
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 چنگال اندروز

 .میذاریم اشکال رفع و مثال رو بعد جلسه و دیم می درس رو چنگال. مقدماتی دوره از هست خرآ جلسه این

 خطوط پایه بر تحلیل

 باید ارک این برای .گذرهمی ها سقف و ها کف از هک هست خطوطی پایه بر تحلیل ها تحلیل نوع ترین کاربرد پر از یکی

 این روی ور زیادی تحقیقات هک ودب کسی اندروز الن .یمکن شناسایی خوبی هب نیمبتو را بازار های کف و ها سقف ابتدا

 ارایه ازش توضیحاتی ادامه در هک رسید چنگال و میانه خطوط هب و داد انجام شن می سوار ها سقف و کف روی هک خطوط

 .دیم می

 (Pivotقاط محوری )ن

 !هستن؟ چی ها پیوت دونه می کسی: سوال

Ahmad reza Mohammadi :دارند روند تغییر احتمال که نقاطی یا عطف نقاط. 

a.mehrpour :منطبقه مقاومت و حمایت نقاط بر معموال که قیمت بازگشت یا چرخش محل. 

 فک همون خودمون انزب هب و دقیقا گرده می بر نقاط نآ در قیمت هک هستن نقاطی همون محوری نقاط یا اه پیوتجواب: 

 هستن قیمت نمودار های سقف و ها
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 کف به کف نقاط و سقف هب سقف نقاط

 دوستان رو کف به کف نقاط و سقف هب سقف نقاط قبلش .هست الزم زمینه پیش هی چنگال توضیح برایسوال: 

 کنن؟ تعریف

Ahmad reza Mohammadi :کنیم می وصل کف به را کف و سقف به رو سقف. 

 کف هب کف کنه می وصل رو ها کف هک خطوطی و سقف هب سقف خطوط وصل هم هب را ها سقف هک خطوطیجواب: 

 :سادگی همین هب .هست

 

 خطوط چند محوره

 .بفرمایین رو تعریفش دوستان هک هست محوره چند خطوط دیگر تعریفسوال: 

 در .اندروز الن دید از کنند می وصل هم هب را مختلف سقف و کف یها پیوت هک هستن خطوطی محوره چند طوطخجواب: 

 .داشتیم قبال هک ماست داخلی روند خط تعریف همون واقع

 .میشه بیشتر خط اون اعتبار باشه وصل بیشتری های پیوت چه هر

.. دارهن موردی شن رد نزدیکیشم از .بخورن بهش ها پیوت همه دقیقا که نیست نیازی محوره چند خطوط یا هاروند خط این در

 :داره کاربرد یندهآ در بعدی های پیوت محل تعیین برای و
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 ط میانیخ

 چیست؟ میانی خط: سوال

Ahmad reza Mohammadi :هاست کف و ها سقف بین که خطی. 

 .بدین ارایه تعریفی تر دقیق بایدنه، جواب: 

far shad :دهیم نشون تیحساس خط نیا به متیق نمودار هک ها کف و سقف بین معتبر خطی. 

 .نیست کامل ولی شد بهترجواب: 
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Ahmad reza Mohammadi :وصل هم به را هستند امتداد یک در که ها سقف از ضیعب و ها کف از ضیعب که خطی 

 .کنه می

 .اندروز نظر از کنه می وصل بعدی پیوت دو میانه هب رو پیوت یک که هست خطی میانه خط دوستانجواب: 

 :هست C و B از قبل A هک

 

 این از فادهاست با تونن می تحلیلگران ولی نیست مطلق هک داده انجام میانه خط نای راجع به زیادی تحقیقاتی اندروز خوب

 .کنن پیدا دست جامعی های تحلیل به ابزارها سایر کنار در چنگال و خط

 :داره قانون تا چند میانه خط

مواقع به خط میانه  درصد 08: وقتی یک خط میانه بر اساس آخرین نوسانات بازار رسم شود، قیمت در قانون اول .1

 باز خواهد گشت.

اهد ه تشکیل خومعموال یک پیوت در محل تقاطع با خط میان گردد: وقتی قیمت به خط میانه باز میقانون دوم .2

 داد.

