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انواع الگو های ادامه دهنده در تحلیل      –آموزش الگو های ادامه دهنده    

 تکنیکال

 

 
 

در تحلیل  الگو های ادامه دهنده یکی دیگر از مباحث آموزشیییی تحلیل تکنیکال می داشیییید              

تکنیکال همواره در این اصل رفتار می کنیم که تاریخ تکرار می شود و نمودار های قیمتی درای   

کندل استیک ها اساس کار و تحلیل دسیاری از تریدر ها    یک ارز و یا سهم تصادفی نمی داشد     

 دوده و اندیکاتور ها و الگو های زیادی در اساس این کندل ها ایجاد شده است  
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شوند ده طوری که دتوان دا      زما شی خاص در نمودار قیمتی ظاهر  شمعی دا آرای نی که کندل های 

آنها ده شییکل های خاصییی رسییید ا در واقل یک الگوی قیمتی شییکل ترفته اسییت  الگو ها خود   

آموزش داده ایم  موعه آموزش رایگان فارکس ا انواع مختلفی دارند  و مهم ترین آنها را در مج

الگو های ادامه دهنده را دررسیییی کرده و انواع آن و نیم آموزش هر کداز از آنها  در این مقاله

 را قرار داده ایم 

 

 چیست ؟ دهنده ادامه های الگو

الگو های ادامه دهنده الگو هایی هسییتند که در یک روند صییعودی و یا نمولی در نمودار قیمتی 

این الگو ها درای تریدر ها ظاهر شیییده و نشیییان از ادامه دار دودن روند فعلی در دازار دارند   

 اهمیت دسیار زیادی داشته و معامله تران دا تشخیص آنها دهتر می توانند نقاط ورود و خروج را   

پیدا کنند  زمانی که دازار در یک روند خاصی در حرکت است ا معامله تران نهایت تالش خود را 

 می کنند تا سودی را که در این روند کسب کرده اند ا حفظ کنند  

از طرف دیگر ممکن اسییت زود تر از اتماز روند از معامله خارج شییده و از کسییب سییود دیشییتر  

استفاده از الگو های ادامه دهنده دسیار روشن می شود  در      غافل شوند  در این میان اهمیت  

اصل دا استفاده از این الگو می توان تشخیص داده که هنوز روند ده پایان نرسیده و نیازی ده      

 خروج از دازار نیست  و می توان دعد از اتماز الگو همراه دازار دود و از روند فعلی سود کرد 

 

 آموزش الگو های ادامه دهنده

درای اموزش الگو های ادامه دهنده ادتدا داید دا انواع الگو ها در تحلیل تکنیکال آشیینا شییوید  

شخیص روند و نیم تغییر روند     شتی هر دو کاردرد زیادی در ت این الگو های ادامه دهنده و دازت

تریدر دازار های مالی دارند  الگو های ادامه دهنده نیم زیر مجموعه آنها دوده و درای اسیییتفاده   

 ها آموزش داده می شود 
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 دازتشتی و دهنده ادامه الگوهای انواع

 الگو ها در دو دسته قرار داده می شوند: ادامه دهنده و دازتشتی 

زمانی که الگو های ادامه دهنده را در چارت قیمتی مشاهده کردید ا یعنی قیمت ده همان روند 

در الگو های دازتشیییتی دعد از مشیییاهده این    قبلی خود دعد از این الگو ادامه خواهد داد  ولی 

 الگو ها تغییر روند روی داده و نمودار در خالف جهت قبلی خود حرکت خواهد کرد 

 

 تکنیکال دهنده ادامه الگوهای انواع

انواع توناتونی داشییته و تحلیل تران از انواع این الگو ها در تحلیل های  دهنده ادامه الگوهای

خود اسییتفاده می کنند  در این میان چندین الگو وجود دارند که قدرت تشییخیص دیشییتری در  

 ادامه دادن روند دارند  و تمامی آنها را دا شکل آموزش می دهیم 

 الگو های ادامه دهنده مثلث 

 طیلالگوی ادامه دهنده مست 

 الگو های ادامه دهنده پرچم 

 

 

 الگو های ادامه دهنده مثلث

الگو های مثلث خود انواع مختلفی دارند و ما درای تشییخیص ادامه دار دودن روند از سییه مدل  

زمانی که نمودار قیمتی در یک روند مشیییخصیییی در حال حرکت داشییید ا آن اسیییتفاده می کنیم  

زمانی فرا می رسیده ده نوعی نمودار از حد مشخصی فرا تر نمی رود و در اصطالح عامیانه درجا     

می زند  این درجا زدن و یا همان روند رنج هم می تواند دعد از اتماز داعث ادامه دار دودن               

 ب یک روند درتشتی تردد  روند تردد و هم می تواند موج

زمانی که در چارت قیمتی یکی از این سییه الگوی مثلث را مشییاهده کردید ا در صییورت درقرار  

 دودن سایر شرایط ده احتمال داالیی قیمت ده روند قبلی خود ادامه خواهد داد 

 الگوی ادامه دهنده صعودی مثلث 
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 الگوی ادامه دهنده نمولی مثلث 

 الگوی مثلث متقارن 

 

  الگوی ادامه دهنده صعودی مثلث

دعد از ادامه یک روند صیییعودی    Ascending Triangleدر الگوی ادامه دهنده صیییعودی مثلث    

قیمت دعد از رسیدن ده یکی از خطوط مقاومتی از آن عبور نکرده و پولبک می زند  این درتشت   

ص    سیدن ده نقطه حمایت قبلی خود دوداره  عود کرده و از همان خط زیاد پایدار نبوده و قبل از ر

