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Candles Exhaust Themselves to Give Light to Men 

 

 انسانها نور دهندشمع ها خود را می سوزانند تا به 

 

 

 

 

 

A clever hawk hides his claws 

 

 ز باهوش چنگالهاش را مخفی می کندیک با
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ان می کنند. کندل ها هیجان آور، با خواندن این کتاب خواهید آموخت که چطور کندل ها ابعاد تجزیه و تحلیل دیگری را برای ما نمایشما 

گر معمولی هستید خواهید فهمید که چطور آنها با دیگر تکنیک های غربی می توانند ترکیب شوند . اگر شما یک تحلیل هستندو جالب قدرتمند 

 تا نتایج شگفت انگیزی داشته باشند. خواهید فهمید که چارت های کندل استیک چه تاثیری در بوجود آوردن یک روش برنامه ریزی دقیق دارند.

 شته شکل گرفته و تکامل پیدا کرده اند.باید گفت تکنیک های ژاپنی در عرض چندین قرن گذ

مدل از الگوهای کندل استیک های ژاپنی آشنا می شوید. در قسمت دوم یاد می گیرید که چطور  05در قسمت اول این کتاب شما با بیش از 

به یک معامله  ا را برای تبدیل شدنآنها را با تکنیک های غربی ترکیب کنید و از آنها بیشترین استفاده ممکن را ببرید. این کتاب به آرامی شم

 گر موفقت هدایت می کند.

 

 

The Beginning is most important 

 شروع مهمترین قسمت است

 

 

 

Through Inquiring of the Old We Learn the NEW 

 جستجوی گذشته چیزهای زیادی را می توان آموخت از
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استان از هم گسسته به یک کشور متحد تبدیل شد و اقتصادش شکوفا شد. ژاپن در بین  05 در اوخر قرن پانزدهم تا اوسط قرن هفدهم ژاپن از

میالدی دائما در جنگ و کشمکش بود و نظام فئودالیته در پی کسب قدرت و کنترل اراضی مجاور بر مرکزیت خود بود.  1055تا  1055سالهای 

 . با نزدیک شدن به اواخر قرن شانزدهم سه ژنرال دالور به نام هایاین سالها، سالهایی پر از جنگ و بی نظمی در این کشور بود

Hideyoshi,Toyotomi  وNobunagaOda  ،.به خاطر اقدامات و شجاعت هایشان هر ساله  ژاپن را در یک دوره چهل ساله متحد کردند

 Nobunagaپنی وجود دارد که می گوید : ست. یک ضرب المثل ژاآنها در ژاپن جشن گرفته می شود و این جشن ها جزء سنت های اجدادی

و وجود نیروهای نظامی در همه جای ژاپن  یکیک را خورد. وضعیت جنگ Toyotomiآرد را خمیر کرد و  Hideyoshiبرنج را دسته کرد، 

 بود.سالیان سال ادامه داشت و همین امر ضمینه ای برای بوجود آمدن کندل های و تحلیل های ژاپنی با اسامی نظامی شده 

 

Even a Thousand Mile Journey Begins with the First Step 

 حتی یک سفر هزار مایلی هم با اولین قدم آغاز می شود
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 Constructing the Candlesticks   ساختار کندل استیک ها

 

 

Without Oars you cannot Cross in a beat 

 بدون پارو نمی توانید با قایق حرکت کنید

 

 خطوط کندل استیک هارسم 

ه قسمت پهن کندل، بدنه اصلی می گویند. بدنه اصلی فاصله بین زمان باز شدن و بسته شدن قیمت در طول یک در ترسیم کندل های ژاپنی ب

Session تمشخص را نشان می دهد. اگر بدنه اصلی توپر یا مشکی باشد معنی آن این است که قیمت بسته شدن آن سشن پایین تر از قیم 

 باز شدن می باشد. و اگر بدنه اصلی سفید یا تو خالی باشد یعنی اینکه قیمت بسته شدن باالتر از قیمت باز شدن سشن است.

ایه س خطوط باریک باال و پایین بدنه اصلی سایه نامیده می شوند. این سایه ها حداکثر و حداقل قیمت را در آن بخش زمانی نشان می دهند.

ل استیک را به دلیل شباهت شکل چارت های کند گذاری می کنند. نام Lower Shadowو سایه پایینی را  Upper Shadowباالیی را 

 نام گذاری کرده اند. ا و فتیله هایش به این نام یعنی شمع های ژاپنیظاهریشان به شمعه

 

 

 

 

 3.4شکل  پایین را نداشته باشد به آن می گویند ته تراشیده. دراگر یک کندل سایه باالیی نداشته باشد به آن می گویند سر تراشیده و اگر سایه 

 ) باالبرنده ( را نشان می دهد. Bullishیک دوره  3.0شکل  ) پایین آورنده ( را نشان می دهد. Bearishیک دوره  ،کندل استیک مشکی
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کندلی با بدنه اصلی  – 3.0شکل 

کوچک و نشان از یک تقال بین 

ا آورنده ها. ) به آنهباالبرنده و پایین 

 Spinningراس های چرخان یا 

Tops  نیز می گویند. همانطور که )

یا ستاره های صبحگاهی و عصرگاهی مهم خواهند بود.  Haramiبعدا نشان داده خواهد شد، آنها در قسمت ساختارها و الگوهایی مثل 

Spinning Tops بدنه اصلی نشان دهنده یک راس چرخان یا  ها هم می توانند سفید و هم مشکی باشند. کوچک بودنSpinning Tops 

در یک نقطه  Closeو  Openیک دوجی زمانی اتفاق می افتد که نقاط  معکوس کننده هایی از جنس خطوط دوجی هستند. 3.3است. شکل 

 یا خیلی نزدیک به هم قرار بگیرند. به دلیل اهمیت دوجی ها یک فصل کامل را به آنها اختصاص داده ایم.

را برای کندل های  Yinاسامی چینی هستند. خطوط ها  اینشنیده باشید.  Yinو  Yangبعضی از شما ممکن است نکاتی را در مورد خطوط 

گفته می شود  Yo-Senو به کندل سفید  In-Senبه کندل سیاه  ای سفید استفاده می کنند. در ژاپنرا برای کندل ه Yangخطوط سیاه و 

که به معنی خط مشکی و خط سفید است. ژاپنی های تاکید زیادی بر روی نقاط باز و بسته شدن کندل ها دارند. زیرا این دو نشان دهنده 

 احساسات آن روز یا آن سشن معامالتی است. 

 اولین ساعت صبح سکان تمام روز است.ضرب المثلی دارند که می گوید :  ژاپنی ها

 یآنها اولین راهنماهای سمت و جهت روزانه را برای ما مهیا می کنند. بعد از باز شدن قیمت اکنون دیگر خریداران و فروشندگان معیاری برا

ریدرها تنگ و یک موقعیت موقتی از سربازان متقابل را آماده می کند. موقعیت خود دارند. در این بخش قیمت باز شدن منظره ای از یک میدان ج

 و تجار بزرگ سعی می کنند بازار را در هنگام باز شدن با خرید های بزرگ یا فروش های بزرگ به سمت مورد نظر خود جهت دهند.

 اب بیشتر از آنها خواهیم شنید (که در طول این کتباز هم یک عبارت نظامی دیگر آنچنان ) می نامند.  حمله صبحگاهیژاپنی ها این را یک 

 اصطالحات کندل استیک ها و احساسات بازار

هستند. نام های چارت های کندل استیک ژاپنی این حقیقت را آشکار می  احساسات بازارو مولفه های تنها راه اندازه گیری اجزا  تکنیکیاصول 

و هیجانات بازار در زمانی که الگوهای کندل استیکی برای شرح دادن و توصیف احساسات که سازد. این اسامی یک مکانیزم رنگارنگی است 

 گیرند، استفاده می شود. شکل می
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آیا فکر می کنید بازار در یک وضعیت سالم است؟ البته که نه. هر دوی اینها  Dark Cloud Coverیا  Hanging Manهای با شنیدن واژه 

بسیاری از نام ها و الگوهای ژاپنی  ( هستند و نام های آنها بطور روشن به شرایط ناسالم بازار اشاره می کند. Bearishالگوهای پایین آورنده ) 

ل صدر این کتاب وجود دارد که نه تنها چارت های کندل استیک را جذاب می سازند، بلکه یاد گیری آنها را نیز آسان می کنند. برای مثال در ف

ی و صبحگاهی را خواهید آموخت. بدون دانستن اینکه این الگو ها چه شکل و فرمی دارند، تنها با شنیدن نامشان شما ستاره های عصرگاه ،0

و ستاره صبحگاهی قبل از طلوع و روشنایی  ظاهر می شودستاره عصرگاهی قبل از تاریکی  . مطمئناBullishًهستند یا  Bearishمی فهمید که 

 .پدیدار می شود آفتاب

 جایی است که بسیاری از متخصصان و تجار بزرگ شدن یک نکته محوری دیگری است برای تشخیص احساسات و هیجانات بازار.نقطه بسته 

 loseC( بر پایه همین نقطه  verageAoving Mخیلی از سیستم های کامپیوتری ) مثل سیستم  برای شکل گرفتن آنها صبر می کنند.

 شکل گرفته اند.

ت ما برای تشخیص روند در دسرا حال اجازه دهید که توجه مان را به اینکه چطور خطوط کندل استیک به تنهایی یا بصورت ترکیبی کلیدی 

 قرار می دهند جلب کنیم.
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 4فصل   

 

 

Darkness Lies one inch Ahead 

 تاریکی یک اینچ جلوتر سایه می اندازد

 

    Reversal Patternsالگوهای معکوس ساز

المت معکوس . یک عاندالگوهای معکوس ساز یک تغییر در مسیر روند هستند. آنها نشانه های فنی و تکنیکی کلیدی در انتخاب معامله گران 

 ست.و البته این نکته خیلی مهمی ا ،ساز روند به این مسئله داللت می کند که روند قبلی احتماال تغییر می کند اما این امر الزامی نیست

روند رو به باال را با ماشینی مقایسه کنید که در یک مسیر صعودی در حال حرکت است. چراغ های ترمز روشن می شوند. و سپس ماشین  یک

متوقف می شود. اندیکاتور معکوس چراغ قرمزی بود که نشان می داد روند قبلی حرکت ماشین به جلو تمام می شود. اما حاال که ماشین بی 

ا راننده تصمیم می گیرد که حرکت ماشین را معکوس کند؟ آیا او ماشین را متوقف نگه می دارد؟ یا شاید دوباره تصمیم می حرکت ایستاده آی

 گیرد به جلو حرکت کند ؟ بدون کلید های راهنمای دیگر ما چیزی نمی دانیم و نخواهیم دانست.

 المت معکوس ظاهر شود را نشان می دهد.نمونه هایی از آنچه که می تواند بعد از یک ع 4.3تا  4.1شکل های 

برای مثال روند رو به 

باالی قبلی می تواند به 

یک قیمت ساید یا جانبی 

تبدیل شود. سپس یک 

روند مخالف جدید و 

باالخره نشان می دهد که یک روند رو به باالی قدیمی چطور می تواند باز ادامه پیدا کند. و  4.2(. شکل  4.1ضعیف تری ظاهر شود. ) شکل 

 می بینیم که چگونه یک روند صعودی به یکباره تغییر مسیر داده و نزولی می شود.  4.3در شکل 

 کنید.گاه نبا احتیاط به الگوهای معکوس ساز به عنوان الگو های تغییر روند آنچه در اینجا باید بدان اشاره کرد گفتن این جمله است که : 
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ناخت ش را به یاد دارید ؟ این به این معنی است که مسیر قبلی باید تغییر کند ولی نه لزوما برعکس شود. الگوهای معکوسزمانی که من گفتم 

بازار  شناخت دقیق مسیرهمانطور که معامله موفق نیز نیازمند دو مولفه بسیار مهم است :  حقیقت الگوهای معکوس یک مهارت با ارزش است.

 و دخیل دانستن هر گونه احتمال

ام شدن با و شما نیز برای همگ های معکوس راهی برای تهیه نشانۀ راه بازار هستند، آنها می گویند روانشناسی بازار در حال تغییر است سیگنال

 این راه جدید باید شکل معامله هایتان را تغییر دهید.

کوس ساز وجود دارد که ما در طول این کتاب راجع به راه های زیادی برای داخل و خارج شدن از پوزیشن ها با استفاده از این اندیکاتورهای مع

 آنها بحث خواهیم کرد.

پوزیشنی که ما بر اساس سیگنال های معکوس ساز گرفته ایم فقط باید در امتداد مسیر ماژور یا اصلی باشد. اجازه یک اصل مهم این است که 

( یک فروش کوتاه را  Bearishاین عالمت پایین آورنده )  می شود.دهید مثالی بزنم : در یک بازار پر رونق یک الگوی معکوس مهم ظاهر 

تضمین نخواهد کرد. به این دلیل که روند اصلی هنوز باال می رود. به هر حال عالمتی می دهد از یک انحالل در روند طوالنی. درست مانند 

مع رو به باالی خیابان قرار گرفته است که در این صورت جخیابانی که یک سرباالیی مختصری دارد. ولی این خیابان با شیب بیشتر از شیب 

 جبری هر دو شیب منفی خواهد شد.

 اگر یک روند نزولی متداوم نیز وجود داشت همین شکل معکوس باال برای پایه گذاری فروشهای کوتاه مدت استفاده می شود.

 Hangingو  Hammerبه اولین گروه از این اندیکاتور ها یعنی  بیشتر الگوهای کندل استیک ماهیت معکوس سازی دارند. حال توجه مان را

Man .جلب می کنیم 

 Hanging Manو  Hammerخطوط 

کندل استیک هایی با سایه های پایینی بلند و بدنه های اصلی کوچکی را نشان می دهد.  4.4 شکل

بدنه های اصلی نزدیک باالی تغییرات روزانه قیمت هستند. اختالف این دو کندل می تواند جالب 

(  Bearish( یا پایین آورنده )  Bullishباشد چون هر یک از این خطها می تواند باال برنده ) 

 باشند که بستگی به جایی در روند دارد که آنها ظاهر می شوند.
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این واژه معنی اندازه گیری عمق آب بوسیله احساس  ( است.  Takuriتاکوری ) ،Hammerیعنی را بینید. واژه ژاپنی این کلمه  4.0شکل 

 کردن ته آن را می دهد.

. 4.0. شکل Hanging Manیکی از این الگو ها خطی است به نام 

ا به به شکل یک مرد آویزان ی شبیهاین نام مشتق شده از واقعیتی است 

 دار آویخته شده با پاهای بلند.

اما اجازه دهید که سه معیار اصلی سنجش ممکن است غیر معمول به نظر برسد که یک کندل استیک هم بتواند بولیش و هم بریش باشد. 

Hammer  وHanging Man  را برایتان توضیح دهم: 

 قرار گرفته باشد. رنگ بدنه مهم نیست. Sessionبدنه اصلی باید در انتهای دامنه معامالت  – 1

 دو برابر ارتفاع بدنه اصلی باشد.سایه پایینی باید  – 2

 بسیار کوچک باشند.با سایۀ باالیی آنها باید بدون سایه باالیی یا  – 3

 Bearish) چکش باالبرنده ( یا  Bullish Hammerسایۀ پایینی بلندتر، سایۀ باالیی کوتاه تر و بدنه اصلی کوچکتر بیشترین معانی 

Hanging Man .مرد آویزان پایین آورنده ( هستند ( 

سیاه باشد پایین آورندۀ  Hanging manمی تواند سفید یا سیاه باشد ولی اگر بدنه  Hanging manیا  Hammerاگر چه بدنه اصلی 

 بهتری است. این موضوع در مورد هامر نیز صدق می کند. یعنی اگر هامر رنگ سفیدی داشته باشد باال برنده بهتری است.

فروخته و بعد برای بسته  Sessionکه بازار به سرعت در طی یک است این معنی  هبدنه اصلی سفیدی داشته باشد ب Hammerاگر یک 

 ( داشته باشد. Bullishاین می تواند نشانه های باال برنده ) الی آن سشن بر می گردد.ا بابشدن به 

بدنه اصلی سیاهی داشته باشد نشان می دهد که قیمت بسته شدن نمی تواند به عقب در سطح قیمت باز شدن  Hanging Manاگر یک 

 ( دارد. Bearishبرگردد و این به طور ذاتی مفهوم پایین آورندگی ) 

 بوجود آمده است. Hanging Manباشید. به این دلیل الزم است بدانیم که چطور خط  Bearishیلی مهم است که شما منتظر یک تائید خ

 در این میان ظاهر می شود. Hanging Manمعموال در این مواقع متن بازار پر از انزژی های باال برنده است. سپس کندل 

بازار در یا نزدیک به باال باز می شود. سپس به سرعت می فروشد و بعد مجددا قیمت بسته شدن را تا حوالی نقطه  Hanging Manدر روز 

penO هد . در واقع این عمل قیمتی نشان می دباال می برد. این ممکن است نوعی واکنش قیمت باشد که به شما اجازه دهد اشتباه فکر کنید

 می کند برای شکست سریع و ریزش آسیب پذیر شده است.روع به یک فروش شوقتی بازار که 
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خرید کرده اند حاال هنگینگ را از دست داده  Hanging Manاگر بازار پایین تر از قسمت قبل باز شود کسانی که در قیمت باز یا بسته شدن 

 ع تجربه می کنند.و یک موقعیت از دست رفته را بواق

و قیمت باز شدن کندل بعد احتمال  Hanging Manست : فاصله پایینی بیشتر بین بدنه اصلی این ا Hanging Manبنابراین اصلی کلی 

 خواهد بود.(  Top ) یک راس تاپ Hanging Manبیشتری است از اینکه 

 است. Hanging Manسیاه باشد که قیمت بسته شدن آن پایین تر از قیمت بسته شدن  Bearishدیگر می تواند یک کندل  یهتائید

یک مثال کامل است از اینکه چطور یک کندل با یک شکل و فرم کامال یکسان می تواند هم باالبرنده و هم پایین آورنده باشد. البته  4.3کل ش

. اگر چه هر دو خط در این مثال بدنه اصلی مشکی دارند، اما همانطور که گفته ام رنگ بدنه اصلی مهم Hammerو دیگری  Hangingیکی 

 ر است بگویم در درجه دوم اهمیت قرار دارد. ) کم اهمیت تر است (نیست یا بهت
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بوجود آمد که پایان حرکت رو به باال  Hangingرا از ماهیت دوگانه این خطوط نشان می دهد. در اواسط آپریل یک  ینمونه دیگر 4.8شکل 

 در دوم آپریل شروع شده بود عالمت می دهد. Hammerرا که با 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی که اواسط مارس ظاهر شد بوجود آمده بود. سایۀ پایینی آن بلند بود اما نه دو برابر  Hanging Manیک اختالف در معیار های سنجش 

دند. شارتفاع بدنه اصلی آن. تا این زمان معیار های دیگر ) یک بدنه اصلی در باالی تغییرات روزانه قیمت و تقریبا بدون سایه باالیی ( دیده 

 داشت تایید شد.هم ن بوسیله کندل بعد که قیمت بسته شدن پایین تری همچنی

 ایده آل نیست اما یک چرخش در باال که از یک ماه قبل شروع شده بود را عالمت می داد. Hangingاین خط اگر چه یک 

 ما این اصول، اصولی سفت و سخت و یکتکنیک های ترسیم کندل استیک همانند دیگر نمودارها یا اصول شناخت الگوها راهنماهایی دارند. ا

 کالمی نیستند.

 افزایش می دهد. را Hammerو  Hanging Manطبق صحبت های باال نکات خاصی وجود دارد که اهمیت خطوط 

البته  هاواسط مارس نشان داده شده ممکن است سایه پایینی کندل دو برابر ارتفاع بدنه اصلی آن نباشد ک Hanging Manاما همانطور که در 

 استعداد دادن عالمت معکوس را ندارد.

 هرچه سایه پایینی بلندتر باشد الگو کامل تر است.
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هم به رغم سایه باالیی کوچکی که دارد، یک چکش در  2چکش شماره  )ها را نشان می دهد.  Bullish Hammerیک سری از  4.9شکل 

است، جایی که  4و  3با چکش های  1995وز سیگنال خرید زود هنگام در سال (. قسمت قابل توجه در این نمودار بر نظر گرفته شده است

Low  ها نشان می دهند که باال برنده  4و 3دو هامر باال برنده  در جوالی بوجود آمده بود. 2های جدید و زیر قیمت های پایینی چکش شماره

 دوباره کنترل را بدست گرفتند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ه آل نبود چون سایه پایینی آن دو برابر ارتفاع بدنه اصلی آن نبود. به هر حال این خط ناتوانی پایین برنده ها در یک هامر اید 3هامر شماره 

 حمایت از سقوط های جدید و ادامه ریزش را منعکس می کرد.

 هامر هفته بعد نتیجه را که یک معکوس رو به باال بود و احتمال داشت اتفاق بیافتد را تقویت کرد.
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پایان روند نزولی را عالمت داد و بازار را از روند نزولی به ساید معکوس کرد.  2نقاط کف هستند. هامر شماره  3و  1هامر شماره  4.15در شکل 

ه بآنها باید در متن فعالیت قیمت قبلی دیده شوند. خوب جواب نداد. این هامر نکته مهمی را در مورد هامر ها متذکر می شود.  4هامر شماره 

در بازار شکل گرفت. کندلی سیاه و البته بسیار بلند و سر و تهی تراشیده ) بدون سایه  Bearishنگاه کنید. روز قبل از آن یک کندل  4هامر 

 باالیی و پایینی ( که شتاب قوی پایین آورنده را نشان می دهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(، از روی احتیاط باید منتظر تاییدی برای تغییر روند باشیم. چون باال برنده ها در روز شکل گیری  Bearishنظر به فاکتورهای پایین آورنده ) 

 در حال فعالیت های کم و بیش زیادی بوده اند. 4هامر شماره 

ن یک نقطه معکوس هامر بسته شده است باشیم تا هامر را به عنوا Closeآن باالتر از  Closeبرای مثال ما باید منتظر یک کندل سفید که 

 تایید کند.
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قیمت از کندل قبلی این هامر نیز در  4.15در شکل  4آپریل یک هامر شکل گرفت. مانند هامر شماره  11در طول اولین ساعات  4.11در شکل 

آن  Openنزدیک به این هامر بسته شد و حتی جایی  Close(، اما کندل سفید بعدی باالی  یا پنجره ای ایجاد شد Gapخود فاصله گرفت ) 

 آپریل اگرچه به شکل یک هامر است اما یک الگوی صحیح نیست. 12و تائیدی شد برای این که روند تغییر می کند. دومین خط در 

Hammer .باید یک روند هر چند کوچک وجود داشته باشد تا  آناز تائید های هامر این است که برای  ییک یک الگوی معکوس انتهاست

 ر آنرا معکوس کند.اینکه هام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بعد از یک روند صعودی ظاهر می شود. در این مورد اگر این خط در باال یا  Hangingیک چون  نیست. هم Hanging Manاین خط یک 

 یاد کرد. Hangingنزدیک به باالی کندل مشکی قبلی شکل گرفته بود می شد از آن به عنوان 
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را نشان می دهد که پایان یک روند نزولی را که از مدتها قبل شروع شده بود به درستی عالمت داد. یک هامری در اوایل آپریل  4.12شکل 

 سایه بلند پایینی، یک بدنه اصلی کوچک و بدون سایه باالیی این الگو را به یک هامر کالسیک تبدیل کرده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کالسیک و ایده آل را به تصویر می  Hanging Manیک  4.13شکل 

 Openبعد از نقطه برای حرکت به سمت باال جدیدی  High ۀکشد. نقط

 بوجود آمد. Hangingکه خود نیز با گپ همراه بود در روز 

ه خرید واگذار شد. ب سپس وظیفه پر کردن این گپ به عهده پوزیشن های

 طوری گپ پر شد اما ...

