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 و در محل كارخود در دپارتمان تحقیقاتي فیوچرز پیشنھادات و Shearson Lehman Hutton سال پیش زمانیكه استیو نیسون در ١۵قريب به 

  .ران ارايه میكرد ، ھنوز به كسي نگفته بود كه از تحلیل كندلھا براي اين كار استفاده مي كند نظرات خود را به كارگزا

  

در اين . در حالیكه تحلیلھاي تكنیكال بطور وسیع در معامالت فیوچرز مقبول افتاده بود ،ھنوز چارتھاي كندلي در غرب ناشناخته مانده بود 

) . او در حال تكمیلتحقیقاتش روي اين موضوع بود(تمام پیچیدگیھايش را در خود احساس نمي كرد زمان استیو نیسون آمادگیبیان اين متد با 

 Three Advancing Soldiersو يا Hangingman , Morning Attackو از طرفي رغبتي ھم نداشت كه متد خريد و فروشي برپايه سیگنالھاي 

  .ارايھدھد

  

امله گران قابل فھم شد ، استفادھاز اين متد تحلیلي شروع به گسترش كرد بطوريكه نسبت پس از اينكه فرھنگ كندلھاي ژاپني براي مع

در حال حاظر نیز معامله گران و تحلیلگران سھام ، مراتبامتنان خود را از اين متد .  اين ھمه گیريبوضوح قابل مشاھده بود ٨٠به اواسط دھه 

  .تھااعالم مي كنندبدلیل گشودن زاويه اي بھتر جھت تحلیل بازار و قیم

  

  

  

نیسون اولین مقاله خـود  .  ساله بھغرب بسوي نیسون جھت گرفته شده است    ١٣٠حال ، تشكر معامله گران بخاطر ارايه اين روش چارتینگ           

 Japaneseو ھمچنـین كتابھـاي پايـه اي ومعتبـري از قبیـل      )  چـاپ شـد  ٨٩در مجله فیوچرز در سـال  (درباره كندلھاي ژاپني رادر آمريكا نوشت

Candlestick Charting Techniques و Beyond Candlestick ھم اكنون نیز او مسوءل سايت .  راقلم زدCandlecharts.com   است كـه بـصورت 

  .فعالیت آموزشي مشورتي را پايه نھاده است ٩۶مستقل از سال

  

در . » ابـزار جنـگ افـزاري شـما در زرادخانھتجارتتـان اسـت        كندلھا فقط يكي از     «نیسون بعنوان مدافع قوي كندلھايژاپني عنوان كرده است كه          

اسـت و نـه سیـستم و در واقـع او بـر تركیبـي از تكنیكھـاي        » ابـزار «سمینارھاي آموزشي ھم نیسون توصیه مي كند كه اسـتفاده از شـمعھا         

  .غربي و تحلیل كندلھايژاپني معتقد است 

 از وجـود اينچارتھـا اطـالع پیـدا كـرد و تـوجھش را معطـوف آن نمـود تـا          Sheason در  در سالن دفتر يك كارگزار ژاپنـي    ٨٠نیسون در اواسط دھه     

از او خواسـتم ھرچـه   . زمانیكھتحقیقاتم را انجام مي دادم با مترجم آمريكايیي آشنا شدم كه در صدد رفتن به ژاپنبود         « . مسايلش را فرا گیرد     

رايم آورده ترجمه نمود و سپس جمع آوري و تركیب آنھا سالھاي مرا بخود مـشغول كـرد    او آنھا راب  . كتاب درباره كندلھاي ژاپني ديد برايم بخرد        

  .  عنوان كرده است Improve my Trade recommendationsمطلب فوق را استیونیسون در » .
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 ١۵دپارتمـان فیـوچرز ، كتابچـه     منتقل شد و ھمزمان با قبـول مـسوءلیت بعنـوانتحلیلگر ارشـد تكنیكـال در      Merril Linch به ٨٠او در اواخر دھه 

  .صفحه اي درباره كندلھاي ژاپنینوشت كه بالفاصله شركت با درخواست ده ھزار نسخه اي از اين كتابچه مواجه شد

  

  

  

. لي صـرف بـود   قبل از اين ، درك معامله گران فیـوچرز ، تكنیكـا    . معامله گران فیوچرز در ابتدا اقدام به آنالیز مزاياي تحلیل بر پايه كندلھا شدند               

. معامالت آنالين در آنموقع وجود نداشـت وروزھـاي كـاري ھـم زيـاد نبـود       .  نسبتا ساكن بود   ٩٠ درابتداي دھه    Equityبازار  «نیسون مي گويد    