 شکل در هک، شده رسم میانه خط در پیوت تشکیل ،دومو  گردد می باز میانه خط هب مواقع درصد 08 در قیمتاول اینکه 

 .رو اتفاق دو این بینین می باال

 دوستان؟ باشه چی کنین می فکر اول قانون کاربردسوال: 

Ahmad reza Mohammadi :میده نشون رو راه سر مقاومت. 

 .جورایی هی بلهجواب: 
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AMir MAnsoUr shayEgAn :فرمودند دوستمون مقاومت همون ،میدونمن. 

 .کرد استفاده خروج مناسب نقطه برای توان می اول قانون زاجواب: 

Van Gogh :اشیمب بازاری چه در اینکه به بنا .میکنه برخورد اون به و میاد میانه خط تا و کرده پیدا برگشت سهم معموال، 

 .بگیریم رو الزم پوزیشن میتونیم موضوع این کمک با نزولی یا صعودی

 .درستهجواب: 

Maron 90 :؟نینک لطف شهیم هم نمودار 

 :عزیز دوست رو مناسب خروج نقطه ببینجواب: 

 

 

 

 

 

 

 

http://abcbourse.ir/


 یا این:

 

AMir MAnsoUr shayEgAn :ور خط اگه برخورد یک چون؟  بگیریم پایینتر رو خط این ما اصل در نباید ببخشید 

 .داریم بیاریم پایینتر

 خط؟ کدوم اقا امیرجواب: 

AMir MAnsoUr shayEgAn :سح االن خهآ، نفهمیدم من ببخشید؟ بگیریم پایینتر نباید رو خط، وصنعت نمودار در 

 .باشه هم باالتر میتونست شاید خط این میکنم

 کنه؟ قطع رو C و B وسط A پیوت نشد قرار مگه ؟هست درست کنیم استفاده ماژور های پیوت از باید ماجواب: 

AMir MAnsoUr shayEgAn :.بله، درسته 

رسد، معموال پیش از ادامه حرکت خود در حوالی آن نوسان خواهد کرد وقتی قیمت به خط میانه می: قانون سوم .3

 .نمودو بیش از یک بار آن را لمس خواهد 
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 :میانه خط و قیمت بار یک از بیش لمس احتمال و میانی خط حوالی قیمت نمودار نوسان

 

 .میده رخ بزرگتر نوسانی و میده جهت تغییر کنه لمس رو میانی خط هک نتونه قیمت اگر: قانون چهارم .4

 :ببینین رو شکل این

 

 .داشت خواهیم ریزش C شروع نقطه تا حداقل حالت این در پس
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 گال اندروزچن

. گویندمی اندروز چنگال حاصل مجموعه به که گرفت نظر در میانه خط با موازی خط دو C و B محوری نقاط از اندروز اقای

 .نماید می هدایت را قیمت که میکند ترسیم را کانالی چنگال این

 

 هب قیمت که میشود دیده همچنین. است رسانده چنگال میانه خط به را خود اول قانون طبق خراسان شیرین قند سهم

 میکند حرکت اندروز چنگال در قیمت که زمانی تا. است داده نشان واکنش چنگال بدنه یا میانی خط با موازی خطوط

 .باشد می اعتبار دارای چنگال
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 :دیگر ای نمونه این

 

AMir MAnsoUr shayEgAn :استاد بزنید دیگه مثال یه. 
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Ahmad reza Mohammadi : ولی نرسیده میانه خط به اول حرکت در 4 قانون طبقسهم فوالد، در  13-6شکل در 

 ؟نداشته نزول هم c نقطه تا

 .خواهیم دیدجواب رو در ادامه جواب: 

 

 اندروز چنگال کاربردهای

 :از عبارتند اندروز چنگال کاربردهای مهمترین

 .چنگال میانی خط از استفاده با قیمتی هدف تعیین. 1

 که مانیز تا اندروز چنگال کانال .نماید هدایت را قیمت روند میتواند که نماید می ترسیم را کانالی اندروز چنگال مجموعه. 2

 .دارد اعتبار است نشده شکسته

 مثال دیگر:
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 .کنین دقت خطوط رسم و ها پیوت محل هب

 

 :یا ماشه خطوط

 نیا یبرا مناسب نام یک. ردکن انتخاب ینام آن یبرا یول ددا قرار استفاده مورد را بعد لکش در شده میترس خطوط آندروز

