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 (Chart Patterns)الگوهاي نموداري 
  

از این داليل می توان به شرح زیر نام .ميليون ها  نفر به داليل بسيار متنوعي در خريد و فروش هاي بازار، مشارکت دارند
  :برد
 

اميد به کسب در آمد، ترس از زيان، پيامد هاي ماليات، انگيزش هاي توقف زيان، انگيزش هاي هدف قيمت، تحليل 
  .دي، تحليل فني، توصيه هاي کارگزار و ده ها دليل ديگربنيا

 
الگوهاي . تالش براي فهميدن آنکه چرا افراد مبادرت به خريد و فروش مي کنند، مي تواند فرآيند پيچيده اي باشد

. هندنموداري با ادغام کردن نيروهاي عرضه و تقاضا در يک تصوير فشرده، کل خريد و فروش را در معرض ديد قرارمي د
اين الگوها به صورت يک سابقه تصويري کامل از همه معامالت، چهارچوبي براي تحليل مبارزه بين عرضه و تقاضا فراهم 

از همه مهم تر الگوهاي نموداري و تحليل فني مي توانند به تشخيص آنکه کدام طرف پيروز اين مبارزه است، . مي آورند
تحليل هاي الگوي نمودار براي پيش . ن موقعيت خود را طبق آن انتخاب کنندکمک کنند تا معامله گران و سرمايه گذارا

داده ها مي توانند ساعتي، روزانه، هفتگي، يا ماهانه بوده و الگوها . بيني هاي کوتاه مدت و بلند مدت به کارمي روند
  .مي توانند به کوتاهي يک روز يا به بلندي چند سال باشند

 
براي مقابله . رای تعابير مختلفی باشد که اين تعابير نيز دستخوش غرايض شخصي هستندشناسايي الگو مي تواند دا

با گرايش ها و غرايض شخصي و تائيد تفاسير مربوط به الگو، بايد ديگر جنبه هاي تحليل فني را جهت تائيد يا تکذيب 
ه هم به نظر مي رسند اما هيچ دو با اينکه بسياري الگوها از نظر ماهيت شبيه ب. برداشت هاي موجود به کار گرفت

  . شکست هاي کاذب و استثناهاي قانون، همگي در آموزش پيش رو لحاظ مي شوند. الگويي کامال يکسان نيست
 

يک گرايش صعودي . دو اصل اساسي تحليل فني آن است که قيمت داراي گرايش است و تاريخ خود را تکرار مي کند
. ل را در دست دارد و در يک گرايش نزولي، نيروهاي عرضه کنترل را در دست دارندنشانه آن است که نيروي تقاضا کنتر

. با اين حال قيمت تا ابد داراي گرايش نيست و با جابه جايي موازنه عرضه و تقاضا، يک الگوي نموداري پديد مي آيد
 الگوهاي نموداري در دو گروه با وجود اين بخش عمده. الگوهاي خاص، نظير کانال موازي، حاکي از گرايش قوي هستند

 :اصلي قرار مي گيرند
  

شکل هايي که بر روي نمودار قيمت به تدريج تشکيل مي شوند و ): Reversalوارونگي يا (الگوي تغيير جهت  •
  .نشانه تغيير در گرايش هستند و مي توانند به ساختارهاي تغيير گرايش به باال و پائين تقسيم شوند

الگوهاي تداوم نشانه توقف در گرايش هستند و نشان مي دهند جهت قبلي ): Continuation(الگوي تداوم  •
  .پس از مدتي دوباره از سر گرفته مي شود

 
بسياري از الگوها، از جمله . شکل گيري يک الگو پس از يک صعود يا نزول قابل توجه به آن معنای وارونگي آن است

در تکامل الگو بسياري چيزها به عملکرد قبلي .  گروه تداوم قرار گيرندمستطيل مي توانند هم درگروه وارونگي و هم در
  .در اينجاست که دانش تحليل فني به هنر تحليل فني تبديل مي شود. قيمت، حجم و ديگر نشانگرها بستگي دارد

  
 (Symmetrical Triangle)مثلث متقارن 

 
اين الگو حداقل شامل دو قيمت . ايش شکل مي گيردمثلث متقارن، معموال به عنوان يک الگوي تداوم در طي يک گر

وقتي اين نقاط به هم وصل شوند، امتداد خطوط گرايش به هم نزديک مي . باالي کمتر و دو قيمت پائين باالتر است
  .شوند و مثلث متقارن شکل مي گيرد

 
ب تداوم گرايش جاري را نشان مي با اينکه مواردي وجود دارد که مثلث هاي متقارن نشانه تغيير گرايش هستند اما اغل

صرفنظر از ماهيت الگو، تداوم يا وارونگي، جهت حرکت اصلي بعدي فقط پس از شکست يکي از خطوط مقاومت . دهند
 دقت کنيد، 6-1به شکل . دراينجا هر يک از بخش هاي مثلث متقارن را جداگانه بررسي مي کنيم. مشخص مي شود

ها به طول بينجامد، ولي خارج شدن از اين مثلث عالمت بسيار قوي معامالتي تشکيل چنين مثلثي ممکن است ماه 
  .است
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  6-1شکل 

  
 تشخيص الگو

  
تداوم يک الگو مستلزم وجود يک گرايش پايه است که الگو ابتدا توقف گرايش و بعد از تکميل تداوم : گرايش •

 .گرايش را نشان دهد
 گرايش حداقل دو نقطه و براي تشکيل يک مثلث متقارن حداقل دو خط گرايش براي تشکيل خط: چهار نقطه •

.  نقطه مورد نياز است تا ساختار يک مثلث متقارن محسوب شود4بنابراين براي شروع، حداقل . الزم است
 باالتر از قيمت پائين دوم بايد. بايد پائين تر از اولي باشد و خط بااليي بايد رو به پائين باشد قيمت باالي دوم

 نقطه شکل 6در بهترين حالت، قبل از آنکه شکست رخ دهد، الگو با . اولي باشد و خط پائيني بايد باالرو باشد
  ).سه نقطه در هر طرف(مي گيرد 

 .حجم، با گسترش مثلث متقارن و باريک شدن دامنه معامله بايد شروع به کاهش کند: حجم •
 . ته يا چند ماه ادامه داشته باشدمثلث متقارن مي تواند چند هف: مدت زمان •
شکست . نقطه ايده آل شکست بين يک دوم تا سه چهارم مسير تکميل الگو است: چهارچوب زماني شکست •

از اين گذشته بعضي . قبل از يک دوم مسير، زود هنگام و شکست بسيار نزديک به راس، فاقد اهميت است
 .مواقع با نزديک شدن به راس، بايد شکست رخ دهد

با اينکه واضح . جهت آتي شکست را فقط مي توان پس از آنکه شکست رخ داد، مشخص کرد: جهت شکست •
اگر چه فرض بر اين . به نظر مي رسد اما تالش براي حدس زدن جهت شکست مي تواند توام با خطر باشد

 .است که يک الگوي تداوم در جهت گرايش بلند مدت شکسته می شود اما همواره چنين نيست
براي آنکه شکستي معتبر به شمار آيد، بايد يک نمودار شمعي از يکي از خط هاي مقاومت رد : ائيد شکستت •

