
 شکافها

گیرند که ها در نمودارهای قیمت شکل می، نوع دیگری از آرایش «های باثباتآرایش» و «های برگشتیآرایش» عالوه بر

 .ها قرار دارندبین قیمت – GAP – «گپ » یا «شکاف» بر اساس

ای صورت نگرفته دهد که در آن محدوده، معاملهای از قیمتها را در نمودار نشان می، محدوده«شکاف»

آمده است( یا  ۱توانند در روند صعودی ظاهر شوند تا قدرت بازار را نشان دهند )همانطور که در شکل می هاشکاف.است

آمده است(. وقتی که شکاف در  ۲طور که در شکل بر ضعف بازار داشته باشند )همان در روند نزولی ظاهر شوند تا داللت

روند صعودی تشکیل گردد، قیمت پایین دوره جاری، باالتر از قیمت باالی دوره قبل است. در روند نزولی، شکاف موقعی 

 .تر از قیمت پایین دوره قبل باشدگردد که قیمت باالی جاری، پایینظاهر می

 

 هاع شکافوقو

تر از نمودارهای بلند مدت، مانند هفتگی و اغلب در نمودارهای کوتاه مدت )مانند روزانه یا ساعتی( قابل مشاهده هاشکاف

ماهانه هستند. اما اگر در نمودارهای بلند مدت شکافی ظاهر شود، اهمیت بیشتری خواهد داشت. توضیح این امر نیز به 

 .پذیر استسادگی امکان



ش یا شود که افزایافتد که قیمت باال )یا پایین( ماه جاری از حد قیمت ماه آینده فراتر رود و شکافی ایجاد ت اتفاق میبه ندر

 .کاهش ناگهانی در پایان هر ماه اتفاق افتد

یا  تر است، زیرا آنها را می توان براساس روزانه ایجاد نمود )بیست شکافظاهر شدن شکاف در نمودارهای روزانه رایج

ر تر )یا باالتر( از هآید که قیمت باال )یا پایین( روز جاری، پایینبیشتر در یک ماه(. در پایان هر روز فرصتی پیش می

شود. اما، در نمودارهای ماهانه، تنها یک فرصت در هر ماه وجود دارد قیمتی باشد که سهام در روز بعد از آن معامله می

 .که شکافی ایجاد شود

 

  

 اهمیتیشکافهای ب

معنی هستند و اهمیت تکنیکی خاصی ندارند، هایی که بیمعنی هستند. شکافها، مهم و برخی دیگر، بیبرخی شکاف

 :عبارتند از

 .شکافی که بر اثر معامله سهامی بوجود آمده باشد که حداقل تغییر قیمت را داشته باشد ۱٫

 .دالراست ۱۰/۰تا  ۱۱/۰متوالی، غالباً « پیشنهاد خرید»ن دو در مورد سهامی که قیمت باالیی دارند، تفاوت قیمت بی ۲٫

 .های خرید متوالی تکنیکی نیستندهای مساوی با فاصله معمول بین پیشنهادشکاف ۳٫

درمورد سهامی که قیمت باال یا تقریباً باالیی دارند، اما حجم معامالتشان کم است، تشکیل شکاف امری عادی است. این  ۴٫



 .میت تکنیکی نداردنوع شکاف، اه

 های مهمشکاف

ها، اهمیت کمتری از دیگران دارد. مثال و شود. یکی از این شکافروی نمودارها معموالً چهار نوع شکاف ایجاد می

 .ها در ادامه خواهد آمدتوضیح هر یک این شکاف

 شکاف معمولی 

شود که شکاف عموماً در بازارهایی ایجاد می هاست که کمترین اهمیت را دارد. اینشکاف معمولی، یکی از انواع شکاف

قیمت قرار دارد. این نوع شکاف، صرفاً فقدان تمایل برای معامله سهام را « رکود»حجم پایین است یا در منطقه مبادله یا 

 .نماییدسه شکاف معمولی را در سهام مشاهده می ۳دهد. در شکل نشان می

 

کند. شکاف هنگامی روی لایر تغییر می ۲۱۰۰تا ۱۱۰۰در دامنه معینی، مثالً  قیمت سهام :ارتباط شکاف معمولی با قیمت

لایر  ۲۱۰۰تا  ۲۲۰۰های بین قیمت« منطقه رکود »رود داشته باشیم. انتظار می ۲۱۰۰به  ۲۲۰۰دهد که جهشی از می

 .گرددایجاد می

 .نگام بروز شکاف معمولی، خیلی کم استخاطر ایجاد الگوی رکود، در هحجم معامله به :ارتباط شکاف معمولی با حجم