خود برگردد و تمام کسانی که در روز  Openاما قیمت نتوانست به نقطه 

Hanging  خرید کرده بودند اکنون یک موقعیت از دست رفته را تجربه

 می کردند.

 را کامال تایید کرد. Hangingکندل بلند سیاه روز بعد 
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عد از رسید. تائید مهم پایین آورندگی ببه پایان هنگینگ پی در پی  یرالی صعودی که از اوایل فوریه شروع شده بود با کندل ها 4.14در شکل 

Hanging Man  انعکاس پیدا کرد. یک فاکتور برای تایید کامل به خوبی در این نمودارTop  بودنHanging Man  و شروع قدرت نمایی

hBearis  : یک ها چیزی است که در این شکل بخوبی نمایان شدهOpen  درSession زیر بدنه اصلی  بعد درManHanging . 

توجه کنید که بعد از 

 Hangingظهور اولین 

هر  . بهبازار باالتر باز شد

حال وقتی بازار بعد از 

Hanging  دوم زیر

بدنه اصلی این کندل باز 

شد تبدیل به یک رالی 

 نزولی شد.

 

یک روش  4.10شکل 

. Hanging Man Dayی پایین تر از  Closeیاه و نمایان می کند : یک کندل با بدنه س Hangingدر روز  Bearishدیگر را برای تایید 

را ببینید. کندل مشکلی که به دنبال  3شماره  Hangingمشخص می کرد که روند هنوز رو به باالست.  2و  1بعد از خطوط  Bearعدم تایید 

آن آمده کامال آنرا تایید 

کرده است. حتی بازار بعد از 

Hanging  سوم هم بدون

زی چیتغییر باز شده است. 

که اینجا می خواهم بگویم 

این است : همیشه در چنین 

تایید  منتظرروزهایی 

بمانید. منتظر بمانید تا ضرر 

 نکنید...
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نشان می دهد. مشاهده می کنید که کجا این  95تا اویل  89از اواخر سال  Orange Juiceیک پیشروی خارق العاده را در بازار  4.10شکل 

شده است. این نمودار نشان می دهد که یک الگوی معکوس ساز همیشه قیمت ها را بازگشت نمی دهد، همانطور که  حرکت رو به باال متوقف

چیزی است که ه شبیه بیک اندیکاتور معکوس به اینکه روند قبلی باید متوقف شود داللت می کند. این درست  در فصل قبل بدان اشاره کردم.

ماه جوالی به سرعت روند را از باال به پایین معکوس کرد.  Hanging و روند را به یک روند ساید تبدیل کرده است. تفاق افتاده است،اینجا ا

این سناریو نباید همیشه 

مورد انتظار باشد. به 

عبارت دیگر باید گفت 

همیشه نباید چشم 

انتظار تبدیل روند به 

جهت مخالف شد، شاید 

بازار به حالت رنج یا 

 جهت دهد. خنثی تغییر

 

 

بدنه اصلی کوچک بدون سایه باالیی و البته سایه پایینی بلند.  کالسیک دیگری را در ماه می نشان می دهد. Hanging Man 4.13شکل 

بدنه اصلی مشکی رنگ روز بعد هم این الگو 

زمانی بود برای عرضه را تایید کرد و البته 

 ( Vacate Longsهای باال ) 

 

اوایل آپریل هم  Bullish Hammerبه 

 توجه کردید ؟
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 Engulfing Pattern   الگوی فراگیر

خطوط کندل استیکی انفرادی هستند. آنها می توانند سیگنال های مهمی را در مورد سالمت بازار  Hanging Manو  Hammerالگوهای 

 بفرستند. بیشتر سیگنال های کندل استیکی بر روی ترکیبی از خطوط کندل استیک انفرادی بنیان شده اند.

Engulfing Pattern  .لگوی معکوس ساز مهم و اصلی الگوی یک ااین اولین الگو از الگوهای مرکب کندل استیک است (Major  است )

 با دو کندل با رنگ های متفاوت در بدنه های اصلی.

(  Bullishرا نشان می دهد. بازار در یک روند نزولی می باشد. سپس یک بدنه اصلی سفید )  Bearish Engulfingیک الگوی  4.18شکل 

 می دهد که فشار خرید فشار فروش را سرتاسر فرا گرفته است. بدنه مشکی قبل را فرا می گیرد یا می پوشاند. این نشان

سفید قبل با یک  قرار دارد. کندل Highرا نشان می دهد. مارکت در حال معامله در نقاط  Bearish Engulfingیک الگوی  4.19شکل 

 .Topده می شود. یک سیگنال معکوس از یک نقطه کندل سیاه پوشان

 ها در آورده اند. Bullا کنترل بازار را از دست ه Bearاین نشان می دهد که 

 

 

 

 معیار سنجش برای یک الگوی فراگیر وجود دارد : 3

 بازار در یک مسیر کامال صعودی یا نزولی آشکار و واضح قرار داشته باشد. حتی اگر روند در یک دوره کوتاه مدت باشد. – 1

یست که سایه ها ن یرا فرگیرد. ) البته نیاز اولنه اصلی کندل دوم باید بدنه اصلی کندل دو کندل استیک ساختار این الگو را می سازند. بد – 2

 مالک فقط بدنه اصلی است ( ،را هم پوشش دهد

) البته این قانون استثایی هم دارد : اگر اولین بدنه اصلی الگوی  رنگ بدنه اصلی کندل دوم باید باید بدنه اصلی قبل متفاوت باشد. – 3

Engulfing دنه بعد از یک روند نزولی کندل سفیدی با ب دیده شود رنگ آن تفاوتی نمی کند ( بسیار کوچک باشد که تقریبا بصورت دوجی

اصلی خیلی کوچک که با کندل سفید بلند دیگری پوشش داده شود یک بولیش انگالفینگ را می سازد. یا در یک روند صعودی کندل سیاهی با 

 را بسازد. انگالفینگکوچک که با کندل سیاه بزرگ و بلندی پوشش داده شود می تواند یک بریش بدنه اصلی خیلی 
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 را افزایش می دهد عبارتند از : Engulfingبعضی از مواردی که احتمال معکوس سازی الگوی 

ل در نیروی این یک انحال ،داشته باشد اگر اولین کندل از این الگو یک بدنه اصلی خیلی کوچک داشت و دومین کندل بدنه اصلی بلندی – 1

 روند قبلی و سپس یک افزایش در نیروی حرکت جدید را نشان می دهد.

 بعد از یک حرکت ممتد و طوالنی و یا یک حرکت سریع ظاهر شود. Engulfingاگر الگوی  – 2

 ن یک ضربه خاموش باشد (تواند به سااین می ) بوجود بیاد. اگر یک حجم سنگین روی دومین بدنه اصلی الگو  – 3

 اگر کندل دوم الگو بیشتر از یک بدنه اصلی را پوشش دهد. – 4

به خوبی در چارت هفتگی فرانک سوئیس انجام وظیفه  Bearish Engulfingو یک الگوی  Bullish Engulfingدو الگوی  4.25در شکل 

 کرده اند.
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یک کاهش  80(. در اواخر سال  Bearishو  Bullishکه نمودار نفت خام ماهیانه است هر دو نمونه از این الگو دیده می شود )  4.21در شل 

را ساختند. بعد از چندین ماه حال سیگنالی ظاهر شده  Bullish Eالگوی  80دالری در بازار شکل گرفت. ماه های سوم و چهارم سال  25شدید 

 وند نزولی به پایان رسیده است.بود از اینکه این ر

 با یک بریش انگالفینگ دیگر به پایان رسید. 83رالی صعودی که با الگوی بولیش قبلی شروع شده بود در اواسط سال 

را متوقف کرد. بعد  83شکل گرفت، روند نزولی شکل گرفته از اواسط سال  88در ماه های فوریه و مارس سال که  Bullish Eالگوی کوچک 

 ماه به حالت ساید یا خثنی تغییر مسیر داد. 0شکل گیری این الگو بازار تقریبا برای مدت  از

پس از چندین کندل کوچک صعودی شکل گرفت. این یک الگوی بریش عالی نبود، اما باید  95فوریه سال  Bearish Engulfingالگوی 

 انعطاف و آزادی عمل مجاز است.ک های نموداری مقداری گفت در تمامی تجزیه و تحلیل های کندل استیکی همانند دیگر تکنی

با تمام مفاهیم ذاتی پایین آورندگیش نگاه کنیم تا اینکه  Bearish Eاطمینان بخش تر آن است که به این حرکت بازار به شکل یک الگوی 

 کال آنرا نادیده بگیریم و از آن بگذریم.
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نگاه کنید. اینجا ما نمی توانستیم به وسیله الگوی روز معکوس غربی زمانی که هیچ  4.22ل به فعالیت قیمت در هفتم و هشتم جوالی در شک

باالی جدیدی ساخته نشده عالمت چرخش در این روند را بدست بیاوریم. اما اکنون با استفاده از کندل استیک ها یک سیگنال معکوس پایین 

 دیده می شود. Bearish Engulfingآورنده به نام 

یک الگوی معکوس ساز انتها است.  Bullish Eبودند. الگوی  Bullish Engulfingدر اوایل ژوئن شبیه به الگوی  2و  1ندل استیک دو ک

ین الگو پس از به همین دلیل ا این به این معنی است که باید بعد از یک مسیر نزولی یا در بعضی مواقع در کف یک حرکت ساید اتفاق بیافتد.

 ها عمل مورد انتظار باالبرندگی را انجام نداد بلکه به عکس وظیفه خود عمل کرد.ظاهر شدن نه تن
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مارکت را بعد از یک روند صعودی برای مدت چندین ماه  1الگوی شماره را نشان می دهد.  Bearish Eیک سری از الگو های  4.23شکل 

همگی  0و  4و  3الگوی های بریش شماره  دوم تنها یک استراحت موقت بود برای ادامه روند. Engulfingالگوی به یک روند ساید کشاند. 

 سیگنال های معکوسی دادند که با اصول تکنیکی غربی قابل تشخیص نیستند. آنها به درستی در جای خود انجام وظیفه کردند.
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 Dark Cloud Cover   الگوی پوشش ابر سیاه

را نگاه کنید. این یک الگوی دو کندلۀ معکوس ساز روند صعودی است ) یا در بعضی  4.24گوی ابر سیاه است. شکل دیگر الگوی معکوس ما ال

نقطه  (. درتمندق ) یک کندلسفید است و بلند  یبا بدنه اصلکندل اول این الگو یک کندل  باالیی یک حرکت متراکم و ساید (. مواقع در نقطۀ

Open  کندل دوم باالیHigh وز باز می شود ) باالی سایه کندل روز اول (. در پایان این دیرSession در نزدیک پایین ترین حد ، بازار

و درست وسط بدنه اصلی سفید قبلی بسته می شود. هرچه میزان نفوذ به بدنه اصلی کندل قبلی بیشر باشد، احتمال تاپ بودن روند و  خودش

درصد به داخل بدنه اصلی  05کندل مشکی باید بیشتر از  Closeهای تاکید دارند که قیمت  بعضی از ژاپنی صحت و قدرت الگو بیشتر است.

 )سفید قبلی نفوذ کند. اگر کندل مشکی دوم پایین تر از وسط بدنه اصلی کندل سفید اول بسته نشود، بهتر است برای یک تایید پایین آورنده 

Bearish  که الگوی )Dark Cloud د کند، منتظر بمانید.ما را دنبال و تایی 

ت به باالترین قیمت با یک گپ نسب ،منطق قرار گرفته در پشت این الگوی نزولی به سهولت قابل توضیح است. بازار در یک مسیر صعودی است

ادامه پیدا نمی هاست. ولی این مسیر صعودی  Bullsنقطه دیروز که یک کندل سفید قدرتمند است باز می شود. تا اینجا بازار کامال در کنترل 

 .کند. در حقیقت بازار در یا نزدیک به پایین ترین قسمت نوسانات آن روز خود بسته می شود، جایی در میانه های بدنه اصلی کندل سفید قبلی

در واقع می توان گفت کسانی که منتظر موقعیتی برای خروج از  در چنین سناریویی خریداران فکر دیگری در مورد موقعیتشان خواهند داشت.

 جدید در روز دوم الگوی ابر سیاه بدست آورده اند. Highپوزیشن و فروش بودند، اکنون آن موقعیت را با توجه به بوجود آمدن 

 را افزایش می دهد اشاره می کنم : Dark Cloudدر زیر به تعدادی از عواملی که اهمیت الگوی 

نفوذ بیشتر کندل مشکی به داخل بدنه اصلی کندل سفید اعتبار بیشتری برای یک راس بودن دارد ) یعنی کندل مشکی در راس قرار گیرد  – 1

اتفاق  Bearish Engulfingو بعد سقوط (. اگر بدنه اصلی کندل مشکی بدنه اصلی کندل سفید قبلی را تقریبا به طور کامل پوشش دهد یک 

بدنه اصلی کندل دوم الگوی ابر سیاه فقط می تواند تا نصف یا کمی بیشتر از کندل سفید قبل را فرا بگیرد. به این الگو به عنوان افتاده است. 

 یک کسوف کامل است. Bearish Eیک کسوف کوتاه نگاه کنید که قسمتی از خورشید را می پوشاند. اما الگوی 

 ه تمام معناست.یک راس کامل و ب Bearish Engulfingیک الگوی 

لفینگ بسته شود، نشانه ایست بر یک رالی رو به باالی دیگر ) روند اصلی االگوی ابر سیاه یا بریش انگ Highاگر یک بدنه اصلی سفید در باالی 

 هنوز ادامه دارد (.
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 خودش بسته شود ) یعنی بدون هیچ النی اگر یک کندل که در پایین باز شده و در باالترین نقطهدر طول یک روند صعودی ممتد و طو – 2

 ) سایه ای در باال یا پایین ( و در روز بعد کندل مشکی بلندی که در باالترین نقطه خود باز شده و در پایین ترین نقطه خود بسته شده است

 بدون هیچ سایه ای (، احتمال بسیار زیادی است که با یک ابر سیاه طرف باشید.

شود، این ثابت  Failابر سیاه باالی یک نقطۀ مقاومتی مستحکم باز شود و بعد ریزش صورت گیرد یا به عبارتی  یاگر دومین کندل الگو – 3

 ها قادر به اداره و کنترل بازار نیستند. Bullمی کند که 

جم سنگینی در بوجود آمده است. برای مثال ح Buying Blow off، یک روز دوم حجم بسیار سنگینی زده شود Openاگر در هنگام  – 4

High  .برای خرید داشته اندتصمیم قطعی که خریداران بسیاری می شود اینجور گفت : جدید هنگام باز شدن بازار در روز دوم زده می شود 

ی همین منمی یابد که این خریداران جدید و مشتاق ) خریدران قدی یطول .سپس بازار به ناگهان می فروشد اکنون به داخل این کشتی پریده اند.

 Openبرای معامله گران آینده نگر یک  امروز روند را رها کردند ( در خواهند یافت که کشتی ای که به داخل آن پریده اند تایتانیک است.

 سنگین یک هشدار دیگر است.

اه ژوئن سال را نشان می دهد. دوکندل استیک در م Bearish Engulfing Patternو  Dark Cloud Coverاختالف بین  4.20شکل 

 یک الگوی ابر سیاه را تشکیل دادند. یک بدنه اصلی سفید و بلند و به دنبال آن یک بدنه اصلی سیاه بلند بوجود می آید. کندل سیاه در یک 89

High ود.ش جدید برای ادامه حرکت باز می شود. آخر روز در یا نزدیک به پایین ترین نقطه خودش و درست در دل کندل روز قبل بسته می 

 شکل گرفت بوجود آمد. Bearish Eتاییدیه نهایی زمانی که چند هفته بعد الگوی  مارکت بعد از این نقطه راس بازگشت کرد و معکوس شد.

در اینجا ما شاهد هستیم که کندل سیاه الگوی ابر سیاه تنها قسمتی 

از کندل سفید روز قبل خود را می پوشاند در صورتی که در الگوی 

Bearish E  این کندل بصورت کامل بدنه اصلی سفید روز قبل خود

 را فرا می گیرد.
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 دیگری نیز هر کدام از این الگو ها را تایید کرده اند. Bearishسیگنال های  سه الگوی ابر سیاه قابل مشاهده هستند. 4.20در شکل 

 اجازه دهید به هر کدام بصورت تک تک نگاهی بیندازیم :

دیروز باز شود درون  Highکندل دوم این الگو به جای اینکه باالی  .از یک الگوی ایده آلبا کمی اختالف  ی: الگوی 1اه شماره ابر سی – 1

با وجود این فاکتور منفی اما همچنان دربردارنده سیگنال  کرده است. Openروز قبل خود  Highنوسانات قیمت روز قبل و در واقع در نقطه 

 به خوبی تایید می کند.را ها  Bullن این ابر سیاه یک کوشش بی ثمر برای گذشتن از مقاومت اواسط فوریه توسط هشدار است. همچنی

 دالر وجود داشت. 21: قبل از شکل گیری این الگو یک دلیل و منطق دیگر برای هشدار و هوشیاری در سطح  2ابر سیاه شماره  – 2

ین مهم ا حمایت قبلی برای یک بار شکسته شود، می تواند در آینده به یک مقاومت تبدیل شود.اگر سطح : یک اصل مهم تکنیکالی می گوید

مارس این خط حمایت شکسته شد. کوشش اولین روز های آپریل با شکل گیری  9دالر اتفاق افتاده بود. در تاریخ  21اکنون بر روی سطح 

 ومت تبدیل شده بود، با شکست مواجه شد.الگوی ابر سیاه برای گذر از این سطح که اکنون به یک مقا

: یک شکست دیگر در برابر مقاومت ساخته شده در اواخر آپریل. اینها مثال هایی هستند از نقاطی که الگوی ابر سیاه با  3ابر سیاه شماه  – 3

 مقاومتی قبل خود منطبق شده است. سطوح

که ترکیب تکنیک های کندل استیک با دیگر ابزار های تکنیکی را مورد بحث  جایی این موضوع مهمترین کانون مطالب نیمه دوم کتاب است.

 قرار می دهیم.
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را به مدت دو هفته صعودی به باالی روند رو حرکت  1شماره  Dark Cloudنشان می دهد که در طول اوایل مارس الگوی  4.23شکل 

است. جایی که حرکت سریع رو به باالی دو روزه را متوقف کرده است. و  متوقف و به فاز ساید برده است. الگوی بعدی در آپریل شکل گرفته

 اینچنین روند را معکوس کرد ؟ Dark Cloudچرا این  در اواسط آپریل یک پایین آورنده خاص بود. 3لگوی شماره اباالخره 

نتیجۀ باز شدن در  DCCمعکوس سازی الگوی ساس ذکر کردم منطق و اهم دلیلش را باید با روانشناسی این الگو بیان کرد. همانطور که قبال 

ی افتد اگر به نظر شما چه اتفاقی م بسته شدن بازار به طور عمیق به داخل بدنه اصلی کندل سفید قبلی است.و سپس یک قیمت باالی جدید 

ست ل در پی دقبل، بلکه از چندین ماه قب جدیدی نفوذ کند که نه از چندین روز یا حتی چندین هفته Highبازار در روز دوم الگوی ابر سیاه به 

 .Fails at these new highs و بعد به جای ادامه دادن و با قدرت باال رفتن شکست بخورد ؟ یابی به آن بوده است،

محصول این عمل 

قیمت یک حرکت به 

شدت منفی خواهد بود. 

باالترین سطوح قیمت 

در سه ماه گذشته در 

Session  سیاه رنگ

ابر سیاه ما الگوی 

 .لمس شدند

 

 

 

فوریه شروع شده بود تا  15می بینیم که شیب قیمتی که در  4.28در شکل 

 بوجود آمدن یک الگوی ابر سیاه در اواسط همین ماه پیش رفت.
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 Piercing Pattern   الگوی نافذ

از من در  را معرفی کردم، طولی نکشید که Dark Cloud Coverطی بسیاری از صحبت ها و سخنرانی های شغلی من بعد از اینکه الگوی 

 می شد.لگویی مخالف الگوی ابر سیاه هم وجود دارد سوال مورد فرم و اینکه آیا ا

الگوی  ،یک الگوی معکوس ساز در سقف است و مخالف آن Dark Cloudاست.  Piercing Patternبله، وجود دارد و اسم آن نیز 

Piercing 4.29ساز در کف است. شکل که یک معکوس  قرار دارد 

ی اولین بدنه اصل این الگو از دو کندل استیک در یک بازار نزولی ساخته شده است.

کندل آن مشکی رنگ است و دومین کندل بدنه سفید بلندی دارد. این روز سفید 

روز قبل. سپس قیمت  Lowبه سرعت در پایین ترین نقطه باز می شود، پایین تر از 

 Bullishوی بسته شده پدیدار می شود. الگوی نافذ شبیه الگکم کم باالتر رفته و کندل سفید نسبتا بلندی که باالتر از میانه بدنه اصلی قبل 

Engulfing وی نافذ این الگ است با این تفاوت که کندل سفید الگوی فراگیر باالبرنده تمام بدنه اصلی قبل خود را پوشش می دهد، ولی در

 طور نیست و در واقع هر چه میزان و درجه نفوذ به داخل کندل قبل بیشتر باشد اعتبار معکوس سازی روند و اینکه اکنون در کف بازار هستیم

 بیشتر می شود.

 شد.یک الگوی نافذ ایده آل الگویی است که بدنه کندل سفید آن به بیشتر از نصف کندل سیاه قبل خود نفوذ کرده با

این الگو ها توسط یک کندل سیاه بلند  Low، بازار زیر Bullish Eو یا  Piercingشکل گیری هریک از الگو های  بعد از اگر روزهشدار : 

 بسته شود، در این صورت یک حرکت نزولی دیگر در تکمیل مسیر قبلی بوجود خواهد آمد.

 در روند صعودی هم صادق است. earish EBو  Dark Cloudبه نظر این سناریو در مورد الگوهای م : 

 روانشناسی الگوی نافذ اینچنین است :

مارکت در یک مسیر نزولی است. کندل استیک سیاه هم به این دید یقین می بخشد. روز بعد مارکت با یک گپ پایین تر باز می شود. پایین 

بسته  قصد بازار بسته شدن در قیمتته شدن به یکباره خیز بر می دارد. آورنده ها همچنان با رضایت در حال تماشا هستند. سپس بازار برای بس

دیروز نیست بلکه با یک حرکت شارپ به سطوح باالتری چشم دوخته است. خرسها اکنون شروع به حدس و گمان هایی در مورد موقعیت خود 

ای جدید دیگر نمی توانند پایدار بوده و ادامه داشته باشند ه Lowخواهند کرد. کسانی که منتظر یک موقعیت خرید بودند شاید االن بگویند که 

 خواهد بود. Longو اکنون زمان گام گذاشتن در یک پوزیشن 

 ی که در مورد الگوی ابر سیاه بیان شد به حالت متضاد خود، فاکتور های این الگو است. 4تا  1فاکتور های شماره 
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گرچه بعضی از معامله گران ژاپنی دوست دارند ببینند که بدنه اصلی کندل مشکی در بیشتر من به این اشاره کردم که ا Dark Cloudدر بخش 

 از وسط بدنه اصلی سفید قبلی خود بسته شود ولی مقداری انعطاف هم در این قانون وجود دارد.

