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آشنایی با حرکات قیمت

“لیٕت ٞا ت ٝر٘ٚذ فؼّی خٛد ادأٔ ٝی دٙٞذ تا زٔا٘ی و ٝػٛأُ
تازدار٘ذ ٜحروت،آٟ٘ا را ٔتٛلف وٙٙذ”.

3

تحث حروات لیٕت را تا ایٗ ٘ىت ٝؼرٚع وردیٓ و ٝلیٕت ػالل ٝتٝ
حفظ ر٘ٚذ ٔٛخٛد دارد ٍٔر ایٙى ٝتحت تاثیر ػأُ تازدار٘ذ ٜخارخی
(اخثار  ٚرٚیذادٞای ظیاظی،التصادی  )...ٚر٘ٚذ لثّی ٔتٛلف ؼذٚ ٜ
ر٘ٚذ خذیذی ؼىُ تٍیرد.
ترای ؼرٚع ایٗ ٔماِ ٝتٟتر ٞعتػ ؤ ٝا ر٘ٚذ ر ٚتؼریف وٙیٓ:
تثٙیذ دٚظتاٖ ٔا وال ظٛ٘ ٝع ر٘ٚذ داریٓ:
-1ر٘ٚذ صؼٛدی
-3ر٘ٚذ ٘سِٚی
-3ر٘ٚذ ظایذ (وا٘اَ یا ر٘ح)
تعریف روند صعودی  :ت ٝر٘ٚذی ٌفتٔ ٝی ؼٛد و ٝدر آٖ ظمف تاالی
ظمف لثّی خٛد  ٚوف  ٓٞتاالی وف لثّی خٛد ؼىُ تٍیرد(.ؼىُ )1
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ؼىُ ( 1ر٘ٚذ صؼٛدی)
روند نسولی:
تر ػىط ر٘ٚذ صؼٛدی اظت یؼٙی در آٖ ظمف پاییٗ لّ ٝلثّی اظت ٚ
وف  ٓٞپاییٗ لّ ٝلثّی (ؼىُ )3

ؼىُ ( 3ر٘ٚذ ٘سِٚی)
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روند رنج (ساید  ،کانال)
ت ٝر٘ٚذی و ٝ٘ ٝصؼٛدی تاؼذ ٘٘ ٝسِٚی ر٘ٚذ ر٘ح ٔی ٌٛیٙذٔ .ؼٕٛال
ر٘ٚذ ر٘ح تؼذ از یه ر٘ٚذ (صؼٛدی یا ٘سِٚی ) تؽىیُ ٔیؼٛد .ایٗ ر٘ٚذ
ت ٝاؼىاَ ٔختّفی دیذٔ ٜیؽٛد ٔ .ثُ اٍِٛی ٔعتغیُٔ،ثّث ( .....ٚؼىُ
)3

ؼىُ (3ر٘ٚذ ر٘ح)
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پیوت ها:

ت٘ ٝماط چرخػ تازار پیٛت یا ظٛییٌ ًٙفتٔ ٝیؽٛدٔ .ا دٛ٘ٚع پیٛت
داریٓ .
در تؼریف والظیه  ٚلذیٕی تر پیٛت ٌفت ٝؼذ ٜوٞ ٝر ٘فغ ٝای و ٝدر
آٖ لیٕت چرخیذ ٜتاؼذ  ٚظ ٝوٙذَ در راظتای خٟت آٖ زد ٜتاؼذ
اصغالحا پیٛت ٌفتٔ ٝی ؼٛد(.ؼىُ )7

ؼىُ 7
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را ٜدیٍر تؽخیص پیٛت ٞا اتسار فیث٘ٛاچی اظت .در ایٗ تؼریف آٔذٜ
اظت وٞ ٝر ٘مغ ٝای و 38 ٝدرصذ فیث٘ٛاچی اصالح ورد ٜتاؼذ
اصغالحا پیٛت اظت( .ؼىُ )5
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رأ ٜرظ ْٛدیٍری وٚ ٝخٛد دارد اظتفاد ٜاز فازٞای اظیالتٛر ٞای
تىٙیىاِی ٔا٘ٙذ (ٔ )... ٚ MACD ،Awesome Oscillatorی تاؼذ
و ٝتا تغییر فاز آٟ٘ا ٔیتٛاٖ پیٛت ٞا را تؽخیص داد(.ؼىُ )6
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راٞ ٜای دیٍر  ٓٞاظیالتٛر زیٍساي اظت و ٝدر ؼىُ زیر ٘ؽاٖ داد ٜؼذ٘ذ:

پیٛت یاتی تا ا٘ذیىاتٛر زیٍساي
اِثت ٝاٌر تذ٘ثاَ پیٛت ٞای ٔاشٚر ٞعتیذ تایذ تٙظیٕات ا٘ذیىاتٛر زیٍساي را
ٔثُ ؼىُ زیر ا٘داْ دٞیذ.
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حمایت و مقاومت:
اٌر تخٛاْ خیّی ظاد ٜت ٝؼٕا حٕایت ٔ ٚمأٚت را تٛضیح تذْ ایٙدٛری
ٞعتػ و ٝاٌر لیٕت تاالی یه پیٛت تاؼذ آٖ پیٛت ترای لیٕت حٕایت ٚ
اٌر لیٕت پاییٗ تر از پیٛت تاؼذ ت ٝآٖ پیٛت ٔمأٚت ٔی ٌٛیٙذ.
ٔا٘ٙذ ؼىُ زیر:

ٔثُ تاال ایٗ را  ٓٞتٛضیح ٔیذٞذ و ٝاٌر لیٕت یه ٔمأٚت را تؽىٙذ از آٖ تٝ
تؼذ آٖ ٔمأٚت ٘مػ حٕایت را ایفا ٔیىٙذ.
رور ایٗ ٘ىت ٓٞ ٝایٙدا ٔفیذ خٛاٞذ تٛد و ٝدٚظتاٖ تٛخ ٝتىٙٙذ و ٝحٕایت ٚ
ٔمأٚت یه لیٕت یا یه خظ صاف ٘یعتٙذ  ٚتصٛرت ٔحذٚد ٜػُٕ ٔیىٙٙذ
و ٝتذظت آٚردٖ ایٗ ٔحذٚد٘ ٜىت ٝوّیذی در تفعیر حروات لیٕت ٔی تاؼذ.
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ٔحذٚد ٜحٕایت ٔ ٚمأٚت ٔیتٛا٘ذ چؽٕی ا٘تخاب ؼٛد یا تا رٚغ ٞایی ٔثُ
اظتفاد ٜاز ا٘ذیىاتٛر  Atrیا ٌاْ ٞای حروتی ِٚی ٔٗ خٛدْ چ ٖٛزیاد
ا٘ذیىاتٛرٞا ر ٚدٚظت ٘ذارْ چؽٕی ایٗ ٔحذٚدٞ ٜا رٔ ٚیىؽٓ!!!.
حاال و٘ ٝىات ظاد ٚ ٜاتتذایی رٌ ٚفتیٓ تریٓ ظراؽ تحث اصّی حروات لیٕت یا
پرایط اوؽٗ
تثٙیذ دٚظتاٖ در تحث پرایط اوؽٗ ٔا تایذ ٔٛارد زیر را تا ٚظٛاض ا٘داْ تذیٓ:
 -1لیٕت  :آیا لیٕت در ٔحذٚدٞ ٜای حٕایتی یا ٔمأٚتی لرار دارد یا خیر؟
حتٕا ایٗ حرف ر ٚؼٕا زیاد ؼٙیذیذ و ٝتٕاْ ٔؼأٌّ ٝر ٞا ٔیٍٗ  :تایذ
وف تخریٓ یا ظمف تفرٚؼیٓ پط تحث ا َٚای ٝٙو ٝلیٕت ودا ٞعت
آیا خای ٔٙاظثی ٞعت یا خیر؟
 -3ر٘ٚذ :آیا ر٘ٚذ صؼٛدی ٞعت یا خیر؟ ودای تازار ٞعتیٓ .در ٔٛرد ر٘ٚذ
تغٛر ٔفصُ تٛضیح خٛاٞیٓ داد.
 -3اٍِٞٛای تازار
 -7اٍِٛی وٙذَ
حاال ت ٝتٛضیح ٔٛارد فٛق ٔیپردازیٓ:
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روند:
ر٘ٚذ ر ٚلثّتر تاٞات ٖٛصحثتػ ر ٚوردیٓ  ٚتؼریفػ رٌ ٚفتیٓ .چ ٖٛزیاد تا
ر٘ٚذ  ٚر٘ٚذ ؼٙاظی وار داریٓ تازْ ٔیٍیٓ :ر٘ٚذ صؼٛدی ت ٝر٘ٚذی ٔیٍٗ و ٝدر
آٖ ظمف تاالی ظمف لثُ از خٛدغ تاؼذ  ٚوف  ٓٞتاالتر از وف لثّی خٛدغ
تاؼذ .أا ر٘ٚذ وی تٕٔ ْٛیؽٝ؟
چٙذ تىٙیه ٚخٛد دارد.
 -1ؼىعت خظ ر٘ٚذ :خظ ر٘ٚذ در ر٘ٚذ صؼٛدی خغی ٞعتػ و ٝوفٟا رٚ
تٚ ٟٓصُ ٔیى .ٝٙیٔ ٝماِ ٓٞ ٝت ٛوا٘إِٞ ٖٛعت و ٝا٘ٛاع خظ ر٘ٚذ خٛب
رٛ٘ ٚؼت . ٝؼىعت خظ ر٘ٚذ اِٚیٗ ٘ؽا٘ ٝاز تٕ ْٛؼذٖ ر٘ٚذ ٞعتػ أا
وافی ٘یعت ترای ایٙى ٝتذ٘ٚیٓ ر٘ٚذ تٕ ْٛؼذ ٜیا ٘.ٝ
تٔ ٝثاَ زیر دلت وٙیذ:
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حاال تازار ر ٚیىٓ خّ ٛتر ٔیثریٓ تا تثیٙیٓ چی ٔیؽ:ٝ