مقاومت قبلی خود پولبک خواهد زد  در شیییکل زیر نمونه ای از الگوی ادامه دهنده صیییعودی           

 مثلث را مشاهده می کنید  

 

از ویژتی های دارز این الگو این اسیییت که قیمت های ک  و یا همران دره ها داال تر از دره های 

دودن دازار و یا همان اصییالح می داشیید  قیمت   قبلی خود هسییتند  و این نشییان از عدز نمولی   

 مدتی را در الگوی مثلث استراحت کرده و دل روند صعودی خود ادامه خواهد داد 
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 الگوی ادامه دهنده نمولی مثلث

در یک روند نمولی زمانی که قیمت ده یکی از خطوط حمایت خود درسیییید ا از آن عبور نکرده و           

ی دوده و ددون رسییییده ده قله قبلی نمول کرده و در همان پولبک دمند  ولی این افمایش مقطع

شند ا       شده کوتاه تر از قله های قبلی دا شکلی که قله های ایجاد  حمایت دوداره پولبک دمند  ده 

  Descending Triangle می توان تفت در این نمودار شیییاهد الگوی ادامه دهنده نمولی مثلث

 هستیم ؛ مانند شکل زیر :

 

 

 مه دهنده مثلث متقارنالگوی ادا

نیم مشیییاهده  Symmetric Triangle Pattern در یک روند مشیییخص اتر الگوی مثلث متقارن    

ده روند قبلی خود ادامه خواهد داد  در الگوی  لث                 داالیی نمودار  یار  ده احتمال دسییی کردید 
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متقارن نمودار دعد از طی یک روند صییعودی و یا نمولی در مدت زمانی ده حالت زیگراتی حرکت 

ه تر می کند  ده شیییکلی که قله ها و دره های ایجاد شییییده از قله ها و دره های قبلی خود کوتا             

این الگو دا ناز یک الگوی ادامه دهنده مثلث متقارن را مشاهده می کنید   داشند  در شکل زیر   

 الگوی پرچم نیم شناخته می شود 

 

 

 

 الگوی ادامه دهنده مستطیل

و نمودار های قیمتی را دنبال می کنید ا زیاد پیش آمده  تر در دازار های مالی فعالیت داشیییتها

مدتی رشییید و یا نمول در یک درهه زمانی در میان دو خط موازی حرکت اسیییت که قیمت دعد از 

می کند  در این حالت تفته می شییود سییهم و یا ارز در روند رنج قرار داشییته و نه صییعودی می  

نامیده می شود     Rectangles Patternو الگوی این مدل نیم الگوی مستطیل  داشد و نه نمولی   

 خط موازی داال ده عنوان خط مقاومتی و خط موازی پایین تر ده عنوان خط حمایت عمل می کند  
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زمانی که در روند صیییعودی قرار داریم ا و ده الگوی ادامه دهنده مسیییتطیل می رسییییم ا ده            

احتمال داالیی قیمت دعد طی کردن الگو ده روند صیییعودی خود ادامه خواهد داد  در مورد روند 

نیم سییناریو ده همین صییورت می داشیید و نمودار قیمت دعد از طی کردن الگوی مسییتطیل نمولی 

 نمولی خواهد شد 

 

 الگو های ادامه دهنده پرچم

زمانی که در یک روند صیییعودی و یا نمولی قرار داریم قیمت دعد از مدتی رشییید در یک دوره   

ل زیر ده صورت یک پرچم  دچار اصالح قیمتی خواهد شد  حال اتر این اصالح مانند شک     خاصی  

 داشد ا ده احتمال داالیی دعد از رد کردن این الگو ده روند قبلی خود ادامه خواهد داد  
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در الگوی پرچم شکل داال قله های تشکیل شده پایین تر از قله قبلی و دره های ایجاد شده نیم     

درخورد ده خط مقاومت خود پایین تر از دره قبلی هستند  ولی قیمت دعد از اتماز اصالح دعد از   

 آن را شکسته و ده روند قبلی خود که صعودی می داشد ا ادامه خواهد داد 

 

 الگو های ادامه دهنده در فارکس

در تمامی دازار های مالی که امکان تحلیل تکنیکال در آنها وجود دارد ا             دهنده  ادامه  الگوهای 

از این الگو های ادامه دهنده جهت تشیییخیص ادامه نیم می توان  فارکسکاردرد دارد  در دازار 

دار دودز روند دازار اسییتفاده کرد  البته اسییتراتژی معامله تران هنگاز رویارویی دا کندل های  

ادامه دهنده متفاوت اسییییت  درخی افراد هنگاز شیییروع الگوی ادامه رونداز معامله خارج می            

گیرد ا دوداره ده معامله داز می تردند  از طرف شوند  و زمانی که قیمتروند قبلی خود را از سر د

معامله تران نیم دا مشییاهده الگو های ادامه روند از معامله خارج نشییده و منتیر می دیگر درخی 

 مانند تا الگو رد شده و دازار ده روند اصلی خود ادامه دهد 
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 دورس دهنده ادامه الگوهای

می توان ی ها در اختیار معامله تران قرار می دهند دا استفاده از نمودار های قیمتی که کارتمار

را شناسایی کرده و از خروج های اشتباه ده سهاز ها جلوتیری       دورس در دهنده ادامه الگوهای

دا رسییییدن ده یکی از خطوط حمایتی ممکن کرد  زمانی که یک سیییهم در حالت نمولی قرار دارد ا 

 است تریدر احتمال تغییر روند را داده و وارد معامله شود  

در صیییورتی که دا مشیییاهده الگو های ادامه دهنده ده این نتیجه می رسییییم که این واکنش ده  

 حمایت موقتی دوده و روند نمولی ادامه دار می داشد  

 

 

 


