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 تاریخچه تحلیل تکنیکال

از آن خود کرده است و او را  یمسائل مال خیدر تار یبزرگ گاهیداو جا چارلز. شروع شد« چارلز داو»از  زیچهمه

است « ژورنال تیاستروال»معروف  هینشر گذارهیپا ی. وشناسندیم نینگار و کارآفرروزنامه کیبه عنوان  شتریب

توسط  زین« داو جونز یشاخص صنعت» نی. همچندنشویم یابیآن ارز یارهایاساس مع بر گرید اتیکه همه نشر

کشاورز  اوآمد. پدر  ایمتحده به دن االتیا نگ،یدر شهر استرل 1851داو در سال  چارلز است. شده جادیا یو

باشد  دهید ییآموزش باال این کهرفت. چارلز جوان بدون  اینداشت از دن شتریسال ب 6که چارلز  یبود و هنگام

کار  «لدیف نگیاسپر»روزنامه  یخبرنگار برا کیسال داشت در شهر ماساچوست به عنوان  21که فقط  یزمان

همکار شد و  «جونز سیویادوارد د»با  «رنانی یک»با نام  یگریدر روزنامه د ییدادهایرو ی. بعدها طکردیم

 گذاشتند. «داو، جونز و شرکا» آن راکردند و نام  سیخودشان را تاس یخبرگزار یپس از مدت دو نیا

شروع  هاآنبود.  نویسیگزارششخص ماهر در انجام مصاحبه و  کی «استرسرچارلز برگ » هاآن یبعد کیشر

و  دیاز هزار عضو رس شیشان به باشتراک خبرنامه یدر مدت کوتاه کردند؛ یاز اخبار مال یابه انتشار خبرنامه

در  هاآن یکارها نیهنوز مهمتر ،وجود نیا امطرح شدند. ب گذارانهیسرما یبرا یاز منابع خبر یکیبه عنوان 

درآورند و  یرا به صورت عموم« ژورنال تیوال استر»راه بود و شرکا توانستند در چند سال بعد روزنامه 

 .کنند یها معرفسنجش عملکرد سهام شرکت یجونز را برا مختلف داو یهاشاخص

 کالیتکن لیتحل یه رواما او بود که درها را ب منتشر نشد کالیتکن لیتحل نهیدر زم یکتاب چیه« داو» ازاگر چه 

با  هاآن یو ماهانه به مرتبط کردن الگوها یروزانه، هفتگ یهامتیق نییثبت متوسط باال و پا بهباز کرد؛ او 

پس  شهیو هم کرد« ژورنال تیوال استر»ه یدر نشر یسپس شروع به نوشتن مقاالت و بازار پرداخت اناتیجر

 است. وستهیدر بازار به وقوع پ یخاص یداد که چگونه الگوهامیشرح  دادها،یاز رو

مشهور  هیمنتشر شد براساس سه فرض« چارلز داو»توسط « ژورنال تیوال استر»که در روزنامه  یمقاالت یسر

 : شهرت دارد« داو هینظر»بود که به نام 
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 داو هینظراصول 

 (.لحاظ شده است متیدر ق زیچ )همه .کندیرا منعکس م زچی همه بازار 

  (.ستین یتصادف متیق راتیی) تغ .کنندیبراساس روندها حرکت م هامتقی 

 (.دشوینشان داده م یتکرار هایواکنشهای مشابه در بازار به محرک) .شودیتکرار م ختاری 

 شودیلحاظ م متیدر ق زیچ و همه کندیرا منعکس م زچی همه بازار

 یبرا کالیتکن لیتحل یریادگی دیو کامال درک نکرده باشند، شا یاصل را به درست نیکه افراد ا یصورت در

 کالیتکن گرلیتحل کی. دانندیباور خود م نیتراصل را مهم نیا کالیتکن لگرانیتحل. باشد هودهیب یامر هاآن

سهم اثر  کی متیدر ق گریو اتفاقات د مواردو همه  ییایجغراف ،یاسیس ،یادیبن یاعتقاد راسخ دارد فاکتورها

 متینمودار ق لیبه تحل دیو فقط با ستینبه صورت جداگانه موارد  نیا یبه بررس یازین ،گذاردیخود را م

را عرضه و تقاضا  آن لیدل کالیتکن لیاست که تحل متیحرکات ق یبررس ماندیم یکه باق یپرداخت. تنها کار

و در  شیسهام افزا متیق ردیبگ یشیچنانچه تقاضا از عرضه پ .ستا ااز عرضه و تقاض یتابع زین متی. قداندیم

 .ابدییسهام کاهش م متیاز تقاضا باشد، ق شیعرضه ب زانیکه م یصورت

صورت  نیاصل به ا نیاز ا کالیتکن لگرانیدر بورس است و برداشت تحل هاینیبشیرابطه اساس تمام پ نیا

به  یازین چیه است؛ بنابراین افتهی شیتقاضا افزا زانیپس م ،رشد داشته یلیدل به هر متیاست که اگر ق

کند،  زشیمت ریهم ق اند و اگرخود را گذاشته ریتاث یادیبن لیچون دال ستین رهیو غ یادیبن لیدال یبررس

دهنده رییاعتقاد دارند عامل تغ کالیتکن گرانلیهمه تحل بایاند. تقراثر خود را از دست داده یادیبن لیدال

جا را جابه هامتیکه ق ستا روین نیهم ؛است یو اقتصاد یادیتحوالت بن ندیو تقاضا، در واقع برآجهت عرضه 

 .ستندین هامتیافت ق ایعامل رشد  ییو نمودارها به تنها کندیم

 شودیلحاظ م متیدر نمودار ق زیچ همه

از  یاریو البته در بس ستیمهم ن کالیتکن لگریتحل یبرا متیجهت ق رییتغ لیدل افتنیاصل  نیاساس ا بر

جهت را  رییتغ نیا لیدل نانیبه طور قطع و با اطم کسچیه مت،یق یحرکت ناگهان کیدر آغاز  زیمواقع ن
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چون  کندینظر م صرف یبه راحت ستیچ متیق رییتغ یاصل لیسوال که دل نیاز ا کالیتکن لگری. تحلداندینم

با استفاده از  داندیتمرکز دارد چون م متیق ینمودار و الگوها یاو مهم است و رو یو حجم برا متیفقط ق

 را بسنجد. هاآنو ثبات  کند ییروندها را شناسا تواندیالگوها م

از  یزیانگرتیح یهاینیبشیبتواند پ این که ایتر باشد باهوش اریاز بازار بس کالیتکن لگریتحل کی ستین الزم

 کالیتکن گرلینمودارها وجود دارد، تحل لیو تحل یبررس یکه برا یمتنوع ی. با وجود ابزارهاکندارائه  ندهیآ

 کند. اقدام می و متناسب با آن دهدمیص یخود تشخ لیاساس تحل و فروش سهم را بر دیزمان خر

 ستین یتصادف متیق راتییروند هستند و تغ یدارا هامتقی

 کی یریگبعد از شکل این که یبه معن کنندیبراساس روندها حرکت م هامتیباور دارند ق کالیتکن لگرانیتحل

که روند مخالف آن شکل  یبه حرکت ادامه دهد تا زمان یدارد در همان جهت و روند قبل لیتما متیروند، ق

صورت  نیبه ا توانیحرکت دانست و م رهدربا «وتنیقانون اول ن»از  یگرید انیب توانیرا م هیفرض نی. اردیبگ

 یدارند به روند فعل لی، تمارا از روند خود منحرف نکرده هاآنبازدارنده  یکه عوامل یتا زمان هامتیگفت که ق

 خود ادامه دهند.

 گرلیو تحل ردیگیدر دسترس است انجام م کالیتکن لیتحل یافزارهاکه در نرم ییروند توسط ابزارها صیتشخ

داده و  صیرا مشخص کنند، روند را تشخ ندهیروند آ ،یآت یهامتیق این کهاز  شیپ کندیتالش م کالیتکن

 بر کالیتکن لیتحل یهایاستراتژ شترید از بازار سود کسب کنند. برا انجام دهد تا بتوان عمل مطابق با آن

 به ماندن در روندها دارند بنا شده است. لیتما هامتیکه ق هیفرض نیاساس هم

 شودیتکرار م ختاری

دارد  لی( تمامتی)در قالب حرکات ق خیاست که تار نیوجود دارد ا کالیتکن لیکه در تحل یگریمهم د اصل

 متیق یدر بازار و درک روندها از نمودارها و الگوها متیحرکات ق یبررس یبرا کالیتکن لیتکرار شود. تحل

 شود،یسال است که استفاده م 100از  شیاز الگوها ب ینمودارها و برخ نیاز ا که ی. با وجودکندیاستفاده م
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نشان  متیرا در تحرکات ق یتکرار ییدارند چون الگوهااعتقاد  هاآنهنوز به مناسب بودن  کالیتکن لگرانیتحل

 .دهندیم

دارند  شیفعاالن بازار گرا ،گریبازار نسبت داده شده است، به عبارت د یبه روانشناس هامتیتکرار شدن ق ذات

و مطالعه  کالیتکن لیاز مباحث تحل یادیمشابه در بازار نشان دهند و قسمت ز یهابه محرک یتکرار یواکنش

 ست.ا هاآنرفتار انس یو بررس یروانشناس هیبازار، شب

دانست و افراد  کالیتکن لیتحل جیتنها عامل ترو او را توانینم با وجود تمامی مواردی که از نظریه داو گفتیم،

نقش  کالیتکن لیعلم تحل جیدر ترونیز  یرابرت رئا، ادسون گولد و جان مگ لتون،ی.همیپ امیلیمانند و یگرید

 داشتند. ییبه سزا

 تکنیکال در تحلیلهای کاربردی نرم افزار

گران تکنیکال از ابزارهای تحلیلقبل از آغاز مسیر تحلیل، الزم است ابزارهای مورد نیاز خود را بشناسید. 

 ها را در ادامه معرفی خواهیم کرد: که دو مورد از بهترین نمونهکنند مختلفی استفاده می

 (Tradingviewتریدینگ ویو )

یک پلتفرم معامالتی مبتنی بر وب است و نمودارهای قیمتی و ابزارهای مرتبط  Tradingviewتریدینگ ویو 

سهام، معامالت  یبازارهارای فعاالن افزار یک ابزار رایگان است که بدهد. این نرمرا به کاربران ارائه می هاآنبا 

ها از بستر تریدینگ ویو و ... در سراسر جهان کاربرد دارد. بعضی از شرکت تالیجید یفارکس، ارزها ،یآت

این ابزار را برای های بورس ایران، ا و اطالعات مربوط به نمادها و سهمهدادهاند و با وارد کردن استفاده کرده

 اند. کرده کاربران ایرانی بهینه

 هاآنتر هستند و استفاده از های مشابه پیشرفتهابزارهای تحلیل تکنیکال موجود در تریدینگ ویو از پلتفرم

مند خواهید شد اما برای استفاده از تقریبا رایگان است. با ورود به سایت از اکثر امکانات این پلتفرم بهره

 گران، الزم است یک حساب کاربری بسازید.  ط با سایر تحلیلامکاناتی مانند انتشار تحلیل و برقراری ارتبا
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 (MetaTraderمتا تریدر )

کنند. گران بورس و فارکس از آن استفاده میمعاملههای معامالتی است که یکی از مشهورترین پلتفرم دریمتاتر

های مختلف در سطح کارگزاریهای این پلتفرم است. رابط کاربری ساده و قابل فهم یکی از مهمترین ویژگی

 کاتورهایاندتوانند با استفاده از متاتریدر گران میکنند. معاملهجهان این ابزار را برای مشتریان خود بهینه می

ها را مشاهده کنند. همچنین این برنامه و نمودارها و نوسانان قیمت جادیخود را امورد نظر  یهاو اکسپرت

خود را بر اساس  یاستراتژ دهد که با استفاده از آندر اختیار کاربران قرار می یاستراتژ شگریآزماامکانی به نام 

 کنند. شیآزما قبلی یهاداده

 مفاهیم و اصطالحات تحلیل تکنیکال

را بیاموزیم. در ادامه  هاآنتحلیل تکنیکال، مفاهیم و اصطالحات مختلفی دارد که قبل از آغاز به کار الزم است 

 مفاهیم مقدماتی را خدمت شما ارائه خواهیم کرد. 

