
  الگوھا

  جلسھ اول 

  استاد مینا یوسفی

  

  : داریم الگو نوع دو

  برگشتی.١

  هند دھ ادامھ.٢

  

  دھنده ادامھ

  

   استراحت بھ قیمت ھا روند راه میان در معموال...دھیم می توضیح را دھنده ادامھ وھایگال ابتدا

   یک بصورت استراحت این کھ میدھد ادامھ خود حرکت بھ مجدداً  انرژی کسب از بعد و پرداختھ

   کم معامالتی فرصتھای و میگردند ظاھر ھستند مشھور دھنده ادامھ الگوھای بھ کھ الگو سری

   این بررسی و معرفی بھ ادامھ در.  سازند می فراھم باھوش گر معاملھ یک برای را ریسکی

  . پرداخت خواھیم الگوھا

  

  :قیمت برگشتی وھایگال

   میشود نزولی صعودیست اگھ ددھ می جھت تغییر ھا آن در قیمت روند کھ باشند می وھاییگال

   ایفا الگوھا این تایید در مھمی بسیار نقش معامالت حجم تکنیکال ھای ابزار دیگر ھمانند وبرعکس

  کند می

  

  : دھنده ادامھ الگوھای

  ھا مثلث

  : افتد می اتفاق الگو نوع ۴ بازار در معموال

  مستطیل ... کنج... پرچم.....مثلث
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  میشوند تقسیم متقارن و کاھشی افزایشی دستھ سھ بھ ھا مثلث

   روند بعد و داریم قیمتی توقف یک کھ ھست این منظور میشھ صحبت دھنده ادامھ ویگال از وقتی

   بعد دارن دھنده ادامھ و برگشتی الکوھای کھ تفاوتی ی قبلی نزول یا رشد ھمون در یابد می ادامھ

  الگوھای ولی دارن احتیاج بیشتری زمان بھ تکمیل برای برگشتی الگوھای معموال ..ھست زمان

  دھستن مدت میان نھایتا یا مدت کوتاه الگوھای و گیرند می شکل تری کم ھای بازه در دھنده ادامھ 

  : متقارن مثلث

  رد.است گیری شکل قابل نزولی ھای روند میانھ در ھم و صعودی روندھای میانھ در ھم الگو این

  میکند ایجاد) مثلث( ھمگرا خط دو داخل در تر پایین سقفھای و باالتر کفھای قیمت مثلث نوع این

  

  

 

  ھست الساقین متساوی مثلث یک ک شده تشکلیل مقاومت و حمایت خط دو از متقارن الگوی خوب

  کھ  ھست کوتاه معموال زمانی محدوده یک در تقاضا و عرضھ بین تعادل دھنده نشان الگو این تشکلیل 

  دو ھر پایین ضلع یا و باال از مثلث شکست احتمال الگو این در و تصمیمی بی و بالتکلیفی جور ی

  ھای کف شاھد الگو این در پس مثلث کف یا سقف ب ھست ھمراه پولبک با معموال داره وجود 

   کدام در بگیره تصمیم باید و رسید خواھند مثلث راس ب نھایتا ک تریم پایین ھای سقف و باالتر 

  بیابد ادامھ روند جھت
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  :الگو این در معامالت حجم اھمیت

  

  کاھش حجم راس ب شدن نزدیک و مثلث داخل در قیمت نوسان با ھمزمان کلی قاعده یک طبق

  یابد می افزایش معامالت حجم میشھ ایجاد شکست و ده می رخ روند در نفوذ وقتی ولی یابد می 
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   فھمیم می گونھ چ! است؟ چند ھدف قیمت نمودار شد خارج مثلث از و شدیم مواجھ الگو این با وقتی

  )باشھ مثلث قاعده اندازه بھ ھدف وقتی(  !داره؟ نزول یا باال میره کجا تا قیمت نمودار

  

  

  

  

  

  

  افزایشی مثلث.٢

   باالتر ای پلھ ھا کف ولی موازی و یکسان ھا سقف ک گیره می شکل صعودی روند یک در الگو این

  مثلث ب برخورد نقاط تعداد معموال. ھست مثلث ارتفاع میزان الگووو این اولیھ ھدف میشن تشکلیل

  ھست ۶ یا و ۴ 
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 بیشتر تقاضای دھنده نشان میداد نشون رو یکسان تقاضای و عرضھ ک باالیی خالف بر الگو این
 ھست ھم دومی راه سختتونھ اگھ ھدف تشخیص برای ند فروشندگان از بیشتر خریداران یعنی  ھست

 اھمیت حجم ھم الگو این در میشھ مشخص تارگت و... شھ رسم کانالی مثلث زیری خط موازات ب
 می افزایش حجم روند در قیمت نفوذ و شکست از بعد و کاھش حجم رفتھ رفتھ مثلث داخل در :داره
  یابد
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  :نکتھ

