
  ..الرحیم الرحمن هللا بسم

  

  ...برگشتی الگوھای

   شامل برگشتی الگوھای حال. دادیم توضیح مثال با را دھنده ادامھ الگوھای قبل ھای جلسھ

   سقف شانھ سرو

   کف شانھ سرو

   سقف دوقلو

   کف دوقلو

   سقف قلو سھ

  کف قلو سھ

  

  :دارن مشترک نکات سری ی برگشتی الگوھای

  : برگشتی درالگوھای مشترک اساسی نکات

  ھست اولیھ روند یک وجود برگشتی ھرالگوی شروع الزمھ -١

  شود شکستھ روند خطوط از یکی کھ است زمانی اکثرا روند ایجادبرگشت برای اخطار اولین -٢

  باشد می ان از بعد تحرکات بودن تر بزرگ دھنده نشان الگو بودن بزرگ -٣

  دارند ھا کف الگوھای بھ نسبت تری بلند نوسان و تر کوتاه زمانی دوره معموال سقف الگوھای -۴

  میکنند صرف شدن تشکیل برای بیشتری زمان و دارند کمتری قیمت تغییرات معموال ھا کف -۵

  .دارد ای العاده فوق اھمیت سقف نقاط در معموال حجم -۶

  

  .ھست ھا شانھ و سر برگشتی الگوی دیم می توضیح ک الگویی اولین

  :شویم آشنا نمودار کلی شمای با تا داریم قصد ابتدا در
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  :سقف شانھ سرو

  کنین دقت زیر شکل بھ

  

  

   یک انتھای در الگو این ، باشد می روند نظریھ از تابعی الگوھا تمام مانند مھم برگشتی الگوی این

  میکند پیدا کاھش بتدریج انتھا در امواج تحرک و جنبش کھ بطوری میگیرد شکل صعودی روند

   سقف از عالمتی ھیچ بدون رود انتظارمی کھ طور ھمان صعودی روند A درنقطھ تصویر بھ توجھ با

   باالی سطوح بھ و یابد می افزایش قیمت افزایش با نیز معامالت حجم. دھد می ادامھ کارخود بھ بودن

   معامالت حجم افزایش با نیز B نقطھ سمت بھ شدن سرازیر ، است طبیعی کامال کھ رسد می جدیدی

   افزایش بھ شروع C نقطھ تا بعد قیمت دوباره. میشود تکمیل چپ سمت شانھ اینجا در ، ھست ھمراه

   کاھش صعودیست روند یک انتھای در پس میکند حرکت سقف تشکیل سمت بھ کم حجم با منتھی

   می شکل الگو این اداره ک ھست اولیھ ھشدار عنوان بھ ولی ندارد خاصی اھمیت خود بخودی حجم

  A سقف از یعنی یابد می ادامھ D نقطھ تا کرد افت C نقطھ از دوباره قیمت وقتی c نقطھ حوالی گیره

  کھ کند عمل حمایت عنوان بھ تواند می قبلی سقف باشید داشتھ خاطر بھ اگر معموال میکند عبور نیز 

   .ھست روند اتمام برای خطر زنگ یک B قبلی پایینی درنقطھ تقریبا A نقطھ کمتراز بھ قیمت رسیدن 

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

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


  .نیست C نقطھ بھ رسیدن بھ قادر ولی رسد می E نقطھ بھ دوباره قیمت افزایشی رالی یک طی

  .ھست قبلی قلھ دو بھ نسبت معامالت حجم کاھش:  E نقطھ در بسیارمھم نکتھ

   با. برن فراتر خود از پیش رالی باالیی ازنقاط ھرکدام صعودی روند ادامھ برای داریم یاد بھ قبل از

   نزولی روند شروع برای ملزومات از نیمی C نقطھ در قبلی قلھ بھ رسیدن در E رالی صعود ناتوانی