 روند 

گفت  توانیقطع م طور است. به هیدر بازار سرما کالیتکن لیتحل هیاز اصول اول یکیو  یمفهوم اساس روند

هدف کمک به  ها، تنها باو مقاومت هاتیمتحرک، حما یهانیانگیالگوها، م لیاز قب یکیتکن یابزارها یتمام

 اند.به وجود آمده متیروند ق یریگاندازه

 :میادهیروند در بازار به شنباره در یادیز جمالت

 «.دیدر جهت روند معامله کن شهیهم» 

 «!دیبا روند نجنگ هرگز»

جهت خاص  ایخط راست  کیبازار هرگز در  .دهدیرا در بازار نشان م متیساده، روند جهت حرکت ق انیب به

و  یصعود یهامتشکل از موج یگزاگیز یهااز حرکت یسر کیصورت  به راتییبلکه تغ کند؛یحرکت نم

 لیباالرونده تشک یهاها و حفرهموج روند است. دهندهلیها تشکموج نیا ندیکه برآ شوندیمشخص م ینزول
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شد  انیکه ب طور همان .دهندیم یروند نزول لیتشک روندهنییپا یهاها و حفرهو موج دهندیم یصعودروند 

روند به کار  افتنی یکه برا یکیتکن ی. اکثر ابزارهاشودیرا شامل م یو خنث ینزول ،یروند سه جهت صعود

 ندارند. صیقدرت تشخ عموما یدارند و در روند خنث ییکارا یو نزول یصعود یواقع فقط در روندها در روندیم

 کوتاه روندو  متوسط روند، بزرگ روند سه دسته روند در نظر گرفت: توانیم گرید یبندمیتقس کی در

هرکدام ممکن است  یبرا یبنددسته نیا فیاما تعر اعتقاد دارند یبنددسته نیبه ا گرهالیاکثر تحل هرچند

 «:داو» دگاهیاز د مثالمتفاوت باشد. 

 به طول انجامد. شتریب ایسال  کیاست که  یبزرگ روند روند 

 دامه دارد.متوسط از سه هفته تا سه ماه ا روند 

 که طول آن کمتر از سه هفته باشد.است  یکوتاه، روند روند 

 یاز روند بزرگ بعد یجزئ تواندیواقع م در ای دهدیم لیتر را تشکاز روند بزرگ ینوبه خود قسمت به، روند هر

روند بزرگ  ریشکل ز در. شودیمحسوب م یاز روند بزرگ بعد یهر روند جزئ گرید انیب محسوب شود. به

 است. یآن صعود ندیها( است که برآ)حفره ی( نزولیصعود ی)رال یصعود یهاشامل موج
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 گرانلی. تحلدهندیروند متوسط م کی لیتشک 3و  2واقع نقاط  و در یروند صعود لیتشک 4و  3، 2، 1 نقاط

نوع  صیتشخ است. یمدت نزولو کوتاه هیروند ثانو یول دانندیم یروند بزرگ را همچنان صعود 3در نقطه 

در مورد  یاتفاق نظر کل به دنیگفت رس توانیبرخوردار است، م ییباال تیهم از اهم با هاآن یهاروند و تفاوت

 ییهاروش گر،ید انیب به روند دارند. کیاز  یمتفاوت یهاگران برداشتکه معامله ناممکن است؛ چرا باًیروند، تقر

و از  دارند دیتأک شتریب کشد،یماه طول م نیکه بر اساس روند استوار هستند بر روند متوسط که اغلب چند

روند  کیدر  مثال عنوان به .کنندیزمان ورود و خروج از بازار استفاده م نییتع یمدت اغلب براروند کوتاه

 ه بازار هستند.ورود ب یبرا یفرصت مناسب یمدتِ کاهشکوتاه یروندها ،یمتوسط صعود

 سطوح حمایتی و مقاومتی

 نیا ندیو برآ کندیحرکت م یو صعود یاز امواج نزول یسر کیصورت  به متیکه ق میمبحث روند گفت در

محدوده،  نیواقع در ا . درندیگو تیرا حما یدر موج نزول متیق نیترنیی. پاکندیم نییرا تع متیامواج روند ق

 دهیبه اتمام رس ینزول بیجه شیو درنت کندیکه بر فشار فروش غلبه م شودیم یقو یبه حد دیبه خر لیتما

 هستند. صیتشخقابل تیسطوح حما نیا یقبل یموج نزول ی. اغلب اوقات از روکندیم شیشروع به افزا متیو ق

 اند.شدهنشان داده یصعود روندکیو مقاومت در  تینقاط حما ریشکل ز در

 

که اغلب در چند مرتبه  دهندیفاز توقف در آن روند را نشان م کیسطوح مقاومت  ،یروند صعود کیدر  

 یول ستند،ین متیکاهش ق یتوقف دائم یبرا ینقاط محکم تیسطوح حما یروند نزول تکرار شده است. در
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 م،یداشته باش ونداز مفهوم ر یدرک درست میبتوان این که یباشند. برا رگذاریطور موقت تأث به توانندیم

 الزم است. قیطور دق و مقاومت به تیمفهوم حما یریادگی

ادامه خواهد  یشود، روند صعود لیتشک یقبل تیباالتر از سطح حما دیجد تیهر سطح حما که یصورت در

 یموج صعود کیدر  اگر .ردیشکل گ یباالتر از سطوح قبل دیبا زیمنظور سطوح مقاومت ن نیا یداشت. برا

 ای یموج صعود انیپا یبرا اینشانه تواندیشود، م لیتشک یطور مکرر در سطح حفره قبلبه تیسطوح حما

قبل  تیاز سطح حما ترنییپا تیسطح حما یروند صعود کیدر  اگر شود. یتلق میآن به روند مستق لیتبد

به  متیروند هر بار که ق کی در خواهد شد. لیتبد یبه نزول یروند صعود نیا ادیز احتمال شود، به لیتشک

 یقبل تیدر گذشتن از سطح حما یو ناتوان دیآیم شیروند پ یبرا یبحران تیوضع کی رسدیم یمقاومت قبل

 روند موجود خواهد بود. رییتغ یاخطار برا نیاول ،یدرروند نزول

 گریکدیو مقاومت به  تیسطوح حما لیتبد

را مقاومت  یموج صعود ییو سطح باال تیرا حما یموج نزول نییاشاره شد سطح پا ترشیکه پ طور همان

نخواهند  فیتعار نیدارند که شامل ا را گریکدیبه  لیدو، احتمال تبد نیا یطیدر صورت بروز شرا یول م؛ینامیم

ها عوض خواهد سطح نینفوذ کند نقش ا یو مقاومت به مقدار کاف تیدر داخل سطوح حما متیق هرگاه بود.

 خواهد شد. لیتبد تیبه مقاومت و سطح مقاومت به حما لیتبد تیسطح حما ،یشد، به عبارت

مطالعه  مختلف مورد یهاتیرا در موقع هاآن یکرده و رفتارها میفعاالن بازار را به سه دسته تقس توانیم

 قرارداد:

 اند.انجام داده دیکه از قبل خر یکسان: دارانیخر 

 در آستانه فروش آماده فروش سهام خود هستند.فروشندگان : 

 بفروشند. ایبخرند  دانندی: نمهامیتصم بدون 
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اند( انجام داده دیخر تیخط حما یکیکه در نزد ی)کسان دارانیقبل، خر تیاز سطح حما متیصورت رشد ق در

دسته از افراد  نیاند. اانجام نداده دیخر شتریکه چرا ب خورندیحسرت م حال نیع در شوند ومیخشنود  اریبس

 .کرد خواهند دیبرگردد، احتمااًل مجدداً اقدام به خر تیمجدد به سطح حما متیق کهیتدرصور

جبران عمل خود خواهند  یفرصت در پ نیو در اول ستندین یاز عملکرد خود راض طیشرا نیدر ا فروشندگان

در بازار  دیخر تیوارد موقع یدر فرصت خوب بعد رندیگیم میکه جزو دسته سوم هستند تصمی افرادبود.

 شوند.

است که  یعیو طب کنند دیاقدام به خر یبعد یدارند در موج نزول میسه گروه تصم نیتمام افراد ا واقع در

 نیمجدد خواهد شد و هر چه تعداد ا متیق شی( منجر به افزادیاقدام )خر نیبازار هم متیهنگام کاهش ق

گران معامله نیا یتعداد باال ،یبود. به عبارت دباشد، اعتبار آن باالتر خواه شتریب تیسطح حما نیمعامالت در ا

باعث  گذارانهیالعمل سرماعکس ندیبرآ واقع در سطح است. نیا یاعتبار باال انگریسطح، ب نیبه ا هاآنو اعتقاد 

 تیو هر بار حما ابندی شیدوباره افزا هامتیرو شده و قهروب یدیجد یدهایبا خر یشده است هر روند کاهش

 شود. لیتشک یدیجد

 :خواهد بود صیتشخ قابل قیطر 3و مقاومت از  تیمعامله در سطوح حما زانیم نیا

 سطح بماند اعتبار آن سطح  نیدر ا یشتری: هر چه زمان بماندیسطح م نیدر ا متیکه ق یمدت طول

 .باالتر خواهد بود

 یافراد یدهنده تعداد باالسطح نشان نیسطح: باال بودن حجم معامالت در ا نیمعامالت در ا حجم 

سطح  نیدارند لذا باال بودن حجم معامالت نشان از باال بودن اعتبار ا سطح اعتقاد نیاست که به ا

 است.

 به  یشتریو قدرت ب لیگران پتانسمعامله شتریدرواقع تحرکات بسطح:  نیانجام معامالت در ا نحوه

 .دهدیو مقاومت م تیسطح حما
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شروع  ش،یافزا یجابه هامتیکه قوجود دارد. به این ترتیب  زیمثال باال ن عکس براحتمال رخ دادن شرایطی 

 شکندیگرفته بود مغلبه عرضه بر تقاضا شکل لیکه به دل یقبل تیخط حما جهینت در .کنندمی افتنیبه کاهش 

سطح  نیا .خواهند شد مانیانجام داده بودند از اقدام خود پش دیخر تیخط حما نیا یکیکه در نزد یو کسان

سطح  جادیگران که باعث اعملکرد همان معامله ندیبرآ قتیو در حق شودیم لیبه سطح مقاومت تبد تیحما

 خواهند شد. متیق یها و حرکت بعدموج یمقاومت برا کی جادیباعث ا شده بودند، حاال یقبل تیحما

. میابیرا در کالیتکن گرانلیو مقاومت از طرف تحل تیسطوح حما نیکاربرد ا تیاست تا اهم یتأمل کاف یاندک

 شودیرسم م هاآن یکه رو یخطوط اینمودارها  یجادو لیها به دلروش نیکاربرد ا تیاهم نیقیطور  به

مثال  طوره ب در بازار است. هاروش نیگران با استفاده از اعاملهالعمل معکس صیبلکه علت آن تشخ ستین

 تینقش از حما رییتغ تواندیپس از شکست م یسطح افق کی شود،یمشاهده م ریز ریطور که در تصو همان

 داشته باشد. تیبه مقاومت و مجدداً از مقاومت به حما

 

 های قیمتیخطوط روند و کانال

ابزار مهم به نام خط  کی ینوبت به معرف تیسطوح مقاومت و حما یمقدمات میبا مفاه هیاول ییآشنا پس از

آن را به کار  کالیتکن گرانلیاست که تحل دیمف اریساده و بس یاز ابزارها یکیاست، خط روند  دهیروند رس

 .برندیم
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 یو نزول یخط روند صعود

آن مثبت  بیو ش کندیمتصل م گریکدیرا به  ینزول یهاموج یکه انتها است یخط صاف ،یخط روند صعود

و  کندیمتصل م گریکدی هرا ب یصعود یهاموج یاست که انتها یخط صاف یاست، در مقابل خط روند نزول

رسم خط  یدونقطه برخورد برا وجود است. یآن منف بیو ش شودیم دهیکش یصعود یهاموج یدرواقع باال

خط روند  نیاعتبار ا شیبا خط روند باعث افزا متیوجود نقطه سوم برخورد نمودار ق یاست ول یروندها کاف

 خواهد شد.

 آسا یافزار معامالتخط روند در نرم میترس

 یافزار معامالتبا ورود به نرم. ستین یآسا کار سخت نیآنال یبه کمک سامانه معامالت خط روند استفاده یبرا

، سپس شوید کالیتکن طینظر وارد مح و انتخاب نماد مورد کالیتکن لیتحل نوکیآ قیآسا، ابتدا از طر نیآنال

را انتخاب و با لمس نقاط برخورد  Trend line نهیسمت چپ صفحه گز یهانوکیآ نیب نهیگز نیاول قیاز طر

 کرد. مینظر را ترس مزبور، خط روند مورد

 استفاده از خط روند

 گرفتهشیدر پ یمطمئن بیروند ش کهیهنگام جهینت در .است ریحفظ مس یخط روند، تالش برا میمفاهاز یکی 

دارد. خط روند در را  بیبه حفظ همان ش لیو تما است صیتشخ خط روند قابل لهیوس به بیش نیباشد، ا

جهت روند را هم به  رییزمان تغ تواندیرا نشان دهد، م روند حیمراحل تصح ییحد نها تواندیم این که نیح

( اغلب به خط روند ی)موج نزول ی( حفره نزولی)موج اصالح یروند صعود در مثال، عنوان بهنمایش بگذارد. 

