
  الرحیم الرحمن هللا بسم

  

  

  زدیم مثال و گفتیم را سروشانھ برگشتی الگوھای و دھنده ادامھ الگوھای پیش جلسھ دو در

  :کشید خواھیم بحث ب ادامھ در کھ ماند قلو دو کف و سقف الگوی

  ھشدار گران معاملھ بھ و میشود تشکیل نزولی و صعودی روندھای انتھای در نیز الگوھا این

   بیشترین سروشانھ بعدازالگوی تقریبا الگو این. شد خواھد معکوس روند بزودی کھ دھد می 

   شکل زمانی الگوھا این باشد می ساده معموال نیز آن تشخیص و دارد  نمودارھا در را تکرار

   بنابراین کند عبور آنھا از نتواند ولی برسد حما یا مقاومت ترازھای بھ دوبار قیمت کھ میگیرد

  .گویند می نیز قلھ دو یا دودره الگوی آنھا بھ کھ گردد می تشکیل دره دو یا دوقلھ درآنھا

  

  :برگشتی الگوھای

   محدوده یک در و داشت نخواھد ادامھ ابد تا گیرند می شکل بازار در کھ روندھایی است بدیھی -

   صعودی روند یعنی بدھد روند تغییر بخواھد قیمت اینکھ از قبل اما داد، خواھند مسیر تغییر قیمتی

  و چارت در خاصی الگوھای و اشکال شود، تبدیل صعودی روند بھ نزولی روند و نزولی روند بھ

   الگوھای را الگوھا این. آیند می حساب بھ برگشت اخطار عنوان بھ کھ گیرد می شکل قیمت نمودار 

   در. دھند خاتمھ خود کار بھ الگوھا این از یکی با روندھا رود می انتظار ھمواره.گویند می برگشتی

  .گذاشتم یاداوری برای کھ بود قبل مبحث در این .پردازیم می الگوھا این بررسی و معرفی بھ ادامھ

  

  :قلو دو سقف الگوی

   شرط یک واقع در ماند می ناکام جدید سقف ساختن از صعود روند یک انتھای در قیمت کھ ھنگامی

   صعود برای بازار قدرت و تمایل عدم از نشان و رفتھ سوال زیر) باالتر سقف تشکیل( صعودی روند

  فروش بازاربرای قدرت و تمایل شود می شکستھ حمایتی سطح آخرین کھ ھنگامی و دارد قیمت بیشتر

   این ھدف. باشد خرید معاملھ بستن یا فروش معاملھ فرصت یک تواند می کھ کند می نمایان را  
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  .ازھم موازی خط دو فاصلھ با است برابر الگو

  

  

  دوقلو کف الگوھای

  

  

   با و گیرد می شکل نزولی روند یک انتھای در است دوقلو سقف الگوی برعکس دقیقا الگو این

  .مقاومت سطح آخرین شکست

   کمی با ھست ممکن و باشند شارپ بسیار قلو دو ھای سقف نیست قرار کھ کنید توجھ نکتھ یک بھ
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  :کنید مشاھده انرا نمونھ میتوانید زیر تصویر در کھ بگیرد شکل الگو این نوسانات

  

  

  

   متوالی قلھ دو الگو دراین میکنید مشاھده نیز باال درتصویر و است مشخص آن نام از کھ ھمانگونھ

   عمل نیز حمایت خط عنوان بھ کھ میکنید مشاھده نیز را گردن خط. دارد وجود ارتفاع ھم تقریبا

   گیری اندازه تکنیک .میباشد قدرتمند ھم خیلی و میشود مقاومتی خط بھ تبدیل شکست بعداز کھ میکند

   اندازه گردن خط تا باالیی نقطھ از الگو ارتفاع نحوکھ این بھ میباشد مشخص کامال نیز الگو ھدف

   ھمین برعکس. بود خواھد دوقلو سقف ی الگو قیمتی ھدف گردن خط از میزان ھمان بھ و گیری

  .است حاکم کف دوقولوی برای

  کجاست؟ ضرر حد باال شکل در

   اون زیر بیاد اگھ ک ھست گردن خط خود حدضرر باشیم کرده خرید و باشیم گردن خط باالی اگھ

    باید و ھستند فروش اشباع منطقھ در اندیکاتورھا میرسیم اول تارگت بھ وقتی پس فروخت باید خط

   خط شکست ھنگام در دیگر الگوھای تمام مانند خوب .کنیم پیدا رو ضرر حد بتونیم گذشتھ اساس بر

  .باشد داشتھ میتواند گردن خط سمت بھ برگشتی قیمتی نمودار گردن،

  : قلو سھ ھای کف و ھا سقف
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   و سر الگوی بھ شبیھ بسیار نیست، شایع چندان ولی است بازگشتی الگوی قلو،یک سھ سقف الگوھای

   رنج یک در سھ ھر و رود فراتر ھا شانھ از نمیتواند سر نقطھ کھ تفاوت این با میباشد، سقف شانھ

   داشتھ باید محسوسی کاھش اول قلھ بھ نسبت سوم قلھ بھ شدن نزدیک با معامالت حجم .میمانند باقی

   تا وسط قلھ بین ارتفاع ھستیم، متصور شانھ و سر الگوی مانند الگو این برای کھ ھدفی حداقل .باشد

  ...میکنیم محاسبھ پایین سمت بھ گردن خط شدن شکستھ نقطھ از را گردن خط

  

  

  ھست مشخص شکل در ان پولبک و قلو سھ سقف

  