 .شکست بايد با افزايش حجم همراه باشد. شود و نمودار شمعي جديدي خارج از مثلث تشکيل شود
برخي مواقع . یل شود، مي تواند به خط مقاومت آينده تبد)باال يا پائين(راس، پس از شکست : بازگشت به راس •

 .قيمت قبل از سرگيري حرکت در جهت شکست به راس يا خط مقاومت حوالي آن باز مي گردد
مي توان به موازات خط گرايش الگو يک خط گرايش ترسيم کرد که درجهت شکست رو به باال يا : هدف قيمت •

 . ادامه اين خط، هدف بالقوه شکست را به وجود مي آورد. پائين مي رود
 
عضي اوقات قيمت ها قبل از حرکت دوباره در جهت شکست، به نقطه شکست راس در يک حرکت واکنشي باز مي ب

هدف قيمت که . اين بازگشت مي تواند فرصت ديگري براي مشارکت در بازار با ضريب خطر کمتر را فراهم آورد. گردند
تحليل فني پويا .  نه چندان دقيق عمل مي کندتوسط امتداد خط گرايش موازي به دست مي آيد، فقط به صورت راهنماي

  .بوده و مستلزم ارزيابي مداوم است
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 (Ascending Triangle)مثلث رو به باال 
 

. مثلث رو به باال يک ساختار باال رو است که معموال طي يک گرايش صعودي به عنوان يک الگوی تداوم شکل مي گيرد
وي وارونگي در انتهاي گرايش نزولي شکل مي گيرد، اما معموال الگوي تداوم مواردي وجود دارد که اين الگو به صورت الگ

  . مثلث رو به باال صرفنظر از اينکه کجا تشکيل شود، يک الگوي باال رو است. است
 

حداقل دو قيمت باالي مساوي و دو نقطه پائين . اين الگو به دليل شکل خود، مثلث قائم الزاويه نيز خوانده مي شود
خط گرايش رو به باال  اگر هر دو خط به سمت راست ادامه پيدا کند،. يک مثلث رو به باال را تشکيل مي دهندصعودي 

اگر از انتهاي سمت چپ خط افقي يک خط قائم رسم شود، يک . مي تواند به عنوان وتر مثلث قائم الزاويه عمل کند
  .مثلث قائم الزاويه شکل مي گيرد

  

 
  6-2شکل 

  
 تشخيص الگو

  
هر چند که مثلث رو به باال . براي آنکه الگويي تداوم محسوب شود، بايد گرايشي وجود داشته باشد: گرايش •

بيشترين اهميت در قدرتمندي . يک الگوي باال رو است، طول و مدت زمان گرايش جاري چندان اهميت ندارد
 .ساختار است

قيمت هاي باال مجبور نيستند مثل . حداقل دو ماکسيمم الزم استبراي تشکيل خط افقي باال : خط افقي باال •
هم باشند اما بايد نزديکي منطقي با يکديگر داشته و بين قيمت هاي باال قدري فاصله و يک مينيمم وجود 

  .داشته باشد
اي قيمت ه. براي تشکيل خط گرايش رو به باال حداقل دو قيمت مينيمم نياز است: خط گرايش صعودي پائيني •

اگر قيمت پائين جديدتر با قيمت پائين قبلي برابر و يا . مينيمم بايد به ترتيب باالتر باشند و بين آنها فاصله باشد
 . از آن کمتر باشد، آنگاه مثلث رو به باال معتبر نخواهد بود

 .طول الگو مي تواند از چند هفته تا چندين ماه باشد: مدت زمان •
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وقتي شکست رو به باال روي دهد، بايد براي تائيد شکست . حجم کم مي شودبا تکامل الگو، معموال : حجم •
 .با اينکه تائيد حجم ارجح است اما همواره الزم نيست. افزايش حجمي وجود داشته باشد

وقتي خط . مبناي اصلي تحليل فني اين است که مقاومت ها به يکديگر تبديل شوند: بازگشت به شکست •
پاره اي اوقات قبل ازآنکه . شکسته شود، به مقاومت پشتيبان تبديل مي شودمقاومت افقي مثلث صعودي 

 .حرکت به طور جدي آغاز شود، بازگشتي به اين سطح حمايت صورت مي گيرد
وقتي شکست اتفاق بيفتد، برآورد قيمت توسط اندازه گيري بلندترين فاصله الگو و اضافه کردن آن به : هدف •

 )6-2 در شکل Aضلع (. مقاومت شکست به دست مي آيد
 

اگر به خاطر بياوريد مثلث متقارن ساختار بي . مثلث رو به باال بر خالف مثلث متقارن،داراي يک تمايل قطعي باال رو است
در مثلث رو به باال، خط افقي . طرفي بود که متکي به شکست قريب الوقوع است تا جهت حرکت آينده را مشخص کند

مانند آن است که يک سفارش فروش . ز آن مي شود که سهام از سطح مشخصي فراتر رودنماينده عرضه است و مانع ا
بنابراين مانع از افزايش بيشتر قيمت مي . بزرگ در اين سطح قراردارد که انجام آن چند هفته يا چند ماه طول مي کشد

اين قيمت هاي .  خود ادامه مي دهنداگر چه قيمت نمي تواند از اين سطح باالتر رود اما قيمت هاي پائين به صعود. شود
  .پائين باالتر هستند که نشان از افزايش فشار خريد دارند و به مثلث رو به باال تمايل باال رو مي دهند

  
 (Descending Triangle)مثلث رو به پائين 

 
.  تداوم شکل مي گيردمثلث رو به پائين يک ساختار پايين رو است که معموال طي يک گرايش نزولي به عنوان يک الگوي

مواردي وجود دارد که مثلث هاي رو به پائين در انتهاي يک گرايش صعودي به صورت الگوي وارونگي تشکيل مي شوند 
  .مثلثهاي رو به پائين صرفنظر از محل تشکيل آنها، الگوهاي پايين رو هستند. اما آنها معموال الگوهاي تداوم هستند

يمم هم سطح و دو ماکسيمم پايين رو شکل مي گيرد، گاهي اوقات مثلث قائم الزاويه نيز اين الگو که از حداقل دو مين
  .خوانده مي شود

  

 
  6-3شکل 
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 تشخيص الگو
 

هرچند که چون مثلث رو به . براي آنکه الگويي تداوم محسوب شود، بايد گرايشي وجود داشته باشد: گرايش •
قدرتمندي ساختار، . ن رو است، طول و مدت زمان گرايش جاري چندان مهم نيستپائين يک الگوي قطعي پايي
  .بيشترين اهميت را دارد

قيمت هاي پائين لزوما با هم برابر . براي تشکيل خط افقي پائين الاقل دو مينيمم الزم است: خط افقي پائين •
فاصله و يک ماکسيمم وجود داشته نيستند، اما بايد با يکديگرنزديکي منطقي و بين قيمت هاي پائين قدري 

  .باشد
ماکسيمم ها . براي تشکيل خط گرايش نزولی در باال حداقل دو ماکسيمم الزم است: خط گرايش نزولي در باال •