 یدر موج اصالح دیعالقه فعاالن بازار به خر زیعلت آن ن کند،یاز آن عبور م یاندک یحت ایو  شودیم کینزد

خط  نیکه ا یزمان تا .کندیعمل م یتیسطح حما کیخط روند همانند  نیاست، درواقع ا یروند صعود کی

خط  نیشکسته شدن ا شود،یم ییفروش شناسا ای دیخر یبرا یاعنوان محدودهروند شکسته نشده است به

 روند است. رییاخطار در مورد تغ نیو بهتر نیروند، اول
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 شکست خط روند

 کیخط روند در  یباال ،یروند صعود کیروند در  خط ریز یروز معامالت کی یدر انتها یانیپا متیق لیتشک

نفوذ  نیکه ا یتا زمان حال نیع در .شودیم یتر تلقمهم یدر طول روز معامالت یمتیق یاز نفوذها ،یروند نزول

 یبرا متیزمان و ق یلترهایبا استفاده از ف گرانلیدر خط روند نباشد، اکثر تحل یاندازه کاف به یانیپا متیق

 .کنندیمشکوک استفاده م یاخطارها نیها و حذف اخط روند نیاعتبار ا صیتشخ

شکسته شدن خطوط  یو اغلب برا شودیمحسوب م متیق لتریدر خط روند، ف یانیپا متیدرصد ق 3 نفوذ

. شودیخط روند محسوب م یعنوان شکسته شدن قطعمقدار نفوذ به نیو درواقع ا رودیمدت به کار مروند بلند

 درصد نفوذ بهتر است. 1 اریمدت معکوتاه یهادوره یبرا

 یرا برا یانیپا متیو ق ینییپا متیو ق ییباال متیاعم از ق هامتینفوذ کامل همه ق هیبازار سرما گرانلیتحل

 کیمنظور ورود به  فعاالن به یبرا یمناسب اریبس تیها موقعخط روند شکست .دانندیم یمنظور الزام نیا

خواهد  یکاربرد اریگران بسمعامله یها براشکست نیدرست ا صیلذا تشخ ند،کیم جادیخروج از آن ا ایسهم 

 بود.

 است: بیترت نیا به یصورت مورد شکست خط روند به طیشرا

 عرضه از نوع  ای)در معامالت طرف تقاضا و  ه باشد.ور شدنظر حمله به سطح مورد دیبا متیق

 است.( صیتشخقابل هاآنو نوع معامالت  ستمیدر س یگذارسفارش

 با خط روند  متیبرخورد قبل ق بیش ی)به عبارت .قبل تندتر باشد است موج شکست از موج ما بهتر

 باشد.( یبرخورد فعل بیکمتر از ش اریبس

 است. یضرور یشکست روند امر کی دیتائ یمعامالت باال برا حجم 

 با خط روند هر چه کمتر باشد بهتر است و احتمال  متیدو برخورد آخر ق نیب یبودن فاصله زمان کم

 .شکست هم باالتر خواهد بود

 کندل قدرتمند شکسته شوند کیبا  دیبا سطوح. 
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که به آن پول بک  دهندیقرار م شیآن سطح را مورد آزما گرید بار کی متیبعد از شکست هر سطح ق معموالً

که نشانگر اتمام  میشاهد شکست استاندارد خط روند و پولبک پس از آن هست ریز ریتصو درشود. گفته می

 است. یروند صعود

 

  الگوهای بازگشتی

 الگوهای برعکس معموال بازگشتی الگوهای شوند.محسوب می کالسیک الگوهای انواع از کیالگوهای بازگشتی ی

. در کندمی تغییر نمودار حرکتی روند ،هاالگو گونه این تشکیل با که معنا این به د،نکنمی عمل دهنده ادامه

 کنیم: ادامه انواع الگوهای بازگشتی را معرفی می

 دوقلو  سقف

 یو نمودارها یخط ،یالهیم ینمودارها یاست که معموال رو یبازگشت ینزول یالگو کیسقف دوقلو  یالگو

 بایشده که تقر لیتشک یالگو از دو قله متوال نیکه از نام آن مشخص است، ا همان طور. شودیم افتی یشمع

  وجود دارد. )سر( هاآن نیدره متوسط در ب کیهم هستند و  یمساو

 راتییاگر نشان از تغ یسقف دوقلو حت کیکالس یالگو وجود داشته باشد. الگو نیاز ا یاست انواع مختلف ممکن

از  یاریرا خواهد داشت. بس یبه نزول یروند صعود رییمتوسط در تغ رییتغ کیبلندمدت نداشته باشد، حداقل 
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 یاصل تیکه حما یاما تا زمان دندگر جادیا یصعود ریدر طول مس دنتوانیسقف دوقلو م یاحتمال یالگوها

 .ردیقرار گ دییمورد تا تواندینم متیشکسته نشود، بازگشت ق

 :میکنیسقف دوقلو اشاره م یالگو یریگشکل یدیما به نکات کل هیروشن شدن قض یبرا

 یبرا یروند وجود داشته باشد که بتوان بازگشت کی دیبا ،یبازگشت یهر الگو لی: قبل از تشکقبلی روند – 1

الگو وجود  یریگچندماهه قبل از شکل یروند صعود کیوجود  دیآن متصور بود. در مورد سقف دوقلو، با

 داشته باشد.

 رسدیباشد. در سقف اول به نظر م یدر روند کنون متیق نیباالتر ستیبایسقف )قله( م نیقله: اول ناولی – 2

 .ستین آنمتوجه  یدیتهد چیاست و ه یافتنکه روند در حال ادامه 

. حجم ردیگیدرصد شکل م 20تا  10در حدود  ینزول موقت کیقله،  ایسقف  نیاول لتشکی از بعد: دره – 3

اوقات  یگاه تواندیاست. شکل دره بعد از سقف اول م زیاز سقف اول معموال ناچ متینزول ق نیمعامالت در ح

 در سهم است. میمال یگرد باشد که نشانه تقاضا یکم

قله  یمتیق و در محدوده شودیبا حجم کم همراه م متیدره معموال حرکت ق لیقله: بعد از تشک ندومی – 4

بعد از مواجه شدن با مقاومت،  ی. حتشودیم لیو سقف )قله( دوم تشک شودیبا مقاومت مواجه م متیق ،یقبل

 نیب ینشده است. دوره زمان دییسقف دوقلو هنوز تا یشدن سقف دوقلو در حد احتمال است و الگو لیتشک

سقف  یالگو لیباشد. در تشک ریماه متغ هفته تا چند از چند تواندیم یماهه است ول 3تا  1دو سقف معموال 

 قابل قبول است. زیها نقله یدرصد 3 رییتغ یدارند ول تیارجح قیدق یهاقلو سقفدو

روند هنوز کامل نشده  رییسقف دوقلو و تغ یاز قله دوم، الگو متیبعد از نزول ق حتی: دوم قله از نزول – 5

 یبازگشت یشده، الگو لیها تشکقله نینقطه ب نیترنییکه قبال در پا نییبه سمت پا تیاست. شکست حما

 معامالت همراه باشد. جمدر ح شیبا قدرت و افزا ستیبایشکست م نی. اکندیم لیسقف دوقلو را تکم
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مجددا  متیاوقات ق یو گاه شودیبه مقاومت م لیشکسته شده تبد تیبه مقاومت: حما تیحما لتبدی – 6

موقت و برخورد به  یهابرگشت نی. چنزندیبوده( اصطالحا پولبک م تیسطح مقاومت )که قبال حما نیبه ا

 خروج است. یبرا یمقاومت، معموال فرصت

محاسبه  نییرو به پا تیاز سطح حما توانیالگو را م شده تا قلهشکسته تیحما نی: فاصله بمتقی هدف – 8

افت  لیتر باشد، پتانسشده بزرگ لیتشک یهرقدر الگو نی. بنابرادیدست آه الگو ب نیا یمتیتا هدف ق کرد

 وجود خواهد داشت. یدر نزول احتمال زین یشتریب متیق

 یهاتیدقت کرد تا موقع دیسقف دوقلو ممکن است به نظر ساده و راحت برسد، اما با یالگو صیتشخ گرچه

در  ستیبایسقف دوقلو م یها در الگونکند. قله انیسقف دوقلو است ما را دچار ز یالگو هیکننده که شبگمراه

مقاومت  کیک هستند، ممکن است تنها یبه هم نزد اریها بساز هم فاصله داشته باشند. اگر قله ماهکیحدود 

 .شودن لیتبد یبه نزول یشکل گرفته باشد و روند صعود یموقت

 10کمتر از  آمده باشد. کاهش ترنییدرصد نسبت به سقف پا 10دو قله حداقل  نیکه دره ب دیشو مطمئن

از  دیکه در سقف دوقلو با یاشتباهات نیتراز مهم یکیدر فشار فروش نباشد.  شیافزا درصد ممکن است نشانه

 دییتا ینشده است. همواره برا یالگو قطع لیاست که هنوز تشک یاقدام زودهنگام در زمان د،یآن اجتناب کن

 متقاعدکننده باشد. دیشکست با نیا د؛یبمان تیالگو، منتظر شکست حما

 :دیریدو قانون را در نظر بگ نیا دیتوانیاز افراد م یاز شکست روند، مانند برخ نانیاطم یبرا

درصد از سطح  3 متیکه ق یشکسته شد، تا زمان یتیو هرگاه حما دیریرا در نظر بگ متیدرصد ق 3 :اول

 .دیندان یشکست قطع کینرفته آن شکست را  ترنییپا تیحما

بماند. فراموش  یباق تیسطح حما ریروز در ز 3حداقل  دیبا متیق ت،یاز شکست حما نانیاطم یبرا :دوم

سقف دوقلو هم صادق است،  یاصل در الگو نیخالف آن ثابت شود. ا این کهاست، مگر  انیروند در جر دینکن

 .میریگیدار در نظر مروند را ادامه نیشکسته نشده است، ا تیکه حما یتا زمان نیبنابرا
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 سقف دوقلو )نماد خودرو( مثال

 

 کف دوقلو یالگو

 صیتشخ یو شمع یخط ،یالهیم یاست که معموال نمودارها یصعود یالگو کیکف دوقلو  یبازگشت یالگو

 لیبا هم برابرند تشک بایکه تقر یکه از نام آن مشخص است، الگو از دو دره )کف( متوال همان طور. شودیداده م

نمودار نقطه و  یرو دوقلوکف  یالگو د،یست. در نظر داشته باشا هاآنقله متوسط در وسط  کیشده است و 

 .شودیمحسوب م ینزول یالگو کیرقم کامال متفاوت است و 

 ایمتوسط  رییتغ کیاز  یکف دوقلو معموال عالمت یالگو د،ممکن است استثنا وجود داشته باش که یوجود با

 یاما تا زمان رندینزول شکل بگ ریدر مس توانندیکف دوقلو م یاحتمال یلگوهابلندمدت در روند است. اکثر ا

 نخواهد بود. دییروند مورد تا رییشکسته نشده است، تغ یدیکل تیکه حما

مثال  کیو سپس  میپردازیروند م نیا یریگدر شکل یدیبه نکات کل ه،یقض نیا یسازکمک به شفاف یبرا

 .میآوریم
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قابل توجه و کامال  یروند نزول کی دیبا عتایکف دوقلو، طب یبازگشت یهر الگو یریگشکل یبرا: قبلی روند – 1

کف  یالگو کیرا  یاشکال احتمال دینبا ستیحاکم ن یروند چیه یوقت نیمشخص وجود داشته باشد. بنابرا

 دوقلو دانست.