ع مـي  سـیگنالھاي برگـشتي سـري   (معامله گران فیوچرز به كار روي كندلھاي ژاپني پرداختندبدلیل اينكه تمايل به معامله كوتاه مـدت داشـتند            

  . )خواستند

  

  .نیاز آنھا مستقیما در دل تحلیل كندلھا ديده مي شد 

  

فانـدامنتال در تـايمفريم بـزرگ مھـم مـي نمـود و در ديـد كوتاھمـدت         « . نیسون مي دانست كه نیاز آنھا اين است كه تـايمفريم كوچـك شـود          

  . » ه گیري طیف احساسات بازار از جاده تكنیكال مي گذردتكراه انداز. فاندامنتال تاثیر كمي دارد و احساسات بیشتر تاثیرگذار است 

  

اخـتالف عمـده دراينجاسـت كـه ژاپنیھـا اھمیـت زيـادي بـه         « نیـسون اعتقـاد دارد   . كندلھا حالتمتراكم شده نمودار میله اي مـي توانـد باشـد          

  . » مي دھندclose , openقیمتھاي 

) رنـگ ديگـري  ( باشد بدنه سیاهopen پايینتر از closeوقتي .  است close و  openه بین   بدنه فاصل . كندلھاتركیبي از بدنه و دم و شاخ ھستند         

بااليـشاخ نـشاندھنده   . خطوط باريك در باال و پـايین شـاح و دم ھـستند    . مي باشد ) توخالي( باشدبدنه سفیدopen باالتر از   closeبوده و اگر    

high و پايین دم معرف low ه است يا سفید ،پايینرو يا باالرو بودن قیمتھا را نشان مي دھد طول كندل و اينكه سیا.  است.  

  

AT :  مزيتCandlestick Charts بر Bar Chartsچیست؟   

  

SN :      ھـر آنچـه در نمـودار میلـه اي اسـتفاده مـي كنیـد در نمـودار         . در نمودار كندلھا شما تمام تحلیلھاي تكنیكي غربي را میتوانید پیاده كنید

  .خطوط روند ، اسیالتورھا و رتريسمنت ھا * است مانند میانگین متحرك ،كندلھانیز صادق

ماننـد دوجـي كـه زمـاني رخ مـي دھـد كـه          . اماعالوه بر سیگنالھاي غربي سیگنالھايي خواھید ديد كه فقط در نمودار كندلھا قابل رويتاسـت                

open و close  ي تــشكیل شــود ژاپنــي ھــا باصــطالح مــي گوينــد بــازار اگــر بــازار حركتیقابــل توجــه داشــته باشــد و ســپس دوجـ .  يكـي باشــد

  .خستھشده است و يك نیروي بالقوه براي برگشت روند بوجود آمده 

  

توسـط  * درصـورتیكه در نمـودار میلـه اي نظـر دادن دربارھبرگـشت رونـد و تايیديـه اش ،                 . نمودار كندلھابرگشت ھا را زودتر سیگنال مي دھـد          

در نمودار كندلھا شما مي توانیـد سـیگنال برگـشت را    . ام مي شود و اين ،بررسي طوالنیمدت را مي طلبد   خطوط روند يا میانگین متحرك انج     

بـر پايـه   .  در چارت نزدك قابـل دقـت اسـت    Evening Star الگوي ٢٠٠١ مي ١۴براي مثال در ھفته شامل . دريك يا دو سشن تشخیص دھید 

كیل اين الگو ھفته ھا زمان مي برد و طول مي كشد تا برگشت قیمت از گـردن نیـز         تكنیك غربي الگوي سر و شانه شكل گرفته است اماتش         

  .شكست گردن رخ نداده بود ٢٠٠١ ژوين١١بازار با يك الگوي برگشتي نزولي در باالي تراز سر شكل گرفت اما تا .تايیدگردد 

  

http://abcbourse.ir/


 براي تعمق روي بازار و قیمتھا با استفاده ازنمودار میلـه  اطالعات قیمتي در ھر دو نوع چارت میله اي وكندلي بصورت يكسان موجود است اما       

بـه ھـر حـال شـما از     . در نمودار میلـه اي نیـز پديـد مـي آيـد      )  مینامیمwindowsكه (الگوھا مانند گپھا . اي احتیاج به ژيمناستیك فكري داريد  

ھمچنین كندلھا بـراي    . ھا كه در ذھن خود مجسمشمي نمايید        تمام سیگنالھا میتوانید استفاده كنید بھمراه استفاده از دورنماي نمودار كندل          

 spinning topبراي مثال فرض كنیـدبازار يـك تـراز ارتفـاعي جديـد سـاخته اسـت و سـپس دوجـي ويـا           . حفظ سرمايه بسیار مناسب ھستند 

