
 شمع هاي ژاپني            



 

ميالدي بر مي گردد كه بوسيله  1600اصل روش به سال 

برنج كاران ژاپني براي پيش بيني قيمت برنج مورد 

 استفاده قرار مي گرفت
 

 

الگوهاي كندلستيك توسط  1990در غرب در سال 

  استيو نيسون مطرح شد

    نكات مهم 
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 شادوي بااليي

 شادوي پاييني

 ساختار شمع ٌا 



اساس روانشاسي بازار همان بدنه اصلي كندل 
 مي باشد

سیزا سمان کافی جهت شکل گیزی . بزرسی کنذلها سیز یک ساعت بی مفهوم است 
.لذا کنذلها را در تایم یک ساعته به باال بزرسی کنیذ . شخصیت آن وجود نذارد   



.کىدلُای مُم زیر را بعىًان یک گًاٌ قًی درکىار سایر گًاَُا در وظر می گیریم   



 دوجي

قيمت بازگشايي و بسته شدن در يك سطح : ضوابط   

.است   

يعنی از روند قبلی . بازار خسته است : روانشناسي  

لذا کندل . خسته شده و توان ادامه آن روند را ندارد 

.دوجی يک کندل برگشتی است   



 دوجي

دوجي بيانگر 

 خستگي بازار

Silver (Weekly Chart) 
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مثال اگر درريی خط  ريود مسبًر یک کىدل ديجی بسود مىتظر یک کىدل صعًدی 
.بًدٌ تا يارد پًزیطه خرید ضًیم   



 تل خط 

شادوي پاييني حداقل دو برابر .1

.بدنه باشد   

.رنگ بدنه زياد مهم نيست . 3  

با يك كندل صعودي قدرتمند . 3

بعدی تاييد مي شود واال 

.نديده گرفته می شود   

  ستاره ثا قب  چكش 

ارتفاع شادو حداقل دو برابر .1

 بدنه

رنگ بدنه زياد مهم نيست.2  

با يك كندل نزولي قدرتمند . 3

بعدی تايد مي شود واال 

.نديده گرفته می شود   

Hammering a base Trouble overhead 



.تًجٍ کىید سطحی کٍ در آن کىدل چکص یا ستارٌ ثاقب قرار دارد اَمیت زیادی پیدا میکىد -  

.روگ کىدل چکص یا ستارٌ ثاقب اَمیتی ودارد  -  

.حتما باید تایید کىدل صعًدی یا وسيلی بعدی را داضتٍ باضیم ياال آورا ودیدٌ می گیریم  -  



Hammer 
GBP/USD  (Daily Chart) 

 حمايت   



 فروش ترجيحي

Sell 

 ?ريسك

Shooting Star 
Wheat  (Weekly Chart) 

 ?فروش

 فروش در ان باال متضمن تحمل ريسك باال مي باشد



ایه الگً یک الگًی فًق العادٌ سًددٌ َست کٍ خًد گًاٌ بسیار محکمی در  -
مثال اگر یک خط ريود با ياگرایی ي الگًی چکص ضکستٍ .معامالت می باضد 

.ضًد گًاَُا بسیار محکمتر از یک ضکست معمًلی َستىد   

تًجٍ کىید َم در ديجی ي َم در چکص یا ستارٌ ثاقب استاپ الس را چىد  - 
.پیپ زیر ضديی ایه کىدلُا قرار می دَیم   



Dual Line 

 پوشا          ابر پوشا  انگولفينگ

روند صعودي بديهي.1  

باالي كندل قبلي بازگشايي شود. 2  

%  50كندل نزولي پايين تر از . 3

 كندل صعودي قبلي بسته شود 

             

يك روند نزولي آشكار . 1  

پايين تر از كندل نزولي قبلي .2

 بازگشايي شود 

%  50كندل صعودي باالتر از . 3

 كندل نزولي قبلي بسته شود 

  

يك كندل كل بدنه كندل قبل . 1

. را بپوشاند   

با رنگ مخالف . 2  

نزولي /روند صعودي. 3  

 

 
Arresting control Sentiment reversal Sentiment reversal 



.یک کىدل صعًدی کل بدوٍ کىدل وسيلی قبلی را می پًضاود ي برعکس  -  

.کىدل اوگًلفیىگ ویس یک کىدل برگطتی است  -  

- .در ایىجا دیگر مىتظر کىدل تثبیتی ومی ضًیم  -  

.یعىی کىدلُای بسرگ باضىد   Long Day کىدلُای اوگًلفیىگ باید از وًع   -  



در ريود صعًدی کىدل وسيلی پًضطی باالی بستٍ ضدن کىدل قبلی باز می ضًد ي بیص از  -
در ريود وسيلی ویس بٍ َمیه صًرت یعىی کىدل صعًدی . کىدل قبلی را با بدوٍ پر می کىد % 50

....پًضطی زیر کىدل وسيلی قبلی باز ضدٌ ي   



Kuwait Stk Mkt (Weekly Chart) 

Bullish Engulfing 



 فروش

Dark Cloud Cover 
Palladium (Weekly Chart) 

 نقطه مياني 



سه كندل با بدنه مشكي . 1  

 تقريباً با اندازه يكسان

 

روند قبلي صعودي.2  

 سً خطي 

 سه كالغ سياه   سه سرباز سفيد  ستاره عصرگاهي ستاره صبحگاهي

سه كندل با بدنه سفيد تقريباً با . 1

 اندازه يكسان

روند قبلي نزولي .2  

روند نزولي آشكار. 1  

در امتداد يك  ستاره. 2

بزرگكندل نزولي   

كندل صعودي باالتر از . 3

بدنه كندل نزولي% 50  

روند صعودي آشكار. 1  

در امتداد يك كندل  ستاره. 2

 صعودي بزرگ

كندل نزولي پايين تر از . 3

بدنه كندل صعودي% 50  

 روند نزولي  روند صعودي برگشت نزولي  برگشت صعودي



اگر پس از یک کىدل یا ریسش ضدید ، سٍ کىدل صعًدی کًچک زدٌ ضًد مىتظر یک ریسش 
ایه الگً تا حدی مطابٍ . ضدید دیگر خًاَیم بًد ي َمیىطًر برعکس آن در ريود صعًدی 

.الگًی پرچم ویس می باضد   



 
 سطوح حمايت و مقاومت 
 خطوط روود 
 اىگوٌاي قيمتي 
مياوگيه ٌاي متحزك 
 اسيالتورٌا 
 امواج اىيوت 

 بهينه سازي و تاييد 

 اهداف قيمتي

 

 ومودار غزبي 



38.2% 

50% 

EUR/USD (Daily Chart) 

Confluence 

61.8% 

Measured Objective 

















 قواويه معاميً 

بزاي تاييد مىتظز بماويم مىده ٌاي بستً شود 
 

 مىده ٌا را بصورت مجشا استفادي ونىيد  
 

 ًٌميشً وسبت ريسل بً باسدي را قبو اس معامي
 مزدن در وظز بگيزيد 

 

 مىده ٌا اٌداف قيمتي بً ما ومي دٌىد 
 

 گذاشته استاپ الص اس خاطزتان وزود 