 کیکف به ظاهر  نیاول ن،یباشد. بنابرا ینقطه روند فعل نیترنییدر پا ستیبامی اول کف: اول( دره) کف – 2

 ادامه دارد. یکه روند نزول رسدیکف اول، به نظر م لیاست و پس از تشک یکف معمول

درصد از کف فاصله دارد.  20تا  10 نیکه معموال ب ردیگیقله شکل م کیکف اول،  لتشکی از بعد: قله – 3

و  زیت یاوقات ظاهر یاست. قله برخ ترنییشده، پالینقطه معموال نسبت به کف تشک نیحجم معامالت در ا

ست ا تقاضا یموقت شیاز افزا نشانکه  کندیتعلل م یدر نزول کم یگاه متیظاهر گردمانند دارد؛ ق زین یگاه

 .کندینزول م متیو سرانجام ق ستیقدرتمند ن یلیتقاضا خ شیافزا نیا یول

 یشده از کف قبل لیتشک تیو با حما ردیگیصورت م کمی حجم با همراه معموال سقف از نزول:  دوم کف – 4

 ت،یبه حما متیپس از واکنش ق یانتظار است اما حت مورد یقبل تیبه حما متی. واکنش قکندیبرخورد م

 نشده است. یکف دوقلو قطع لیهنوز تشک

است که  نیا حیترج. کشدیماه طول م 3تا  1هفته تا  چند نیدو کف متفاوت است و معموال ب نیب یزمان بازه

درصد اختالف  3شدن کف ) تا  لیتشک ترنییپا ایباالتر  یجا برا یخط باشد ول کیدر  قایدو کف دق لیتشک

 ( وجود دارد. ینسبت به کف قبل

معتبر  ینسبت به سقف دوقلو دارد. برا یشتریب تاهمی دوقلو کف در معامالت حجم: دوم کف از بعد – 5

. ابدی شیاز کف دوم در حال صعود است افزا متیکه ق یو حجم معامالت در حال دیفشار خر دیالگو، با نبود

روند  رییتغ یبرا یادیز لیاست که تما نیاست نشانگر ا زیدو گپ ن ای کی یگرفته که داراصعود شتاب کی

 وجود دارد.

الگو  نینشده است و ا دییبه سمت مقاومت، کف دوقلو هنوز تا متیبا حرکت ق یتح: مقاومت شکست – 6

 ( با قدرت شکسته شود.یاز سقف قبل یرو )مقاومت ناش شیکه مقاومت پ شودیم دییتا یزمان
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و احتمال وجود  شودیم لیتبد یاحتمال تیحما کی: مقاومت شکسته شده به تیمقاومت به حما لتبدی – 7

 است. یاز روند صعود یریگورود به سهم و بهره یبرا یاپولبک فرصت دوباره نیوجود دارد. ا زیپولبک ن کی

سهم محسوب  کیاست که هدف تئور یمقاومت شکسته شده تا کف، مقدار نی: فاصله بمتقی هدف – 8

 یشتریب یرشد احتمال زین متیتر باشد، بعد از شکست مقاومت، قالگو بزرگ نیهرقدر ا نی. بنابراشودیم

 خواهد داشت.

. ردیگیاست و در چند روز شکل نم مدتانیم یبازگشت یالگو کیکف دوقلو  یکه الگو دیاست بدان مهم

هفته  4کف حداقل  دو نیوجود دارد اما بهتر است ب زیالگو در چندهفته ن نیا یریگگرچه احتمال شکل

 یاز سقف باق شتریدر کف، ب متی)ق بردیاز سقف زمان م شتریها معموال بکف یریگگذشته باشد. شکل

 دیالگو زمان بده نیبه ا دیست. باا الگو نیاز ا یریگبهره یبرا یدیعنصر کل کیکردن  صبر نیبنابرا (ماندیم

 .دیکن افتیرا در حیصح یهاتا نشانه

 3حداکثر تا  تواندیدرصد باشد. کف دوم نسبت به کف اول م 20تا  10 نیب دیبعد از کف اول با متیق صعود

و  OBV کاتوریاند Chaikin Money Flowحجم مانند  یکاتورهایداشته باشد. اند متیدرصد اختالف ق

به کار  دیفشار خر صیتشخ یبرا تواندی( م Accumulation / Distribution) عیتجمع / توز کاتوریاند

 برده شود.

 کف دوقلو در بورس )نماد خودرو( یالگو مثال
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 سر و شانه سقف یالگو

است. الگو  یروند صعود انیدهنده پاو کامل شدن آن، نشان ردیگیشکل م یروند صعود کیالگو بعد از  نیا

دو سقف در  شود؛یم لیباالتر تشک گریاست که سقف وسط آن )سر( از دو سقف د یدرپیشامل سه سقف پ

 هستند. یمساو بایو تقر برندینام م هاآنکنار سر که به عنوان شانه از 

 دهند. لی)خط گردن( را تشک تیا خط حمات شوندیاز هر سقف به هم وصل م یناش یهاکف

شانه راست و  کیسر،  کیشانه چپ،  کیسر و شانه سقف از  یکه از نام آن مشخص است، الگو همان طور

در الگو شامل حجم معامالت، شکست خطوط، هدف  لیدخ یفاکتورها ری. ساشودیم لیخط گردن تشک کی

 .میپردازیطور جداگانه مه به مقاومت هستند. در ادامه به هر بخش ب تینقش حما رییو تغ یمتیق

الزم است. به عبارت  یروند صعود کیمعتبر سر و شانه سقف، وجود  یالگو کی لی: قبل از تشکقبلی روند – 1

سر و شانه سقف بود. )هر  یالگو صیبه دنبال تشخ دیوجود نداشته باشد، عمال نبا یاگر روند صعود گرید

 ییشده باشد، وجود الگو لیروند تشک کیقبل از آن  ستیبایاست و م نیچن زین گرید یبازگشت یالگو

 (.ستا معنایبدون وجود روند ب یبازگشت

 نیا لی. بعد از تشکشودیم لیروند تشک نقطه نیاست و شانه چپ در باالتر صعودی روند: چپ شانه – 2

 یشده پس از شانه چپ معموال باال لی. کف تشکردیتا شانه چپ کامال شکل بگ دهدینزول رخ م کیسقف، 

 ادامه دارد. یکه روند صعود رسدیبه نظر م نیاست و چن یخط روند صعود

. دهدیم لیو سر را تشک کندیعبور م زین یاز قله قبل شود،یشروع م متیق شافزای چپ شانه کف از: سر – 3

کف معموال خط روند را  نیکه نقطه دوم خط گردن است. ا ردیگیشکل م زیسقف، کف دوم ن نیبعد از ا

 .کندیروند را صادر م انیو اخطار پا شکندیم
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 تواندینم یول کندیمجددا به سمت باال حرکت م متینقطه دوم خط گردن، ق لتشکی از بعد: راست شانه – 4

الگو به  نیکه در ا دهدیشکل م یگریبه سقف شانه چپ( قله د کی)نزد ترنییپا یبرسد و کم یبه سقف قبل

 شانه راست معروف است.

از شانه راست، شکست خط گردن را در  متیصورت متقارن باشند و نزول قه است که دو شانه ب نیا حیترج

 داشته باشد. یپ

 نیینشانگر نقطه پا 1. نقطه ردیگیشکل م 2و  1 ینپایی نقطه دو کردن وصل از گردن خط: گردن خط – 5

 سر و شروع شانه راست است. انیدهنده پانشان زین 2شانه چپ و آغازگر سر، و نقطه 

کامال  این که ایداشته باشد  یصعود ای ینزول بیش تواندیخط گردن م ن،ییدو نقطه پا نیبه رابطه ب بسته

خط گردن با  کی گذارد؛یسر و شانه سقف اثر م یبودن الگو یدرجه نزول یخط گردن رو بیشود. ش یافق

 است. ترینزول ییدهنده الگونشان ،ینزول بیش

 در خط گردن رسم شده مشاهده کرد. توانیرا م نیینقطه پا 2از  شیاوقات ب یگاه

 یالگو باز نیا دییدر تا یسروشانه سقف، حجم معامالت نقش مهم یالگو لیتشک نحی در: معامالت حجم – 6

به  ای( OBV ای Chaikin Money Flow)مثال  کاتوریاند کی قیاز طر توانی. حجم معامالت را مکنندیم

 لی( حجم معامالت در طول تشکشهیو نه هم) آلدهی. در حالت اکرد یسطوح حجم بررس یبا بررس یسادگ

سر که به عنوان  لی. کاهش حجم در زمان تشکشودیم لیباشد که سر تشک یاز زمان شتریب دیشانه چپ با

که  شودیصادر م یزمان ی. اخطار بعددرویشکست روند به شمار م یاخطار برا کیاست،  دیسقف جد کی

 .ابدییم شیاز سر افزا متیحجم معامالت در زمان کاهش ق

از سقف شانه  متیحجم معامالت را در زمان کاهش ق شیاست که افزا یالگو زمان نیا گرید دییتا نیهمچن

 .میسمت راست، شاهد باش
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سر و شانه سقف هنوز  یخط گردن شکسته نشده است، الگو تیکه حما زمانی تا: گردن خط شکست – 7

قاطعانه  یصورته ب دیشکست خط گردن با آلدهینشده است. در حالت ا لیتبد یبه نزول زیکامال نشده و روند ن

 ( رخ دهد.ادیز ی)با حجم

 ی. گاهشودیم لیمعموال به خط مقاومت تبد شود،یشکسته م تیحما ی: وقتبه مقاومت تیحما لتبدی – 8

 دهدیگران مشانس فروش به معامله کی( و زندی)پولبک م گرددیشکسته شده بر م تیبه حما متیاوقات ق

 تا از بازار خارج شوند.

خط  نیمحاسبه فاصله ب قیاز طر متیکاهش ق زانیخط گردن، م تی: پس از شکست حمامتقی هدف – 9

 متیتا هدف ق شودیمحاسبه م نییخط گردن تا پا ریفاصله از ز نی. ادیآیم به دستگردن و سقف سر 

 یبرا زیرا ن گریموارد د دیشده دانست و با زدهنیتخم متیق کی ستیبایرا م یمتیمشخص گردد. هر هدف ق

 ،یقبل تیشامل سطح حما توانیرا م یمتیدر هدف ق لیدخ یفاکتورها ریتارگت در نظر داشت. سا صیتشخ

 متحرک بلندمدت دانست. نیانگیو م یاصالح یبوناچیف

 ادی. مهم است که به رندیگیاست که شکل م یبازگشت یالگوها نیتراز متداول یکیسر و شانه سقف  یالگو

نزول بزرگ در انتظار  کیشود  دییو اگر الگو تا شودیم لیتشک یروند صعود کیالگو بعد از  نیا دیداشته باش

 خواهد بود. متیق

 سر و شانه سقف یالگو مثال
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 سر و شانه کف یالگو

معتبر بودن، به مقدار  یالگو برا نیدارد اما ا یادیز یهاسروشانه سقف شباهت یسر و شانه کف با الگو یالگو

روند  کیسر و شانه کف بعد از  ،یبزرگ بازگشت یالگو کیحجم معامالت وابسته است. به عنوان  یرو یادیز

)سر(  یدره است و دره وسط ای. الگو شامل سه کف شودیم یروند به صعود رییو باعث تغ ردیگیشکل م ینزول

 شوندیم دهیآن که به عنوان دره )شانه( سمت راست و شانه سمت چپ نام یدره و دو دره کنار نیترقیعم

 دارند. یعمق کمتر

که به  ییهستند. با اتصال برخوردها کسانیالگو در ارتقاع و عرض  نیدو دره در ا ایدو شانه  آلدهیحالت ا در

 .ردیگیاند خط گردن شکل ممحدوده مقاومت ایعنوان سطح 

 متیبالعکس هستند. نقش ق یهم ول هیشب بایسر و شانه سقف و سر و شانه کف تقر یدر الگوها متیق حرکات

 یحجم در زمان شکست خط گردن در الگو شیست. گرچه افزاا دو الگو نیسر و شانه کف، تفاوت ا یدر الگو

الگو  دییتا یمورد برا نیسر و شانه کف، ا یدر الگو یالگوست ول دییتا یبرا یقو اینشانهسر و شانه سقف 

و  میپردازیجداگانه م به طورسر و شانه کف  یمختلف الگو یهااست. در ادامه به بخش یاتیکامال الزم و ح

 .میدهیالگو را نشان م نیمثال ا کیسپس در 

 ینزول یروند دیسر و شانه کف، ابتدا با یالگو کیبودن  یبرا ،یبازگشت ی: مانند همه روندهاقبلی روند – 1

 معتبر سر و شانه کف را داشت. یالگو کی لیانتظار تشک دینبا ،یقبل یروند نزول کیوجود داشته باشد. بدون 

در روند  نییکف پا کیکه  دهدیدره شکل م کیشانه سمت چپ  ،یروند نزول نحی در: چپ شانه – 2

 کیدره،  نیا لیبدون مشکل در حال ادامه است. بعد از تشک یروند نزول رسدیو به نظر م شودیمحسوب م

 .کندیشانه چپ را کامل م مت،یق شیافزا

 ابد؛ییادامه م زین یاز کف قبل ترنییو تا پا دهدینزول رخ م کیو مقاومت شانه چپ،  باالیی نقطه از: سر – 3

 متیق شیافزا کیکف،  نیا لیالگو است. بعد از تشک نقطه الگو و به عنوان سر وارونه نیترنیینقطه پا نیا
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 یاوقات خط روند نزول یگاه نجای. در اشودیو سر کامل م دهدیمتعاقبا نقطه دوم خط گردن را شکل م

 .رودیسوال م ریز یدار بودن روند نزولو ادامه شودیشکسته م

کف  نی. اکندیشانه راست م لیسر )خط گردن( شروع به نزول و تشک ییباال از نقطه متقی: راست شانه – 4

چه  . گرردیگیقرار م یافق یداده و معموال با کف شانه چپ در خط لیاست که سر تشک یباالتر از کف شهیهم

تر باشند. تر و نازکپهن ایباالتر  تر،نییپا توانندیها مشانه یباشد، گاه یاست که خط گردن افق نیا حیترج

 کند،یاز کف شانه راست حرکت کرده و خط گردن )مقاومت( را به سمت باال قطع م متیق این کهپس از 

 .شودیم لیسروشانه کف تکم یالگو

در  1. نقطه شودیالگو نشان مشخص م نیا یباال 2و  1 یخط از وصل کردن دو نقطه نای: گردن خط – 5

 2 نیا نیسر و شروع شانه راست است. بسته به رابطه ب انیپا 2شانه چپ و شروع سر، و نقطه  یواقع انتها

خط گردن، مشخص  بیباشد. ش یصعود ایو  ینزول بیش یدارا ای یافق تواندیخط گردن م ،یینقطه باال

نسبت به خط  یتریقو یصعود یالگو ،یصعود بیخط گردن با ش کیست: ا بودن الگو یصعود زانیکننده م

 است. ینزول ایگردن صاف 

. بدون وجود کندیم فایرا ا یمهم اریسر و شانه کف، حجم معامالت نقش بس الگوی در: معامالت حجم – 6

مانند  ییکاتورهایتوسط اند تواندی. حجم مشودینگاه م دیتردحجم مناسب، به شکست خطوط همواره با 

OBV  ایو Chaikin Money Flow ردیقرار گ یبا مشاهده سطوح حجم مورد بررس ای. 