ت رارد مـي كنـد و ھمچنـین كنتـرل الزمـه      اين به ما مي فھماند كه بـازار ايـن قیمـ      . بوجود آمد   ) شامل بدنه ايكوچك بھمراه شاخ و دمي بلند       )

درنمودار میله اي شما فقط يك حركت بلند قیمت و تـشكیل چیـزي مثـل عالمـت بعـالوه مـي       . براي ثبات در ادامه روند را از دست داده است  

زار كندلي با يـك بدنـه كوتـاه    وقتي با. » دم و شاخھا به چه میماند؟  » «سايز بدنه ما چقدر است؟    «بینیداما در نمودار كندلھا شما مي پرسید        

و شاخ بلند تشكیل دھد من ھیچ میلي بھگرفتن پوزيشن در روند صعودي بازار نخواھم داشت در صورتیكه بـا دقـت بـه نمـودار میلـه ايفرصـت             

بـاال رفتـه و   خوبي براي گرفتن پوزيشن بنظر مي رسد چون يك حركت قیمتي باالروي خوبي ديده میشود و در انتھا نیز قیمـت در جھـت رونـد                   

 بستھـشده كـه   openبسته شده است حال اگر به نموداركندلھا برگرديم خواھیم ديد كه يك حركت رالي شكل گرفته امـا قیمـت در نزديكـي         

  . را براي ما محرز كرده است Bearish shadowتشكیل 

  

  

AT  :كدام انديكاتور غربیھا در كنار كندلھا خوب كارمي كند ؟  

  

SN :   من بطور مشخص Volume                       بـراي مثـال الگـوي    .  را پیشنھاد مي كنم كه فـشارو نیـروي پـشت قیمتھـارا بـراي حركـت نـشان مـي دھـد

Bullish Engulfing، اگرشما يـك الگـوي   . كندل سیاه قبل از خود را در بر مي گیرد را در نظر بگیريد *  كه يك كندل سفیدBullish Engulfing را 

در اينجا تحلیلي از حجم را وارد تصمیمگیريخود مـي  . مكن است بازاردوباره میل به پايین رفتن داشته باشد    بعد از روند نزولي داشته باشید م      

مي فھمم الگو داللـت بـر بـاالرو بـودن بـازار      * اگر من ببینم حجم كندل سفید باالروي من از حجم كندل سیاه قبل از خودبیشتر است ،           . كنیم  

  . دارد 

سـیگنالھايتايیدي ديگـري را نیـز كـه اسـتفاده مـي كنیـد        . نديكاتورھاي مورد عالقه خود را به چارتتان اضافه كنید در اصل شمامي توانید فقط ا    

 در نزديكي يك خـط حمايـت قـوي پديـد آيـد ، اعتمـاد بـه رونـد صـعوديدر          Bullish Engulfingمثالاگر . ممكن است شما را بیشتر راھنمايي كند

  . مشابه ولي بدون تايیديه خط حمايت ، بیشتر است جھت تشكیل اين الگو نسبت به الگوي

  

AT : شما كندلھا را در تحلیل خودبصورت عیني در نظر مي گیريد يا ذھني ؟  

  

SN :   برايمثال الگوي ... ھر دوHammer ھر چند اكثر الگـو ھـا برگـشتي ھـستند     .  را كه بدنه اي بلند در باال و دمي بلند دارد را در نظر بگیريد

حال بخواھیم تعیـین كنـیم كـه كـدام     .  يك الگوي برگشتي قوي محسوب مي شود كھدر پايین يك روند نزولي شكل مي گیرد               Hammerولي  

 ايده آل بايـد داراي  Hammerيك . حركت نزولیمورد نظر است و مقصود از دم بلند اين الگو چیست ، اينجا موضوع بصورت عیني بايد ديدھشود  

  . رتفاع بدنه اش باشد دمي بطول حداقل دوبرابر ا

 بعد از حركت نزولي ببینم كه دم آن فقط يك و نـیم برابربدنـه اش بـوده امـا بـازار بـه يـك خـط حمايـت مـشھور و قـوي            Hammerاما اگر من يك  

  .  خواھد بود Hammerخورده بود ، باز ھم ديد من ناظريك ساختار كالسیك 

كندلھا فقط در پس زمینه اي كه شامل يك تصويركلي از بـازار  . ت كه از كندلھا مي گیريد بطور كلي يك تصوير تكنیكالي مھمتر ازسیگنالي اس   

  .ديده مي شوند *مي باشد ، 
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AT  : بعضي از معامله گران تحت تاثیر نامگذاريھايیبراي الگوھا ھستند كه در تحلیل كندلھا نیز اثر گذار است .  