  حجم افزایش چپ شانھ در پس .آید می دست بھ میشود نامیده رونده پایین موج اصطالحا راکھ جدید

   c نقطھ در ده می رخ برگشتی و ریزشی الگویی داره ک دونن نمی خیلیا چون داریم رو معامالت 

   معامالت حجم کاھش باز میشھ تر تکمیل الگو داره کم کم ک راست شانھ در و باز میشھ کمتر حجم

  :سقف شانھ سرو الگوی این گردن خط سراغ بریم حاال خوب داریم را

  

  : آن شکست و گردن خط

  

   عموما خط این. میشود نامیده گردن خط کنیم رسم D و B پایینی نقاط زیر در را صافی نسبتا خط اگر

   و نیست صاف یا افقی کامال خط این مواقع بعضی در چھ اگر است مثبت مالیم شیب با رونده باال

   کیفیت کننده تعیین عامل.  میده کاھش رو الگو اعتبار تند شیب.باشد داشتھ تواند می نیز منفی شیب

   مستعد گیم می نشکستھ گردن خط وقتی تا یعنی. است گردن خط قطعی شکست ، شانھ و نمودارسر

   قیمت حال دراین سقف شانھ سرو الگوی تشکیل پتانسیل گیم می یا  تحلیلھا در ھست الگو این

   D رادرنقطھ حمایت خط و است کرده نوسان D و B درنقاط ھا کف بھ مربوط روند خطوط درحوالی

   حجم است آماده رونده پایین ھای موج و نزولی روند یک آغاز برای چیز ھمھ تقریبا و شکستھ

  .یابد افزایش چشمگیری طور بھ باید گردن خط شکست با معامالت
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  نزول روند پولبک ی با گاھا و شکستھ رو قرمز گردن خط ببینین. باشھ، دست دم میارم رو شکل

   چشم حجم افزایش گردن خط شکست از پس دھنده ادامھ الگوھای مثل کنین دقت گیره می پیش رو 

  .داریم گیر

  

  : پولبک یا برگشتی حرکت

  در کھ داشت خواھیم گردن خط بھ پولبک یا برگشتی حرکت یک گردن خط شکست از پس معموال

  . نیست حتمی ھمیشھ البتھ نماید می عمل مقاومت عنوان بھ گردن خط اینجا 

   بررسی و عمل در دید باید اما شدیم اشنا حدودی تا سقف شانھ و سر الگوی با کار اینجای تا خوب

  و بکشیم چالش بھ رو شما تا داریم قصد ؟ نھ یا بکنید شناسایی بخوبی رو الگوھا میتونید ھم چارت

  بخوبی رو تارگت البتھ و گردن خط دقیقا و نمایید بررسی رو خودرو نشده تعدیل چارت تا میخواھیم  

  بدید نمایش خودتون ھای چارت در 
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   داشتھ صعودی روند یک الگو تشکیل از قبل باید کھ کردیم اشاره سقف شانھ و سر الگوی مبحث در

   شکستھ صعودی روند خط کنید دقت اگر .ببینید میتونید وضوح بھ رو صعودی روند خط شما و باشیم

  شده انجام نیز الزم پولبک حتی و شده

   قصد اما شدیم اشنا الگو با اینجا تا خوب.  داشت خواھیم را قیمت افت سر تا گردن خط اندازه بھ و

  : الگو این در کنیم اشاره مھم نکتھ یک بھ داریم

  منفی واگرایی یک شاھد الگو سر و چپ سمت شانھ بین باید الگو این تایید و شناسایی در کنید دقت

  . باشد داشتھ ما برای بیشتری تایید الگو تا باشیم 

   ب .باشد داشتھ واگرایی حتما الگو تایید ی برا کردید مشاھده را الگو این وقت ھر منبعد پس :نکتھ