تازار تؼذ از ایٙى ٝخظ ر٘ٚذغ ر ٚؼىعت یىٓ پاییٗ رفت  ٚترٌؽت
حاال و ٝتا خظ ر٘ٚذ ٕ٘یؽ ٝوأُ ٌفتػ و ٝر٘ٚذ وی تٕٔ ْٛیؽ ٝچىار تایذ
ورد؟
ترای پاظخ ت ٝایٗ ظٛاَ لعٕت د ْٚر ٚتثیٙیذ:
 -3ؼىعتٗ وف در ر٘ٚذ صؼٛدی  ٚظمف در ر٘ٚذ ٘سِٚی
تثیٙیذ پایاٖ یه ر٘ٚذ صؼٛدی در تؼریف خٛد ر٘ٚذ آٔذ ٜاظت .ظمف تاالی
ظمف  ٚوف تاالی وف .در ر٘ٚذ صؼٛدی ٔا ترای رظٓ خظ ر٘ٚذ از وف ٞا
اظتفادٔ ٜیىٙیٓ  ٚایٗ ٘ؽاٖ از إٞیت وف ٞا در ر٘ٚذ صؼٛدی دار .ٜپط
ٞرٚلت یه وف ت ٛر٘ٚذ صؼٛدی یا یه ظمف ت ٛر٘ٚذ ٘سِٚی ؼىعت ایٗ ٘ؽا٘ٝ
اتٕاْ ر٘ٚذ .تٔ ٛثاَ تاال  ٓٞچ ٖٛوفی ٘ؽىعت ٝر٘ٚذ ٛٙٞز تٕ٘ ْٛؽذ ٜتٛد.
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ٔثال ٕ٘ٛدار ظٟاْ فّٕی ر ٚتثیٙیذ.

ٚلتی ایٗ وف ؼىعت ٝایٗ ٘ؽا٘ ٝای از اتٕاْ ر٘ٚذ صؼٛدی ٚ ٝاحتٕاال ی ٝراِی
٘سِٚی ؼرٚع ٔیؽ ٝو ٝایٗ وف رٔ ٓٞ ٚیؽى.ٝ٘ٛ
تساریذ یىٓ ٕ٘ٛدار ر ٚت ٝخّ ٛتثریٓ:
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پط ر٘ٚذ ر ٚایٙدٛری تؼریف ٔیىٙیٓ و ٝتا زٔا٘ی و ٝوف لثّی در ر٘ٚذ
صؼٛدی( ظمف لثّی در ر٘ٚذ ٘سِٚی) ٘ؽىعت ٝاظت ٔا ت ٝد٘ثاَ پٛزیؽٗ ٞای
تای در ٕ٘ٛدار ٞعتیٓ.
حاال ٕٛ٘ ٖٕٛٞدار فّٕی ر ٚد٘ثاَ ٔیىٙیٓ تا تثیٙیٓ تؼذغ چی ٔیؽ:ٝ

