
   ژاپنی ھای شمع مبحث

  

   داده نشون پنیاژ شمعی ھای نمودار در قیمت  ۴ھست قیمت نمودار نمایش روش بھترین روش این

   ھایی سیگنال بازار در میشھ ژاپنی ھای نمودار از استفاده با شد بتحص اونھا بھ راجع قبال کھ میشھ

  گرفت
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   ژاپنی ھای شمع در ھست قیمت ۴ از بیشتر بسیار میشھ داده نشون ژاپنی ھای نمودار در کھ اونچھ

  داره بیشتری اھمیت ھا سایھ بھ نسبت بدنھ
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 دھنده نشون کل در کھ میشناسن فرفره نام بھ رو دارن بلند ھای ایھس و کوچیک بدنھ کھ ھایی شمع
  ھستن بازار در دودلی

  

  

   نام بھ رو اون کھ میاد بوجود شمعی باشھ برابر باھم بازار شدن باز و شدن بستھ قیمت تقریبا اگھ

  میشناسیم دوجی

  را باید بدانیم کھ مھم ھستند ھا شمع مورد در نکتھ چندتا

   دقیقی حس اونھا شکل از میشھ و ھستن مناسبی بسیار ابزار بازار روانشناسی برای ژاپنی ھای شمع

   در رو متنوعی الگوھای خود نوبھ بھ میاد بوجود ژاپنی ھای شمع توسط کھ اشکالی کرد پیدا بازار از

  میکنن استفاده بازار تحلیل برای اونھا از سال ٣٠٠ از بیش ھا ژاپنی کھ میاره بوجود سھم
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   کھ داره نزولی و صعودی حالت دو کھ پوشاست الگوی ژاپنی ھای شمع الگوھای معتبرترین از یکی

  شده بیان گویا کامال فوق ھای شکل در

  

  

  کنید دقت الگو این از بعد سھم حرکت بھ میشھ دیده الگو این از ای نمونھ باال شکل توی

  میدھیم ارائھ توضیحی داریم برگشت انتظار الگون ای از بعد چرا اینکھ مورد در

   امری) صعودی( سفید ھای کندل وجود صعودی روند یھ ادامھ در داریم صعودی روند یھ کنید فرض

   احساسات بعد، روز بعد، کندل طی افزایشھ سمت بھ بازار احساسات و بازار رویکرد یعنی طبیعیھ 

  میشھ عکس کامال بازار
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   تغییر پیرامونیھ مسایل بھ گران معاملھ واکنش میشھ قیمت تغییر باعث بازار در کھ چیزی اون تموم

  بازار حھت شدن عکس یعنی احساسات

  

  

 

  بعدی الکوی

  سیاه ابر پوشش

   تا میشھ باعث الگوھا اعتبار شدن کم برخورداره کمتری اعتبار و تره ضعیف پوشا از کمی الگو این

   قبلھ کندل% ۵٠ محدوده از شدن رد الگو این مورد در مھم نکتھ کنید کم رو گزاری سرمایھ مبلغ شما

  نافذ خط یا نافذ ھست وگال این عکس بشھ رعایت باید حتما کھ
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  الگوھا مورد در مھم بسیار نکتھ یھ

  

   تعیین نقش میگیره شکل کف تو کھ وھاییگال در حجم کھ اینھ غیره و کالسیک از اعم الگویی ھر

   پیدا افت ھم نشده خریده با سھم کھ چرا دارن میگیره شکل سقف در کھ الگوھایی بھ نسبت تری کننده

  داره وزن قیمت اصطالحا و میکنھ
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   روند در دوم الگوی و صعودی روند در اول الگوی ھستن ھم عکس چکش و دارآویز مرد الگوی دو

  ھستن جاری روند در پتانسیل  افت دھنده نشون الگو دو ھر میده رخ نزولی

  

  

  دارن قبلی الگوی دو عکس شکلی الگو دو این
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   دو حداقل سایھ طول داره کوچیکی خیلی سایھ یا نداره باالیی سایھ یا شمع چکش و داراویز الگوی در

   جای کھ تفاوت این با ترتیب ھمین بھ ھم ثاقب ستاره و وارونھ چکش الگوی در است بدنھ طول برابر

  میشھ عوض ھا سایھ
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   است شمعی سھ الگوی یھ نیست مھم وسط کندل بدنھ رنگ عصرگاھی و صبحگاھی ستاره الگوی در

   دو شما صورت این در کھ باشھ ھم...  و دوجی چکش، اویز، دار میتونھ الگو دو این در وسط شمع

   پوشاست الگوی عکس دقیقا الگو این ھارامی الگوی اما میکنید پیدا سھم در زمان ھم برگشتی سیگنال

   معنی کھ اونھایی ژاپنی ھای شمع گزاری نام فرھنگ در گرفتھ جا اول کندل دول در دوم کندل یعنی

