حرکت یک آغاز دهنده نشان که سازد می الگویی پایینی، مقاومت به اتصال در باالیی خطوط امتداد. رسد نمی خود از قبل بیشینه یا قله به بار 
 الگو این. باشد داشته کاهش پایینی جهت در بازار کاهشی مثلث داخل حرکت اولین قاعده اندازه به که داشت انتظار توان می و شکند می را الگو این در حمایت خط معموال قیمت

  .باشد نمی کاهشی روند این به الزامی هیچ اینکه با آید می وجود به کاهشی روند یک از بعد معموال
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  .کندقیمت به سمت پایین حرکت می % 64قیمت به سمت باال و % 36از فاصله راس تا قاعده مثلث رخ می دهد و به احتمال % 64شکست سطح حمایت در 
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  .است ٪47 ، حداکثر ٪20 کاهش گونه هر از قبل قیمت افزایش متوسط طور به: شکست به سمت باال

  .است ٪16 ، حداکثر ٪20 افزایش گونه هر از قبل قیمت کاهش متوسط طور به: شکست به سمت پایین
   نزولی مثلث قیمت اهداف

  )٪84) * مثلث قیمت ترین پایین - مثلث قیمت باالترین+ (( شکست قیمت: باال به شکست رو
  )٪54) * مثلث قیمت ترین پایین - مثلث قیمت باالترین(( -  مثلث قیمت پایینترین: پایین به رو شکست
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   :کاهشی  ي مثلث امتیاز دهی به الگو

  21از  10و  23از  5 :پایین /  شکست به سمت باال براي کل عملکرد رتبه
  % 16 ،% 7: پایین/  باال سمتبه  شکست عدم موفقیت در 

  %16 ،% 47: کاهش/  افزایش میانگین
  %54، % 37) : مقاومت / جابجایی سطوح حمایت ( pullback/ احتمال بازگشت 

  %54 ،% 84: پایین/  باال در شکست به سمت قیمتی هدف به دستیابی درصد
  

 توضیحات مشخصه

 توضیحات مشخصه

نزولی باشدمی تواند صعودي یا  روند قیمت ها  

کند می حرکت همگرا روند خط دو بین ها قیمت. گوش سه شکل  

 خط حمایت یا مقاومت افقی در باال و خط حمایت یا مقاومت شیب دار خطوط روند

معامالت حجم مواقع کاهشی% 83در    

مواقع% 64روند رو به پایین در  شکست  
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  Symmetrical Triangle متقارن الگوي مثلث
 روند جهت ظهورشاز  پس شود، پدیدار نمودار در مثلث این اگر. شود می ایجاد صعودي روندهاي در هم و نزولی روندهاي در هم و است روند امتداد الگوي یک رنمتقا مثلث

  .گیرد می شکل

 این مثلث از نوع این بارز و اصلی ویژگی. دهد می شکل را مثلث یک ظاهري لحاظ به که است قیمتی هاي سقف و ها کف بین قیمتی محدودة شدن باریک حاصل الگو این
 و باالتر قیمتی هاي کف که) حمایت( صعودي روند خط یک و کند می وصل بهم را تر پایین و تر پایین قیمتی هاي سقف که است) مقاومت( نزولی روند خط یک داراي که است
  .کند می مرتبط یکدیگر به را باالتر
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بین % 75تا  73همچنین این شکست در فاصله .شکست به سمت پایین را شاهد هستیم% 46از مواقع رخ می دهد و در % 54شکست به سمت باال در  متقارن مثلثدر الگوي 
 عث بهبودبا شکستنقطه  درمعامالت  حجم افزایش .) 100% مثلث راست سمت یا ، راس و شده گرفته نظر در ٪0 ، مثلث چپ، سمت ،قاعده (قاعده تا راس مثلث روي می دهد

  .خواهد شد متقارن مثلث الگوي عملکرد
  تفسیر

 یک الگو، طول از ¾ چهارم سه و ½ وسط بین جایی معموالً)دارد وجود معین انحراف احتمال( بشکند حمایت خط زیر قیمت و آید می پدید نزولی روند یک در مثلث هنگامیکه
  .آید می دست به فروش سیگنال
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 یک الگو، طول از ¾ چهارم سه و ½ وسط بین جایی معموالً)دارد وجود معین انحراف احتمال( بشکند مقاومت خط باالي قیمت و بگیرد شکل صعودي روند یک در مثلث 
  .شود می ایجاد خرید سیگنال

  
   متقارن مثلث براي قیمت اهداف

  )٪66) * مثلث در قیمت ترین پایین -  مثلث در قیمت باالترین+ (( قیمت شکست: باال به رو شکست متقارن مثلث
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  )٪48) * مثلث در قیمت ترین پایین -  مثلث در قیمت باالترین(( - قیمت شکست: پایین به رو شکت متقارن مثلث
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  : مثلث متقارنامتیاز دهی به الگوي پرچم 
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   21از  15و  23از  16:  )است بهترین 1( پایین/  شکست به سمت باال براي کل عملکرد رتبه

  % 13 ،% 9: پایین/  باال به سمت شکست عدم موفقیت در 
  %17 ،% 31: کاهش/  افزایش میانگین

  %59، % 37) : مقاومت / جابجایی سطوح حمایت ( pullback/ احتمال بازگشت 
  %48 ،% 66: پایین/  باال در شکست به سمت قیمتی هدف به دستیابی درصد

  
  

 توضیحات مشخصه

صعودي یا نزولی باشد می تواند روند قیمت ها  

کند می حرکت همگرا روند خطوط دو بین ها قیمت. گوش سه شکل  

 قیمتها بین خط حمایت و مقاومت همگرا می شوند خطوط روند

معامالت حجم مواقع% 86روند کاهشی در    

مواقع% 46فاصله راس و رو به پایین در % 75مواقع از % 54رو به باال در  شکست   
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 Rectangle  مستطیل الگوي

 می را فرضی مستطیل یک تشکیل و بوده افقی -موازي آن درون کمینه و بیشینه خطوط امتداد که شود می تشکیل افزایشی یا کاهشی روند یک از بعد مستطیل الگوي
که شبیه  قله دو حداقل توسط که مقاومت خط و "W" شبیه حرفحفره  دو حداقل توسط حمایت خط .باشد کمیبسیار  پایین یا باال شیبداراي  تواند میالگوي مستطیل .دهد

شود  مستطیل وارد از پایین قیمت که زمانی مقابل، درو شود می نامیده نزولیمستطیل  ،شود  مستطیل الگوي باال وارد از قیمت که هنگامی .ایجاد می گردد است "M"حرف 
  .مستطیل صعودي است

 .  
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  : مستطیل صعوديي امتیاز دهی به الگو

  21 از 6و  23 از 12): است بهترین 1( پایین/  شکست به سمت باال براي کل عملکرد رتبه
  %11، % 9: پایین /به باال شکست عدم موفقیت در 

  %17،  %39: کاهش/ افزایش   میانگین
  pullback  :64 % ،58% / احتمال بازگشت 

  %63، % 80: پایین/ باال  در شکست به سمت قیمتی هدف به دستیابی درصد
  

 توضیحات مشخصه

 رو به باال  روند قیمت ها

 خطوط روند حمایت و مقاومت افقی و موازي شبیه مستطیل شکل

 قیمت حداقل دوبار سطوح حمایت و مقاومت را لمس کند لمس خطوط

معامالت حجم مواقع% 70روند کاهشی در    

مواقع% 68رو به باال در  شکست  
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  نزولیمستطیل 

  
   الگوي مستطیل روانشناسی

 حمایت محدوده ترتیب، همین به. کنترل روند در آن سطح را عهده دار هستند حاضر حال بیانگر آن است فروشندگان در قیمت قله چندین توسط شده ایجاد مقاومت محدوده
می  شکسته مقاومت خط بر فروشندگان باشند غلبه به قادر خریداران که زمانی تنها. است بیانگر حمایت خریداران از روند در آن معامله قیمت متعدد هاي دره توسط شده ایجاد
بدنبال خرید و فروش کوتاه مدت هستند  گران معامله پشتیبانی، در محدوده .خواهد شد شکسته حمایت خط بر خریداران باشند غلبه به قادر و مایل فروشندگان که زمانی و شود
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ه سهم می فروشند ها و تضعیف خریداران سطح حمایت شکسته می شود اعتماد به نفس خریداران افت کرده و براي جلوگیري از زیان بیشتر مبدل به فروشندزمانی که با فشار 
بیشتر در  فروش فشارسئله باعث زیان هستند و این م معرض درکرده اند  خریداريسهم را حمایت خط در احتماال کهه شود خریدارانی شکست قیمت حمایت خط که هنگامی .شوند

در مقابل در محدوده مقاومت پس از شکست خط مقاومت ، فروشنده ها از روند صعودي سهم اندوهگین شده و براي اینکه سود خود را به .محدوده شکست خط حمایت می شود
  .حداکثر برسانند مجددا خریدار سهم شده و قیمتها باال و باالتر می رود

   فروش و سیگنال خرید

خط  قیمت که می شود پیشنهادزمانی  فروش سیگنال وقرار بگیرد  مقاومت خط از باالتر بسته قیمت و خط مقاومت را شکسته قیمت که شود می زمانی پیشنهاد خرید سیگنال
  .خواهد بوداعتقاد دارند رشد آتی قیمت پس از الگوي مستطیل به اندازه ارتفاع آن  گران معامله از برخی. حمایت را بشکند
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  مستطیل الگوي اهداف

Bulkowski را بدین صورت ارائه نموده است  مستطیل الگوي براي قیمت اصلی هدف چهار خود، هاي پژوهش در:  

  )٪85) * مستطیل قیمت پایین -  مستطیل قیمت باالي+ (( مستطیل قیمت باالي: شکست باال نزولی مستطیل

  )٪50) * مستطیل قیمت پایین -  مستطیل قیمت باالي(( -  مستطیل پایینقیمت : شکست پایین پایین مستطیل

  )٪80) * مستطیل قیمت پایین - مستطیل قیمت باالي+ (( مستطیل قیمت باالي: صعودي شکست باال مستطیل

  )٪63) * مستطیل قیمت پایین -  مستطیل قیمت باالي(( - مستطیل قیمت پایین: صعودي شکست پایین مستطیل
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  : ي مستطیل نزولیدهی به الگوامتیاز 

  21 از 12و  23 از 11): است بهترین 1( پایین/  شکست به سمت باال براي کل عملکرد رتبه
  %16، % 10: پایین /به باال شکست عدم موفقیت در 

  %14،  %46: کاهش/ افزایش   میانگین
  pullback  :53 % ،69% / احتمال بازگشت 

  %50، % 85: پایین/ باال  شکست به سمتدر  قیمتی هدف به دستیابی درصد
  

 توضیحات مشخصه

 رو به پایین  روند قیمت ها

 خطوط روند حمایت و مقاومت افقی و موازي شبیه مستطیل شکل

 قیمت حداقل دوبار سطوح حمایت و مقاومت را لمس کند لمس خطوط

معامالت حجم مواقع% 66روند کاهشی در    

مواقع% 55رو به پایین در  شکست  
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 Wedge الگوي کنج
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 روزانه، نمودار در الگو این گیري شکل. شد خواهد غالب آینده در قبلی جهت دهد می نشان شدن پدیدار از پس که است کوچک مدت کوتاه روند امتداد الگوي یک الگوي کنج 
 و دارند صعودي شیب مرزي خطوط صعودي، کنج در. نمایند نوسان همگرا مرزي خط دو بین سهم قیمت که شوند می تشکیل وقتی ها کنج .انجامد می طول به هفته دو یا و یک
 زاویه پایین، مرزي خط به نسبت باال، مرزي خط و دارند نزولی و منفی شیب مرزي خطوط نزولی، کنج در. دارد بیشتري شیب زاویه باال، مرزي خط به نسبت پایین مرزي خط

  .افتد می اتفاق همگرا خط دو تقاطع نقطه تا کنج طول سوم دو فاصله در معموالً آرایش، این »قیمت شکست« یا »گریز«. دارد بیشتري شیب

  ساختار
 در. دهد می رخ آن درون را قیمت نوسانات و دهند می شکل را مثلث یک ظاهري لحاظ به که است شده تشکیل مقاومت، دیگري و حمایت یکی همگرا، روند خط دو از الگو این
 شدید حرکت دنبال به سریع قیمتی ورود یک با اغلب الگو این). صعودي روند یک در( نزولی شیب یا دارند) نزولی روند یک در( صعودي شیب یا روند خط دو هر کنج الگو

  .شود می زیاد شویم، نزدیک قیمت شکست به وقتی و یابد می کاهش شویم، می نزدیک همگرا خط بر تقاطع نقطه به که تدریج به روزانه معادالت حجم .شود می مشخص
  تفسیر

  :بود خواهد روند حرکت جهت کنندة تائید شدن، شکسته صورت در الگو این
  .شود می ایجاد فروش سیگنال یک ،)دارد وجود معین انحراف احتمال( بیاید پایین حمایت خط زیر قیمت و شود پدیدار نزولی روند یک در الگو این اگر
  .شود می ایجاد) Buy signal( خرید سیگنال یک ،)دارد وجود معین انحراف احتمال( کند صعود مقاومت خط باالي قیمت و شوند پدیدار صعودي روند یک در الگو این اگر

 کاهش سرعت به معموالً شکنند، می پایین مرزي خط در را صعودي کنج ها، قیمت وقتی. است نهاده ضعف به رو تکنیکی نظر از که کند می بیان را موقعیتی صعودي، کنج
  .شود می داده افزایشی بازار در که است عالمتی از تر اعتماد قابل شود، می داده کاهشی بازار در ها کنج توسط که فروشی عالمت. یابند می

 صورت به را مدتی افزایش، از قبل معموالً شکنند، می باال مرزي خط در را نزولی کنج ها قیمت وقتی. است نهاده قوت به رو تکنیکی نظر از که کند می بیان را موقعیتی نزولی کنج
  .بود خواهند خنثی یا افقی

  

http://abcbourse.ir/


 Technical Analysis  -تحلیل تکنیکال                    
 

 

  

http://abcbourse.ir/


 Technical Analysis  -تحلیل تکنیکال                    
 

 

  

    

http://abcbourse.ir/


 Technical Analysis  -تحلیل تکنیکال                    
 

 

  Ascending Broadening Wedgeالگوي گسترش کنج 

 گسترش، الگوي یک عنوان به. هستند) نزولی گسترش( پایین به رو داراي روند دو هر یا )گسترش صعودي(روند  می باال سمت به حمایت و مقاومت کنج خطوط گسترش الگوي
  .افزایش می یابد و دهانه کنج باز و بازتر می شود وابتداي الگ از) پایین منهاي باال( قیمت محدوده

  

 پایین و باال مناسب هر مقاومت و پشتیبانی ایجاد براي .را تجربه نمایند باالتر نرخ ترین پایین قیمتها و باالتر اوج به باال ها قیمت که دهد می رخ زمانی صعودي گسترش کنج
در باالي نمودار شیب دار  شده کشیده خطو  و رو به باال و به سمت راست به عنوان خط حمایت دار شیب نمودار، پایین در شده کشیده خط سبز( دهد رخ بار سه حداقل بایدقیمت 
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  .قیمت معرفی می شودحمایت به عنوان سطح مقاومت  خط از تندتر حتی و رو به باال و

  زیان و سود میانگین و احتماالت جهت شکست الگو

  

  
 اصالح گونه هر از قبل( قیمت ،)خرید سیگنال( سطح مقاومت را می شکند قیمت که هنگامی.قیمت سهم به سمت شکست سطح حمایت حرکت می کند مواقع% 73 بیش از

  .افت میکند  ٪ 17 حداکثر)  اصالح درصد ٪20 از قبل( قیمت ، )فروش سیگنال( سطح حمایت را می شکند قیمت که زمانی رشد می کند و ٪38 حداکثر) بیشتر  یا ٪
  .اکثر تحلیل گران اعتقاد دارند که پس از شکست سطح مقاومت در این الگو رشد قیمت بسیار ناچیز است
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Bulkowski  سوم لمس باید تا گران معامله که یعنی ، کنند می عمل خرید شتابزده هاي سیگنال الگوست درزمانی که قیمت در داخل  زمانی گران معامله اعتقاد دارد که 
  .سطح حمایت و مقاومت صبر کنند

  

 گسترش حال در زمان گذشت با نوسان قیمت محدوده داشته و  راست سمت به و رو به پایین روند مقاومت و حمایت سطوح که در دهد می رخ زمانی نزولی کنج الگوي گسترش
  .باشد
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  زیان و سود میانگین و احتماالت جهت شکست الگو

  

 و ) اصالح اولین از قبل ٪20( ٪33 متوسط طور بهپس از شکست  نهایت در قیمت .برآورد شده است ٪79 حدود در باال سمت به شکستاحتمال  نزولی کنج گسترش الگوي
   .می یابد کاهش ٪20 متوسط به طور ،سطح حمایت را بشکند  که زمانی
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  قیمت اهداف

Bulkowski  فرمولهاي زیر را براي اهداف قیمت ارائه نموده است  هاي تاریخی خود از الگوي گسترش کنج در پژوهش ، :  

  )٪69) * کف ترین پایین -  سقف باالترین+ (( باال مقاومت قیمت: ) شکست به سمت باال(کنج صعودي 

  )٪58) * کف ترین پایین -  سقف باالترین(( - حمایت پایین قیمت: ) شکست به سمت پایین(کنج صعودي 

  )٪79) * کف ترین پایین -  سقف بیشترین+ (( مقاومت سطح قیمت) : شکست به سمت باال(کنج نزولی 

  )٪36) * کف ترین پایین -  سقف باالترین(( - حمایت سطح قیمت) : شکست به سمت پایین(کنج نزولی 
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   :امتیاز دهی به الگو 

  )بهترین نمره است 1(براي پایین  21 از 14براي باال و  23 از 6: پایین/  شکست به سمت باال براي کل عملکرد رتبه
  %11 ،% 2: پایین/  باال به سمت شکست عدم موفقیت در 

  %17 ،% 38: کاهش/  افزایش میانگین
  %57، % 50) : مقاومت / جابجایی سطوح حمایت ( pullback/  احتمال بازگشت 

  %58 ،% 69: پایین/  باال در شکست به سمت قیمتی هدف به دستیابی درصد

 توضیحات مشخصه

 می تواند صعودي یا نزولی باشد روند قیمت ها

 شبیه بلندگوي دستی کج شکل

رو به باالست) حمایت و مقاومت(شیب هر دو خط روند  خطوط روند  

ندنحداقل سه قله و سه دره باید خط روند مربوطه را لمس ک لمس  

معامالت حجم مواقع افزایش می یابد ٪64 صعودي، اما روند  نامنظم   

رو به پایین% 73 شکست   
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Broadening Right Angled Ascending راست( دار صعودي زاویه(  

 داراي دار زاویه راست صعودي الگوي .نمودار ایجاد می شود پایین و قرار دارند ؛ در باال افقی روند که در حمایت یا مقاومت سطوح جز به )راست( دار صعودي زاویه الگوي
  .است افزایش به رو مقاومت خط یک و افقی حمایت خط یک
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  .گسترش استو یک خط حمایت رو به  و افقی مقاومت خط یک داراي )راست( دار زاویه نزولی الگوي مقابل،

  

  :اثربخشی الگو می شوند عبارتند از  عواملی که باعث افزایش
  .ایجاد می شود ماه سه از بیش روندي در نزولی ماه و الگوي سه از کمتر روندي در صعودي الگوي عملکرد بهترین -
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  کوتاه هستند صعودي الگوهاياز  بهتر بلند صعودي الگوهاي -
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به طور میانگین  در صورت شکست خط مقاومت سهم.دارد احتمال افت% 66و احتمال رشد % 34الگو  گسترش از قبل قیمت روند ،Bulkowski  پژوهش به توجه
  .زیان در برخواهد داشت% 15بازدهی نصیب سرمایه گذار خواهد کرد و در صورت شکست سطح حمایت % 
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Bulkowski کرده است ارائه ذیل را براي اهداف قیمتی الگو قیمت ، محاسباتاش در نمودارهاي  هاي تاریخی درپژوهش:  

  )٪68) * کف ترین پایین - باالترین سقف+ ((قیمت نقطه شکست : ) شکست سطح مقاومت(هدف قیمت 

  )٪32) * کف ترین پایین - باالترین سقف+ ((قیمت نقطه شکست : ) شکست سطح حمایت(هدف قیمت 
بازدهی نصیب سرمایه گذار خواهد % 28در صورت شکست خط مقاومت سهم به طور میانگین .دارد احتمال افت% 49و  احتمال رشد% 51 الگو گسترش از قبل قیمت روند

  .زیان در برخواهد داشت% 15کرد و در صورت شکست سطح حمایت 
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  )٪63) * کف ترین پایین -  باالترین سقف+ ((قیمت نقطه شکست : )شکست سطح مقاومت(هدف قیمت 

  )٪44) * کف ترین پایین -  باالترین سقف(( - قیمت نقطه شکست : )شکست سطح حمایت(هدف قیمت 

 Broadening Tops انبساط فوقانی الگوي

http://abcbourse.ir/


 Technical Analysis  -تحلیل تکنیکال                    
 

 

 قیمت -  باال هاي قیمت محدوده در دامنه  قیمت.که در یک روند صعودي شکل میگیرد معکوس نامیده می شود مثلث و گو بلند فوقانی، الگوي نشان داده شده در شکل انبساط
 یاوج آن از پس قیمت. بین دو حمایت و مقاومت محصور شود قیمت که افتد می اتفاق زمانیالگو  گسترش. به شکل بلندگو در حال گسترش است زمان طول در پایین هاي
) مقاومت(برگشت به سمت پایین  و در محدوده خط قرمز ) حمایت(ال دو بار قیمت در محدوده خط سبز رنگ برگشت به سمت با حداقل و ،کفی پایین تر را تجربه نموده  و باالتر

  .نموده باشد

  

  زیان و سود میانگین و شکست به سمت باال فوقانی ، گسترش
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و %  29 تا% 20طور میانگین  بازده سهم به شکسته شود ،  مقاومت خط در قیمت که زمانی .است% 50 -% 50در زمان شکل گیري الگو احتمال شکست به باال یا پایین نمودار 

  .خواهد بود% 20تا%  15 زیان افت ارزش سهم در زمان شکستن خط حمایت 

Bulkowski  هایش فرمول محاسبه اهداف قیمتی الگوي بلندگو را به شرح زیر ارائه نموده است  پژوهشدر :  

  )٪62) * کف ترین پایین - قفبیشترین س+ (( مقاومت سطح شکست قیمت: ) شکست مقاومت(الگوي بلندگوي صعودي 

  )٪37) * کف ترین پایین -  بیشترین سقف(( -  قیمت حمایت سطح شکست قیمت: )شکست حمایت (الگوي بلندگوي صعودي 
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  Broadening Bottoms انبساط تحتانی الگوي
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  .دهد می رخ نزولی روند یک از پس تحتانیگسترش  که تفاوت این با.فوقانی قیمت است گسترش به شبیه تحتانیگسترش 

  
  

  

  زیان و سود میانگین و پایینشکست به سمت  ، تحتانی گسترش
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بازده سهم به طور  شکسته شود ،  مقاومت خط در محدوده  قیمت که زمانی .است% 47به سمت پایین % . 53در زمان شکل گیري الگو احتمال شکست قیمت به سمت باال 

  .خواهد بود%  15 و زیان افت ارزش سهم در زمان شکستن خط حمایت %  27 تا% 20میانگین 

  )٪59) * کف ترین پایین -  بیشترین سقف+ (( مقاومت سطح شکست قیمت: ) شکست مقاومت(الگوي بلندگوي نزولی 

  )٪44) * کف ترین پایین -  بیشترین سقف(( -  قیمت پشتیبانی زیر آوت برك قیمت: )شکست حمایت(الگوي بلندگوي نزولی 

http://abcbourse.ir/


 Technical Analysis  -تحلیل تکنیکال                    
 

 

  

  Cup and Handleدسته  الگوي فنجان و 
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 را الگو این. است گرفته نشانه را شکست از قبل تثبیت دوران که است دهنده ادامه خیزان الگوي یک دسته و فنجان یک الگوي ادامه دهنده روند است دسته و فنجان الگوي      
 که زمانی و است قبلی صعودي روند از اصالحی حرکت یک دسته و فنجان الگوي فنجان بخش. .کرد معرفی 1988 سال در "درآوریم پول سهام در چگونه" کتاب در انیل ویلیام
 راست سمت از پایین به رو اصالحی حرکت یک دسته بخش می شود "U"شبیه حرف مدت بلند به سمت باال می آیند و در آرامی به سپس و پایینبسمت  آرامی به ها قیمت
هنگامی که قیمت محدوده لبه فنجان را  .خواهد شد "V" حرف مانند معموال که فنجان چپ سمت باالي قیمت سطح سوي به باال سمت به برگشت سپس وایجاد نموده  فنجان

   .به سمت باال می شکند سیگنال خرید صادر می شود
 ماه 6 تا 3الگوهاي شکل گرفته در بازار بین  اکثریت اما ایجاد می شود ، هفته 65 تا 7بازه زمانی در رشد و  ٪30با  صعودي روند یک از قبل معموال الگوي فنجان و دسته      

 اما است، ٪15 تا ٪12 فنجان ته و فنجان باالي بین فاصله این، بر عالوه.کشد می طول هفته 2 معموالً و هفته یک حداقل الگو دستهشکل گیري  زمانی دوره .طول می کشد
 هاي محدوده در باید فنجان هاي لبه .آن مجددا افزایش می یابد از پس و یابد می کاهش فنجان از چپ سمت در حجم معمول طور به .نیز افزایش پیدا کند ٪33 تا تواند 