اگر قيمت باالي جديدتر با قيمت قبلي برابر يا از آن . بايد به ترتيب پائين تربوده و بين آنها قدري فاصله باشد
 .و به پائين معتبر نخواهد بودبزرگتر باشد، مثلث ر

 .طول الگو مي تواند از چند هفته تا چندين ماه متغير باشد: طول مدت •
وقتي شکست رو به پائين روي دهد، بهترين . هر چه الگو تکميل تر شود، حجم معموال کمتر مي شود: حجم •

 .ما هميشه الزم نيستبا اينکه تائيد حجم ارجح است ا. حالت آن است که جهت تائيد، حجم گسترش يابد
يکي از اصول اساسي تحليل فني آن است که مقاومت ها قابل تبديل به يکديگر : بازگشت به شکست •

بعضي مواقع قبل از آنکه . وقتي خط مقاومت افقي شکسته شود، به مقاومت باال تبديل مي شود. هستند
 .ه ايجاد شده، صورت مي گيردحرکت پائين به طور جدي آغاز شود، بازگشتي به اين سطح مقاومت تاز

وقتي شکست روي دهد، پيش بيني قيمت را مي توان با اندازه گيري بزرگترين طول الگو و کاستن آن از : هدف •
 )6-3 در شکل Aضلع . (مقاومت شکست انجام داد

 
تقارن ساختار بي مثلث م. مثلث رو به پائين برخالف مثلث متقارن، قبل از شکست واقعي يک تمايل قطعي پايين رو دارد

در مثلث رو به پائين، خط افقي . طرف است که براي تعيين جهت حرکت آينده به شکست قريب الوقوع متکي است
مانند آن است که در اين . نماينده تقاضا ست و مانع از آن مي شود که سهام به پائين تر از سطح خاصي سقوط کند

 آن چند هفته يا ماه به طول مي انجامد و بنابراين مانع سقوط بيشتر سطح، سفارش يک خريد بزرگ ارائه شده که انجام
اين قيمت . قيمت از اين سطح پائين تر نمي رود اما قيمت هاي باالي واکنشي به نزول ادامه مي دهند. قيمت مي شود

 .و مي دهندهاي باالي پائين تر هستند که حکايت از فشار فروش دارند و به مثلث رو به پائين تمايل پايين ر
  

 (Price Channel)  کانال قيمت
 

کانال قيمت يک الگوي تداوم است که شيب رو به باال يا پائين دارد و خط گرايش باال و پائين حدود آن را تشکيل مي 
  . است(Support) و خط گرايش پائين نشانه مقاومت پشتيبان (Resistance)خط گرايش باال نشانه مقاومت باال . دهد
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  6-4شکل 

  
 تشخيص الگو

  
اين خط وضعيت گرايش و شيب . براي ترسيم خط گرايش اصلي حداقل دو نقطه الزم است: خط گرايش اصلي •

براي يک کانال قيمت باال رو، خط گرايش اصلي به باال امتداد مي يابد که براي ترسيم آن . را مشخص مي کند
راي يک کانال قيمت پايين رو، خط گرايش اصلي به پائين امتداد مي يابد و ب. حداقل دو نقطه مينيمم الزم است

  .براي ترسيم آن حداقل دو نقطه ماکسيمم الزم است
برخي تحليلگران پس از . خطي که به موازات خط گرايش اصلي رسم مي شود، خط کانال نام دارد: خط کانال •

در گرايش (يا ماکسيمم ) در گرايش پايين رو(نيمم تشکيل خط گرايش اصلي، فقط با استفاده از يک نقطه مي
  .خطي موازي کانال را رسم مي کنند) باالرو

اولين . تا زماني که قيمت ها در داخل کانال باال مي روند، گرايش باال رو به حساب مي آيد: کانال قيمت باال رو •
شکست زير خط . ائين تر بياينداخطار تغيير گرايش زماني رخ مي دهد که قيمت ها از خط مقاومت کانال، پ

 .شکست مقاومت باال حکايت از تسريع صعود دارد. گرايش اصلي نشانه ديگري براي تغيير گرايش است
. تا زماني که قيمت ها در داخل کانال پائين بيايند، گرايش پايين رو محسوب مي شود: کانال قيمت پايين رو •

شکست .  قيمت ها نمي توانند به مقاومت پشتيبان برسنداولين اخطار تغيير گرايش زماني رخ مي دهد که
 .شکست مقاومت پشتيبان نشان از تسريع نزول دارد. مقاومت باال نشانه ديگري از تغيير گرايش ارائه مي دهد

 
باآنکه تماس . از آنجا که تحليل فني همانقدر که يک علم است، هنر نيز به شمار مي آيد، ظرفيت انعطاف پذيري دارد

ي دقيق خط گرايش ايده آل هستند اما قضاوت در مورد ربط پذيري و تعيين جاي خط گرايش اصلي و خط کانال به نظر ها
  . به همين دليل خط کانالي که دقيقا موازي خط گرايش اصلي باشد، ايده آل است. افراد بستگي دارد
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 (Cup with Handle)فنجان با دسته 
 

فنجان پس از يک صعود شکل مي گيرد . ت، اين الگو شامل دو بخش است، فنجان و دستههمانگونه که از نام آن پيداس
همراه با تکميل فنجان، يک دامنه معامله در سمت راست ايجاد مي شود که دسته را مي . و شبيه به يک کاسه است

  )6-5شکل . (شکست متعاقب از دامنه معامله دسته نشان تداوم صعود اوليه است. سازد
  

 
  6-5شکل 

  
 تشخيص الگو

  
فرض بر اين است که . براي آنکه الگويي تداوم محسوب شود، بايد يک گرايش اوليه وجود داشته باشد: گرايش •

هرچه گرايش بالغ تر باشد، شانس آنکه الگو داراي تداوم با . عمر گرايش بايد فقط چند هفته يا چند ماه باشد
  . د کمترخواهد بودپتانسيل رو به باال باش

باشد الگو بيش از حد تيز به " V"اگر انتها به شکل . و شبيه به کاسه باشد" U"فنجان بايد به شکل: فنجان •
شکل گردتري داشته باشد مطمئن باشيد که در دو " U"اگر . حساب مي آيد و وارونگي محسوب مي شود

  .ينطور نيستطرف فنجان دو نقطه ماکسيمم مساوي وجود دارد، اما هميشه ا
پس از آنکه قيمت باال در سمت راست فنجان تشکيل شد، يک بازگشت به وجود مي آيد که دسته را : دسته •

پاره اي مواقع اين دسته شبيه پرچم عادي يا سه گوشي است که به سمت پائين شيب دارد . شکل مي دهد
و بازگشت نهايي قبل از شکست دسته نشان دهنده تثبيت . و در بقيه موارد فقط يک بازگشت کوتاه است

بزرگ است و مي تواند حداکثر تا يک سوم صعود فنجان بازگشت داشته باشد اما معموال از آن بيشتر نمي 
بعضي . و شکست قابل توجه تر خواهد بود" Bullish"هرچه بازگشت کمتر باشد، ساختار بيشتر باال رو. شود

ط مقاومتي که قيمت هاي باالي فنجان آن را ايجاد کرده مواقع احتياط حکم مي کند منتظر شکست باالي خ
 .اند، بمانيد

