
میپردازیم و در ادامھ بھ معرفی گپ ھا خواھیم ) الگوھای ادامھ دھنده(در این قسمت ابتدا بھ ادامھ بررسی مھمترین الگوھای چارت 

  .پرداخت

  الگوھای ادامھ دھنده: ب

این الگوھا نشان دھنده این ھستند کھ روندھای خنثی در طی . الگوھایی کھ در این بخش معرفی میکنیم الگوھای ادامھ دھنده نام دارند

. فعالیتھای قیمت چیزی جز یک توقف مقطعی قیمت نیستند و پس از آن دوباره در ھمان جھت قبلی خود بھ حرکت ادامھ خواھد داد

الگوھای برگشتی معموال در زمان . شتی با الگوھای ادامھ دھنده در طول دوره زمانی آنھا می باشدتفاوت دیگر الگوھای برگ

طوالنیتری شکل میگیرند، حال آنکھ الگوھای ادامھ دھنده اغلب در زمان کمتری ساختھ میشوند و عموما در رده الگوھای 

گاھی تفاوت یک گروه از . تاکید کردیم ھمیشھ استثنا وجود دارد دقت کنید ھمانطور کھ. کوتاھمدت و یا میان مدت طبقھ بندی میشوند

  ! الگوھا با دستھ دیگر بھ اندازه یک تار مو است

مثال معموال مثلثھا الگوھای ادامھ دھنده ھستند، اما گاھی اوقات ھمانند الگوھای برگشتی عمل میکنند و اگرچھ غالبا بھ عنوان 

حتی . در برخی مواقع طوالنی مدت تر ظاھر شده و اھمیت یک روند اصلی را می یابندالگوھای میان مدت بررسی میشوند اما 

  . الگوھای سر و شانھ بھ عنوان شناختھ شده ترین الگوھای بازگشتی، گاھی اوقات مانند یک الگوی تحکیمی عمل میکنند

ساسی کھ اشاره کردیم تقسیم میشوند و چنانچھ با وجود ھمھ این ابھامات و استثناھای مقطعی، الگوھای نمودار بھ ھمین دو دستھ ا

  . خوب تفسیر شوند میتوانند در اغلب مواقع بھ تحلیلگر کمک کنند کھ رفتار آینده بازار را بھ درستی تشخیص بدھد

 الگو و یا ھمان چارت پترن فنجان و دستھ - 1

 ترند یا پترن کھ بھ یک فنجان و دستھ اش شبیھ استباال رو پس از تکمیل این الگو  ترند در یک. این یک الگو یا پترن تمدیدی است

  .)1شکل ( یا ھمان روند باال رو ادامھ خواھد یافت

  

 

  1شکل 
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این الگو . دستھ فنجان روند باال رو می تواند ادامھ یابد خط مقاومتھمانطور کھ در شکل باال دیده می شود پس از شکستھ شدن 

   .ھا یا ھمان بازه ھای زمانی بلند مدت مثل چند ماه یا سال مورد استفاده استتایم فریم بیشتر در 

 الگوھا یا ھمان پترن ھای مثلثی - 2

ترن مثلثی وجود دارد سھ نوع الگو یا ھمان پ. الگوھای مثلثی از معروفترین پترن ھا در تحلیل فنی یا ھمان تحلیل تکنیکال می باشند

. مثلث متقارن، مثلث صعودی و مثلث نزولی: این سھ نوع مثلث عبارتند از. کھ در شکل گیری و موارد استفاده با ھم متفاوتند

  .الگوھای مثلثی معموال بین دو ھفتھ تا چند ماه طول شکل گیری دارند

این الگو  .مثلث متقارن مشاھده می گردد )2( در قسمت الف از شکل. سھ نوع رایج از الگوی مثلث مشاھده می گردد - 2در شکل 

اگر روند . پس از تشکیل الگوی مثلث ھم صعودی باقی خواھد ماند ،اگر روند صعودی باشد یعنی اغلب ادامھ دھنده روند است

پس از کامل شدن   ارتفاع دھانھ مثلث مھم است زیرا . زولی ادامھ خواھد یافتنزولی باشد پس از تشکیل مثلث ھم الگو بصورت ن