متر الگوی ی قبل نفوذ کند. دلیل انعطاف کدر الگوی نافذ قابلیت انعطاف کمتری وجود دارد. کندل سفید نافذ باید به باالتر از وسط کندل مشک

 Thrusting Patternو  In-neckو  On-neckالگوی دیگر به نام های  3نافذ باال برنده نسبت به الگوی ابر سیاه این است که ژاپنی ها 

ایین پزمانی که بدنه سفید را دارند ولی  آمده اند و در واقع باید گفت همان شکل اولیه الگوی نافذ 4.32تا  4.35دارند. این الگو ها در شکل های 

 ( تلقی می شود. Bearishتر از وسط بدنه اصلی مشکی قبل خود بسته می شود به عنوان عالئم پایین آورنده ) 

همگی به یک شکل هستند. اختالف  4.29شکل  Piercingو الگوی باالبرنده (  4.32تا  4.35بنابراین این سه الگوی پایین آورنده ) شکل های 

که معموال کوچک است تقریبا زیر  On-neckدرجه نفوذ بدنه کندل سفید به بدنه کندل روز قبل خود می باشد. کندل استیک الگوی  هابین این

ن نیز یک کندل سفید کوچک خلیلی جزئی داخل بدنه سیاه قبلی بسته می شود. ) آ In-neckبخش قبلی بسته می شود. کندل سفید الگوی 

است اما با این حال  In-neckفرو رفته ( باید یک کندل سفید بزرگتر داشته باشد که قوی تر از کندل )  Thrustingاست ( و در آخر الگوی 

 نتوانسته باالتر از وسط کندل قبلی بسته شود.

(  Bullishرنده است اما در بازار صعودی یک الگوی باال برنده ) در یک بازار نزولی پایین آو 4.32شکل  Thrustingتوجه کنید که الگوی 

 ( یا باالبرندگی خواهد بود. Bullishن چند روز اتفاق افتد نشانه ) بیاگر دوبار  Thrustingالگوی تلقی خواهد شد. همچنین 

م اینکه کندل استیک سفید باید باالتر از وسط کندل را به خاطر بسپارید. تنها مفهو 4.32تا  4.35اهمیتی ندارد که الگوهای انفرادی شکل های 

 استیک سیاه روز قبل بسته شود تا یک سیگنال معکوس را عالمت دهد کافی است.
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پایین آورنده ها با موفقیت کندل سیاه  4.33در شکل 

آپریل را بوجود آوردند. روز بعد بازار پایین تر باز  23بلند 

کرده و درست وسط  شد اما در نهایت به باال حرکت

آپریل  28و  23کندل روز قبل بسته می شود. دو کندل 

 شکل دادند.را  Piercingالگوی نافذ یا 

 

 

 

مارس نمایش می دهد. کندل روز دوم پس از این که پایین تر باز می شود ولی به  20یک الگوی نافذ کالسیک را در طول هفته  4.34شکل 

کنترل ها  Bearسرعت به طرف باال حرکت کرده و در نهایت در دل کندل سیاه قبل بسته می شود. این یک نشانه قدرتمند است از این که 

 مارس شروع شده بود را به خوبی متوقف کرد. 25و  19بدون سایه، فروشی که توسط الگوی فراگیر  Session این داده اند.بازار را از دست 

آن. با  Lowمارس وجود دارد. بدنه اصلی روز دوم زیر بدنه اصلی روز اول باز شده نه زیر انتها یا  12در این چارت یک تفاوت در الگوی هفته 

بوده از اینکه رالی نزولی  عالمتیدرصد به داخل روز قبل پیشروی کرده است، بنابراین  05بدنه اصلی سفید تا بیش از  وجود این نقصان چون

 قبل دچار تزلزل شده و در حال اتمام است.
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المت از سنشان می دهد که چطور الگو های کندل استیک می توانند به تحلیل گر برای بدست آوردن یک درک صحیح و سریع  4.30شکل 

را  oats( دارم. من به ندرت بازار  جو)  oatsاز من پرسییید که چه نظری درباره بازار  Broker یک 95در طی اواخر فوریه  بازار کمک کنند.

دیدم.  انافذ کالسیک ر یالگوآن دنبال می کردم. به هر حال با دیدن نمودار جو، به او گفتم که روند نزولی به پایان رسییده است. چرا ؟ چون 

به عالوه این الگو تسیییت 

هییای  Lowمییوفییقی از 

بوحود آمده در اوایل فوریه 

از خود به جا گذاشییته بود، 

می  دکییه اییین امییر خییو

توانسییت شییانس سییاخته 

 Doubleشیییدن یییک 

Bottom .را افزایش دهد 

 

 

 

شروع شده  84اواخر سال  Bearish Eنشان می دهد که رالی نزولی که با الگوی  4.30شکل 

با ظهور یک الگوی نافذ به پایان رسید. اگر چه بازار بعد از این عالمت  83د، در اواسط سال بو

معکوس انتها به سمت باال حرکت نکرد، ولی این خود یک عالمت بود از این که فشار فروش 

 .به پایان رسیده استاکنون  84شکل گرفته از سال 

بعد از الگوی نافذ بازار به مدت یک سال در مسیر خنثی دنبال می شد و بعد از آن به سمت باال 

 شروع به حرکت کرد.
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 0فصل 

 

 یک نفر نمی تواند خیلی هوشیار باشد.

 

 Stars   ستاره ها

یک گروه از الگو های جذاب معکوس ساز ستاره ها هستند. یک ستاره کندلی است که بدنۀ اصلی کوچکی دارد و از بدنه اصلی کندل قبل از 

اندازه بدنه اصلی ستاره نسبت به بدنه اصلی کندل روز قبل مساوی نیست. همچنین می توانید ببینید.  0.1. آنرا در شکل گرفته استخود فاصله 

ت که بدنه اصلی ستاره چه رنگی داشته باشد. ستاره ها هم در راس ها و هم در انتها می توانند ظاهر شوند. بعضی از مواقع یک ستاره مهم نیس

نامیده می شود. اگر ستاره به جای داشتن یک بدنه اصلی یک دوجی بود، به آن ستاره دوجی می گویند. شکل  ریزش باراندر یک روند نزولی 

ر یک بن بست را د. ستاره مخصوصا ستاره دوجی اخطاری است از این که روند قبلی در حال تمام شدن است. بدنه اصلی کوچک ستاره 0.2

 نمایش می گذارد.به  جنگ بین باالبرنده ها و پایین آورنده ها

در یک روند صعودی قوی باالبرنده ها در حال تالش هستند. ظهور یک ستاره بعد از یک کندل استیک سفید عالمت تغییر قوای حرکتی است. 

نون در صدد کیک بالتکلیفی فی ما بین نیروی خریداران که تا قبل از این بازار را در اختیار داشتند و کسانی که از قبل خرید کرده بودند و ا

 در واقع می توان گفت که این سردرگمی می تواند حاصل کاهش در نیروی خرید و یا یک افزایش در نیروی فروش باشد. فروش بر آمده اند.

 

 

 

 

ی ولهمچنین در یک روند نز بازار برای یک عقب نشینی آسیب پذیر است.به هر حال ستاره به ما می گوید که قدرت روند صعودی کم شده و 

گر این است که محیطی که تا پیش از این مستعد تالش پایین آورنده ها بود، اکنون به تعادل با باالبرنده  زمانی که ستاره ای ظاهر می شود بیان

 .مطلوب برای تداوم یک بازار نزولی تحت کنترل پایین آورنده ها نمی باشدها رسیده و به نوعی تخلیه انرژی کرده است. این یک سناریوی 
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 ستاره ها به چهار الگوی زیر تقسیم می شوند :

 The Evening Starستاره عصر گاهی    – 1

 The Morning Starستاره صبحگاهی    – 2

 The Doji Starستاره دوجی    – 3

 The Shooting Starستاره ثاقب یا شهاب سنگ    – 4

 هم سفید باشد و هم سیاه. بدنه اصلی هر کدام از این ستاره ها می تواندیادتان باشد که 

 The Morning Starستاره صبحگاهی   

که ستاره صبحگاهی زودتر از خورشید این الگو به این دلیل نام گذاری شده ( یک الگوی معکوس در انتهاست.  0.3ستاره صبحگاهی ) شکل 

 آن نیز قیمت های باالتری را نوید می دهد. .پدیدار می شود و در واقع طلوع خروشید را نوید می دهد

این الگو از یک بدنه اصلی بلند و مشکی رنگ که به دنبال آن کندلی با یک بدنه 

پایین تر از کلوز امروز باز شده ایجاد می شود. ) همیشه با یک گپ اصلی کوچک که 

ل سوم ندالگوی یک ستاره ابتدایی را می سازند (. کیادتان باشد که این دو کندل 

یک بدنه اصلی سفید دارد که به خوبی به نیمه های بدنه اصلی کندل سیاه روز اول 

ه من برای درک و فهم منطق قرار گرفت نفوذ کرده است. این الگو عالمتی است که نشان می دهد باالبرنده کنترل بازار را در دست گرفته اند.

 نه تفسیر خواهم کرد :در پشت هر یک از این الگو ها آنها را بصورت جداگا

نده ربازار در یک روند نزولی است و زمانی که ما آن کندل مشکی بلند را می بینیم چیزی غیر از این هم نمی تواند باشد. در آن زمان پایین آو

ازار در حال ین بردن بها حاکم بودند. در روز بعد یک بدنه اصلی کوچک ظاهر می شود و این به این معنی است که ظرفیت فروشندگان برای پای

 کم شدن است. کندل بعد با بدنه اصلی سفید بزرگ ثابت می کند که باال برنده ها پیروز شده اند. یک ستاره صبحگاهی ایده آل یک فاصله قبل

ه نظر نمی بحال کمبود آن و بعد از روز ستاره دارد. البته باید گفت که فاصله بین ستاره و کندل روز بعد از آن کمتر دیده می شود، اما با این 

 کاهد.بچیزی از قدرت این الگو رسد که 
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یک الگوی ستاره  0.4در شکل 

 21تا  19صبحگاهی در طول 

دسامبر ساخته شد. حرکت رو 

به باالیی که توسط این الگوی 

 23بوجود آمده بود سرانجام در 

همان ماه با ظهور یک  28و 

 الگوی ابر سیاه به پایان رسید.

 

 

 

یمت های پایین بوجود آمده در اولین هفته از ماه اکتبر سرانجام ق

ظاهری همچون یک ستاره را به خود گرفت. هفته بعد از این 

ستاره مارکت کندل بلند سفیدی ساخت که همین کندل بلند و 

 قدرتمند باعث تایید و تثبیت الگوی ستاره صبحگاهی شد.

لگوی ابر و فرم یک ا کندل سیاه بعد از این کندل بلند سفید شکل

سیاه را داشت. بازار بعد از این کندل تا حدودی و بصورت موقت 

با این حال ستاره صبحگاهی همچنان یک  به عقب بازگشت کرد.

 مهم به شمار می رفت.کف 
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کمی اختالف در فرم ایده آل ستاره  0.0در شکل 

 بیشتر از یکصبحگاهی وجود دارد. در این نمونه 

ستاره ( در الگو شکل گرفته است. توجه  3)  ستاره

کنید که چطور ستاره سوم که بدنه اصلی کوچکی 

و همچنین  Hammerدارد خود به شکل 

Bullish Engulfing .ظاهر شده است 

 

 

 

 The Evening Starستاره عصرگاهی   

ستاره عصرگاهی همتای پایین آورنده ستاره صبحگاهی است. دلیل نام گذاری آن هم این است که ستاره عصر ) سیاره ونوس ( قبل از شروع 

(. کندل اول بدنه اصلی سفید  0.3در راس است. سه کندل ستاره عصر را می سازند. ) شکل ستاره یک معکوس  اینتاریکی ظاهر می شود. 

ستاره به دنبال آن می آید. ستاره اولین نشانه یک راس است. سومین کندل وجود یک راس را تقویت می کند و الگوی سه  بلندی دارد که یک

کندلی ستاره عصر گاهی را کامل می کند. کندل سوم یک بدنه اصلی 

مشکی دارد که به سرعت در داخل اولین کندل الگو ) کندل سفید ( نفوذ 

ستاره عصر را با یک چراغ راهنمایی می کند. من می خواهم الگوی 

مقایسه کنم. این چراغ از سه رنگ سبز، زرد و قرمز تشکیل شده است. 

رنگ سبز اجازه شروع و حرکت را می دهد ) همان کندل سفید (، رنگ زرد عالمت هشدار است ) ستاره ( و باالخره رنگ قرمز می گوید که باید 

اما بر  ،در اصل باید بین ستاره و دو کندل مجاور خود فاصله داشته باشد ه است ) کندل سیاه سوم (.بایستید و در واقع روند قبلی متوقف شد

حسب تجارب من این فاصله دوم یعنی فاصله بین ستاره و کندل سوم کمتر دیده می شود که برای 

ه بگستردگی نفوذ بدنه اصلی کندل سیاه عامل اصلی باید  نمی باشد.موفقیت این الگو ضروری 

 این الگو شبیه به الگوی جزیزه راس غربی نیز هست. داخل بدنه اصلی کندل سفید روز اول باشد.
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در تابستان  Dowنمودار  0.9الگوی ستاره عصر گاهی شکل 

راس این بازار قبل از شکست را به نمایش می  1983سال 

 گذارد.

 

 

 

 

یک مثال از این است که چطور اندیکاتورهای  0.15شکل 

آسانی  بهکه  استیک می توانند یک عالمت معکوس را کندل

 هشدار دهند.  با ابزارهای غربی پیدا نمی شود،

ساعت آخر پنجم سپتامبر و دو ساعت اول روز بعد یک 

الگوی ستاره عصرگاهی را شکل دادند. در این مثال کندل 

چطور حرکت رو به باالیی که با این ستاره عصرگاهی به پایان استیک ها یک عالمت معکوس در راس را تهیه کردند. همچنین توجه کنید که 

رسید، خود با یک 

ستاره صبحگاهی 

 آغاز شده بود.
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همانطور که بوجود آمدن یک ستاره عصرگاهی در یک روند صعودی یک سیگنال بسیار مهم به شمار می رود، شکل گیری این ستاره در یک 

 در صورتی که با یک سیگنال بریش دیگر تایید شود نیز می تواند مهم و قابل توجه باشد.روند ساید ) یک ناحیه متراکم و خنثی ( 

دالر بود. این ناحیه یک  413بیندازید. در اوسط آپریل، روز ستاره با یک منطقه مقاومت منطبق شده بود. قیمت این سطح  0.11نگاهی به شکل 

 خط حمایت قدیمی در اواخر ماه مارس به شمار می رفت.

 سعی کنید این را به خاطر بسپارید ! خط حمایت قدیمی اغلب تبدیل به خط مقاومت جدید می شود.

 این یک قانون معامالتی مفید است.

 حمایت ها و مقاومت ها را بیشتر توضیح خواهم داد. 11فصل 

 الگو را تقویت می کند.منفی بودن دالر با ظهور ستاره عصر گاهی همزمان می شود و این  413در هر حال سطح مقاومت 
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یک ستاره عصرگاهی را در اواسط دسامبر نشان می دهد. قبل از ستاره یک کندل سفید بلند و قوی و به دنبال آن یک کندل بلند  0.12شکل 

ز اسیاه و قدرتمند می آید. یک اختالف در ستاره عصرگاهی اواسط نوامبر وجود دارد. دلیلش هم این بود که یک ستاره یک بدنه اصلی بلند قبل 

رد و سپس یک بدنه اصلی ) در اینجا مشکی ( به دنبال آن می آید. ما بدنه اصلی سفید یا سیاهی در اینجا ندیدیم. به هر حال آن را یک خود دا

 ) خود کندل ستاره (. نوامبر Hanging Man 21راس می بینیم نه به خاطر شباهتش به ستاره عصرگاهی بلکه به خاطر الگوی 

 باز شد و یک راس بودن را تایید کرد. Hanging Manکندل بعد زیر بدنه اصلی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بعضی از عواملی که احتمال معکوس ساز بودن یک ستاره عصرگاهی یا صبحگاهی را افزایش می دهد عبارتند از :

 ( بین بدنه های اصلی کندل های مجاور ستاره وجود داشته باشد. Gapاگر یک فاصله )  – 1

 بسته شده باشد.زمانی که کندل سوم به طور عمیق به درون بدنه اصلی کندل روز اول الگو نفوذ کرده و  – 2

این یک کاهش نیرو در روند قبل و نگینی در سشن سوم وجود دااشته باشد. اول الگو و حجم س Sessionاگر حجم کمی در بخش یا  – 3

 افزایش نیرو در روند جدید را نشان می دهد.
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 Doji Starره های دوجی صبحگاهی و عصرگاهی   ستا

ه روقتی یک دوجی در یک بازار صعودی باالی یک بدنه اصلی و یا در یک بازار نزولی پایین یک بدنه اصلی با فاصله بوجود می آیند، به آن ستا

ند از اینکه روند قبلی برای تغییر کردن آن را دید. ستاره های دوجی یک هشدا قوی هست 0.2(. در شکل  Doji Starدوجی گفته می شود. ) 

عصرگاهی را که بوسیله کندل دوجی یک الگوی ستاره  0.13شکل  باید معکوس شدن بازار را تایید کند.آماده است. بخش کندل بعد از دوجی 

ستاره الگوی ستاره عصرگاهی یک  را نشان می دهد. استه بسته شدتا نیمه های بدنه اصلی روز اول پیش روی کرده و درون آن که سیاهی 

الگوی ستاره عصرگاهی دوجی به خاطر داشتن یک دوجی اهمیت بیشتر از یک بدنه اصلی کوچک دارد ولی اینجا ستاره به شکل دوجی است. 

 الگوی ستاره عصرگاهی معمولی دارد.

یک ستاره دوجی در یک روند صعودی غالبا نشانه 

 پیش خواهدایست از اینکه یک راس قریب الوقوع 

 آمد.

بعد از ستاره یک کندل سفید بلند باشد که باالتر از ستاره فاصله  Seesion در یک روند صعودی، اگرتوجه به این نکته بسیار مهم است که 

 آنگاه ماهیت پایین آورندگی ستاره خنثی شده و دیگر اعتباری ندارد.( ستاره باشد  Closeآن باالتر از  Close ) ،استگرفته 

درون بدنه اصلی  که بهباشد دوجی به دنبال کندلی با بدنه اصلی مشکی بیاید و کندل بعد از دوجی کندل سفیدی یک در یک روند نزولی اگر 

 ی گفته می شود.صبحگاهدوجی کندل سیاه قبل نفوذ کند، تاییدی است از اینکه یک انتهای معکوس ساز اتفاق افتاده است. به این الگو ستاره 

می توانید آنرا ببینید. این نوع از ستاره صبحگاهی می تواند یک انتهای پرمعنی باشد. همینطور اگر در یک روند نزولی یک کندل  0.14 در شکل

مشکی رنگ دیگر زیر ستاره دوجی بسته شود، دالیل بالقوه باالبرندگی ستاره صبحگاهی باطل می شود و الگو دیگر اعتباری ندارد. به همین 

 زهمیشه برای تایید هر کدام ااست که دلیل مهم 

 الگو ها صبور باشید.

می بینید  0.10و  0.10آنچه که در شکل های 

نشان دهنده یک ستارۀ بسیار قدرتمند و قابل 

اعتماد در طول مسیر است. زمانی که هیچ کجای 

شد و به عبارتی همدیگر را لمس نکرده باشند، به ستاره با کندل های قبل و بعد از خودش تماس نداشته با Sessionنوسانات قیمت در طول 

) بچه ترک شده ( گفته می شود. این الگو با اینکه یک الگوی بسیار کمیاب است ولی بسیار قابل اطمینان می  Abandoned Babyآن یک 

باشد.
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 ا اینکه سایه ستاره با بدنه اصلی روز قبلنشان می دهد که در اوایل ماه ژوئن یک ستاره دوجی روند کاهشی قبل را متوقف کرد. ب 0.13شکل 

Overlap .شده بود، ولی وقتی کندل سفید فردا ظاهر شد این الگو به عنوان نقطه معکوسی در انتهای روند تایید شد 

 

 

 

 

 

 

 

 

در های جدید  Lowاین یک حقیقت است که دالر شکسته شد. این یک منطقه حمایت در اوایل جوالی بود.  8.0قیمت زیر  0.18در شکل 

 ها وجود داشته باشند، نمی توانند دوام داشته باشند. Bullصورتی که نشانی از 
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یک نمونه از هر دو الگوی ستاره دوجی عصرگاهی و ستاره عصرگاهی منظم دیده می شود. این الگو یک حرکت به باال که از  0.19در شکل 

فروش ارزان بعد از این ستاره دوجی شکل گرفت. و در نهایت این ارزان فروشی ها با یک چند ماه پیش شروع شده بود را متوقف کرد. یک 

در اواخر  Engulfingحرکت 

به پایان رسید. همین  80سال 

چرخش بوجود آمده توسط 

و صعودی  Engulfingالگوی 

شدن بازار سرانجام دوباره توسط 

ستارۀ دیگری به پایان رسید. 

  .اینبار یک ستاره عصر گاهی

 

 

ماه مارس سه کندل بوجود آمده فرمی شبیه به الگوی ستاره دوجی عصرگاهی به خود گرفته بودند.  19و  18و  13در تاریخ های  0.25در شکل 

 یک هفته قبل بوجود آمده بود به پایان رساند. Hammerرو به باالیی را که با  رالیاین الگو 

ین ا عطاف و آزادی عمل بیشتری قائل شویم.باید برای برخی از الگوهای کندل استیکی در بازار سهام ان این مثال دوباره به ما نشان می دهد که

روز قبل باز شوند  Close، قیمت ها در بازار سهام ممکن است نسبتا بدون تغییر از قیمت Futuresبه این خاطر است که بر خالف بازار های 

 روز قبل وابسته اند قائل شد. Closeطاف در مورد برخی از الگوهای کندل استیکی که به قیمت انعباید مقداری است که و به همین دلیل 

توجه کنید که چطور  Dow Chemicalدر مورد 

ستاره دوجی عصر گاهی یک ستاره صحیح نبود. قیمت 

باز و بسته ستاره دوجی باید باالی بدنه اصلی روز قبل 

می  م را دنبالباشد. بنابراین کسانی که بازارهای سها

کنند باید انعطاف پذیری بیشتری را در عالئم کندل 

 ند.استیکی پذیرا باش
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یک ستاره دوجی می توانید  0.21در شکل 

که چند هفته قبل از فروش بزرگ بازار 

شکل گرفته را ببینید. این ستاره نیز همانند 

بدون فاصله  0.25ستاره دوجی شکل 

کل قبل خود شگرفتن از بدنه اصلی کندل 

بحث  0.25گرفت. همانطور که در شکل 

شد باز هم تاکید می کنم که برای بازارهایی 

مثل بازار های سهام نیاز به یک نوع 

انعطاف در برابر الگو های کندل استیک 

 احساس می شود.