   بعضی ولی ھست صعودی روند در دھنده ادامھ الگوھای صورت بھ بیشتر افزایشی مثلث ھرچند

   چنین در میشھ قیمت بازگشت موجب و میشھ تشکیل نزولی ھای روند برخی انتھای در ھا موقع

   ھست قیمت افزایش اغاز و صعودی روندی دھنده نشون باالی خط شکست مواقعی

  

  .سوم الگوی

  کاھشی مثلث. ٣

   مقاومت یک و فصا حمایتی خط نزولیست روند یک در ھست افزایشی مثلث عکس توضیحات

  مثلث باالی در مورب

  

  

   اھدافشم تقاضاست از بیشتر عرضھ دھنده نشان میشھ تشکیل نقطھ ۶ موارد اغلب در و ۴ از معموال

  خگستر و خبھمن سھم دو مثال عنوان بھ نزول روند جھت در منتھا میشھ محاسبھ قبل الگوی دو مثل

  زیر تصاویر در 
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  کنج: الگو دومین

   پرچم ب شباھتشون ھست الگو سومین ک ھستن پرچم شبیھ جھاتی از و مثلث شبیھ جھاتی از ھا کنج

   شبیھ خیلی الگو این ..ھست پرچم بھ شبیھ رفتارشون ھست شکلگیری زمان و ظاھری شکل لحاظ ب

  .. میشھ تشکیل ھمگرا خط دو از چون ھست متقارن  مثلث

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://abcbourse.ir/


  

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://abcbourse.ir/


  

 کنج سر باشھ نزولی روند اگر و ھست پایین سمت ب کنج سر باشھ صعودی روندی اگر معموال
  ..ھست باال سمت برعکس

  

 

   یا صعودی حرکت ادامھ قبلی مسیر در قیمت کنج شدن شکستھ از بعد  صعودیست کنج یکشکل باال 

  ھست دھنده ادامھ الگوی چون داره رو اش نزولی
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   دارای صعودی روند در گاھا و نزولیھ روند در معموال کھ ھست کننده صعود کنج اول لکش کنج

   کف از ای مجموعھ کنھ یداپ  کاھش قیمت داریم انتظار الگو این در بینین می ک باالست ب رو شیب

   اھداف راجب حاال خوب برعکس بعدی و میده نشون رو نزول ولی دبینی می باالتره ھای سقف و

  !ھست؟ چند ما ھدف دادیم تشخیص رو الگو دو توانستیم  وقتی کنیم صحبت الگو دو این قیمتی

  

  ...ھستن ای مرحلھ دو ینی کرد تعریف براشون میشھ رو ھدف یا تاپیک دو الگوھا این

  الگو داخل در قیمت تصحیح حرکت اولین اندازه بھ اول حرکت.١

  ھا مثلث مثل..الگو تشکیل نقطع تا قبلی روند اغاز در بازار حرکت میزان اندازه ب دوم ھدف.٢

  

  

  

  نھاییھ ھدف این

  پرچم الگوی
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０.  

 

 مستطیل

   کند ھای نوسان با بده تشکیل رو حنثی روندی و گیرد قرار موازی خط دو بین در قیمت گاه ھر

   می ادامھ قبلی روند جھت رادر حرکت مستطیل این از خروج از پس و گرفتھ شکل مستطیل الگوی

  ھست ھمراه پولبک با گاھا ک شکست از پس مستطیل عرض یا ارتفاع :الگو این ھدف . دھد
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  دادن رخ صعودی و نزولی روند  و د ھر در ک ھستن مستطیل الگوی ھمون ھا این
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  مسطح پرچم الگوی و فاراک سھم

  

  

   الگو اخرین و پرچم الگوی

  پرچم.۴

  : داریم پرچم نوع دو خوب

  flag یا چھارگوش

  pennant یا گوش سھ
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   شبیھ خیلی الگو دو این میشن دیده مرور ب بازار تو و ھستن دھنده ادامھ و مدت کوتاه ھا پرچم این

   اصالح .ھستیم شاھد رو قیمت زدن درجا الگوھا این در میشن گرفتھ نظر در یکسان گاھا و ھمن

   و الگوھا این در ھست قیمت استراحت و  بینین می شکل در ک ھمونطور نداریم خاصی قیمتی

  افتن می اتفاق شارپ حرکت ی بعد معموال

  

  :گوش سھ الگوی

  

   رد ھستد ان اندازه در مثلث با تفاوتش ھست کوچیک مثلث یک صورت ب گوشھ سھ ک پرچمی

   کوچیکھ چون مثلث این گوش سھ پرچم در اما افتھ می اتفاق درونش در قیمت اصالح مثلث الگوی

   دومین قیمتیشون ھدف داشت خواھیم کمتری قیمت اصالح و میشھ متراکم قیمت کوچیکھ ھاش کندل

  ھست تفاوت
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   مثلث در ولی ھست پرچم دستھ اندازه ب مثلث شکست از پس قیمت ھدف مثلثی پرچم الگوی در