   .باشد یکسانی قیمتی
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% 50درصدي تنها  34احتمال رسیدن قیمت به هدف  .است ٪34 دسته و فنجان الگوي شکست از پسقیمت  افزایش متوسط که دهد می نشان Bulkowski پژوهشنتایج  

  : دسته به روش زیر محاسبه می شود  و فنجان براي قیمت به هدف همچنین .است درصد 5 الگو موفقیت عدم درصداست و 

  )٪50) * فنجان ته در قیمت پایینترین -  فنجان طرف دو هر از قیمت باالترین+ (( در نقطه شکست قیمت
  .نمایید خرید به اقدام شود، بسته) افقی رنگ قرمز خط و ،A نقطه( فنجان راست سمت لبه از باالتر قیمت که هنگامی :خرید

 غیر در بفروشید، را نظر مورد سهم سرعت به صورت این در. رود می پایین سمت به و شود می وارونه آن روند سپس و یابد می افزایش درصد 15 تا 10 معموالً قیمت :هشدار
  .کرد خواهید زیادي زیان صورت این

  .دهند می نشان خود از قیمتی شکست از پس را خوبی بسیار عملکرد دارند، روز 23 از تر کوتاه هایی دسته که الگوهایی :کوتاه دسته
  .دارند قیمتی شکست از پس سایرین از بهتري عملکرد هستند، شکل U کامالً معامله حجم نظر از که هایی فنجان :حجم چگونگی و شکل
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و تشکیل قسمت  ي مجددصعودنموده با  ایجاد فنجان راروند صعودي قبلی ، پس از آن روند نزولی که کف سمت چپ  طال پس از .را نشان میده طال قیمت جهانینمودار باال 

در سمت راست   "V"شکل به ، قیمت ها را کامل می کنددسته فنجان سمت راست  در مقاومتقیمت پس از شکستن خط  .راست بخش عمده اي از الگو را کامل می کند
  .دالر افزایش پیدا می کند 1220دالر تا  994می یابد ، به سطح مقاومت نفوذ می کند و از افزایش فنجان 
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  وارونه دسته و فنجان

  
 زمان از نیمی از بیش ،وارونه  دسته و فنجان در. باشد پایین به رو یا باال سمت به تواند می الگو از قبل روند جهت. استوارونه  دسته و فنجان دسته و فنجان از دیگري نوع

 هلب( فنجان راست سمتیک حرکت اصالحی رو به باال از  دسته بخش .می نماید باال منحنی یک ایجاد آرامی به و کاهش آرامی به ها قیمت آن از پس. یابدمی  افزایشقیمت 
زمانب صادر می شود که قیمت  فروش سیگنال. و حرکت مجدد قیمت به سمت لبه هاي فنجان تکمیل کننده الگو خواهد بود پایین سمت به برگشت سپس ورا تجربه نموده ) 

  .از محدوده حمایتی لبه فنجان به سمت پایین افت کند
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Bulkowski  است ٪16 وارونه دسته و فنجان قیمت در الگوي  کاهش متوسط معتقد است که.  
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Measured Move Up  صعودي حرکت گیري اندازه  
  

  
خریداران در  رفتار گیري اندازه نام به اوقات گاهی وسهم  حرکت گیري اندازه براي. دهنده روند شناخته می شود ادامه الگوي یک عنوان به قبل روند معکوس حرکت گیري اندازه

قیمت  اصالح دوم،.است باال به رو روند یک که ي اولپا: دارد وجود بخش سهخریداران  حرکت گیري الگوي اندازه در.بهره جستیک روند کوتاه رو به پایین از این الگو می توان 
 اصلی ایده .قیمت یکبار دیگر به مقدار پاي اول رشد می کند که برگشت، دور سوم، و ؛می کند  نشینی پایین عقب سمت به قیمت آن در که استنسبت به روند صعودي ابتدایی 

   .به اندازه موج اول افزایش پیدا کند تقریبا باید و شود گرفته سر ازاصلی و با همان شیب  رونددر  باید قیمت اصالح، از پس که استالگو این  این
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  روز 87 در ٪46: "پا"در اولین  قیمت افزایش متوسط
  روز 32 در ٪47: فاز اصالحی میانگین
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   روز 60 در٪32: "پا" آخرین
  ٪45: هدف قیمت احتمال دستیابی به درصد
  ٪38: هدف دستیابی به زمان درصد

  صعودي حرکت گیري اندازهالگوي  صفاتو  قیمت ، زمان مدت میانگین
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 روز 32 در ٪47 پس از آن قیمت حدود، و  یابد می افزایش روز 87 در حدود درصد 46 حدود اول پاي متوسط، طور الگو نشان می دهد به از bulkowski تر دقیق ارزیابی
   .رشد می کند روز 60 حدود در ٪32 متوسط طور به دوم پاي و دارد ؛ پایین سمت به نشینی عقب و اصالح

  )٪35) * اصالحی پاي قیمت پایینترین -  باالترین قیمت پاي آغازین(( -  اصالحی پاي قیمت بیشترین: قیمت حرکت گیري اندازه
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نهایی سقوطی  پاي روي قیمت نهایت ، در کند، می حرکت باال سمت به قیمت آن در که اصالح از پس و می شود ،  پایین به قبلی رو صعودي روند اولین پا ،ابتدا باعث واژگونی
 فروش سیگنال. صادر می شود فروش سیگنال قرار می گیرد) شکستن روند اصالحی (صعودي کانال حمایت خط زیر در قیمت که زمانی معمول طور به .مجدد را تجربه می کند

  .کمترین قیمت پاي اول قرار میگیرد صادر می شود زیر در قیمت که زمانی ثانویه
  روز 61 در ٪27: پاي اول کاهشی   متوسط
  روز 30 در ٪48: اصالحی فاز میانگین

  .روز 62 در ٪25: آخرین پاي کاهشی
  ٪35: قیمتهدف  احتمال دستیابی به درصد
  ٪53:  هدف دستیابی به زمان درصد
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Rounding Bottom Chart Pattern الگوي نیم دایره پایین  

  
 با تایم فریم هفتگی مشخص می نمودار از استفاده با معموال که است مدت دراز الگوي یک و شود می شناختهنیز  "کاسه" عنوان به همچنین پایین ، دایره نیمیا  گرد کف الگوي

 دیداري ظاهریک دوره افزایش  و یک دوره کاهش  از پس ها قیمت .نمودار به صورت این الگو در می آید انتهاي صعودي روندقبل از  ،)مواقع از درصد 62( معمول طور به. شود
 .است موسوم "ه راست لب" به کاسه راست سمت در و شود می نامیده "چپ لب" شود می آغاز الگوي که جایی کاسه چپ سمت .را ایجاد می کند "U" حرف یا کاسه یک
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 سمت هلب از که یمقاومت خط باالي قیمت که زمانی صادر می شود خرید سیگنال  Bulkowski به عقیده .است چپ هلب قیمت سطح حدود در راست سمت لب قیمت معموال
  . شود و از آن عبور کند نزدیک کشیده راست هلب به  پسس رسیده و تثبیت منطقه به چپ

  

 

    

  .است تر شایع البته الگوي نیم دایره پایین از الگوي نیم دایره باال.است ٪43 حدود در پایین در الگوي نیم دایره قیمت افزایش متوسط طور
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  Rounding Top Chart Pattern) شکست پایین(نیم دایره باال  الگوي

 

یافته و در  کاهش تدریج به سپس و افزایش ها قیمت آن در کهقرار دارد  صعودي روند در الگو از قبل قیمت. نیم دایره پایین است مخالف باال دایره نیم الگوي بصرياز منظر 
 وارونه ناودانی یا و گنبد یک نهایت درسافته و  افزایش زمان طول در پایین به رو شیب ونموده  پایین به رو حرکت به شروع قیمت سپس. در می آید افقی صورت به نقطه
  . خواهد شد ایجاد "U"شبیه

http://abcbourse.ir/


 Technical Analysis  -تحلیل تکنیکال                    
 

 

  Rounding Top with Upside Breakout) شکست باال(نیم دایره باال  الگوي

 

  .ایجاد کند جهت دو در شکست تواند می باال دایره نیم الگوي
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 از درصد 53 در باال به رو شکستهمچنین  .افت نماید پشتیبانی محدوده زیر کرده و به نفوذ راست هلببه  قیمت که زمانی دهد می رخ مواقع از درصد 47در  پایین به رو شکست
افزایش % 37در الگوي نیم دایره باال ، به طور متوسط قیمت پس از شکست به سمت باال  .از خط مقاومت می گذرد راست هلبنفوذ به  از بعد قیمت که زمانی مواقع رخ می دهد ،

  .کاهش می یابد% 19از  شکست به سمت پایین و پس 

  :به شرح ذیل است  الگوي نیم دایره پایین و باال براي قیمت اهداف دهد می نشان  Bulkowski تحقیقات

  

  )٪57) * الگو در قیمت ترین پایین -  قیمت لبه راست+ ((قیمت لبه راست: الگوي نیم دایره پایین  

  )٪61) * الگو راست لبه قیمت -  الگو در قیمت باالترین+ (( الگو در قیمت باالترین: سمت باالالگوي نیم دایره باال شکست به 
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  )٪24) * الگو راست لبه قیمت -  الگو در قیمت باالترین(( - الگو راست لب قیمت: الگوي نیم دایره باال شکست به سمت پایین 

  :بخشی الگوهاي نیم دایره باال و پایین می شود عبارتند از  اثر افزایش که باعث  هایی ویژگی از برخی
  بهتر هستند بلندتر الگوهاي .1
  .جواب بهتري می دهد ساالنه باالي سوم یک نیم دایره پایین در .2
  .معامالت بیشتر در نقطه شکست بهتر عمل می کند حجم با نیم دایره باال .3
  .می دهدجواب بهتري  ساالنه پایین سوم یک در نیم دایره پایین .4

  

  

  در حال سقوط قله الگوي سه
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ترین قله در روند نزولی است و قله سوم از قله باال از کمتر دوم قله دارد، وجود قله سهدر این الگو . است بزرگ نزولی حرکت پیش از استراحتفاز  یکداراي  قله سه سقوط الگوي

  .قیمت به سطح حمایت حفره هاي بین قله هاي دوم و سوم نفوذ کند می شود که پیشنهاد هنگامی فروش سیگنال. داشته باشند مشابه نسبتا عرض بایدها  قله. دوم پایین تر است

  سقوط حال در قله الگوي سه روانشناسی

http://abcbourse.ir/


 Technical Analysis  -تحلیل تکنیکال                    
 

 

 

 و پایین قله هایی شود می باعث روند این که است این نزولی روند صفات از یکی. قبل از شکل گیري الگو روندي صعودي وجود داشته است: است زیر شرح بهالگو  روانشناسی
 کامل جدید نزولی روند یک تعریف. شکل میگیرد تر پایین کم دوم دره دوم قله از پس. حاصل رشد و افت است  سقوط حال در قله سه الگوي در دوم قله. ایجاد شود تر پایین
سهم می  فروشمدت دست به  کوتاه گران معامله ،خط حمایت را می شکند  دوم دره زیر در قیمت که هنگامی. قرار میگیرد تر پایین یکم نزولی حرکت تایید سوم قله. است شده
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  .زنند و مطمئن هستند حفره آتی قیمت بسیار پایین تر خواهد بود

 

Bulkowski   قیمت به سمت محدوده سیگنال فروش  مواقع از % 59در   روز 30 مدت ظرف و است %17 قیمت کاهش متوسط کهاعتقاد داردpullback دارد.  
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  : هدف قیمت الگوي سه قله در حال سقوط به شرح ذیل است 

  ))٪33  * دوم دره پایین قیمت - باالي قله اول  قیمت(( -  حفره دوم پایین قیمت
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Three Rising Valleys دره افزایشی سه  
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 از باالتر دوم دره پایین قیمت دارد، وجودقیمت  دره سهاین الگو . پس از یک روند نزولی قبلی ایجاد می شود صعودي روند خط یک توسط معموال دره یافزایشدره  سه الگوي
می  پیشنهاد زمانی خرید سیگنال. مشابهی داشته باشند نسبتا عرض بایدهاي قیمت  دره. است دوم دره پایینقیمت  از باالتر سوم دره پایینقیمت  و است، اول دره پایینقیمت 

  .بسته شود سوم و دوم هاي دره بینهاي  قله قیمت از باالتر قیمت که که شود

http://abcbourse.ir/


 Technical Analysis  -تحلیل تکنیکال                    
 

 

 و باال قله هایی شود می باعث روند این که است این صعودي روند صفات از یکی. قبل از شکل گیري الگو روندي نزولی وجود داشته است: است زیر شرح بهالگو  روانشناسی
 کامل جدید صعودي روند یک تعریف. شکل میگیرد ترباال یکم، قله دوم  دوم دره از پس. حاصل رشد و افت است  سقوط حال در قله سه الگوي در دوم دره. ایجاد شود ترباال

سهم  مدت دست به خرید کوتاه گران معامله ،خط مقاومت را می شکند  دوم قله باالي در قیمت که هنگامی. قرار میگیرد ترباال یکم صعودي حرکت تایید سوم دره. است شده
  .می زنند و مطمئن هستند قله آتی قیمت بسیار باالتر خواهد بود

 

Bulkowski    قیمت به سمت محدوده سیگنال خرید  مواقع از % 60در  روز 30 مدت ظرف و است % 41 قیمت افزایش متوسط کهاعتقاد داردpullback دارد.  
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  : هدف قیمت الگوي سه قله در حال سقوط به شرح ذیل است 

  ))٪58  * اول دره پایین قیمت -باالي قله دوم  قیمت(( + قله دوم باالي قیمت

 

http://abcbourse.ir/


 Technical Analysis  -تحلیل تکنیکال                    
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  )ها تئوري و ها مدل( 5 فصل

  تئوري داو
 از پس امروزه و کرد می ارائه استریت وال مجله براي مقاالتی قالب در را نظریاتش او ها سال آن در.کردند تاسیس را جونز داو کمپانی جونز ادوارد خود شریک همراه به داو ارلزچ

 همان واقع در شود می شناخته تکنیکال تحلیل عنوان به امروزه آنچه واساس پایه که دارند عقیده سرمایه بازار محققان و تکنیکی گران تحلیل  اغلب قرن یک حدود گذشت
 بود آمده دست به شرکت یازده نهایی قیمت میانگین از که سرمایه بازار شاخص )میانگین( نخستین   ژوئن سوم در .اند شده ارائه داو توسط ها سال آن در که است هایی نظریه
 کرد ارائه او که شاخصی.  باشد کشور اقتصادي وضعیت تشخیص براي خوبی مبناي تواند می ها شرکت این سهام پایانی قیمت میانگین که بود یافته در داو شد؛ منتشر داو توسط
 همه توسط ضروي ابزار یک عنوان به شاخص این او مرگ از سال 80 بازگشت و رود می کار به بازار این تغییرات نمایشگر و سرمایه بازار ضعیت و دماسنج عنوان به امروزه

  .دارد کاربرد خوبی به مختلف بازارهاي در او تحلیلی نظریات اکثر شود؛ می استفاده تحلیلگران
 تحلیلگران، گران، معامله همچون بازار در کنندگان شرکت دسترس در دانش همه. شوند می متاثر موجود اطالعات از کامال قیمتها که است استوار نکته این بر داو تئوري ساسا

 در حال هر به و همیشه خداوند اراده همچون الطبیعه ماوراء عوامل از ناشی تغییرات. است گذاشته تاثیر قیمتها در این از پیش گذاران سرمایه و بازار استراتژیستهاي پرتفلیو، مدیران
  :بردارد در را پنداشت و فرض شش داو تئوري. اند داشته وجود روندها

  دارد حرکت نوع سه بازار -1
 مدت میان تحرکات یا مدت میان نوسانات) 2. (باشد صعودي یا نزولی تواند می و بیانجامد طول به سال چند تا یک از است ممکن که مدت بلند یا بزرگ روند ، اصلی حرکت) 1(

 ماه چند تا ساعت چند از که کوچک حرکات یا ، کوتاه نوسان) 3. ( کند می اصالح را قیمت اصلی حرکت از درصد 66 تا 33 عموما که انجامد می طول به ماه سه تا روز 10 از که
  .انجامد می طول به
  دارند  فاز سه  بازار هاي روند - 2 

 که است زمانی) 1فاز( تجمیع فاز.  توزیع فاز و عمومی مشارکت فاز ، تجمیع فاز:  دارد فاز سه بازار بلندمدت یا بزرگ روندهاي یا بازار اصلی هاي حرکت داو نظریه اساس بر
 مشارکت قیمت رشد شروع با 2 فاز در.  اقلیتند در گذاران سرمایه این زیرا کند نمی تغییر خیلی سهام قیمت فاز این در. کنند می خرید به شروع بازار نظر خالف بر بازار خبرگان
 توزیع به شروع زیرك گذاران سرمایه ، نقطه این در. شود می زیاد بسیار بازي سفته که افتد می اتفاق زمانی تا فاز این. کند می رشد سرعت به قیمت و شود می همراه عمومی

  .کنند می سهام
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  کند می ارزش کم را اخبار تمام سهام بازار-3

 جدید اخبار این به العمل عکس نسبت به سهام قیمت شد، منتشر خبر که هنگامی. آمیزد می خود در را باشد دسترس در که جدیدي اطالعات زیادي بسیار سرعت با سهام قیمت
  کرد خواهد تغییر

  کنند تایید را یکدیگر بایست می سهام بازار هاي شاخص - 4 
 نیز آهن راه شاخص که هنگامی تا صنعتی شاخص براي صعودي بازار  ، داو براي.  آهن راه هاي شرکت شاخص دیگري و بود صنعتی شاخص او شاخص اولین ، داو زمان در

  .داشت وجود اوضاع تغییر جهت هشداري یک بود واگرایی شاخص دو این مابین که زمانی  او نظر از. شد نمی تایید کرد نمی صعود
  شوند تایید بایست می معامالت حجم توسط ها روند - 5 
  .است بازار صداقت نشانه این داو نظر از کند رشد بایست می نیز معامله ،حجم قیمت رشد با داو نظر از.  کنند می تایید را ها قیمت روند معامالت حجم داو نظر از
  معتبرند باشد نداشته وجود آنها پایان جهت قطعی اخطارهاي که زمانی تا روندها - 6 
 به مجددا سرعت به اما کند حرکت روند جهت خالف در موقت صورت به قیمت است ممکن. مانند می پابرجا همچنان) بازار نوسانات( بازار نویزهاي وجود با روندها ، داو نظر از

 اما مفیدند بسیار بازگشتی هشدارهاي این شناسایی براي تکنیکی تحلیل ابزارهاي. نیست اي ساده کار بازگشتی قاطع اخطار تشخیص. داد خواهد ادامه اصلی جهت در حرکت
  .شوند می تفسیر متفاوت هاي صورت به مختلف تحلیلگران توسط
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  تئوري امواج الیوت

  الیوت امواج بر اي مقدمه

 الگوهاي قالب در را قیمت حرکتی هاي دوره آن مبناي بر که داد ارائه قیمت تغییرات اساس بر را اي نظریه خود تحقیقات و مشاهدات اساس بر 1938 سال الیوت نلسون رالف
 دیدگاه از. دهد می نشان ما به شونده تکرار و مشخص الگوهاي و ها موج قالب در بازارها در را مردم توده روانشناسی امواج این. داد می توضیح امواج شونده تکرار و مشخص

 زمان و نسبت الگو، اصل سه از قیمت تغییرات و است گرفته شکل گروهی منطق و ابهام تکانشی، معقول، احساسی، شرایط مبناي بر مالی بازارهاي حرکات هاي ویژگی الیوت،
 آینده و حال به را آنها توان می پیشین شونده تکرار الگوهاي تحلیل با و دارد قیمت گذشته در ریشه دهد می روي بازار در که اتفاقی هر داشت عقیده الیوت. پذیرد می ساختار
  .داد گسترش و ارتباط

  امواج کلی قاعده

 براي اي یافته اتصال ساختارهاي که گذاشت نام ها موج قانون را پذیري شناخت این نام الیوت. هستند پذیر شناخت بازار هاي بازگشت و روندها الگوهاي در مردم انبوه رفتار
 را اصول همین نیز باالتر درجه یک موج و اندازه از الگویی براي جدید قالب شدن ساخته آغاز و قیمت هاي بازگشت. باشد می آنها اسلوب و الگوها بعضی از بزرگتر هاي مدل
  .است استوار شود می داده نمایش حروف با که اصالحی موج سه و شود می مشخص اعداد با که محرك موج پنج بر امواج اي پایه اصل. دارد
  )correction( اصالحی حرکت - 2) impuls(  پیشرو یا اصلی حرکت -1 :آید  می وجود به کلی حرکت 2 از بازار

  .است امواج این ساخت حال در دائم بازار و است موجود حالت 2 این بازار هاي حرکت تمام در
 که سمتی به موجی 5 ساختار با جلو به رو حرکات.  میکند حرکت اصلی جهت در بازار جلو به رو حرکات در واقع در.  دارند موجی پنج روساختار پیش حرکتهاي : اصلی امواج

  . میکنند حرکت میخواهد بازار
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 مشکل آنها بینی پیش و تشخیص نتیجه در.است شده دیده آنها از واضحی تعریف کمتر و شود می پرداخته کمتر اصالحی هاي موج به عموما : اصالحی امواج
  .هستند تا سه اصالحی هاي موج.افتند نمی اتفاق موج پنج با هرگز اصالحی هاي موج که است این است شده تعریف روشنی به که نکته این ولی.است
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 آن موج دو که است موج ریز سه شامل نیز اصالحی موج. است اصالحی موج ریز دو و انگیزشی موج سه شامل که شود می تشکیل موج ریز پنج از حرکتی موج 
 روند از درجه هر در بنابراین. باشند می خود از تر بزرگ درجه یک اصالحی یا حرکتی موج جهت در همیشه انگیزشی هاي موج. باشد می صالحیا آن موج یک و انگیزشی

  .باشد می موجی سه اصالحی بزرگتر درجه جهت در حرکت و موجی پنج اصلی موج جهت در حرکت
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 با درجه 15 این تمام. رساندند درجه 15 به را درجه 9 این تفصیل به او وپیروان شاگردان ها بعد که برد نام درجه 9 از شناسایی و گذاري نام براي امواج بندي تقسیم در الیوت
  .هستند سیکلشان و درجه مشخصات شامل حروفی و عددي عالمات

  .است اي دوره و شکل موجی غالبا بلکه نیست یکسان و مستقیم درجات این تمامی در بازار از انسانی انتظارات نوعی به یا و بازار حرکات باشیم داشته نظر در باید البته
 یا بازار نزول و صعود تناوبی هاي دوره موجی هشت الگوي این. نزولی موج سه و صعودي موج پنج از است عبارت انسانی انتظارات و بازار در ها قیمت) نزول و( رشد

  .دهد می نمایش را اقتصاد
 هاي موقعیت از خروج و ورود براي راهنما کردن تهیه و بازگشت نقاط کردن مشخص بازار، مسیر پیشگویی: دارد اصلی هدف سه ها موج کلی قاعده

  .معامالت
  .باشند می بزرگتر درجه اصلی روند حرکت از مسیري در و هستند 5 الی 1 دار شماره موجی پنج ساختار داراي) Motive(حرکتی هاي موج

 چه ،قیمتی حرکت هر. ستا دقصا نقانو همیننیز مالی زارهايبا ردمو در کند می دیجاا نآ جهت فخال و برابر کنشیوا ،کنشیهر گوید می ننیوتو فیزیک مسو نقانو 
 و نیستند برابر یکدیگر با کنشوا و کنش ینا که ستا ینا ننیوتو مسو نقانو با نآ وتتفا   لیو باشد هامره نآ جهت فخال حرکت با باید ديصعو چه و ،لیونز

   هازندا فیبوناچی ينسبتها
 گفته "صالحیا" جمو صلیا یشاگر فخال يها   جمو یا کنشیوا يها جمو به و "یشیاگر" يموجها ها کنش یا صلیا يها جمو به. زدسا می مرتبط یکدیگر به را موجها 

 يهارساختا صالحیا جمو و یشیاگر جمو. کند می حرکت صلیا یشاگر جهت فخال بر صالحیا جمو   که حالی در ،دهد می ننشا را ها قیمت صلیا جهت یشاگر. دشو می
 سه ،ستا شده تشکیل قسمت پنج   از دارد، منا)  Impulse(   جهش که یشیاگر جمو یک. دگیر می شکل هارساختا ینا پیوستن هم به از ما صلیا جمو که   نددار مشخصی

 می صالحیا هاي جمو ج،مو دو ینا به که )4 و 2( یشاگر فبرخال حرکت دو و یشیاگر   هاي جمو ج،مو پایه سه ینا به که )5 و 3 و 1( صلیا یشاگر با همسو حرکت
   .هدد می ننشا   را رو باال جهشی جمو شکل یک. کنید قتد 7- 5 شکل به. ستا شده تشکیل صالحیا جمو دو و یشیاگر جمو سه از   جهشی جمو یک قعوا در. گوییم
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 1موج 

احساس کرده اند که قیمت پایین ) به دالیل مختلف واقعی یا تصوراتشان ( این حرکت به این دلیل رخ داده است که تعدادي از معامله گران به طور ناگهانی . سهام حرکت اولیه خود را انجام داده است   
  . این عامل موجود رشد قیمت شده است. است و باید بخرند 

  2موج  

این باعث می شود که سهام دوباره سقوط  . و سود خود را گرفته و معامالت خود را بسته اند   در این مرحله عده اي از معامله گران حاضر در موج اول احساس می کنند که قیمت بیش اندازه باال رفته 
   .شروع موج اول برسد اما سقوط آن به اندازه اي نیست که به قیمت پایین تر از ابتداي . کند 

  3موج 

این امر باعث می شود . بیشتر مردم جذب این سهام شده اند و مایل به خرید آن هستند . بازار توجه اکثریت معامله گران را به خود جلب کرده است  . این موج طوالنی ترین و قوي ترین موج است   
  .  قف در موج سوم باالتر از قیمت سقف در انتهاي موج اول استدر بیشتر مواقع قیمت س. قیمت سهام باال و باالتر برود 

  4موج  

زیرا بیشتر مردم اعتقاد دارند که قیمت هنوز باال می رود و می . این موج ضعیف است . زیرا فکر می کنند قیمت بیش از اندازه باال رفته است . مردم شروع به گرفتن سود و بستن معامالت خود می کنند   
  .خرند 

  5موج   

مدیر عامل شرکتی که این سهم را ارائه می دهد روي جلد مجالت مختلف اقتصادي و مالی به عنوان . این موجی است که در آن مردم زیادي دیوانه وار ، وارد بازار می شوند و این سهم را می خرند   
. اندازه قیمت سهم می شود  بازار شده اند شاید خنده دار باشد ولی در هر حال موجب باال رفتن بیش از سهم وارددالیل بسیاري از کسانی که براي خرید این ! برترین مدیر سال معرفی می شود 

    آغاز می شود ABC  محدودیتها با شروع الگوي
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  :اصلی تفسیر امواج الیوت عبارتند از  قوانین

  قرار نمی گیرد 1زیر موج  2افزایشی پایین ترین موج به عنوان مثال در بازار .موج اول برگشت نمی کند% 100هیچ گاه موج دوم.  
  محسوب می شود بزرگترین موج روند انگیزشیاغلب این موج .در روندهاي انگیزشی کوتاه ترین موج محسوب نمی شود 3هیچ گاه موج. 