نسبت به نصف دوم برخوردار است.  یکمتر تینصف اول الگو از اهم لتشکی زمان در معامالت حجم :اول نکته

است. فشار  ادیفشار فروش معموال ز نیشانه چپ، حجم معامالت و همچن لیتشک یبرا متیدر زمان افت ق

باشد. بعد از  ادیز اریسدهد ب لیدر حال نزول است تا کف سر را تشک متیکه ق یزمان تواندیم یفروش حت

 را مشاهده کرد. ندهیدر آ یحجم آت شیمشاهده شود تا افزا دیحجم با یبعد یکف سر، الگوها

نقطه دوم خط  این که. بعد از دیدر حجم معامالت باش شیشاهد افزا ستیبامی سر، کف از بعد :دوم نکته

 با حجم کم همراه باشد. ستیبایدهنده شانه راست، م لیتشک یشد، خط نزول لیگردن تشک
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بمانند.  یقدرتمند باق دیبا OBVو  CMFمانند  ییکاتورهایاند شود،یپولبک که به خط گردن زده م در

از کف شانه راست به سمت خط گردن حرکت  متیاست که ق یحجم معامالت زمان یلحظه برا نیمهمتر

حرکت به سمت خط گردن با حجم  نیدر ح متیشکست معتبر الزم است ق کی یرا بشکند. برا تا آن کندیم

 .ردیبوده و شکست خط با قدرت صورت بگ ادیز

کامال نقض  یکه خط گردن شکسته نشود و روند نزول یسروشانه کف تا زمان الگوی: گردن خط شکست – 7

است که مقاومت خط گردن همراه با  دییالگو مورد تا یکه گفته شد، زمان همان طور. شودینم دیینشود تا

 معامالت شکسته شود. یحجم باال

 لیدتب تیمقاومت خط گردن شکسته شد، اغلب اوقات به حما این که: پس از تیمقاومت به حما لتبدی – 8

فراهم شده  گرید دیفرصت خر کیهنگام  نیدر ا زند،یپولبک به خط گردن م کی متیق یو گاه شودیم

 ن استفاده کرد.از آ توانیاست و م

معادل  ندهیآ یمتیهدف ق کند،ی: بعد از شکست خط گردن که به عنوان مقاومت عمل میمتقی هدف – 9

اضافه  متیفاصله از خط گردن شکسته شده به سمت باال به ق نیکف سر و خط گردن خواهد بود. ا نیفاصله ب

 .دیآیدست مه ب یمتیو هدف ق شودیم

. در نظر شوندیم دهید ادیهستند که در بازار به تعداد ز ییکف مانند سروشانه سقف از الگوها یهاشانه و سر

بزرگ در  رییتغ کیشود  لیتکم یو وقت ردیگیالگو شکل م نیا یروند نزول کیکه فقط بعد از  دیداشته باش

 دارد. یروند در پ
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 سر و شانه کف یالگو مثال

 

 (Falling Wedge) یکنج نزول یالگو

موضوع  نیهستند و ا یتوقف موقت در روند فعل کیاز  اینشانهاند، شناخته شده زیوج ن یکه با نام الگو هاکنج

کنج  یالگو دارند. دیبه کدام سمت خواهد رفت ترد متیق این کهگران در مورد که معامله رساندیرا م

. شکل دیریبا هدفش اشتباه نگ آن رانام  نیبنابرا شود؛ی( محسوب مbullish) یصعود یالگو کی روندهنییپا

 دیآیم نییکه به پا همین طورو  گرددیپهن آغاز م یصورته از باال ب ،یاست که در روند نزول یصورته آن ب

 است. نییآن به سمت پا بیکه ش کندیم جادیمانند ا یشکل مخروط کی متیحرکات ق نی. اشودیم ترکیبار

 یجا زیدهنده نادامه یدر دسته الگوها تواندیباشد، م یصعود یالگو کی تواندیم این کهاز  ریالگو غ نیا

بعد از شکسته شدن  یول شودیم لیمتما نییالگو برخالف روند غالب به سمت پا بیهنگام، ش نی. در اردیگ

( Falling Wedge) روندهنییپا کنج یکه الگو دی. در نظر داشته باشابدییادامه م یخط مقاومت، روند صعود

محسوب  یصعود یالگو کی ،یروند صعود کیشود و چه در ادامه  لیتشک یروند نزول کی انیچه در پا

 .شودیم

روند داشته  ریی( از نوع تغFalling Wedge) روندهنییمعتبر کنج پا یالگو کی این که ی: براقبلی روند – 1

 یروند نزول کیبعد از  روندهنییکنج پا آل،دهیوجود داشته باشد. در حالت ا یروند قبل کیالزم است که  میباش
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 لیماهه تشک 6تا  3 یه زمانزمعموال در با و. الگکندیرا مشخص م یینها ینییو نقطه پا ردیگیبزرگ شکل م

 باشد. دهیماه به طول کش 3حداقل  ستیبایآن م یقبل یو روند نزول شودیم

الزم است و هر برخورد  ییبرخورد به خط مقاومت باال 3 حایبرخورد و ترج 2: حداقل باالیی مقاومت خط – 2

 باشد. یاز سطح مقاومت قبل ترنییپا دیبه مقاومت با

 ازین تیبه خط حما زیبرخورد ن 3 حایبرخورد و ترج 2معتبر بودن الگو، حداقل  ی: برانییپا تحمای خط – 3

 باشد. یاز قبل ترنییپا ستیبایاست. هر برخورد م

به هم  ینییپا تیو خط حما ییاست، خط مقاومت باال دنش لیکه الگو در حال تکم طور نهمی: انقباض – 4

نفوذ به سمت  نیاما ا رندیگیقبل شکل م یهااز کف ترنییدر نمودار همچنان پا ینیی. نقاط پاشوندیم کینزد

فشار فروش هستند و خطوط  اهشدهنده کتر نشانعمقکم یها. کفشودیتر معمقرفته کمرفته ن،ییپا

 .رندیگیشکل م یینسبت به خط مقاومت باال یکمتر ینزول بیبا ش ترنییپا یتیحما

که خط مقاومت با قدرت شکسته نشده صادر  یتا زمان متیشدن ق یصعود دتایی: مقاومت شکست – 5

. دینشکسته است منتظر بمان زیتر را نسطح مقاومت قبل متیق که یتا زمان کندیحکم م اطی. احتشودینم

به  دیجد تیحما طآزمودن خ یبرا زیپولبک ن کیاوقات در نمودار،  یمقاومت شکسته شد، گاه این کهبعد از 

 .دیآیوجود م

است. بدون  یعنصر ضرور کی یکنج نزول یمعتبر بودن الگو برای معامالت حجم فاکتور: معامالت حجم – 6

 دارد. یادیز یریپذبیشده است آس لیتبد تیحجم معامالت، مقاومت شکسته شده که حاال به حما شیافزا

 یی( از الگوهاfalling wedge) روندهنییپا ( و کنجrising wedgesکنج باالرونده )  یدو الگو یکل طوره ب

)در  رندیگیشکل م ترنییپا یهاها و کفسقف که یشان مشکل است. زمانمعتبربودن ییهستند که شناسا

کاهش  صیتشخ یرونده برانییاست. کنج پا یسهم همچنان در روند نزول رسدی( به نظر مروندهنییکنج پا

 کنند. ییروند را شناسا رییاخطار تغ کالیتکن لگرانیتحل کندیماست و کمک  یدر شتاب روند نزول
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که مقاومت شکسته نشده است تقاضا بر  یباشد، تا زمان افتهیفشار فروش ممکن است کاهش  که یوجود با

 ریو سا دیشکست باش کیمنتظر  ستیبایم کیکالس یطور که در اکثر الگوها . همانکندیعرضه غلبه نم

 .دیبکار ببر هاگنالیس دییتا یرا برا کالیتکن لیتحل یابزارها

 رونده نییکنج پا یالگو مثال

 

 (Rising Wedgeرونده ) کنج باال یالگو

که با عرض پهن و  شودیمحسوب م ینزول یالگو کی یاست ول یصعود بیش یالگو با دو خط دارا نیا

. در نظر شودیدو خط آن کمتر م نیفاصله ب رودیکه به باال م همین طورشروع شده و  نییتر در پاگسترده

 .ردیگیقرار م زیدار نادامه یالگو در دسته الگوها نیکه ا دیداشته باش

 نیخواهد بود اما ا یصعود بیش یهمچنان دارا« کنج باال رونده یالگو»دهنده، ادامه یالگو کیعنوان  به

 یدارا زیروند ن رییتغ یکنج باال رونده به عنوان الگو ی. )الگوردیگیغالب شکل م یبرخالف روند نزول بیش

)  ینزول یالگو کیالگو، کنج باال رونده  نیبودن ا یبازگشت ایدهنده از ادامه نظر صرف است( یصعود بیش

bearishشودی( محسوب م. 

از آن  روند قبل کی ستیبایشود، م دییروند تا رییتغ یالگو به عنوان الگو نیا این که: جهت قبلی روند – 1

از  اینشانهبه عنوان  تواندیو م ردیگیماهه شکل م 6تا  3 یاوجود داشته باشد. کنج باال رونده معموال در بازه

 در نظر گرفته شود. مدتانیم ایبلندمدت  یبازگشت روند
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نقطه( به هم وصل شده الزم است تا خط مقاومت  3 آلدهای حالت در) نقطه 2 حداقل: باال مقاومت خط – 2

 باالتر باشد. اشیاز قله قبل ستیبایرسم شود. هر نقطه م ییباال

 تینقطه( به هم وصل شده الزم است تا خط حما 3 آلدهینقطه )در حالت ا 2: حداقل نییپا تحمای خط – 3

 .ردیشکل بگ یباالتر از کف قبل دیبا یتیرسم شود. هر نقطه حما نییپا

است به هم  یشرویکه الگو در حال پ طور نیالگو هم ینییپا تحمای خط و باال مقاومت خط: انقباض – 4

دار در ادامه شودیتر شده و باعث مرفته کوتاهرفته تیبعد از برخورد به حما متی. حرکت قشوندیم کینزد

 تیخط حما بیمتناسب با ش تواندیخط مقاومت باال نم گری. از طرف ددیشبهه به وجود آ مت،یق یبودن رال

 ست.ا هاعرضه شینشانگر افزا دادیرو نیو ا ردیشکل بگ

با قدرت شکسته  تیمعتبر است که خط حما یفقط زمان متیالگو و نزول ق نیا دیی: تاتحمای شکست – 5

صبر  زین یبعد تیمعقوالنه است تا زمان شکسته شدن حما ،یمعامالت میالگو و اتخاذ تصم دییتا یشود. برا

و مجدد  ردیگیم لشک متیالعمل از سمت قعکس کیاوقات  یشکسته شد، گاه تیحما این که. پس از میکن

و پس از لمس آن، مجدد به نزول  کندیبه مقاومت شده حرکت م لیکه حاال تبد تیبه سمت خط حما متیق