ایٙدا ایٙثار ظمف لثّی ر ٚؼى٘ٛذ  ٚ ٚتازار ٘ؽٞ ٝ٘ٛایی ٘ؽ ٖٛداد و ٝر٘ٚذ
٘سِٚی تٕ ْٛؼذٔ ٚ ٜا ٔیت٘ٛیٓ ت ٝخریذ فىر وٙیٓ.
حاال خّٔ ٛیریٓ تا تثیٙیٓ چ ٝاتفالی افتاد:
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تٔ ٛثاَ تاال ی٘ ٝىتٔ ٝیٕ ٚ ٝ٘ٛا ٖٚای:ٝٙ
حروت لیٕت تصٛرت ٔٛج ٞعت  ٚلیٕت ٔیت ٝ٘ٛت ٛتایٓ تاال ٔثال ر ٚفرٚغ
تاؼ ٚ ٝت ٛتایٓ پاییٗ ر ٚخریذ .ت ٝػثارت دیٍ ٝر٘ٚذ لیٕت تعتٍی وأُ ت ٝدیذ
ٔؼأٌّ ٝر دارٔ ٚ ٜیتٞ ٝ٘ٛروعی ت ٛتایٓ ٞای ٔختّف یه ر٘ٚذ ر ٚتؽخیص
تذ .ٜایٗ ٘ىت ٝدرظتِٚ ٝی ی ٝلا٘ٔ ٖٛفیذ ت ٛپرایط اوؽٗ ٞعت ؤ ٝیٍ ٝتٛ
ر٘ٚذ تایٓ تّٙذ تر ٔؼأّ ٝوٗ.
تؼضی از ٔؼأٌّ ٝرا ترای ایٙى ٝر٘ٚذ ر ٚراحتتر تؽخیص تذٖ از ا٘ذیىاتٛر
( Dailyboxو ٝداخُ وا٘اَ ٔٛخٛد ٞعتػ) اظتفادٔ ٜیى.ٗٙ
أیذاٚرْ ت٘ٛعت ٝتاؼٓ ر٘ٚذ ر ٚترات ٖٛخٛب تٛضیح داد ٜتاؼٓ.
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الگوهای بازار
 -1الگوی کانال
اٍِٛی وا٘اَ اٍِٛیی ٞعتػ و ٝلیٕت تؼذ از یه راِی تؽىیُ ٔیذ ٚ ٜاٍِٛی
تعیار خٛتی ٚ ٝفّعفػ ای ٝٙو ٝلیٕت تؼذ از ی ٝراِی داخُ یه وا٘اَ ٔیؽ.ٝ
حاال ایٗ وا٘اَ ٔیت ٝ٘ٛت ٝصٛرت دٚتا خظ صاف در وف ظمف (ؼىُ  )7تؽٛد..

اٍِٛی
(ؼىُ  )7اٍِٛی وا٘اَ تصٛرت ؼٕاتیه
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٘ىت ٝایٙى ٝتا ایٙى ٝایٗ اٍِ ٛادأ ٝدٙٞذٞ ٜعت ِٚی اٌر لیٕت یه وف رٚ
تؽىٔ ٝٙی ٝ٘ٛترٌؽتی  ٓٞتاؼ.ٝ
حاال تریٓ ت ٛتازار د٘ثاَ ایٗ اٍِٛ
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ت ٛایٗ ؼىُ لیٕت پط از ی ٝراِی ٚارد یه وا٘اَ ؼذ ٜوٚ ٝلتی از اٖٚ
وا٘اَ خارج ؼذ ٜترای خریذ ٔٙاظث.ٝ
ت ٛتازار تٛرض ایراٖ اٌر لیٕت ت ٛوف تازار وا٘اَ تؽىیُ تذ ٚ ٜتؼذ از اٖٚ
خارج تؽ ٝظٔ ٟٓعتؼذ خریذ ٔیؽ.ٝ
ٔثُ ؼىُ صفح ٝتؼذ
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الگوی سرو شانه
اٍِٛی تؼذی و ٝیه اٍِٛی لٛی ت ٛتازار ٞعت اٍِٛی ظر ٚؼا٘ٞ ٝعتػ.
(ؼىُ )8