  

 

 

  قرار گیرد  1نمی تواند در دامنه قیمت موج  4هیچ گاه موج. 
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 ستا هسیدر نپایا به لگوا ینا شتیمدا گشت زبا% 100 تا ، 5 جمو از بعد گرا. 

 دمیشوزاـغآ زاراـب دعوـص کـی از بعد لیونز  كمحر جمو یک بالعکس و.دمیشوزغاآ زاربا شیزر یک  از دـبع ديصعو  كمحر  جمو یک معموال. 

 و 38%، 50 %، 62%: قبیلاز  دوـش عـقوا اچیـن وـفیب اددـعا یـیکدنز در اـه تـگشزبا بیشتر که دارد رنتظاا تلیوا تکنیک...           
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 جهش ناقص ،) Extension(انبساطی گروه دو شامل خود که) Impulse(انگیزشی:  شود می بندي تقسیم کلی دسته دو به حرکتی موج پنج ساختار
Truncation (ی مثلث هاي موج و)Diagonal Triangles(  

 یک خود همیشه 3 موج و هستند حرکتی هاي موج از قسمتی 5 و 3 ،1 هاي موج. شود نمی یک موج قیمت محدوده وارد هرگز چهار موج) Impulse( انگیزشی هاي موج
  .باشد می نادرست راست سمت شماري موج و درست چپ سمت شماري موج دو است مشخص زیر شکل در که همانطور بنابراین. است) Impulse(انگیزشی موج

  

  .باشد نمی موج ترین کوتاه 3 موج حال عین در و نشده 1 موج محدوده وارد 4 موج شود می مشاهده وضوح به زیر هاي مثال
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 با و زمان مرور به ولی.  کنید نامگذاري نمودار روي را امواج توانید می سختی به اوقات از بسیاري.  نیست واضح کامال واقعی دنیاي در امواج شکل اید شده متوجه که همانطور
 ".  شد کامل 2 موج ":  گفت کسی اگر بعد به این از.  کند می حرکت امواج شکل به بازار باشید داشته خاطر به . افتد می جا برایتان مساله ، مختلف نمودارهاي روي تمرین
  . فهمید می را او منظور
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 شناخت موجهاي انگیزشی

  )Extension(انبساطی

 می یافته انبساط انگیزشی موج حالت این به. شود می دیگر موج دو از بزرگتر و یابد می انبساط آنها از یکی معموال باشند موج ریز 5 شامل 5 و 3 ،1 امواج که صورتی
  .شود می مشاهده 5 موج در معموال کاال هاي بازار در و شود می مشاهده 3 موج در) Extension( یافته انبساط حالت معموال ارزي تبادالت و سهام بازار در. گوییم
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منظور این است که در هر تک موج به طور مثال موج اول الگوي (می تواند بسط داده شود )  5و  3،  1موج (موج تمایلی وجود دارد که هر سه تک موج انگیزشی  5در هر سري 
دار فوق بسط و گسترش امواج در حالتهاي متفاوت آورده شده است که مشخص می در نمو.و هر موج می تواند به یک دوره کامل موج الیوت تبدیل شود) موج الیوت ایجاد شود 5

  .کند اهمیت کل این مجموعه در هر مورد یکسان است

یعنی .یابندبسیاري از امواج انگیزشی تنها از طریق یکی از خرده موج خود گسترش و بسط می .گسترش امواج می تواند راهنماي مناسبی براي شناخت طول موجهاي آینده باشد
، به ویژه در  می تواند بسط یابد 5اگر امواج یک و سه به یک اندازه باشند ، احتماال موج بنابراین .تنها از طریق یکی از سه موج انگیزشی بسط و گسترش می یابند

  .ول خواهد بودمی تواند ساختاري ساده داشته باشد و احتماال شبیه موج ا 5زمانی که شدت حجم معامالت افزایش یابد موج 
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  )Truncation( جهش ناقص

یا جهش ) Truncation( شده کوتاه 5 موج حالت این به. کند نمی حرکت سه موج قله از فراتر 5 موج قله ،3 موج کردن پیدا انبساط با معموال خاص هاي حالت بعضی
 که همانطور معموال و کند روي پیش 3 موج از فراتر نباید 5 موج باشد؛ خود از قبل موج محدوده در باید شده کوتاه 5 موج تایی 5 هاي موج ریز حالت این در. گوییم میناقص 

  .شود می تشکیل یافته انبساط سه موج از بعد شد ذکر

  

  .است آورده وجود به را) جهش ناقص( شده کوتاه 5 موج حالت و بازمانده جدیدسقف  به یابی دست از 3 موج انبساط از بعد 5 موج شود می مشاهده زیر شکل در که هانطور
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  )Diagonal Triangles(مثلثی  هاي موج

 الگوي رسیدن اتمام به یا خستگی نشانه معموال قطري هاي مثلث. اند شده تشکیل موج سه از همگی 5 و 3 ،1 هاي موج ریز همیشگی قانون یک اساس بر قطري هاي مثلث
  .باشد می همگرا مثلث کف و سقف نقاط امتداد خط دو معموال و باشند می خود از بزرگتر درجه یک
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  مطالب چکیده
  
  مردم توده روانشناسی وضح=  امواج اصول - 
  دهد می تشکیل را بزرگتر درجه از حرکتی موج یک آنها روند حرکت تمام و دارند تایی 5 ساختار حرکتی هاي موج - 
  باشد می گوش سه هاي مثلث و انگیزشی هاي موج شامل حرکتی هاي موج بندي طبقه - 
  .باشند شده کوتاه یا یافته گسترش هاي حالت شامل توانند می که باشند می موج ریز 5 شامل خود 5 و 3 ،1 انگیزشی هاي موج - 
  شود نمی 1 موج محدوده وارد عنوان هیچ به 4 موج - 
 روند خط با برخورد از قیمت بازگشت نقطه مناسب وسیگنال دارد را یک موج محدوده به ورود اجازه 4 موج. باشند می موج ریز 3 شامل 5 و 3 ،1 امواج قطري هاي مثلث در - 

  .باشد می اصلی
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  اندیکاتوري براي شمارش امواج الیوت

در برخی مواقع .امواج به سادگی آنچه صورت پذیرفت نیستاما گاهی شمارش .موج حرکتی در صفحات گذشته نشان داده شد بسیار روشن و قطعی بود 5مثال هایی که از 
بوسیله اندیکاتور ها و اسیالتور ها میان قدرت امواج را .نمودارها قادر به نشان دادن تفاوت میان قدرت امواج نیست.تقریبا غیر ممکن به نظر می رسد 5موج  5از  3تشخیص موج 

  .اندازه گیري نمود

اگر ما دو میانگین کوتاه مدت و بلند مدت را با هم مقایسه کنیم ، تفاوت بین این دو میزان افزایش .میتوان از میانگین هاي متحرك استفاده نمودقدرت امواج  صیبراي تشخ
زمانی که قیمت موج .ی قیمت استمیانگین متحرك کوتاه مدت نشان دهنده تغییرات فعلی قیمت است ، اما میانگین متحرك بلند مدت بیانگر تغییرات کل.قیمت را نشان می دهد

  .ک میزان نوسان نماي بزرگ را نشان می دهدیرا می سازد ، قیمت جاري سریعتر حرکت می کند و تفاوت بین میانگین متحرك کوتاه مدت و بلند مدت زیاد می شود و  3
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این .این موضوع میزان کوچکی از نوسان نما را ایجاد می کند.کوتاه و بلند کم می شودانگین متحرك یقیمت جاري حرکتی به میزان سرعت قبلی دارد و تفاوت بین دو م 5در موج 
  .باعث توقف کوتاه مدت قیمت می شود و در این میان میانگین متحرك بلند باالتر آمده و به میانگین کوتاه نزدیک می شود 4بدین دلیل است که موج 
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  استفاده از نوسان نماي الیوت

 3حرکت جدید قیمت و نوسان نما موج  2پس از افت آن و تکمیل موج .جدیدي ایجاد می کند highگسترش می یابد نوسان نماي الیوت  1زمانی که قیمت به سقف موج 
وسان نماي الیوت به آرامی به سمت سطح صفر زمانی که ن.پایان می یابد ، معامله گران مشتاقانه منتظر یک منطقه جهت خرید در آن هستند 3زمانی که موج .نامگذاري می شود

پایان یافت حجم عمده اي از خریدها توسط معامله گرانی صورت می پذیرد که  4زمانی که موج . ن می رود بازار به منطقه مورد نظر می رسدآنزدیک می شود  یا به آرامی به زیر 
این تفاوت در میزان حرکت قیمت بوسیله نوسان .نیست 3نسبت افزایش قیمت در این روند به اندازه موج .ازدجدیدي می س highدر این زمان نوسان نما .حاضر نبودند 3در موج 

براي استفاده از نوسان نماي الیوت .در نتیجه همیشه اجازه بدهیم نوسان نماي الیوت شمارش موج الیوت را همراهی کند.نما نشان داده می شود و به راحتی قابل تشخیص است
  .را بر روي متاتریدر نصب نمائید  Elliott Wave Oscillatorبایستی اندیکاتور 
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  حداقل بازگشت مورد نیاز

  .از موج سوم را بازگشت می کند% 90جدید ختم می شوند در آنها نوسان نماي الیوت حداقل  LOWیا  HIGHکه به یک موج پنجم داراي  4همه موج هاي  %94اصوال 
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  حداکثر بازگشت مجاز
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را از  3از نوسان نماي موج % 38ان نما نباید بیش از این مساله که نوس) 3نوسان نماي موج % 90یا حداقل (همانطور که بازگشت نوسان نما به خط صفر مساله مهمی است ، 
  .سمت دیگر خط صفر رد کند ، نیز مساله بسیار مهمی می باشد

  

  3استفاده از نوسان نماي الیوت در موج 
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  . ی شود این رالی تحت عنوان موج سوم نامگذاري می شودم زمانی که بازار در یک رالی با نوسان نماي الیوت قوي همراه

  

  .در این زمان نوسان نماي الیوت باید به خط صفر برگردد.زمانی که موج سوم به پایان می رسد ، بازار جهت حصول سود نزول می کند

  4استفاده از نوسان نماي الیوت در موج 
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  . ن داده شده استزمانی که نوسان نماي الیوت به سمت خط صفر برمی گردد این مساله عالمتی است جهت پایان یافتن نیروي موج چهارم نزولی که در نمودار نشا

  
  5استفاده از نوسان نماي الیوت در موج 
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زمانی .ی کندمبه اتمام می رسد جهت بازار تغییر  5است و زمانی که موج  5این مسئله نشان میدهد حرکت فعلی موج .جدیدي می سازد که قدرت نوسان کمتري دارد highبازار 
  .قیمت استاولیه قبلی هدف  4که بازار جهت خود را تغییر داد ، موج 

  

  اصالحی هاي موج هاي مشخصه
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  اصالح ساده

 Bموج است که موج  3الگوي زیگزاگ شامل  باشد می اصالحی هاي موج اول حالتاست که ) Zigzag( زیگزاگاین الگوي اصالح .در اصالح ساده فقط یک الگو وجود دارد
بنابراین اگر شما .موجی دارد 5از اصالح زیگزاگ ، الگوي  Aمعموال موج .ایجاد می کند Aجدید زیر موج  LOWیک  Cموج .را اصالح نماید Aموج % 75نمی تواند بیش از 

  .موج را شناسائی کنید ، می توانید انتظار داشته باشید اصالح با الگوي زیگزاگ پایان یابد A 5بتوانید در موج 

  

  اصالح ترکیبی
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  نامنظم -3مثلث  -2مسطح  - 1: گروه اصالح ترکیبی شامل سه قسمت است 

  )Flat(اصالح مسطح 

که تشکیل شد به نقطه  Bسپس موج .می رسد Aموجی ، بازار به موج  5بعد از یک حرکت  .که در آن طول موجها با یکدیگر یکسانند باشد می اصالحی هاي موج دوم حالت
high  موجA در نهایت بازار در موج .قبلی می رسدC  بهLOW  قبلی خود درA می رسد.  

  

   لگوا تشخیص
 دشو می تشکیل جمو سه از.   
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    جمو  C اجموا و جهشی   A و  B ستنده صالحیا.   
    جمو  B  جمو%  61.8 از بیش  A  دارد گشتزبا.   
   جمو  B  ينتهاا به کاملی گشتزبا غلبا   A دده می ننشا.   
   جمو  C  جمو ينتهاا از نداتو نمی  A  ودبر جلوتر.   
   جمو  C  جمو با معموال   A ستا برابر.   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )Triangle(یمثلثاصالح 
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موجی می باشد که همه موج ها دیگر موج ها را  5مثلث الیوت یک الگوي .دارد E و D موج دو همراه به را C و B و A هاي موج ریز که باشد می اصالحی هاي موج سوم حالت
  .ببینیم از یک سه موج اصالحی  B در موجبعضی مواقع نیز مثلث را می توانیم .مثلث ها در بیشتر مواقع به عنوان موج چهارم هستند .در برمی گیرد
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به  Aرخ دهد ، روند قیمتی به سمت مسیر موج  Bزمانی که مثلث در موج .به خارج از مثلث پرتاب می شود 3رخ دهد ، روند قیمت به سمت مسیر موج  4زمانی که مثلث در موج 
  .خارج از مثلث پرتاب می شود

   لگوا تشخیص
   .دشو می تشکیل جمو پنج 

   .نددارهمپوشانی  D  و  A  ج
   .رود ترافر C  جمو امبد از نداتو نمی D   ج
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   .باشد جمو ترین کوتاه نداتو نمی C  جمو  
   .ستنده صالحیا رساختا داراي اجموا همه ،خلیدا رساختا نظر از  
   .ستا   بلندترین  E  جمو و ترین کوتاه A  جمو اگروا مثلث در. ستا جمو ترینهکوتا  E  و جمو بلندترین A   ا،همگر مثلث در  
   .ستا 3- 3- 3- 3- 3 نآ خلیدا رساختا که دشو   می تشکیل جمو پنج از مثلث. آید نمی دجوو به A  یا 2 جمو در گزهر و هدد می رخ  و B  و   4 يموجها در فقط مثلث 
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  )IRREGULAR( اصالح نامنظم

  .یا پایین تر از آن برسد Aمی تواند به نقطه شروع موج  Cدر نهایت نیز موج .جدید ایجاد می کند HIGHیک  Bنوع از اصالح موج  این

  

  : نسبت هاي فیبوناچی در اصالح نامنظم عبارتند از 

  اندازه موجB  =1.15  برابر موجA  برابر موج  1.25یاA 

  موجC  =1.618  برابر موجA  برابر موج  2.618یاA 
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  ها کانال

 از تواند می یا و باشد شده ترسیم سه و یک هاي موج نقاط پایان کانال خط امتداد از تواند می کانال این. کنند می حرکت کانال یک محدوده در حرکتی امواج بسیاري موارد
  .باشد شده ترسیم چهار و دو امواج ابتداي امتداد

  

 که است شکل بدین ترسیم شیوه. کنیم ترسیم کانال توانیم می نیز زیگزاگ اصالحی امواج براي. باشیم داشته کانال و روند توانیم می حرکتی هاي موج در که ترتیب همان به
  .شود می ترسیم A موج انتهاي از کانال خط آن موازات به و شود می رسم روند خط B موج ابتداي به 5 موج انتهاي
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  نسبت ها و اندازه گیري موج
  .طول براساس یک نقطه از قیمت شروع می شود.گیري فاصله عمودي شروع موج تا پایان آن محاسبه می شود طوا هر موج از طریق اندازه
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  بازگشتی هاي نسبت و فیبوناچی اعداد

   .ستا قبلی صالحیا جمو%  61.8 تا% 38.2 معموال نآ هازندا و دارد یشیاگر رساختا جمو لیناو :  1 جمو هدف
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 هر ،ستا نگیزابر یددتر تشد  به% 78.6 از بیش گشتزبا. کند می گشتزبا را 1 جمو% 61.8 از بیشتر غلبا ماا% 38.2 قلاحد 2 جمو : 2 جمو هدف
   .نیست قانونی هیچ ناقض که چند
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   .1 برابر اندازه موج 4.236برابر یا  2.618برابر ،  1.618: متناسب است   1با یکی از ضرایب زیر با موج  3موج  : 3  جمو هدف
مورد استفاده قرار  4.236و  2.618به هر حال اگر موج سوم موج گسترش یافته باشد در این زمان ضرایب .می باشند 2.618و  1.618ضرایب متدوال 

  .می گیرد
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 باید فقط 4 جمو   ي،قوربسیا یهایزاربا در. سدر مینیز % 50و % 38.2 گشتزبا به غلبا ماا دارد، گشتزبا 3 جمو% 23.6 قلاحد 4 جمو : 4 جمو هدف
   .باشد شتهدا گشتزبا 3 جمو% 14
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  .موج پنجم داراي دو تفاوت عمده می باشد : 5  جمو هدف
 : بر این اساس است  5بوده یا گسترش یافته باشد در این هنگام نسبت هاي موج  1.618اگر موج سوم بیش از  -1
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 : بود ، نسبت هاي موج پنجم براساس زیر است  1.618اگر موج سوم کمتر از  -2
بر پایه طولی است که اندازه آن از شروع موج اول تا پایان  5در بررسی ها مشخص شده نسبت موج .باشد موج پنجم گسترش بیشتري می یابد 1.618زمانی که موج سوم کمتر از 

  : موج سوم می باشد 
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  5لیوت براي شناسایی سقف موج کانال هاي ا
رسم می  4و  2وقتی که موج چهارم کامل شد خطی مستقیم بین موج .زمانی که موج پنجم آغاز می شود تکنیک کانال موج الیوت می تواند انتهاي موج پنجم را پیش بینی کند

  .کنیم
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  .رسم می کنیم 1و  3حاال دو خط موازي از نقاط سقف موج هاي 

  

اگر موج .رسم شده ادامه یابد 3تمایل دارد که تا کانالی که از سقف موج  5معموال اگر موج سوم یک موج معمولی باشد ، موج .در دو کانال باالئی به اتمام برسد 5انتظار داریم موج 
  .رسم شده ادامه یابد 1تمایل دارد که تا کانالی که از سقف موج  5سوم گسترش یافته باشد ، موج 
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  آنالیز آماري نسبت هاي امواج
  2نسبت هاي موج 
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  3نسبت هاي موج 
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  4نسبت هاي موج 
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  5نسبت هاي موج 

  
  

  .یا مساوي با طول آن می باشد 3- 0برابر از طول  0.618در  5معموال پایان موج 
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   .دارد گشتزبا پنجم جمو% 61.8 هازندا به غلبا   اگیگزز یک در. دارد گشتزبا قبلی 5 جمو%  38.2 غلبا ،باشد مثلث یک از بخشی A   جمو کههنگامی  :  A  جمو هدف 
   .ستا ويمسا A   جمو   با تقریبا ،مسطح رساختا یک در. ددگر میزبا را A   جمو از% 61.8 یا% 38.2 غلبا B   جمو اگ،یگزز یک در B :  جمو هدف 
 خبر مخالف جهتدر بشتا یک از که ستا شکست   یک معموال رتصو ینا در که باشد شتهدا يکمتر لطو نداتو می. دارد لطو  A  جمو% 61.8 قلاحد  C  جمو : C  جمو هدف 

   .ستا A   جمو% 8.16 غلبا  C  جمو ،مثلث رساختا یک در. هدد می
   .کند می طی را B   جمو% 8.16 غلبا D   جمو مثلث یک در :  D  جمو هدف 
   .ستا بلندتر  C  جمو از نداتو نمی و کند می طی را  C  جمو% 8.16 غلبا  E  جمو مثلث یک در E :  جمو هدف 
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  و تئوري اندروز  تلیوا اجموا
 ینا. دکر می دهستفاا تلیوا ريمحو طنقا بینی پیش يیاامز از دهستفاا ايبر ندرو   طوـخط از روزدـنآ. دوـب مطلع ريتئو ینا از او و اولمتد روزندآ دوره در تلیوا اجموا از دهستفا

  یـم اريذـگ رهماـش نجـپ اـت 1 از که هدد می تشکیل را تلیوا موجی پنج يلگوا یک قیمت تنوسانا   .وندـش یـم رمتبلو جمو پنج در زاربا يها ندرو که دارد می نبیا ري
 در. شوند می هیدد  a, b, c  جمو سه در سمعکو اجموا یرز دارنمو در. گیرند   یـم کلـش مخالف جهت در جمو سه طی صالحیا اجموا که دارد می نبیا تلیوا ريتئو سپس. د
   .دارد دجوو ديصعو سمعکو جمو سه و لیونز صلیا جمو پنج ترتیب همین   هـب مـه لیونز ند

 رـب هـمعامل ايبر روزندآ يتژاسترا. باشد هگاآ آن ردمو در گر معامله یک باشد   زمال که دشو می هیدد رنقدآ لیو دگیر نمی شکل ها ندرو همه در لگوا ینا که دبو معتقد روز
 از سـپ را 4-0 ندرو خط قیمت که ستا وريضر ديصعو   دـنرو کـی در. دـنمای می متصل هم به را 4 و 0 رهشما ريمحو طنقا که ستا ندرو خط یک شامل   وـلگا نـیا ساـ
   .دنمو وشفر به امقدا شکست   هـنقط در انوـبت اـت کندـبش نجمـپ جو
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از صنعت  "فاسمین"شرکت کالسیمین با نماد  دارنمو یرز شکل در   .دنمو خرید   هـب امدـقا انتو می باال سمت به 4- 0 ندرو خط شکست از پس لیونز ندرو یک در ترتیب همین 
 طنقا بین ندرو خط یک. ندا هشد   داده ایشـنم 5 اـت 0 ياـه رهماـش اـب شکل در که داده تشکیل را موجی پنج تلیوا يلگوا یک قیمت   .تـسا هدـش داده ایشـنم فلزات اساسی

  ستا هشد درصا   وشرـف لیگناـس کـی دـنرو خط ینا شکست با و هشد سمر 4 و
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 رهشما با که داده تشکیل را تلیوا جمو ديصعو   يوـلگا کـی همـس نـیا. دـکنی می همشاهدرا    "سفارس" دنما با) هلدینگ(نمودار شرکت سیمان فارس و خوزستان    یرز شکل
  .ستا   هدـش دراـص وشرـف لیگناـس 4-0 هدـش سمر ندرو خط شکست و قیمت ولنز با. ندا   هشد داده نمایش شکل در 5 تا 0 ي
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 رهماـش اـب شکل در که داده تشکیل را ديصعو موجی پنج يلگوا یک تـقیم. دـهد یـم ننشا راThe Travelers Companies سهام شرکت  قیمت يبعد دارنمو
 صالحیا اجموا زغاآ ندرو خط شکست و قیمت ولنز   اـب. تـسا هدـیدگر ترسیم ندرو خط یک 4 و 0 طنقا بین که کنید می همشاهد همچنین. ستا هشد   داده شاـنم 5 اـت 0 يا

  .دشو می درصا وشفر   لیگناـس ک
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 و هشد داده ننشا 5 تا 0 ادعدا با که داده شکل را ديصعو موجی پنج يلگوا یک سهم   نـیا تـقیم. دـهد یـم ننشا را  "خزامیا" دنما با  زامیاد   شرکت مسها قیمت يبعد دارنمو
   .ستا دهکر درصا را   وشرـف لیگناـس یک ندرو خط ینا شکست با سمعکو ندرو وعشر. ستا هشد سمر 4 و 0 طنقا بین   ندرو خط یک
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. ندا هشد داده نمایش 5 تا 0 ادعدا با که داده تشکیل را تلیوا ديصعو   وجیـم نجـپ يلگوا یک سهم ینا قیمت. هدد می ننشا را    APPLE  دنما با اپل مسها قیمت يبعد دارنمو
 وشفر موقع و هشد زغاآ لیونز سمعکو حرکت   کـی ندرو خط ینا شکست با که کنند می نبیا روزندآ عداقو. ستا هشد سمر 4 و 0 ريمحو طنقا   از دهتفاـسا اـب ندرو خط یک