 .طور که از نام این شکاف پیداست، وقوع آن خیلی معمول و رایج استهمان :وقوع شکاف معمولی

توانند اخطاری مبنی بر ایجاد الگوی کسادی در بینی کمی دارند، اما میهای معمولی اهمیت پیششکاف :اهمیت تکنیکی

 .نمودار سهام باشند

 گذار شکاف

دارند. مثالی از این مورد را « گذارشکاف »آیند، های افقی بوجود میهایی با مرزهایی که در آرایش« شکست»بسیاری از 

 .مشاهده می نمایید ۴در شکل 



 

افتد. الگوی خط گذار، هنگام شکست آرایش قیمت سهام با الگوی مرزی افقی اتفاق میشکاف  :گذار با قیمتارتباط شکاف

معموالً قسمتی از الگوی رکود قیمت است )مثل مثلث صعودی( و نقطه شکست، تکمیل شدن آن را گوشزد  مرزی افقی

 .نمایدمی

تر آمده باشد. لایر به ازای هر سهم معامله و متوقف شده باشد و سپس، پایین و پایین ۲۱۰۰برای مثال، فرض کنید سهامی تا 

 .دهدلایر نشان می ۲۱۰۰اوان سهام موجود را برای فروش در سطح این مورد، تقاضا برای سهام و همچنین، عرضه فر

کنند که اگر سهام کنند یا فکر میلایر عرضه می ۲۱۰۰صاحبان سهام، حرکت سهام را مالحظه و سهام خود را در قیمت 

ه کند کألیی ایجاد میدارند(. این حالت، خلایر را بشکند، خیلی باالتر خواهد رفت )و بنابراین، سهام را نگه می ۲۱۰۰حد 

نخواهد یافت.  لایر  ۲۱۴۲تا  ۲۱۰۱لایر جذب گردد، خریدار بعدی، سهامی را به قیمت  ۲۱۰۰وقتی عرضه سهام در 

 .بدهد و در نتیجه، شکاف گذار ایجاد کند لایر ۲۱۱۰بنابراین، مجبور است پیشنهاد خریدی به مبلغ 

های گذار گذار خواهد بود. اگر چه تمام شکافد آید، همراه با شکاف معتبری که در آرایش رکود پدی« شکست»تقریباً هر 

شوند، نه بین قیمت بسته شدن و قیمت بازار روز بعد( اما شوند )زیرا در خالل روز ایجاد میروی نمودار ظاهر نمی

 .شوندمی ها به ندرت در نقاط شکست دروغین ظاهرهایی باشید که همراه با شکاف نیستند. شکافمواظب شکست



گذار ایجاد می گردد، معموالً سنگین است. اگر حجم معامله پیش از شکاف، بیشتر وقتی شکاف :گذار با حجمارتباط شکاف

مساوی است. اگر حجم بعد از شکاف، بیشتر از قبل  ۱۰-۱۰از بعد از آن باشد، شانس پرشدن شکاف در واکنش بعدی، 

 .های کوتاه مدت، کم استشکاف باشد، شانس پرشدن شکاف توسط واکنش

 .شوند، مواظب ظاهر شدن آنها باشیدهای معمولی ظاهر میهای گذار خیلی کمتر از شکافشکاف :گذاروقوع شکاف

ها غالباً شروع حرکت سریع سهام در جهت شکستن آرایش های گذار زیاد است. این شکافاهمیت شکاف :اهمیت تکنیکی

، صعودی باشد، تقاضای خرید قویتر از فشار فروش است و در نتیجه، قیمت سهام به دهند. اگر روند حرکترا نشان می

 .رود تا به تعادلی بین عرضه و تقاضا برسد. حالت عکس نیز برای روند حرکت نزولی وجود داردسرعت باال می

 شکاف فرار

شکاف »و گاهی نیز « دارشکاف دنباله»، نمایشگر قوی روند سهام است. شکاف فرار را گاهی « شکاف فرار »

 .بینیدمی ۱را در شکل « شکاف فرار»نامند. مثالی از می« گیریاندازه

 



افتند. این حالت های سریع سهام به باال یا پایین اتفاق میهای فرار، در میان حرکتشکاف :ارتباط شکاف فرار با قیمت

 .افتد که قیمت سهام به سرعت تغییر کندمعموالً موقعی اتفاق می

 یینراحتی باال یا پاها بهکه قیمتهای فرار معموالً همراه با حجم متوسطی هستند، درحالیشکاف :ارتباط شکاف فرار با حجم

های فرار همراه با حجم باالیی هستند که این حالت، احتمال تداوم روند قیمت را درجهت روند. گاهی اوقات نیز شکافمی