  ؟داشتیم حجم افزایش کجاھا.. کنین دقت ھست نمودار در ک ھایی جمح

  ...ای اس ار یا دی مک در نداره فرقی سر و چپ شانھ بین
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  : سقف شانھ و سر خالصھ و بندی جمع

   اولیھ صعودی روند یک وجود -١

   میشود دنبال B نزولی حفره بھ نزولی موج یک وبا دارد سنگینتری معامالت حجم چپ شانھ -٢

  C نقطھ ھست ھمراه پایینتری معامالت حجم با کھ آغازمیشود صعود برای دوم رالی -٣

  حفره نقطھ ترین پایین سمت بھ و یابد می ادامھ اول ازقلھ تر پایین یعنی دوم قلھ بعداز کاھش -۴

  D نقطھ میکند حرکت قبلی نزولی 

   قلھ بھ تواند نمی ھرگز و ھست توجھ قابل آن کم معامالت حجم و میشود آغاز E نقطھ سوم رالی -۵

   کند صعود قبلی

   میشود کامل گزدن خط شدن شکستھ با الگو -۶

   این در پس کند می دنبال را نزولی روند درادامھ کھ G نقطھ گردن خط سمت بھ برگشتی حرکت -٧

  .. میشود تشکیل سر یک و شانھ دو الگو
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  .گردن خط شکست صورت در الگو این قیمتی ھدف اینم

  

  

   منفی واگرایی راجب

   پایینتر سقف یھ بقولی و نکنند تایید اونو اندیکاتورھا و بده تشکیل جدید قیمتی سقف یک قیمت ھرگاه

  .گرفت خواھد شکل منفی واگرایی بدند تشکیل

   داشتھ تر پایین سقف مثال دی مک یا ای اس ار در و  باشھ سر از تر پایین باید چپ شانھ یعنی

   دیگر رمھم بسیا الگوی اما باشیم

  :معکوس یا کف سروشانھ

  حالت بھ و میگیرد شکل نزولی روندھای انتھای در منتھی ھست سقف وشانھ سر مانند بھ الگو این

  حفره دو بھ نسبت سر قسمت و است شده تشکیل فرورفتگی یا و مھم نزولی موج سھ از برعکس 

  ھست تر عمیق دیگر 
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  ھست کف دومی و سقف اولی

  

   ضروری نیز گردن خط شدن شکستھ نزولی روند شکست از بعد داریم نزولی روند یک الگو دراین

   درمعامالت  ،حجم ھست معامالت حجم در تفاوت سقف شانھ و سر در تفاوت ترین بزرگ ھست

   میکند بازی مھمتری مراتب بھ نقش معکوس سروشانھ نمودار
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   افتد می اتفاق الگو نخست نیمھ در ھا سقف برای کھ چیزی بسیاربھ ھا کف در معاملھ حجم الگوی

   خط عموما ھست کمتر کمی چپ شانھ بھ سرنسبت قسمت در معاملھ حجم کھ معنی این بھ ھست شبیھ 

   مواقعی در و افقی کامال اوقات برخی اما است رونده پایین نسبتا شیب یک دارای الگو دراین گردن

   خط عنوان بھ گردن خط کھ زمانی ھست مھم گردن خط شیب حجم پس دارد صعودی شیب نادر

  نقطھ( داشت را گردن خط مجدد لمس و اندک نزول یک انتظار توان می میشود شکستھ مھم مقاومت

g  (حرکت حمایت خط این کھ صورتی در کند می عمل حمایتی خط یک عنوان بھ اکنون چراکھ  

   خط باشد داشتھ صعود الگو این ھدف نقطھ تا قیمت کھ داشت انتظار توان می نماید متوقف را نزولی 

  .داریم پولبکی گاھا و ھست حمایت نقش در شکست از پس گردن

  تا قیمت کھ داشت انتظار توان می نماید متوقف را نزولی حرکت حمایت خط این کھ صورتی در

  باشد داشتھ صعود الگو این ھدف نقطھ 
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  !ھدف؟ اما و