   .ست
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 شکل در 5 تا 0 با که داده تشکیل را ديصعو موجی پنج يلگوا یک   همـس نـیا. تـسا هدـش داده ننشا  را "فوالد"  دنما با فوالد مبارکه اصفهان  مسها قیمت يبعد دارنمو
 سمعکو حرکت زغاآ به توجه با نداتو می گر   معامله ،ندرو خط ینا شکست با و ستا هشد ترسیم 4 و 0 ريمحو نقطه دو از دهستفاا با نیز ندرو   طـخ یک. ندا هشد اريگذ عالمت
   .نماید وشفر به امقدا ،لی
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  خطوط میانه اندروز

  
در بال باالئی چنگال یا خطوط  3معموال موج .استفاده نمائید 3توانید تکنیک چنگال اندروز را براي یافتن اوج موج رسم شود شما می  2.  1زمانی که خط میانه بر روي موج 

  .هشدار پایان می یابد
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پایان  3است که دوره هاي زمانی که موج با ترکیب این دو تکنیک این امر امکان پذیر .مایل دارد که اوج موج سوم را بیابدتروش خط میانه .دارد 1یبوناچی با موج فارتباط  3موج 
حاال پیش .رسم می کنیم سپس خطوط هشدار را نیز بدان می افزاییم 2انه موج یبه م 1پایان یافت ، یک خط میانه از پایه موج  2و  1زمانی که موج .می یابد را پیش بینی کرد

  .است 3هر یک از این تقاطع ها نقطه بالقوه اي براي پایان موج .ا قطع می کنداین خطوط فیبوناچی خطوط میانه ر.بینی هاي فیبوناچی را رسم می کنیم
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  شاخصها و نوسانگرها: فصل ششم 
 بی میزان روندها، ، پولی گردش مانند فاکتورهایی و کند می محاسبه را عددي حجم، و قیمت تغییرات هاي داده از استفاده با که هستند آماري هاي شاخص تکنیکال، اندیکاتورهاي

 هاي سیگنال از استفاده با میتواند گر معامله. است سودمند قیمت تغییرات روند بینی پیش براياندیکاتورها . کنند می گیري اندازه را حرکتی نیروي مقدار و ثباتی
  .بگیرد تصمیم موقعیت یک کردن بسته و باز چگونگی و زمان مورد در اندیکاتورها

 باال، باز قیمتهاي از ترکیبی هر شامل قیمت هاي داده. شود می ناشی بهادار اوراق قیمت هاي داده در فرمول یک کاربرد از که است هایی داده سري یک تکنیکی اندیکاتور یک
 را آزاد قیمت نرخ و حجم اندیکاتورها یگرد درحالیکه شوند استفاده) CLOSE( بسته قیمتهاي براي تنها است ممکن اندیکاتورها بعضی. است زمانی دوره یک در بسته یا و پائین

  .کنند می ترکیب هم با فرمولهایشان

  
 می مشتق مکانیک و ساده فرمولهاي از که متحرك میانگین مثل آنها از بعضی درك. دهد می نشان قیمت عملکرد تحلیل براي را مختلفی هاي جنبه تکنیکی اندیکاتور یک

 فرمول، یدگیچپی گرفتن نظر در بدون. است آن کامل فهم براي بیشتر مطالعات نیازمند که دارند اي پیچیده فرمولهاي استوکاستیک، مثل دیگر، بعضی. است آسان نسبتاً شوند
 براي اندیکاتورها از گران معامله و گذاران سرمایه از بعضی .آورند می فراهم را نظر مورد هاي قیمت عملکرد جهت و قدرت از فردي به منحصر نماي تکنیکی اندیکاتورهاي

 دادن تشکیل براي و نموداري الگوي کیفیت و قیمت تغییر تایید و اثبات براي: روند می کار به اصلی روش دو به اندیکاتورها .کنند می استفاده آتی قیمتهاي بینی پیش و حدس
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  .فروش و خرید سیگنالهاي
  

  اندیکاتورها انواع

  
  : دارد وجود اندیکاتور نوع سه آنها، عملکرد اساس رب
  )  trend indicators روندي اندیکاتورهاي( کنند می عمل گذشته نوسانات تاریخچه اساس بر که اندیکاتورهایی - 1 
 اندیکاتورها از دسته این.  کنند می عمل روند یک ادامه چگونگی تخمین و مختلف تئوریهاي بین موجود روابط اساس بر که اندیکاتورهایی-2

  .شوند می داده نمایش )نوسانگرنما Oscilliators( مشخص محوري حول نوسانگري صورت به عمدتا
  کنند می عمل مشخص زمان مدت در شده انجام معامالت حجم به مربوط اطالعات اساس بر که اندیکاتورهایی-3
  

 بازگشتهاي تمایل یافتن به نوسانگرنماها که حالی در پردازند می تأخیر با یا همزمان طور به قیمت بازگشت بینی پیش و قیمت حرکتی روند تشخیص به روندي، اندیکاتورهاي
  .پردازند می آینده در قیمتی

  ) Trend Indicators( روندي اندیکاتورهاي
  

 Adaptive Moving Average 
 Average Directional Movement Index  
 Average Directional Movement Index Wilder 
 Bollinger Bands 
 Double Exponential Moving Average 
 Envelopes 
 Fractal Adaptive Moving Average 
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 Ichimoku Kinko Hyo 
 Moving Average 
 Parabolic SAR 
 Standard Deviation 
 Triple Exponential Moving Average 
 Variable Index Dynamic Average 

  
  )Oscillators( نوسانگرنماها

 Average true range 
 Bears power  
 Bulls power 
 Chaikin Oscillator 
 Commodity channel index 
 DeMarker 
 Force index 
 Moving Average Convergence  
 Momentum 
 Moving Average of oscillator 
 Relative Strength Index  
 Relative vigor Index  
 Stochastic Oscillator 
 Triple expotional average 
 Williams percent rage 

  
  )Volume Indicators( حجمی اندیکاتورهاي
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 Accumulation/Distribution 
 Money Flow Index 
 On Balance Volume 
 Volumes 

  
  )Bill Williams' Indicators( ویلیامز بیل اندیکاتورهاي

  
 Accelerator Oscillator 
 Alligator 
 Awesome Oscillator 
 Fractals 
 Gator Oscillator 
 Market Facilitation Index  

  .هستند روند شناسایی براي ابزارهایی ) Trend Indicators( روندي اندیکاتورهاي
 حقیقت در اسیالتور .هستند فروش بیش و خرید بیش محدوده و جاري روند تشخیص براي ابزارهایی )Oscillators( نوسانگرنماها

 صورت به نوسانی ماهیت همین خاطر به هم آنها نام و کنند می نوسان ثابت سطح دو بین همواره که هستند اندیکاتورها از خاصی نوع
  .شوند می بندي تقسیم Centered و Banded دسته دو به خود اسیالتورها . است شده انتخاب نما نوسان

 استفاده نوسانات هاي پوینت تعداد ندآیبر از استفاده و معامالت حجم تشخیص براي )Volume Indicators( حجمی اندیکاتورهاي
  . شود می

  .گیرند می قرار استفاده مورد روند قیمتی سطوح جابجایی تشخیص براي )Bill Williams' Indicators( ویلیامز بیل اندیکاتورهاي
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  : دارند مهم وظیفه سه اندیکاتورها

 می نشان را روند بازگشت عالئم بازار در روند، چرخش با همزان یا روند تغییر از قبل آنها، روي گرفته شکل شرایط اساس بر خاص هاي زمان در اندیکاتورها : دادن هشدار
  .است قیمت حرکت جهت و روند تغییر مناسب هشدارهاي تعیین براي اندیکاتورها از ها استفاده ترین مهم از یکی رو این از. دهند

  
 استفاده مورد زمانی معموال اندیکاتورها از استفاده روش این. است جهت یا روند درست تشخیص گرفتن تایید براي شود می اندیکاتورها از که هایی استفاده مهمترین از : تائید

  .کند می استفاده گرفتن تایید براي اندیکاتور از و است کرده بینی پیش را بازار در مناسب ورودي قیمت و جهت بنیادي یا تکنیکی هاي داده اساس بر گر تحلیل که گیرد می قرار
  

 در و ورودي قیمت بینی پیش براي که هستند کمی اندیکاتورهاي معموال. است مناسب ورودي قیمت بینی پیش براي اندیکاتورها هاي استفاده از یکی : کردن بینی پیش
  .باشند گري معامله مناسب درست، جهت حال عین

  
 حرکتی، نیروي ، روندها شناسایی به اندیکاتورها این. کند می فراهم را مهم و بیشتر اطالعات از منبعی گیرند، می قرار استفاده مورد تکنیکال تحلیل در که اندیکاتورهایی

معامله  از برخی حالیکه در که است ذکر قابل نکته این. نمود تحلیل را ها روند بتوان بهتر تا کنند می کمک سهام یک در مختلف هاي جنبه دیگر و ثباتی بی میزان

 قیمت، روند همراه به که بود خواهد زمانی اندیکاتورها از استفاده بهترین ، کنند می استفاده فروش و خرید سیگنالهاي براي بفرد منحصر شاخص یک ازگران 
  .گیرد قرار استفاده مورد اندیکاتورها، دیگر و نموداري الگوهاي

 زمانی و هستند رایجتر ها تقاطع. باشند می واگرایی و ها تقاطع طریق از ، فروش و خرید سیگنالهاي تشکیل براي تکنیکال تحلیل در اندیکاتورها از استفاده براي عمده روش دو
 اتفاق زمانی و است واگرایی از استفاده اندیکاتورها، از استفاده دیگر روش. نمایند قطع را همدیگر متحرك میانگین دو یا و کند عبور متحرك میانگین از قیمت که یابند می بازتاب

  .است تضعیف حال در قیمت روند جهت که دهد می نشان اندیکاتورها کاربر به حالت این. باشند همدیگر خالف در شاخص روند جهت و قیمت روند جهت که افتد می
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 چشم بهادار اوراق قیمت عملکرد از گران معامله اوقات گاهی اما. برسد نظر به واضح کامالً است ممکن که دهند، می نشان را هایی عالمت اندیکاتورها
 از مستقیم بازتابی و هستند مشتقات آنها. کنند می محاسبه فرمولها طریق از را قیمتها عملکرد اندیکاتورها !!!!!!شوند می متمرکز اندیکاتور روي تنها و کرده پوشی
  . شود گرفته نظر در قیمت عملکرد با باید اندیکاتور یک از تحلیلی هر .گیرد قرار توجه مورد کردن تحلیل زمان در باید امر این. نیستند قیمت عملکرد

 است ممکن.بدنبال تایید این سیگنال بوسیله سایر ابزار هاي تحلیل تکنیکی باشدمی بایست  دهند تحلیل گر نشان را فروش و خرید هاي سیگنال اندیکاتورها که هنگامی اینکه با
 سیگنال یک است ممکن در این جا عدم همبستگی بین اندیکاتور و نمودار  دهد نشان را نزولی مثلث یک نمودار طرح اگر اما دهد، نشان را خرید) نشانه( سیگنال اندیکاتور یک
  .باشد غلط

 نشان مختلف هاي سهام براي را متفاوتی رفتاري الگوهاي است ممکن مشابه اندیکاتور یک. دانش تا است هنر یک بیشتر اندیکاتور خواندن طریقه تکنیکی تحلیلهاي در همیشه
 و تحلیل طریق از. نکند کار خوبی بهمان شرکتهاي فعال در صنعت قند و شکر براي است ممکن کند می عمل خوب بسیار نمودار شاخص کل بورس براي که اندیکاتوري .دهد

  .توان به هنر مطالعه اندیکاتور ها دست یافتمی  زمان گذشت با مختلف اندیکاتورهاي در تخصص و تجربه دقیق، مطالعه
 می اضافه آنها به جدیدي اندیکاتورهاي هفته هر که دارد وجود اندیکاتور صدها امروزه. شوند می پدیدار دقیقی و معین نکات و دلخواه تنظیمات تسلط بر هنر اندیکاتور خوانی ، با

 آنهایی هستند توجه درخور معموالً که اندیکاتورهایی که است عجیب. دارند را توجه ارزش و است مقدور کمی بسیار تعداد انتخاب تنها جدید، اندیکاتور صدها معرفی با حتی. شود
  .اند داده پس را خود امتحان و اند داشته وجود تري طوالنی مدت به که هستند

  
 و یادگیري و اندیکاتور 3 یا 2 روي تمرکز کار بهترین. است بیهوده کاري اندیکاتور 5 از بیش تخابنا. کنیم دقت بسیار باید کنیم می انتخاب تحلیل براي را اندیکاتوري وقتی
 و همانند هاي نشانه و کنند می حرکت هماهنگ بصورت که آنهایی نه کنند می تکمیل را همدیگر که بیابید را اندیکاتورهایی کنید تالش. است خارجشان و داخل عملکرد فهم

  .آورند می پدید را یکسانی
 اندیکاتورها این دوي هر. کرد استفاده هستند مناسب هیجانی فروش یا خرید سطوح دادن نشان براي که RSI و استوکاستیک اندیکاتور دو از که است اي بیهوده کار مثال، براي

  .دارند را هیجانیخرید و فروش  سطوح دو هر و گیرند می اندازه را جنبش

  )lagging(  دنبال گر و ) leading(  رو پیش اندیکاتورهاي
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 ارائه قبلی قیمتهاي به راجع را خود نتایج همواره رو دنباله اندیکاتور و کند بینی پیش آنرا نوعی به دارد سعی واقع در و کند می حرکت جلوتر قیمت از پیشرو اندیکاتور
 وجود زمانهاي در رو دنباله اندیکاتورهاي و بیشتر ارزش داراي بازار افقی روند وجود زمانهاي در پیشرو اندیکاتورهاي. است کرده تبدیل تائیدي شاخص نوعی به آنرا که دهد می

  .هستند بیشتري استفاده مورد قیمت نزولی یا صعودي روند

  . هستند دنبال گر اندیکاتورهاي ،) Trend Indicators( روندي اندیکاتورهاي.  هستند رو پیش اندیکاتورهاي )Oscillators( نوسانگرنماها
  
 از بسیاري به و کنند می ایجاد زیادي سیگنالهاي پیشرو اندیکاتورهاي. است اصلی سود خروج و ورود ها نشانه اولین. دارد وجود زیادي منفعت پیشرو اندیکاتورهاي از استفاده در

 پیشرو اندیکاتورهاي کنند، می تولید زیادي سیگنالهاي آنها اینکه بعلت. دهند می اخطار احتمالی ضعف یا و قدرت علیه قبل، از اولیه سیگنالهاي. دهند می معامله اجازه موقعیتها
 صعود بازار یک در. آن علیه نه و عمده روند یک با معموالً اما شوند استفاده معامالتی بازارهاي در توانند می اندیکاتورها این. هستند دارا را عملکرد بهترین معامالتی بازارهاي در

 به کمک براي اندیکاتورها این نزولی، روند با بازاري در. است خرید هاي موقعیت براي هیجانی حد از بیش فروش شرایط فهم و تشخیص به کمک کاربردشان بهترین کننده
  .روند می بکار موقعیتها فروش براي هیجانی خرید شرایط و موقعیتها تشخیص

 شانس که است این بمعنی زودتر و بیشتر سیگنالهاي. آیند می بزرگتر ریسک پی در باالتر هاي بازگشت یا و آیند می باالتر هاي بازگشت پی در که اي اولیه هاي نشانه با
  .است یافته افزایش ناموفق و غلط سیگنالهاي

 ما به روند وقوع از بعد دنبال گر اندیکاتور.   و ممکن است حاوي سیگنالهاي اشتباه باشند دهد می ما به روند گیري شکل از قبل را فروش یا خرید سیگنال رو پیش اندیکاتور یک
  .است امکان اشتباه در آنها کمترن تشخیص می دهند ، به قیمت این تاخیر آاین اندیکاتورها روند را پس از وقوع . است شده آغاز روند که شو بلند خواب از که دهد می خبر

  ) Trend Indicators( روندي اندیکاتورهاي
  

 Adaptive Moving Average 
 Average Directional Movement Index  
 Average Directional Movement Index Wilder 
 Bollinger Bands 
 Double Exponential Moving Average 
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 Envelopes 
 Fractal Adaptive Moving Average 
 Ichimoku Kinko Hyo 
 Moving Average 
 Parabolic SAR 
 Standard Deviation 
 Triple Exponential Moving Average 
 Variable Index Dynamic Average 

  
  

 هدایت به جرمن اندیکاتورها این بندرت. اند شده شناخته روند کننده تعقیب اندیکاتورهاي بعنوان عموماً و کنند می دنبال را قیمتها اندیکاتور هاي روندي یا دنبال گر روند ، عملکرد
 داشتن نگه و جذب بمنظور آنها. گیرند می قرار استفاده مورد بخشند می بهبود را قدرتمند روندهاي بهادار اوراق یا و بازارها زمانیکه پیرو اندیکاتورهاي. شوند می بهادار اوراق قیمت
 این شوند، استفاده کم نوسان بازار در اگر. نیستند موثر نوسان کم بازارهاي یا و معامالت در اندیکاتورها این. اند شده طراحی است عیب بی و کامل روند که مدتی در گران معامله

 MACD و) متغیر و وزنی ساده، نمایی،( متحرك هاي میانگین شامل روند کننده تعقیب اندیکاتورهاي ترین رایج. شوند می اشتباه و غلط) سیگنالهاي( ها نشانه به منجر اندیکاتورها
  .هستند

  
Moving Average 

  میانگین متحرك

 اینکه بدلیل. کنند می تر آسان را روند مسیر تشخیص متحرك هاي میانگین .میانگین هاي متحرك از محبوبترین و قدیمی ترین ابزارهاي تحلیل تکنیکی به شمار می روند
 در تغییرات متحرك هاي میانگین. شوند می گرفته نظر در روند پیرو اندیکاتورهاي بعنوان آنها رود می کار به متحرك هاي میانگین تشکیل براي گذشته در قیمت اطالعات

  .بینی پیش براي نه و روند می بکار روند آینده اهداف و روند تشخیص براي متحرك هاي میانگین بنابراین. کنند می دنبال را جاري روند بلکه کنند نمی بینی پیش را روند
در هنگام محاسبه میانگین متحرك ، تحلیل ریاضی میانگین قیمت .نماگري است که متوسط ارزش قیمت اوراق بهادار را در طی یک دوره زمانی نشان می دهدمیانگین متحرك ، 
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  .کند بنابراین با تغییر قیمت سهم ، میانگین آن نیز به سمت باال یا پایین حرکت می.اوراق بهادار را طی دوره زمانی مشخصی بدست می آورد
 و حمایت خاصیت روي بر بیشتر گران معامله بین در امروزه که آنجا از اما شود می شناخته) تکنیکی نماي شاخص( Indicator اندیکاتور یک عنوان به عموما متحرك میانگین
دنبال گر  نشانگرهاي گروه دارند،در تاخیر قیمت نمودار به نسبت متحرك هاي میانگین که آنجایی از .است یافته دوگانه کاربردي شود می باز حساب آن مقاومت

  .گیرند می قرار قیمت روند
معمول ترین شیوه براي تحلیل میانگین متحرك ، مقایسه رابطه بین میانگین متحرك قیمت .میانگین متحرك شاخص محبوبی است که در اینجا به بررسی کامل آن می پردازیم

  :تفسیر نخستین ما بوسیله جمله زیر بیان می شود  بدین ترتیب.سهم با قیمت آن سهم می باشد
هنگامی که قیمت سهم در زیر میانگین متحرك قرار گیرد موقعیت خرید بوجود می و  هرگاه قیمت سهم در باالي میانگین متحرك قرار گیرد عالمتی براي فروش ایجاد می شود

  .آید
  .نوع میانگین متحرك معروف را بررسی می کنیم 5

  simpleمیانگین متحرك ساده    .1
  Exponentialمیانگین متحرك نمایی   .2
  Triangularمیانگین متحرك مثلثی   .3
  Variableمیانگین متحرك متغیر  .4
 linear Weightedمیانگین متحرك وزنی  .5

را انتخاب نموده در قسمت روش نوع   Moving average –اندیکاتورهاي روندي  –اندیکاتورها  - براي استفاده از انواع ابزارهاي میانگین متحرك در نرم افزار ، قسمت درج 
  .میانگین متحرك را مطابق تصویر بعدي انتخاب نمایید
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  .برد بکار توان می نمایشگرها دیگر و حجم ، شدن بسته قیمت ، پایین قیمت باال، قیمت ، سهم بازشدن قیمت شامل ، اعداد سري هر روي را متحرك میانگین

  ).زمانی سري متحرك میانگین جز به البته( شویم می قائل ها داده جدیدترین براي که است وزنی متحرك، میانگین انواع بین چشمگیر تفاوت تنها
 دهد می ها داده سري هاي قیمت به مساوي وزنی ساده متحرك میانگین.  
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 دهند می بیشتري وزن جدید هاي داده براي وزنی و نمایی هاي میانگین.  
 دهد می سري وسط هاي داده به بیشتري وزن مثلثی هاي میانگین.  

  
   ابزاري انعطاف پذیر با تاخیر زمانی: میانگین هاي متحرك 

 است حرکت در معامله محدوده در سهام که هنگامی اما. کنند می عمل نحو بهترین به هستند روند در سهام هنگامیکه کنند، می دنبال را روند متحرك هاي میانگین اینکه دلیل
 ویژگی چند که دهند، تشخیص را سهام باید ابتدا برآیند متحرك هاي میانگین با کردن آنالیز درصدد اینکه از قبل گران معامله از گذاران سرمایه ذهنیت، این با. ندارد را الزم کارایی

 می نشان را روند هاي ویژگی سهام که کند تعیین تواند می قیمت نمودار از ساده دیداري تخمین یک معموالً. نیست علمی بررسی یک لزوماً فرآیند این. دهند می نشان را روند از
  .نه دهدیا

 مجموعه سهام که گیرد می شکل هنگامی صعودي روند. دامنه در معامله نزولی، روند صعودي، روند: دهد انجام را مورد سه از یکی تنها تواند می سهام قیمت شکل، ترین ساده به
 را تري پائین ماکزیمم نقاط و تر پائین مینیمم نقاط از اي مجموعه سهام که گیرد می شکل هنگامی صعودي روند. دهد تشکیل را باالتري حداقل هاي و باالتر حداکثرهاي از اي

 که شود می آغاز زمانی صعودي روند است معامله دامنه در سهام اگر. دهد تشکیل را نزولی یا صعودي روند نتواند سهام که گیرد می شکل صورتی در معامله دامنه. دهد می تشکیل
  .شود شکسته پائینی مرز که شود می شروع زمانی نزولی روند و شود شکسته دامنه باالیی مرز

 می بازگشت ویا قدیم  روندهاي پایان و جدید هاي روند شروع اخطارهاي یافتن ابزار این از استفاده از هدف.  شود می محسوب روند کننده تعقیب ابزار یک اساسآ متحرك میانگین
 را قیمتها متحرك میانگین. کرد استفاده بازار از زدن جلو یا و قیمت حرکات بینی پیش براي روند می بکار نمودارها درتحلیل که ابزارهایی همانند متحرك میانگین از توان نمی. باشد

  . میدهد اطالعات ما به روند شروع درباره و کند می تعقیب
 تراز طوالنی هاي میانگین که حالی در شود می ظاهر مفیدتر و,  دارد قیمت تغییرات به نسبت بیشتري حساسیت شود محاسبه کوتاهتري دوره براي متحرك میانگین هرچه

  .دارد بیشتري کاربرد گاه اما, باشد می برخوردار کمتري حساسیت

 روند فاقد ها قیمت وقتی اما دارند خوبی عملکرد متحرك هاي باشند،میانگین روند داراي ها قیمت وقتی
  .باشند کننده گمراه توانند می متحرك هاي هستند،میانگین

 simple  Moving Average ساده متحرك میانگین
 کرده جمع هم با روز 25 طول در را سهم یک شدن بسته قیمت مثال، براي. آید می بدست n عدد بر مجموع این تقسیم و روز n طول در سهم روزانه قیمت کردن جمع با براحتی
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 نیز دیگر زمانی دوره هر براي محاسبات همین عینا سهم، قیمت نمودار در. است گذشته روز 25 طول در سهم قیمت میانگین آمده بدست نتیجه. کنید تقسیم 25 بر آخر دست
. نیست محاسبه قابل باشید، نداشته دست در) گذشته روز n( نظر مورد زمانی بازه طول در را سهم قیمت سابقه شما که زمانی تا متحرك میانگین که کنید توجه. است انجام 

 روزه 25 میانگین نشاندهنده زیر نمودار. کرد محاسبه سهم آن براي روزه 25 متحرك میانگین نمیتوان سهم یک شدن معامله ام25 روز رسیدن فرا تا که کنید توجه مثال بعنوان
  .میباشد) close( روزانه شدن بسته قیمت براي گروه بهمن شرکت سهم قیمت

 
 تقسیم و آخر روز 5 روز پایان در سهام قیمتهاي کردن جمع با روزه 5 میانگین متحرك  مثالً. شوند می محاسبه روز پایان در سهام قیمت از استفاده با متحرك هاي میانگین اغلب
  .ودیشم حساب 5 بر
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60=14+13+12+11+10  

12)=5/60(  

 شرکت ناسهامدار انتظارات و نظرات اجماع نشاندهنده شاخص این است، گذشته روز 25 طول در شرکت سهم قیمت میانگین نشاندهنده نمودار این در متحرك میانگین که آنجا از
 متوسط از باالتر) سهم فعلی قیمت نتیجه در و(  ناسهامدار فعلی انتظارات که است معنی این به باشد، متحرك میانگین باالي سهم قیمت اگر. میباشد گذشته روز 25 طول در