  نزول برای عصر و صعود برای صبح میدن  نشون رو صعود دارن مثبت

  

  مثال 
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   صعودی حرکت. است شده داده نمایش خگستر نماد در گاھی عصر ستاره الگوی آرایش باال شکل در

   ستاره الگوی برعکس دقیقا. گردیده آغاز نزولی حرکت و یافتھ خاتمھ الگو این تشکیل از بعد قیمت

   خوانندش می نام این با رو این از و میگیرد شکل نزولی روند یا حرکت یک در است گاھی عصر

  . دارند بازار برای را روشنایی و صبح رسیدن فرا و قیمت افزایش انتظار کھ چرا

   دوم و اول شمع بین معموال( اول شمع از فاصلھ با و کوتاه دوم شمع قوی نزولی یا پر تو اول شمع

   میانی محدوده باالی آن بستھ و قدرتمند صعودی سوم شمع)  ھستیم شاھد را گپ ھمان یا قیمتی شکاف

  صبجگاھیست ستاره توضیح این......... است اول شمع

  

   گانھ سھ الگوی ژاپنی شمعی دھنده ادامھ الگوھای از یکی بودن برگشتی شده مطرح الگوھای اینجا تا

  است افزایشی و کاھشی
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  نمونھ چند اینھم

  

  داریم سفید بزرگ کندل یھ افزایشی روند در الگو این در

  

   بدنھ فاصلھ در ھا کندل این میاد بوجود ھستن سیاه اونھا دوتای حداقل کھ کوچیک کندل سھ ادامھ در

   اول روز کندل نقطھ باالترین از کھ داره وجود ای دیگھ سفید کندل پنجم روز،  قراردارن اول کندل

  الگوست ال ایده حالت این میشھ ستھب باالتر

   و کوچک متوالی شمع سھ نزولی قدرتمند شمع یک تشکیل از بعد نزولی روند یا حرکت یک در پس

   یک میان در یا میشود تشکیل اول شمع اندازه بھ شمع یک سپس و گیرد می شکل اندازه ھم تقریبا

   نزولی معموال اندازه ھم کوچک شمع سھ صعودی قدرتمند شمع یک تشکیل از بعد صعودی حرکت

   خود صعودی حرکت بھ قیمت و میشود تشکیل اول شمع اندازه ھم چھارم شمع و گیرد می شکل

  .میده ادامھ
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   این تعداد اینکھ یکی  میده کاھش رو اون اعتبار فقط کھ بشھ خارج ال ایده حالت از میتونھ الگو این

   مسو و نباشھ سیاه ھم اونھا دوتای حداقل شھیم اینکھ دوم باشھ تا ٣ از بیش کوچیک میانی ھای شمع

  بگیرن قرار اول روز عشم کل محدوده در میتونن میانی ھای شمع اینکھ
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  ٣- Three Black Crows): )سیاه کالغ سھ یا

  

   ادامھ باعث و است بازار در بد اخبار دھنده نشان کھ خوانند می نام این بھ را الگو این رو این از

   بدنھ با کاھشی شمع سھ کھ است صورت بدین آن ساختار و. شد خواھد نزولی حرکت و قیمت کاھش

   فروشندگان راسخ تصمیم و قدرت از نشان کھ میگیرد شکل ھم سر پشت مساوی تقریبا و بزرگ

   بھ باشد خود قیمت کمترین نزدیک باید شمع سھ این) پایانی قیمت( بستھ.  دارد قیمتھا کاھش برای

   رخ اتفاق این گیردچنانچھ می شکل قیمتی پیک و سقف در الگو این ندرت بھ. کنید دقت زیر تصویر

  . کند ایفا نیز را برگشتی الگوی نقش میتواند دھد
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  سیاه کالغ سھ از مثال یھ اینھم

  

  ھست سیاه غکال سھ عکس کھ الگو آخرین سراغ بریم

  سفید سرباز سھ

  رونق معنی بھ و میگیرد شکل صعودی روند یا حرکت یک میان در سیاه کالغ سھ برعکس دقیقا

   شکل ھم سر پشت قدرتمند شمع سھ کنید دقت زیر تصویر بھ. باشد می ھا قیمت افزایش و بازار

   و خریدارن قدرت از نشان کھ. است خود قیمت باالترین نزدیک شمع ھر شدن بستھ قیمت و گرفتھ

   این در چنانچھ گیرد می شکل قیمتی پیک و کف در الگو این ندرت بھ. دارد بازار قیمت افزایش

  . کند بازی نیز را برگشتی الگوی نقش میتواند شود تشکیل محدوده
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   کھ ھمانطور است شده داده نشان پردیس نماد در سفید باز سر سھ الگوی تشکیل باال مقال تصویر در

   را درصدی ١٧ رشد یک و داده ادامھ خود صعودی حرکت بھ الگو این تشکیل از بعد قیمت کني می

  ....کرده تجربھ روز ١٠ در

  

 پایان
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