  

SN :  بـراي مثـال   .  نمايانگر پیام الگـو ھـستند   ولي در واقع نام الگوھا به حدي خود. بلهShooting Star  عكـس Hammer   اسـت و آن كنـدلي 

 Bearish در واقـع  Bullish engulfingطـرف مقابـل   . است با شاخ بلند و بدنه اي كوتاه در پايینكنـدل كـه بماننـد سـتاره دنبالـه دار مـي باشـد        

Engulfing الگوھا قابل توصیف وتفسیرند اين ممكن است غیر معمول بنظر برسد ولي.  است .  

  

  

  

AT  :آيا الگوي خاصي رااز نظر قابل اعتماد بودن نسبت به بقیه الگوھا در نظر داريد ؟  

  

SN :     الگوي قطعي در بـازار  » . شخصیتي كه سھام بخود مي گیرد مانندصورت انسانھاست ، دوتاي آنھا مثل ھم نیست          « ژاپنیھا مي گويند

  . اين يك سعي و خطاست . لگوھا درست كار نمي كنند قطعي كاراست وبقیه ا

  

 بزيبايي در نزدك جواب مي دھد و آن تركیبي ازسه كندل اسـت كـه بعـد از    Evening Starبراي مثال من روي نزدكدقیق شده ام و ديده ام كه 

كنـدل سـوم برنـگ    * ا گپي باالرو ايجاد مـي شـود ،  كندل دوم با بدنه كوتاه اما ب*كندل اول سفید با بدنه بلند است ،   . يك رالي بوجود مي آيد      

  .ژاپنیھا كندل باالرو را يانگو كندل پايینرو را يینگ نام گذاشته اند . سیاه استبطوريكه بقدر كافي در كندل سفید اول نفوذ كرده باشد 

  

ث ايـن موضـوع دارد طـوالني میـشودولي     بحـ . وقتي يانگ به نھايت خود مي رسد سكونیبوجود مي آورد و اين ركود به يینگ تبديل مي شود                  

  .واقعا من ھیچ دلیل و ايده اي براي نحوه صدقش در نزدك ندارم ولي آن اتفاق میافتد 

  

  

AT :  بعضي از معامله گران تحت تاثیر نامگذاريھايیبراي الگوھا ھستند كه در تحلیل كندلھا نیز اثر گذار است .  

  

SN :  بـراي مثـال   . حدي خود نمايانگر پیام الگـو ھـستند   ولي در واقع نام الگوھا به . بلهShooting Star  عكـس Hammer   اسـت و آن كنـدلي 

 Bearish در واقـع  Bullish engulfingطـرف مقابـل   . است با شاخ بلند و بدنه اي كوتاه در پايینكنـدل كـه بماننـد سـتاره دنبالـه دار مـي باشـد        

Engulfing رسد ولي الگوھا قابل توصیف وتفسیرند اين ممكن است غیر معمول بنظر ب.  است .  

  

  

AT : آيا الگوي خاصي رااز نظر قابل اعتماد بودن نسبت به بقیه الگوھا در نظر داريد ؟  
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SN :     الگوي قطعي در بـازار  » . شخصیتي كه سھام بخود مي گیرد مانندصورت انسانھاست ، دوتاي آنھا مثل ھم نیست          « ژاپنیھا مي گويند

  . اين يك سعي و خطاست . بقیه الگوھا درست كار نمي كنند قطعي كاراست و

 بزيبايي در نزدك جواب مي دھد و آن تركیبي ازسه كندل اسـت كـه بعـد از    Evening Starبراي مثال من روي نزدكدقیق شده ام و ديده ام كه 

كنـدل سـوم برنـگ    * اما با گپي باالرو ايجاد مـي شـود ،  كندل دوم با بدنه كوتاه *كندل اول سفید با بدنه بلند است ،   . يك رالي بوجود مي آيد      

  .ژاپنیھا كندل باالرو را يانگو كندل پايینرو را يینگ نام گذاشته اند . سیاه استبطوريكه بقدر كافي در كندل سفید اول نفوذ كرده باشد 

بحـث ايـن موضـوع دارد طـوالني میـشودولي      . وقتي يانگ به نھايت خود مي رسد سكونیبوجود مي آورد و اين ركود به يینگ تبديل مي شود                  

  .واقعا من ھیچ دلیل و ايده اي براي نحوه صدقش در نزدك ندارم ولي آن اتفاق میافتد 

  

  

AT : كندلھا چگونه مي توانند بیانگر روحیه بازارباشند ؟  

  

SN :   بلند قامت سفید نشاندھنده اين است كه بـازاردر  يك كندل . من كندلھا را بعنوان يك عكس راديوگرافي ازعرضه و تقاضاي بازار مي بینم