 

 

 

ندل ک .ستاره دوجی عصرگاهی پی در پی الگویگیری دو شکل هستیم. شاهد بوجود آمدن یک رویداد بسیار غیر عادی و شوم  0.22در شکل 

سه کندل بعدی هم باز شکل یک ستاره دوجی عصرگاهی دیگر را به خود گرفته اند و نتیجه آن شده و یک ستاره دوجی عصرگاهی  3تا  1های 

 ..است که می بینید.
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 The Shooting Star and The Inverted Hammer   شهاب سنگ و چکش واژگون

الگوی شهاب سنگ یک الگوی دو کندلی است که هشداری از یک راس قریب الوقوع را می فرستد. این الگو پایان یک روند صعودی را هشدار 

نشان داده شده که شهاب سنگ یک  0.23نیست. در شکل  ،است ه عصرگاهی که معکوس سازی قدرتمندیک الگوی ستار همانندمی دهد ولی 

ا یک سایه باالیی بلند که نهایتا در پایین ترین نقطه خودش بسته می شود. مثل دیگر ستاره ها رنگ الگوی شهاب بدنه اصلی کوچک دارد ب

 سنگ نیز مهم نمی باشد.

ه بشهاب سنگ بصورت مصور به ما می گوید که بازار نزدیک پایینش باز شد سپس با قوت به باال حرکت کرد و سرانجام برای بسته شدن 

 حرکت به باالی آن بخش نمی توانسته پایدار باشد.باز شده بود برگشت. به عبارت دیگر  نزدیک جایی که

یک شهاب سنگ ایده آل یک بدنه اصلی دارد که از بدنه اصلی روز 

قبل خود فاصله گرفته است ولی با این وجود همانطور که در چند 

 نمونه پیش رو خواهید دید همیشه این فاصله ضروری نیست.

 Inevertedچنین خطی چکش وارونه )  ( در خود دارد. Bullک روند نزولی یک شهاب سنگ ظاهر شود، عالمتی دال بر باالبرندگی ) اگر در ی

Hammer .نامیده می شود که راجع به آن بحث خواهیم کرد ) 

 آپریل دیده شد که عالمت راس بودن را می داد. 2یک شهاب سنگ پایین آورنده در  0.24در شکل 
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 الگوی شهاب سنگ را با انحرافات ممکنه آن به خوبی شرح می دهد. تعدادی از این اختالفات را می توانیم در زیر دنبال کنیم : 0.20کل ش

1 – Shooting Star فاصله با بدنه سفید اصلی روز قبل می باشد. با  دشماره یک، یک اختالف در این الگو را نشان می دهد و آن عدم وجو

 وجود این نقصان شکست باالبرنده را ثابت کرد.

این شهاب سنگ با قسمتی از معیار صحیح الگو مطابقت دارد ) یک بدنه اصلی کوچک  اهمیت بسیار بیشتری دارد. 2شهاب سنگ شماره  – 2

قبل از خود (. با این حال این الگو انطباق با یک قانون مهم را می شکند و آن این است  با سایه باالیی بلند و همینطور فاصله گرفته از کندل

ا اهمیت بظاهر شده است. بنابراین این کندل به صورت یک بدنه اصلی کوچک  نه بعد از یک روند صعودی و در باالی یک ناحیه متراکمکه 

 همیشه منتظر باشیم.یک معامله مردد باید  در میان کار می کند.یک بدنه اصلی کوچک تردید و دودلی را آشدیده می شود.  کم

عدم وجود فاصله با کندل قبل است. در واقع نتنها فاصله نگرفته است، بلکه درون متن فعالیت روز قبل  3شهاب سنگ شماره انحراف  – 3

دالر صورت گرفته بود. باالبرنده خودشان  0.18این شهاب سنگ همچون اوایل آگوست یک حمله به سطح  Highدر قسمت است. بوجود آمده 

 را برای رساندن به باالی این سطح خسته کرده بودند! در نهایت بازار نزدیک به پایین روز بسته شد.

مت ومی باشد. آن نیز بدون فاصله و درون متن دیروز شکل گرفته بود. همچنین دوباره به مقا 3بسیار شبیه به شماره  4شهاب سنگ شماره  – 4

شهاب سنگ ها اگرچه ایده آل نیستند اما یک نکته مهم را نشان می دهند. همانطور که من در اوایل کتاب این قدیمی برخورد کرده بود.  0.18

 ازم تکنیکی دیگربا لو ههمرااغلب خطوط کندل استیک  تا یک عالمت قابل قبول بدهند. مجبور نیستند که به شکل کاملی باشندالگوها گفتم 

 پایین آورنده بود. در داخل فعالیت قیمت قبلدر نظر گرفته می شوند. پس این شهاب سنگ ها ایده آل نبودند اما شکل شهاب سنگ 

از خود می پرسد که این دالر هر کسی  0.18شهاب سنگ پنجم شکست دیگری در برابر یک مقاومت است. با هر شکست در مقاومت  – 0

عمل چقدر طول خواهد کشید. ما جواب را با شهاب سنگ ششم خواهیم داد. جایی که آخرین فشار باالبرنده ها با شکست رو به رو شد. آنها 

عقب نشینی کرده 

و در نهایت یک 

Hammer  پایان

 فروش را خبر داد.
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یک سیگنال معکوس ساز بود. در  ، آنصله از کندل قبل خود را داریم. با این حالباز نمونه دیگری از یک شهاب سنگ بدون فا 0.20در شکل 

ن، این آاینجا دوباره می خواهم بگویم که وجود یک شهاب سنگ درون متن روز قبل می تواند سیگنال مهمی درون خود داشته باشد. عالوه بر 

ستاره به مقاومت 

های ساخته شده در 

برخورد  ماه گذشته 3

د. در نهایت کرده بو

این ستاره به رالی 

صعودی شکل گرفته 

پایان  Hammerبا 

 داد.

 

بیانگر  0.23شکل 

ظهور یک شهاب 

سنگ 

کالسیک در 

اولین ساعت 

می است.  29

کاهش مداوم 

روز  0قیمت 

بعد در چهارم 

ماه ژوئن با 

الگوی 

Bullish 

Engulfing 

 به پایان رسید.
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دو ستاره ثاقب ) شهاب  0.28شکل 

( را نشان می دهد که بعد از بوجود  سنگ

آمدنشان روند ریزشی تندی شکل گرفته 

 است.

 

 

ظهور یک شکست  0.29شکل 

 در برابر یک مقاومت دیگر است.

 

 

 

 

 

 

 

یک جفت شهاب سنگ  0.35شکل 

را نشان می دهد که هر کدام 

تضمین پایان حرکت روند رو به باال 

 را عالمت می دادند.
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 The Inverted Hammerچکش وارونه   

 بخاطر اینکه این الگو شبیه به الگوی شهاب ،این یک الگوی ستاره نیست. ما در این بخش راجع به الگوی چکش وارونه صحبت خواهیم کرد

ه در صلی کوچک کبا سایۀ باالیی بلند و بدنه ا دهد که شبیه به یک شهاب سنگ استچکش وارونه ای را نشان می  0.31سنگ است. شکل 

 پایان یک روند نزولی ظاهر شده است.

 Hammerهمانطور که شهاب سنگ یک معکوس ساز در راس است، چکش وارونه یک معکوس ساز در انتهای روند نزولی است. همچون یک 

 منظم، الگوی چکش وارونه هم یک الگوی باالبرنده بعد از یک روند نزولی است.

ژوئن نگاه کنید.     4در  Bullish Eه ای می کنم. به اولین کندل استیک الگوی اشار 0.23دوباره به شکل 

 گ بدنه اصلی اصالاین کندل ظاهر شهاب سنگ را داشت ) رن

 شکل در طی یک روند نزولی ظاهر شد. بنابراین در خود یک نیروی بالقوه باالبرندگی را همراه داشت.مهم نیست (. این 

بعد از این کندل باشیم. زمانی چکش وارونه تایید می شود  Sessionپس از بوجود آمدن یک چکش وارونه بسیار مهم است که منتظر نکته : 

عد باالتر از بدنه اصلی چکش باشد. همینطور گپ یا فاصله بیشتر تاییدیه قویتری نیز هست. یک کندل استیک سفید با قیمت روز ب Openکه 

 باالتر هم می تواند تاییدی دیگر باشد. یها

یا  Bearishهیت مادر فرم این الگو علت اینکه می گویم تایید باالبرندگی در الگوی چکش وارونه بسیار مهم است این است که فعالیت قیمت 

 دارد. پایین آورندگی

نگه داشتن قیمت در باال با شکست مواج شده و در نهایت بازار  در چکش واژگون بازار در یا نزدیک به پایین باز می شود. باالبرنده ها در ثابت

 می کند. Closeخود  Openپایین سشن و در نزدیکی همان نقطه 

اگر  ؟ در کندل روز بعد خواهد افتادچرا یک چنین خطی باید یک عالمت معکوس ساز باالبرنده باشد ؟ پاسخ به آن در این است که چه اتفاقی 

Open نقطه در ون باشد، این به این معنی است که کسانی که گی بدنه اصلی چکش واژروز بعد باالOpen  و یاClose  ) در دیروز ) چکش

پول خود را از دست داده اند. در واقع هرچه توقف بازار در باالی بدنه اصلی چکش واژگون بیشتر باشد احتمال این صدد فروش بوده اند اکنون 

این می تواند جرقه ای کوچک برای سوق گرفتن به سمت خرید های  یا از پوزیشن خارج شوند بیشتر است. که این فروشندگان منصرف شده

 بیشتر از یک نقطه کف در انتهای روند باشد.

آن خط به عنوان یک فعالیت دنبال شد.  Engulfing) ذرت ( چکش واژگون در سشن بعدی به وسیله یک کندل باالبرنده  Cornدر مثال بازار 

 یمت برای تایید الگوی چکش واژگون عمل کرده است.ق
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 یک حرکت ساید تبدیل کرد.برای چندین روز به مسیر بازار قدرتمند صعودی را  1می بینید شهاب سنگ شماره  0.32همانطور که در شکل 

پایین آورنده را  Bearish Eیک راس بودن را تایید کرد چون این کندل خود یک الگوی  3کندل استیک مشکی بعد از شهاب سنگ شماره 

ماه مارس با پایان رسید. حرکت شارپ صعودی شکل گرفته  28و  23تکمیل کرد. کاهشی که با این شهاب سنگ شروع شده بود با الگوی نافذ 

 یل آپریل با شهاب سنگ دیگری برخورد کرد.با این الگو در اوا

 21روند نزولی شکل گرفته بعد از برخورد با شهاب سنگ چهارم چگونه متوقف شد ؟ بله بوسیله یک چکش واژگون در مالحظه می کنید که 

 یید شد.تا دآپریل. و در روز بعد هم با کندل سفیدی که بدنه اصلی آن باالتر از بدنه اصلی شهاب سنگ شکل گرفته بو

م که یاگر بدنه اصلی این کندل سفید بلندتر بود و در واقع به داخل بدنه اصلی روز اول یعنی کندل مشکی بلند نفوذ کرده بود می توانستیم بگوی

 یک الگوی ستاره صبحگاهی شکل گرفته است.

 بت قرار گرفت.صامورد اچکشی که قیمت ها را به باال کشیده بود سرانجام توسط یک شهاب سنگ دیگر ) پنجم ( 
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 نمونه های دیگری از چکش واژگون را نشان می دهد. 0.33شکل 

منتظر تایید  همیشهدر تحلیل کندل استیکی که مهمی است نکته به وسیله قیمت های باالتر روز بعد تایید شدند. این  دوی این چکش هاهر 

 الگو بمانید.

 ان ستاره صبحگاهی نیز در نظر گرفته شود.خود می تواند به عنو ،چکش واژگون شماره دو
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 0فصل 

 

 ::Put a lid on what smells badروی چیزی که بوی بد می دهد سرپوش بگذار   ::

 More Reversal Formation   دیگر ساختارهای معکوس

الگوهای نسبتا قوی هستند. آنها باالبرنده هایی را نشان دادند که بر پایین آورنده ها چیره شدند ) مثل  0و  4ساختارهای معکوس ساز در فصل 

و یا پایین آورنده هایی را نشان دادند که کنترل بازار را از دست (  Piercing، ستاره صبحگاهی یا الگوی نافذ Engulfingالگوی فراگیر 

 ، ستاره های عصر گاهی و یا الگوی ابر سیاه (.Engulfingاالبرنده ها گرفتند ) همچون الگوی پایین آورنده فراگیر ب

 در این فصل مثال های بیشتری از الگوهای معکوس ساز که البته همیشگی نبوده و قدرت الگوهای قبل را هم ندارند نشان می دهم.

 آنها عبارتند از :

 ، فاصله باالی دو اهرمه و خطوط حمله متقابل.Belt-Hold، خطوط کمربند Tweezersها و ته های یکسان  ، راسHaramiالگوی 

، ته Dumplingدر ادامه این فصل سیگنال های قویتری را تجزیه و تحلیل می کنیم. همچون : سه کالغ سیاه، سه کوه، سه رود، راس های 

 مانند.های ماهیتابه ای و راس های برج و ته های برج 

 Haramiالگوی   

یک  Harami( کندلی است با یک بدنه اصلی کوچک که در وسط بدنه اصلی نسبتا قوی روز قبل قرار می گیرد.  0.1) شکل  Haramiالگوی 

 اوست. نکلمه قدیمی ژاپنی است به معنی باردار یا آبستن. کندل استیک بلند کندل مادر است و کندل کوچک شکل گرفته درون آن بچه یا جنی

ید واقع می ف( که بدنه اصلی کوچکی دارد در ساختار های مشخصی م Spinning Topما بحث کردیم که چطور راس چرخان )  3در فصل 

 در مورد آنها بحث شد. 0یکی از این ساختارهاست. همچون ستاره ها که در فصل  Haramiشود. 

یک بدنه  Haramiاست. در الگوی  Engulfingدرست برعکس الگوی  Haramiالگوی 

کوچک درون یک بدنه اصلی بزرگ شکل گرفته در صورتی که در الگوی فراگیر یک اصلی 

کل دو کندل ش رنگبدنه اصلی بزرگ به دنبال یک بدنه اصلی کوچکتر می آید. همچنین 

ن اصل یدهنده الگوی فراگیر حتما باید متفاوت از هم باشند در صورتی که در الگوی هارامی ا

 ضرورتی ندارد.
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وقتی  Inside Day( غربی قابل مقایسه است. یک  Inside Dayبا الگوی داخل روز )  Haramiساختار 

 ( 0.2اتفاق می افتد که نقاط باال و پایین وسط محدوده تغییرات روز قبل شکل بگیرند. ) شکل 

الگوی فراگیر عالمت معکوس قابل توجهی معموال به اندازه الگوهای چکش، مرد آویزان و یا  Haramiالگوی 

 یک ترمز برای بازار است. Haramiظهور نمی دهد. 

هشدار بالقوه قابل توجهی از  Haramiروند قبلی خیلی زود به پایان رسیده و بازار اغلب به یک سکون و آرامش می رسد. در بعضی از مواقع 

 تغییر مسیر روند مخصوصا در زمان هایی که بازار در راس است می دهد.

هارامی متقاطع به یا هارامی متقاطع نیز می گویند. یک  Harami Crossز را نشان می دهد که به آن یماتیک الگوی هارامی م 0.3شکل 

و  هارامی متقاطع به علت این که یک دوجی را در دل خود جای داده یک معکوس ساز مهمجای بدنه اصلی یک دوجی در روز دوم خود دارد. 

 ( نیز نامیده می شود. Petrifyng Patternهارامی متقاطع گاهی به عنوان الگوی متحجر )  به شمار می رود.قدرتمند 

 

 

 

 

این است که کندل دوم یک بدنه اصلی کوچک داشته باشد اصلی این الگو  شکلدیدیم رنگ کندل دوم مهم نیست.  0.1همانطور که در شکل 

ندازه اکه منسوب به بدنه اصلی قبل باشد، یا به عبارتی این بدنه اصلی کوچک درون نوسانات بدنه اصلی بزرگتر قبل از خود شکل گرفته باشد. 

 مهم نیست. Harami Crossو هم در  Haramiسایه ها معموال هم در 

ده و به بوجود آمبیان می کند. بعد از یک حرکت باال رونده، یک بدنه اصلی سفید پر انرژی  اهنگی را در سالمت بازاریک ناهمالگوی هارامی 

س یک پاین نشان می دهد که حرکت به باالی باالبرنده ها در حال ضعیف شدن است.  شکل می گیرد.یک بدنه اصلی کوچک مردد دنبال آن 

 بازگشت روند محتمل است.

وچک کگین فروش به وسیله یک بدنه اصلی مشکی بلند ظاهر می شود. سپس به دنبال آن یک بدنه اصلی به پایین، فشار سنکت رو طی یک حر

پدید می آید. این می تواند حاکی از یک برگشت روند باشد چون بدنه اصلی کوچک هشداری است از اینکه قدرت  که نشان از دودلی بازار است

 رفته است. پایین آورنده ها تحلیل
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و  اول پایان این روند را خبر داد Haramiآپریل شروع شده بود را نشان می دهد.  18یک حرکت رو به باالی کوچک که در تاریخ  0.4شکل 

 سریعا فروش یک جایی که با این هارامی شروع شده بود با هارامی دوم به اتمام رسید. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ممکن است مفید باشد حتی اگر یک روند آشکاری وجود  Haramiبیانگر این است که چطور الگوی  ماه میهارامی سوم در طول روزهای اول 

 نداشته باشد. این هارامی با بدنه اصلی بلند و سفیدی که به دنبال آن یک کندل مشکی کوچک آمد، شکل گرفت. ) به یاد داشته باشید که رنگ

خرید تا زمانی که این . اکنون بازار در یک نقطه تردید است. ی که ظاهر شود مهم نیست (در هر کجای Haramiبدنه اصلی دوم در الگوی 

 سوم اتفاق نیافتد به هیچ وجه پیشنهاد نمی شود. Haramiدودلی با بسته شدن قیمت در باالی 

ک بعدی آشکار بود. بدنه اصلی کوچیک الگوی هارامی ناب و کالسیک بود. یک روند صعودی قبل از کندل استیک بلند سفید  4هارامی شماره 

 را کامل کرد. Haramiالگوی 
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نمونه و عالی را نشان می دهد. هر کدام از بدنه های اصلی کوچک روزهای دوم با بدنه های بلند روز قبل خود مقایسه  Haramiیک  0.0شکل 

 می شوند.

 خود نشان داد، و هارامی دوم اتمام فشار فروش را عالمت داد. را از فقدان جنبش و تحرک کافی در باال بردن روندمفهوم هارامی اول 
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در اواخر مارس، دو کندل راس بازار شدند. فروش یکجا ادامه داشت تا اینکه  Haramiدو کندل استیک الگوی نشان می دهد که  0.0شکل 

 آپریل این روند را متوقف کرد. 24در  Bullish Hammerیک 

ه بین بدنمهم  یاهمیتاین در واقع نشان از تا باالی بدنه و حتی سایه روز قبل پیش رفت.  Haramiتوجه کنید که سایه کندل دوم در الگوی 

 الگو دارد نه سایه های آن.یک های اصلی 

 

 

 

 

 

 

ش عمیقی را برای مارکت رقم زده است. می ریز هما 8و  3یک الگوی فراگیر پایین آورنده در  در آنچارتی را نشان می دهد که  0.3شکل 

 سپس یک هارامی ظاهر شده و بازار را از مسیر پر شیب نزولی آن به جهت ساید تبدیل کرد.
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مثل هر الگوی  به اتمام رسید و بازار بعد از آن وارد سکون و آرامش شد.یک هارامی آپریل با  13کاهش شتابناک قیمت در  0.8شکل در 

یک موقعیت را برای  Haramiبا این حال  از این احتمال که بازار به خط سیر نزولی خود ادامه دهد ممانعت نکرد. Harami معکوس انتها، این

 فشار رو به پایین فروش فروکش کرده است. Haramiبازار خبر داد. مخصوصا که به ما گفت حداقل در زمان شکل گیری 

 

 

 

 

 

 

 

 

هارامی  بازار به یک نوار ساید و جانبی تغییر میسر داد. Haramiیک نمونه خوب از یک روند نزولی پرشتاب است. بعد از شکل گیری  0.9شکل 

معموال بازار با داخل شدن به یک باند متراکم و خنثی شروع به  Haramiبعد از یک به طور جدی یک حرکت رو به باال را تضمین نکرد. 

 .کند استراحت می
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 Harami Crossهارامی متقاطع   

ندل کهارامی متداول یک بدنه اصلی بلند دارد که به دنبال آن یک بدنه اصلی کوچکتر می آید. با این حال قوانینی وجود ندارد که به ما بگوید 

 است. بیاکتسااستیک کوچک چه اندازه باید باشد. این شبیه به بسیاری از اصول رسم نموداری دیگر، ذهنی و 

دل این گفته به نوعی صحت دارد چرا که کوچکتر بودن کن به عنوان یک اصل عمومی کوچکتر بودن کندل دوم خاصیت الگو را بیشتر می کند.

 خواهد بود. برای بازگشت یک رونددوم معنای بیشتری از دودلی و سردرگمی را می دهد، و همچنین احتمال بیشتری 

چکتر می شود فاصله بین قیمت باز و بسته شدن هم کمتر شده و یک دوجی شکل می گیرد. همانطور که گفته در نهایت هرچه بدنه اصلی کو

هارامی متقاطع نشانه ها و سیگنال  می آورد. درا بوجو Harami Crossشد، شکل گیری یک دوجی درون یک کندل با بدنه اصلی بلند، یک 

یک عالمت  Harami Crossمعمولی حمل می کند. جایی که هارامی یک الگوی معکوس اصلی نیست،  Haramiهای بیشتری را نسبت به 

معکوس ساز مهم می باشد. یک هارامی متقاطع بعد از یک کندل استیک بلند سفید نشانه ایست از اینکه یک معامله گر بزرگ از بیم زیان از 

 در راس ها بیشتر موثرند.انتهای روند هم هستند ولی کارش صرف نظر کرده است. الگو های هارامی متقاطع در 

نشان می دهد که چطور حرکت به باالیی که از اواسط مارس شروع شده بود با ظهور هارامی کراس در تاریخ های دوم و سوم آپریل  0.15شکل 

 به یکباره به پایان رسید.
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شد، همه می گفتند بازار صعودی است. اما هارامی کراس گفت : حاال بازار صعودی  در اواسط ژانویه زمانی که بازار با گپ شارپی رو به باال باز

 ..نیست.

 

 

 

 

 

 

 

 

می گوید وقتی یک کندل بلند سیاه و غیر معمولی داریم که به دنبال آن یک دوجی پدیدار می شود، در این صورت یک هارامی  0.12شکل 

 چطور بازار خودش را از روند نزولی قبل نجات داد.متقاطع شکل گرفته است. این نشان می دهد که 

( بعد از دوجی  Hammerیک چکش ) 

هارامی متقاصع ) که با موفقیت قیمت های 

پایین اخیر را تست کرد (، گواه محکمتری 

 از یک انتها و ته بودن را داد.
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 Tweezers Tops & Bottomsسر ها و ته های انبری   

Tweezer  کندل استیک تشکیل شده اند با قیمت های ها از دو یا چندHigh  یاLow  منطبق با هم. آنها به این دلیل انبرک ها نامیده می

( وقتی که قیمت های  Tweezers Topشوند چرا که به دو چنگک یا انبر یا قیچی شبیه هستند. در یک بازار صعودی، یک راس انبری ) 

High با هم منطبق شوند شکل می گیرد. در باز ( ار نزولی یک ته انبریTweezers Bottom  وقتی قیمت های )Low  با هم در یک سطح

 Sessionدر  Tweezerها می توانند از بدنه های اصلی، سایه ها و یا حتی دوجی ها ساخته شوند. یک  Tweezerباشند شکل می گیرد. 