 .کندپیش از شکاف تشدید می

شوند. بنابراین، اگر شکاف فرار مشاهده شود، های فرار معموالً در میان راه حرکت صعودی یا نزولی ظاهر میشکاف

ر داشت که سهام به همان نسبتی که از ابتدای الگو )الگوی رکودی یا برگشتی( حرکت کرده است، به روند توان انتظامی

های عمودی روی نمودار باهم مساوی است ایم، فاصلهبیان کرده« درصد»خود ادامه دهد. چون میزان حرکت سهام را به 

یش عمودی سهام پس از وقوع شکاف بیشتر از افزایش آن )اگر مقیاس لگاریتمی باشد(. اما اگر مقیاس حسابی باشد، افزا

قبل از وقوع شکاف خواهد بود و برعکس، کاهش عمودی آن پس از وقوع شکاف کمتر از کاهش آن قبل از وقوع شکاف 

 خواهد بود

میت آنها از افتند، اما اههای گذار اتفاق میهای معمولی و شکافهای فرار بسیار کمتر از شکافشکاف :وقوع شکاف فرار

 .دیدگاه تکنیکی بیشتر است

های فرار، نشانه قدرت قابل توجه سهام در حرکت صعودی یا ضعف مشخص آن در حرکت نزولی شکاف :اهمیت تکنیکی

های گذار یا معمولی اشتباه شود. اما تشخیص افتد که با شکافاست. تشخیص این نوع شکاف ساده است و کمتر اتفاق می

کار دشواری است. برای تشخیص شکاف فرار از شکاف خستگی باید به حرکت حجم « خستگی»از شکاف اولیه این شکاف 

 .و قیمت در روز بعد از آن توجه نمود

ها عموماً پس از گذشت زمان نسبتاً قابل شود و پرشدن این شکافهای فرار معموالً تا حرکت عمده بعدی سهام پر نمیشکاف

 .دهدتوجهی، روی می

شود، اهداف قیمتی این نوع گانه نیز وجود دارد. وقتی دو یا چند شکاف فرار ایجاد میهای فرار چندقوع شکافامکان و

تواند کارانه عمل نمود و به یاد داشت که هر شکاف اضافه میگردند. در چنین مواقعی باید محافظهها، نامطمئن میشکاف

 .سقف یا کف قیمت سهام را نزدیکتر نماید

 تگیشکاف خس

طور که گفتیم، تشخیص شکاف خستگی از شکاف فرار شود. همانآخرین شکافی است که بررسی می« شکاف خستگی»

مشاهده  ۶ای از شکاف خستگی را در شکل پذیر است که شکاف اتفاق افتاده باشد. نمونهدشوار است و تنها هنگامی امکان

 .نماییدمی



 

فرار، همراه با حرکت سریع قیمت به طرف باال یا پایین  همانند شکاف شکاف خستگی، :ارتباط شکاف خستگی با قیمت

طور کنند به مقدار زیادی، عرضه در حرکت صعودی یا تقاضا در حرکت نزولی، بهها به سرعت تغییر میاست. قیمت

ده بین یک روز مانگردد. شکاف خستگی ناگهانی تحقق یابند.. در آن نقطه، حرکت سهام یک دفعه با حجم زیادی متوقف می

 .شودبه آخر و روز آخر این حرکت نمایان می

 .شکاف خستگی معموالً با حجم بسیار زیاد همراه است :ارتباط شکاف خستگی با حجم

دلیل طبیعتشان، در پایان حرکت سریع قیمت به سمت باال یا پایین اتفاق های خستگی بهشکاف :وقوع شکاف خستگی

 .ان چندان زیاد نیستافتند و البته، وقوعشمی

نماید. پس بروز شکاف خستگی، به پایان رسیدن حرکت صعودی یا نزولی را بیان می :اهمیت تکنیکی شکاف خستگی

انجامد. بود که سرانجام به تداوم قیمت یا برگشت سهام می« ایالگوی منطقه»توان منتظر شکل گرفتن ازشکاف خستگی، می

کرد، باز هم باید منتظر باشید. اگر در روز سیر دهد که قبل از شکاف خستگی حرکت میحتی اگر قیمت، در جهتی ادامه م

، «فرار»پس از ایجاد شکاف، برگشت اتفاق افتد و قیمت بسته شدن نزدیک شکاف باشد، احتمال زیاد دارد که بجای شکاف 

 .شوندهای خستگی عموماً در دو تا پنج روز پر میاز کار درآید. شکاف« خستگی»شکاف 



سازد. وقتی های مشترکی دارند که تشخیص آنها را از یکدیگر دشوار میهای فرار مشخصههای خستگی و شکافشکاف