 .دهدیادامه م

و الگو تکامل  شودیحجم معامالت کم م مت،یالگو، در زمان رشد ق نیا آلدهای حالت در: معامالت حجم – 6

 است. متیکنج باال رونده و نزول ق یبر الگو یدییتا ت،یشکست حما هی. رشد حجم معامالت در ناحابدییم

و  لیاست. در زمان تشک مشکل روندهنییکنج پا یمانند الگو زیکنج باال رونده معتبر ن یالگو کی صیتشخ

ها و سقف جادیملموس است. البته ا یبعد یهادر سقف یدر روند صعود متیالگو، کاهش شتاب ق نیا تیتثب

است که فشار فروش  نیا هندهدنشان تیاما شکست حما دهدینشان م یباالتر همچنان روند را صعود یهاکف

 .میباش ترنییپا یهامتیمنتظر ق دیبا یغلبه کرده و به احتمال قو دیسرانجام بر خر

 یابزارها ریاز سا دیوجود ندارد و با متیهدف ق صیتشخ یبرا یروش چیکنج باال رونده، ه یالگو لیاز تکم پس

 استفاده کرد. یاحتمال متیق ینیبشیپ یبرا کالیتکن
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 مثال الگوی کنج باال رونده

 

 و پرچم مثلث لیپرچم مستط یالگو

روند قبل از ادامه  تیدهنده تثبالگو نشان نیدهنده روند است. امدت ادامهکوتاه یالگوها پرچم از جمله یالگو

با حجم معامالت باال رخ  نیافت سنگ ایشارپ  متیق شیافزا کیپرچم  یروند خواهد بود. معموال قبل از الگو

 .کندیروند را مشخص م کی انهیو م دهدیم

 لیپرچم مستط یالگو نمونه
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 پرچم مثلث یالگو نمونه

 

روند وجود داشته باشد. قبل  کی دیادامه دهنده روند، ابتدا با یالگو کی یجستجو برای: شارپ حرکت – 1

 یگپ( رو کیاوقات با  یو گاه) نینزول با حجم سنگ کی ای یشارپ یحرکت صعود کیپرچم،  یاز الگو

 پرچم خواهد بود. هیمعموال نشانگر پا متیحرکت ق نی. ادهدیم

 ی. صعود شارپندیگویپرچم م لهیپرچم را م نییپا ایمقاومت تا باال  ای تیحما نیاول نیپرچم: فاصله ب لهمی – 2

منطقه  کی ایخط روند  ستیبایم دهدیپرچم را شکل م لهی( که میدر هنگام روند نزول دینزول شد ای) متیق

پرچم  لهیم ابدییپرچم گسترش م یباالشکست شده به سمت  هیکه از ناح یو مقاومت را بشکند. خط تیحما

 .دهدیرا شکل م

 یصعود یاست. اگر روند قبل یآن برخالف روند قبل بیکوچک است که ش لیمستط کی: لمستطی پرچم – 3

به سمت  ستیبایم لیمستط بیاست، ش یو اگر روند نزول نییبه سمت پا ستیبایم لیمستط بیاست، ش

 ت کند.دو خط حرک نیدر ب ستا یکاف متیق رندیگیشکل م یها در زمان کوتاهپرچم باال باشد. چون
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و  کندیم دایهمانند مخروط پ یو شکل شودیمثلث متقارن است که با پهنا شروع م کی: گوشسه پرچم – 4

خطوط روند  هاآنوجود ندارد تا بتوان از  یمشخص نییاوقات نقاط باال و پا یاست. گاه یآن معموال خنث بیش

 باشد. را در برداشته متیحرکات ق دیرا رسم کرد و خطوط روند همگرا با

 1 یمدت هستند که در بازه زمانکوتاه ییالگوها یکل به طورو مثلث  لیپرچم مستط الگوی: زمان مدت – 5

 8را در بازه  از افراد، الگو یوجود دارد و برخ یبازه زمان یرو یینظرها. اختالفرندیگیهفته شکل م 12تا 

سن  ی. وقتشوندیهفته مشخص م 4تا  1 نیب یاالگوها در بازه نیا آل،دهی. در حالت ادانندیمعتبر م یاهفته

با سن  یپرچم مثلث یدانست. الگو لیمستط یالگو کی آن را دیبرسد، با هفته 12از  شیپرچم به ب یالگو

هفته  12تا  8 نیکه ب ییبه عنوان مثال مثلث متقارن در نظر گرفت. در اعتبار الگوها دیبا زیهفته ن 12از  شیب

 خواهد داشت. ودشک و شبهه وج شودیم لیتکم

 یمقاومت در باال هیپرچم مثلث و شکست ناح ای لیپرچم مستط لیبا تشک ،یروند صعود کی در: شکست – 6

حاکم است و  ینزول یروند یوقت گری. از طرف دشودیصادر م یدار بودن روند قبلادامه یقطع گنالیالگو، س

 خواهد بود. یدار بودن روند نزولادامه یقطع گنالیالگو، س ریدر ز تیشکست حما رد،یگیپرچم شکل م یالگو

داشته باشد.  شیپرچم افزا لهیبه سمت م متیدر زمان حرکت ق ستیبامی معامالت حجم: معامالت حجم – 7

( به الگو اعتبار یمقاومت )در روند صعود ای( و ی)در روند نزول تیدر زمان شکست حما نیحجم معامالت سنگ

 .کندیم دیدار بودن روند را تشدو احتمال ادامه بخشدیم

 یبیمقاومت شکسته شده اضافه شود تا هدف تقر ایو  تیبه حما تواندیپرچم م لهی: طول ممتقی اهداف – 8

 .شودمشخص  متیق

آسان  دینبا هاآن ییمتداول هستند، دستورالعمل شناسا ییالگوها لیپرچم مثلث و مستط یالگو که یوجود با

. رندیگیشکل م ینزول شارپ ایصعود  کیبعد از  لیپرچم مثلث و مستط یالگوها دیگرفته شود. مهم است بدان

 یادیز سکیبا ر طیشرا نیدر ا هو معامل رودیسوال م ریالگوها ز نیاعتبار ا مت،یق یحرکت شارپ کیبدون 
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 صیتشخ یبرا متیو ادامه حرکت ق متیق تیتثب ه،یهمراه خواهد بود. به حجم معامالت در زمان حرکت اول

 .دیاعتبار الگو توجه کن

 مثلث متقارن یالگو

دار شکل ادامه یالگو کیروند و به عنوان  کی انهیمشهور است معموال در م زیمثلث متقارن که به فنر ن یالگو

و  شوندینقاط به هم متصل م نیا یاست. وقت ترنییو دو کف پا ترنییدو قله پا ی. الگو حداقل داراردیگیم

 کیبه شکل  دیتوانی. شما مدیآیوجود م هکم مثلث متقارن بو کم شوندیم کیبه هم نزد ابندییگسترش م

 .شودیتر مرفته کوچککه در ابتدا پهن است و سپس رفته دیو نگاه کنکنج منقبض شونده به الگ

الگو  نیمواقع ا شتریاما ب کند،یرا مشخص م یمهم یوجود دارد که مثلث متقارن نقاط بازگشت یموارد گرچه

(، یدهنده باشد و چه بازگشتالگو، )چه ادامه نیکننده ادامه روند است. بدون در نظر گرفتن ذات امشخص

 شود. نییتع تواندیمقاومت م ای تیتنها در صورت وقوع شکست حما متیق یحرکت بعد ریمس

 مثلث متقارن یالگو نمونه

 

حداقل  ستیبایوجود داشته باشد. روند م دیروند مشخص با کیدهنده، ادامه یالگو کیوجود  برای: روند – 1

 تیدوره تثب کی دیبا ابد،یمقاومت رخ دهد و روند ادامه  ای تیشکست حما این کهچندماه عمر داشته و قبل از 

 .ردیدر مثلث متقارن شکل بگ یمتیق
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 کیخط روند الزم است تا  2و  ردینمودار الزم است تا خط روند شکل گ روی نقطه 4 حداقل: نقطه چهار – 2

. قله میازمندینقطه ن 4مثلث متقارن، به  یوجود الگو یشروع بررس ی، برارو نی. از امیمثلث متقارن داشته باش

باالتر از  ستیبایکف م نیداشته باشد. دوم ینزول بیش دیبا ییاز قله اول بوده و خط باال ترنییپا دیدوم با

 6قبل از وقوع شکست، الگو با  آل،دهی. در حالت اردیشکل گ یصعود بیبا ش ینییکف بوده و خط پا نیاول

 قطه در هر طرف(ن 3) .ردیگینقطه شکل م

تر شدن محدوده معامالت، حجم معامالت مثلث متقارن و تنگ یگسترش الگو نحی در: معامالت حجم – 3

 متیق تیتثب هیتنگ شدن ناح ایمانند آرامش قبل از طوفان و  هیقض نی. اکندشروع به کاهش  ستیبایم

 مقاومت است. ای تیشکست حما یبرا

که مدت زمان  ی. در صورتابدیچندهفته گسترش  ایچندماه  یدر ط تواندمی متقارن مثلث: زمان مدت – 4

الگو حدود  لیپرچم دانست. معموال، مدت زمان تکم یالگو آن را ستیبایهفته باشد، م 3الگو کمتر از  لیتشک

 ماه است. 3

ن الگو الگو است. مدت زما یریگشکل ریمس 3/4تا  مهیاز ن آلدهیشکست: نقطه شکست ا میفر متای – 5

الگو نابهنگام و  ییابتدا مهیدر نظر گرفته شود. شکست قبل از ن نییخط روند پا یاز اوج الگو تا ابتدا تواندیم

 خواهد بود. تیاهمو کم زیبه نوک الگو ناچ کیشکست نزد

شود که شکست اتفاق افتاده  دهیسنج یزمان تواندیشکست خط روند تنها م ندهیآ ریشکست: مس رمسی – 6

دهنده در جهت روند بلندمدت درون الگو ادامه یالگو کیاگر فرض شکست  یاست. حت یهیباشد که البته بد

 خطرناک است. متیشکست ق ریحدس زدن مس یتالش برا م،یریرا در نظر بگ

بسته شدن سهم توجه  متیبه ق ستیبایم م،یشکست را معتبر بدان کی این که یشکست: برا دتایی – 7

روز در آن طرف خط روند را  3 یط متیماندن ق یباق ای متیق یدرصد 3گران نفوذ معامله یداشت. برخ

ش حجم معامالت یهمراه با افزا دی. شکست )مخصوصا در شکست مقاومت( بادانندیمعتبر بودن شکست م لیدل

 همراه باشد.
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. شودیم لیتبد یمقاومت احتمال ای تیحما کی( نوک الگو به نییپا ای باال) شکست از بعد: نوک به بازگشت – 8

 متیشکست ق ری( و سپس در مسزندی)پولبک م گرددیشکست بازم هیناح ایبه راس الگو  متیاوقات ق یبرخ

 .دهدیبه حرکت ادامه م

اندازه حرکت بعد از شکست وجود دارد. روش اول، محاسبه فاصله  نیتخم ی: دو روش برایمتقی هدف – 9

خط روند  کی دنیمقدار به نقطه شکست است. روش دوم، کش نیدو اضالع متقارن مثلث و اضافه کردن ا نیب

خط  نیبه ا جهخواهد بود و با تو کسانیآن با جهت شکست  بیالگوست که ش یبا خط روند اصل یمواز

 داد. صیرا تشخ یهدف احتمال توانیم

. شوندیمنجر به بازگشت روند م هاآن ریدهنده هستند و سامثلث متقارن ادامه یدرصد از الگوها 75 حدود

وجود  هاآننامعتبر در  یهامشکل باشد، چون اغلب شکست تواندیم یبازگشت یالگوها یو بررس صیتشخ

 دییتا یبرا ییهایبررس ،و حجم معامالت متیها، تحرکات پرشتاب قگپ یبا بررس ستیبایم نیدارد. بنابرا

 .ردیمعتبر بودن شکست انجام گ

 یمثلث صعود یالگو

. شودیدار محسوب مادامه ییو الگو دیریگیشکل م یروند صعود کی نیمعموال در ح یمثلث صعود یالگو

 کندیعمل م یبازگشت ییبه عنوان الگو یروند نزول کی یدر انتها یهست که مثلث صعود زین یالبته موارد

 ای ین الگو در روند نزولیا این کهنظر از  . صرفشودیدار محسوب مادامه یالگو کی شتریالگو ب نیا یول

 است. یصعود ییالگو رد،یشکل گ یصعود

 ای. دو نامندیم زی( نright-angle triangle) هیزاو را مثلث راست یالگو، مثلث صعود نیخاطر شکل ا به

روند  کیدر  زیچند دره ن ایو وصل کردن کف دو  دهندیرا در باال شکل م یخط افق کی یچند سقف مساو