 .است "ای ماشه خطوط" خطوط

 زین رگید خط دو. دینک یم مشاهده را است شده میترس A,B,C یمحور نقاط از استفاده با هک آندروز چنگال یک بعد لکش در

 را A,B یمحور نقاط هک است یخط خطوط نیا از یکی. اندشده داده شینما منقطع خط با هک دهیگرد اضافه نمودار نیا به

 را A,C نقطه دو هک است یخط دوم منقطع خط. شود یم دهینام "ییباال ای ماشه خط" خط نیا. ندک یم متصل گریدیک به

 .دارد نام "یینیپا ای ماشه خط" خط نیا.  است ردهک وصل هم به

 نیا لیدل نیهم به و ندک صادر فروش ای دیخر گنالیس تواند یم خطوط نیا با برخورد یمختلف معامالتی یها روش در

 .اند گرفته نام ای ماشه خطوط ،خطوط
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 من که است شده آورده آندروز ای ماشه خطوط و چنگال اساس بر معامله قواعد از یبرخ متفاوتی بیان به هم باز زیر رد

 :دم می قرار براتون وار خالصه

 بازار وتق بر لیدل ندکبش را چنگال ییباال یمواز خط بتواند متیق و بوده ینزول چنگال گاه هر: دیخر اول قاعده 

 .است دیخر یبرا سیگنالی و شتریب صعود یبرا

 بر لیدل ،ندکبش را چنگال ینییپا یمواز خط بتواند متیق و بوده یصعود چنگال گاه هر: فروش اول قاعده 

 .است فروش یبرا یگنالیس و بازار بودن فیضع

 طخ باال سمت به تکحر با و برسد انهیم خط به نتواند متیق گاه هر ینزول چنگال یک در: دیخر دوم قاعده 

 .شود یم صادر دیخر گنالیس ند،کبش را ییباال ای ماشه

 نییپا سمت به تکحر با و برسد انهیم خط به نتواند متیق گاه هر یصعود چنگال یک در: فروش دوم قاعده 

 .شود یم صادر فروش گنالیس ند،کبش را یینیپا ای ماشه خط

 نیا در. دهد یم شینما را 2881 یم ماه در ذرت یآت متیق نمودار نیا. شود یم دهید قواعد نیا از یمثال یبعد لکش در

 C یمحور نقطه از. است شده رسم ینییپا یا ماشه خط کی و A,B,C یمحور نقاط اساس بر یصعود چنگال کی نمودار

. است ستهکش را چنگال ینییپا یمواز خط نزول با مجددا و ندک برخورد یانیم خط به نتوانسته یول است ردهک صعود متیق

 ماشه خط تسکش با تر یقو فروش گنالیس وقوع احتمال یبرا یهشدار ای هیاول فروش گنالیس کی تواند یم ستکش نیا

 .گردد یم ادرص فوق قواعد اساس بر فروش گنالیس ند،کبش را ینییپا یا ماشه خط توانست متیق یوقت.  باشد ینییپا یا
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 (سهم فوالد، 13-6شکل درباره ) پرسیدین هک اقا احمد شماست سوال جواب اینجواب: 

 نقطه سه اساس بر شده رسم ینزول چنگال کی با همراه را 2882 مارس در ایسو روغن یآت متیق ریز نمودار: بعدی مثال

 مجددا و ندک برخورد انهیم خط به نتوانسته یول ردهک نزول C یمحور نقطه از پس متیق.  دهد یم شینما A,B,C یمحور

 خط ستکش با و دیخر گنالیس بودن کینزد هشدار چنگال، ییباال یمواز خط ستکش و متیق صعود با.  است نموده صعود

 .شود یم صادر دیخر گنالیس ییباال یا ماشه

 

 نقطه سه اساس بر ینزول چنگال کی با همراه را INTC یمعامالت نماد با نتلیا تکشر سهام متیق یبعد نمودار: بعدی مثال

 به دنیرس از قبل یول ندک یم نزول C نقطه از متیق.  دهد یم شینما یفوقان یا ماشه نیچ خط با همراه A,B,C یمحور
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 خط ستکش و دیخر گنالیس بودن کینزد دهنده نشان چنگال یفوقان یمواز خط ستکش.  دینما یم صعود دامجد انهیم خط

 :دارد همراه به را دیخر گنالیس صدور یا ماشه نیچ

 