  .الگو و عبور قیمت از ضلع مثلث انتظار داریم حداقل بھ اندازه ھمان ارتفاع دھانھ مثلث تغییر قیمت داشتھ باشیم

خصوصیت این الگو افقی بودن ضلع باالیی و صعودی بودن . الگوی مثلث افزایشی نشان داده شده است - 2در قسمت ب از شکل  

این الگو نشان می دھد خریداران بھ تدریج حاضرند با قیمت باالتر سھام را بخرند یعنی خریداران راغب بھ خرید . ضلع پایینی است

الگوی  - 2در قسمت ج از شکل و باالخره  خش صعود قیمت خواھد بوداین وضعیت نوید ب کھ در سطوح باالتری از قیمت ھستند

الگوی مثلث کاھشی نشان می دھد فروشندگاه حاضرند سھام را با قیمت پایینتر ھم بفروشند و امید  .مثلث کاھشی دیده می شود

  .بر سقوط قیمت استچندانی بھ رشد قیمت دیده نمیشود لذا قلھ ھا بھ تدریج کم ارتفاع تر می شوند و این نشانھ خ

 

2شکل   

در این نقطھ معاملھ گران . لحظھ شکستھ شدن مثلث است) 2قسمت الف شکل (نقطھ مناسب برای ورود بھ بازار در مثلث افزایشی 

 یک قاعده کلی برای ھدف گدازی قیمت آنست کھ قیمت. وارد بازار می شوند و حداقل انتظار قیمتی آنھا بھ اندازه ارتفاع مثلث است

فلش ( این دو قیمت در سمت چپ و در ابتدای شکل گیری مثلث قابل اندازه گیری ھستند - حداکثر را از قیمت حداقل کم می کنیم 

  .تفاضل این دو قیمت عددی است کھ بعد از شکستھ شدن الگو انتظار می رود قیمت بھ ھمان میزان تغییر نماید .- )قرمز رنگ

 الگوی پرچم - 3

بھ میانھ ) با شیب زیاد(روند سریع   این الگو معموال در زمانی رخ می دھد کھ یک . الگوی پرچم از جملھ الگوھای ادامھ دھنده است

. پرچم ھا در دو نوع مستطیل و سھ گوش مورد بررسی قرار می گیرند. راه خود می رسد و بھ اصطالح وارد دوره تحکیم می گردد

پرچم . د نشان دھنده ادامھ روند است و احتمال کمی دارد کھ بھ یک الگوی بازگشتی تبدیل گرددپرچم سھ گوش بھ احتمال زیا
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با دو خط موازی حمایت و مقاومت شکل می گیرد کھ اغلب یک شیب مختصر در خالف جھت روند ) قسمت ب 3شکل (مستطیلی 

 .ی نزولی استاگر روند ما صعودی باشد شیب دو خط تشکیل دھنده پرچم اندک  . اصلی دارند

 

 

 ب پرچم مستطیل. الف پرچم سھ گوش - 3شکل 

پرچم ھا تمایل دارند کھ در میانھ راه . بررسی شد  باالھم بھ مانند الگوی مثلث متقارن است کھ در ) قسمت الف 3شکل (پرچم مثلثی 

لذا برای محاسبھ قیمت می توان تصور کرد روند اصلی در حکم میلھ پرچم است و پرچم حالت نیمھ افراشتھ . یک روند ظاھر شوند

از . رچم خواھد بودو در وسط میلھ پرچم قرار دارد و پس از تشکیل کامل الگو حرکت قیمت بھ اندازه نیمھ دیگر میلھ پ دارد 

در ھنگام تشکیل پرچم  .خصوصیات اصلی پرچم ھا می توان بھ این نکتھ اشاره کرد کھ قبل از تشکیل پرچم حجم معامالت زیاد است

ناگھان با تشکیل کامل الگو و شکستھ شدن  و از حجم بھ تدریج کم شده تا بھ انتھای پرچم می رسیم کھ حجم در آن بسیار کم است

  .بھ شدت افزایش می یابدقیمت حجم 

  فاصلھ ھا یا گپ ھا

گپ در اصطالح بھ شکاف قیمت در بین دو بازه بھ عبارت دیگر،  .است سھام الگوي در موجود باز فضاھاي واقع در ھا فاصلھ