 .شودیم انینمودار نما یشکل مثلث رو بیترت نیه ا. بسازدیم یهمگرا با خط افق یخط ،یصعود
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 یمثلث صعود یالگو نمونه

 

است. گرچه مثلث  یروند قبل کیوجود  ازمندیالگو ن نیدار، اادامه ییمعتبر بودن به عنوان الگو برای: روند – 1

 .ستیالگو ن یریگبودن شکل رومندین یبه مهم یطول و مدت روند فعل یاست ول یصعود یالگو کی یصعود

ها قله ستین یازیباال رسم شود. ن یاست تا خط افق ازیهم ن یمساو بایسقف تقر 2باال: حداقل  افقی خط – 2

 وجود داشته باشد. دیبا هاآن یهادوقله و دره نیفاصله ب یاز لحاظ ارتفاع کامال باهم برابر باشند. کم

 نیالگو را بتوان رسم کرد. ا نییپا ی: حداقل دو کف الزم است تا خط روند صعودنییپا صعودی روند خط – 3

 ای یها مساواز کف یکیهم باشند. اگر  فاصله مناسب از یو دارا یهرکدام باالتر از قبل ستیبایم نییسطوح پا

 حالت الگو معتبر نخواهد بود. نیباشد، در ا یکمتر از کف قبل

 1شد. )متوسط حدود ماه طول بک هفته تا چند از چند تواندیالگو م یریگشکل زمانی دوره: زمان مدت – 4

 ماه است( 3تا 

 یباال هیکه شکست ناح ی. زمانشودیکم م زیحجم ن ابدییکه الگو توسعه م همین طور: معامالت حجم – 5

 .ستیالزم ن شهیهم طیشرا نی. البته وجود اابدی شیافزا باره کیحجم به  ستیبایم دهدیالگو رخ م

به  لیشکسته شده تبد یهاتیاست که حما نیا کالیتکن لیتحل هیاز اصول اول یکی: شکست به بازگشت – 6

. شودیم لیتبد تیمثلث شکسته شد، به حما یباال یخط افق زمانی که نبنابرای ٫و بالعکس شوندیمقاومت م
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را  یمت دوباره روند صعودی)پولبک( و ق افتدیاتفاق م تیسطح حما نیبه ا متیبازگشت ق کیاوقات  یگاه

 .ردیگیم شیدر پ

آورده و  به دستنقطه را  نیتردو ضلع مثلث در پهن نیشکست اتفاق افتاد، فاصله ب ی: وقتمتقی هدف – 7

 .دیدست آه ب متیتا هدف ق میکنیشکست( به باال محاسبه م هی)ناح یخط افق یاز باال

و تا  ستین نگونهیمثلث متقارن ا یالگو یاست ول یکامال صعود ییالگو یمثلث متقارن، مثلث صعود برخالف

 صیتشخ متیق ریدارد. بعد از شکست مثلث متقارن است که مس یخنث یحاصل نشده، حالت یکه شکست یزمان

 کیبه باالتر از  متیقحد است که از رشد  ازشیعرضه ب انگریب یخط افق ،ی. در مثلث صعودشودیداده م

ثبت  متیسفارش با حجم باال در سقف ق کیاست که  نیمانند ا طیشرا نی. اکندیم یریسطح خاص جلوگ

بتواند باالتر از  متیکنند و ق یداریسفارش را خر نیحجم ا دارانیتا خر کشدیها طول مها و ماهشده و هفته

رفته باالتر شکل ها رفتهرود، کف شتریب یسطح مشخص از تواندینم متیق کهیالگو با وجود نیآن برسد. در ا

را نشان  متیالگو به رشد ق لیو تما دارانیقدرت خر شیباالتر هستند که افزا یهاکف نیو هم ردیگیم

 .دهندیم

 یمثلث نزول یالگو

شکل  یروند نزول کیدهنده در ادامه یالگو کیاست که معموال به عنوان  یکاهش یالگو کی ینزول مثلث

اغلب اوقات  یول شودیظاهر م یروند صعود یدر انتها یبازگشت یالگو به عنوان الگو نیا ی. در مواقعردیگیم

مشخص شود  یبازگشت یالگو کی انالگو به عنو نیا این کهنظر از  دهنده است. صرفادامه ییالگو، الگو نیا

 را داشت. متیانتظار نزول ق دیاست که پس از آن با ییدهنده، در هرحال الگوادامه ای

 ایاز دو که  مندنایم زی( نright-angle triangle) هیزاو-الگو را مثلث راست نیا اشیخاطر شکل ظاهر به

خط  کی زین شوندیتر مچند قله که رفته رفته کوتاه ای. دو سازندیم یخط افق کیشده که  لیچند کف تشک

 ییبه سمت خط افق همگرا ابدییامتداد م یخط روند نزول نیکه ا همین طورو  دهندیم لیرا تشک یروند نزول
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. ردیگیبه سمت باال رسم شود، مثلث شکل م یخط افق یاز ابتدا یخط عمود کیکه  ی. در صورتکندیم دایپ

 .میپردازیم ینزول یالگو نیا اتییجز یدر ادامه به بررس

 یمثلث نزول یالگو نمونه

 

وجود داشته باشد. گرچه مثلث  یروند قبل ستیبایم میدار داشته باشادامه ییالگو این که ی: براقبلی روند – 1

 .ستیالگو چندان مهم ن نیاست اما طول و مدت روند قبل از ا یکاهش یالگو کیقطعا  ینزول

رسم  کندیرا به هم وصل م هاتیکه حما نییپا ی: حداقل دو کف الزم است تا خط افقنییپا افقی خط – 2

و  رندیهم شکل گ یمساو ستیبایم یکینزد به طورکامال باهم برابر باشند اما  ستیها حتما الزم نشود. کف

 ها وجود داشته باشد.سقف و کف نیب یفاصله مناسب و شفاف

ها هرکدام سقف نیالگو رسم شود. ا یباال نزولی روند خط تا است الزم سقف دو حداقل: باال روند خط – 3

شده  لیسقف تشک نیتروجود داشته باشد. اگر تازه شاننیب یتر شوند و فاصله مشخصکوتاه یاز قبل ستیبایم

 .رودیم والس ریباشد، اعتبار الگو ز هاآنبلندتر از  ای یمساو یقبل یهابا سقف

 ماه( 3تا  1اه طول بکشد. )متوسط م الگو ممکن است از چند هفته تا چند نیا لتشکی: زمان مدت – 4
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و  تیحما. اما با شکست ابدییحجم معموال کاهش م رد،یگیکه الگو شکل م همین طور: معامالت حجم – 5

است و  یحیحجم معامالت ترج یهاداشته باشد. نشانه شیافزا باره کی ستیبایحجم م مت،یشروع نزول ق

 .افتدیاتفاق نم نیا شهیالزاما هم

شکسته شد به مقاومت  تیحما یاست که وقت نیا کالیاز اصول تکن یکیبه مقاومت:  تیحما لتبدی – 6

اوقات  یو گاه شودیم لیشکسته شده به مقاومت تبد تیحما ب،یترت نیبه هم زیالگو ن نی. در اشودیم لیتبد

 .دهدینزول ادامه م بهبه مقاومت تازه شکل گرفته برخورد کرده و مجددا  ابد،ییم شیافزا یکم متیق

بخش مثلث و اضافه کردن  نیترپهن یعمود یریگبا اندازه توانیشکست رخ داد، م ی: وقتمتقی هدف – 7

 آورد. به دسترا  متیق یبیهدف تقر ن،ییپا یآن مقدار به خط افق

تا  یمشخص است. ول زین تیقبل از شکست حما متیکاهش ق لیتما یمثلث متقارن، در مثلث نزول برخالف

 یدر نظر گرفت و فقط وقت یخنث ییالگو ستیبایمثلث متقارن را م فتادهیکه شکست سطح اتفاق ن یزمان

 .شودیمشخص م متیجهت حرکت ق افتد،یشکست اتفاق م

. شودیم یاز سطح خاص متیق زشیاست که مانع از ر ییتقاضاها انگریالگو نما نییپا یخط افق ،یمثلث نزول در

با فشار فروش رفته رفته ارتفاع  اند،دهیچ هایشانبا سفارش دارانیسد بلند است که خر کیسطح مانند  نیا

 زشیر تیسطح حما ریبه ز متیق و شودیبا فشار فروش شکسته م تیو در نها ابدییها( کاهش مسد )قله

 داد. صیبه نزول را تشخ متیق لیتما توانیالگو م نیدر ا یکاهش یها. با توجه به قلهکندیم

 لیمستط یالگو

. دو قله برابر و دو کف ردیگیمحدوده رنج شکل م کیدهنده است که به عنوان ادامه ییالگو لیمستط یالگو

به هم وصل شوند تا خطوط  توانندیها مو کف هاقله داده شود. صیتشخ یالگو به آسان نیتا ا ستا یبرابر کاف

 متیق تیمحدوده تثب ایبا نام محدوده رنج و  یگاه لیمستط یمشخص گردد. الگوها لیمستط نییباال و پا

 .شوندیم دهینام زین
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 ییمثلث متقارن وجود دارد. گرچه هر دو الگو معموال الگوها یو الگو لیمستط یالگو نیب یادیز تشابه

 یکنند. در الگو انیقابل توجه در روندها را نما نیینقاط باال و پا توانندیحال م نیدهنده هستند، با اادامه

 یشده دانست. گاه لیتکم دیشکست رخ نداده، الگو را نبا کیکه  یقارن، تا زمانهمانند مثلث مت لیمستط

از موعد  شیشکست و حرکت معموال پ ریمس صیاما تشخ شودیمشاهده م متیق ریاز مس ییهااوقات نشانه

 .ستیمقدور ن

 لیمستط یالگو نمونه

 

موجود باشد. در  ستیبایم یروند قبل کیدهنده، ادامه یالگو کیشدن به عنوان  طیواجد شرا برای: روند – 1

نه آنقدر که روند کامال بالغ شود. هرچقدر روند  یاز عمر روند چندماه گذشته باشد ول ستیبایم آل،دهیحالت ا

 شود.یدهنده بودن الگو کم متر باشد، احتمال ادامهو کامل بالغ

) دو کف  نییخط مقاومت و دو نقطه پا لیتشک ی( برامساوی قله دو) باال نقطه دو حداقل: نقطه چهار – 2

در  یها کامال با هم برابر باشند و تساوها و سقفکف ستیالزم است. الزم ن تیخط حما لیتشک ی( برایمساو

 .ردیگشکل ب انیم در کیها و کف بهتر است سقف حای. ترجستا یحد معقوالنه کاف

اوقات  یحجم استاندارد ندارد. گاه یالگو کی لیمستط الگوی متقارن، مثلث برخالف: معامالت حجم – 3

در  تیمقاومت و حما نیب متیکه ق یدر زمان گریاز طرف د یول ابدییالگو کاهش م لیتشک نیحجم در ح
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 شینادر شاهد افزا یمواقعاست، در  لی. همچنان که الگو در حال تکمشودیم نییباال و پا زینوسان است حجم ن

 تیحما ایحجم در هنگام شکست خط مقاومت  زانیبهتر است به م ابد،یگر حجم کاهش بود. ا میحجم خواه

 .میدقت کن

همراه است )حرکت به  یشتریبا حجم ب متیتوجه داشت کدام حرکت ق دیحجم نوسان داشته باشد، با اگر

کرد. )حرکت پرقدرت  ینیبشیپ یشتریرا با احتمال ب متیشکست ق ریاساس مس نی( و بر انییپا ایسمت باال 

 از شکست آن سطح باشد.( اینشانه تواندیدر هرسمت با حجم باال م متیق

هفته  3. اگر الگو در کمتر از ابدیهفته گسترش  چند ایماه  در چند تواندیم لیمستط الگوی: زمان مدت – 4

 لیمستط یالگو آل،دهیحالت ا. در شودیدهنده در نظر گرفته مپرچم ادامه یمعموال به عنوان الگو رد،یشکل گ

 .ردیگیماهه شکل م 3 یادر بازه

 نیدر انتظار خواهد بود. بنابرا یتر( قابل توجهbreakoutباشد، شکست ) تریهرچقدر الگو طوالن یکل به طور

( خواهد بود لیکف و سقف مستط نیشده )فاصله ب ینیبشیماهه معموال در حدود پ 3 ییالگو متیهدف ق

 .دیفراتر از هدف خود خواهد رس یمتیبه ق یماهه به احتمال قو 6 ییالگو یول

داده شود. همانند مثلث  صیتنها بعد از شکست سطح تشخ تواندیم یحرکت بعد ریشکست: مس رمسی – 5

دارد.  یبستگ شودیکه شکسته م یبه سطح متیحرکت ق ریدارند و مس یذات خنث لیمستط یمتقارن، الگوها