 و اساسی نیست. حیاتییک عالمت معکوس های نزدیک به هم یا متوالی اتفاق می افتد و همچنین 

باشند، اهمیت پیدا می  Bearishیا  Bullishدیگر سیگنال های کندل استیکی شامل ظاهر شوند یا  حرکت طویلآنها وقتی که بعد از یک 

 به روشنی این ایده را بیان می کنند. 0.18تا  0.13شکل های  کنند.

بلند سفید بوسیله یک دوجی دنبال می شود. این الگوی دو کندله یک  نشان می دهد که چطور در یک روند صعودی، یک کندل 0.13شکل 

های  Highهارامی متقاطع است با 

یکسان که می تواند سیگنالی از یک 

 معکوس مشخص باشد.

یک راس انبری  0.14در شکل 

احتمال بسیار باز شود  ing ManHangزیر بدنه اصلی اگر بازار  تشکیل شده است. Hanging Manیک  م که از یک کندل بلند سفید وداری

تا این منظره پایین آورنده  ( بسته شود Tweezers Topنباید باالی راس انبری ) بازار  زیادی وجود دارد که به یک نقطه راس رسیده باشیم.

 غالب باشد. در غیر اینصورت باید منتظر عالمت های دیگری ماند.

در نظر گرفته شوند ) که البته یک الگوی معکوس در راس در یک  Haramiد به عنوان یک این دو کندل آمیخته با هم، همچنین می توانن

 روند صعودی است (.

بازار . Shooting Starیک راس انبری را نشان می دهد که یک کندل پایین آورنده ذاتی را در سشن دوم در دل خود دارد، یک  0.10شکل 

دیروزش پیش می رود، سپس نزدیک به پایین خودش بسته می  Highنزدیک به قیمت های پایینش باز می شود. به سمت باال و تا قسمت 

 این سیمای غالب یک الگوی پایین آورنده است در یک مسیر صعودی و البته آمیخته با کندل قبل. شود.

 یل می دهند.این دو کندل همچنین یک الگوی هارامی را هم تشک
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دیروز باز می شود ) به جای  Closeدر باالی قیمت بازار نشان می دهد. روز دوم  Dark Cloud Coverیک تفاوت را در الگوی  0.10شکل 

 می شود یا شکست می خورد. Failروز قبل را لمس کرده و سپس  Highوز دوم قیمت کندل ر Highدیروز باز شود (.  Highاینکه باالی 

 تواند ترکیبی از یک الگوی ابر سیاه و یک الگوی راس انبری را نمایش دهد.این می 

در طول یک کندل بلند و سیاه را نشان می دهد که با موفقیت نقاط پایین را تست می کند، جایی که دیروز هم  Hammerیک  0.13شکل 

روشندگان کنترل بازار را از دست می دهند. همچنین این چکش و تست موفقش از خط حمایت این را ثابت می کند که ف یکبار تست شده بود.

این البته می تواند به ما دید جدیدی در مورد اینگونه فعالیت قیمت که در نظر گرفته شوند.  Haramiدو خط ترکیبی می توانند به عنوان یک 

 می تواند سطح حمایت مهمی را بوجود بیاورد، ارائه دهد.

یک خط  وجود دارد.است ساخته  نیز را Tweezersکه یک (  Bullish Piercingلگوی باالبرنده نافذ ) یک اختالف در ا 0.18شکل در 

Piercing  صحیح باید در زیرLow  سشن قبل خودOpen  کرده باشد. در صورتی که اینجا قیمت زیرClose .روز قبل باز شده است 

فراگیر نیستند. آنها بیانگر این هستند که چطور راس ها و ته های انبری باید بوسلیه نشانه های کندل استیکی  Tweezerاین مثال های 

 دیگری تایید شوند تا ابزار های پیش بینی ارزشمندی باشند.

توانند الگوهای معکوس برای کسانی که یک دورنمای طوالنی مدت می خواهند، راس ها و ته های انبری در چارت های هفتگی و ماهانه می 

ای بخاطر اینکه در چارت های هفتگی یا ماهیانه، بر ساز مهمی باشند. این حتی بدون تایید کندل استیک های دیگر هم می تواند صحیح باشد.

روع شکه در سشن نزولی قبل ساخته شده و با موفقیت توسط سشن جاری تست شده است، می تواند پایه مهمی برای  Lowمثال یک نقطه 

 یک رالی جدید باشد.

ساخته شده در این چارت از  Tweezerدیروز ساخته می شود و امروز با موفقیت تست می شود.  Sessionجدید توسط  Lowیک سطح 

تر  دتچارتی که در باال در مورد آن بحث کردیم کم اهمیت تر است. چرا که روی سخن من در توضیحات باال به انبر ها در نمودار های بلند م

 هفتگی یا ماهیانه بود و این اهمیت بیشتری نبست به نمودار های روزانه دارد.
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 راس ها و ته های انبری را نشان می دهد.  0.19شکل 

اول با یک الگوی ستاره  Tweezer Bottomرا کامل کرد تایید شد. الگوی  Bearish Eراس انبری وقتی که کندل دوم، الگوی فراگیر 

 هفته قبل را پشت سر گذاشتند. Piercingجه کنید که این دو روزی که ته انبری را شکل دادند خود تست موفقی از الگوی شکل گرفت. تو

ها،  Hammerو  Tweezers Bottomیا عالئم باالبرنده،  ترکیبی از این دو اندیکاتورمجموعه ای از دو چکش بود.  2انتهای انبری شماره 

 کنند. آماده می صحنه را برای یک شروع جدید
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دوباره امتحان شدند. بعد دالر ساخته شدند، یک هفته  90ژانویه، نزدیک به سطح  24نشان می دهد که قیمت های پایینی که در  0.25شکل 

 کرد.این امتحان نتنها موفقیت خود را اثبات کرد، بلکه یک الگوی باالبرنده فراگیر را ساخت و رالی جدیدی را ایجاد 

همچون شکل قبل یک  0.21شکل 

را نشان می دهد که  Tweezerالگوی 

نتیجه آن ساخته شدن یک الگوی 

Bullish Engulfing  و صعود پرقدرت

 است.
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این دو هفته )  Highظاهر شده است. قیمت های  Hanging Manیک کندل بلند سفید را نشان می دهد که به دنبال آن یک  0.22شکل 

 بعد ( در یک سطح بودند. بنابراین یک راس انبری را شکل دادند. به خوبی هفته

 را تشکیل دادند. Haramiیک الگوی  Tweezerهمچنین دوخط شکل دهنده 

 

 

 

 

 

 

 

 

هفته پیش  Highبا شکل گیری یک ستاره عصرگاهی، بازار به مدت چند روز تغییر جهت داد. چند روز بعد با لمس کردن قیمت  0.23در شکل 

نامیده  Tweezers Topثابت شد که این نقطه تبدیل به یک سطح مقاومت مستحکمی شده است. سطحی که یک  Hanging Manتوسط 

 می شود.
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کندل استیک بلند و سفیدی که به دنبال آن یک دوجی آمده نمایش داده شده است. این الگو یک راس انبری  0.24شکل  S&Pدر قله های 

 یک کندل دوجی که بعد از یک کندل بلند سفید. عالوه بر راس انبری، کرده استرا تشکیل داد که به عنوان خط مقاومت هفته بعد نیز عمل 

 بیشتر در مورد این حالت خواهید خواند. 8در فصل  ک است.سطوح باال ظاهر شود، خطرنادر 
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 Belt Hold Linesخطوط کمربند   

 هالگوی خط کمربند یک کندل دارد که می تواند هم باال برنده باشد و هم پایین آورنده. کمربند باال برنده یک کندل استیک سفید قوی است ک

ند سایه پایینی خیلی کوچکی هم داشته باشد ( و برای بقیه ساعات روز به باال حرکت می کند. در قسمت پایین کندل باز می شود ) البته می توا

 همچنین به کمربند باال برنده یک انتهای تراشیده سفید هم می گویند.

 توان از وقوع چنین حالتیبازار در منطقه قیمت های پایین قرار دارد و یک کمربند باال برندۀ بلند ظاهر شود، می  0.20مثال وقتی که در شکل 

 حرکت رو به باالیی را پیش بینی کرد.

یک کندل  0.20کمربند پایین آورنده شکل 

استیک مشکی بلند است که در قسمت 

High ن به پاییرو و سپس  خود باز می شود

 شروع به حرکت می کند.

س خواهد بود. کمربند پایین آورنده گاهی اوقات یک سر تراشیده اگر قیمت ها باال هستند، ظهور یک کمربند پایین آورنده یک معکوس ساز در را

 سیاه نیز نامیده می شود.

در نمودار ظاهر نشده باشند، اهمیت  Belt Holdاگر برای مدتی خطوط بلند تر بودن کندل استیک کمربندی، اثر آنرا بیشتر می کند. همچنین 

 بسیار بیشتری پیدا می کنند.

می آید و به این معنی است : حریفتان را در حالی که  Sumoاست. این نام از ورزش کشتی  Yorikiriدر زبان ژاپنی نام واقعی خطوط کمربند 

 کمربندش را گرفته اید به بیرون از حلقه هل دهید.

باالی کندل سیاه پایین آورندۀ کمربند، معنای ادامه روند صعودی را می دهد. همانطور که یک قیمت بسته شده در  Closeیک قیمت نکته : 

 پایین کندل سفید باالبرنده کمربندی تکرار فشار فروش را نوید می دهد.
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رالی های صعودی شکل گرفته با خطوط کمربند را نشان می دهد. خط کمربند دوم در نوع خود جالب توجه است. این کندل با کندل  0.23شکل 

 به پایان رسید. Haramiرا ساخت. این حرکت رو به باالی شکل گرفته با یک  Tweezer Bottomهفته قبل خود یک 

 

 

 

 

 

 

 

 

شهاب سنگ، 

تایید کرد. کندل کمربند دیگر در  Topبود. در سشن بعد خط کمربند پایین آورنده آنرا به عنوان یک  0.28در شکل اولین سیگنال آشفتگی بازار 

 طول هفته بعد متضمن ضعف بازار در حرکت به سمت باال بود.
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ریع ای که به دنبال آن آمد بسیار سفروش یکباره  یک نمونه از خطوط کمربند پایین آورندۀ متوالی را در اواسط فوریه نشان می دهد. 0.29شکل 

 و شارپ بود. اما بعد از مدت کمی یک ستاره صبحگاهی باال برنده یک انتها را بوجود آورد.
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 Up Side Gap Tow Crowsفاصله باالیی دو کالغ   

 بدنه اصلی کندل مشکی کوچک و بدنهنشان داده شده است. فاصله باالیی اشاره به فاصله بین  0.35مانند در شکل یک فاصله باالیی دو کالغ 

اصلی قبل از آن ) بدنه اصلی که کندل مشکی اول از آن فاصله می گیرد معموال یک کندل سفید بلند است ( دارد. دو کندل استیک مشکی در 

 این الگو در واقع همان کالغ ها هستند.

 پایین را نگاه می کنند.درختی  ۀآنها شبیه به کالغ هایی هستند که به طرز شومی از باالی شاخ

باز شده  که دومین کندل باالی قیمت . شکل کامل این الگو دو بدنه مشکی داردماهیت پایین آورندگی دارنداین تعبیر بدین جهت است که آنها 

در  د صعودی است،رونکندل قبل باز می شود سپس زیر قیمت بسته قبل بسته می شود. منطق پایین آورندگی این الگو این است : بازار در یک 

جدید در انتهای روز دوم شکست خورده و در نهایت مارکت  Highروز بعد مارکت در باالی قیمت بسته امروز با یک فاصله باز می شود. این 

امروز  Closeوز فرم یک کندل سیاه را به خود می گیرد. اما هنوز باال برنده ها می توانند به یکدیگر کمک کنند. چرا ؟ بخاطراینکه حداقل هن

جدید دیگر  Hgihباالتر از قیمت بسته روز قبل است. در سشن سوم تصویر پایین آورندگی بیشتری ترسیم می شود هنگامی که قیمت در یک 

 روز قبل است. Closeپایین قیمت و بدتر از آن بسته شدن قیمت این بخش ) یعنی روز سوم (  می شود. Failباز شده و دوباره 

 های جدید مدام شکست خوردند و چرا مارکت همینطور پایین تر بسته شد ؟ Highخیلی قدرتمند است پس چرا  اگر مارکت

د نباشد. نراینها سواالتی هستند که شاید باالبرنده ها با عصبانیت از خود پرسیده باشند. شاید جواب این باشد که بازار به قدرتی که آنها دوست دا

یعنی کندل چهارم ( در باز یافتن میدان قیمتی باال شکست بخورند، در این صورت قیمت های پایین تری مورد انتظار اگر قیمت های کندل بعد ) 

 است.

به الگوی دیگری وجود دارد 

یا حصیر  Mat-Holdنام 

که به الگوی دوکالغ انتظار 

. بر خالف الگوی شبیه است

ودی است. در واقع یکی از الگوهای ادامه دهنده روند است ) الگوهای ادامه دهنده دیگر دو کالغ این الگو یک الگوی باال برنده در یک بازار صع

اولین کندل، کندل سفیدی است. سپس به دنبال آن یک، دو یا سه کندل مشکی می آید.  0.31شکل  در توضیح داده می شوند (. 3در فصل 

 بسته شود ومدباالی کندل سیاه شکل گیرد و در نهایت  دومر باالی کندل سیاه اگر بعد از اینها کندل سفیدی پدید آید که با یا بدون فاصله د

 دو کالغ تقریبا نایاب هستند. یالگوالگوی حصیر انتظار و  یک موقعیت خرید هشدار داده شده است.
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نمونه خوبی از  0.32شکل 

الگوی فاصله باالیی دو کالغ 

است. در اوایل فوریه دو کندل 

سیاه ) همان دو کالغ ( باالی 

یک کندل بلند سفید پدید 

آمدند. این الگو یک اتمام را 

برای روند صعودی ای که از 

یک ماه زودتر آغاز شده بود 

 خبر داد.

 

 

نوامبر قیمت مس به یکباره به باال حرکت کرد. قیمت های باالی جدید در دو روز آینده  23خ یتاردر  0.33در شکل هر کسی می تواند ببیند که 

ه پایین سر بازار ب برای ادامه با شکست رو به رو شدند. کندل مشکی دوم با این فرم و حالتش یک الگوی فاصله باالیی دو کالغ را بوجود آورد.

 سکویی برای پرتاب به باال ایجاد شد. Tweezerدوجی و بعد از آن ساخته شدن یک  خورد تا اینکه با شکل گیری یک ستاره
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پس س یک کندل سیاه در باالی کندل سفید روز قبل پدید می آید. یا حصیر انتظار کمیاب است. Mat-Holdیک نمونه از الگوی  0.34شکل 

ه این . توجه کردید کوندکرده است یکی پس از دیگری ظاهر می ش دو کندل مشکی کوچک دیگر با کندل سفید آخری که این الگو را کامل

 الگو تفاوت چندانی با الگوی دو کالغ ندارد.

می تواند از دو یا سه و یا حتی چهار کندل سیاه  Upside Gap Two Crowsهمانند الگوی  Mat-Holdبه یاد داشته باشید که الگوی 

 تشکیل شود.

 به نمایش گذاشته می شود.ها  Bullر کندل سفید آخری است جایی که دوباره قدرت نمایی تفاوت اصلی این دو الگو در ظهو

کندل دوم  Highنقطه استاپ در باالی یک  Upside Gap Two Crowsبه هر حال پیشنهاد می کنم که در روزهای شکل گیری الگوی 

 قرار دهید.
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 Three Black Crowsسه کالغ سیاه   

باالیی دو کالغ، شامل دو کندل مشکی بود. اگر سه کندل وجود داشته باشد که پی در پی کاهش یابند، در این صورت به این الگو الگوی فاصله 

 ( 0.30الگوی سه کالغ سیاه می گویند. ) شکل 

جدید  Highالگوی سه کالغ سیاه زمانی که بعد از یک پیشروی کامل و قرار گرفتن قیمت در نقاط 

 قیمت های پایین تری را عالمت دهد.این صورت می تواند  شکل بگیرد، در

 خبرهای بد بال دارند.نیز نامیده می شوند. ژاپنی ها عبارتی دارند که می گوید:  سه کالغ بالداراین سه کالغ سیاه، گاهی 

ین روزشان بسته پایبه در یا نزدیک این سه کندل شبیه کالغ های نحسی هستند که بر روی شاخۀ خشکیدۀ درختی بلند نشسته اند. آنها باید 

هر کدام از آنها باید در داخل بدنه اصلی روز قبل قرار داشته باشد. تحلیل گر  Openشوند ) بدون سایه پایینی یا خیلی کوتاه (. همچنین قیمت 

 شکل گرفته باشد.کندل سفید قبل  Highباید به این نکته توجه کند که بدنه اصلی اولین کندل مشکی این الگو باید زیر 

یا همان سه کالغ سیاه است. این کالغ ها در اواسط ماه ژوئن ظاهر شدند. یک  Three Black Crowsنمونه خوبی از الگوی  0.30شکل 

وئن ژالگوی ماه جوالی یک شکست را در قیمت های باال که توسط الگوی ماه  ماه بعد یعنی در اواسط جوالی نیز دوباره سرو کلۀ شان پیدا شد.

 بوجود آمده بود، اعالم کردند. 33555 در نزدیکی عدد

 ( نیز هست. Double Topاین فرم یک راس دوبل ) 
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های کندل دوم و سوم بر روی یا خیلی  Openمثال دیگری از این الگوست. یک نکته جالب توجه در این چارت این است که  0.38شکل 

 است. Bearishکندل قبل از خود قرار گرفته اند. ) اشاره دارد به سه کالغ هم اندازه ( این مدل الگو مخصوص یک حرکت  Closeنزدیک به 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Counterattack Linesخطوط حمله متقابل ) مقابله به مثل (   

ک نقطه ی این الگو زمانی شکل می گیرد که کندل استیک هایی با رنگ های متضاد در

زا نشان می  Bullish Counterattack Linesالگوی  فرم 0.38بسته شوند. شکل 

اینجا  تا زیر کندل اول باز می شود. با فاصلهمی گیرد. کندل اول بلند و سیاه است. دومین کندل  ل. این الگو در طول یک مسیر نزولی شکدهد

دیروز است  Closeمعرکه شده و حمله متقابلشان را با بردن قیمت به جایی که  ها احساس دلگرمی و اعتماد دارند. سپس گاوها وارد خرس

م این دو افذ است. تنها تفاوتی که در فرمله متقابل گاوها شبیه به الگوی نادامه می دهند. روند نزولی قبل حاال دیگر تسلیم و مهار شده است. ح

الگوی قدرتمند  Piercingکندل اول در الگوی حمله متقابل است. در نتیجه الگوی کندل دوم در بدنه اصلی  Closeالگو وجود دارد عدم نفوذ 

آنرا دیدید  4.31که در شکل  In-neekبه حساب می آید. همچنین الگوی حمله متقابل شبیه به الگوی  Counterattckتری نبست به الگوی 

بلندی است، یا به عبارت دیگر با فاصله زیادتری از کندل روز قبل کندل  Counterattackمی باشد. با این تفاوت که کندل سفید در الگوی 

بازار با فاصله کمتری از کندل سیاه قبل باز می شود و در نهایت کندل سفید کوچکتری را می  In-neekباز می شود. در صورتی که در الگوی 

 ، ندارد.استزولی را دارروند ندر مهار  Counterattackقدرتی که الگوی  In-neekسازد. به خاطر همین الگوی 
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 را به نمایش می گذارد. Bearish Counterattack Linesفرم الگوی  0.39شکل 

در این  .این الگو یک معکوس ساز در راس است. کندل اول یک کندل بلند سفید است

بعدی  Sessionها هنوز به خوبی قابل مشاهده است. در هنگام جنبش و تقالی گاو

بازار با گپی باالتر  باز می شود. سپس خرس ها وارد نبرد می شوند و قیمت را به پایین 

 دیروز به پیش می برند. Closeهل می دهند و تا نزدیکی های 

دلهره و ترس امروز را دیده بوده و خرید کرده اند، اکنون به  Openخوش بینی که قیمت در این هنگام به احتمال زیاد جنب و جوش خریداران 

 Bearish( است، الگوی  Piercing Patternشبیه به الگوی نافذ )  Bullish Counterattackتبدیل شده است. همان طور که خطوط 

Counterattack Lines  ( هم شبیه به الگوی ابر سیاهDark Cloud Cover  است. اما به لحاظ اینکه در روز دوم در الگوی ابر سیاه )

مت به داخل بدنه اصلی روز اول هستیم، در نتیجه این الگو قدرت بیشتری در معکوس سازی روند نبست به الگوی پایین آورنده شاهد نفوذ قی

روز قبل در مسیر  Session(، بازار به سرعت و با فاصله زیادی از  Bearishو چه  Bullishدر الگوی حمله متقابل ) چه  حمل متقابل دارد.

 قیمت دیروز سورپرایز و غافلگیر می شود. Closeس با دیدن قیمت در نزدیکی روند باز می شود. سپ

می برای  35، حرکت گاوها که از یک هفته قبل آغاز شده بود را تقویت می کند. قطعا بازار در 0.45می در شکل  29کندل استیک بلند سفید 

ل از اینکه سراشیبی سقوط از همان نقطه آغاز شده است. و این سراشیبی با باالتر رفتن اوج برداشته و در فاصله ای باال باز می شود. ولی غاف

 دیروز تندتر هم شده است. در این دو روز یک الگوی حمله مقابل شکل گرفت. Closeبه  Closeنزدیک شدن قیمت 
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 خاتمه یافته است. Bearish Counterattack Linesیک رالی صعودی را نشان می دهد که با الگوی  0.41شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 ( آغاز شد. و چند روز بعد با یک حمله متقابل پاسخ داده شد. Bearish Engulfingسقوط قیمت ها با یک الگوی فراگیر )  0.42در شکل 

ویند که روند تغییر شما می گالبته باید این نکته را به یاد داشته باشید که تمام الگوی های معکوس ساز روند ) شبیه به الگوی حمله متقابل ( به 

الزم نیست  Closeهمچنین این مثال نشان می دهد که قیمت های  خواهد کرد، و این تغییر شامل ورود به حالت یا فاز ساید هم خواهد بود.

 باشند. و در یک سطحکه دقیقا با هم یکسان 
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شدند، بازار تا ظهور یک الگوی معکوس ساز دیگر به پایین سرازیر  زمانی که قیمت ها با برخورد به یک شهاب سنگ دچار ریزش 0.43در شکل 

بله یک الگوی حمله متقابل. یک ویژگی دیگر که این الگو را شاخص تر می کرد این بود که در روز دوم بازار به زیر قیمت های اواسط  شد.