دسته از يک تا . فنجان مي تواند از يک تا شش ماه، و گاهي در نمودارهاي هفتگي بيشتر ادامه يابد: طول مدت •
 . چند هفته به طول مي انجامد

 . ه روي دهدميزان قابل توجهي از افزايش حجم بايد در شکست باالي مقاومت دست: حجم •
صعود پيش بيني شده پس از شکست را مي توان با اندازه گيري فاصله باالترين نقطه سمت راست : هدف •

 . فنجان تا ته آن بر آورد کرد
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 (Flag)پرچم 
 

پرچم ها الگوهاي تداوم کوتاه مدتي هستند که قبل از آنکه حرکت قبلي از سر گرفته شود، تثبيت مختصري را نشان 
ن الگوها معموال به دنبال افزايش يا کاهش شديد با حجم سنگين به وجود مي آيند و نقطه وسط حرکت را اي. مي دهند

ابتدا شاهد يک حرکت شديد هستيم و بعد از آن يک برگشت کوچک شکل مي گيرد و پس از آن . مشخص مي کنند
  )6-6شکل . (حرکت ادامه مي يابد

  

  
  6-6شکل 

  
 وتشخيص الگ

  
پرچم . براي آنکه الگويي تداوم محسوب شود، بايد نشان از يک گرايش اوليه وجود داشته باشد: حرکت تند •

اين حرکت ها با حجم روي مي دهند و مي توانند حاوي . مستلزم صعود يا سقوط شديد با حجم سنگين است
ه را تشکيل مي دهد و پرچم صرفا چنين حرکتي معموال اولين پايه صعود يا نزول قابل توج. باشند" Gap"شکاف 

  .يک توقف است
شديدي که ميله پرچم را ) يا کاهش(افزايش . ميله پرچم، اندازه تغيير قيمت در اولين حرکت است: ميله پرچم •

خطي که از اين شکست به باالي پرچم امتداد . به وجود مي آورد، بايد خط گرايش يا سطح مقاومت را بشکند
  .ا تشکيل مي دهدمي يابد، ميله پرچم ر

اگر حرکت . پرچم معمولي يک الگوي مستطيل کوچک است که شيبي خالف گرايش قبلي دارد: پرچم عادي •
از آنجايي که . اگر حرکت رو به پائين باشد، پرچم رو به باال است. قبلي رو به باال باشد، پرچم رو به پائين است

واند نقطه مينيمم يا ماکسيمم مشخصي داشته باشد، معموال مدت زمان اين الگو بسيار کوتاه است و نمي ت
 .عملکرد قيمت بايد بين دو خط گرايش موازي قرار بگيرد

اين الگو مثلث کوچک متقارني است که در آغاز عرض زيادي دارد و با تکميل الگو همگرا مي : پرچم سه گوش •
هاي مينيمم، ماکسيمم که بعضي مواقع قيمت . که معموال شيب آن خنثي است) مانند يک مخروط(شود 

بتوان با آنها خطوط گرايش را ترسيم کرد، به وجود نخواهند آمد و عملکرد قيمت بايد بين خطوط گرايش همگرا 
 .قرار بگيرد
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شکست باالي مقاومت براي يک پرچم عادي يا سه گوش باال رو، به آن معناست که صعود قبلي از : شکست •
ي يا سه گوش پايين رو، شکست زير مقاومت پشتيبان نشانه آن است در يک پرچم عاد. سر گرفته شده است

 .که نزول قبلي از سرگرفته شده است
حجم سنگين، حرکت . حجم بايد در طول صعود يا نزولي که ميله پرچم را ايجاد مي کند، سنگين باشد: حجم •

ست مقاومت اعتبار گسترش حجم روي شک. ناگهاني و شديدي که ميله پرچم را مي سازد، توجيه مي کند
 .ساختار الگو و احتمال تداوم آن را قوت مي بخشد

براي تخمين زدن صعود يا نزول، مي توان طول ميله پرچم را به شکست مقاومت پرچم عادي يا سه : هدف •
 . گوش اضافه کرد

 

 
  6-7شکل 

  
 راهنماهاي شناسايي آنها را نبايد بي اهميت تلقي اگر چه پرچم هاي معمولي و سه گوش ساختارهاي متداولي دارند،

اعتبار ساختار بدون يک حرکت . اينکه قبل از پرچم ها يک صعود يا نزول شديد وجود دارد، نکته حائز اهميتي است. کرد
 حجم براي افزايش توان شناسايي الگو به دنبال تائيد. سريع، جاي ترديد دارد و معامله حائز ريسک بيشتري خواهد بود

 . در حرکت ابتدايي، تثبيت و از سرگيري باشيد
  

 (Rectangle)مستطيل 
 

اين الگو . مستطيل، يک الگوي تداوم است و طي يک توقف در گرايش به صورت يک دامنه معامالتي تشکيل مي شود
باال و پائين، از اتصال قيمتهاي . توسط دو قيمت باالي مشابه و دو قيمت پائين مشابه بسادگي قابل شناسايي است

گاهي به الگوهاي مستطيل، دامنه معامله . دوخط موازي تشکيل مي شود که باال و پائين مستطيل را مي سازند
(Trading Range) يا مناطق انباشتگي (Accumulation)6-8شکل . ( هم مي گويند(  
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  6-8شکل 

  
 تشخيص الگو

  
هر چه گرايش کاملتر باشد، . داشته باشد، بايد از قبل يک گرايش موجود باشدبراي آنکه الگويي تداوم : گرايش •

  .شانس تداوم نشان دادن الگو کمتر است
براي تشکيل خط مقاومت باال حداقل دو ماکسيمم برابر و براي تشکيل خط حمايت پائين دو مينيمم : چهار نقطه •

نه به . ما بايد از نزديکي منطقي برخوردار باشندالزم نيست اين دو دقيقا مساوي باشند ا. برابر الزم است
  .باشند) داراي تناوب(عنوان يک پيش نياز، بلکه ترجيحا بهتر است قيمت هاي باال و پائين يک در ميان 

بعضي مواقع حجم، با تکميل . برخالف مثلث متقارن، مستطيل ها، الگوهاي استاندارد حجم نيستند: حجم •
دربقيه مواقع نيز حجم همچنان که قيمتها بين مقاومت، باال و پائين مي روند، شدن الگو، کاهش مي يابد و 

اگر حجم کاهش يابد، بهترين کار آن . بندرت با کامل شدن الگو حجم افزايش مي يابد. دچار تغيير مي شود
 . است که براي تائيد به دنبال يک افزايش روي شکست باشيم

کال هر چه الگو طوالني تر . د روز تا چند هفته تداوم داشته باشندمستطيل ها مي توانند از چن: مدت زمان •
 . باشد، شکست قابل توجه تر خواهد بود

مستطيل . جهت حرکت مهم بعدي را فقط پس از آنکه شکست روي دهد مي توان تعيين کرد: جهت شکست •
الگوهاي حجم . دها مانند مثلث متقارن الگوهاي بي طرفي هستند که به جهت شکست آينده وابسته ان

اما تا شکست مقاومت شکل نگيرد، تائيدي وجود نخواهد . گاهي مي توانند نشانه هايي در برداشته باشند
 .داشت