 سهم قیمت بردن باال به عالقمند و نمیدارند بر سهم از دست و بوده سرسخت شرکت سهامداران که اینست هم آن دیگر معنی. میباشد گذشته روز 25 در سهامداران انتظارات
 ناامیدي گویاي حدي تا و بوده گذشته روز 25 به نسبت بوده سهم از سهامداران توقعات افت نشاندهنده باشد، گذشته روز 25 میانگین از کمتر روز قیمت اگر بالعکس. هستند

 قیمت وقتی معموال گذاران سرمایه. است قیمت تغییرات بررسی و دیدن براي خوبی ابزار شاخص این که اینست متحرك میانگین کالسیک تعریف. میباشد سهم آن از سهامداران
  .میفروشند را سهم آن رسید متحرك میانگین پایین به قیمت وقتی و میخرند را سهم میرود متحرك میانگین باالي سهم

  )روز(روند   میانگین متحرك

  13 – 5  دوره خیلی کوتاه
  25 – 14  کوتاه مدت
  49 – 26  میان مدت

  100 – 50  )متوسط(میان مدت 
  200 - 100  بلند مدت

  .گیرد می قرار استفاده مورد میانگین محاسبه در که است زمانی هاي دوره تعداد متحرك، میانگین در حساس عامل
 نه و است ماه 43 ، نمودار در سودآور دوره که دریافت توان میمتاتریدر  از استفاده با مثال( باشد سودآور که نمود انتخاب را اي دوره توان می مختلف، هاي دوره امتحان با و تجربه با

 تشخیص متحرك میانگین روي از را بازار پشیمانی معموال سهامداران پشیمانی.باشد سودآور و درست هاي سیگنال داراي که است متحرکی میانگین یافتن کار این کلید).ماه 15
  . میدهند
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   متحرك میانگین یک کاربرد
  

 اگر و خرید اخطار شود بسته متحرك میانگین  باالي پایانی قیمت که هنگامی. میکنند رسم چارت روي بر نظررا مورد هاي کندل یا روزها به مربوط متحرك میانگین کار این براي
 می پدید را معامالت تعداد افزایش امکان کوتاه مدت متحرك میانگین از استفاده.  بد هم و باشد خوب هم میتواند اتفاق این.  است فروش اخطار شود بسته متحرك میانگین زیر

 کار بهتر روند در ماندن باقی زمان در مدت بلند میانگین,  میکنند صادر تر زود را روند تغییر اخطار که دارند را برتري این عوض در ولی کنند می صادر زیادي نادرست اخطار و وردآ
 است بهتر و میکند ایجاد مشکل چندین متحرك میانگین یک از استفاده . دارد بهتري عملکرد,  برگشت براي شدن آماده مدت کوتاه میانگین که حالی در میکنند

  .شود استفاده متحرك میانگین دو همواره که
  

  اخطارها دریافت براي متحرك میانگین ازدو استفاده
.  کند حرکت باال روبه و عبور تر مدت بلند میانگین از تر مدت کوتاه میانگین که شود می ساطع زمانی خرید اخطار که معنا این به.  گویند می متقاطع خط دو روش تکنیک این به
 میانگین روزه 10 یا 5 میانگین که شود می صادر زمانی خرید اخطار . باشد می روزه 50و 10 دیگري و روزه 20و 5  میانگین ,دو این از رایج ترکیب دو مثال عنوان به

   .شود می صادر فروش اخطار کند حرکت آن زیر در و قطع را آن که زمانی و کند حرکت باال به رو و کند قطع را روزه 50 یا 20
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   18 -9 -4 روش یا و متقاطع خط سه روش یا و متحرك میانگین ازسه استفاده
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 روزه 18 و 9 میانگین از باالتر روزه4 میانگین که شود می صادر زمانی خرید اخطار نزولی روند یک در. میکنند رسم چارت روي بر را مربوطه متحرك هاي میانگین کار این براي
 روزه 18 از باالتر روزه 9 میانگین و روزه 9 از باالتر روزه 4 میانگین نهایت در یعنی,  بگیرد قرار روزه 18 میانگین از باالتر نیز روزه9 میانگین که میگردد تایید زمانی و گیرد 

 روزه 18 میانگین تراز پایین نیز روزه9  میانگین که میگردد تایید زمانی و گیرد قرار روزه 18 و 9 میانگین از  تر پایین روزه 4 میانگین ابتدا صعودي روند یک بازگشت زمان در. 
  .باشد روزه 18 تراز پایین روزه 9 میانگین و روزه 9  از تر پایین روزه 4 میانگین نهایت در یعنی,  بگیرد 
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  .دارد بستگی شما سلیقه و گذاري سرمایه و معامله روش به شما استفاده مورد متحرك میانگین انتخاب
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  .یابد در تر سریع را تغییرات تواند می نمایی متحرك میانگین میزان همان به است ماندگی عقب داراي بوضوح ساده متحرك میانگین همانطوریکه
  

 می کار به ها میانگین تشکیل براي گذشته قیمت هاي داد که آنجا از.سازند می تر آسان را گرایش شناسایی و کرده یکدست را ها داده مجموعه متحرك هاي میانگین
  .روند می پیش جاري گرایش سر پشت بلکه کنند نمی بینی پیش را گرایش در ،تغییر متحرك هاي میانگین. شوند می محسوب گرایش کننده تعقیب یا تاخیري روند،نشانگرهاي

  . هستند آل ایده گرایش تعقیب و شناسایی فرایند براي ها میانگین این
  :از عبارتند ، کنیم می استفاده آنها از خطی تحلیل کردن تر دقیق براي که متحرك میانگین اصلی کاربرد دو

  معامالتی نواحی و گرایش تایید- الف
 هم ها قیمت و باشد باال به رو ها قیمت نمودار به برخورد از بعد متحرك میانگین اگر.است معامالتی ناحیه دهنده نشان ، کند می برخورد نمودار با متحرك میانگین که اي منطقه
 قرار متحرك میانگین پایین هم ها قیمت و باشد پایین به رو قیمت هاي نمودار به برخورد از بعد متحرك میانگین واگر بود خواهد صعودي باشد،گرایش متحرك میانگین باالي
  .بود خواهد نزولی بازار گرایش گیرند،

  حمایت و مقاومت نواحی تشخیص- ب
  .است حمایت و مقاومت ترازهاي شناسایی ، متحرك میانگین هاي کاربرد از دیگر یکی

  .دارد را عملکرد گرایش،بهترین داراي بازارهاي در متحرك میانگین طریق از گرایش شناسایی همانند حمایت و مقاومت ترازهاي شناسایی
  .کنند می عمل مقاومت خطوط مانند رو پایین هاي روند در و حمایتی خطوط مثل رو باال روند در متحرك میانگین
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  ) Exponential Moving Average(  نمایی متحرك میانگین
 هاي قیمت بر بیشتر تاکید با ها میانگین این.کنند می استفاده نمایی متحرك هاي میانگین از ، اغلب ساده متحرك میانگیننمودار  تاخیر کاستن براي تکنیکال تحلیلگران

 در نمایی متحرك میانگین حالت این در.دهد می بیشتري وزن ها قیمت آخرین به نمایی متحرك میانگین که است این در مهم نکته.دهند می کاهش را تاخیر ، ایناخیر
  .داشت خواهد ها قیمت آخرین تغییرات به نسبت تري سریع واکنشساده ،  میانگین با مقایسه

 هر. دارد بستگی متحرك میانگین به وزن این و دهد می کاهش را تاخیر زمانی تر، قدیمی قیمتهاي به وابسته جدید قیمتهاي براي بیشتر وزن از استفاده با میانگین متحرك ساده ،
 اندازه درصد 18.18 را قیمت جدیدترین روزه 10 میانگین متحرك نمائی یک مثالً. رود می بکار قیمت جدیدترین براي بیشتر وزن باشد، کوتاهتر میانگین متحرك نمائی دوره چه
میانگین  محاسبه از تر سخت خیلی میانگین متحرك نمائی محاسبهبنابراین  گیرد، می اندازه درصد 52.9 را قیمت جدیدترین ،روزه 20 میانگین متحرك نمائی صورتیکه در گیرد می

  . استمتحرك ساده 
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  نمایی برابر در ساده
  

 حداقل تفاوت کند، می استفاده معامالتی روز 20 از تنها که مثال، این براي. است کوچکی تفاوت ،و میانگین متحرك ساده   میانگین متحرك نمائی بین تفاوت که است مشخص
 قیمت بهمیانگین متحرك ساده  از بیشتر درصد 8.3  میانگین متحرك نمائی میانگین، بطور. است تر نزدیک واقعی قیمت به ثابت بطور  میانگین متحرك نمائی. است

  .است نزدیک واقعی
  

  است؟ بهتر کدام
  

 اما است، فاصله و تأخیر داراي آشکارا ساده متحرك میانگین. دارد ها اولویت و معامله و گذاري سرمایه شیوه به بستگی کنید می استفاده را متحرك میانگین از نوع کدام اینکه
 از دهند می ترجیح تر سریع تغییرات به دستیابی براي کوتاهتر زمان مدت دلیل به گران معامله از برخی .باشد تر سریع هاي شکست مستعد است ممکن نمایی متحرك میانگین
 نمایی متحرك میانگین از مدت طوالنی روند تغییرات تشخیص براي تري طوالنی زمان مدت در دهند می ترجیح گذاران سرمایه از بعضی. کنند استفاده نمایی متحرك میانکین
 کند، عمل خوبی به شاخص کل بورسی  در حمایت سطوح تشخیص در است ممکن روزه 50ساده   متحرك میانگین یک. دارد بستگی نیز شخصی سهام به بعالوه. نمایند استفاده

 آن واکنش چگونگی و سهام به بستگی زمان طول و متحرك میانگین نوع. کند عمل بهتر نمودار فوالد مبارکه اصفهان براي است ممکن روزه 100ساده  متحرك میانگین یک اما
  .دارد گذشته در
  

 تحلیلگران شود می موجب و نیست صورت این به همیشه مسئله این .شود می دهی سود به منجر سریعتر هاي سیگنال و بیشتر حساسیت کنند می فکر برخی
 تائید موقع به است ممکن ها سیگنال این. شود می ایجاد بیشتري سیگنالهاي باشد، تر حساس اندیکاتور هرچه. اطمینان و حساسیت بین تعادل: گیرند قرار راهی دو سر بر تکنیکی

 به منجر کمتر حساسیت وجود این با. شود می ایجاد کمتري سیگنالهاي یابد، کاهش اندیکاتور حساسیت هرچه. شوند می زیاد اشتباه سیگنالهاي حساسیت، افزایش با اما شوند،
  .باشند داشته تأخیر توانند می سیگنالها این اوقات گاهی همچنین. شود می تري اعتماد لبقا و کمتر سیگنالهاي

  
 عموماً کهمیانگین نمائی . کنند می تولید را بیشتري سیگنالهاي و بود خواهند تر حساس کوتاهتر، متحرك هاي میانگین. شود می ایجاد راهی دو همان متحرك، هاي میانگین براي

 می حرکت تر آرام تر طوالنی متحرك هاي میانگین. کند می پیدا افزایش اشتباه و غلط سیگنالهاي تعداد وجود این با. کند می تولید را بیشتري سیگنالهاي است، تر حساس ساده از
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 بررسی براي گري معامله یا گذار سرمایه هر. باشند داشته تأخیر است ممکن همچنین اما هستند اعتمادتر قابل احتماالً سیگنالها این. کنند می تولید را کمتري سیگنالهاي و کنند
  .کند تجربه را متفاوت هاي متحرك میانگین مدت طول و انواع باید سیگنال اعتبار و حساسیت بین تعادل

  
  

  نوارهاي بولینگر

 بولینگر نوارهاي .نوارهاي بولینگر شبیه پوشش هاي میانگین متحرك هستند. هستند بولینگر نوارهاي هستند اهمیت با و اطمینان قابل بسیار که تکنیکی نماگرهاي از دیگر یکی
  .گردند باز آنها درون به دارند تمایل شوند خارج نوارها این از قیمتها چنانچه و دهند می نمایش را گران معامله انتظارات دامنه

ي بولینگر با انحراف استانداردي تفاوت بین نوارهاي بولینگر و پوشش ها که این پوشش برحسب درصدي ثابت در باال و پایین میانگین متحرك ترسیم شده است در حالیکه نوارها
  .پایین میانگین متحرك کشیده می شوندباال و 

 در توانیم نمی ما و شد خواهند پدید کوتاه لحظاتی در فقط پائینی و باالئی نقاط. هستند نوسان در افراطی فروشهاي و خریدها محدوده دو بین قیمتها شد اشاره هم قبال که رهمانطو
  .گیرد می شکل بولینگر نوارهاي از بیرون محدوده این. است قیمتی قعر یا قله به نقاط ترین نزدیک که دارد وجود هایی محدوده اما. دهیم انجام اي معامه نقاط آن

 بازار زمانیکه.  است حرکت داراي زمانی چه و است حرکت بی بازار زمانی چه که گوید می ما به ابزار این اساسا.  شوند می استفاده بازار فراریت گیري اندازه براي بولینگر نوارهاي
 هم به نوارها است تحرك بی قیمتها زمانیکه.  کنید نگاه زیر شکل به.  شوند می دور ازهم نوارها است حرکت بازارداراي هنگامیکه و شوند می نزدیک هم به نوارها است تحرك بی

  . شوند می دور هم از نوارها ، روند می باال قیمتها زمانیکه و شوند می نزدیک
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   : نحوه محاسبه
  :یعنی. دوره اي سهم میباشد nباندهاي بولینگر سه تا هستند که همانطور که ذکر شد خط وسط، میانگین متحرك 

 

  : یعنی. به باال منتقل شده است) یا ضریبی از آن(باند باالیی همان باند پایینی است که به اندازه انحراف معیار

 

D باشد 2یا  1این ضریب میتواند . ضرب میگردد) قبل از جمع با باند وسط(رهمان ضریبی است که بعضی مواقع در انحراف معیا .  
  . در انحراف معیار باند وسط را به اندازه این مقدار به پایین منتقل میکنیم Dیعنی پس از ضرب کردن . فرمول مشابهی نیز براي باند پایینی بولینگر وجود دارد

 

و نوع میانگین متحرك  }روزه 20یعنی میانگین متحرك {.بازه مناسب براي رسم میانگین متحرك معرفی میکندرا بعنوان تعداد  20آقاي بولینگر عدد 
از دیگر یافته هاي آقاي بولینگر این است که میانگین . را پیشنهاد کرده است D=2آقاي بولینگر ضریب . میباشد) Simple Moving Average( پیشنهادي ایشان ساده
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  .روزه کارکرد خوبی براي رسم باندهاي بولینگر ندارند 10متحرك هاي زیر 

 یک همواره قیمتی تند حرکات این. گوئیم می کالغ چهل کالغ یک  آن به محاوره در که است اطالعات جریان از گران معامله انتظارات گرفتن پیشی بیانگر نوارها از قیمتها خروج
  . داشت خواهد دنبال به را تصحیح دوره

 مثبت جریان به چنانچه و شد بهم نزدیک می خواهد بولینگر نوارهاي دهانه شرائط این در. کند می بازنگري را آنها کندو می رجوع شرکت اطالعات به مجددا بازار که اي دوره
  .داشت خواهد ادامه بولینگر نوار از قیمتها مجدد خروج تا مسیر این. شد خواهد افزایشی روند ادامه به منجر تالش خریداران مجددا شود امیدوار آتی اطالعات

  

  کاربرد باندهاي بولینگر

   است باند دو بین فاصله در%) 95(قیمت نوسانات عمده بخش -1
   شود می بیشتر نوسان پر بازار هاي موقعیت در ها نوار فاصله -2
  شود می استفاده مدت میان براي روزه 20و مدت کوتاه براي روزه 10 متحرك میانگین -3
   .است جدید روند آغاز عالمت شود کم فاصله که و وقتی جاري روند پایان شود نوار زیاد دو فاصله که هنگامی -4
  .است قیمت هدف باالیی/  پایینی نوار کند قطع را وسطی و باند کند حرکت پایینی/باالیی نوار به قیمت اگر-6
  
  
  

Average Directional Movement index میانگین جهت یاب 
) نزولی یا صعودي(فعلی روند تداوم براي را سهم قدرت باشد باالتر چه هر که است صد تا صفر بین عددي نیز  ADX .رود می کار به بازار قدرت تشخیص براي که است اندیکاتوري
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  .دهد می نشان
این اندیکاتور روندها را به صورت صعودي و نزولی . باشد می - DI دیگري و+ DI آنها از یکی که دهد می نشان چین نقطه صورت به دیگر شاخص دو ADX بر عالوه

  .دسته بندي نمی کند ، بلک تنها قدرت روندها را ارزیابی می نماید
باالتر از مقادیر و  روندهاي ضعیف 20پایین تر از مقادیر . باشد می 100 و 60 و 40 و 20 و 0 بین آن بندي تقسیم) 0 ~+ 100( است متغیر 100 تا 0 بین ADX شاخص

روند قدرت خود را از دست به سمت پایین حرکت می کند نشان دهنده آنست که  40از  ADXهنگامی که .محسوب می گردد )صعودي و نزولی (روندهاي قوي  40
  . و احتمال تغییراتی در روند قیمت وجود دارد داده است

  ) جاري روند تقویت یا شروع( باشد می افزایش حال در بازار قدرت که گیریم می نتیجه کند حرکت باال سمت به ADX شاخص هرگاه - 1
   .باشد می خنثی روند نواحی به ورود یا و جاري روند ضعف کند نزول پائیین سمت به ADX شاخص گاه هر - 2

 بود - DI از تر پایین+ DI که وقتی برعکس و دارد وجود سهم قیمت رشد امکان بود - DI از باالتر+ DI وقتی که است داده پیشنهاد شاخص این کننده تدوین ویلدر ولس
 . دارد وجود سهم قیمت کاهش احتمال
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  پیش رواندیکاتورهاي  )Oscillators( نوسانگرنماها
  

 Average true range 
 Bears power  
 Bulls power 
 Chaikin Oscillator 
 Commodity channel index 
 DeMarker 
 Force index 
 Moving Average Convergence  
 Momentum 
 Moving Average of oscillator 
 Relative Strength Index  
 Relative vigor Index  
 Stochastic Oscillator 
 Triple expotional average 
 Williams percent rage 

  
 اسیالتورهاي هاي سیگنال عمده. شوند می بندي تقسیم Centered و Banded دسته دو به اسیالتورها.هستند اندیکاتورها انواع خانواده مهمترین از یکی اسیالتورها

Centered اسیالتورهاي و مرکزي خط مبناي بر Banded شود می ایجاد فروش بیش و خرید بیش هاي محدوده مبناي بر.  
  : دهند می گر معامله به عمده تحلیل یا سیگنال نمونه سه اسیالتورها

  مرکزي خط اساس بر فروش یا خرید سیگنال -1

432
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432
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  Oversold و Overbought فروش بیش و خرید بیش محدوده اساس بر فروش و خرید سیگنال -2
  Divergence واگرایی اساس بر فروش و خرید سیگنال -3

Center Line 
 سیگنال کرد حرکت باال به رو پایین از اسیالتور شاخص اگر که مفهوم بدین. است نزولی یا صعودي روند که داد تشخیص توان می مرکزي خط از اسیالتور شاخص عبور مبناي بر

 عدد مرکزي خط Banded اسیالتورهاي در.شود می ایجاد نزول یا فروش سیگنال کرد عبور مرکزي خط از و کرد حرکت پایین به رو باال از اگر و شود می ایجاد صعود یا خرید
  .است صفر نقطه مرکزي خط Centered اسیالتورهاي در و است آنها میانه نقطه یا 50
  

 نوع اسیالتور  نوع  اسیالتور

Average true range  Banded Moving Average Convergence  Centered 

Bears power  Centered Momentum  Banded 

Bulls power  Centered Moving Average of oscillator  Centered 

Chaikin Oscillator  Banded Relative Strength Index  Banded 

Commodity channel index  Centered Relative vigor Index  Centered 

DeMarker  Centered Stochastic Oscillator  Banded 

Force index  Centered Triple expotional average  Centered 

  Oversold و Overbought فروش بیش و خرید بیش محدوده
  .آید می وجود به Banded اسیالتورهاي در تنها فروش بیش و خرید بیش هاي محدوده
 از Banded بصورت که اسیالتورهایی بین در خرید بیش محدوده. شود خارج خرید بیش محدوده از اسیالتور شاخص که آید می وجود به زمانی اسیالتورها این در فروش سیگنال
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 از قیمت خروج بلکه نیست گیري تصمیم مالك 80 یا 70 باالي محدوده به اسیالتور شاخص ورود بنابراین. شود می تعریف 80 یا 70 عدد روي معموال دارند فاصله 100 تا صفر
  .است روند بازگشت زیاد احتمال به و تضعیف دهنده نشان محدوده این

 انجام تحلیلی یا سیگنال فروش بیش محدوده به اسیالتور شاخص ورود با که معنا بدین. دهد روي نیز فروش بیش محدوده در تواند می خرید بیش محدوده از خروج حالت عکس
  .شود می تفسیر نزولی روند تضعیف یا قیمت بودن صعودي باال، به رو 30 یا 20 محدوده از اسیالتور خروج با بلکه شود نمی
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  )Relative Strengh Index )RSI نسبی قدرت شاخص
  

 که گرفته نام نسبی قدرت شاخص رو این از. است تحلیلگران اکثر بین در تکنیکی اندیکاتورهاي محبوبترین از و شده معرفی J.Welles توسط 1978 سال در تکنیکی شاخص این
 نسبت RSI اندیکاتور.است 100 و 0 بین همواره که میکند عددي به تبدیل را آن و گرفته اندازه قبلی هاي دوره از پیشینی مقادیر با را شدن بسته اخیر قیمتهاي تغییرات قدرت

 را آن از بزرگتر یا 70 عدد RSI اندیکاتور اگر. بود خواهد 100 تا 0 مابین عددي که کند می تعیین طوري را آمده بدست مقدار و کند می گیري اندازه را نزولی و صعودي حرکات
 RSI اگر و) است یافته افزایش بازار انتظار حد از تر بیش قیمت واقع در( است گرفته قرار Overbought خرید اشباع حد وضعیت در قیمت که است آن کننده بیان دهد، نشان
 کرده سقوط بازار انتظار حد از بیشتر قیمت وضعیف این در( دارد قرار  Oversold فروش اشباع محدوده در قیمت که است معنی این به دهد نشان را آن از کمتر یا و 30 عدد
  ).است
 می نوسان 50 نزدیک RSI، باشد نداشته وجود خاصی قیمتی روند و باشد می آرام بازار زمانیکه.است سهم بودن سقف در معنی به هفتاد عدد و سهم بودن کف در معنی به 30 عدد
  .شود می نزدیک افراطی خرید منطقه به و کند می افزایش به شروع نیزRSI  بازار، صعودي روند و حرکت شروع با.کند
  .برمیگردد 50 خط به RSI، بازار باالرو و صعودي روند قدرت شدن م تما با و کند می ایجاد واگرایی RSI، باشد شدن کم درحال بازار وروند حرکت قدرت جا هر

 همگرایی RSI، شود کم بازار پایین به رو و نزولی روند قدرت جا هر. شود مس نزدیک افراطی فروش منطقه به و کند می کاهش به شروع RSI نزولی بازار ،در صعودي روند مشابه
  .است بازار نزولی روند پایان عالمت که کند می ایجاد مثبت واگرایی یک دیگر عبارت به یا
  

  
RS**  دوره مشخصمقدار میانگین کاهش قیمتها در یک تقسیم بر برابر است با مقدار میانگین افزایش قیمتها در یک دوره مشخص   
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  :نمودار تحلیل براي RSI از استفاده هاي راه

  کفها و سقفها -1

  میشود؛ تشکیل مربوطه قیمت نمودار از قبل کفها و سقفها این معموالً. میکند ایجاد کف 30 زیر و سقف، 70 باالي در RSI معموالً

  نمودار تشکیالت -2

  نشود؛ دیده یا شود دیده قیمت نمودار بروي است ممکن که میشود تشکیل مثلثها یا ها شانه و سر نظیر نمودار الگوهاي RSI در اغلب

  ته شدن حمایت و مقاومتسشک -3

  ی افتدوم اخیر) دره( پایین یک زیر یا میکند غلبه قبلی) پیک – اوج( باال یک بر RSI که است جایی اینجا

  مقاومت و حمایت مقادیر -4

  .میدهد نشان را مقاومت و حمایت) مقادیر( سطوح قیمت نمودار خود از واضحتر RSI اوقات بعضی

  ها واگرایی -5

 قیمتها معموالً. نگیرد قرار تأیید مورد RSI در جدید) دره یا( قله بوسیله که کند ایجاد جدیدي) دره یا( قله قیمت که میدهند روي زمانی ها واگرایی شد، بحث باال در همانطوریکه
  .میروند پیش RSI جهت در و میشوند تصحیح

 خرید هاي سیگنال
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 .بدهد دوگانه کف وتشکیل باشد 30 زیر عدد اگر) 1

 .دهد تشکیل را الگو این نتواند اندیکاتور ولی دهد کف تشکیل قیمت نمودار اگر) 2

 .شود شکسته باال به رو واندیکاتور نمودارقیمت در روند خطوط اگر) 3

 .باشد می خرید براي تاییدي اخطار 50 خط باالي به اندیکاتور حرکت) 4

 )سیگنال مهمترین( باشد می خرید سیگنال صعودي واگرایی) 5

 )شود خارج فروش اشباع منطقه از(باشد می باال به 30 عدد زیر از حرکت خرید زمان بهترین روند بدون بازار زمان در) 6