های جدید نتوانستند پایدار بمانند و  Lowد. اما در نهایت جوالی و همین طور اوایل آگوست که یک منطقه حمایت را شکل داده بودند، باز ش

 این نشان می دهد که خرس ها در کنترل بازار ناموفق بوده اند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Three Mountains & Three Riversسه کوه و سه رود   

راس بودا، سه بودای واژگون، راس های کوتاه و یک سری از الگو های طوالنی تر در راس ها یا ته ها وجود دارند به نام سه کوه، سه رود، سه 

 گرد، ته های ماهیتابه ای، و راس ها و ته های برج مانند.

(. نقطه باالیی آخرین کوه باید با یک  0.44اگر بازار از یک قیمت باال سه بار به پایین برگردد، این یک راس سه کوهه فرض می شود ) شکل 

 شود ) برای مثال یک دوجی یا یک ابر سیاه (. تایید Bearishعالمت کندل استیکی 
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اگر کوه وسطی بلندتر از دو کوه مجاور باشد، به این الگو 

 ( 0.40سه راس بودا گفته می شود. ) شکل 

جسمه م دلیل انتخاب این نام این است که در معابد بودا یک

وجود دارد که از دیگر مجسمه ها بلند تر و در واقع مقدس تر است. اگرچه سه  از بودا

سال زودتر  155راس بودا مشابه الگوی سر و شانه غربی است ولی این الگو بیش از 

 از آنکه الگوی سر و شانه در آمریکا شناخته شود، در ژاپن استفاده می شد.

راس سه کوه است. این الگو زمانی ظاهر الگوی انتهای سه رودخانه حالت معکوس الگوی 

 ( 0.40می شود که بازار یک قیمت پایین را سه بار تست کند. ) شکل 

فرم اصلی  0.43الگوی معکوس سه راس بودا، الگوی سه بودای واژگون است که در شکل 

 آن را می بینید.

در کوه سوم با (  1,2,3) جای داده است. الگوی سه راس بودا  نمونه های خوبی از الگو های سه کوه و سه راس بودا را در خود 0.48شکل 

( یک الگوی سه کوه بود  A,B,Cیک ستاره عصرگاهی به پایان رسید و چندی بعد ستاره صبحگاهی روند نزولی را جمع کرد. الگوی بعدی ) 

شاهد شکل گیری  C,D,Eنقاط ان رسید. و باالخره در ی جدید در قله هر کوه. این الگو نیز با یک ستاره عصر گاهی به پای Highنقاط  بااما 

که توسط یک دوجی تایید شد، تغییر مسیر  Hanging Manبا یک  Eبازار با یک ابر سیاه و در نقطه  Dیک الگوی سه کوه هستیم. در نقطه 

 داد.
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یک  2الگوی فراگیر پایین آورنده و در نقطه  3و  1اط در این شکل هر کدام از سه کوه نمایانگر یک سند کندل استیکی پایین آورنده است. در نق

 مرد آویزان که با یک دوجی دنبال شده، دیده می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یان بدنه م بعنوان بلند ترین قله شکل گرفت آنرا به یک الگوی کوه بودا تبدیل کرد. بدنه اصلی سیاه در 0.05از زمانی که کوه وسطی در شکل 

 کار را تمام کرد. Bearish Engulfingرا بوجود آورد. کوه آخر هم توسط یک الگوی قدرتمند  Haramiوه بودا، یک اصلی سفید قبلی در ک
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دارای یک  Cو  Bو  Aشاهد یک الگوی کوه بودای واژگون و یک کوه بودای راس هستیم. هر کدام از این ته ها در نقاط  0.01در شکل 

چکشی دیگر که خود جزئی از یک ستاره صبحگاهی بود و در قسمت  Bیک چکش، در نقطه  Aعالمت کندل استیکی باالبرنده بودند. در نقطه 

C .وقتی که باالبرنده ها از مقاومت خط شیب دار فاصله گرفتند مسیر روند صعودی شکل گرفته تثبیت شد. یک الگوی نافذ ظهور پیدا کرد 

 ( در نظر می گیرند. Countinuationها به این فاصله ها پنجره می گویند. آنها فاصله ها را به عنوان الگوهای ادامه دار )  ژاپنی

 هم الگوی سه راس بودا شکل گرفت. 3و  2و  1در نقاط 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سوم شکسته شد، خط مقاومت این الگو بود. در یک الگوی کوه بودای واژگون را نشان می دهد. جایی که مقاومت قیمت بعد از کوه  0.02شکل 

 این شکل توجه می کنید که چطور این خط مقاومت بعد از شکسته شدن خود به یک سطح حمایتی تبدیل شد؟
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 در تحلیل کندل استیک ها 3 عددآهمیت 

. مفاهیم، الگو ها و تکنیک های زیادی وجود در فرهنگ ژاپن باشد 3 عددشاید اهمیت راسها و ته های سه گانه از نظر ژاپنی ها بدلیل اهمیت 

پایه گذاری شده اند. این عدد نقش مهمی در بسیاری از دیدگاه های تکنیکی بازی می  3 عدددارند که در تحلیل تکنیکی غربی و ژاپنی بر روی 

 کند. برای مثال می توان گفت :

نوع فاصله در الگو های معکوس وجود دارد مثل راس سه گانه، سر و شانه که  3 – جنبه یا سه حالت دارند 3بازار های باال برنده و پایین آورنده 

در میان الگو های ادامه دهنده روند سه نوع مثلث وجود دارد، متقارن،  –سه مسیر روند وجود دارد، صعودی، نزولی و ساید  -شامل سه قله است 

 اصل در مبدا اطالعات وجود دارد، حجم، قیمت و سود. 3 –صعود کننده و سقوط کننده 

 نقش برجسته ای در طول تمامی تحلیل های تکنیکی بازی می کند. 3به دالیل دیگر شماره 

نشان از یک همبستگی بود و معنی عرفانی داشت. ضرب المثلی وجود دارد :: سه بار خوش شانسی :: که این  3در ژاپن قبل از توسعه، عدد 

بعنوان یک چهره منفور در نظر گرفته می شود. دلیل  4بعنوان شانس تقلی می شود، عدد  3ه را تایید می کند. در ضمن همانطور که عدد عقید

 و کلمه مرگ مشابه یگدیگر هستند. 4این اعتقاد برای اثبات کردن ساده است. در بین ژاپنی ها تلفظ عدد 

 عبارتند از : در نمودار های کندل استیک 3تکرار های عدد 

کندل مشکی نحس که یک سقوط قیمت را پیش بینی می کند. الگوی های راس سه  3کت به باال را خبر می دهد. رسرباز سفید که یک ح 3

خواهید دید ( و  3متد ) که در فصل  3روش یا  3پنجره که گستردگی یک حرکت را تعیین می کند.  3کوه، کوه بودا، سه رود، بودای واژگون. 

 ر نهایت تمام الگوهایی که با سه کندل استیک کامل می شوند همچون ستاره ها.د

کندل بسته نشده باشد در آن صورت بازار به سمت  3همچنین ژاپنی ها اعتقاد دارند که اگر یک پنجره در یک روند صعودی در طول سه روز یا 

 باال حرکت خواهد کرد.

دقت  ریزبه ما نشان می دهند و این که چقدر باید در تحلیل ها و بررسی های خود به این نکات  را 3این ها همه نشانه هایی از اهمیت عدد 

 داشته باشیم.
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 Dumpling Tops & Frypan Bottomsراس های کوتاه گرد و ته های ماهیتابه ای   

 (. 0.03برجسته را می سازد. ) شکل راس های گرد و کوتاه معموال دارای بدنه های اصلی کوچک هستند و بازار یک الگوی محدب و 

این الگو مشابه  است. Dumplingوقتی که بازار در قسمت پایین تر و با فاصله باز می شود، تاییدی برای الگوی راس گرد و کوتاه یا همان 

 باشد.( است. این الگو برای اثبات خود باید یک فاصله به طرف پایین داشته  Rounded Topالگوی راس گرد غربی ) 

(  0.04الگوی ته ماهیتابه ای ) شکل 

بازاری را نشان می دهد که به سمت 

تشکیل یک نقطه کف می رود. فعالیت 

قیمت در این الگو حالت مقعر به خود می 

 نتها باشد.اگیرد. در این الگو نیز همانند الگوی قبلی باید برای اثبات آن یک فاصله در قسمت باالی الگو ظاهر شود تا تاییدی برای یک 

به نقاط باالیی می رسد و کندل هایی با بدنه های اصلی کوچک شکل می گیرد، در حال نوید دادن الگوی راس گرد یا همان وقتی که بازار 

Dumpling  ه(. توجه کنید که چطور یک ستاره دوجی در راس بازار شکل گرفت و چند روز بعد از آن بازار با یک پنجر 0.00می باشد ) شکل 

یا کمربند بود که خود  Belt-Holdرا تایید کرد. در واقع کندل سیاه بزرگی که بعد از پنجره شکل گرفت همان الگوی  Dumplingالگوی 

 دلیل دیگری برای نزول و ریزش بیشتر بود.
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 Haramiآپریل یک الگوی  28و  23شاهد شکل گیری یک الگوی ته ماهیتابه ای هستیم. توجه کنید که نقاط پایین این الگو در  0.00در شکل 

 را تشکیل داد.

 

 

 

 

 

 

 

 

ار انجام شد. اگرچه باز 2را نشان می دهد. تایید باال برندگی توسط کندل استیک شماره  Frypan Bottomنمونه جالبی از الگوی  0.03شکل 

 نداشت ولی شکل گیری همین خط کمربند قدرتمند خود می توانست الگو را تایید کند. 2و  1یک فاصله بین کندل های 
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 Tower Tops & Tower Bottomsراس ها و ته های برجی شکل   

ندل د قوی ) یا یک دسته کراس برجی شکل یک الگوی معکوس ساز در روند صعودی است. زمانی که بازار در حال صعود است یک کندل سفی

 رهای سفید و قدرتمند ( ظاهر می شود. صعود بازار پس از آن آرام می شود و قیمت های باال شروع به سقوط و افت می کنند. این الگو با ظهو

 ( 0.08یک یا چند کندل مشکی بلند کامل می شود. ) شکل 

د ز یک یا چنالگوی ته برجی شکل در سطوح پایین قیمت رخ می دهد. بعد ا

) سکون و آرامش ( وجود دارد. سپس  Lullکندل بلند مشکی یک دوره کوتاه و 

یک یا چند کندل استیک بلند ظاهر می شود. این فرم کندل ها یک ته را می 

 ( 0.09سازد با برجهایی در دو طرف آن. ) شکل 

کندل های سیاه بلندی در یک طرف برج و کندل های بلند سفیدی در طرف 

 گر برج پدید آمده اند.دی

ظاهر شدند. پس از آن یک گروه  83یک گروه از کندل استیک های سفید قدرتمندی را نشان می دهد که از نیمه اول تا دوم سال  0.05شکل 

 از کندل استیک های مشکی قوی بوجود آمدند. کندل های سفید سمت چپ برج را ساختند و کندل های سیاه سمت راست آن را.

 کندل سیاه در راس برج نیز همانند الگوی سه کالغ سیاه بودند.سه 

  



81 

 

دو الگو را نشان می  0.01شکل 

دهد. یکی الگوی ته برج مانند و 

دیگری یک الگوی معکوس ساز 

انتها که تا اینجا هنوز هیچ بحثی در 

مورد آن نکرده ام، الگویی به نام سه 

رودخانۀ منحصر به فرد انتهایی. 

Unique Three River 

Bottom. 

اول بگذارید الگوی ته برجی شکل 

را توضیح دهم : یک کندل بلند سیاه 

و پس از آن تعدادی  آگوست 28در 

کندل استیک کوچک و در نهایت 

کندل استیک بلند سفیدی که در 

ه الگوی ت هفتم سپتامبر پدید آمد

 برجی شکل را کامل کردند.

نگاه  3و  2و  1به سه کندل شماره 

کنید. این ها الگوی سه رود خانه 

 ( 0.02نیز یاد می شود. ) شکل  اصالح شدهمنحصر به فرد انتهایی را ساختند. الگویی که از آن به عنوان الگوی سه رود انتهایی 

لند سیاه معکوس ساز در انتهاست. کندل اول یک بدنه باین الگو یک نزدیک ترین تشابه کندل استیکی برای آن، الگوی ستاره عصرگاهی است. 

روز قبل بسته می شود. و در نهایت سومین کندل یک کندل سفید خیلی  Closeدارد. دومین کندل هم مشکی رنگ است ولی باالتر از قیمت 

 رار گرفته است.است و بازار در یک انتها ق کوچک است. این کندل آخر نشان می دهد که فشار فروش به پایان رسیده
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 فصل هفتم

 

 .Fate Aids the Courageousتقدیر با دالوران همراه است.   

 Continuation Patterns   الگوهای ادامه دهنده

 .اکثر سیگنال های کندل استیک روند را معکوس می کنند. با این حال گروهی از الگو ها هستند که سیگنال هایی مبنی بر ادامه روند می دهند

 زمان هایی برای خرید، زمان هایی برای فروش و زمان هایی برای استراحت.یک عبارت ژاپنی می گوید : 

اختار س و نفس کشیدن را برای بازار قبل از اینکه دوباره روند قبلی خود را ادامه دهد، نشان می دهند. بسیاری از این الگو ها یک زمان استراحت

( یا فاصله ها، الگوی سه متد یا سه روش صعودی و نزولی  Windowهای ادامه دهنده ای که در این فصل مرور می شوند عبارتند از : پنجره ) 

 و الگوی سه سرباز سفید.

 Windowsپنجره ها   

 Filling in the Gapهمانطور که قبال ذکر شد، ژاپنی ها به فاصله، یک پنجره می گویند. بنابراین وقتی غربی ها می گویند : فاصله پر شد ) 

 ( Closing the Window(، ژاپنی ها می گویند : پنجره بسته شد ) 

از آن الگو های ادامه دهنده دیگر که شامل یک پنجره هستند را خواهیم در این بخش من اصول ابتدایی پنجره ها را بیان خواهم کرد و بعد 

 گفت. این الگوها عبارتند از فاصله های تاسوکی، بازی فاصله ها و خطوط سفید دوطرفه یا دو جانبه.

ت که در آن هیچ کجای به عبارتی دیگر یک پنجره فاصله ایس متوالی. Sessionدر دو  Lowو  Highیک پنجره فاصله ایست میان دو قیمت 

دو کندل متوالی یکدیگر را 

 لمس نکرده باشند.
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 کژاپنی ها می گویند که حرکت در مسیر پنجره ادامه میابد. همچنین پنجره ها می توانند تبدیل به مناطق حمایت و مقاومت شوند. بنابراین ی

گر ااین پنجره می تواند یک مانع برای برگشتن به عقب باشد.  پنجره در یک حرکت رو به باال، یک صعود مجدد را بیان می کند. همینطور

 حرکت به عقب پنجره را ببندد و فشار فروش بعد از بسته شدن پنجره ادامه یابد، باید گفت که روند صعودی قبل به پایان رسیده است.

 در مسیر نزولی هم شیوه به همین منوال است.

پنجره بر  روند برای تصحیح به سطح ) کندل ها ( اقرار می کند که حرکت اصالحی، به عقب تا پنجره باز می گردد ) تحلیل تکنیکی قدیم ژاپن

 می گردد (.

شروع شده بود، بوجود آمدند. یک شهاب سنگ بعد  Engulfingوسط یک حرکت صعودی که با الگوی  3.3در شکل  2و  1پنجره های شماره 

 بت کرد. بازار در کندل بعد از شهاب سنگ پایین تر باز شد و در نتیجه پنجره را بست ) یا فاصله را پر کرد (.اصابه این روند  2از پنجره شماره 

اید پس این نکته تا موقع بسته شدن پنجره نب ردد.روند برای تصحیحاتی به عقب باز می گاین مفهوم را همیشه به خاطر داشته باشید که : 

موجب سردرگمی و حیرت شود. اگر پنجره بسته شده است و فشار فروش همچنان ادامه دارد در این صورت پایان روند صعودی خبر داده شده 

 جره مفید واقع شد.است. در این مثال با بسته شدن پنجره فشار فروش سست شد، به اضافه اینکه خط حمایت در نگهداری پن

را تست کرد. بعد از این تست  2فوریه بازار قدم های کوتاهی را به این سو و آن سو برداشت و دوباره خط حمایت در پنجره  25در طی هفته 

باال برنده ها  را باز کرد. در طول ماه مارس، این منطقه جای پای محکمی را برای 3موفق بازار به جلو کشیده شد تا جایی که پنجره شماره 

 فراهم کرد. ژاپنی ها عقیده دارند که پنجره ها در یک باند متراکم یا در قیمت های باالی جدید توجه خاصی را می طلبند.
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دالر شکست مشخصی در باالی منطقه متراکم و طوالنی مدت ماهیانه بود.  1.0را ببینید. یک پنجره در اوایل مارس و قیمت باالی  3.4شکل 

ط حمایتی بوجود آمده است که از دو جنبه دارای اهمیت است : یک حمایت توسط پنجره و دیگری تبدیل مقاومت به حمایت جدید. حال خ

روند نزولی قبل را درست در همین  Haramiنقش خود را به خوبی ایفا کرد. یک مشاهده می کنید که این حمایت قوی در ماه های بعد هم 

 شکل گرفت و دوباره چند روز بعد در همین خط حمایت یک چکش واژگون بوجود آمد. Engulfingز آن یک خط حمایت متوقف کرد. پس ا
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یک الگوی باال برنده فراگیر حرکت به باالیی را خبر می دهد. یک پنجره در طول این حرکت باز شد. این حرکت به باال تا  1988در مارس 

هفته متوالی حفظ  0پیشروی کرد. می بینید که پنجره به عنوان حمایتی برای (  Counterattack Lineالگوی پایین آورنده حمله متقابل ) 

 شد، اما اصرار فروش بعد از بسته شدن پنجره روند صعودی را باطل کرد.

باشد.  روند میپس کانون این بخش استفاده از پنجره به عنوان یک سطح حمایت کننده یا مقاومت کننده و همچنین یک عالمت ادامه دهنده 

 شاهدش هستیم. 3.0یک مورد استفاده دیگر هم دارد که در شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یک پنجره مخصوصا اگر با یک کندل مشکی 

کوچک در یک منطقه متراکم از سطوح قیمتی 

پایین ساخته شود، می تواند معنی شکست در 

سطوح باال را نشان دهد. این پنجره به عنوان 

فوریه  20یید شد. در خط حمایتی بخش بعد تا

بازار نتنها پنجره را به عنوان خط حمایت نگه 

یک نوع قوی از کندل استیک ) بلکه  ،داشت

 خط کمربند باال برنده ( را تولید کرد.
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ا تیک پنجره بزرگ در اواسط ژانویه همانطور که در این شکل می بینید بوجود آمد. از اواخر ژانویه تا اواخر فوریه حرکت های برگشتی زیادی 

نجره پسطح این پنجره وجود داشت. ) اصالحات تا پنجره باز می گردند. ( هرکدام از این حرکات رو به باال، وقتی که به نزدیکی خط مقاومت 

 توان ادامه مسیر را از دست می دهند.یرسند م
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بوجود آوررد. دو معیار مورد نیاز ما برای  2255تا  2105یک پنجره را در سطوح  83نگاه کنید. سقوط عجیب سال  3.8در شکل  Dowبه نمودار 

د و دوم اصرار رگی که چند ماه قبل شکل گرفته بواینکه اثبات کنیم روند نزولی دیگر به پایان رسیده است عبارتند از : اول بسته شدن پنجره بز

 اتفاق افتادند. 89بر ادامه خرید بر روی منطقه ای که چند ماه قبل در آن پنجره ای باز شده بود. این معیار ها در اوایل سال 
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دال بر ادامه دار بودن ریزش است.  نمونه دیگری است از اینکه پنجره یک سطح مقاومت را ساخته است. پنجره اول در اواخر ماه می 3.9شکل 

 کرد. وز به عنوان یک سطح مقاومت عملپنجره برای چند راین همینطور 

د نپنجره دوم نقطه و در واقع فرصتی است که ما اهمیت وجود روند را درک کنیم. آیا تا به حال به آژانس های امالک رفته اید ؟ آنها می گوی

روند  ،ا هستند : مکان، مکان و باز هم مکان. در اینجا هم ما باید بگوییم، سه جنبه مهم بازار روند استسه عامل مهم برای یک ملک خوب اینه

 است و روند ...

پدید  صبحگاهیشاهد بازاری هستیم که در یک مسیر ریزشی بزرگ یا ماژور قرار دارد. در این محیط یک ستاره باال برنده  3.9اینجا ما در شکل 

دالر  1.104می خرید ؟؟؟ خیر، در واقع هرگز. به این خاطر که روند بزرگ و اصلی نزولی است. فقط زمانی که بازار به باالی می آید. آیا شما 

رساندن  تبرسد و خرید بعد از این سطح ادامه داشته باشد ) مقاومت پنجره را پشت سر گذاشته باشد (. تا زمانی که باال برنده ها توانایی به اثبا

در باال نگاه داشتن قیمت در سطح باالی این پنجره را نداشته باشند، اتخاذ استراتژی معامله بر پایه این ستاره صبحگاهی یک اشتباه  نیروی خود

ستاره به عنوان سطح حمایتی برای نقاط پایین به مدت چند روز پس از شکل گیری عمل کرد. بله، بعد از چندین روز تالش باالخره  محض است.

 ه ها در بستن پنجره نافرجام ماندند. این به ما می گوید که شکل گیری یک رالی جدید نا محتمل است.باالبرند

 مفهوم این داستان کندل استیکی یا هر ابزار تحلیل تکنیکی دیگر، باید در زمینه روند غالب در نظر گرفته شود.
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شاهد بازاری هستیم که بعد از  3.15در شکل 

Hanging Man  ماه سپتامبر که با یک کندل

داد.  شد، تغییر جهتو تایید سیاه بلند پوشیده 

پنجره اواخر همین ماه سیگنالی بود دال بر اینکه 

ه ز ادامه دارد. پنجرروند ریزشی شکل گرفته هنو

بسته شد اما خرید ها زمانی که شهاب سنگ به 

به سرعت بخار شد و از بین  کرد ابتصپنجره ا

 رفت.

سه پنجره را در خود جای داده است.  3.11شکل 

رس نقطه مقاومتی شد برای پنجره اول در ماه ما

همچون  2پیش رو. پنجره شماره  چند هفتۀ

 اولی، پنجره ای در جهت پایین بود که حس فشار فروش بیشتر را القا می کرد. کندل استیک بلند سفید در هفته بعد از این پنجره، یک الگوی

Engulfing بود. هفته بعد بازار بصورت شارپ و محکم باالی پنجره بسته شد. این دلیل دیگری  اولین نشانه از یک انتهاشکیل داد. این را ت

ر هفته دوم اکتبر بسته پنجره دپنجره سوم قدرت بیشتری را پیش بینی می کند.  بود تا به این باور برسیم که فشار فروش دیگر از بین رفته است.

شدند. یک هامر معمولی زمانی مهم واقع می  Hammerدر نهایت باعث شکل گیری یک هل دادند که قیمت را به نقاط باال  یرید هایخو  شد

ود که در یک مسیر نزولی ظاهر ش

شود ) تا سیگنال یک انتهای 

معکوس را بدهد (. در این نمونه 

 که بازگو این کندل مهمی بود چرا

کننده تست پنجره و سطح حمایت 

اگر مارکت در بعد از این بود. 