ؼىُ  8اٍِٛی ظر  ٚؼا٘ٝ
ٕٞا٘غٛر و ٝدر ؼىُ ٔیثیٙیذ ؼىُ اٍِٛی ظر ٚؼا٘ ٝت ٝصٛرت ظ ٝلّٝ
ٞعت و ٝلّٚ ٝظظ (ظر) تایذ تاالی د ٚلّ ٝدیٍر تاؼذ.
ایٗ اٍِ ٛیه اٍِٛی اِیٛتی ٞعت و ٝتٛضیحػ  ٓٞایٙدٛریٞ ٝعتػ وٝ
لیٕت پط از یه راِی ٚارد ٔٛج اصالحی ؼذ ٜاظت ( أٛاج اصالحی ،A
)C ،B
ٚلتی ٔا ایٗ اٍِ ٛر ٚدیذیٓ  ٚتؽخیص دادیٓ خظ ٌردٖ رٔ ٚغاتك ؼىُ
ٔیىؽیٓ ( از پاییٗ تریٗ لیٕت )
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ٔؼٕٛال تارٌت لیٕتی اٍِٛی ظرٚؼا٘ ٝت ٝا٘ذاز ٜػٕك ظر تا خظ ٌردٖ
ٔیثاؼذ.
ایٗ اٍِ ٛاز اٍِٞٛای ٔ ٟٓتازار ٞعتػ و ٝتعیار وارتردی ٚ ٝیىی از ٔؼأّٝ
ٞای ٔٛرد ػالل ٝخٛدْ ٞعتػ.
اِثت ٝت ٛتازار تٛرض ایراٖ تایذ د٘ثاَ ایٗ اٍِ ٛت ٛوف تاؼیذ.
تٔ ٝثاَ ٞاغ و ٝدر ادأ ٝأٚذ ٜدلت وٙیذ:
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در ٔٛرد اٍِٛی ظرٚؼا٘ ٝرور ایٗ ٘ىتٔ ٝفیذ اظت و ٝاٌر لیٕت خظ ٌردٖ
ر٘ ٚؽىٔ ٝ٘ٛیت ٝ٘ٛتا  ٖٕٛٞتارٌت ػٕك ظر تا خظ ٌردٖ در خٟت ظر
حروت تى ٚ ٝٙدِیّػ  ٖٕٛٞ ٓٞأٛاج اِیٛت ٞعتػ و ٝاحتٕاال اٛٔ ٖٚج
اصالحی تٕ ْٛؼذ ٜاظت.
حاال ٔثاَ ایٗ حاِت
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الگوی مثلث
اٍِٛی ٔثّث یىی از اٍِٞٛای ٔ ٕٟٝتازار .ٜایٗ اٍِٚ ٛلتی تٛخٛد ٔیاد و ٝتازار
ر٘ح ٔیؽ ٚ ٝتٟػ ٔیٍٗ و ٝتازار اصالحا ت ٛوٙدٔ .ٝؼٕٛال  ٓٞاز ٞروذ ْٚاز
اضالػػ و ٝتؽى ٝٙتازار ت ٖٕٛٞ ٝظٕت ٔیرٔ .ٜثّث یىی از اٍِٞٛای
اصالحی در أٛاج اصالحی اظت (اٍِٛی اصالحی  )abcdeو ٗٔ ٝت ٛایٗ
ٔمإِ٘ ٝی خٛاْ و ٝا٘ٛاػؽ ٛتٍٓ فمظ ایٗ  ٚتذ٘ٚیٗ و ٝاٌر ترای لیٕت دٚتا
خظ ر٘ٚذ تىؽیٓ و ٝایٗ دٚتا خظ در راظتای ٘ ٓٞثاؼٗ اٍِٛی ٔثّث داریٓ.
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اٍِٛی ظمف دٚلّ ٚ ٛوف دٚلّٛ
اٍِٛی ظمف دٚلّ ٓٞ ٛی ٝاٍِٛی خٛب در تازار ٞعتػ ؤ ٝؼٕٛال تؼذ از
ظرٚؼا٘ ٝتیؽتریٗ تىرار را در ٕ٘ٛدار ٞا دارد  ٚاز  ٟٓٔ ٕٝٞتر ایٙى ٝتؽخصیػ
ظاد ٜاظت.
ٔؼٕٛال  ٓٞتارٌت ظمف  ٚوف دٚلٕٞ ِٛٛا٘ٙذ اٍِٛی ظر ٚؼا٘ ٝاظت .ت ٝؼىُ
زیر دلت وٙیذ:
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تثیٙیذ ت ٛایٗ اٍِ ٛتا ٚلتی و ٝوف ٘ Bؽىعتٕ٘ ٝیؽٌ ٝفت و ٝاٍِٛی ظمف
دٚلّ ٛداریٓ .اٍِٛی وف دٚلّٔ ٛؼٕٛال ت ٛوف تازار تایذ تؽىیُ تؽ ٚ ٝاٍِ ٛظمف
دٚلّ ٛت ٛظمف تازار.
أا یٛ٘ ٝع دیٍ ٝای  ٓٞاز وف  ٚظمف دٚلّ ٛداریٓ و ٝت ٛر٘ٚذ ؼىُ ٔیٍیرٖ.
وف دٚلّ ٛدر تر٘ذ صؼٛدی  ٚظمف دٚلّ ٛدر تر٘ذ ٘سِٚی
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الگوهای کندل استیک
ت ٛتخػ آخر یا ت ٝاصغالح ٔاؼٔ )trigger( ٝا ت ٝظراؽ اٍِٞٛای وٙذَ
اظتیه شاپٙی ٔیریٓ .تغٛر وّی ٚلتی و ٝیٔ ٝذت تا تازار وار وٙیذ وٙذَ ٞا
ٞروذ ْٚت ٝؼٕا حاَ  ٚرٚز تازار رٔ ٚیٍٗ ٔثال در ؼىُ زیر