اين بازه زماني ، نزديك پايینترين حد ، باز شده و در نزديك باالترين تراز ، بستھشده است و پیـامش ھـم ايـن اسـت كـه حركـت بـاالرو قیمـت                          

 Spinningاگـر شـما  .  قامت سیاھرنگ بوجود آيد پس حركت پايینروي ما تحت كنترل است از طرفي اگريك كندل بلند. تحت كنترل مي باشد 

up                  اگر شما دوجـي داشـته باشـید ،    .  با يك بدنه كوتاه ببینید ، درمي يابید كه تقالي بازار در جنگ بینخريداران و فروشندگان باال گرفته است

در طـي  . شده است كه شما بالطبع آرزوي ديدنش را درادامه حركـت رالـي نخواھیـد داشـت     يك تعادلي بینقدرت باالرو و پايینرو در بازار ايجاد      

اسـت  » عـدم تـصمیمگیري  «در زمان تشكیل دوجـي پیغـام گرفتـه شـده از بـازار      .  ھاخوشايند نیست Doji ھا و Spinning upيك روند ، ديدن 

  . واينكه بازار خسته شده است 

  

من در اينجا دوسـت دارم بـه ھمـه بگـويم مبـادا      .  كه بعضي اوقاتكمبود علم الزمه ،خطرناك مي شود      چیزي كه نبايد فراموش شود اين است      

دوجـي يـك   : مثـالي مـي آورم   . قبل ازاينكه احساس نزديكي و ھم خانوادگي با كندلھا كنید ، بناي معامالت خود را بر پايھكنـدلھا قـرار دھیـد              

من اين است كه نوك شاخ دوجي ، تراز مقاومتي را براي ما تشكیل مـي دھـد و اگرقیمـت ،             كندل برگشتي بالقوه است اما يكي ازاعتقادات        

  . باالي اين تراز مقاومتي بسته شد بقول ژاپنیھا بازار نفسي تازه گرفته است 

  

جـي بیـانگر عـدم قـدرت     دو«اگر بطور كلي درباره دوجیبخواھیم نظر دھیم ، مي گويیم       . در اينجا توجه شما را به جزيیاتي چند جلب مي كنم            

دوجیداللت بـر سـنگیني     : االن توضیح مي دھم     . » دوجي سقف است نه كف    «ولیشايسته تر اين است كه بگويیم       » تصمیمگیري بازار است  

وقتي شما در يك حركت رالي شاھد تشكیل دوجیباشـید مـي بینیـد بازاريـان دودل ھـستند كـه دوجـي چگونـه عمـل              . بازار بطرف پايین دارد     

  .  كرد و در واقع امكانريزش قیمت زير اين سنگیني مي رود خواھد

  

اين از نكات ريزي است كھـشما  . اما وقتي شما شاھد دوجي در طي روند پايینروباشید ، اغلب اوقات بازار به حركت نزولیش ادامه مي دھد        

  .با مشاھده ھزاران چارت به آن خواھید رسید 

  

  

AT : م براي گرفتنپوزيشن خريد بزنید ؟مي توانید مثالي از شرايط الز  

  

SN :  يكي از تكنیكھايي كه من دوستدارم از آن استفاده كنم الگويBullish Engulfing    ٢۴ و ٢٣در ١٠٠نـزدك .  بعنوان منطقـه حمـايتي اسـت 

 در ايـن  -دربرگرفتـه اسـت    توضیح مكرر اينكه اين الگوكندل سفیدي است كه كندل سیاه قبل را - داشت Bullish Engulfingجوالي يك الگوي 

در اين كندل بـازار حركـت   . در اينجا تفكر خريد مي تواند در بازار مطرح باشد .  بود كھمنطقه حمايتي قوي محسوب مي شد      ١٫١٩٢،Lowالگو  

 خـود را  Bullish Engulfingايـن كـف بـاالتر از كـف الگـوي      .  يككف قیمتي ديگر ساخت ١٫٢٠۵ آگوست در ۵رالي خود را انجام داداما سپس در 

در ايـن  .  پديـد آمـد   Bullish Engulfingمستقرنمود و بازار حركت رالي خود را از آنجا شروع كرد پس يك ساختار بالقوه در جھت خريدنزد الگوي 

 Lowشما نیز پايین  .S/L باالتر ايجاد شود open آگوست يك كندل با      ۵نمونه شما مي توانستید به انتظارتايیديه بنشینید تا بعد از بلوك سیاه             

  .  مي باشد Bullish Engulfingالگوي 

  

  