 :کوچک انهیم خط

 نجاما یعاد انهیم خط مشابه کوچک انهیم خط میترس. دارد نام کوچک انهیم خط آندروز توسط شده یمعرف یبعد روند خط

 .ردیگ یم انجام فاصله مک یمحور نقاط از استفاده با کوچک انهیم خط هک است نیا دو نیا تفاوت فقط شود یم

 متیق هلیم هفت اساس بر فقط کوچک انهیم خط لکش نیا در. است شده داده شینما کوچک انهیم خط کی یبعد لکش در

 زین کوچک هانیم خط میترس یبرا نوسان سقف و فک نقاط نییتع یبرا استفاده مورد یها لهیم تعداد. است دهیگرد میترس

 .باشد یم لهیم 5 تا 2 تنها

 کوچک انهیم خط کی. است بزرگتر انهیم خط کی با مرتبط گنالیس یبرا جستجو کوچک انهیم خط میترس از هدف 

 .ندک یم صادر گنالیس بزرگتر انهیم خط از قبل اغلب

 خط گنالیس بودن کینزد یبرا یهشدار بعنوان ای و شود استفاده یینهات به تواند یم کوچک انهیم خط گنالیس 

 .ردیگ قرار استفاده مورد بزرگتر انهیم

 است نرمال انهیم خطوط فروش ای دیخر قواعد مشابه کوچک انهیم خط اساس بر فروش و دیخر قواعد. 
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 .شه تر فهم قابل تا براتون میزنم مثال

 سه از استفاده با بزرگ چنگال کی نمودار نیا در. هدد یم نشان را SLR نماد با Selectron سهام متیق زین یبعد نمودار

 یالگو کی و برسد انهیم خط به نتوانسته یول ردهک صعود C نقطه از پس متیق .است دهیگرد میترس A,B,C یمحور نقطه

 .است داده لیکتش را یا هیحاش

 خط و انهیم خط سمت به متیق صعود انکام تا شده رسم D,E,F یمحور نقطه سه از استفاده با کوچک چنگال نجایا در

 یبرا D,F یمحور نقاط از استفاده با زین کوچک یا ماشه خط کی نیهمچن. شود یبررس متیق نزول ای و یباالئ یمواز

 .است دهیگرد میترس لیتحل به کمک

 هنمود نزول نیپائ سمت به و برسد کوچک انهیم خط به است نتوانسته F نقطه از عبور از پس متیق هک دیباش داشته توجه

 کیزدن یبرا یهشدار عنوان به تواند یم هک است نموده صادر را کوچک فروش گنالیس کوچک یا ماشه خط ستکش است

 .ردیگ قرار استفاده مورد زین بزرگ انهیم خط ستکش هنگام در بزرگتر فروش گنالیس بودن
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Hamed :؟کرده قطع را میانی خط حالیکه در نرسیده میانی خط به که تهگف نمودار این در ستادا 

 .بوده کوچک چنگال منظورش. شدم متوجه منم هک اونو نوشته اشتباهجواب: 

 

 :هشدار خطوط

 نمود یم میترس آنها موازات به زین یگرید خطوط ،یینیپا و یباالئ یمواز خطوط از استفاده با چنگال میترس از پس آندروز

 . شود یم دهینام هشدار خطوط هک

 فاصله .است شده میترس چنگال یباالئ و ینیپائ خطوط از کی هر موازات به نیچ خط صورت به هشدار خط دو ریز نمودار در

 .باشد یم چنگال یمواز خطوط با انهیم خط فاصله برابر خطوط نیا از کی هر
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 :هشدار موازی خطوط . مثالباشه یکسان باید فواصل

 دهش میترس ینیپائ یا ماشه خط کی و چنگال کی نمودار نیا در. دهد یم شینما MBNA تکشر سهام متیق یبعد نمودار

 نقطه تا دتش به متیق آن از پس و شده صادر فروش گنالیس کی است، ستهکش را ینییپا یا ماشه خط متیق هک یوقت. اند

D گونهچ متیق هک دینک یم مشاهده آن از پس. است افتهی ادامه سوم هشدار خط یکینزد تا سقوط نیا است ردهک سقوط 

 لیکتش خطوط نیهم با تماس در زین F,I سقف نقاط حال نیع در و داده لیکتش هشدار خطوط یرو را E, G,H فک نقاط