 فروش هاي سیگنال   

 .بدهد دوگانه سقف وتشکیل باشد 70 باالي عدد اگر) 1

 .دهد تشکیل را الگو این نتواند اندیکاتور ولی دهد سقف تشکیل قیمت نمودار اگر) 2

 .شود شکسته پایین به رو واندیکاتور نمودارقیمت در روند خطوط اگر) 3

 .باشد می فروش براي تاییدي اخطار 50 خط زیر به اندیکاتور حرکت) 4

 )سیگنال مهمترین( باشد می فروش سیگنال نزولی واگرایی) 5

  )شود خارج خرید اشباع منطقه از(باشد می پایین به 70 عدد باالي از حرکت فروش زمان بهترین روند بدون بازار زمان در) 6
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Divergence واگرایی  
 سیگنال این که شوند می دور یکدیگر از منحنی دو این و است مختلف جهت دو در اندیکاتور حرکت و قیمت حرکت که شود می اطالق حالتی به واگرائی یا دایورجنس

 به نزولی هاي موج ریز در واگرایی نزولی روند در و صعودي هاي موج ریز انتهاي در واگرایی صعودي روند در.کند می داللت بازار روند تضعیف بر که است اي نشانه همان یا
 سایر به نسبت کمتري خطاي احتمال معموال ابزار این. است روند بازگشت یا روند قدرت شدن کاسته تشخیص براي مفیدي بسیار ابزار واگرایی.آید می در نمایش
  .دارد اندیکاتورها هاي استفاده
 مانند اندیکاتور همراستاي و مترادف هاي سقف یا ها قله اما شوند تشکیل قبلی سقف یا قبلی قله از باالتر جدید قله هر در بار هر قیمت صعودي هاي موج ریز انتهاي که زمانی
 که است شده ایجاد صعودي روند انتهاي در تناقض یا واگرایی شود تشکیل خودش قبلی سقف از تر پایین یا خودش قبلی سقف با راستا هم جدید سقف بار هر و نکند رفتار قیمت
  .بود خواهد نزولی به صعودي روند بازگشت از اي نشانه

 همراستاي و مترادف هاي کف یا ها دره اما شوند تشکیل قبلی کف یا قبلی دره از تر پایین جدید دره هر در بار هر قیمت نزولی هاي موج ریز انتهاي که زمانی نزولی روند در
 است شده ایجاد نزولی روند انتهاي در تناقض یا واگرایی شود تشکیل خودش قبلی کف از باالتر یا خودش قبلی کف با راستا هم جدید کف بار هر و نکند رفتار قیمت مانند اندیکاتور

 .بود خواهد صعودي به نزولی روند بازگشت از اي نشانه که
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  :به شکل زیر توجه کنید

 

در این شرایط واگرایی . کامآل نزولی دیده میشود Bو  Aروند خط واصل دونقطه متناظر با ) RSI(صعودي است اما در اوسیالتور  Bبه  Aهمانطور که مالحظه میکنید خط واصل از 
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  .منفی بوجود آمده است
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  .واگرایی مثبت نشانه قدرتمندي براي پایان روند نزولی میباشد و در صورت تایید با سایر ابزار ها میتوان اقدام به خرید کرد

  

یکی از مزیت هاي .ودار قیمت یک کندل صعودي شکل گرفته و نقطه مینیموم کامل شده استمالحظه میکنید که در نم. رنگ نقطه ورود مناسب را نشان میدهد سبزعالمت 
واگرائی ها بسیار سریع تر از سایر ابزار هاي تکنیکال . می باشد اخطار سریع پایان روندمزیت دیگر این روش . است باال بودن نسبت سود به زیانسیگنال هاي واگرائی 

  . معامله گر اخطار می دهند پایان یک روند قدرتمند را به
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STOCHASTIC نماي نوسان  

 از. کند می گیري اندازه را قیمت تغییرات شتاب و سرعت که است نوسانگرهایی نوع از و شده معرفی 1950 دهه اواخر در استوکاستیک همان یا  Stochastic اندیکاتور
 این پایه بر اندیکاتور این.گرفت کمک سهم یک شدن فروش بیش و خرید بیش زمان کردن مشخص یا و ها قیمت روند تغییر بینی پیش براي توان می Stochastic اندیکاتور

  )بلعکس و( بروند دور قیمت باالترین سمت به دارند تمایل افزایشی  حالت در پایانی هاي قیمت که است شده بنا نظریه
 K% خط. کند می نوسان 100 تا 0 بین آن مقادیر واست  درصد D دیگري و درصد K یکی که شده تشکیل سیگنال منحنی یک و اصلی منحنی یک از Stochastic اندیکاتور
 اکثر و دارد دیگر خط به نسبت بیشتري مراتب به اهمیت درصد D خط.میشود داده نشان چین نقطه خط یک بصورت معموالً D% خط و میشود داده نمایش توپر خط یک بصورت

 دو اندیکاتور این. شود می داده نمایش چین خط صورت به سیگنال منحنی و پیوسته، خط صورت به معموال اصلی منحنی.کند می صادر خط این را فروش و خرید اخطارهاي
  .است )افراطی خرید( “خرید بیش” و )افراطی فروش( “فروش بیش” سطوح دهنده نشان که دارد درصد 80 و درصد 20 مهم سطح
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퐾% =

 K% مقدار استوکستیک که با خط ممتد نمایش داده می شود  
 C آخرین قیمت بسته شدن  
 L کمترین قیمت معامله در طی دوره اخیر  
 H بیشترین قیمت معامله در طی دوره اخیر  
  پس از محاسبهK%  روزه 3معموال (با استفاده از یک میانگین متحرك ( نمودارK%  شکل هموارتري پیدا کرده و به صورتD% نشان داده می شود).D%  با خط چین

  )نمایش داده می شود

  روشهاي تفسیر شاخص استوکستیک

  تحلیل واگرائی در استوکستیک .1
  )نقاط بیش خرید و بیش فروش ( رسیدن به نقاط حدي استوکستیک  .2

  سیگنال هاي اخطار بازگشت روند با استوکستیک .3
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  : خرید سیگنالهاي
 چه هر. است ها قیمت افزایش احتمال و نماد شدن فروش بیش نشانه درصد 20 محدوده به Stochastic اصلی منحنی ورود :شدن فروش بیش زمان

Stochastic شود می بیشتر نیز ها قیمت افزایش درنتیجه و بازار نزولی روند تغییر احتمال بماند باقی) درصد 20 زیر( فروش بیش محدوده در بیشتري مدت.  
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 روند تغییر احتمال از اي نشانه سیگنال منحنی باالي به Stochastic اصلی منحنی صعودي عبور ):ضعیف سیگنال( سیگنال و اصلی منحنی صعودي تقاطع
  .است ها قیمت آتی رشد و بازار نزولی

  

  .شود تشکیل صعودي هاي کف Stochastic منحنی در و نزولی هاي کف قیمت نمودار در که زمانی یعنی: Stochastic و قیمت نمودار واگرائی
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   هاي فروش سیگنال
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 مدت Stochastic چه هر. است ها قیمت کاهش احتمال و نماد شدن خرید بیش نشانه درصد 80 محدوده به Stochastic اصلی منحنی ورود: شدن خرید بیش زمان
  .شود می بیشتر نیز ها قیمت کاهش درنتیجه و بازار صعودي روند تغییر احتمال بماند باقی) درصد 80 باالي( خرید بیش محدوده در بیشتري

  

 صعودي روند تغییر احتمال از اي نشانه سیگنال منحنی زیر به Stochastic اصلی منحنی نزولی عبور ):ضعیف سیگنال( سیگنال و اصلی منحنی نزولی تقاطع
  .است ها قیمت آتی کاهش و بازار
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  .شود تشکیل نزولی هاي قله Stochastic منحنی در و صعودي هاي قله قیمت نمودار در که زمانی یعنی :Stochastic و قیمت نمودار واگرائی

  

http://abcbourse.ir/


 Technical Analysis  -تحلیل تکنیکال                    
 

 

661 

  

  : نکات مهم دیگر از استفاده از استوکاستیک 

 شود می استفاده فروش و خرید براي روزانه استوکاسیک از و رو پیش هفته در بازار جهت تشخیص براي 10 کاستیک استو از 

 نسبی قدرت اندیکاتور ترکیب )RSI  (بازار از خروج اخطار اسیالتور دو هر که است زمانی اخطار بهترین: روزه  10 کاستیک استو و 
 کنند صادر را هیجانی وفروش وخرید

 باشد می قوي بعدي نزولی وحرکت ضعیف صعودي نیروي باشد ارتفاع وکم عرض کم ها سقف اگر  

 باشد می قوي بعدي  صعودي وحرکت ضعیف نزولی نیروي باشد ارتفاع وکم عرض کم ها کف اگر   
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Moving Average Convergence/Divergence (MACD)(  

 اندیکاتور، این .شود می تشکیل و ترسیم مختلف زمانی دوره با هاي متحرك میانگین بین اختالف از که است تکنیکال گران معامله بین در اندیکاتور ترین محبوب اندیکاتور این
 نامیدهMACD  خط( اول خط. است مشخص آن نمودار در خط دو تنها اما برد می بهره ساختارش در متحرك میانگین سه از و شد مطرح Gerald Appel اپل جرالد توسط

  خط تا کند می کم) 12( کوتاهتر میانگین از را) 26( بلندتر میانگین افزار نرم). 26 و 12 معموال( دهد می نشان را صاف نمایی قیمت متحرك میانگین دو بین اختالف) شود 
MACD خط. است نمودار در خط دو شامل نهایی نتیجه. شود می استفاده) سیگنال( دوم خط براي) 9 بازه با معموال(نیز دیگر متحرك میانگین یک. آید بدست  MACDتندتر 

  . کندتر سیگنال خط

  
  

  MACD هیستوگرام

 خطوط که زمانی. دارد را خود به مخصوص صفر خط هیستوگرام. آید می دست به MACD خطوط بین اختالف از که است عمودي هاي میله شامل MACD هیستوگرام    
MACD بالعکس و گیرد می قرار صفر خط باالي در هیستوگرام هستند مثبت تراز در.  
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 اما گیرد، می قرار خودش صفر خط باالي در هیستوگرام که زمانی. است شدن بسته یا بازتر حال در خط دو بین فاصله که شود می مشخص زمانی هیستوگرام واقعی ارزش    
 خط سمت به باالرفتن به شروع و دارد قرار صفر خط زیر در هیستوگرام که زمانی عکس بر است، تضعیف حال در صعودي روند کند، می پایین سمت به کاهش به شروع
 در چرخش هر و کند عبور خودش صفر خط از هیستوگرام که شود می صادر زمانی فروش و خرید اخطار. است پتانسیلش دادن دست از حال در نزولی روند کند، می صفر

 ترین خطرناك اما افتد، می اتفاق عبوري اخطارهاي از زودتر همواره صفر خط زیر سمت به هیستوگرام چرخش. است موجود روند تضعیف درباره هنگامی زود اخطار هیستوگرام
  .شود استفاده موجود روند جهت خالف بر معامله انجام براي اي بهانه عنوان به هیستوگرام هاي چرخش از که است این 
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 MACDسیگنال هاي خرید و فروش براساس 

 همان توسط فروش و خرید هاي سیگنال اینکار انجام با. کنند استفاده ها وضعیت تمام براي و MACD 26،  12،  9اندیکاتور یک از که دهند می ترجیح تحلیلگران بیشتر
  .آید می بدست ماهانه و هفتگی روزانه نمودارهاي تمامی براي متحرك هاي میانگین

 به باال از اندیکاتور شاخص که جهتی به توجه با صفر خط از عبور با. شود می مربوط صفر مرکزي خط از MACD خود شاخص و ها میله عبور به اندیکاتور این از اول استفاده

 خرید شرایط گیرند می قرار صفر خط باالي در زیادي حد تا خطوط این که زمانی. شود می تحلیل و بینی پیش روند کلی جهت است کرده عبور باال به پایین از یا پایین
    .است فروش و خرید اخطارهاي دریافت براي دیگري راه صفر خط از پایین به رو باالو به رو عبور. بالعکس و شود می محسوب هیجانی

  

و بلند مدت ) دوره اي 12معموالً (بیانگر اختالف بین منحنی هاي کوتاه مدت  MACD خط. از صفر عبور می کند MACD ر مواقعی که خطد
اگر . حرکتی شکل می گیرد عبور کند یک تقاطع بین دو منحنی میانگین xاست به این ترتیب هنگامیکه این خط از محور) دوره اي 26معموالً )

  .زیر صفر افت کند عالمتی از سقوط MACD از صفر باال رود، عالمتی است از صعود و اگر خط MACD خط
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 به تندتر MACD خط که شوند می ثبت زمانی خرید هاي سیگنال دیگر، بیان به. شود می استفاده عبور تکنیک از و است آسان بسیار MACD خطوط فسیرت
 سیگنال ، روش این از استفاده با. کند عبور کندتر خط پایین به تندتر خط که دهند می رخ زمانی فروش هاي سیگنال. کند عبور کندتر سیگنال خط باالي

 هایی سیگنال طبیعی، طور به). نزولی بازار در فروش سیگنال و صعودي بازار در خرید سیگنال مثال عنوان به(آید می بدست بازار روند صحیح جهت در ارزشمندي معامالتی هاي

 هایی سیگنال که است خاطر همین به. کنند می عمل هفتگی نمودار هاي سیگنال با مقایسه در تري کوتاه بازه در و است بیشتر بسیار آید می بدست روزانه نمودار در که
  کرد استفاده مدت کوتاه هاي سیگنال براي یا بندي زمان براي توان می روزانه نمودار از و ،دارد بیشتري بسیار اعتبار آید می بدست هفتگی نمودار از که

 پایین از و کند صعود سیگنال خط از تر سریع MACD خط اگر. دهد رخ روند در تغییري است ممکن که دهد می نشان کند عبور) قرمز( سیگنال خط از) آبی( MACD خط اگر
 .است قیمت کاهش و سقوط دهندة نشان کند قطع باال از را آن و بیاید پایین سیگنال خط از تر سریع MACD خط اگر. است قیمت افزایش و صعود دهندة نشان کند قطع را آن
  .باشد می فروش عالمت باشد سیگنال خط پایین MACD اگر و خرید عالمت باشد سیگنال خط باالي MACD اگر
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  )واگرا – همگرا متحرك میانگین(

 پدید واگرایی حالت کنند حرکت هم جهت الفخ در دو این اگر اما نامند می همگرایی را الگو این کند، حرکت قیمت با جهت هم MACD خط اگر
  . باشیم  سهم قیمت حرکت روند برگشت منتظر بایدو  آید می
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CCI )Commodity ChanneL Index (کاال کانال شاخص  

 از شاخص این که زمانی. است - 100 تا+ 100 بین معموال شاخص این تغییرات محدوده. کند می محاسبه آماري متغیر یک عنوان به را میانگین از قیمت انحراف شاخص این 
  .است فروش عالمت کند، قطع پایین سمت به را - 100 باال از هرگاه و خرید عالمت کند، می قطع باال سمت به را+ 100 پایین

 کند می استفاده هیجانی  فروش و خرید نقاط شناسایی عنوان به فقط شاخص این ازتحلیل گران تکنیکی  بیشتر - 1

 شود می استفاده محاسبه براي مبنا یک عنوان به روزه 20 متحرك میانگین یک - 2

 نشود استفاده فروش و خرید اشباع مناطق ازسیگنال بود دار روند بازار اگر - 3

 است روند بدون بازار  بود صفر به ونزدیک کم متحرك میانگین شیب اگر - 4

 خرید سیگنال

 وباالتر کند قطع را  - 100 خط صعودي شیب با شاخص یعنی شود خارج فروش اشباع منطقه از  ومثبت صعودي شیب با شاخص نمودار که است هنگامی خرید زمان بهترین)  1
  گیرد قرار نآ از

  )دار روند(گردد پدیدار وشاخص نمودار میان مثبت صعودي واگرایی یک زمانی) 2

 فروش سیگنال 

 از تر وپایین کند قطع را+  100 خط نزولی شیب با شاخص یعنی شود خارج خرید اشباع منطقه ومنفی از نزولی شیب با شاخص نمودار که است هنگامی فروش زمان بهترین)  1
 گیرد قرار ان

  )دار روند( گردد پدیدار وشاخص نمودار میان منفی نزولی واگرایی یک زمانی) 2

432
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  MOMENTUMضرب آهنگ یا 
 بین یک محور افقی بین یک مقدار حداقل و حداکثر در نوسان است.  
 مبناي محاسباتی در این نماگر قیمت بسته شدن است.  
 نماگر مومنتوم قدرت حرکت گرایشی قیمت را در بازار اندازه گیري می کند و واحد آن بر حسب درصد است.  

MOMENTUM

  
قیمت بسته شدن فعلی    퐶  

قیمت بسته شدن در دوره قبل    퐶 ١ 
  .است 14دوره متعارف براي این اندیکاتور معموال 

  
تلقی می گردد و مقدار معرف  به سمت پایین روند نزولی، و در صورت عبور از خط  به سمت باال روند قیمتها صعودي 100هنگام گذر منحنی نماگر مومنتوم از تراز 

  . است 100خط وسط عدد 
نرسیده و از آن عبور نکرده زود است در  100قله شدن منحنی مونتوم و حرکت در جهت مخالف نشانه تضعیف روند گرایش است نه تغییر حهت و تا هنگامی که منحنی به خط 

  .مورد تغییر ورند قیمت قضاوت کنیم
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  )Volume Indicators( حجمی اندیکاتورهاي
  

 Accumulation/Distribution 
 Money Flow Index 
 On Balance Volume 
 Volumes 
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MFI )IndexاMoney Flow (نقدي جریان شاخص  

MFI شبیه خصوصیاتی و است حرکت شتاب بیانگر که است اندیکاتوري RSI حال این با).  تفسیر روش در هم و محاسبه شیوه در هم(  دارد MFI برخوردار کمتري انعطاف از 
 اندیکاتور این در. است سهم یک از شده خارج و وارد پول گردش قدرت براي خوبی مقیاس بنابراین و شود می موزون معامالت حجم گرفتن نظر در با که چرا است

 را روند ضعف یا قدرت ، قیمت با قیاس در تواند می که آید می دست به شاخصی و گیرند می قرار مقایسه مورد)  منفی(  خروجی پول جریان با)  مثبت(  ورودي پول جریان
 نقدي جریان شاخص این .است روزه 14 آن در فرض پیش زمانی دوره و است نوسان در 100 تا 0 بین اي محدوده در هم اندیکاتور این RSI مشابه درست. گذارد نمایش به

 20 از کمتر شاخص که زمانی و دارد قرار خرید اشباع منطقه در سهم واقع در باشد 80 باالي شاخص این اگر. دهد می نشان را سهم فروش یا خرید براي خروجی یا ورودي

  .است واقع فروش اشباع منطقه در سهم است،

  :محاسبه شیوه

  .دهد می نشان مشخص قیمتی در را سهم یک براي تقاضا میزان و آید می دست به حجم و قیمت ضرب حاصل از ، پول جریان

  نمونه قیمت) = پایانی قیمت+  روز قیمت ترین پایین+  روز قیمت باالترین/ ( 3

  .است بوده افزایشی نمونه قیمت آنها در که نظر مورد دوره طی در خام پول جریان مجموع=  مثبت پول جریان

  .است بوده کاهشی نمونه قیمت آنها در که نظر مورد دوره طی در خام پول جریان مجموع=  منفی پول جریان

  پول شاخص) = مثبت پول جریان/  منفی پول جریان(

  MFI=  100 - ] 100)/ 1+  پول شاخص[(

  .شد خواهد شدیدتر MFI نوسانات ، باشد کمتر MFI محاسبه در زمانی هاي دوره تعداد که قدر هر
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  .کرد اقدام توان می آن تحلیل به نسبت قیمت نمودار و اندیکاتور این بین ها همگرایی و واگرایی به توجه با و است RSI مشابه بسیار اندیکاتور این از استفاده شیوه
  افراطی هاي فروش و خرید
 خرید شرایط در سهم گیرد می خود به 80 از بیش مقادیري اندیکاتور این وقتی. است سهم یک در کم و زیاد افراطی حجم تشخیص به قادر MFI اندیکاتور RSI مشابه درست
  .است شده سهم گریبانگیر افراطی فروش کند، می سقوط 20 زیر به اندیکاتور این که زمانی و است افراطی
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  واگرایی - همگرائی 
 یک قیمت چنانچه.شود می نزدیک یندهآ در ها روند تغییر بیانگر ترتیب همین به و شود فروش و خرید هاي سیگنال تولید موجب تواند می نمودار در همگرایی و واگرایی وقوع
 بیشتر رود می باال سهام قیمت که روزهایی در معامالت حجم گرفت نتیجه چنین توان می باشد شده خارج پول جریان از بیشتر وارده پول جریان ولی باشد کاهش حال در سهم

 سهم به پول ورود جریان که چرا رسد می پایان به زودي به که داشت را ضعیف کاهشی روند یک انتظار توان می حساب این با. کند می افت سهام قیمت که است روزهایی
  .است سهم از پول خروج جریان از بزرگتر
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  Candlestick pattern  شمعی الگوهاي: فصل هفتم 
 هفدهم قرن در“ هما مانهیسا“ مدیون ها را ژاپنی استفاده و معروفیت این عمده. شد اختراع استیک کندل نمودارهاي برنج قیمت تحلیل براي ژاپن در پیش قرن دو از بیش

 سیستم به مربوط نیز غرب در نمودار نمایش نمونه این ترویج عمده دلیل و است یافته رواج در غرب شمعی نمودارهاي که نیست دهه دو از بیش آنکه حال باشند می میالدي
 براي شمعی الگوهاي بیشتر. نیستند شمع پنج بیشتر از معمول طور به اما باشند شمع چند ترکیب یا شمع یک شامل توانند می شمعی الگوهاي. باشد می اي رایانه هاي
 به یا و روند می کار به تکنیکال تحلیل براي قیمت نمایش و نمودارها ترسیم براي یا ها استیک کندل ماهیت، از لحاظ .گیرند می قرار استفاده مورد برگشتی نقاط دادن نشان

 تحلیلگران، بین نمودارها این از روزافزون استفاده محبوبیت دلیل عمده. باشد می بازار آینده جهت بینی پیش و تحلیل براي ابزاري آنها، نمایش شیوه و ترکیب صورت منفرد
 و پردازیم می ها استیک کندل نامگذاري و معرفی به ابتدا بخش این در .باشد می بصورت منفرد استیک کندل هر نزولی یا صعودي وضعیت بودن مشخص و استفاده راحتی
  .داد خواهیم را توضیح منفرد یا ترکیبی الگوهاي معانی و کاربرد سپس

  
  .شود رعایت باید که است اهمیت حائز شمعی الگوهاي از استفاده در اساسی نکته سه الگوها معرفی آغاز از قبل

 و اهمیت نزولی، یا روند صعودي نداشتن وجود صورت در. باشد روند داراي قیمت تغییرات که گیرند می قرار توجه مورد زمانی تنها الگوها تشکیل 
  .ندارد وجود دهنده ادامه یا برگشتی استیک کندل الگوهاي از استفاده براي گیري جهت
 براي دیگر با ابزاري همزمان الگوها این که کنند می اعالم را روند بازگشت عالمت روند داخل در زمانی تنها بازگشتی استیک کندل الگوهاي 

 یا و حمایت محدوده در که دهند اهمیت می بازگشتی استیک کندل هاي الگو به هنگامی عموما تکنیکال گران تحلیل. باشد همراه روند بازگشت
  .شوند تشکیل خاصی مقاومت

 بازگشتی الگوي منتظر  تشکیل حتما خروج براي توان نمی اما دهند می نشان را درستی ورود نقاط موارد اغلب در اینکه وجود با شمعی الگوهاي 
  .            کرد استفاده خروج براي تکنیکال دیگر ابزارهاي نیز اینجا در باید و ماند دیگري
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 الگوهاي منفرد الگوهاي شمعی نزولی الگوهاي شمعی صعودي
 Candlestick Line تک شمعی نزولی تک شمعی صعودي

Belt Hold Line Bullish Belt Hold Line Bearish Doji 

Hammer Hanging Man High Waves 

Inverted Hammer Shooting Star Spinning Tops 

Stars دو شمعی نزولی دو شمعی صعودي  

Bullish Engulfing  Bearish Engulfing  

Counterattack Lines Bullish  Counterattack Lines Bearish 

Gapping Play Rising Dark Cloud Cover 

Harami Bullish  Falling Window 

Harami Cross Bullish Gapping Play Falling  

Piercing Pattern Harami Bearish 

Rising Window Harami Cross Bearish 

Seperating Line Bullish  Seperating Line Bearish 

Side by Side White Line Bullish Side by Side Lines Bearish 

Tasuki Gap Bullish Tasuki Gap Bearish 

Tweezer Bottom  Tweezer Top 

 سه شمعی نزولی سه شمعی صعودي
Abandoned Baby Bottom  Abandoned Baby Top 

Frying Pan Bottom  Dumpling Top 

Morning Star Evening Star 

Rising Three Falling Three 

Three Buddha Bottom  Three Buddha Top 

Three White Soldiers  Three Crows 

Tower Bottom  Tower Top  
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  شمع نزولی و صعودي

 اگر مقابل، در. می شود داده نشان سبز یا سفیدکه با بدنه آن با رنگهاي  است صعودي شمعی شمع آن ،آن باشد شدن باز قیمت از بیشتر شمعی شدن بسته قیمت که هنگامی
  .نمایش داده خواهد شدقرمز یا سیاهه اي بدن توسط ومحسوب شده  نزولی شمعی شمع ،باشد  شدن باز قیمت از کمتر شدن بسته قیمت

  

) سبز ، آبی (نماد بازار گاوها براي شمع صعودي   Bullishو واژه التین ) قرمز(نماد بازار خرسها براي شمع نزولی   Bearishواژه التین  ،مبحث الگوهاي شمعی ژاپنی  طول
  .مورد استفاده قرار می گیرد
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  عمومی منفرد الگوهاي