  : قلو سھ سقف با ان ھای تفاوت و دوقلو سقف بھ باشیم داشتھ نگاھی دوباره

  از و میشود تشکیل قلھ دو از قلھ سھ جای بھ کھ تفاوت این با ولی قلو سھ سقف مانند نیز دوقلو سقف

   گردن خط بھ بازگشت و قیمتی، ھدف محاسبھ ھا، قلھ در حجم نسبت است، برخوردار بیشتری رواج 

  میباشد قلو سھ سقف الگوی بھ شبیھ کامال
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  باشد می باال حالت برعکس منتھی میباشد سقف قلو سھ مشابھ دقیقا کف قلو سھ الگوی

   بنا الگو ارتفاع برپایھ آن اساس و باشد می سروشانھ الگوی مشابھ درست قیمت اھداف محاسبھ نحوه

   یا و ینترینپای یا و تاباالترین شکست نقاط فاصلھ اندازه بھ حداقل معموال ھا قیمت.  است شده نھاده

  .کنند می تغییر الگو ارتفاع اندازه بھ حداکثر

   می زیرا نیست انتظار از دور شکست نقطھ بھ برگشتی حرکت افتد می اتفاق شکست یک کھ ھربار

  .باشند می سروشانھ الگوھای از خاصی حالت قلو سھ ھای کف و ھا سقف الگوھای گفت توان
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   یا صعودی روند یک ترتیب بھ باید گانھ سھ یا قلو سھ کف یا سقف الگوی تشکیل از قبل ھمواره

   فراھم شرایط اگراین افتد اتفاق قیمت بازگشت الگوھا این تشکیل تابا باشد داشتھ وجود اولیھ نزولی

   آنھا بھ ادامھ در کھ نمایند می عمل دھنده ادامھ الگوھای ھمانند الگوھا این اوقات گاھی در نباشد

  . پرداخت خواھیم

  

  :شکست مفھوم

   بھترین از یکی شده گفتھ و کردیم مطرح را روند خط و مقاومت و حمایت سطوح مفاھیم تاکنون

  سطوح این شکست گاھی اما. شود می ایجاد سطوح این محدوده در بازار در معامالتی ھای فرصت

   شکست با بتوانیم اینکھ برای. کند می فراھم گران معاملھ برای را مناسبی معامالتی ھای فرصت نیز 

   دچار را ما بازار نویزھای تا شویم آشنا استاندار شکست با باید ابتدا شویم معاملھ وارد سطوح این

  .نکند اشتباه

  

  :استاندارد شکست یک شرایط

  . شود ور حملھ موردنظر سطح بھ باید قیمت -١

  .باشد تندتر خود ماقبل موج از شود می شکستھ سطح یک آن با کھ موجی است بھتر -٢

  .بگیرد صورت باال معامالت باحجم باید سطح یک شکست -٣

   مینور و بزرگ ھای موج یعنی ماژور (.باشد کم ھم از آخر متوالی ماژور دو فاصلھ است بھتر -۴

  )کوچک ھای موج یعنی
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  .شود شکستھ قدرتمند کندل یک با باید سطوح -۵

  .کند تثبیت را وخود شود بستھ موردنظر سطح پشت باید قیمت سطح یک شکست از بعد -۶

   بھ کھ دھد می قرار آزمایش مورد را سطح آن دیگر بار یک قیمت سطح ھر شکست از بعد معموال -٧

  .گویند می RETEST یا بک پول آن

   قیمتی الگو یک تواند می محرک این. بشکند را نظر مورد سطح محرک یک با قیمت است بھتر -٨

  .باشد اندیکاتور با واگرایی مانند اندیکاتوری الگوی یک یا باشد برگشتی الگوھای مانند

   شرایط است بھتر الگوھا تکمیل برای سطوح شکست ھنگام شده مطرح تاکنون کھ الگوھایی کلیھ -٩

  باشند داشتھ را باال

  

  

  

  

   شکل دو ھر در ک احتمالی ھای پولبک و.. بینین می اول شکل در را ھا حمایت و ھا شکست

  ھست مشخص
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   با باید شکست این شد بازار جاری روند عکس جھت در معاملھ وارد توان می روند خط شکست با

  :باشد ھمراه زیر شرایط از یکی

  صعودی روند در جدید سقف تشکیل عدم 

  

  زده؟ الگویی ھچد ، ببینی رو خودرو نمودار

  

  

  است شده نجاما دقیق نیز نظر مورد پولبک و شده شکستھ صعودی روند خط نمودار

  

   شد چون گذاشتھ شکست مفھوم برای بیشتر ولی باشھ سقف شانھ و سر تونھ می گرفتھ شکل الگویی

  ھست تند شیبش
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  !ھست؟ لگویی چ این :میزنیم مثالی

  

  

  

   روند بینین می ک طور ھمون ھست دھنده ادامھ الگوی حکم در ک ھست کف سروشانھ الگو این

  میگیره شکل نزولی روند یک درانتھای معکوس شانھ سرو برگشتی الگوی پس یافتھ ادامھ صعودی

   محسوب دھنده ادامھ الگوھای جزو نتیجھ در و گرفتھ شکل صعودی روند انتھای در الگو این اما

   ھست برگشتی الگوھای جزو ھست قیمتی برگشت ھای نشانھ از شانھ سرو الگوی واقع در میشھ

 .دبینی می شکل درکھ  بگیره پایان زمانی مقاطع در سھم اصالح شده باعث کھ گفت شھ می
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