چکش به سمت پایین ادامه پیدا 

می کرد، امکان اینکه مسیر 

صعودی قبل به پایان رسیده باشد 

  بسیار زیاد می شد.
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 2سمت فروش می رفت را جمع کرد. پنجره شماره به به منطقه حمایتی تبدیل شد که چند روز بعد بازاری که  1پنجره شماره  3.12در شکل 

سقف چند روز پیش را نگه داشت و نگذاشت که حرکت کوچک رو به باالی شکل  3ه پیشرفت ماه بعد را متوقف کرد. پنجره شماره رالی رو ب

 گرفته از این فاصله بوجود آمده عبور کند.

شماره  8تا  1یی که از متوقف شد، این بود که در روزها 2که در ناحیه مقاومت پنجره شماره جالب توجه در مورد رالی ماه سپتامبر یک جنبه 

 جدید در روند بودیم. Highنقطۀ  8گذاری شده اند، شاهد شکل گیری 

اداری در بازار صورت نگرفته باشد، جدید، تصحیح معن Lowی جدید یا  Highنقطه  15تا  8اگر بعد از  در واقع نظریه کندل استیکی می گوید :

و  New Record Highجدید در مسیر حرکت یک  Highهر  از تصحیح در مسیر جاری قابل پیش بینی است. یییک احتمال با ضریب باال

نقطه جدیدی  15نامیده می شود. در هر صورت، ژاپنی ها می گویند که هر  New Record Lowجدید در مسیر روند یک  Lowهر نقطه 

جدید داریم آنها اصطالحی  Highبا نقاط کندل  8دارد. مثال در شکل زیر وقتی  دارا می کند، نیاز به یک تصحیح معناکه قیمت بدان دست پید

 !!! درصد آن پر شده است 85معده ای که را بکار می برند که می گوید : 

 به گوشرکورد جدید در نقاط باالی جدید بود. جایی که خبر قریب الوقعویی از یک اصالح  8چیزی که چارت طال را جالب توجه می کرد وجود 

رکورد جدید بود که بازار به سطح ناحیه مقاومت پنجره دوم رسید و سیگنال محکمی از چرخش بازار به بیرون  8واقع بعد از ثبت می رسید. در 

 بروز کرد.
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سه پنجره صعودی یا پس از ظاهر می شود. تریدرها و تحلیل گران ژاپنی ادعا می کنند که  3.13بار دیگر در نمودار شکل  3عدد شگفت انگیز 

یکی از الگوهای کندل  بعد از گپ سومرسیده باشیم بسیار قوی است، مخصوصا اگر  Bottomیا  Topنزولی، احتمال اینکه به یک نقطه 

 بعد از پنجره Hangingدر اینجا ما شاهد شکل گیری یک  شکل بگیرد.و امثال اینها استیکی همچون دوجی یا یک الگوی نافذ یا ابر سیاه 

 سوم هستیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

این الگو ها شامل الگوهای  در بخش بعدی من در مورد بعضی دیگر از الگو های ادامه دهنده که وجود پنجره جزئی از آنهاست را خواهم گفت.

 فاصله های باالیی و پایینی تاسوکی، بازی فاصله ها و فاصله های دوطرفه خط سفید می باشد.
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 Up ward & Down ward gapping Tasukiینی تاسوکی    فاصله های باالیی و پای

یک الگوی تاسوکی است که نمونه ای از الگو های ادامه دهنده روند است. بازار در روند صعودی است، یک کندل سفید با فاصله از  3.14شکل 

ن بسته نه اصلی کندل سفید باز شده و در زیر آوسط بد ،کندل قبل باز می شود. در روز بعد یک کندل مشکی به دنبال آن می آید. کندل مشکی

ظار تمی شود. قیمت بسته شدن کندل مشکی نقطه خرید است. اگر بازار فاصله را پر کند ) پنجره را ببندد ( و فشار فروش همچنان آشکار باشد، ان

 منتها برعکس صدق می کند. 3.10اسوکی در شکل باالبرندگی الگوی فاصله باالیی تاسوکی، بی نتیجه است. همین دید در مورد فاصله پایینی ت

 بدنه های اصلی دو کندل استیک در الگوی فاصله تاسوکی تقریبا باید با یکدیگر برابر باشند.

نگاه کنید. در هفته آخر  3.10به شکل 

سپتامبر بازار یک فاصله باالیی کوچک را از 

طریق یک کندل استیک سفید تجربه کرد. 

د داخل بدنه اصلی کندل مشکی هفته بع

کندل قبل باز شد و زیر آن بسته شد. این 

ن یحالت یک الگوی فاصله باالیی تاسوکی را ایجاد کرد. توجه کنید که چطور پنجره کوچک باز شده خط حمایتی را در ماه بعد بوجود آورد. همچن

 د. آیا به اندازه دوکندل الگوی تاسوکی هم توجه کردید ؟یک الگوی خط کمربند دار باالبرنده بعد از آن، حرکت رو به باالیی را عالمت دا
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 High & Low Price Gapping Playبازی فاصله ها در قیمت های باال و پایین   

برای بازار عادیست که بعد از یک حرکت سریع تا شروع کردن حرکت و جهش بعدی، دستاوردها و اهداف خود را تحکیم کند. گاهی این محکم 

بوسیله یک سری از کندل استیک هایی با بدنه اصلی کوچک صورت می پذیرد. گروهی از بدنه های اصلی کوچک بعد از یک بخش سازی 

کندل استیکی قوی، این را نشان می دهد که بازار نامعلوم و نامشخص است. در این حال اگر یک فاصله یا پنجره در قسمت باالی این بدنه 

 برای خرید است. این حالت نمونه ای از الگوی بازی فاصله در قیمت باالیی است. های کوچک ایجاد شود، زمانی

را ببینید. این الگو به این دلیل به این نام خوانده می شود که قیمت های نزدیک به قیمت های باالی اخیر در تردید و انتظارند و  3.13شکل 

فاصله ازی بدر قیمت های پایینی نقطه متقابل و پایین آورنده الگوی  اازی فاصله هدر باالیشان ناگهان فاصله ای ایجاد می شود. الگوی بسپس 

 د متراکم از قیمت های پایین است.می بینید یک پنجره پایینی بعد از نوار و بان 3.18باالیی است. این الگو همانطور که در شکل 

شکل بخصوص به خود گرفته اند. ولی پس از اینکه بازار به سمت در ابتدا این کندل های کوچک به گونه ای ظاهر می شوند که گویی یک 

 ها نقش بر آب می شود. Bullپایین توسط پنجره شکسته شده تمام امید 
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در ماه نوامبر یک دسته سه تایی از بدنه های اصلی کوچک به درک و فهم اهداف کندل بلند سفید قبل کمک کردند. وقتی  3.19در شکل 

جهت باال پنجره ای باز کرد، آن موقع بود که الگوی بازی فاصله ها را کامل کرد و تا زمانی که با ابر سیاهی پوشیده نشد به قیمت شکر در 

مسیر صعودی خود 

ادامه داد. در الگوی 

بازی فاصله دوم هم 

می بینید که پنجره 

گرفته خود  لشک

تبدیل به یک سطح 

 حمایت شد.

 

 

 

ه وجود بژوئن با باز شدن پنجره الگوی بازی فاصله باالیی را تشکیل دادند، یک عالمت باالبرندگی را  29در  زمانی که 3.21کندل های شکل 

  آوردند.
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بازار به مدت یک پوینت سقوط کردند. سپس  18به سرعت حدود  S&Pنمودار  21و  25می بینید، در تاریخ های  3.21همانطور که در شکل 

 برای یک الگوی بازی فاصله، این به هم پیوستگی ) ترکیب ( نباید بیشتر از یازده بخش طول بکشد.هفته وارد یک حرکت خنثی شد. 

که برای تفسیر کندل ها به کار می روند راهنما هستند نه قوانین سفت و سخت. در اینجا نمونه ای داریم که یک  یتکنیک ها و پروژه های

ه نشد. در اصل برای یک الگوی بازی فاصله پایینی، بازار باید پایین تر از روز یا سشن قبل الگوی بازی فاصله در قیمت پایینی ایده آلی دید

بود. پس گپ یا فاصله ای وجود  300.9در دوم آگوست  و قیمت باال 300.8فاصله بگیرد. ) با گپ همراه باشد (. قیمت پایین در یکم ماه آگوست 

 ر نواحی پایین می توان انتظار یک حرکت رو به پایین را از این مارکت داشت.نداشت. با این حال آن روز با بسته شدن قیمت د

 اینکه چطور می توان حدس زد که بازاری ریزشی را در پیش داریم باید گفت :

 ،همین ربعد از آن ریزش سریع، کندل های کوچک شکل گرفته هیچ کدام در پایین خودشان بسته نشدند ) سایه پایینی داشتند (. بله، به خاط

های  Close( در قسمت پایین تری از  Sell Signalقیمت ها برای چند روز در همین سطح پایین گرفتار شده بودند. بعد از آنکه آن کندل ) 

شکل  می باشد پایینی که یک الگوی ادامه دهندهکندل های کوچک قبلی بسته شد، می شد به این نتیجه رسید که الگویی شبیه به بازی فاصله 

 گرفته است.

ر متعارف می توانند در بعضی مواقع به گونه ای غیدیگر،  یمی دهد که چگونه الگوهای کندل استیکی همانند تمام تکنیک های تحلیلاین نشان 

 و معمول خود را نشان دهند.
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 Gapping side by side white lines   خطوط سفید پهلو به پهلوی فاصله دار

ندل استیک سفید که با فاصله از کندل قبل شکل گرفته بوجود می آید. کندل سفید دیگری در روز بعد تقریبا با در یک روند صعودی یک ک

ه ادامه دهنده را شاهد بوده ایم که به آن الگوی دو کندله خطوط همان اندازه و همان قیمت باز شدن ظاهر می شود. تا اینجا یک الگوی باالبرند

 ( 3.22یی می گویند. ) شکل سفید دوتایی با فاصله باال

اگر بازار در باالی قسمت فوقانی این دو کندل سفید بسته شود، شکل گیری کندل های سفید دیگری را می توان انتظار داشت. کندل های 

 یاب ترند.سفید دو تایی از این نوع کمیاب هستند. حتی کندل های سفید دوتایی با فاصله پایینی کم

شکل  ) خطوط سفید دوتایی یک از الگوهای ادامه دهنده روند است. یعنی قیمت ها همچنان باید به طرف پایین ادامه یابند.در یک روند نزولی 

3.23 ) 

ای ه دلیل اینکه این الگو باالبرنده نیست، ) یعنی با الگوی خطوط سفید فاصله باالیی متفاوت است ( این است که در یک بازار نزولی این کندل

پایین حرکت  سمت. هرگاه که این پوشش کوتاه از بین برود، قیمت ها باید دوباره به نوان سرپوش یا جلدی در نظر گرفته می شوندسفید به ع

 کنند.

 دلیل اینکه این الگو بسیار کمیاب است، این است که کندل های مشکی نه سفید، در بازاری که پایین تر فاصله می گیرد طبیعی ترند.

ر سقوط کننده، یک کندل مشکی پایین تر فاصله بگیرد و با کندل مشکی دیگری که پایین تر بسته شده دنبال شود، بازار باید اگر در یک بازا

 کاهش مجدد قیمتی را تجربه کند.



93 

 

ی این است: نزولدر ماه مارس یک الگوی پهلو به پهلوی سفید پایینی قابل مشاهده است. تئوری این الگوی فاصله دار در یک روند  3.24شکل 

یعنی تنها استراحت موقتی از سقوط بازار است. این یک الگوی پهلو به پهلوی پایینی ایده آل نیست چون  ،سرپوشی کوتاه مدت در روند بازار

ا وجود ب کندل سفید توسط کندل دیگری از هم جدا شده بودند. وکندل سفید با هم یکی نبودند. به اضافه اینکه این دوددر  Openقیمت های 

 این نقصان می توان از آن به عنوان الگوی ادامه دهنده استفاده کرد.

الگو در سطوح پایین قیمت ظاهر شود سیگنال اگر این و اوایل می دو الگوی پهلو به پهلوی سفید باالیی به وجود آمدند. در اواخر ماه آپریل 

 باالبرندگی می دهد.

تا زیر پنجره ماه می کمی به عقب کشید که به طور هم مرز  8ازار در ب. سپس ندریبا یکسانی داشتقیمت های باز تقها الگوی اول کندل در 

 برگشت کرد، اما از آنجا بود که دیگر به حرکت صعودی قبل خود برگشت.

ی برای پایه و ستون محکمالگوی دوم عالمت باالبرندگی دیگری داد. همانطور که از الگوی پهلو به پهلوی سفید باالیی بر می آید، آنها یک 

 صعود آماده کردند.
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 Rising and Falling Three Methods   الگوی صعودی یا نزولی سه متد یا سه روش

برای تشکیل این الگو به یک کندل سفید بلند و قدرتمند نیاز است. این کندل شارپ را یک سری کندل با بدنه اصلی کوچک دنبال می کنند. 

سه کندل هم می توانند در این الگو نقش ایفا کنند. ) البته باید گفت که این کندل بیشتر از ایده آل سه کندل کوچک است، ولی دو یا حالت 

 های کوچک هر رنگی می توانند داشته باشند ولی رنگ مشکی معمول تر است. (

آن باید باالی  Openاولین کندل بوده، همینطور  Closeتر از آن باال  Closeدر نهایت کندل آخر باید کندل سفید شارپی باشد که قیمت 

Close .روز قبل باشد 

 

 

 

 

این الگو است. یک کندل مشکی شارپ که بعد از آن سه کندل سفید با بدنه اصلی کوچک ) باید دوباره متذکر  Bearishنمونه  3.20شکل 

رنگ سفید معمول تر است ( ظاهر می شوند. در آخر، الگو برای  Bearishلت شوم که رنگ این گروه سه نفره چندان مهم نمی باشد ولی در حا

اولین کندل الگو  Closeآن از  Closeدیروز پایین تر بوده همچنین  Closeآن از  Openکه  شارپی داردسیاه کامل شدن نیاز به کندل 

 پایین تر باشد.

ی در دل اولین کندل الگو جای گرفته باشند، یا به عبارتی در رنج قیمتی باید به نوع Three Methodsتمام کندل های گروه یک نکته : 

 اولین کندل باشند.
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یک فاکتور که دال بر اهمیت این الگوی ادامه  می دهد.نمایش پایین آورنده را  Three Methodsیک نمونه کالسیک از الگوی  3.23شکل 

(. آنچنان که پیداست در  Bearishو چه در بازار  Bullishدهنده باشد، میزان حجم معامالت بر روی کندل اول و آخر الگو است ) چه در بازار 

 ت برساند.اباین الگو را به اثمی تواند صحت  کندل های اول و آخر حجم بیشتری نبست به کندل گروه وسط داشته ایم و این خود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هم نمونه دیگری از این الگو را نمایش می دهد. 8.28شکل 
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به جای سه کندل، دو کندل  3.29در شکل 

ظاهر  Three Methodsدر گروه الگوی 

شد. به اضافه اینکه کندل آخری نتوانست 

Close  باالتری نسبت بهClose  کندل

و در ن الگاول ثبت کند. پایداری و درستی ای

قیمت در یک  .کندل فردا به ثبت رسید

High  جدید بسته شد و تاکیدی بر این بود

 شروع شده است. Bullishکه یک بازار 

بدنه های اصلی سه کندل  3.35در شکل 

 ییراتاستیک کوچک دقیقا درون بازه تغ

کندل اولی بسته شود،  Closeکندل سفید آخر الگو نتوانست باالتر از  Closeز پیش نیاز های این الگو (. ) یکی ا قیمت کندل اول قرار داشتند

 ما با کمی انعطاف و اختالف در معیارهایش به اثبات برسد. Three Methodsد تا الگوی ولی این وظیفه را به کندل بعد از خود واگذار کر

 اهر شده است توجه کردید ؟ظآیا به یکی از کندل های گروه که به شکل دوجی 

 در شکل های بعدی به نمونه های دیگری از این الگو و بحث در مورد آنها خواهیم پرداخت.
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الگو  لف حالت نرمالالگوی اول با گروهی متشکل از دو کندل شکل گرفت و در الگوی دوم یکی از سه کندل میانی به رنگ مخا 3.31در شکل 

ر پیش به مسی ی اینهابازار بعد از هر دو وجود این تمایزاتمی بود با بدنه ای سفید رنگ ظاهر شد. اما با  ظاهر شد. جایی که می بایست سیاه

 بینی شده الگو ادامه داد.

 

 

 

 

 

 

بیان کردم ) اصالحات به  وایتی که قبال در مورد پنجره هارپنجره ای رو به پایین در بازار باز شد. بر اساس  1989در ماه مارس  3.32در شکل 

. بعد از پنجره دسوی پنجره باز می گردند تا ببینند که پنجره را بسته اند یا نه (، همین اتفاق هم در هفته بعد افتاد و آنها برگشتند و پنجره را بستن

آنها در رنج قیمت کندل سیاه قبلی بود. و در آخر کندل سیاه  Closeو  Openسه کندل با بدنه های اصلی سفید کوچکی ظاهر شدند که نقاط 

 .Falling Three Methodsبزرگ مهر تاییدی بود بر الگوی 
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چهار کندل با بدنه های اصلی کوچکتری شکل گرفت. کلید پی بردن زودتر از موعد به این الگو قبل از به جای گروه سه کندلی  3.33در شکل 

ر آخ کندل سیاه بزرگو باالخره کندل سیاه قبل شکل گرفته بودند.  Lowو  Highکامل شدندش، این بود که همه این چهار کندل درون رنج 

 هم صحت این الگو را تایید کرد.

بر روی هر کدام از کندل های الگو توجه کنید. در روز اول و آخر می بینید که حجم بیشتری نسبت به کندل های گروه میانی  به حجم زده شده

 دامه داراهای ریزش  دلیلی برض شده تری دارند و این خود می تواند بول و آخر حجم منقداریم. کندل های گروه میانی در مقایسه با دو کندل ا

 در روزهای سیاه بازار مبادالت بیشتری را شاهد بوده ایم.چرا که  باشد.جدیدی 
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بوجود آمد. اما این بار نه یک چیدمان و الگوی واقعی. تا کندل چهارم این الگو  Falling Three Methodsآرایشی از الگوی  3.34در شکل 

 Closeدیروزش بود ولی نتوانست پایین تر از  Closeر آن زی Openهمه چیز به درستی پیش می رفت ولی در پنجمین کندل با این که 

م یکندل اول بسته شود. تا اینجا الگویی فاقد ارزش تحلیلی داشتیم که اگر می خواستیم مبنایی برای تصمیم گیری روی آن داشته باشیم باید ن

 می انداختیم. روز بعد از اتمام الگو Sessionبه نگاهی هم 

بلکه خود اکنون به یک الگوی  ،حفظ کندها را  Bearishنتوانست قدرت نتنها  ، با پدید آمدن یک دوجی، بازارروز بعد از شکل گیری الگو

تبدیل شده بود. الگویی بازگشتی که اشاره می کرد به اینکه روند نزولی قبل خیلی زود در حال به پایان  Harami Crossمعکوس ساز به نام 

 رسیدن است.

 بود. وجود داشت دیگر از بین رفته Three Methodsدس و گمانی هم برای صحت پیش بینی الگوی اکنون اگر کوچکترین ح

 یک نکته یا بهتر است بگویم یک نصیحت :

، یعنی اینکه تایید   onfirmedCand، یعنی اینکه به خود آرایش بگیرد،  ormedFs iشما  Patternهمیشه و همیشه صبر کنید تا الگو و 

 شود و سپس وارد پوزیشن شوید ...
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به پایان رسید. در واقع مدرکی که  Hammerاست. الگویی که با یک  Falling Three Methodsنمونه کالسیکی از الگوی  3.30شکل 

 بود. Hammerبعد از  fing PatternBullish Engulبازار دیگر روند نزولی ندارد و تغییر جهت میدهد الگوی  Hammerاثبات کرد بعد از 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Three Advancing White Soldiersالگوی سه سرباز سفید پیش تاخته   

کیل شبیشتر اصطالحات و واژگان کندل استیکی با اسامی نظامی پیوند خورده اند. در اینجا هم سه سرباز سفید پیش تاخته را داریم. الگویی که ت

 ( 3.30باالتری از دیگری دارند. ) شکل  Closeفره از سربازهای سفید رنگ که هر کدام شده از یک گروه سه ن

اگر این الگو در قیمت های پایین و یا بعد از یک دوره ثبات ظاهر شود، نشانه ایست برای حرکت 

 قیمت به سمت باال.

الگوی سه سرباز پیش تاخته مسیر رو به باال را تدریجی و یکنواخت طی خواهد کرد. در طول مسیر 

Open  هر کدام درون یا نزدیک به بدنه اصلی دیگری است و همچنینClose  هر کدام از آنها

 باید در باالترین نقطه خودش بسته شود ) بدون سایه باالیی یا خیلی کوچک (. این یک دلیل برای سالمتی و صحت بازار صعودی است.

 در صورتی که کندل های سفید خیلی طویل و توسعه یافته شوند، ما باید به خرید های بعضا افراطی و هیجانی بازار هشیار باشیم.
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دومین و سومین کندل و یا فقط سومین کندل، نشانه هایی از ضعیف شدن را از خود بروز دهند، در این هنگام باید بگوییم که سرباز های اگر 

 ( 3.33پیش تاخته ما به مانع برخورد کرده اند. ) شکل 

 

 

 

 

نند. ند ( باید از خودشان محافظت کد ) کندل های بلاین به این معنی است که حرکت رو به جلو به مشکل برخورده و در نتیجه سرباز های بلن

مخصوصا در مورد این الگو در طول یک روند صعودی کامل هشیار باشید. عالئم ضعف می توانند در دو کندل سفید آخری، کندل هایی که 

 .ایه باالیی بزرگی دارند ظاهر شودکوچک شده و یا س

جدیدی را ساخته و سپس بوسیله یک کندل سفید کوچک دنبال شوند، در  Highکه هر کدام اگر دو کندل آخر کندل های سفید بلندی باشند 

 3.38( شکل  Stalled Patternاین صورت به آن الگوی وقفه گفته می شود. ) 

 

 

 

 

 ( Deliberation Patternاین الگو را نیز گاهی اوقات الگوی مشورت و مباحثه هم می گویند. ) 

به طور موقت به حداقل خود رسیده و نیاز به استراحت دارند. بدنه کوچک کندل سفید آخری ضعف قدرت ای باالبرنده ها بعد از این ساختار قو

 Advanceپدیدار می شود، زمان خوبی برای گرفتن سود از بازار است. هرچند الگوهای  Stalledباالبرنده ها را فاش می کند. زمانی که الگوی 

Block  وStalled و های معکوس ساز روند نیستند، با این حال آنها گاهی یک کاهش پر معنی را از قبل خبر می دهند.جزء الگ 
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مانع  تیم که بهشاز یک منطقه قیمتی پایین به پیش تاختند. بعد از آن دو دسته از سرباز ها را دا 1980سه سرباز سفید در سال  3.39در شکل 

 Bullکندل سوم آن توسط یک شهاب سنگ به مانع برخورد کرد و متوقف شد. میدان نبرد  1983سال  برخورد کرده بودند. گروه اول در ابتدای

در اواسط سال بود  و ها برای مدت دو ماه متوالی در کشمکش بود. بعد از آن دوجی ها حرکت دیگری به سمت باال شکل گرفت Bearها و 

 که سرباز ها باز به مانع برخوردند.