 نشده، انجام ستدي و داد چھ اگر )شب ھاي در نیمھ خبري انتشار مانند( مختلف دالیل بھ  .در نمودار گفتھ مي شود) دو کندل(زماني 

 خاصي اھمیت سھام الگوي در فاصلھ .است فروشندگان و خریداران سفارش تعادل بین عدم دھنده نشان این و كند مي تغییر قیمت

  .است فروش یا و خرید باالي تقاضاي زیرا بیانگر ھستند دارای

شنبھ  سھ روز در پایاني قیمت بین فضاي باز یا فاصلھ بھ نمودار این در .میكند ترسیم را سھام الگوي در فاصلھ از اي نمونھ - 4شکل 

 چھارشنبھ روز در بورس كار شروع با .كنید دقت) صبح 9.5ساعت (چھارشنبھ  در آن آغازین قیمت و) بعداز ظھر 4در ساعت (

 رسیده دالر 86بھ  بعد روز در ستدي و داد گونھ ھیچ دالری بدون 85قیمت  آخرین از یعني است شده دچار فاصلھ سھام اصطالحًا

 مثبت اخبار انتشار دلیل بھ شكاف این گفت توان خالصھ مي طور بھ .است رفتھ باال معامالت حجم فاصلھ، این در كھ كنید توجھ .است

 شدهسھام  در زیاد قیمت فاصلھ ایجاد بھ منجر نھایت در كھ است یافتھ فزوني فروشنده بر خریدار و است بوده بازار تعطیلي از پس

 ماه دوم چھارشنبھ در نیز واحدي 2قیمت  فاصلھ شكاف یك ھمچنین .كنید توجھ شنبھ و جمعھ روز بین دیگر قیمت فاصلھ بھ. است

   .دارد وجود
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  4شکل 

  
  :كرده اند شناسایي را قیمتي نوع گپ سھ كارشناسان

 ): Breakaway Gap( گپ شکست

در اغلب موارد قیمت، . بعد از یک روند خنثي، براي ایجاد یک روند بلند مدت در خالف جھت روند قبلي ایجاد مي گردد این گپ

  .این گپ نشان دھنده آغاز یک روند بلند مدت مي باشد. گپ ایجاد شده را کامال پر نمي کند

  ):Measuring Gap( گپ امتداد 

در اغلب موارد قیمت این گپ را نیز کامال پر  .افتد و معموال از گپ شکست بزرگ تر مي باشدمعموال در میانھ یک روند اتفاق مي 

 .با اندازه گیري فاصلھ ابتداي روند تا گپ امتداد، مي توان انتظار ھمین فاصلھ را از گپ امتداد تا پایان روند داشت. نمي کند

 ) :Exhaustion Gap(گپ خستگي  

در نقطھ مقابل گپ خستگي و . قیمت پس از ایجاد گپ خستگي خیلي زود گپ را پر مي کند. جاد مي شوددر پایان روند ایاین شکاف 

در روند معکوس عموما گپي خالف گپ خستگي در قسمتي از آن ایجاد مي شود کھ تاییدي بر گپ خستگي و آغاز روند جدید است 

  .کھ مي تواند تشکیل دھنده الگوي جزیره اي قیمت باشد
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  5شکل 

مالحظھ مي کنید گپ اول یک گپ خستگي مي باشد کھ در انتھاي یک روند صعودي تشکیل شده و پس از   - 5 ھمانطور کھ در شکل

بیضي دوم گپ شکستي را نمایش مي دھد کھ آغاز . ایجاد گپ خستگي در انتھاي روند صعودي الگوي جزیره اي تشکیل شده است

یک گپ امتداد است کھ ادامھ روند را تایید مي کند فاصلھ نوک قلھ روند نزولي تا  یک روند نزولي را نوید مي دھد و بیضي سوم

گپ سوم دقیقا بھ اندازه ادامھ روند نزولي مي باشد و بدین وسیلھ امکان اندازه گیري اولین نقطھ بازگشت در روند نزولي قیمت قابل 

 .پیش بیني بوده است

بسیار قوي ھستند و نقاط باز شدن گپ ھا براي معاملھ گران نقاطي ھم تراز  گپ ھا در اکثر موارد ساپورت و رزیستنس ھاي

 .ساپورت و رزیستنس ھاي قوي مي باشند
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