براي آنکه شکستي معتبر به شمار آيد، بايد يک نمودار شمعي از يکي از خط هاي مقاومت رد : تائيد شکست •
 . شود و نمودار شمعي جديدي خارج از مستطيل تشکيل شود

. بعضي مواقع بعد از شکست مقاومت، بازگشتي به سطح مقاومت صورت مي گيرد: بازگشت به شکست •
 . نزديک به آن مي تواند فرصت ديگري براي مشارکت فراهم آوردبازگشت به سطح شکست اوليه يا 

  . حرکت برآورد شده با اندازه گيري ارتفاع مستطيل و اضافه کردن آن به شکست به دست مي آيد: هدف •
 

وقتي قيمت به مقاومت . مستطيل ها نشان دهنده دامنه معامله اي هستند که تقاضا را در مقابل عرضه قرار مي دهد
وقتي قيمت به مقاومت باال . ن نزديک مي شود، خريداران گام پيش مي گذارند و قيمت ها را باالتر مي برندپشتيبا

معامله گران زيرک بعضي . نزديک مي شود فروشندگان قدرت را به دست مي گيرند و قيمت ها را کاهش مي دهند
دراين ميان يک . ن نوسانات را به بازي مي گيرندمواقع با خريد نزديک مقاومت پشتيبان و فروش نزديک مقاومت باال، اي
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به خاطر ). رقابت بين عرضه و تقاضا(گروه از پا در مي آيد و وقتي شکست به وقوع بپيوندد، برنده مشخص مي شود 
با اينکه بعضي وقتها مي توان از الگوهاي حجم . داشتن اين نکته مهم است که مستطيل ها يک تمايل خنثي دارند

فقط وقتي نمودار قيمت . ي به دست آورد اما عملکرد واقعي قيمت نشان دهنده يک بازار دچار تضاد استنشانه هاي
 .مقاومتي را بشکند، مشخص مي شود کدام گروه مبارزه را برده است

  
 Measured bull/bear)    (حرکت سنجيده 

 
 مي شود و بصورت يک الگوي تداوم حرکت سنجيده يک ساختار سه قسمتي است که بصورت يک الگوي وارونگي آغاز

اين الگو معموال بلند مدت است وشکل گيري آن چند ماه به طول مي انجامد و مي تواند باال رو يا پايين رو . ادامه مي يابد
شکل .  مي گوييم(Measured Bear) و حرکت سنجيده پايين رو (Measured Bull)باشد که به آنها حرکت سنجيده باال رو 

  .نه اي از حرکت سنجيده باال رو است نمو9-6
  

  
  6-9شکل 

  
 تشخيص الگو

  
براي آنکه اولين نزول يک وارونگي محسوب شود، بايد يک گرايش صعودي اوليه وجود داشته : گرايش اوليه •

 بزرگتر باشد، به دليل آنکه حرکت سنجيده باال رو مي تواند به عنوان بخشي از يک صعود. باشد که وارونه شود
  . طول و شدت صعود قبلي مي تواند از چند هفته تا چندين ماه متغير باشد

اولين نزول معموال نزديک قيمت هاي باالي صعود قبلي آغاز مي شود و براي چند هفته يا چندين ماه : نزول •
ينيمم، ماکسيمم نزول در شرايط ايده آل، نسبتا منظم و طوالني است با يک رشته نقاط م. ادامه مي يابد

احتمال تشکيل نزول هايي با نظم کمتر وجود دارد اما خطر شکل . نزولي يک کانال قيمت تشکيل مي دهد
  .گيري يک الگوي متفاوت را با خود دارد

در صورت ايستايي، يک الگوي تداوم نظير . پس از يک نزول مداوم مي توان انتظار ايستايي داشت: ايستايي •
الگوهاي .  درصد صعود قبلي است60 تا 30اندازه موج بازگشتي . دي امکان پذير استمستطيل يا مثلث صعو
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ممکن شامل يک پرچم بزرگ با شيب رو به پائين يا گوه نزولي خواهند بود که در قسمت بعد به مطالعه گوه 
 .مي پردازيم

فته و مجددا در آغاز صعود حجم بايد در آغاز صعود اوليه افزايش يابد، در پايان، موج برگشتي کاهش يا: حجم •
 . دوم افزايش يابد

 
براي آغاز موج برگشتي پايين رو مي توان يک ماکسيمم . حرکت سنجيده باال رو مي تواند از چند الگو تشکيل شود

دوتايي، در طول نزول موج برگشتي يک کانال قيمت، يک مثلث رو به باال شروع صعود دوم و همچنين يک کانال قيمت 
در خالل بازارهاي چند ساله باال رو يا پايين رو مجموعه اي از حرکتهاي سنجيده مي تواند .  صعود دوم داشتديگر براي
  .به وجود آيد

  
 (Wedge)گوه 

 
در اينجا به بررسي يک گوه پايين رو مي . گوه گرايشي باال رو يا پايين رو است که قدرت گرايش بتدريج کم مي شود

اين عملکرد قيمت . ت عريض آغاز مي شود و با پائين تر رفتن قيمت ها از عرض آن کم مي شودالگو در باال بصور. پردازيم
گوه . تشکيل مي دهد که با همگرا شدن قيمت هاي باال و قيمت هاي پائين شيب نزولي مي يابد) قيف(يک مخروط 

هر چند . ائين شيب دارندهاي سرازير برخالف مثلث هاي متقارن که هيچ شيب مشخص و تمايلي ندارند، به سمت پ
  . اين تمايل تا زمان شکست مقاومت، قابل تشخيص نيست
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 تشخيص الگو
  

. براي آنکه الگويي وارونه تلقي شود، بايد براي وارونه شدن گرايش اوليه اي وجود داشته باشد: گرايش اوليه •
ک گرايش نزولي ادامه يافته شکل بگيرد و آخرين قيمت پائين را بهترين حالت آن است که گوه سرازير پس از ي

 .ايجاد کند
براي تشکيل خط مقاومت بااليي حداقل دو نقطه ماکسيمم، که اگر سه نقطه باشد بهتر : خط مقاومت باال •

  . هر ماکسيمم بايد از ماکسيمم قبلي پائين تر باشد. است، الزم است
هر مينيمم بايد از . قاومت پائين حداقل دو نقطه مينيمم الزم استبراي تشکيل خط م: خط مقاومت پائين •

 . مينيمم قبلي کمتر باشد
خط مقاومت بااليي و خط حمايت پائيني بايد همگرا باشند و درجهت تکميل الگو يک : همگرايي خطوط مقاومت •

 اين بمعناي کم با گذشت زمان شيب منفي مقاومت پشتيبان، رو به کاهش مي رود که. مخروط تشکيل دهند
 .شدن قدرت گرايش پايين رو است

بايد کاهش قدرت گرايش را به شکل واگرایی مثبت نشان " MACD"نشانگر : همگرايي واگرايي ميانگين متحرک •
 .دهد

بعضي . تازماني که خط مقاومت به نحو قانع کننده اي شکسته نشود، تائيد باال رو نداريم: شکست مقاومت •
 .  کند منتظر بمانيم تا شکست باالتر از آخرين ماکسيمم رخ دهدوقتها احتياط حکم مي