لیٕت پط از راِی رفتار ر٘ح ر ٚدر پیػ ٌرفت ٚ ٝتٕاْ وٙذَ ٞا در ٘احیٝ
ٔؽخص ؼذ ٜدارٖ ٔیٍٗ تؼضی ٔؼأٌّ ٝر ٞا دارٖ ظی ٛظٛد ٔیىٚ ٗٙ
ترخی دیٍر ٔٙتظر ٔحرن ترای تازار ٞعتٗ أا تغٛر وّی واروردٖ تا
وٙذَٞا ت ٝتٟٙایی ٔفیذ ٘خٛاٞذ تٛد تّى ٝحتٕا وٙذَ ٞا تایذ در ٔحذٚدٜ
ٞای حٕایتی یا ٔمأٚتی تررظی ؼ٘ٛذ.
أا ترای ٔا اٍِٞٛای وٙذَ در ٘ماط حٕایتی ٔ ٚمأٚتی ٔٞ ٟٓعتٙذ.
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در تحث اٍِٞٛای وٙذَ ٔا تا اٍِٞٛای ته وٙذِ،ٝدٚوٙذِ ٚ ٝظ ٝوٙذِ ٝظرٚ
وار داریٓ.
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اٍِٞٛای ته وٙذِ: ٝ
ؼأُ وٙذَ ٞای زیر ٔیؽ٘ٛذ:
 -1اٍِٛی  :Long Dayایٗ اٍِٞ ٛا ٘ؽاٖ دٙٞذ ٜلذرت تازار در خٟت
رٍ٘ؽاٖ ٞعتٙذ.

حاال اٌر و ٝایٗ دٚتا وٙذَ ظای٘ ٝذاؼت ٝتاؼٗ تازار ت ٛا ٖٚخٟت لٛی تر ٔی
تاؼذ.
 -3اٍِٞٛای دٚخی:
دٚخی ٞا وٙذَ ٞایی ٔیثاؼٙذ و ٝتازار ت ٛاٞ ٖٚا آرٞ ْٚعتٙذ  ٚتازار ٔٙتظر
ٔحرن ترای حروت ٞعتػ  ٚت ٝاصغالح ٌیح ٔی تاؼذ .در ؼىُ زیر ا٘ٛاع
دٚخی ٘ؽاٖ داد ٜؼذ ٜاظت.
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وٙذَ ٞایی و ٝدر ؼىُ تاال ٔؽخص ؼذ ٜا٘ذ ٍٕٞی دٚخی ٔیثاؼٙذ.
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 -3اٍِٛی پیٗ تار
ایٗ اٍِ ٛیىی از اٍِٞٛای ؼٕؼی تعیار وارتردی در تازار اظت ت ٝایٗ صٛرت وٝ
اٌر در ظغٛح حٕایتی ٔ ٚمأٚتی تاؼذ رٚا٘ؽٙاظی آٖ ت ٝایٗ صٛرت اظت وٝ
تازار ؼىعت حٕایت یا ٔمأٚت را تعت وردِٚ ٜی ٘تٛا٘عت ٝآ٘را تؽىٙذ ٚ
ترٌؽت ٚ ٝحتی تصٛرت وٙذَ ٔٙفی تعت ٝؼذ ٜاظت.

٘ىات ٔ ٟٓدر ٔٛرد پیٗ تار :
در ٔٛرد إٞیت ایٗ إٍِٞ ٛیٗ ٘ىت ٝر ٚتٍٓ و ٝترای پیذا وردٖ ایٗ اٍِ ٛتٛ
تازار ا٘ذیىاتٛر عراحی ؼذ ٜاظت(.ت ٛوا٘اَ ا٘ذیىاتٛر ٔٛخٛد ٔی تاؼذ)
اٍِٛی پیٗ تار حتٕا تایذ  Shadowوٙذَ دٚتراتر تذ٘ ٝتاؼذ ٞ ٚرچٝ
Shadowپاییٗ وٛتا ٜتر تاؼذ اٍِ ٛلٛی تر اظت.
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پیٗ تار ػّٕىردی ٔا٘ٙذ وٙذَ ٞای ٔرد آٚیساٖ ٚ ،چىػ ترػىط دارد ٚ
ٔیتٛاٖ آٟ٘ارا ٛ٘ ٓٞػی پیٗ تار ت ٝحعاب آٚرد .در ضٕٗ پیٗ تار یه اٍِٛی
ترٌؽتی اظت.

