
آموزش استراتژی پرایس اکشن
الگوی شکست ناقص

الگوی شکست اشتباه و یا بھ عبارتی ناقص دقیقا ھمان چیزی است کھ از نامش بھ نظر می
رسد. شکستی کھ در ابتدا بھ ظاھر رخ میدھد و از سطحی عبور می کند اما ناکام می ماند و در

واقع شکست سطح حمایتی و یا مقاومت ناقص می شود. این الگو یکی از مھمترین الگوھای
پرایس اکشن است. این الگو بھ ظاھر شباھت بھ تقلب و کالھبرداری دارد چرا کھ بسیاری با

اعتقاد بر اینکھ شکست سطح کلیدی حمایتی یا مقاومتی انجام می شود وارد معاملھ می شوند در
حالی کھ شکست ناقص تمام شده و بازگشت سریع صورت می گیرد! یک تریدر پرایس اکشن

بایستی یاد گیرد کھ چگونھ این موقعیت را برای خود سود ده قراردھد. در زیر دو مثال از
شکست ناقص بر روی سطح کلیدی نشان داده شده است. شکست ناقص می تواند بھ صورت

ھای مختلف ظاھر گردد. در برخی مواقع الگوی کندل پین را تشکیل می دھد در برخی مواقع
الگوی ناکام و در مواقعی حاالتی دیگر را ایجاد می نماید.

شکست ناقص در حقیقت حرکتی کوتاه مخالف جریان اصلی بازار است کھ باعث می شود عده
ای کھ بر اساس احساسات معملھ باز می کنند و برای خود چارچوب روشنی ندارند متضرر
شوند. بنابراین بایستی مھارت تشخیص شکست ناقص و ھمچنین زمان دقیق برای ورود را

کسب نمود.

چگونگی معاملھ بر اساس الگوی شکست ناقص
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شکست ناقص و یا اشتباه در ھر بازاری اعم از بازار جھت دار و در خالف جھت بازار و یا
در اصالح روند ممکن است اتفاق بیفتد. بھترین روش برای معاملھ دراین الگو در حالتی است

کھ بازار یک روند مشخصی دارد و تریدر وقتی کھ بازار اصالح روند و حالت استراحت را بھ
خود می گیرد بھ دنبال سطوح کلیدی می گردد تا با تشکیل این الگو و احتمال پایان یافتن اصالح
و سرگیری روند اصلی وارد معاملھ شود. و البتھ بھترین تایم فریم نیز روزانھ است. (مثال زیر)

در نمودار زیر یک روند واضح نزولی داریم. ھمانطور کھ مالحظھ می نمایید چندین بار در
طول روند الگوی شکست ناقص تشکیل شده است. نکتھ مھم اینکھ بھترین این الگوھا موقعی

است کھ شکست ناقص خالف جھت روند اصلی بازار باشد کھ سیگنال بسیار خوبی برای ورود
است و روند اصلی ادامھ می یابد (بھ احتمال زیاد!!!)

تریدرھای آماتور ھمیشھ عالقھ مندند کھ خالف روند وارد معاملھ شوند. در بازار نزولی منتظر
موقعیتی برای خرید و در بازار صعودی منتظر موقعیتی برای فروش ھستند. بنابراین خیلی از

اوقات شکستی کھ آنان بھ عنوان اتمام روند پیشبینی می کنند ناقص می ماند و فرصتی برای
کسب سود برای تریدرھای حرفھ ای ایجاد می شود.

در نمودار زیر ھزر شکست ناقص مقدمھ ادامھ روند اصلی شده است.

تریدرھا معموال منتظر شکستھ شدن سطوح کلیدی حمایت و یا مقاومت و ادامھ روند ھستند.
بنابراین در بسیاری از مواقع یا الگوی شکست ناقص را از دست می دھند یا متضرر می شوند.
می توان با شناخت روندھا در روندھای رنج از این الگو بھره برد. می توان در روند ھای رنج
با تشخیص صحیح مقاومت و حمایت یک کانال قیمتی پیدا کرد و در کف و سقف کانال منتظر

تشکیل الگو و با بررسی دیگر شرایط ورود نمود. در صورتی کھ بھ عنوان مثال قیمت بھ سقف

https://forextime.com/fa/register/open-account?myfxtm=open-account&utm_campaign=afagh&partner_id=4804958
http://abcbourse.ir/


کانال برخورد نمود و دو روز پشت سرھم کندل باالی مقاومت بستھ شد بھ احتمال زیاد قیمت از
کانال خارج شده و ادامھ مسیر میدھد.

در نمودار زیر الگوی شکست ناقص بھ صورت سیگنال کندل پین ظاھر شده است. شکست
ھای ناقص بر روی حماینتو مقاومت ھای دقت کنید. تریدر ھای با تجربھ حتی شکست ناقص

بدون تشکیل کندل پین را تشخیص می دھند و از آن شود می گیرند.

الگوی شکست ناقص گاھی نشان از انتھای یک روند و آغاز یک روند جدید است. در نمودار
زیر شاھد یک مقاومت کلیدی ھستیم کھ دوبار قیمت آن را تست کرده ولی موفق بھ شکستن آن

نشده است. در تست سوم ھمانطور کھ مشھود است یک سیگنا کندل پین ساختھ کھ پتانسیل
باالیی برا شروع یک روند نزولی دارد.

نکاتی در مورد ترید بر اساس الگوی پرایس اکشن شکست ناقص

http://abcbourse.ir/


این الگو در ھر بازاری می تواند اتفاق بیفتد در بازار جھت دار مثال در ھنگامی کھ
مقاومتی را شکستھ و بعد در ھنگام پول بک این الگو ممکن است شکل گیرد. در

انتھای یک روند و آغاز روند جدید. در بازار رنج و قرار گرفتن قیمت در یک کانال
افقی.

معاملھ در جھت خالف روند ریسک زیادی دارد اما در صورتی کھ سطح مقاومتی و
یا حمایتی کلیدی تشخیص داده شد با این الگو می توان معاملھ لذت بخشی تجربھ کرد.

معاملھ براساس این الگو ھم برای آماتورھا راه گشاست و سریع تر تریدر را بھ یک
تریدر حرفھ ای تبدیل می کند.
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