با اينکه درگوه هاي سرباال حجم از اهميت خاصي برخوردار نيست اما براي تائيد شکست گوه سرازير، : حجم •
بدون گسترش حجم، شکست فاقد اطمينان الزم است و امکان عدم موفقيت آن وجود . يک عامل ضروري است

 . دارد
 
وقتي مينيمم، ماکسيمم ها مانند گوه سرازير، . کي از دشوارترين الگوهاي نموداري از نظر شناسايي دقيق استگوه ي

اگر چه . سهام در گرايش نزولي، تکنيک گراها را نسبت به وارونگي بالقوه گرايش هوشيار مي کند. شکل مي گيرد
. قاومت شکسته نشود، تقاضا قدرت نمي گيردممکن است فشارفروش رو به کاهش داشته باشد، اما تازماني که م

دراينجا هم مانند اغلب الگوها به انتظار شکست ماندن و تلفيق ديگر جنبه هاي تحليل فني براي تائيد عالئم ،اهميت 
 .دارد

 
 (Bump and Run)ضربه و گريز 

 
را بيش از حد سريع و بسيار باال ضربه و گريز، يک الگوي برگشتي است که  پس از آنکه داد و ستد هاي افراطي قيمتها 

ما اين مراحل را مورد . سه مرحله اصلي در اين الگو مرحله تشکيل، ضربه و گريز است. مي راند، شکل مي گيرد
  . بررسي قرارمي دهيم و در ادامه به حجم و تائيد الگو نيز خواهيم پرداخت
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 تشخيص الگو

  
درطول . اولين بخش الگو، مرحله تشکيل است که اساس ترسيم خط گرايش را تشکيل دهد: مرحله تشکيل •

خط گرايش بايد داراي . اين مرحله، قيمت ها به صورت منظم باال مي روند و معامالت افراطي در کار نيست
 زاويه براي خط گرايش يک. اگر شيب آن زياد باشد، آن وقت تشکيل ضربه آن بعيد است. شيب ماليمي باشد

شايد قضاوت در مورد . اندازه زاويه به نوع مقياس آن و اندازه نمودار بستگي دارد.  درجه مناسب است45 تا 30
  .درستي خط گرايش با ارزيابي چشمي آسان تر باشد

ضربه با يک صعود قيمت شديد شکل مي گيرد و قيمت ها بيشتر از خط گرايش اوليه فاصله مي : مرحله ضربه •
بيشتر از زاويه خط گرايش در مرحله % 50بهترين حالت، زاويه خط گرايش از صعود ضربه بايد حدود در . گيرند

اگر اندازه گيري زاويه ها ممکن نباشد، .  درجه خواهد بود60 تا 40اين زاويه بصورت تقريبي بين . تشکيل باشد
  .برآورد چشمي کفايت مي کند

ه يک صعود شديد است و نمي تواند چندان دوام بياورد، اهميت دانستن اين موضوع که ضربه نشان: اعتبارضربه •
فاصله بين باالترين قيمت باالي ضربه با خط گرايش اوليه بايد حداقل دو برابر فاصله باالترين قيمت باالي . دارد

 باال به اين فاصله ها را مي توان با ترسيم يک خط عمودي از باالترين قيمت ها،. اوليه با خط گرايش اوليه باشد
 . خط گرايش اوليه اندازه گيري کرد

قيمت پس از آنکه گرايش شديد متوقف مي شود، شروع به کاهش مي کند و يک نقطه ماکسيمم : ادامه ضربه •
قيمت ها به سوي خط گرايش اوليه نزول . مجموعه اي از نقطه هاي ماکسيمم ايجاد مي شود. شکل مي گيرد

 .گيردمي کنند و سمت راست ضربه شکل مي 
وقتي صعود شديد شروع . با ترقي قيمت در طول مرحله اوليه، حجم معموال در حد متوسط يا پائين است: حجم •

 .به شکل دادن سمت چپ ضربه مي کند، با سرعت گرفتن افزايش قيمت، حجم افزايش مي يابد
يمت ها بعضي مواقع ق. مرحله گريز وقتي شروع مي شود که الگو خط گرايش اوليه را مي شکند: مرحله گريز •

وقتي شکست رخ مي دهد، مرحله گريز غالب مي شود . قبل از نفوذ درنگ کرده يا ازخط گرايش بيرون مي زنند
 . و نزول قيمت ادامه مي يابد

بعضي مواقع پس از شکست خط گرايش، بازگشتي وجود دارد که سطح تازه ايجاد شده : تبديل مقاومت •
  .قوه مقاومت پشتيبان به مقاومت  باال تبديل مي شودسطح بال. مقاومت را محک مي زند
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همانطور که گفته شد، اين الگو براي شناسايي صعود هاي شديد که براي مدتي طوالني دوام نمي آورند، طراحي شده 
چون قيمت ها براي شکل دادن سمت چپ ضربه، بسيار سريع باال مي روند، نزول پيامد آن نيز مي تواند به همان . است

 .سبت شديد باشدن
  

 (Double Top and Bottom)پائين و باالی دوقلو 
 

پائين و باالی دوقلو الگوهاي وارونگي مهمي هستند که پس از يک گرايش نزولي يا صعودي شکل مي گيرند و همانگونه 
در اينجا . مي شوندکه از نام آنها بر مي آيد، از دو نقطه پائين یا باالی پشت سر هم که تقريبا مساوي هستند، تشکيل 

  .به بررسي دقيق تر پائين های دوقلوکه قابل تعميم به باالی دوقلو نيز هست، می پردازيم
  

  
  6-12شکل 

  
 تشخيص الگو

  
در مورد پائينهای . در هر الگوي برگشتي بايد گرايشي وجود داشته باشد که تغيير جهت دهد: گرايش قبلي •

  .زولي قابل مالحظه اي موجود باشددوقلو بايد گرايش ن
اولين نقطه پائين به . اولين نقطه پائين بايد پائين ترين نقطه گرايش جاري را نشان دهد: اولين نقطه پائين •

  .خودي خود، ظاهري نسبتا عادي دارد و گرايش نزولي قاطعانه به موجوديت خود ادامه مي دهد
حجم .  درصد کل نزول است20 تا 10وي مي دهد که دامنه آن از پس از اولين نقطه پائين، صعودي ر: نقطه اوج •

بعضي اوقات نمودار در نقطه اوج قدرت و حجم زيادي . اين صعود از اولين نقطه پائين، معموال بي اهميت است
براي باال رفتن ندارد و اين درنگ نشان مي دهد تقاضا رو به افزايش است اما براي وقوع يک شکست به قدر 

 .وي نيستکافي ق
نزول از نقطه اوج، معموال با حجم پائين روي مي دهد و با مقاومت پائين اول مواجه مي : دومين نقطه پائين •

فاصله پائين اول تا نقطه اوج %  3بايد انتظار مقاومت قيمت پائين قبلي را داشت اما پائين دوم حداکثر تا . شود
 . د، ديگر معتبر نيستامکان پايين رفتن دارد و اگر پايين رو بيشتر بو