AT : آيا با مشاھده كندلھا میتوانیم قیمتھاي مورد احتیاج را تعیین كنیم ؟  

http://abcbourse.ir/


  

SN :  ، كنـدلھا ابـزاري قـوي ھـستند كـه اولـین       . ايـن نكتـه مھمـي اسـت     . كندلھا به شما قیمتي كه بايد ھدف قرار دھیـد را نمـي دھـد               *نه

ريـد و فـروش را مـي توانیـد از آن بگیريـدو يـا سـیگنال برگـشت رونـد را مـشخص كنیـد امـا بـراي تعیـین دورنمـاي خـروج از بـازار                   سیگنالھاي خ 

  . ازتكنیكھاي غربي بايد استفاده كرد 

  

ه منبـه آن توجـه مـي     روزه تبعیـت مـي كـرد كـ    ٣٠ كه قبال عنوان كردم ، بازار از میانگین متحرك Bullish Engulfingبراي مثال ، براي آن الگوي 

 روزه قرار داشتم بنـابراين مـن خريـد را روي    ٣٠ انجام مي دادم شايدخارج از میانگین متحرك Bullish Engulfingاگر خريد را روي الگوي . كردم 

آن جايیـست  * ن ، بود كه دورنماي ھدف، وابستھبه آن بـود و ايـ      ١٫٣٢٠ روزه ما حول و حوش       ٣٠انجام داده و میانگین متحرك      ١٫٢١٠ تا   ١٫٢٠۵

  . كه بايد از تكنیكھاي غربي ياري جست 

  

  

AT : آيا نسبت سود به ريسكي كھبراي معامالتتان استفاده مي كنید را واضحا بیان مي فرمايید ؟  

  

SN :   وبي خطـوط  آنھـا بخـ  . من سقف باال و پايین پیوت را براي حدسود مناسب خود و بعبارتي نقطه خـروج در نظـر مـي گیـرم                   . ٢٫۵ تا   ٢بین

  .روند ھستند 

AT  :براي اينكه معامالت برپايه كندلھا بیشتر سودبخش باشد توجه به چه نكاتي را صالح مي بینید ؟  

  

SN :               اينكـه بعـضیھا رونـد كلـي را     . يكي از چیزھايي كه دوست دارم پیشنھاد كنم اين است كھھمیشه روند كلي بازار را مد نظـر قـرار دھیـد

بعضي از معامله گرانبـه میـانگین متحـرك نگـاه مـي      : مي پرسید چگونه ؟ االن توضیح مي دھم         .  بحثي ديگر است     چگونه تشخیصمي دھند  

 را highاگر بـازار  : من شخصا خیلي ساده آنرا تعیین مي كنم .  روزه بود مي گويندروند نزولي است ٢٠٠كنند ، اگر سھام زير میانگین متحرك    

  .روند نزولي است *  را نیز در پايینتر ساخت ،high را در پايینترو lowر تشكیل داد ، روند صعودي است و اگر  را نیز در باالتlowدرباالتر و 

اگـر رونـد كلـي    . وقتي شما روند اصلي راتشخیص داده باشید ، تمركز خود را روي گرفتن پوزيشن جديد در جھت روند اصلي خواھیدگذاشت           

  .  ي بیابم كه سیگنالخريد در جھت باالرو را بدھد Bullishمن مايلم كه كندل * صعودي است ،

 Hammer بوجود آيد وروند كلي ما صعودي باشد ، تصمیم مـن ورود بـه بـازار بعنـوان خريـدار بـر روي آن       Bullish Hammerاگر : مثالي مي زنم 

  .مي باشد 
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AT  : آيا شما درابتداي تشكیل كندلopen ( مي كنید ؟اقدام به خريد ) كندل جديد  

  

SN :     سیگنال كندلھا بر پايه قیمتClose         مي باشد اما شما میتوانید در ابتداي روز جديد وارد بـازار شـويد كـه البتـه ايـن تـصمیم بـستگي بـه 

  .كندل روزقبل شما دارد 

  

  

AT :  آيا كندلھا مي توانند راھنمايي باشند برايتعیینS/Lما ؟   

  

SN :   طح را بھشما مي دھند      بسیاري از كندلھا اين س    . بلهLow .  مثـال اينكـه   . در يك سیگنال باالرو مي تواند سطح حمايتي ما باشدLow 

  . مي تواند خط حمايت ما را تشكیل دھد Bullish Hammerدر 

  

AT :  آيا شماS/L خود را درستزير Low الگوي Hammerقرار مي دھید ؟   

  

SN :  در غیر اين صورت بر قدرت خط حمايت افزوده مي شود . كسته شود چون در داخلروز ممكن است خط حمايت ش. بله.  