38

اٍِٞٛای د ٚوٙذِٝ
الگوی پوشاننده ()Engulfing Pattern
ایٗ اٍِ ٛیه اٍِٛی تازٌؽتی تعیار ٔ ٟٓاظت ت ٝایٗ صٛرت و ٝیه وٙذَ در
یه ظغح ٔمأٚتی وٙذَ لثُ از خٛدغ ر ٚتغٛر وأُ ٔی پٛؼا٘ذ٘ .ىت ٝای
و ٝدر ایٍٙاِف تعیار ٔ ٟٓاظت ایٗ اظت و Body ٝوٙذَ پٛؼا٘ٙذ ٜتایذ تغٛر
وأُ  Bodyوٙذَ ٔالثُ خٛد را تپٛؼا٘ذ ٞ Shadow ٚا را اٌر تپٛؼا٘ذ وٝ
چ ٝتٟتر ِٚی اٌر ٘پٛؼا٘ذ ٔ ٓٞیتٛاٖ اٍِ ٛرا  Engulfت ٝحعاب آٚرد.
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اٍِٛی ٞارأی
ایٗ اٍِ ٛو ٝتٕٛ٘ ٛدار ٔیّ ٝت ٝآٖ اٍِٛی ٌ Inside Barفتٔ ٝی ؼٛد  ٓٞیه
اٍِٛی وٙذَ اظتیه ترٌؽتی اظت  .در ایٗ اٍِ ٛظایٞ ٝا زیاد إٞیتی ٘ذار٘ذ
ِٚی خارج ٘ؽذٖ وٙذَ دٔٚی لذرت تیؽتر ایٗ اٍِ ٛرا ٘ؽاٖ ٔیذٞذ.
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الگو های سه کندله
اٍِٛی ظتار ٜصثح
ایٗ اٍِ ٛاز ٔدٕٛع ظ ٝؼٕغ در ا٘تٟای ر٘ٚذ ٘سِٚی تؽىیُ ٔی ؼٛد .ؼٕغ اَٚ
یه ؼٕغ پرلذرت ٘سِٚی اظت ؼٕغ د ْٚتا یه ٌپ ٘عثت ت ٝؼٕغ اَٚ
تؽىیُ ٔیؽٛد .رً٘ ؼٕغ د ْٚزیاد ٔ٘ ٟٓیعت ِٚی غاِثاً دارای تذ٘ ٝای
وٛچه ٔی تاؼذ  ٚؼٕغ ظ ٓٞ ْٛیه ؼٕغ صؼٛدی لذرتٕٙذ اظت و ٝاٌر تا
ٌپ ٘عثت ت ٝؼٕغ د ْٚتاز ؼٛد دارای اٍِٛی لذرتٕٙذ تری اظت.

اِثت ٝدر تازار ٞای دایٙأیه  37 ٚظاػتٔ ٝثُ فاروط اٌر ٌپ ٘ ٓٞذاؼت ٝتاؼذ
ٔیتٛاٖ ٌفت و ٝاٍِٛی ظتار ٜتؽىیُ ؼذ ٜاظت.
در ادأ ٝچٙذ ٔثاَ تراتٔ ٖٛیارْ تا تا ایٗ اٍِ ٛآؼٙا تؽیٗ:
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اٍِٛی ظتار ٜػصر ٌاٞی
ایٗ اٍِ ٛاز ظ ٝوٙذَ در ظمف تازار در ا٘تٟای ر٘ٚذ ٘سِٚی تؽىیُ ٔیؽٛد.
اخسای ایٗ اٍِ ٛػثارتٙذ از :وٙذَ ا َٚیه وٙذَ صؼٛدی وٙذَ د ْٚیه وٙذَ
وٛچه و٘ ٝؽاٖ از وٓ رٔمی تازار دارد  ٚاٌر تا ٌپ ٕٞرا ٜتاؼذ اٍِ ٛلٛی تر
اظت  ٚوٙذَ ظ ْٛیه وٙذَ ٘سِٚی .