Long Days   وShort Days  
 همین به. شوند می نامیده Long Days بلند یا طویل روزهاي باشد زیاد پایانی و شدن باز قیمت بین اختالف که روزهایی. دارند متفاوتی مفاهیم سایه و بدنه مختلف ترکیبات

 نشان کوتاه، هاي سایه و بزرگ بدنه با نمودارهایی.شوند می نامیده Short Days کوتاه یا کوچک روزهاي باشد کم شدن باز و پایانی قیمت بین اختالف که روزهایی ترتیب
  . باشد می جهت آن در بازار قدرت دهنده
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RED Marubozu  وBLUE Marubozu  

 خریداران /همچنین نشان می دهد فروشندگان .فروشندگان در آنروز روز معامالتی است/نشان دهنده برتري قاطع خریداران زیرا است صعودي شمع نوع ترین افراطی شکل این
این  .باال هل داده اند/خریداران به شدت قیمت را به سمت پایین/باال بردن قیمت سهم به زیر نقطه بازگشائی سهم نبوده اند و در این روز معامالتی فروشندگان/ پایین قادر به 

  .است پایینی و باالیی سایه بدون و هم در نوع صعودي اش  نزولیکندل هم در نوع 
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Closing Marubozu   

  .ی در رفتار معامله گران مشهود استسرسخت هم هنوز حال این با اما ،ی خریداران و فروشندگان را نشان می دهدسرسخت ضعیفتر از نسخه یکاین شکل از شمعها ، 
  ندارد وجود سایه آن انتهائی قیمت در کهکندلی 
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Opening Marubozu   

 از کمتر شمعی نیستند و قیمترشد /بر جهت افت فشار براي کافی قدرتخریداران داراي /فروشندگان که است این واقعیت .ندارد وجود سایه آن بتدائیا قیمت در کهکندلی 
  .سبز که کنترل بازار تنها در دست یکی از بازیگران بوده را شاهد هستیم/قرمز  marubozuنزولی نسبت به شمع /صعودي
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 می.ی خریداران را بازگو می کندسرسخت،  بزرگ هاي صعودي شمع با رنگ رسم شده آبی حمایت خط. نمودار زیر روند قیمت سهام شرکت توسعه معادن نشان داده شده است
  . ده اندحمایت از سهم در این محدوده بو مسئول کامل طور به) خریداران( ها گاو که نمود استنباط قوي صعودي شمعدو  این از توان
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با  )فروشندگان(ها خرس ،نزدیک شده است  آبی خط با شده داده نشان یمقاومت به محدوده قیمت که زمان هر که دهد می نشان تهران مسکن گذاري سرمایهنمودار شرکت 
مقاومت ناتوان بوده و تمایلی به خرید سهم باالتر از خط مقاومت نداشته همچنین خریداران در افزایش قیمتها به باالتر از سطح . افزایش عرضه مانع از رشد بیشتر قیمت شده اند
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Spinning Tops (koma  
  کوتاه بدنه اطراف در بلند هاي سایه با کندلی
 فرفره ي بدنه رنگ. هستند بدنه از بلندتر پایینی و باالیی هاي سایه و کوچک ي بدنه داراي شمعی نمودار که دارد روزهایی به اشاره فرفره. نامند مینیز  “فرفره” را زیر کل

 .است بازار بودن تصمیم بی بیانگر شمعی نمودار نوع این. ندارد اهمیتی چندان
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Doji دوجی  

 بازار تصمیمی بیسردرگمی و  معناي به doji .شوند می نامیده  Doji “دوجی” آمده بوجود هاي شکل باشند نزدیک بسیار یا یکسان یکدیگر با پایانی و شدن باز قیمت هرگاه
 پایانی و شدن باز قیمت که است این شکل، دوجی شمعی نمودارهاي اصلی مشخصه تنها باشندو داشته متفاوتی هاي طول توانند می ها سایه دوجی نمودارهاي در .است

 یک عنوان به Doji .باشند یکسان تقریباً بایستی شدن باز و پایانی هاي قیمت باشند، می زیاد ها سایه طول و دارد زیادي نوسانات قیمت که زمانی. باشند یکسان دقیقاً
  .می شود گرفته نظر بازار در شرایط سقف و کف در مهم معکوس سیگنال

   Doji شمع  روانشناسی

خریداران  نه ،ظاهر می شود doji یک که هنگامی. دهد می نشانرا  قیمتهاو شمع نزولی توانائی فروشندگان در پایین بردن  ،توانایی خریداران در باالبردن قیمتها  صعودي شمع
 یک عنوان به dojiمی شود در این زمان  ناتوانی یا و تصمیمی بی و نه فروشندگان توانائی و تمایل تغییر جهت قیمتها به سمت وسوي مورد نظرشان را ندارند و روند قیمتی وارد 

. براي رشد دادن قیمتها برخوردارند تمایل و توانایی از خریداران که است واضح کند، می حرکت باال سمت به قیمت که نگامیه .ي پیدا می کندقیمتی اهمیت ویژه ا تغییر الگوي
. خرید براي قیمتهاي باالتر ندارند فشار به تمایلی یا و نیستند قادر خریداران دیگر  که دهد می نشان ، شکل میگیرد قیمتدر نمودار  doji صعودي روند یک از پس که هنگامی

بهترین زمان براي فروش سهم را  است ممکن doji فروشندگان با دیدن کندل ،را نشان دهند  خرید اشباع محدوده در زمان کوتاهی رشد نموده باشد و اندیکاتورها قیمت اگر
  .انتخاب نمایند
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  Long-legged Doji "بلند پایه دوجی

Long-legged Doji  تشکیل را پایینتر و باالتر بلند هاي سایه قیمت زمانی بازه آن در اما باشد یکسان استیک کندل پایان و آغاز قیمت که شود می گفته شمعی نموداري به 
  .باشد می زمانی بازه آن در فروشندگان و خریداران قدرت برابري از حاکی الگو این است داده
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  Gravestone Doji(tohba) "قبر سنگ دوجی

doji نداشتنو  بلند باالیی سایه. باشد می یکسان پایان و آغاز قیمت که دوجی خانواده از استیکی کندل الگوي .است روند برگشتنشانه هاي بهترین  ی از یک قبر سنگ 
در این الگو .می کاهد الگو اعتبار درجه از کوچک بسیار تر پایین سایه یک .باشد می استیک کندل الگوي این اصلی خصوصیات از پایینی سایه بودن کوتاه بسیار یا پایینی سایه
به محدوده اي رسیده است که فروشندگان با افزایش عرضه و  قیمت روز، طول در حال این با .افزایش قیمت هستند و قبل صعودي روند ادامه به قادر خریداران روز، آغاز

  .، قیمت سهم را به قیمت باز شدن نزدیک می کنند و هشداري براي تسلط فروشندگان بر بازار استتمایل براي افت قیمت 
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Dragonfly Doji(tonbo  "سنجاقک دوجی"  
 الگوي این اصلی خصوصیات از باالیی سایه بودن کوتاه بسیار یا باالیی سایه نداشتنو  بلند پایینی سایه. باشد می یکسان پایانش و آغاز قیمت که دوجی خانواده از دیگري الگوي
 خرید تمایل که است معنی این به معموالًپیام این الگو  .ی استقبل نزولی روند یک از پس باال سمت به بالقوه برگشت یک دهنده نشاندوجی سنجاقک  .باشد می استیک کندل

اما خریداران با افزایش قیمتها از سایه پایین و باال آوردن قیمت  ،فروش براي پایین بردن قیمتها هستند  فشار به قادر در روند نزولی فروشنده ها .است افزایشی قیمت و باالست
  .سهم تا میزان قیمت باز شدن نشان می دهند توانائی  افزایش قیمت در آینده را دارا می باشند
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  برگشتی الگوهاي
 نوع گیرد، قرار بررسی مورد باید برگشتی الگوي بودن نزولی یا صعودي تشخیص براي که مسائلی مهمترین از یکی. دهند می نشان را روند یک بازگشت معموالً الگوها این
  .گیرد نمی شکل صعودي روند یک ي ادامه در صعودي برگشتی الگوي هرگز مثالً. است پیشین روند
 از استفاده است مفید روند نوع تعیین براي معامالت حجم که طور همان. کنید تعیین را قبلی مدت کوتاه روند نوع بتوانید باید کنید استفاده شمعی الگوهاي از که این از پیش پس

  .کرد خواهند زیادي کمک روند برگشت تشخیص در شمعی الگوهاي باشد مدت کوتاه روند که هنگامی. کند می عمل خوبی به شمعی الگوهاي در نیز متحرك میانگین
  

  Bullish Reversals  صعودي برگشتی الگوهاي از استفاده اصول
 ترتیب به ادامه در باشند می صعودي به نزولی از روند جهت تغییر براي عالمتی و هستند نزولی روند انتهاي در کندل سه یا و دو یک، از شده تشکیل صعودي الگوهاي
  .کنیم می مشاهده را صعودي ترکیبی الگوهاي

  One candle شمعی تک الگوهاي  

 نداشتن وجود( کوتاه باالیی بلند، سایه پایینی سایه الگو این خصوصیات از شود می تشکیل نزولی روند یک انتهاي در) Hammerهامر  الگوي( چکش الگوي
 روند بازگشت براي را الگو این بیشتر قدرت) آّبی( صعودي بدنه اما تفاوتی ندارد بدنه رنگ الگو این در. باشد می پایینی سایه دوم یک حداکثر اي بدنه و) باالیی سایه
  دهد می نشان

  
 است کوچک نسبتا آن اگر باالیی سایه توانید می اما باشد، داشته باالیی سایه هیچ بایدن چکش.  
 باشد صعودي ترجیحا اما نزولی، یا و صعودي تواند می بدنه این. باشد شمعی نوسان محدوده باالي در باید بدنه شمع.  
 باشد بدنه ارتفاع برابر دو حداقل باید پایینی سایه. 
 کاهشی باشد گذشته معامالتی جلسه 3 طول سهم در روند.  
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  .هرچه سایه پایینی کوتاهتر باشد از شدت و قدرت روند آتی کاسته می شود.هر چه سایه پایینی چکش بلندتر باشد ، انتظار می رود برگشت آینده سهم قوي تر و بیشتر باشد
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 باالیی سایه. .محسوب می گردد پایین بازگشتی الگويو  شود می تشکیل نزولی روند یک انتهاي در چکش الگوي مانند) معکوس چکش( معکوس هامر الگوي

 بدنه اما ندارد تفاوتی بدنه رنگ این الگو در. باشد می الگو این خصوصیات از باالیی سایه دوم یک ثرکحدا اي بدنه و پایینی سایه نداشتن وجود یا و کوتاه سایه پایینی بلند،
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 معامالتی جلسهصعودي در   GAPشکاف : از عبارتند وارونه چکش تایید هاي نشانه. . .دهد می نشان روند بازگشت براي را الگو این بیشتر قدرت) آّبی( صعودي
  .در روز بعد قوي صعودي شمعی یا و بعدي
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Bullish Belt Hold 

 نمی پایینی سایه هیچ شاهد ادامه در اما شود می باز پایین به رو) شکاف( گپ با کندل این آغازین قیمت نزولی روند در .باشد می Opening Marubozu  از مدلی الگو این
 صعودي روند آغاز نشانگر تواند می نماید پر را) شکاف( گپ فاصله الگو این بدنه و سایه اگر. هستیم شاهد را بزرگی نسبتا بدنه و کرده حرکت باال به رو آغاز نقطه از قیمت باشیم
  .باشد
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   Two candlesشمعی  دو ترکیبی الگوهاي

Bullish Engulfing Pattern  

 را) نزولی(قرمز  اول شمع بدنه دوم، شمع) صعودي( بدنه آّبی کل. شود می تشکیل نزولی روند انتهاي در که است متفاوت هاي رنگ با شمع دو شامل) صعودي پوشاننده( الگو این
 روند آغاز براي الگو این به بیشتري اهمیت دوم کندل آغاز نقطه و اول کندل پایان نقطه بین) گپ( شکاف ایجاد .ندارد اهمیتی کندل دو این در ها سایه اندازه. دهد می پوشش

   .می دهد صعودي
  .است طوالنی بسیار دوم در روز و کوچک بسیار اول بدنه شمع در روز -1

. نسبت به روز قبل نیستند ها قیمت کاهش بیشتر به قادر که در آن فروشندگان دهد می نشان را نزولی روند یک از سرسختی معامله گران پس کوچک نزولی شمع: استدالل
 صعودي که در روز معامالتی بعد که بزرگ شمع یک ترتیب، همین به .کمتري در مقایسه با  شمع نزولی بزرگ دارند قدرت فروشندگان دهد می نشان نزولی کوچک شمعی
  .شکل می گیرد به ما یاد آور می شود نیروي فروشندگان متوقف شده و خریداران در حال برتري هستند قبلی نزولی روند مخالف

  .دهد می رخ سریع بسیار حرکت یک یا و طوالنی نزولی روند یک از پس صعودي شمعی الگوي -2
قیمت  ناگهانی حرکات مورد در. خواهد بود کمتر بالقوه فروشندگان از پایین سمت و سریع قیمت به  گسترده حرکت از پس احتماال کوتاه مدت تعداد و حجم فروشندگان: استدالل

  .و هیجانی است بازگشتهاي سریع مستعد ، افراطی روند  این اغلب در روند نزولی ،
   .مع دوم صعودي بسیار مهم استمعامالت زیاد در ش  حجم -3

این جدال باعث .خریداران باید آنقدر در برابر عرضه ها ایستادگی کنند ، آنقدر بخرند تا فروشنده ها تمام شود.تقابل عرضه و تقاضا باعث افزایش حجم معامالت می شود :استدالل
  .افزایش چشمگیر گردش مالی سهم در کندل صعودي روز دوم می شود

  .است قبل روز شمع هاي چند ارتفاع از بزرگتر دوم روز بدنه شمع  -4
 بازار که دهد می نشان شمع هاي قبلی است از بزرگتر که صعودي سرسخت بزرگ شمعی. دهد می دلی سرمایه گذاران را نشان شرایط دو شمع هاي کوچک از بسیاري: استدالل

  .دست یافته است باال رو به حرکت قطعی در زمینه تصمیم به یک نهایت در
  .دهد می رخ حمایت قیمت محدوده در صعودي شمعی الگوي -  5
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 معامله گران شود ، پشتیبانی ها قیمت سطح این در صعودي شمعی الگوي اگر. است خاص قیمتی سطح یک در خرید نشان دهنده تاریخی لحاظ به خریداران پشتیبانی: استدالل
  .تایید کننده روند صعودي عمل می کند عنوان به حمایت زیرا کنند خرید بیشتري نفس به اعتماد با احساس است ممکن
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  Bullish Engulfing Pattern شمعی الگوي براساس خرید و فروش پیشنهادات

 قیمت ترین پایین در معامله خود را) حد زیان( ضرر توقف دستور داد و ستد می کنند پیشنهاد می شود  شمعی الگوي اساس بر طوالنی مدت به که گران معامله از دسته آن براي
  .کند عمل حمایت مساحت عنوان به صعودي شمعی الگوي قرار داده و انتظار می رود صعودي شمع

  چکش  Bullish Engulfing Pattern  =Hammer الگوي

  

  .است صعودي شمعی الگوي یک هم آن که  رسد می نظر به شمعی چکش یک شبیه اغلب ، شوند ترکیب صعودي شمعی الگوي از دوم اول روزکندلهاي  که هنگامی
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Tweezers Bottom  

 سایه فاقد شمع این شود می تشکیل بزرگ بدنه با) قرمز(نزولی  شمعی ابتدا که تفاوت این با. باشد می متفاوت هاي رنگ با شمع دو شامل قبلی الگوي مانند پایینی انبرك الگوي
 به نزولی از روند تغییر بیشتر اهمیت براي. شود می تشکیل معکوس چکش یا) جیود( ستاره شکل به اول قیمت شمع محدوده دل در دوم شمع. باشد می کوچک هاي سایه با

   .باشد می مهم اول شمع از دوم شمع هاي سایه نشدن خارج الگو، در این صعودي
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Bullish Harami 

 می پوشش را دوم شمع بدنه تمامی که دارد) نزولی(مشکی  بدنه اول شمع. کند می صادر را روند تغییر اخطار و شود می تشکیل نزولی روند انتهاي در نیز صعودي هارامی الگوي
  .دهد می نشان را الگو این بیشتر قدرت اول شمع هاي سایه محدوده از دوم هاي شمع سایه نشدن خارج اما ندارند زیادي اهمیت الگو این در ها سایه دهد
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  صعودي هارامی الگوي روانشناسی

 در حال، این با. نشان می دهد که فروشندگان از قدرت باالئی برخوردارند سرسخت بلند شمع یک نزولی روند یک طول در. است شده داده نشان است هارامی الگوي یک اهمیت
این تغییر  مسئولو خریداران  میرود باال سمت به کمی قیمت دوم، روز در. آنکه قیمتها پایین تر رود نیروي خریداران از افت بیشتر قیمت جلوگیري می کند  جاي به دوم، 

  .همچنین حکایت از خستگی فروشنده ها داردبا در پیش گرفتن روندي معکوس به سمت باال برگردد و  تواند می قیمت که دهد می نشان ،هارامی  الگوي در دلی دو این. هستند
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  الگوي هارامی می شود اثربخشی باعث افزایش که هایی ویژگی
  

 بیشتري  شمع کوچک صعودي شانس دوم روز در نزولی روند از پس حال ، این با.اول قرار می گیرد  روز بدنه میانی نقطه در دوم روز شمع بدنه
  .باال ایجاد می کند سمت قیمت به برگشت و براي تثبیت

 برگشت بیشتري در قیمت وجود دارد احتمال باشد ، قبل روز به بدنه شمع نزدیک و بسته شمع دوم پایین، باال، باز، هرچه قیمتهاي.  
 شبیه هر چه بشتر دوم و سایه هاي بلند روز کوچک بدنه doji ، کامل افزایش پیدا می کند واژگونی یک احتمال باشد.  
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  چکش  Bullish Harami = Hammer لگوي

  

  .است پایین شمعی بازگشتی الگوي نزولی یک چکش. نزولی بدست می آید چکش الگوي معادل ترکیبی  Bullish Haramiنمودن ترکیب دو شمع الگوي  مخلوط
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Bullish Harami Cross  

 انتهاي در الگو این است شده تشکیل) ستاره( بصورت داجی حتما دوم شمع بدنه که تفاوت این با دارد قبلی الگوي به بسیاري شباهت) کراس هارامی( صعودي هارامی صلیب
  .کند می صادر را روند تغییر اخطار و شود می تشکیل نزولی روند
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Bullish Piercing Line  
 از تر پایین پایانی نقطه با) صعودي( سبز اي بدنه شمع دوم و) نزولی( قرمز بدنه اول شمع در. هستیم متفاوت هاي رنگ با شمع دو شاهد) صعودي شکاف پوشش( الگو این
 آغاز نمایشگر و شده تشکیل نزولی روند انتهاي در الگو این. است شده شروع اول شمع پایان به نسبت شکافی نزولی با دوم شمع آغاز نقطه و بینیم می قبلی شمع آغازین نقطه
  .می باشد صعودي روند
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  :شده  آورده زیر در دهد می افزایش صعودي را شکاف پوشش الگوي یک اهمیت که هایی ویژگی
  .و قابل اعتماد تر است تر قوي الگوي بیشتر باشد ، اول روز بسته قیمت سطح به صعودي دوم روز قیمت در هر چه نفوذ -

نفوذ بیشتر قیمت و رشد آن تا محدوده قیمت بازگشائی شمع اول نشان از افزایش  تالش فروشندگان در روز اول ،نفی  عنوان به دوم در روز صعودي شمع روئت با: استدالل
در روند نزولی را  فروشندگان کامل شکست ٪100 و نفوذ فروشندگان از نیمی شکست % 50نفوذ  .نیروي خریداران سهم دارد و میتواند براي روند صعودي امیدوار کننده باشد

  .میدهد نشان

  و سرسختی خریداران دوم معامالت روز افزایش حجم -
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  چکش  Piercing Pattern= Hammer لگوي

  

  .است پایین شمعی بازگشتی الگوي نزولی یک چکش. نزولی بدست می آید چکش الگوي معادل ترکیبی Piercing Pattern  نمودن ترکیب دو شمع الگوي مخلوط
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   Three candles شمعی سه ترکیبی الگوهاي
Abandoned Baby button  

 بصورت بعدي شمع. آید می وجود به بعدي شمع تا شکافی قوي نزولی شمع یک از پس نزولی روند انتهاي در. آید می وجود به بندرت بازار در) پایین شده رها کودك( الگو این
 نزولی به روند آغاز و صعودي روند پایان اخطار سوم شمع بدنه شدن بسته) نزولی( قرمز با. است شکاف داراي نیز بعدي تا شمع شدنش بسته فاصله و شود می بسته) داجی(ستاره
  .آید می وجود
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Three blue Soldiers  

 با. دارد وجود سوم و دوم شمع بین نزولی شکاف و دوم اول، شمع بین نزولی ایجاد شکاف و کوتاه غالبا ها سایه.است شده تشکیل قوي صعودي شمع سه از آبی سرباز سه الگوي
  .شود می ایجاد صعودي به نزولی از تغییر روند قوي اخطار سوم شمع شدن بسته
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Tower Bottom  
صعودي یک اندازه و این الگو با کوچک شدن شمعهاي نزولی ، چند شمع  معمول طور به. است که در زمان افت قیمتها شکل میگیرد بازگشتی الگوي کالگوي گنبد تحتانی ی

 گنبد کف کوچک هاي شمع و دهند، می تشکیل را گنبد طرف دو راست سمت درصعودي  شمع هاي و چپ سمت در نزولی هاي شمع .یک شمع صعودي بزرگ کامل می گردد
  .دهند می تشکیل
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  Bearish Reversals نزولی  الگوهاي از استفاده اصول

 به ادامه در باشند می نزولی به صعودي از جهت روند تغییر براي عالمتی و هستند صعودي روند انتهاي در کندل سه یا دو ، یک از شده تشکیل  Bearish )نزولی( الگوهاي
  .کنیم می مشاهده را) بیریش( نزولی ترکیبی و تک الگوهاي ترتیب

  One candle شمعی  تک الگوهاي
Hanging Man مرد دارآویخته  

 یک حداکثر اي بدنه و) باالیی سایه نداشتن وجود( کوتاه باالیی سایه بلند، پایینی سایه الگو این خصوصیات از شود می تشکیل صعودي روند یک انتهاي دردارآویخته  الگوي مرد
  .دهد می نشان روند بازگشت براي را الگو این بیشتر قدرت) مشکی( نزولی بدنه اما تفاوتی ندارد بدنه رنگ الگو این در. باشد می پایینی سایه دوم
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ی نزدیک تا قیمت افزایش به قادرخریداران همچنان  حال، این با .بر قدرت گرفتن فروشندگان براي پایین آوردن قیمت سهم در روز معامالتی دارد داللت شمع پایین طوالنی سایه
  .اما روند صعودي آسیب پذیر جلوه می کند.بوده اند معامالتی جلسه قیمت آغازین

کندلی کاهشی پایین تر از  است آینده معامالتی جلسه در که افتد می اتفاق زمانی تاییدیه این. قطعی تغییر روند بمانیم تایید اثبات آسیب پذیري روند صعودي ، باید منتظربراي 
  .در غیر اینصورت الگوي مرد دارآویخته از درجه اعتبار ساقط است.کندل مرد دارآویخته ایجاد شود

  : براي تایید الگوي مرد دارآویخته به نکات زیر توجه کنید 

  .فوقانی دیده می شود کوچک بسیار سایه یا باالیی سایه هیچ در این الگو معموال  -1

  .صعودي ارجح استکندل نزولی بر کندل  اما صعودي سرسخت باشد ، یا صعودي تواند می بدنه شمع. باشد شمعی نوسان محدوده باالي در شمع باید بدنه     

  . بدنه شمع باشد ارتفاع برابر دو حداقل باید در الگو پایین سایه -2
  .باشد گذشته معامالتی جلسه 20 از بیش بدنه شمع ها در  ارتفاع متوسط ٪30 الگو ، بدنه شمع  -3
 . صعودي باشد گذشته معامالتی جلسه 3 از بیش روند -4

  

  الگوي مرد دارآویخته روانشناسی
 بسته و قیمتهاي باز معامالتی، روز یک بخش ترین فعال معموال. می شود داده توضیح بازار روانشناسی طریق از دارد که دوم روز تأییدیه به دارآویخته نیاز مرد شمعی الگوي 

بعد قیمت باز شدن افت نماید  معامالتی جلسه در صورتی که در دهد، می رخ شمع بااليقسمت  قیمت در الگوي مرد دارآویخته در شدن بسته و باز که آنجا زا .است آن شدن
 در که گران معامله ایجاد شده در روز کاري بعد ، نزولی شمع چگونگی به بسته .با زیان مواجه می شونداقدام به خرید نموده اند  شدن بسته و باز در قیمتهاي که گران معامله

   .براي جلوگیري از زیان بیشتر دست به فروش بیشتري زده و الگو تایید می شودباشد ؛  شده شکسته صعودي روند خط اگر خصوص به به قیمتهاي الگو نزدیک یا و قیمت باز
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 .بسته میشوندکندل مرد دارآویخته  باالتر ازنیز کندلهاي صعودي بعد  هاي با این حال، روز .از کندل مرد دارآویخته بسته میشودبه طور پیوسته باالتر  روندقیمت در باال نمودار در 

  .مورد نظر مطابقت ندارد نشان می دهد که براي تکمیل الگوي ریزشی مرددارآویخته نیاز به بسته شدن قیمتها زیر کندل مرد دارآویخته است که نمودار باال با الگويبه وضوح 