ها اتفاق افتد، بالفاصله سفارش توقف زیان خود را نزدیک قیمت شکاف، به کارگزار ارائه دهید. حتی یکی از این شکاف

تیاج نیست سهام خود را بالفاصله بفروشید )یا موقعیت کوتاه خود را اگر فکر کنید که شکاف از نوع خستگی باشد، اح

 .توانید منتظر بمانید تا شواهد دیگری مبنی بر وجود شکاف خستگی یا فرار، نمایان شوندبپوشانید(. می

 ایبرگشت جزیره

یمت قرار دارند، از دیگر های متعددی که تقریباً در سطح افقی قافتد که قسمتی از نمودار، با شکافگاهی اتفاق می

نامند. شکافی که به می« ایبرگشت جزیره»های نمودار کامالً مجزا شوند. هنگامی که چنین الگویی ایجاد شود، آن را قسمت

کند، ای را تکمیل میجزیره« الگوی برگشت»شود، معموالً شکاف خستگی است و شکافی که ای منتهی میبرگشت جزیره

 .قابل مشاهده است ۷ای در شکل گوی برگشت جزیرهشکاف گذار است. ال

 

 

 



تواند قسمتی از الگوی تواند نمایانگر یک یا چند دوره از فعالیت معامالت سهام باشد. همچنین، میای میبرگشت جزیره

 .ای، حجم باالستهای برگشت جزیرهها(. از مشخصهدیگری باشد )برای مثال، قسمت سر از آرایش سر و شانه

ن ها غالباً حرکت جزیی قبل از آتواند بر ایجاد سقف یا کف بلند مدت داللت نماید. اما قیمتای به تنهایی نمیجزیرهبرگشت 

ای ترسیم شود و بنابراین، فرصت انجام معامله به کند. قسمت اعظم این جبران، تا زمانی که برگشت جزیرهرا جبران می

 .حداقل برسد، تکمیل خواهد گردید

 یتصویر کل

های معمولی که در همه جای نمودار امکان دهد )البته با صرف نظر کردن از شکافها را نشان میتسلسل شکاف ۸شکل 

فرار، اندازه حرکت  دهد. شکافگذار در روند صعودی، معموالً قیمت را از الگوی رکود نجات میتشکیل دارند(. شکاف

تواند آرایش برگشت دهد که میتگی، عالمت ایجاد سقف آرایش را میدهد. شکاف خسسهام را در روند صعودی افزایش می

 .کندگذار در روند نزولی، مسیر را در جهت مخالف آغاز میای باشد. سرانجام، شکافجزیره

 

شوند. برای مثال، ممکن است در حرکت نمایش داده شده، ظاهر نمی ۸ها همیشه به ترتیبی که در شکل البته، شکاف

 .گذار داشته باشیم و اصالً شکاف فرار نداشته باشیمشکاف صعودی، چند

 :ها در جدول زیر آمده استاهمیت هر کدام از شکاف



 

 هادر مورد بسته شدن شکاف

وقتی روی نمودار قیمت شکافی ایجاد گردد، خیلی غیرعادی نیست که کسی بگوید قیمت باید برگشت کند و شکاف ایجاد شده 

ی، احتمال پرشدن شکاف هست، زیرا بسیاری از اوراق بهادار، دامنه نوسان قیمت معینی دارند. اما را پر نماید. به طور کل

شود که فاصله گونه دلیل منطقی وجود ندارد که چرا هر شکاف باید پر گردد و اغلب هم هنگامی بسته میطورکلی، هیچبه

 .قیمت از شکاف بسیار زیاد است

کند. روزی در سقف این لایر در هر سهم حرکت می ۱۱۰۰تا  ۲۰۰سهامی در دامنه برای مثال، در طول زمان مشخصی، 

دهد و شود و حرکت صعودی خود را از آنجا ادامه میلایر باز می ۱۱۱۰شود. روز بعد با لایر بسته می ۱۱۰۰دامنه، یعنی 

رود و شکاف را لایر باال می ۲۱۰۰تا  ۱۱۰۰کند. سرانجام، قیمت قبل از گذشتن دوباره از به این ترتیب، شکافی ایجاد می

ها طول کشد( ها یا سالتواند ماهشود، اما پس از گذشت یک دوره زمانی مشخص)که میبندد. شکاف در انتها بسته میمی

 .رسدعاقالنه به نظر نمی« شکاف باید بسته شود»گذاری براساس اصل ریزی تصمیم سرمایهپایه
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