  دارن باالیی ھدف بشن داده تشخیص درست اگھ ھا پرچم ھست ھدف ان ارتفاع
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  پرچم الگوی و آکنتور سھم

  

  الگوھا

  جلسھ دوم  

  استاد محمدرضا مینایی

  

  

  بفرمایید رو نظرتون میشھ گذاشتھ کھ تصاویری مورد در

  

  میبینید؟ شکل در الکویی چھ
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  مستطیل.۴.پرچم.٣..کنج.٢... ھا ومثلث١: داشتیم دھنده ادامھ الگوی تا ۴

  )میشھ بندی دستھ ھا پرچم جزء الگو، کم زمان مدت بھ توجھ با(

  

   کندلھا( بارھا اندازه فقط پرچم درالگوی اما ھستیم الگو درون در قیمتی اصالح شاھد مثلث الگوی در

   می نیز آنھا قیمتی ھدف در پرچم و مثلث ازتفاوتھای دیگر یکی.  میشود متراکم قیمت و شده کوچک)

   فلش با( پرچم دستھ اندازه بھ قیمت ھدف شکل، مثلثی ناحیھ از خروج از بعد پرچم الگوی در باشد،

  .است خروج محل از) است شده مشخص

 

  ھست ھم دیگھ الگوی یھ شکل این توی 

   اضالع کنج توی اما است ھمدیگھ عکس اضالع شیب مثلث در شکلشونھ در کنج تفاوت دوستان

  میشھ اطالق ھم مورب ھای مثلث ھا کنج بھ و افقی مثلث ، ھا مثلث بھ دارن جھت ھم شیبی
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  کنج و مثلث داشتیم  الگو نوع دو

  شده شکستھ باال بھ کنج و پایین جھت در مثلث

  

  شکل باال مثلت افزایشی ھست

  

  

  قیمت نزول و  کاھشی مثلثشکل باال 
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   ھستند دھنده ادامھ الگوھای ھا مثلث داره مثبت شیب پایین ضلع و افقی باال ضلع افزایشی، مثلث توی

   ضلع و افقی پایینی ضلع میاد ادامھ در شکلش کھ کاھشی مثلث اما ه شکلشون خاطر بھ نامشون و

  داره منفی شیب باالیی
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   بشھ مشخص بھتر ھم مثلث و کنج تفاوت کھ ذارمگمی دیگھ عکس دوتا
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 اضالع شیب کنج در اما منفی شیب باالیی ضلع و داره مثبت شیب پایینی ضلع ھست مثلث شکل این
  متفاوتھشون شیب منتھا ھست جھت یک در

  

  رونده پایین کنج
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  میشھ شکستھ پایین سمت بھ کھ رونده باال کنج از مثال یھ ھم این

  

  

  ھست شکل این توی مثلث پرچم دوتا
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  رو بیشتری زمان داده رخ نزولی روند تو کھ دومی بھ نسبت افتاده اتفاق صعودی روند در کھ اولی

  مھمھ؟ این آیا ھست بازتر دومی اما ھستن ھم شبیھ زاویھ رظن از دو ھر کرده صرف 

   دومی توی اما شده صرف بیشتری زمان اضالع، زاویھ بودن کمتر دلیل بھ کنید دقت اگھ اولی در

   صرف گیری شکل برای کمتری مدت و رسیده بھم زودتر میشھ باعث کھ دارن بیشتری شیب اضالع

   مستطیل ھم ھستن اعتمادی قابل الگوی ھم و میفتھ اتفاق بازار در بیشتر ھم پرچم الگوی کل در بشھ

  مثلث ھم و

  

  

 

  میدم بھتون نخ سر چندتا

   قیمتی محدوده یک در رنج ھای روند میان بوجود ھا روند طی در کھ ھستن رنجی ھای روند الگوھا

  میدن رخ ھا الگو کھ ھست رنج ھای محدوده این در میکنند نوسان بار چندین
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  کرده حرکت طرف یک از قدرت با بازار دومی توی ولی ھست رنج محدوده یھ اول شکل ببینید

   لیو باشیم، نداشتھ الگو ما دار روند قسمت توی اینکھ نھ میفتن اتفاق رنج ھای محدوده توی الگوھا

   تعبیرشون زمان تا ھست نظر مد بیشتر شکل الگوھا بحث در نیست ما مبحث فعال موضوع اون

  بازاره در تحلیل ارکان از یکی الگو نیست متفاوت
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  زمان -١

  قیمت -٢

  الگو -٣

  حجم -۴

  

  قیمت تحلیل میشن بررسی ھا کندل قدرت، سرعت، سھم، روند اینھا کنار در ھستن اصلی ارکان اینھا

  ...  و ناچی فیبو مقاومتی، و حمایتی ھای تحلیل ھمون قیمتی تحلیل عبارتی بھ زمانی ھای تحلیل و 

  .است
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