٘ىت ٟٓٔ ٝدر د ٚاٍِٛی اخیر ایٗ اظت و ٝوٙذَ ٞای تاییذ تایذ رٍ٘ؽاٖ ػٛض
ؼٛد یٙی در اٍِٛی ظتار ٜػصرٌاٞی وٙذَ تاییذ تایذ ٔٙفی تاؼذ  ٚدر اٍِٛی
ظتار ٜصثح وٙذَ تاییذ تایذ ظثس تاؼذ.
در ادأٔ ٝثاَ ٞایی از ایٗ اٍِ ٛآٚردٔ ٜی ؼٛد:
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معامله گری و ابسار های کمکی
أا ٔؼأٌّ ٝری تا ایٗ رٚغ  ،تخػ ٔ ٟٓتٕاْ اظتراتصی ٞای ٔؼأالتی تخػ
٘مغٚ ٝرٚد  ٚخرٚج تٔ ٝؼأالت  ٚاظتفاد ٜاز اتسار ٞایی ترای وٕه تٔ ٝؼأالت
ٞعتػ.
ٔٗ ت ٛایٗ ٔماِ ٝظؼی وردْ ت ٝترتیة تٕاْ ٔراحُ ر ٚتٟت ٖٛآٔٛزغ تذْ.
یؼٙی ؼٕا تایذ اتذا پیٛت ٞا ٛ٘ ٚاحی حٕایت ٔمأٚت را پیذا وٙیذ .تؼذ تٝ
د٘ثاَ اٍِٞٛای تازار تاؼیذ  ٚظپط تا تاییذ وٙذَ ٚارد ٔؼأّ ٝتؽیذ ِٚی
ٔیت٘ٛیذ ترای ٔؼأالتت ٖٛیه ظری فیّتر اظتفاد ٜوٙیذ .
در تحث ٔاؼٔ ٝیت٘ٛیٗ تا ػٛض وردٖ تایٓ فریٓ  ٚدیذٖ اٍِٛی وٙذَ  ٚتاییذ
از اظیالتٛر  RSIو ٝتٛضیحػ ر ٚدر ایٗ تخػ خٛا ٓٞداد ٚارد ٔؼأّ ٝتؽیذ.
اظیالتٛر  RSIیه اظیالتٛر ٔحثٛب تیٗ ٔؼأٌّ ٝراٖ ٔیثاؼذ ت ٝدِیُ ایٙىٝ
یىٓ از لیٕت خّٛتر حروت ٔیىٔ ٚ ٝٙؼٕٛال ٔؼأٌّ ٝرا ا ٖٚتحّیُ ٔیى ٗٙوٝ
ی ٝدیذی از حروت لیٕت داؼت ٝتاؼٗ.
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در  RSIد ٚظغح وار تردی داریٓ73 ٚ 33:
اٌر  RSIتاالی  73تاؼذ در ٘احی ٝتیػ خریذ لرارداریٓ  ٚاٌر پاییٗ  33در
٘احی ٝتیػ فرٚغ

ت ٝتصٛیر تاال ٍ٘ا ٜوٙیذ .تازار در یه ظغح ٔمأٚتی اٍِٛی ظمف دٚلّ ٛتؽىیُ
داد ٚ ٜتؽىیُ اٍِٛی وٙذَ ظتار ٜػصرٌاٞی داد ٚ ٜتا تٛخ ٝت ٝر٘ٚذ و٘ ٝسِٚی
اظت ٔا ٔیخٛایٓ ٚارد پٛزیؽٗ فرٚغ تؽیٓ .ت ٛایٗ ِحظ ٝی ٝفیّتری ٞعتىٝ
خیّی وٕه ٔیى .ٝٙاٌر  RSIدر ٘احی ٝتیػ خریذ لرار داؼت ٝتاؼذ ٔا خیإِٖٛ
از ایٗ پٛزیؽٗ راحتتر ٔیؽ.ٝ
اظتفاد ٜدیٍ ٝاز  RSIدر اظتفاد ٜاز ٚاٌرایی ٞعتػ.
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ٚاٌرایی در ٚالغ تضاد تیٗ حروت اظیالتٛر  ٚلیٕت ٞعتػ.یٙی لیٕت لّٝ
تاالی لّ ٝی لثّی تاؼذ  ٚدر اظیالتٛر لّ ٝلثّی تاالتراز لّ ٝفؼّی تاؼذ .تٔ ٛثاَ.
ت ٝؼىُ دلت وٙیذ:

أٌ ٝا ت ٛی ٝپٛزیؽٗ  RSIرٌ ٚساؼتیٓ ٚ ٚاٌرایی داؼت یا تٙٔ ٛغم ٝتیػ خریذ
 ٚتیػ فرٚغ تٛد ٔیت٘ٛیٓ تا خیاَ راحتتری پٛزیؽٗ ر ٚتٍیریٓ  ٚت ٝاصغالح
ٔؼأالتٕ ٖٛر ٚفیّتر وٙیٓ
ی ٝتىٙیه ٔؼأالتی دیٍٞ ٓٞ ٝعت وٚ ٝلتی تٕاْ ؼرایظ خٛر ؼذ ت ٛپِٛثه
ٚارد ٔؼأّ ٝتؽیذ .تثیٙیذ ایٗ  ٓٞخیّی ٘ىتٕٟٔ ٝی ٞعتػ چٔ ٖٛا اغّة رٚ
ظغٛح حٕایتی ٔ ٚمأٚتی ٚارد پٛزیؽٗ ٔیؽیٓ اغّة لیٕت یه تار دیٍ ٝتٝ
ا ٖٚظغح پ َٛته ٔیس٘. ٝ

49

در پایاٖ أیذٚارْ ایٗ ٔماِ ٝتراتٔ ٖٛفیذ تٛد ٜتاؼٕٞ ٚ ٝیؽ ٝؼاد  ٚپرظٛد
تاؼیذ.
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