Shooting Star  

 پایینی سایه بلند، باالیی سایه. و سیگنالی بالقوه از تغییر روند آتی است شود می تشکیل صعودي روند یک انتهاي در قبلی الگوي مانند) شده رها ستاره الگوي( استار شوتینگ الگو
 این بیشتر قدرت نزولی بدنه اما ندارد تفاوتی بدنه رنگ الگو در این. باشد می الگو این خصوصیات از باالیی سایه دوم یک ثرکحدا اي بدنه و پایینی سایه نداشتن وجود یا و کوتاه
 شمعی اول روز است، هروز دو شمعی الگويرها شده  ستاره فنی مشخصاتاز  .شود می نامیده نیز وارونه چکش اوقات گاهی رها شده ستاره .دهد می نشان روند تغییر براي را الگو

  .رها شده ستاره دوم روز و است صعودي
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  : رها شده که بر اعتبار آن می افزاید عبارتست از  ستاره الگوي از خاص هاي تعریف
  .صعودي باشد قبل از شکل گیري الگو روند قیمتی بایستی روز سه -
  .صعودي باشد ) یک روز قبل از بروز شمع ستاره رها شده (کندل شمع در روز معامالتی گذشته  -
  .بدنه شمع باشد ارتفاع برابر دو باالیی سایه -
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Bearish Belt Hold  
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 نمی باالیی سایه هیچ شاهد ادامه در اما شود می باز باال به رو) شکاف( گپ کندل با این آغازین قیمت صعودي روند در. باشد می Opening Marubozuاز  مدلی الگو این
روند  آغاز نشانگر تواند می نماید پر را) شکاف( گپ فاصله الگو این بدنه و سایه اگر. هستیم شاهد را بزرگی نسبتا بدنه و حرکت کرده پایین به رو آغاز نقطه از قیمت. باشیم

  .باشد صعودي
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  Two candles شمعی  دو ترکیبی الگوهاي

Bearish Engulfing 
 را) صعودي( آبی اول شمع بدنه دوم، شمع) نزولی( قرمزبدنه  کل. شود می تشکیل صعودي روند انتهاي در که است متفاوت هاي رنگ با شمع دو شامل) نزولی پوشاننده( الگو این

 روند آغاز براي الگو این به بیشتري اهمیت دوم کندل آغاز نقطه و اول کندل پایان نقطه بین) گپ( شکاف ایجاد .ندارد اهمیتی کندل دو این در ها سایه اندازه. دهد می پوشش
  .می دهد نزولی

  

  :از عبارتند نزولی پوشاننده الگوي معیارهاي
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  . هم باشد doji تواند می اما باشد ، باید صعودي اول روز شمع
  .است اول روز شمع از بلندتر و است نزولی دوم شمع روز

 از کمتر باید پایین ترین قیمت دوم روز در .یا نزدیک به آن باشد اول باالترین قیمت روز از بیشتر باید دوم در روز باال و قیمتهاي باز
  .اول باشد روز شدن باز قیمت

  ).پایین سایه و سایه باال جمله از( باشد اول روز شمع از بزرگتر دوم روزه شمع بدن که است آن مستلزم الگوي معتبر تر
  :پوشاننده نزولی می شود الگوي اثربخشی بهبود باعث که یصفات

  .است طوالنی بسیار اول بسیار کوچک و شمع روز دوم روز شمع - 1
نیستند در حالی که در  باالتر بسیار هاي قیمتبه بازار براي رسیدن به  فشار به قادرخریداران  که دهد می نشان افزایشی کوچک شمع یک صعودي، روند یک از پس: ستداللا

و بیانگر توانمندي  دهد می نشانرا  صعوديخریداران در روند  کمتر قدرت،  بزرگ با یک شمع  مقایسه در کوچک شمع یک یادآوري، عنوان به. گذشته قادر به انجام آن بوده اند
 یا و قادر خریداران وبوده  بازار کنترل  به قادر فروشندگان  که دهد می نشان صعودي روند یک از پس نزولی بزرگ شمع یک مشابه، طور به. بیش از پیش فروشندگان است

  . هجوم فروشندگان ندارند این کردن متوقف به تمایلی
  .بازار شکل می گیرد سریع حرکت یک یا و طوالنی صعودي روند یک از پس پوشاننده نزولی الگوي

نمود که در روندهاي صعودي طوالنی بیشتر معامله گرانی که سود کرده اند انگیزه هاي فروش بیشتري دارند و رفته رفته از حجم خریداران   استداللاینطور  توان می: استدالل
صعودي  انفجاري تاحرک مقابل، در. و بیانگر خستگی خریداران است است مهمبسیار  الگوي اول روز در doji یا کوچک صعودي شمعی یک ین دلیل ایجادبهم .کم می شود

 از بیش و سریع خیلی حرکت سیگنال تواند میپوشاننده نزولی  شمعی الگوي .ي روند براي بازگشت را تشدید می کندپذیر آسیب ورا نشان می دهد  خرید اشباع محدوده اغلب
  .برگشتی باشد و اینکه روند صعودي رو به پایان است حد

  .است بزرگ بسیار دوم روز شمعدان روي بر حجم

 دارد وجود سهام از زیادي مالی گردش که بود روز طول در دهد می نشان شق کله سرسخت بزرگ شمعدان یک در شده معامله حجم از زیادي بسیار مقدار کلی، طور به: استدالل
. بود شق کله سرسخت بسیار که است این ، شد معامله تکمیل براي نیاز مورد جهت در قیمت کاهش بنابراین خریداران، از پرسش قیمت در فروش به حال به تا گران معامله و
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 به مایل کمتر گران معامله حال در و) بیشتر عرضه یعنی( را خود سهام فروش به حاضر دارد وجود گران معامله بیشتر که صورتی در تقاضا، و عرضه مفهوم این از استفاده با روشن
 نزدیک به معامله روز طول در و کرد باز قیمت آن در که نزولی شمعی یک ایجاد باعث نتیجه در سقوط، باید ها قیمت سپس و دارد، وجود) کمتر تقاضا مثال عنوان به( سهام خرید
  .کرد سقوط تر پایین
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Tweezers Top  

 فاقد شمع این شود می تشکیل بزرگ بدنه با) آبی(صعودي  شمعی ابتدا که تفاوت این با. باشد می متفاوت هاي رنگ با شمع دو شامل قبلی الگوي مانند باالیی انبرك الگوي
 به صعودي از روند تغییر بیشتر اهمیت براي. شود می تشکیل چکش یا) جیود( ستاره شکل به اول قیمت شمع محدوده دل در دوم شمع. باشد می کوچک هاي سایه با یا سایه

  .باشد می مهم اول شمع از دوم شمع هاي سایه نشدن الگو، خارج این در نزولی
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Bearish Harami  

 ها سایه دهد می پوشش را دوم شمع بدنه تمامی دارد که) صعودي( آبی بدنه اول شمع. کند می صادر را روند تغییر اخطار و شود می تشکیل صعودي روند انتهاي در نیز الگو این
  .دهد می نشان را الگو این بیشتر قدرت اول شمع هاي سایه از محدوده دوم شمع هاي سایه نشدن خارج اما ندارند زیادي اهمیت الگو این
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  نزولی هارامی   روانشناسی
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 این با .روشن است که خریداران مسئول افزایش قیمت در این کندل هستند.نشان از کیفیت قدرت خریداران باشد رسد می نظر به صعودي بلند شمعایجاد  صعودي، روند یک
پایین تر  ولی در پایان روز قسمت بسته شدن از قیمت باز شدن ،را تجربه نموده  ایینپ و باال تاحرک، با یک عقب نشینی آشکار از جانب خریداران قیمت سهم  دوم روز در حال

  .اما در روز بعد نیز شاهد همنی رفتار هستیم و الگوي هارامی نزولی پایان سلطه خریداران بر روند را نشان می هد).کندل نزولی(است 
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  :الگو می شود اثربخشی باعث افزایش که هایی ویژگی
اما قرار .روند صعودي کشش قیمتها در شمع دوم به سمت قیمت بسته شدن شمع اول بیشتر استبا این حال در یک .قرار گیرد بدنه شمع اول میانی نقطه در دوم روز شمع بدنه 

  .گیري شمع دوم در میانه شمع اول نشان از تحکیم  تثبیت شدن نیروي فروشنده ها دارد
  .هر چه بدنه شمع دوم بیشتر شبیه دوجی باشد احتمال واژگونی روند قوت بیشتري می گیرد
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Bearish Harami Cross  

 تشکیل صعودي روند انتهاي در الگو این. است تشکیل شده) ستاره( دوجی بصورت حتما دوم شمع بدنه که تفاوت این با دارد قبلی الگوي به بسیاري شباهت نزولی هارامی صلیب
  .کند می صادر را روند تغییر اخطار و شود 
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Dark Cloud Cover 

 آغازین نقطه از باالتر پایانی نقطه با) نزولی( قرمز اي دوم بدنه شمع و) صعودي(آبی بدنه اول شمع در هستیم متفاوت هاي رنگ با شمع دو شاهد) مشکی ابر پوشاي( الگو این
 نزولی روند آغاز نمایشگر و شده تشکیل صعودي روند انتهاي در الگو این. است شده شروع اول شمع پایان به صعودي نسبت شکافی با دوم شمع آغاز نقطه و بینیم می قبلی شمع
  .دارد قبل روز شمع هبدن به ٪50 از بیش یا نزدیک نفوذ به نیاز نزولی شمع تکنیکی اعتقاد دارند براي تکمیل الگو تحلیلگران از بسیاري .باشد 
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  Dark Cloud Coverروانشناسی الگوي 

  

 با .همچنان خریداران را مسلط بر بازار می داند باال سمت بهGAP  شکاف قیمت بعد در روز. باشد باال سمت به حرکت حال در با ایجاد شمع بزرگ صعودي به نظر می رسد بازار
 شمع دستاوردهاي از نیمی از بیشتا پایان روز شمع نزولی  بنابراین. افت نموده و حجم فروش سهام بیشتر می شود به شروع روند و رشد بیشتر ، ادامه جاي به قیمت حال، این

  .به اتمام رسیده است و فروشندگان قدرت می گیرند گذشته صعودي روند از جدیدي اوج اساسا .را از بین می برد قبل روز در صعودي
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  Three candles شمعی سه ترکیبی الگوهاي

Abandoned Baby Top  

 بعدي شمع. آید می وجود به بعدي شمع تا صعودي شکافی صعودي قوي شمع یک از پس صعودي روند انتهاي در. آید می وجود بهبندرت  بازار در) باال شده رها کودك( الگو این
 آغاز و صعودي روند پایان اخطار سوم شمع بدنه شدن بسته) نزولی( مشکی با. است شکاف داراي نیز بعدي تا شمع شدنش بسته فاصله و شود می بسته) جیود(ستاره بصورت

  .آید می وجود نزولی به روند
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Evening Star  

 میتواند آن بدنه و شده آغاز صعودي) گپ( شکاف دوم با شمع پرقدرت، و صعودي اول شمع شود می تشکیل صعودي روند انتهاي در شمع سه مجموع از عصرگاهی ستاره الگوي
. است شده آغاز دوم شمع به نسبت نزولی) گپ( شکاف با آن آغاز که است نزولی شمع یک سوم و شمع ندارد بزرگی هاي سایه و بدنه موارد غالب در ولی باشد صعودي یا نزولی

  .نمایند می اعالم صعودي روند انتهاي در را نزولی اخطار روند شمع سه این
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Evening Doji Star  

 شمع شود نمی دیده شکافی سوم و دوم شمع عالوه بین به دوم و اول شمع بین که تفاوت این با باشد می عصرگاهی ستاره الگوي به شبیه بسیار شمعی سه الگوي این ترکیب
  .شود می اعالم نزولی روند آغاز و صعودي روند انتهاي اخطار سوم شمع نزولی شدن بسته با. می باشد نزولی بدنه داراي سوم شمع دوم و شمع صعودي، و پرقدرت اول
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Bearish Tri-Star Top  
 و دوم و اول شمع بین صعودي) گپ( شکاف اما وجود باشد نمی اهمیت حائز شمع سه این در ها سایه اندازه شده ، تشکیل شمع دوجی مانند سه ترکیب از باال ستاره سه الگوي
 است الگوي سه ستاره باال این مهم مفهوم باشید داشته خاطر به . افزاید می نزولی به از صعودي روند تغییر براي الگو این قدرت بر سوم و دوم شمع بین نزولی شکاف

 doji از خستگی خریداران اي نشانه تواند می ، روند سریع صعودي شکل می گیرد یک از باال بعد سمت به سه دوجی که زمانی است و تصمیمی بی از هایی نشانه ها 
  .آرامی بدست فروشندگان خواهد افتاد روند آتی در این سه روز به قدرت و قیمت که دهد می نشان شمعی ستاره سه الگوي. باشد
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Three Black Crows  

 بین صعودي شکاف و دوم اول، شمع بین شکاف صعودي ایجاد و کوتاه غالبا ها سایه. است شده تشکیل قوي نزولی و توپر هاي بدنه با نزولی شمع سه از مشکی اهرم سه الگوي
  .شود می ایجاد نزولی به صعودي روند از تغییر قوي اخطار سوم شمع شدن بسته با. دارد وجود سوم و دوم شمع
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Tower Top  

  

این الگو با کوچک شدن شمعهاي صعودي ، چند شمع نزولی یک اندازه و  معمول طور به. است که در زمان رشد قیمتها شکل میگیرد بازگشتی الگوي کالگوي گنبد فوقانی ی
 راگنبد   سقف کوچک شمعدان و دهند، می تشکیل راگنبد  طرف دو راست سمت در نزولی شمع هاي و چپ سمت در صعودي هاي شمع .یک شمع نزولی بزرگ کامل می گردد

  .دهند می تشکیل
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  الگوهاي ادامه دهنده روند

Falling Three Methods 

  
) نزولی یا و صعودي یا( کوچک شمع چهار تا دو از گروه یک سپس .بزرگ است صعودي شمع اولین. است شمع 5دهنده روند صعودي متشکل از  الگوي سه سقوط ، الگوي تداوم

شمع پنجم در نهایت با قدرت زیاد با قیمتی بیشتر از قیمت بسته شدن شمع اول ایجاد می . در شمع صعودي روز اول را نشان می دهند شده ایجاد قیمت محدوده در نشینی عقب
 تجزیه و تحلیل تکنیکی نشان.از سه روز وسط الگو بیشتر باشد میتواند الگو را قابل اعتماد تر دانست صعودي آخر اول وشمع صعودي شمع معامالت در حجم که صورتی در. گردد
   .در بین معامله گران بسیار حائز اهمیت است صعودي تثبیت کننده روند الگوي سه سقوط که دهد 

http://abcbourse.ir/


 Technical Analysis  -تحلیل تکنیکال                    
 

 

  

http://abcbourse.ir/


 Technical Analysis  -تحلیل تکنیکال                    
 

 

Rising Three Methods
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  معامالتی استراتژي هاي
    :استراتژي هاي معامالتی را می توان به سه دسته تقسیم نمود

  معامله در یک دامنه  Range trading 

  روندگر معامالت تعقیب  Trend following 

 معامالت بازگشتی Revesal trading  

  .از این سه استراتژي ابزارهاي مختص خود را دارند که ممکن است براي سایر ابزارها مفید واقع نشود کدامهر 

  معامله در یک دامنه

  پایین بخر باال بفروش :شعار اصلی این استراتژي این است .ر مواقع بسیاري کاربرد داردداکثر مواقع قیمتها در یک دامنه نوسان می کند و این استراتژي 

در شکل زیر نمونه اي از داد .این استراتژي خرید در پایین ترین دامنه هاي قیمت در ابتداي صعود قیمت و فروش در باالترین دامنه هاي قیمت در ابتداي نزول قیمت استهدف 
   .ی را نشان می دهدثو ستد در دامنه دو کانال تو در توي خن
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  :معامله این استسوال اساسی این استراتژي قبل از انجام هر گونه 
  از کجا معلوم است که این دامنه معتبر بماند و در معامله متضرر نشویم؟

وتشکیل روند جدید ، منجر به زیان یا  با شکست دامنههر فروش در اوج یا خرید در کف دامنه ممکن است .دامنه ها همیشه عمر محدودي دارند و پس از مدتی شکسته می شوند
  .در شکل صفحه بعد شکست دامنه و زیان قابل توجه ناشی از آن نمایش داده شده است.توجه شود که می تواند چند برابر سود مورد انتظار در دامنه باشدبازماندن از سود قابل 
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  .مشاهده می شود زیانی که شکست دامنه ایجاد می کند می تواند چند برابر سودهاي ناشی از معامله در دامنه باشد

تا وقتی که یک دامنه معتبر است ممکن است معتبر بماند ، ولی .بلکه همیشه احتماالت غالب و مغلوب وجود دارد.بازار هیچ قطعیتی وجود نداردکه در باید توجه کرد 
  .دور از نظر داشت رانباید احتمال دیگر یعنی شکسته شدن دامنه 
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حتی ممکن است مرز دامنه .خطی باشندغیر ولی دامنه ها اینقدر ساده نیستند و ممکن است داراي مرزهاي مورب یا .ساده ترین دامنه بین دو حمایت و مقاومت بوجود می آید
  .توسط یک یا چند اندیکاتور تشخیص داده شود

  :یک استراتژي معامالتی باید به سه سوال زیر پاسخ بدهد 

 چه زمانی بخریم؟  
 چه زمانی با سود خارج شویم؟  
  خارج شویم؟چه زمانی با زیان 

سعی می کنیم پاسخ این سواالت را در ساده ترین استراتژي دامنه اي که داد و ستد در یک کانال افقی است پاسخ .اگر هر یک از سواالت بی جواب ماند ، استراتژي ناقص است
  .ابتدا باید کانال شناسائی و ترسیم شود.بگوییم

  .و یک کندل بازگشتی مشاهده کردیم و در جهت روند افزایشی آتی سهام می خریم هر وقت قیمت به کانال برخورد کرد بخریم؟ زمانی چه

می رسد همانجا ناگر به نظر نرسید که قیمت به سطح دیگر کانال .هنگامی که قیمت به میانه کانال برگشت وضعیت را بررسی می کنیمچه زمانی با سود خارج شویم؟
  .قرار می دهیمدرصدي  5به فاصله اگر به نظر برسد که سود ما می تواند بیشتر شود حد زیان را در نقطه خرید و حد سود را نزدیک لبه دیگر کانال .ویمخارج می ش

  .تمامی سایه هاي درون کانال قرار می دهیمپایین تر از  %)3(حد زیان را اندکی  چه زمانی با زیان خارج شویم؟

توجه کنید حد زیان در اینجا خیلی مهم .ادرست بودن یک استراتژي کامل است که به هر یک از سه سوال پاسخ صریح و روشنی می دهدنظر از درست یا ناین استراتژي صرف 
  .است چون با شکست کانال معموال یک روند بوجود می آید که می تواند چندین درصد در جهت زیان ما حرکت کند

در .از حالت دامنه اي به حالت روند دار تبدیل شودمثال .ورد نظر ما ، احتمال زیادي وجود دارد که بازار از شرایط مورد نظر ما خارج شودبا رسیدن قیمت به حد زیان م
وارد شویم یا براي مدتی معامالت را سپس با استراتژي جدید مبتنی بر بازار فعلی .این شرایط ضروري است براي مدتی از معامله بپرهیزیم و شرایط بازار را مجددا ارزیابی کنیم
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ف نیستیم تحت هر شرایطی وارد بازار ظفرصتها در بازار همیشه وجود دارد و ما مو.متوقف نمائیم تا بازار با استراتژي هاي هاي ما مطابقت پیدا نماید
یکی از عوامل زیان در بازار عدم .نتخاب کرده و براساس آن سهام بخریمبلکه می توانیم شرایطی را که با استراتژي و روحیات ما متناسب هست را ا.شویم و سهام بخریم

  .از سایر روندها جا نمانید تامی توانید در روندهاي نزولی سهم سراغ سایر سهام موجود در بازار رفته .توجه به این موضوع بسیار ساده است

  :بعضی از این دامنه ها به شرح زیر است .شددامنه هاي مختلفی می تواند مبانی استراتژي معامله براساس دامنه با

 بین خطوط حمایت و مقاومت  
  بین خطوط حمایت و مقاومت براساس پیوتPivot 

 بین دو یا چند خط روند موازي که تشکیل کانال می دهد.  
 بین دو خط روند غیر موازي  
  دامنه هایی که توسط اندیکاتورهاي رو چارت تعیین می شود مانندBollinger bands 

  .را خواهیم داشت break outتوجه نمائید در تمام استراتژي هاي مذکور احتمال شکست وجود دارد و در این صورت استراتژي تعقیب روند براساس 
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  براساس مرز شکنی استراتژي هاي تعقیب گر روند

  :شعارهاي اساسی این استراتژي عبارتند از 

  .روند دوست معامله گر است

  .باالتر بفروش باال بخر

 باید چون دهد می دست از را سود از بخشی گر معامله این. شود می همراه قیمت با مرز، یک شکست مشاهده با و است جدید روند یک تشکیل مترصد گر معامله روش این در
 است، دامنه دو بین یا بازگشت هاي سود از بیش معموال که را روند یک از ناشی سود از توجهی قابل بخش مقابل در ولی باشد قوي مرز یک شکست از اطمینان منتظر
 میانگین یک شدن شکسته شانه، و سر الگوي گردن خط شکست مقاومت، و حمایت خطوط شکست روند، خط شکست توان می شکنی مرز از مثالهائی عنوان به. کند می کسب

  .برد نام را بولینگر هاي باند شکست یا تر مدت کوتاه متحرك میانگین یک توسط متحرگ
  از کجا بفهمیم روند شکل گرفته و ادامه خواهد یافت؟

ص یعقیب روند ، وقتی روند تشخبرخالف معامله در دامنه که با برخورد قیمت با لبه دامنه و برگشت آن سودي چند درصدي عاید سرمایه گذاري می شود ، در معامله براساس ت
بهمین دلیل ریسک این استراتژي بسیار بیشتر از استراتژي دامنه .آن طی شده است و هر لحظه ممکن است به پایان آن نزدیک شویمداده می شود که بخش قابل توجهی از 

شکست .بودوري این استراتژي بیشتر خواهد بدهیم سودآ صیهر چه بتوانیم زودتر و با اطمینان بیشتري تشکیل یک روند را تشخ.بوده در عین حال سود آن بیشتر خواهد بود
  :به طور مثال .یک دامنه یا یک مرز می تواند عالمت خوبی براي تشکیل روند باشد

 شکست سطوح حمایت و مقاومت مهم  
 شکست الگوهائی از قبیل سر و شانه ، کانال ، خط روند ، مثلث ، پرچم و....  
 شکست باندهاي بولینگر  
  از یکدیگرتقاطع دو میانگین متحرك سریع و آهسته دو دور شدن آنها 
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  :شواهد دیگري نیز می توانند اعتبار یک شکست و تشکیل روند را تایید کنند از قبیل 

 افزایش حجم معامالت  
 شکست همزمان در اندیکاتورهایی مثل مومنتوم 

هر گاه .ماینگین متحرك سریع و آهسته پایه ریزي می شوداین شیوه براساس تقاطع دو .است انگین متحرك نمائییتقاطع دو مساده ترین استراتژي تعقیب گر روند استفاده از 
هدف .را قطع نماید و از آن دور شود به احتمال زیاد یک روند جدید بوجود می آید) روزه 14به طور مثال (میانگین متحرك کندتر ) روزه 5به طور مثال (دو میانگین متحرك سریع 

  .آن نیست بلکه در نظر است که مراحل تبیین یک استراتژي معامالتی و خصوصیات آن با یک مثال ساده مرور گردداز تشریح این استراتژي ترغیب شما به استفاده از 

  .روزه همدیگر را قطع نمودند بدنبال موقعیت خرید یا فروش باشید 66و  10هر گاه میانگین متحرك 
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حتما صبر کنید کندلی که در این تقاطع ایجاد می شود تمام شود و در .را قطع نمود خرید و در حالت عکس فروش انجام دهید 66روزه از پایین میانگین  10هنگامی که میانگین 
  .ابتداي کندل بعد تصمیم بگیرید
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  استراتژي هاي بازگشتی

اصل .استراتژي براساس اصل عمل و عکس العمل شکل گرفته استاین .است Reversal tradingگروه مهم دیگري از استراتژي هاي معامالتی ، استراتژي هاي بازگشتی یا 
  :عمل و عکس العمل در بازار می گوید 

  هر عملی را عکس العملی است کوچکتر و در جهت خالف

  .م در جهت عکس اتفاق می افتدبازگشتی بین یک سوم تا دو سوهر روند اصلی یا فرعی ، پایان از  معموال پسبراساس تئوري داو ، نسبت هاي فیبوناچی و تئوري الیوت 

  :شعار اساسی این استراتژي ها این است 

  در اوج بفروش و در قیمتهاي پایین تر بخر

  خاتمه یافته است؟) اصلی یا فرعی(از کجا متوجه شویم روند 

براي پاسخ به این سوال باید توجه نمود که بازار به یکباره .کاهش می دهدچون اگر روند ادامه پیدا کند در واقع برخالف روند غالب از بازار خارج شده ایم و این تصمیم سود ما را 
  .در جهت معکوس روند حرکت نمی کند بلکه هر بازگشتی یک مکث و عالئم خاصی قبل از پیدایش از خود نشان میدهد

  :مهمترین ابزارها در شناسائی تغییرات روند عبارتند از 
 الگوهاي شمعی  
  الگوهاي نموداري و الگوهاي هارمونیکآرایش ها و (الگوهاي بازگشتی(  
 اندیکاتورها و واگرائی ها  
  براي تعیین هدف بازگشت( خطوط فیبوناچی بازگشتی( 
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