  

  

AT : سوداگران براي تعییننقطه ورود چگونه سیگنالھاي غربي را با ھم تركیب مي كنند ؟  

  

SN :       میـانگین متحـرك    استوكاسـتیك -من مايلم اظھار كنم كه سوداگران به ادامه استفاده از انديكاتورھايي كه به آنعالقه دارند ادامه دھند ، 

  . به چارت كندلھاتان نگاه بیاندازيد تا درصورت تايید اقدام كنید*  پساگر از آنھا سیگنال برگشتي دريافت كرديد ،-ويا ھرآنچه كه ممكن است 

 قیمـت بـود و   اگر در انديكاتور استوكاستیك يكواگرايي نزولي تشخیص داديد كـه معـرف تـشكیل يـك تـراز سـقفي بـراي            :* مثالي در اين مورد     

 در چارتكندلھا ايجاد شد ، در اينجا صعود قیمـت  Bearish Shooting Starالبتھاستوكاستیك بر خالف تشكیل سقف حركت كرد ھمچنین الگوي

  . احتمال برگشت بازار را نشان مي دھد 

  

  

AT : در اين وضعیت آيا سیگنالخوبي براي فروش رخداده است ؟  

  

SN :     اگر رونـد كلـي صـعودي باشـد و مـن آن سـیگنال خـاص را ببیـنم ،قـرار بـه سـستي             . دكلي بازار نزولي باشد     من خواھم فروخت اگر رون

  . ماندن در جھت روند كلي بازار آسانتر ازراضي كردن خود به غلتیدن در سراشیبي بازار است . حركت صعودي بازار خواھم داد 

م و پوزيـشنھاي در جھـت رونـد بـازار را مـي بنـدم كـه ببینمرونـد كلـي در جھـت            من وقتي پوزيشن جديد در خالفجھت روند كلي بازار مي گیر          

پس اگر شما روند صعودي داشتھباشید ، سیگنال نزولـي داللـت بـر تـصمیم بـه بـستن پوزيـشنھاي               . شروع به حركت كرده است      * مخالف ، 

  .خريد است 

  

  

AT : آيا شما سیگنال موردعالقه خاصي مد نظرتون است ؟  

  

SN :   بله. Windows -       يـك  .  يكي از سیگنالھاي مورد عالقه من اسـت  - اگر بازارگپ صعودي و يا گپ نزولي تشكیل دھدWindow   تبـديل بـه 

  .مناطق حمايت و مقاومت مي شود 

  

  

AT : چگونه از آن در جھت مقاصدتان استفاده مي كنید ؟  

  

SN : ايت بالقوه مي باشد اگر بازار گپ صعودي تشكیل دھد و سپس پس بزند ، آن گپسطح حم.  
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AT : شما چگونه الگوي اشتباه را تشخیص مي دھید ؟  

  

SN :  آن وقتي مي تواند باشد كهStop براي مثال اگر شما بر پايـه  .  شما در ھمان حواشي وجودداردBullish Engulfing   در ابتـداي بازشـدن 

ايـن در  .  باشـد  Bullish Engulfingشـما نیـز بايـد در در كـف الگـوي       S/Lنسبت سود به ريسك شـما جـذاب خواھـد بـود و     * كندل اقدامكنید ،

  « ترازي كه میمونھا از درختان مي افتند«من اسماينرا گذاشتم . حالیست كه ھنوز سیگنال باارزشي نداريد 

تحـان مـي توانیـد از الگـوي     شـما جھتام . الگو اشتباه بوده است    : در اينجا سطحي وجود داردكه اگر قیمت آنرا قطع كند ، شما خواھید گفت               

  . كندلھا ، سطوح مقاومت و حمايت را استخراج نموده و ھروقتقیمت ، آنرا قطع كرد نتیجه بگیريد كه الگو اشتباه بوده است 

  

  

AT: مي توانید از ايرادات كندلھابراي ما بگويید ؟  

  

SN :         كندل بمانید تا يك سیگنال شكل گیرد اما برايپیـشدستي مـي   شما بايد منتظر بسته شدن    . شما نمي توانید قیمت ھدف را تعیینكنید

 mutual - ماننـد - آن مطرح نیست Open و High , Low , Closeبراي مواردي كھقیمتھاي . توانید از چارتھاي با تايمفريم پايینتر استفاده كنید 

funds شما نمیتوانید از كندلھا بھره اي بگیريد .  