در طول صعود از نقطه پائين دوم بايد شواهدي وجود . حجم در پائين دوم بيشتر اهميت دارد: صعود از پائين دوم •
حرکت رو به باالي تسريع شده . داشته باشد که مشخص کند حجم و فشار خريد در حال سرعت گرفتن است

 .ر تمايل را نشان مي دهدکه شايد با شکاف نيز همراه باشد تغيير بالقوه د
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شکست مقاومت . نقطه اوج گرايش حتي پس از معامله تا سطح مقاومت هنوز کامل نيست: شکست مقاومت •
اين امر نيز بايد با افزايش حجم و يا صعود تسريع شده . باال، الگوي پائين دوقلو را تکميل مي کند

 . همراه باشد
مقاومت پشتيبان بالقوه تبديل مي شود و بعضي اوقات پس از مقاومت باالي شکسته شده به : تبديل مقاومت •

چنين . شکست قيمت يک بار به اين سطح بر مي گردد که سطح مقاومت جديد با اين حرکت محک مي خورد
آزموني مي تواند براي بستن يک موقعيت يا معامله کوتاه يا آغاز کردن يک موقعيت بلند شانس ديگري فراهم 

 .آورد
اصله بين شکست مقاومت باال تا مينيمم ها مي تواند به باالي شکست مقاومت اضافه شود تا ف: هدف قيمت •

 .اين به آن معناست که هر چه ساختار بزرگتر باشد، صعود احتمالي شديد تر خواهد بود. هدفي را تخمين بزند
 

وانند براي يافتن نشانه هاي مي ت" Accumulation/Distribution Line"و" On Balance Volume"نشانگرهايي مانند 
تا زماني که نقطه اوج از بين نرفته . به انتظار شکست مقاومت نشستن مهم است. فشارخريد مورد استفاده قرار گيرند
 .باشد، ساختار کامل نخواهد بود

  
 (Triple Top and Bottom)پائين و باالی سه قلو 

 
 سه قيمت پائين يا باالی مساوي و سپس يک شکست باال يا پايين پائين و باالی سه قلو يک الگوي وارونگي است که از

از آنجا که اين الگو معموال بلند مدت است، نمودارهاي هفتگي و روزانه براي تحليل مناسب تر . مقاومت شکل مي گيرد
  .اول هر قسمت الگو را جداگانه بررسي مي کنيم. هستند

  :ه اين نکات قابل تعميم به باالی سه قلو نيز هستند، مي پردازيمدر اينجا به بررسي دقيق تر یک پائين سه قلوک
  

  
 6-13شکل 

  
 تشخيص الگو

  
در مورد پائين سه قلو بايد يک . با هر الگوي وارونگي بايد گرايشي موجود باشد که وارونه شود: گرايش اوليه •

 بعضي مواقع يک گرايش نزولي پس از چندين ماه .گرايش نزولي يا دامنه معامله طوالني وجود داشته باشد
  .معامله يکسويه کم کم از بين مي رود

هر سه پائين بايد از برابري منطقي برخوردار باشند، فاصله مناسبي با هم داشته باشند و : سه نقطه پائين •
 اما بايد به طور اين قيمت ها الزم نيست دقيقا با هم برابر باشند. مهمي به وجود آورند) عطف(نقاط چرخش 

  .منطقي متعادل باشند

Fax +98-21-8887-2042 www.financials.ir آدرس اینترنتی 

Email info@financials.ir 16 

 



 

Phone +98-21-8887-2041 شرکت خدمات تجارت الکترونيک ایمانی  
Fax +98-21-8887-2042 www.financials.ir آدرس اینترنتی 

Email info@financials.ir 17 

 

گسترش حجم پس از قيمت پائين . با شکل گرفتن پائين سه قلو، حجم نيز کاهش پيدا مي کند" معموال: حجم •
 .سوم، در صعود و درشکست مقاومت به ميزان زيادي درستي الگو را استحکام مي بخشد

وهاي وارونگي، تا مقاومت را نشکند، تکميل نمي پائين سه قلو همانند بسياري ديگر از الگ: شکست مقاومت •
 .باالترين نقطه ساختار که بين قيمت هاي باال است، مقاومت را مشخص مي کند. شود

مقاومت شکسته شده، به مقاومت پشتيبان بالقوه تبديل مي شود و بعضي اوقات يک بار : تبديل مقاومت •
لي شکل مي گيرد که به اين ترتيب سطح مقاومت جديد قيمت تا اين ناحيه بر مي گردد و پس از آن حرکت اص

از آنجا که پائين سه قلو يک الگوي بلند مدت است، ممکن است آزمايش مقاومت جديد زياد . محک مي خورد
 .طول بکشد

فاصله بين شکست مقاومت تا مقاومت پشتيبان را اندازه گيري کرده و براي يک هدف قيمت به : هدف قيمت •
هرچند الگو طوالني تر باشد، شکست نهايي از اهميت بيشتري . ال اضافه مي کنيمشکست مقاومت با
  .برخوردار خواهد بود

 
الگو، قبل از شکل گيري پائين سه . در روند تکميل، الگوي پائين و باالی سه قلو شباهت هايي به چند الگو پيدا مي کند

بين اين الگوها فقط . ان در مثلث يا مستطيل نزولي نيز يافتپائين سه قلو را مي تو. قلو، شبيه به پائين دوقلو مي شود
به همين ترتيب بايد تا رخ دادن . مثلث نزولي زمينه پايين رو دارد و بقيه تا شکست اتفاق بيفتد، بي طرف هستند

به پيروزي الگو باال رو است اما تا مقاومت نشکند، تقاضا در مبارزه . شکست، پائين سه قلو را بي طرف به شمار آورد
افزايش شديدي " Momentum"اگر حجم و . حجم در آخرين صعود مي تواند حاوي يک نشانه باشد. نرسيده است

 .داشته باشند، آنوقت شانس شکست افزايش مي يابد
 

. وقتي به دنبال الگو هستيد، اين نکته مهم را در نظر داشته باشيد که تحليل فني، بيشتر يک هنر وکمتر يک علم است
يک الگو ممکن است با . فسير الگو بايد نسبتا خاص باشد اما نه بيش از حد، مو به مو که به روح الگو خدشه وارد آوردت

شايد يافتن يک پائين : به طور مثال. تعريف خود کامال همخواني نداشته باشد اما اين موضوع نبايد از قابليت آن بکاهد
مشکل باشد اما با اين همه اگر قيمت هاي پايين به طور منطقي به هم سه قلو با سه پائين که دقيقا برابر است، 

اين . نزديک باشند و ديگر جنبه هاي تحليل فني با آن مطابقت نشان دهد، آنگاه روح الگوي پائين سه قلو را در خود دارد
 .روح سه تالش در مقاومت و سپس يک شکست مقاومت با تائيد حجم خواهد بود

 
 (Head and Shoulder)سر و شانه 

 
اين الگو شامل سه . سر و شانه پس از گرايش صعودي شکل مي گيرد و تکميل آن به تغيير جهت گرايش مي انجامد

. پائين تر و تقريبا برابر هستند) شانه ها(باالترين و نقاط دو طرف ) سر(نقطه ماکسيمم پي درپي است که نقطه مياني 
در اينجا به بررسي الگوي . با نقاط مينيمم به شکل سر و گردن شکل مي گيردعکس اين شکل در گرايش هاي پايين رو 