ل سرباز ها با گروه سوم در این بود که کندل آخر الگوی سوم نبست به کندل آخر الگوی اول سایه باالیی بزرگتری داشت. تفاوت بین گروه او

بازار برای بسته شدن در قیمت های باالیی خود قدرت چندانی ندارد. به عبارتی دیگر سربازان با این که خیلی بلند نبود ولی نشان می داد که 

 شکست خورده بودند.

 در ماه بعد نیز مردی به دار آویخته پدید آمد و شکستی کامل را تحمیل سربازان ما کرد.
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اول بطور موقت شیب روند صعودی را متوقف کرد. الگویی که خود بعد از یکسری کندل های سفید پدید آمده  Stalledالگوی  3.45در شکل 

 Hanging Manیک هفته متوقف کند. آخرین کندل سفید کوچک در این الگو یک توانست روند را فقط برای مدت  2بود. الگوی وقفه شماره 

بسته شد، دیگر احتمال سقوط را از دست داد. در اوایل ماه جوالی الگوی سربازان پیش تاخته  Hangingوقتی بازار دو هفته بعد باالی این بود. 

 ادامه یافت.ی جدید  Highیک حرکت جدید را آغاز کردند. الگویی که تا هفت کندل با نقاط 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نه های یک نشا ۀسه سرباز دیگر در ماه اکتبر به پیش تاختند. با اینکه هر کدام از این کندل های سفید در باالی خودشان بسته شدند و هم

ولی روند نتوانست به مسیر رو به باالی خود ادامه دهد.  (، آنچنان که در الگوی ماه جوالی شاهد آن بودیم ) حرکت قدرتمند رو به باال را داشتند

شکل گرفت. کندلی که به دردسر افتادن روند صعودی ساخته شده با الگوی سربازان پیش تاخته را  Haramiهفته بعد از کندل آخر الگو، یک 

 نوید می داد.

 ستی دیگر را تحمیل آنها کرد.چند هفته بعد هم یک شهاب سنگ آب پاکی را روی دست سربازان ما ریخت و شک
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 وجود دارد. Stalledنیز سه الگوی وقفه یا همان  3.41در شکل 

 الگوی وقفه اول با رالی کوچکی که شروع شده بود در نهایت در روز سوم با شکل گیری یک هارامی به کار خود پایان داد.

 هم شکست خورد و بازار به سمت باال ادامه پیدا کرد. الگوی دوم در ایجاد وقفه و نگه داشتن رالی برای مدت حتی یک روز

 این الگو مسیر بازار را برای چند روز به حالت رنج و خنثی در آورد.سوم حاوی یک شهاب سنگ بود.  Stalledالگوی 

معموال یک الگوی معکوس ساز در سقف نیست، بلکه بیشتر معنی زمانی برای تامل و  Stalledاین نکته را به یاد داشته باشید که الگوی 

 بررسی قبل از آنکه بازار تصمیم به حرکت بعدی خود را بگیرد از آن استخراج می شود.

را کامل  Play Bullish High Price Gappingدر این نمونه زمانی که یک پنجره بعد از یک منطقه متراکم قیمتی باز شد، یک الگوی 

 رو به باالی بازار را می داد. حرکت قدرتمنداز سرگیری و ادامه یافتن کرد. این نشان 
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 Separating Linesخطوط جداساز   

ی کاستیک مش(. به خاطر دارید که آن یک کندل  Counterattack Lines)  الگویی را توضیح دادم به نام خط حمله متقابل یا ششدر فصل 

بود و یک عالمت معکوس ساز روند به شمار می رفت.  یکندل قبل که رنگ متضاد داشت یک Closeود که قیمت بسته شدنش با یا سفید ب

همانطور که در شکل  Separating Linesخطوط جدا ساز یا  ییکسانی است، ولی الگو Closeدر واقع الگوی خط حمله متقابل دارای نقاط 

 های غیر هم رنگ دارد. یکسان با کندل Openنقاط نشان داده شده،  3.42

 

 

 

 

 

 الگوی خطوط جدا ساز یک الگوی ادامه دهنده روند است. در طول یک بازار رو به صعود، کندلی با بدنه مشکی ) خصوصا اگر بلند باشد ( باعث

بعدی ) کندل بعد (، اتفاق  Sessionها اکنون دیگر کنترل بازار را در دست گرفتند. اما در  Bearنگرانی شما می شود، و شاید شما بگویید که 

باالتر از آن باز می شود. این نشانی است بر اینکه پایین  Gapدیروز و یا حتی با کمی  Openدیگری می افتد. بازار به هنگام باز شدن بر روی 

جدیدی بسازد به این معنی است که کنترل بازار  Highل سفیدی که در این سشن شکل گرفته نقطه آورنده ها کنترلی در بازار ندارند. اگر کند

 افتاده و روند صعودی قبل باید ادامه پیدا کند.ها  Bullدوباره به دست 

خود باز  Sessionپایین ) خط کمربند باالبرنده ( باشد، یعنی در  Bullish Belt Holdباید متذکر شد که کندل سفید این الگو خود باید یک 

 شد. ) سایه پایینی نداشته باشد (شده با

هم دقیقا  Bearish Separating Linesبود. برای الگوی  Bullish Separating Linesاین سناریوی کاملی از الگوی ادامه دهنده 

 همین ویژگی ها ولی با حالت متضاد حاکم است.
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 8فصل 

 The Magic DOJIدوجی جادوگر   

 

 A Sudden Dangerخطر ناگهانی    یک

تا  8.1شرح داده شده که دوجی کندل استیکی است که قیمت باز و بستۀ آن در یک نقطه باشد. نمونه های دوجی در شکل های  3در فصل 

 آورده شده اند. یک دوجی معموال یک اندیکاتور معکوس ساز است. 8.3

 

 اهمیت دوجی

آن با هم یکی باشند. با این حال در صورتی که این نقاط یکسان  Closeو  Openی از بازار است که نقاط  Sessionیک دوجی ایده آل 

نباشند و با اندکی فاصله از یکدیگر قرار بگیرند به شرطی که شکل ظاهری دوجی تغییری نکند، می توان برای این قانون کمی انعطاف قائل 

 شد.

در آینده ای نزدیک است. دوجی یک سیگنال تغییر جاری هشدار دهنده در مورد تغییر قوای قدرت در روند سیگنالهای در بردارنده ماهیت دوجی 

کندل دوجی فقط در مارکتی اهمیت دارد که دوجی های زیادی در آن مقطع زمانی بازار شکل نگرفته روند متمایز است. به یاد داشته باشید که 

د تجزیه و تحلیل شما تعداد زیادی دوجی وجود داشته باشد، نباید آنها را نقطۀ تغییر در نظر بگیرید. به اگر در قسمت خاصی از نمودار مور باشند.

چرا که در آنها تعداد زیادی دوجی وجود  دقیقه معموال اعتباری ندارند 35 خاطر همین است که تجزیه و تحلیل نمودار های میان روزی کمتر از

 دارد.
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 Doji at Topsدوجی در سقفها   

دوجی شکل بگیرد، ازرش و حرف های زیادی برای گفتن دارد. مخصوصا اگر بعد از یک کندل سفید یک زمانی که بازار در نقاط باالیی باشد و 

 8.4. همچون شکل ظاهر شودبلند در یک روند صعودی 

 که بیانگر وجود تردید در میان معامله گران دلیلی که به دوجی در یک روند صعودی به عنوان یک عالمت هشدار نگریسته می شود این است

 می باشد. تردید، عدم اطمینان و دودلی خریداران نسبت به روند صعودی.

 

 

 

 

کنند. بر اساس تجربه آنها توانایی به اتمام رساندن یک روند را از صعود به نزول دارند. در حقیقت باید  دوجی ها را نقاط راس ساز هم تعبیر می

از بازار. مارکتی که سهامدارنی دودل آنرا فرا گرفته را باید شکست  Sessionتعادلی بین نیروی فروشندگان و خریداران در یک : نقطۀ  گفت

 نخورده انگاشت، در این حال روند صعودی باید جای خود را به روند نزولی دهد. اما همین بازار شکست خورده ممکن است با خروج این سهامدار

 یشتری برای تائید تغییر روند نیاز دارد.دودل دوباره شکوفا شود. به خاطر همین است که یک دوجی به سیگنالهای ب
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(. بازار در  Laterla Bandمسیر صعودی به یک مسیر جانبی و ساید تبدیل شد )  1می بینید بعد از دوجی شماره  8.0همانطور که در شکل 

دوجی پادراز دوجی است که یک  یا دوجی پادراز بود. منظور از Long Leggedیک  2در قله قرار داشت. دوجی شماره  2نقطۀ دوجی شمارۀ 

کل اهمیت . در این شکت در نقطه راس یا تاپ قرار داردیا دو سایۀ طوالنی و بلند داشته باشد. خیلی اوقات دوجی پادراز نشانه ایست از اینکه مار

شکل گرفت و  نۀ روند معامالتمیااکتبر دوجی ای در  31به عنوان نقاط معکوس ساز روند به خوبی مشهود است. در  2و  1دوجی های شماره 

آنها نقاط  ،پدید آمدند. بله 3تا  3یک مرتبه قیمت شکسته شد و دوجی های شمارۀ  2به همین خاطر چندان مهم نبود. بعد از دوجی شماره 

با فرم و الگوی کف دوقلو  9و  8معکوس سازی نبودند. مارکت بعد از آنها باز هم به مسیر نزولی خود ادامه داد. فقط وقتی که دوجی های شماره 

ر آنچنان که برای تائید ریورسال بودن دوجی دشکل گرفتند، مسیر روند موقتا تغییر کرد. آنچه که در اینجا می خواهم بگویم این است که : 

 سقف ها به سیگنال های بیشتری نیاز داریم، در کف ها نیاز به این سیگنال ها کمتر احساس می شود.
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به بیرون درز  1آغاز شده بود را شاهد هستیم. اولین سیگنال راس از دوجی شماره  1983رالی صعودی که از میانه های سال یک  8.0در شکل 

سقف را تائید کرد. رالی کوچک  2د هنگینگ من بعد از دوجی شماره به باال برده شد. ماه بع 2کرد. دومین پرچم هشدار توسط دوجی شمارۀ 

داده شده بود توسط کندل سفید بعد از  1به پایان رسید. سیگنال تاپی که توسط دوجی شمارۀ  3ل با دوجی شمارۀ در پایان همین سا 89سال 

را تشکیل داده بودند  Hanging Manکه یک  2ها فقط بعد از دوجی شمارۀ  Bearishیا به عبارت دیگر تائید نشد (.  ن مردود اعالم شد )آ

هم کندل مشکی بلندی بود که در ماه بعد از آن  3کندل بلند مشکی هم ظاهر شد. تائیدیه دوجی شمارۀ  که بعد از آن یک روزیتائید شدند. 

 پدیدار شد.

 

 خوب است که در معامالت سبکی محافظه کارانه داشت، ولی مهمتر آن است که همیشه برای تائید تغییر روند صبر داشته باشید.
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سیگنالی در یک تاپ کوچک را  1سه نمونه دوجی وجود دارد که هر کدام بعد از یک روند صعودی شکل گرفته اند. دوجی شماره  8.3در شکل 

 3با اینکه فقط یک روز روند را معکوس کرد ولی بهتر است برای درک بهتر آن از توضحیات دوجی شماره  2از خود بروز داد. دوجی شماره 

در نوع خود جالب توجه و البته مهمتر از دو دوجی قبلی است، چرا که با یک سری از کندل های سفید بلند  3وجی شماره کمک بگیرید. د

به خود گرفته. این دوجی حاکی از آن است که خریداران به خاطر روند صعودی قدرتمند قبلی  Harami Crossهمراهی شده و البته فرم یک 

ند و به همین خاطر دست از خرید کشیده اند. در طول روز بعد حرکت قیمت به سمت باالتر تا جایی که حتی دچار ترس و واهمۀ زیادی شده ا

High  جدیدی هم بوجود آورده بود، باعث شد همه فکر کنند که تحلیل خود از پیش بینی اتمام روند صعودی اشتباه بوده است. ولی در همان

این فعالیت قیمت کمک کرد تا تائیدی باشد بر اتمام روند صعودی. مارکت چند روز را در  روز مارکت به شدت به سمت فروش حرکت کرد.

اصلی  همنطقه ای متراکم گذراند تا اینکه الگویی شبیه به ستارۀ عصرگاهی ظاهر شد. الگویی نه چندان ایده آل ) به خاطر اینکه بین ستاره و بدن

 ها. Bullفعالیت ظاهر شد و همین تائیدی دیگر بود بر پایان کندل سفید بلند قبل از خود فاصله ای نداشت ( 
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 DOJI after a Long White Candlestick   دوجی بعد از کندل استیک بلند سفید

یک دوجی بعد از یک کندل سفید بلند، به خصوص بعد از یک روند صعودی طوالنی مدت، اغلب اوقات نشانه و هشداری است از اینکه یک 

 اهده می کنید، سه دوجی وجود دارد که در زیر آنها را بررسی می کنیم :مش 8.8در حال تمام شدن است. همان گونه که در شکل نقطۀ راس 

(، روند صعودی را به ساید تبدیل  Bullish Hammerبعد از دوکندل بلند سفید ) با نقطۀ شروعی توسط یک  1دوجی شماره  89در آگوست 

هم بعد از یک کندل سفید و بلند شکل گرفت. رالی صعودی کوچک به پایان رسید و بعد از چند  2دوجی شماره ر کرد. در نزدیکی های نوامب

شاخص داو به سمت باال و فتح قله ای جدید  89به پایین ترین نقطۀ خود در اواخر اکتبر شکسته شد. در طول آخرین هفته های سال  Dowروز 

شکل گرفت. در حقیقت این دوجی بعد از یک کندل  3ی صعودی کوتاه شد، دقیقا بعد از اینکه دوجی شماره شیب برداشت. اما نگاه کنید، کجا رال

الخص ابلند سفید، روزی که در کنترل خریدران بود، ظاهر شد. روز بعد کندل سیاهی که ظاهر شد احتمال قرار داشتن مارکت در قله را باال برد. ب

 را هم می توانستیم ببینیم. Evening Doji Star که اکنون ما الگویی شبیه به الگوی
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حرکتی با کندلی شبیه به هامر آغاز می شود ) سایه پایینی به اندازه کافی بلند نبود آنچنان که بدنه اصلی هم به  8.9در اواسط مارس در شکل 

 د از یک کندل سفید بلند ظاهر می شود به اوج خوداندازه کافی کوتاه نبود تا یک هامر صحیح شکل بگیرد (. این حرکت با یک دوجی که بع

 می شود. Evening Doji Starاز الگوی  قسمتیرسد. همین دوجی تبدیل به  می

 آپریل هامری ایده آل روند نزولی را کامال متوقف می کند. 0سرانجام در روز 
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 .ز کندلی سفید و بلندنیز نمونه ای ایست از پایان یک روند صعودی با یک دوجی بعد ا 8.15مثال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ان می رسد.یبا دوجی بعد از کندل سفید به پا Hammerنیز روند صعودی شکل گرفته توسط  8.11در شکل 
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 The Long Legged Doji and the Rickshaw Man   دوجی پادراز و مرد کالسکه چی

نمایش داده شد. این دوجی سایه های باالیی و پایینی بلندی دارد که پر  8.2دوجی پادراز یک الگوی بسیار مهم در سقف هاست. در شکل 

کند،  مارکت با قدرت به باال و بعد به پایین یا برعکس حرکت می Sessionواضح تردید را در بین معامله گران نشان می دهد. در خالل این 

در وسط نوسانات رنج آن روز قرار بگیرند،  Closeو  Openیا خیلی نزدیک به آن بسته می شود. اگر نقاط  Openبر روی نقطه  و در نهایت

 به این دوجی پادراز، مرد کالسکه چی می گویند.

 احساس شکست در ادامه مسیر معنای این سایه های باالیی یا پایینی خیلی بلند است.ژاپنی ها می گویند : 

در اوخرا آپریل و اوایل می، مارکت با یک سری دوجی همراه شد. آنها نشانه گر خستگی بازار بودند. در بازاری که همه دوست  8.12کل در ش

دارند ببینند کنترل در دست خریداران است، ناگهان یک دوجی پادراز ظاهر می شود ) در این نمونه دو مرد کالسکه چی (. یک اخطار بزرگ و 

 بسیار مهم.

 این گروه سه نفره کوچک از کندل استیک ها فرم یک تاپ مهم را به خود گرفتند.
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یک هشدار بسیار قوی مبنی بر قرار داشتن مارکت در قله توسط مرد کالسکه چی داده شد. همچنین در روز مرد کالسکه چی دو  8.13در شکل 

اکتورهای تکنیکی، تائیدیه قوی و موثری بود بر اینکه قیمت ها در نیز شکل گرفتند. این تالقی از ف Tweezers Topو  Haramiالگوی 

 باالترین نقاط ممکن قرار گرفته اند.
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نشان می دهد که قیمت در ماه ژانویه توسط یک دوجی پادراز به باالترین نقطه خود رسید. سایه بلند باالیی این دوجی منطقه  8.14شکل 

 ش رو پدید آورد. روزهایی که زیاد دوام نیاوردند و به سوی پایین سرازیر شدند.مقاومتی محکمی را برای روزهای در پی
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 The Gravestone Doji   دوجی سنگ قبر

آن در پایین ترین نقطه روز قرار دارد. در  Closeو  Open( نمونه دیگری از دوجی هاست. یک دوجی که نقاط  8.3دوجی سنگ قبر ) شکل 

 بازار در تاپ یا سقف است.در کف بازار یافت، اما جنبۀ قدرتمند این کندل بیانگر بودن آنرا حالی که بعضی اوقات می توان 

اصطالحات و  یز برگرفته ازنام این کندل برگرفته از شکل ظاهری آن است. همانطور که قبال هم گفته ام بسیاری از اسامی تکنیکی ژاپنی ها ن

 عبارات نظامی است. نام این کندل، نشان دهنده گورهای سربازانی است که جان خود را برای دفاع از قلمرو و میهن خود از دست داده اند.

روع می شود. ک رالی شدلیلی که دوجی سنگ قبر پیامدهای نزولی دارد را می توان به راحتی توضیح داد. مارکت در نقطه پایینی باز می شود. ی

ی در پایین پایان می پذیرد.  Closeسپس پوزیشن های خرید دچار آشفتگی و تردید می شوند و در نهایت بازار به سان یک شاقول با نقطه 

 سایۀ باالیی بلندتر و سطوح قیمتی باالتر از این دوجی خرس قویتری را می سازد.

ندل دوجی ساخت. دوجی دوم که یک سنگ قبر بود به نشانه ای از پایان نبرد بین گاوها و خرسها آپریل بازار دو ک 12و  11در  8.10در شکل 

 تبدیل شد و این شکست زمانی تکمیل شد که خط حمایت چند روزه هم شکسته شد. 
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د ( ین دوجی نمی کاهنمایش داده شده است. ) سایه خیلی کوچک پایینی چیزی از اعتبار سنگ قبر بودن ا Gravestoneیک  8.10در شکل 

جدید را لمس کردند. باید گفت: گاوها شانس  Highمنفی سازی برای این بازار را بر عهده داشت. در آن روز قیمت ها یک  وظیفۀکندلی که 

حالت اول  همه چیز به Openخود را برای به جلو راندن قیمت امتحان کردند اما سرانجام شکست خوردند. با بسته شدن بازار در همان قیمت 

دالر مقاومت نشان داده بود. آنچنان که امروز این واکنش را دوباره با یک سنگ قبر تکرار کرد. چند روز قبل  41برگشت. قبال هم قیمت به عدد 

ی اتائید کرد که عرضه ه نیزساخته شده با همین مقاومت برخورد کرده بود. دوجی سنگ قبر شکل گرفته  Stalled Patternتر هم الگوی 

 دالر وجود دارد. 41سنگینی بر روی عدد 

( ندارد. دوجی سنگ قبر شکل گرفته در سقف  Shooting Star)  شهاب سنگشاید خیلی از شما فکر کنید که دوجی سنگ قبر تفاوتی با 

دنه اصلی است و ب یک بدنه اصلی کوچک دارد ولی سنگ قبر ذاتا یک دوجییا شهاب سنگ است. ستاره ثاقب  شهاب سنگیک نمونه خاص از 

دوجی سنگ قبر، بازاری با خرس های قدرتمند تری را نوید می یکی هستند یا با اختالف بسیار اندک (.  Closeو  Openای ندارد. ) نقاط 

 برای معکوس سازی روند دارد. شهاب سنگدهد. یا به عبارت دیگر توان و قوای بیشتری از 
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 Doji as Support and Resistance   دوجی در جایگاه حمایت و مقاومت

نشان  8.13دوجی ها عالوه بر اینکه سقف ها و کف ها را هشدار می دهند، گاهی اوقات نیز تبدیل به مناطق حمایت یا مقاومت می شوند. شکل 

ه منطقه ای ستاره تبدیل ب کندل هفتگی منطقه ای حمایتی را تشکیل داد. در اواخر سپتامبر هم یک دوجی می دهد که چگونه سایۀ پایینی دو

 برای مقاومت شد.

در اولین  8.18در شکل 

مارس به  21ساعت از 

سرنخی که دال بر پایان 

روند صعودی قبل بود 

دست پیدا کردیم. یک 

مرد کالسکه چی ) بدنه 

اصلی به قدر کافی 

کوچک بود تا بتوان به 

آن یک دوجی اطالق 

کرد ( چند ساعت بعد 

دوجی دیگری به وقوع 

پیوست، مدرکی دیگر 

برای یک چشم انداز 

نزولی. این دو دوجی 

منطقه مقاومتی قابل 

توجهی را شکل دادند. 

آنچنان که در روز بعد 

 نیز پابرجا بود.
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    The Tri-Starسه ستاره

ل شده. در شکل ل دوجی تشکیالگوی سه ستاره با اینکه بسیار الگوی کمیابی است ولی یک معکوس ساز به تمام معناست. این الگو از سه کند

حالت کالسیک این الگو نمایش داده شده است. اما ممکن است در برخی  8.19

موارد تفاوت هایی دیده شود. آنچنان که در مثال آورده شده در زیر به آن برخورد 

در اواسط سپتامبر دو دوجی، کندل سومی را تعقیب  8.25خواهیم کرد. در شکل 

 . اما با در کنار همشهاب سنگدنه اصلی کوچک، یک می کردند. کندلی با ب

قرار گرفتن این سه ستاره همه چیز تغییر کرد و مسیر نزولی رفته رفته به یک 

 رالی صعودی تبدیل شد.
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شروع شده بود با یک سری سه تایی از دوجی ها  Haramiتوسط یک  Dowاز اواخر سپتامبر در شاخص  8.21حرکت صعودی که در شکل 

پوینت پیشرفت  135اوایل اکتبر به اوج خود رسید. اگرچه این سه کندل یک الگوی سه ستاره ایده آل نبود اما شکل گرفتن سه دوجی بعد از  در

 عالمتی بود برای یک فرجام ناخوش.

 به نظر شما دو دوجی آخر شبیه به چیست ؟

... 

... 

 ؟ Tweezers Topیک 

 