  ھا شانھ و سر در کنین دقت معامالت حجم ب

   افزایش بخاطر میشھ بیشتر حجم راست سمت شانھ افقی گاھا و نزولی کنین دقت گردن خط شیب ب

   الگوی در کھ جور ھمون خرید بھ شروع و میکنند شناسایی رو الگو این تحلیلگران چون ھست تقاضا

  میشین خارج و ھست سقف الگوی مستعد فھمین می تحلیلگر شمای سقف شانھ و سر

   و چپ شانھ بین شده تشکیل مثبت واگرایی الگو تایید برای کنید دقت دوباره کف شانھ و سر در :نکتھ

   منطقھ و  ببینید الگو تشکیل مرحلھ در دقیقا رو معامالت حجم.  بود خواھد الگو تاییدیھ الگو سر

   سروشانھ والگو کند عبورمی راست درشانھ گردن ازخط قیمت کھ زمانی الگو گردن خط و شکست

   سقف سروشانھ درنمودار. برگردند گردن خط شکست از قبل سطوح بھ نباید ھا قیمت میشود تکمیل

   خط باالی بھ قیمت بازگشت ھرگونھ گردد آغاز نزولی روند و کنند عبور گردن ازخط ھا قیمت ھرگاه

  میشود گفتھ حالت ودراین بوده اشتباه اولیھ اخطار اینکھ بر مبنی است شدیدی اخطار جرات بھ گردن

   خارج کالسیک ھای سروشانھ ازحالت الگوھا گونھ این. است رفتھ ازدست ھا سروشانھ الگوی 

  .دھند می ادامھ خودرا اصلی روند قیمت اوقات از خیلی در ولی میشوند

   اولیھ نزولی و صعودی روند یک ترتیب بھ باید کف و سقف سروشانھ الگوی تشکیل از قبل ھمواره

   گاھی نباشد فراھم شرایط اگراین.  بیفتد اتفاق قیمت بازگشت الگوھا این تشکیل تابا باشد داشتھ وجود

  .  نمایند می عمل دھنده ادامھ الگوھای ھمانند الگوھا این اوقات

   یک درانتھای کف سروشانھ والگوی نزولی روند انتھای در سقف سروشانھ الگوی تشکیل مثال برای

  ھا شانھ مناطق در معموال حجم. میشود غالب روند درجھت قیمت حرکت تداوم موجب روندصعودی

   خط شکست منتظر چون راست سمت شانھ در اما) ور ھا شکل تمام ببینین( میشھ زیاد ھا الگو سر و 

  .!ھست معامالت حجم افزایش انتظار ھستیم گردن
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   الگوی سروشانھ الگوی کھ صورتی در میشن محسوب دھنده ادامھ وھایلگا جزو آخر تصویر دو این

   صعودی روند یک ترتیب بھ باید کف و سقف سروشانھ الگوی تشکیل از قبل ھمواره میباشد برگشتی

   شرایط اگراین بیفتد اتفاق قیمت بازگشت الگوھا این تشکیل با تا باشد داشتھ وجود  اولیھ نزولی و

  .  نمایند می عمل دھنده ادامھ الگوھای ھمانند الگوھا این اوقات گاھی نباشد فراھم

   یک درانتھای کف سروشانھ والگوی نزولی روند انتھای در سقف سروشانھ الگوی تشکیل مثال برای

  . میشود غالب روند درجھت قیمت حرکت تداوم موجب صعودی روند
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Mohammadreza Minaei   

  توی و فرمودند، یوسفی خانم کھ ھمونطور باشند ھم دھنده ادامھ میتونند شانھ و سر الگوھای مورد در

   سقف کھ بگیرید نظر در مستطیلی الگوھای اینھارو میتونید شما واقع در ھست مشخص ھم اشکال 

  .اومده پایین کمی سومی کف یا و رفتھ باالتر یکم دومی
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