 متیق هک یوقت تا اند ردهک عمل انالک کی مثابه به 3و2 هشدار خطوط D نقطه از پس چگونه هک دیینما مشاهده. است شده

 .اند داده متیق یبرا یگرید انالک لیکتش 4و3 هشدار خط دو سپس. است دهیرس G نقطه به و ستهکش را 3 هشدار خط
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 .هست پایینی ماشه سی به ا خط .شده شامل رو چنگال یک ک سی بی ا نقاط

 ...فروش سیگنال شه شکسته پایینی خط و خرید سیگنال شه شکسته باالیی ماشه طخ هک گفتیم

 .ریخته مه بیشتر. که داریم سی اندازه هب کم کم نزول نرسیده هم میانی خط هب و شکسته چنگال پایینی خط اینجا در

 .داده نشون واکنش هشدار موازی خطوط هب زیبایی هب سهم هک مبینی می نمودار این در

 مثال دیگر:

 سه از استفاده با هشدار خط کی و چنگال کی. دهد یم نشان Philip Morris تکشر سهام یهفتگ متیق یبعد نمودار

 ینیپائ یمواز خط تا C نقطه از پس شده لیکتش ینزول موج نیاول. است شده میترس نمودار نیا در A,B,C یمحور نقطه

 لیکتش از پس و است ردهک دایپ ادامه D نقطه در ینیپائ هشدار خط تا ینزول موج نیدوم و است افتهی ادامه D نقطه در چنگال

 .است ردهک دایپ یصعود روند سال کی حدود یبرا نقطه، نیا در فک کی
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 .نیست کم هست یکسان فواصلشون هک موازی خطوط این اهمیت پس

 مثال دیگر:

 سه از استفاده با یباالئ هشدار خط چهار و چنگال کی. دهد یم نشان را Abbott Labs تکشر سهام متیق ریز نمودار

 متیق قدرت دهنده نشان هک برسد انهیم خط به نتوانسته متیق C نقطه از پس. است دهیگرد میترس A,B,C یمحور نقطه

 G نقطه در چهارم هشدار خط و E نقطه در دوم هشدار خط و D نقطه در اول هشدار خط با برخورد در متیق شیافزا. است

 لیکتش فک یمحور نقاط F,H در سوم هشدار خط با برخورد در زین متیق نزول هنگام و آورده بوجود سقف یمحور نقاط

 .است داده
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 اشکال رفع یمقدمات تکنیکال لسهج اخرین عنوان هب بعد لسهج و کنیم تمرین رو ها همین. باشه کافی کنم می فکر دوستان

 .داشت خواهیم

 .کنن مشارکت گویی پاسخ در همه دارم دوست ؟شکل این توضیحتمرین: 

 

AMir MAnsoUr shayEgAn :خط از پایینتر وقتی فرمودید نکنم اشتباه گه c داریم فروش الرمآ شد باز سهم. 
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 پایین موازی خطوط از کف و قله نقاط و شده هشدار موازی خطوط تابع اندرو چنگال کانال از خروج از بعد نمودارحمید: 

 .اند کرده تبعیت چنگال

 بقیه نظری ندارن؟ .گفتن درست بزرگوار دو هرجواب: 

 .چون چنگال صعودیه شده صادر شده شکسته پایینی خط که ای نقطه در فروش سیگنال اول قاعده طبقسید پویا: 

Hamed :نقطه از C نموده لمس را میانی طخ دیگه بار چند میانی خط لمس از پس و کرده آغاز را حرکتی روند. 

 .درستهجواب: 

 یمحور نقطه سه از استفاده با ینیپائ هشدار خط دو و چنگال کی. دهد یم نشان را Comcast تکشر سهام متیق نمودار

A,B,C نقطه از پس.  است دهیگرد میترس C یمحور نقطه و ردهک صعود انهیم خط تا متیق D از پس و داده لیکتش را 

 شدت به متیق نقطه نیا از پس.  است داده لیکتش را E یمحور نقطه و نموده صعود انهیم خط تا مجددا اهشک یمقدار

 سقوط دوم هشدار خط تا متیق بعد مرحله در.  است نموده صعود F نقطه در چنگال ینیپائ خط تا مجددا یلو ردهک سقوط

 .است داده لکش را H یمحور نقطه و افتهی شیافزا اول هشدار خط تا مجددا یول داده لیکتش را G یمحور نقطه و ردهک
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