  .سر و گردن پايين رو که نکات مربوط به آن قابل تعميم هستند، مي پردازيم
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ه، همانطور که از الگوي سر و شان. با وصل کردن مينيمم ها مقاومت پشتيبان کليدي به نام خط گردن تشکيل مي شود

بخش هاي ديگري که در اين الگو نقش . نامش بر مي آيد، از شانه چپ، سر، شانه راست و خط گردن تشکيل مي شود
 .ما هر بخش را جداگانه بررسي مي کنيم. حجم، شکست و هدف قيمت: دارند، عبارتند از

 
 تشخيص الگو

  
 گرايش صعودي اوليه براي اين الگو، داراي اهميت سر و شانه الگوي وارونگي است و وجود يک: گرايش اوليه •

بدون گرايش صعودي اوليه براي تغيير جهت، الگوي سر و شانه يا هر الگوي وارونگي ديگري نمي تواند . است
  .به وجود بيايد

شانه چپ که در گرايش صعودي است، يک نقطه اوج شکل مي دهد که نقطه ماکسيمم گرايش : شانه چپ •
. پس از ايجاد اين نقطه اوج، يک نزول روي مي دهد که ساختار شانه را تکميل مي کند. دجاري را مي ساز

قيمت مينيمم نزول اول معموال باالي خط گرايش اوليه باقي مي ماند و گرايش صعودي را دست نخورده نگه 
  .مي دارد

فته و قسمت باالي سر را از قيمت پائين شانه چپ، صعود آغاز مي شود که از قيمت باالي قبلي فراتر ر: سر •
. پس از اوج گيري، قيمت مينيمم نزول بعد از سر، دومين نقطه خط گردن را شکل مي دهد. تشکيل مي دهد

  .قيمت پائين نزول معموال خط گرايش صعودي را مي شکند و آن را به مخاطره مي اندازد
قيمت ( نقطه اوج از سر پائين تر اين. صعود از قيمت مينيمم سر، شانه راست را شکل مي دهد: شانه راست •

با اينکه تقارن شانه ها ارجح است اما . و معموال با قيمت باالي شانه چپ دريک خط است) ماکسيمم پائين تر
 . نزول از نقطه اوج شانه چپ بايد خط گردن را بشکند. بعضي مواقع آنها نامتقارن هستند

خط گردن، بسته به رابطه بين دو نقطه . د مي آيدخط گردن با وصل شدن نقاط مينيمم به وجو: خط گردن •
يک : شيب خط گردن بر درجه پايين رو بودن الگو تاثير دارد. مينيمم، مي تواند سر باال، سرپائين يا افقي باشد

 . شيب رو به پائين بيشتر از شيب رو به باال، پايين رو است
حجم را مي توان به عنوان . تائيد ايفا مي کندحجم با ظاهر شدن الگوي سر و شانه ها، نقش مهمي در : حجم •

بهترين حالت آن است که حجم در . يا صرفا با تحليل سطوح آن، اندازه گيري کرد" MFI" , "OBV"يک نشانگر 
اين کاهش حجم به . طول صعود از شانه چپ باالتر از حجم درطي صعود از سر باشد اما هميشه چنين نيست

هشدار بعدي زماني .  که سر را تشکيل مي دهند، عالمت هشدار هستندهمراه قيمت هاي باالي جديد
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تائيد نهايي زماني حاصل مي شود که حجم در . خواهد بود که حجم طي نزول از نقطه باالي سر افزايش يابد
 .طي نزول از شانه راست، بيشتر افزايش يابد

انه کامل نبوده و گرايش صعودي تا زماني که مقاومت خط گردن نشکند، الگوي سر وش: شکست خط گردن •
 . بهترين حالت آن است که اين کار نيز به نحو قابل قبولي به همراه افزايش حجم انجام شود. وارونه نمي شود

. وقتي مقاومت پشتيبان شکسته شود، معموال همين سطح به مقاومت باال تبديل مي شود: تبديل مقاومت •
 .از مي گردد و فرصت ديگري براي فروش فراهم مي آوردبعضي مواقع قيمت به مقاومت شکسته شده ب

پس از شکست خط گردن، کاهش قيمت پيش بيني شده از اندازه گيري فاصله بين خط گردن تا : هدف قيمت •
هر . سپس براي رسيدن به هدف قيمت، اين فاصله را از خط گردن کم مي کنند. باالي سر به دست مي آيد

اين عوامل مي . لعمل تقريبي به حساب آورد و ديگر عوامل را نيز در نظر داشتهدف قيمتي را بايد يک دستورا
  .توانند شامل سطوح قبلي مقاومت، بازگشت هاي فيبوناچي يا ميانگين هاي متحرک بلند مدت باشند

  
  (Rounding Bottom)کف مدور 

 
اين الگو نشان دهنده . اسب تر استالگوي کف مدور يک الگوي وارونگي بلند مدت است که براي نمودارهاي هفتگي من
  .يک دوره تثبيت طوالني است که از تمايل پايين رو به تمايل باال رو مبدل مي شود

 

  
  6-15شکل 

  
 تشخيص الگو

  
براي آنکه الگويي وارونگي محسوب شود، بايد گرايش اوليه اي براي وارونه شدن وجود داشته : گرايش اوليه •

  .باشد
اين . اولين بخش الگوي کف مدور کاهش قيمت است که به قيمت پائين الگو منجر مي شود: هش قيمتکا •

کاهش مي تواند به شکل تعدادي قيمت هاي باال و پائين که کامال حالت دندانه دار دارند و يا به صورت خط 
  .صاف باشد

ين باشد اما نبايد بيش از حد تيز باشد و در پائ" V"قيمت پائين الگوي کف مدور مي تواند به شکل : قيمت پائين •
 .الزم است شکل گيري آن چند هفته طول بکشد
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صعود از قيمت هاي پائين، نيمه راست الگو را شکل مي دهد و بايد به همان ميزان نزول قبلي زمان : صعود •
 .اگر صعود بيش از حد شديد باشد، آنوقت اعتبار اين الگو مي تواند زير سوال برود. ببرد

مانند اغلب . وقتي الگو، قيمت ماکسيمم قبلي را بشکند، تائيدي براي باال رفتن قيمت ها است: شکست •
 .شکست هاي مقاومت، اين سطح مي تواند به مقاومت پشتيبان تبديل شود

حجم در نزول اهميت زيادي . در يک الگوي ايده آل، سطوح حجم تابع شکل الگوي کف مدور هستند: حجم •
 . صعود و ترجيحا در شکست بايد افزايش يابداما در. ندارد

 
سر . الگوي کف مدور را مي توان بدون شانه هايي که به آساني قابل تشخيص باشند، الگوي سروشانه فرض کرد

. الگوهاي حجم شبيه به هم هستند و تائيد آنها با شکست مقاومت است. نشانه قيمت پائين و تقريبا در مرکز الگوست
ن الگو تقارن ارجح است، اما از نظر زمان يا شيب دو سمت راست و چپ لزوما با هم برابر نيستند، آنچه با اينکه در اي

  .اهميت دارد، دريافت ماهيت الگوست
 