  

  

AT : ندلھا در تمام بازارھا و ھمھتايفريمھا قابل استفاده است ؟آيا بنظر شما چارت ك*  

  

SN :       الگـوي قطعـي   - يـك ، سـه ويـا پنجدقیقـه     -اگرچه بعضي اگر از تايمفريمھاي كوچك استفاده كننـد          . آنھا در تمام تايمفريمھاكارا ھستند 

اگـر  .  ، اعتبار كندلھاي روزاته را ندارند    Close و   Openدر اين تايمفريمھا نويزھاي زيادي ديدھمي شود و سطوح          . مھمي تشكیل نخواھد شد     

. ما يك الگويقطعي مانند دوجي را ببینیم كه بارھا و بارھا تكرار شود و آن الگو ي نادري نباشد ،در نتیجه توجه ما را بخـود جلـب نخواھـد كـرد               

  . روزانه بسیار مھمتر است  نمي روم و البته براي من تايمفريمM15من براي كالينت ھايم سراغ پايینتر از 

  

  

AT : آيا شما تحقیقي بر رويارزش الگوھا نسبت به ھم انجام داده ايد و آيا استفاده از تمام آنھا احتیاج بھاحتیاط دارد ؟  

  

SN :      آنھـا بايـد   . ستم من قوياتاكید مي كنم كه از آنالیز كندلھا بعنوان ابـزار اسـتفاده كنیـد نـه بعنـوان سیـ      . آزمايش روي آنھا غیرممكن است

. كندلھا در سیگنالدھي برگشتھا قدرتمندند كه البته بستگي به تجربه شما بر روي آنھا دارد         . جنگ افزارھاي شما در كارزار قیمتھاتان باشد        

  .آنھا ھمچنینسیگنالھاي برگشتي را خیلي زود خبر مي دھند 

  

شـما براياينكـار بايـد از    .  چـون آنھـا ھـدف معاملـه شـما را تعیـین نمـي كننـد         اما من پیشنھاد نمي كنم كه آنھارا بعنوان سیـستم بكـار ببريـد        

اگـر شـما   .  كـه ھـر چیـز ديگـري مـي توانـد باشـد        - كندل قبل باشد و يـاخط مقاومـت   High آن ممكن است -تكنیكھاي ديگري استفاده كنید     

تبديل شدن به سوداگر موفق ، بايد حدسود بـه ريـسك خـود    براي . ھدفي براي پوزيشن خود نداشتھباشید ، در واقع شما معامله اي نداريد      

  . را تعیین كنید البته قبل از انجام معامله 

كنـدلھا مـي تواننـد ابـزار     . فراموش نكنید كھھیجوقت يك درخت جنگل نمي سازد و ما داريم ھم اكنون درباره يك تـك درخـت بحـث مـي كنـیم               

  .اده ، آنھا رامطالعه كرده ، فھمیده باشند قدرتمندي باشند اما سوداگران بايد قبل از استف
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  رفتار بازار را به ما نشان مي دھد: چارت كندلھا 

  

طبق گفته ھاي آقاينیسون اگر از چارت كندلھا صحیح استفاده شود ، باعث مي شود تا ما بـه راحتـي از ايجادضـرر و يـا از دسـت دادن سـود                         

  . بیشتر ، جلوگیري كنیم 

در اوايـل مـارچ ،كنـدل سـفید     .  مي باشـد  ١٣۵خطوط خطچینیكه مالحظه مي كنید يك منطقه رتريسمنت در حوالي عدد  « د  نیسون مي گوي  

 و closeولي در سشن بعد يكدوجي در شرايطي مشابه و يـا تقريبـا مـشابه در     . - سیگنال باالرو    -در اين سطح مقاومتي بسته شده است        

open  ودي كنترل خود را براي ادامـه حركـت از دسـت داده اسـت و البتـه ايـن بـدان معنینیـست كـه ايـن            ؛ نشاندھنده اين است كھحركت صع

  .كنترل را حركت نزولي بدست آورده است 

ايـن نمونـه اي خـوببراي نـشاندادن مزايـاي      .  حفـاظتي بـود   Sell Stopظاھر شدن اين دوجي نمايانگرسیگنالي براي حفظ منافع و يا تعبیه يك 

را اگر در چارت میله اي نگاه كنیم ، قراين ، سالمت و حركـت در  ) كه دوجي را تشكیلداده است(اين سشن   . كندلھا مي باشد    تحلیل بر پايه    

جھت روندبازار را نشان مي دھد ولي در چارت كندلھا ، ھرچند ارتفاع قیمت ، افزايش نشان مي دھد؛ ولي الگوي كندلي ما ، پیغامي به مـا                

  .  و سستي موجود در بازاراست مي دھد كه حاكي از ضعف

  :تعبیر اين بازار از قول ژاپنیھا چنین است 

  .اين قايق كه در ظاھر ،رنگ وتاللو دلفريبي دارد ؛ سوراخ است
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