توجه  نیبه ا دیفقط با ت،یدر نها یباشد ول متیق ریمس ینیبشیپ یبرا ایانهنش تواندیم یحجم معامالت گاه

 (تیحما ای)مقاومت  شکند؟یکدام سطح را م متیداشت که ق

 ایسطح شکسته شده و  نییپا ایدرصد در باال  3به اندازه  متیق تیافراد، تثب یشکست: برخ دتایی – 6

 .دانندی( مbreakoutبر شکست ) یدییآن سطح را به عنوان تا یسه روز در باال مت،یق یماندگار

 گریکدیو مقاومت شکسته شده به  تیشدن سطوح حما لیتبد کال،یتکن لیتحل یاز اصول کل یکی: پولبک – 7

 لی)اگر مقاومت بوده، تبد کندیسطح شکسته شده به عنوان نقش معکوس خود عمل م زیالگو ن نیاست. در ا
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شده اصطالحا  تهبه سطح شکس متیق مت،یاوقات پس از شکست ق ی. گاهو بالعکس( شودیم تیبه حما

 .دهدیو مجددا به حرکت خود در جهت سطح شکسته شده ادامه م زندیپولبک م

 به دستمحاسبه ارتقاع الگو و اضافه کردن آن به سطح شکست  قیاز طر ینی: هدف تخممتقی هدف – 8

 .دیآیم

و فروشندگان در آن در حال نبرد هستند.  دارانیمحدوده رنج است که خر کیدهنده نشان لیمستط یالگو

 یو وقت شوندیم متیباعث رشد ق دیفشار خر شیبا افزا دارانیخر شود،یم کینزد تیبه حما متیق یوقت

. شوندیم متیق شتریفروش مانع رشد ب هایفروشندگان با سفارش شود،یم کیبه مقاومت نزد متیق

 کیو فروش را نزد کنندیم دیخر تیحما کینزد مت،یرنج ق یهااوقات در محدوده یگاه رکیگران زمعامله

 .گذارندیمحدوده مقاومت م

 ای تیبا شکست سطح حما دانیو برنده م شوندیفروشندگان خسته م ای دارانیخر یهااز گروه یکی تینها در

 کی توانیم یاست و فقط زمان یخنث ییالگو لیمستط یکه الگو دی. مهم است بدانشودیمقاومت مشخص م

 مقاومت رخ دهد. ای تیشکست معتبر در محدوده حما کیکه  دینام ییگروه را برنده نها

 یو صعود یکانال نزول یالگو

خط  کیالگو شامل  نیباشد. ا یصعود ای ینزول بیش یدارا تواندیدهنده که مادامه یالگو کی یمتیق کانال

را  تیحما ن،ییو خط پااست دهنده مقاومت نشان ییآن است. خط روند باال نییخط روند پا کیروند باال و 

 ییبه عنوان الگو یصعود بیش اب یو الگو ینزول ییبه عنوان الگو ینزول بیبا ش یمتیق ی. الگوکندیمشخص م

 .شودیدر نظر گرفته م یصعود
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 یکانال نزول یالگو نمونه

 

 یکانال صعود یالگو نمونه

 

روند را  بیدو نقطه ش نیالزم است. اتصال ا یرسم خط روند اصل ی: حداقل دو نقطه برااصلی روند خط – 1

و حداقل دو کف  ابدییبه سمت باال گسترش م یخط روند اصل ،یکانال صعود یالگو کیدر  کند،یمشخص م

است و حداقل دو سقف  نییبه سمت پا یخط روند اصل ،یکانال نزول یالگو یالزم است تا رسم شود. اما برا

 رسم آن الزم است. ی)مقاومت( برا

. در نامندیرا خط کانال م شوند،یرسم م یبا خط روند اصل یمواز به طورکه  خطوطی: کانال خطوط – 2

 یخط روند اصل یاوقات وقت یگاه یول شودیم دهیدو قله کش ایخط کانال براساس دو کف  آل،دهیحالت ا
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. خط کنندیز رسم میکف ن کی ایقله  کیرا با استفاده از  یخط مواز نیا گرانلیتحل یشکل گرفت، برخ

 .کندیم ینقش مقاومت را باز یکانال صعود یو در الگو تینقش حما یکانال نزول یکانال در الگو

. شودیدر نظر گرفته م یروند، صعود کند،یکانال حرکت م ریدر مس متیکه ق ی: تا زمانصعودی کانال – 3

. شکست خط کندینفوذ م نییبه پا تیاز سطح حما متیکه ق شودیصادر م یروند زمان رییاخطار تغ نیاول

 شیو افزا شتریصعود ب ینشانه ،روند و شکست خط مقاومت باال یاحتمال رییاز تغ اینشانهروند،  نییپا تیحما

 است. متیسرعت ق

. شودیدر نظر گرفته م یروند، نزول کند،یحرکت م یکانال نزول ریدر مس متیکه ق ی: تا زماننزولی کانال – 4

 تی. شکست خط حماشودیاز سطح مقاومت به سمت باال صادر م متیروند در زمان نفوذ ق رییاخطار تغ نیاول

 خواهد بود. متیشتاب در نزول ق شیکانال نشانه افزا نییپا

که نمودار  یزمان رسدیاست، به نظر م لگرانیتحل یشخص حاتیمورد شامل ترج نیچه ا : گراسمقی – 5

نمودار  نی. در اشوندیمچ م یکانال به خوب یهاها و کفخطوط روند با سقف شود،یاستفاده م یتمیلگارمهین

 است. 200تا  100 نیهمانند فاصله ب 100تا  50فاصله 

اقدام به  رسدی( متی)حما یبه خط روند اصل متیکه ق یگران زمانمعامله یبرخ ،یکانال صعود یالگو کی در

 رسدیبه مقاومت م متیق یوقت یکانال صعود یباال هیگران در ناحمعامله ی. در مقابل، برخکنندیم دیخر

 دییتا یبرا دیبا کالیتکن لیتحل یهاهجنب ریسا ،یمتیق یاز الگوها یاری. همانند بسندینمایاقدام به فروش م

 و فروش به کار برده شود. دیخر یهاگنالیس

 یریپذانعطاف یجا برا نیبنابرا شود،یمحسوب م زیهنر ن کیعلم است،  کیهمانقدر که  کالیتکن لیتحل

اما قضاوت و  افتدیاتفاق م قیبه طور دق متیلمس خطوط روند با نقاط ق آل،دهیوجود دارد. گرچه در حالت ا

خط  آل،دهیدر حالت ا ن،یاست. همچن لگریو خط کانال برعهده شخص تحل یخط روند اصل دنینحوه کش

 است. یبا خط روند اصل یمواز قایکانال دق
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 فنجان و دسته یالگو

که به  دهدیرا نشان م متیق تیدوره تثب کیاست که  یادامه دهنده صعود یالگو کیفنجان و دسته  یالگو

( در William O’Neil) لیاون امیلیالگو توسط و نی. اگرددیم ی)فرار به سمت باال( منته متیشکست ق کی

 شد. یمعرف How to Make Money in Stocksدر کتاب  1988سال 

 کیالگو مشخص است: فنجان و دسته. فنجان بعد از  نیکه از نام آن مشخص است، دو بخش در ا همان طور

محدوده رنج  کیشد،  لیفنجان تکم یکف گرد است. وقت ایکاسه  کیو مانند  ردیگیشکل م متیق شیافزا

از  متیق ستکه همان دسته فنجان است. متعاقب آن، شاهد شک ردیگیدر سمت راست الگو شکل م متیق

 .کندیرا صادر م یادامه روند قبل گنالیدسته فنجان، س

 فنجان یالگو نمونه

 

وجود  دیروند قبل از آن با کیشود،  دییدهنده تاادامه یالگو کیالگو به عنوان  نیا این که یروند: برا -1

 بالغ نشده باشد. هر یلیخ گریاز طرف د یچندماه عمر داشته باشد ول دیروند با آل،دهیداشته باشد. در حالت ا

 .ابدیید آن کاهش مرش لیو پتانس دهندهامهاد ییباشد، شانس وجود الگو یاز حدطوالن شیچقدر روند بالغ و ب

 V هیکف گرد داشته باشد. اگر شکل الگو شب ایکاسه  هیشب یو فرم Uمشابه  یشکل دبای فنجان: فنجان – 2

 نانیداشته باشد، اطم U هیشب یشتریب یدگی. هرچقدر کف فنجان حالت خمدیآیبه حساب م زیت یلیبود، خ
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در دو طرف  یدو قله مساو آل،دهیا یداشت. الگو میمعتبر کف فنجان خواه تیو حما متیق تیاز تثب یشتریب

 .رودیسوال نم رینبود، اعتبار الگو ز یفنجان خواهد داشت، اما اگر هم دو قله کامال مساو

باشد. اما در  متیق یکمتر از حرکت قبل ایسوم  کی دیعمق فنجان با آل،دهیا یالگو کی در: فنجان عمق – 3

حداکثر  ،یافراط طیشود. در شرا زیسوم تا دوم ن کیاز  تواندیم متیاصالح ق ،یافراط یهابازار با واکنش کی

 هست. زیداو ن یداشته باشد که مطابق با تئور شیتا دوسوم افزا تواندیاصالح م

بود که  میپولبک خواه کیسمت راست الگو شکل گرفت، شاهد  یینقطه باال این که از بعد: فنجان دسته – 4

 یپرچم مثلث شباهت دارد که دارا ای لیدسته به پرچم مستط نیاوقات ا ی. گاهدیسازیدسته فنجان را م

 پولبک کوتاه است. کیمواقع، فقط  ریاست. در سا ینزول بیش

 کیپولبک قبل از شکست بزرگ است و احتمال دارد به اندازه  /یینها تیدهنده منطقه تثبفنجان نشان دسته

( هرچقدر اصالح کوچکتر باشد، الگو ستیسوم ن کیاز  شیرا اصالح کند )معموال ب متیسوم از عمق فنجان، ق

منتظر  کندیحکم م اطیاحت اتاوق یخواهد بود. گاه یباالتر تیو شکست با اهم شتریب یقدرت صعود یدارا

 .میشکست خط مقاومت که معادل لبه فنجان است بمان

 نیا ینمودار هفتگ یاوقات رو یماه باشد، گاه 6تا  1از  تواندیفنجان م یالگو یرگیشکل: زمان مدت – 5

تا  1 آلدهیهفته تا چند هفته و در حالت ا کیدسته فنجان از  یریگاست. مدت زمان شکل تریطوالن زانیم

 هفته است. 4

 بود. میقابل توجه در حجم معامالت خواه شیافزا کی شاهد مقاومت، شکست زمان در: معامالت حجم – 6

بعد از  متیرشد ق زانینقطه( و کف فنجان، م نیفاصله لبه فنجان )باالتر یریگ: با اندازهمتقی هدف – 7

 .دیآیم به دستشکست مقاومت 
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. فنجان دیریدر نظر بگ اتییاز جز شیالگو را ب نیمهم است اصول ا گر،ید یمتیق یاز الگوها یاریبس همانند

 شیکه با افزا شودیبه شکست مقاومت م یپولبک کوتاه است که منته کیکاسه مانند دارد و دسته  یشکل

 حجم همراه است.

 واگرایی

 که شودمی گفته بازار از شرایطی به واگرایی. است واگرایی ،تحلیل تکنیکال حوزهدر  دیگر مفاهیم از یکی

 آن در بازار، بزرگ و کوچک هایچرخش دهندهنشان و شده ایجاد دیگر ابزارهای و قیمت بین آشکار تضادی

 چرخش آماده بازار شرایط این در و بوده آخر گام در گرانمعامله ضعف بیانگر وضعیت این. است زمانی مقطع

 در اندیکاتور و قیمت که شودمی مشاهده زمانی و است روند یک ضعف معنی به واگرایی دیگر بیان به .است

 .دارد چرخش به میل و شده نزدیک خود پایان به قیمت روند همچنین. کنندمی حرکت یکدیگر جهت خالف

 از. باشیم داشته مناسب واگرایی یک که افتدمی اتفاق زمانی نمودار یک بزرگ هایبرگشت مواقع بیشتر در

 برگشت به میل که را ضعیف روندهای و کرد استفاده حساس سطوح و قیمت شناسایی برای توانمی هاواگرایی

 .دهیم تشخیص دارند،

 ترینمهم از یکی( MACD) دیمک اندیکاتور. کنیممی استفاده مختلف اندیکاتورهای از واگرایی تشخیص برای

 برای توانمی هم … و RSI ،CCI مانند اندیکاتورها سایر از. است واگرایی تشخیص برای ابزار ترینپراستفاده و

 در ادامه انواع واگرایی را معرفی خواهیم کرد.  .کرد استفاده واگرایی تشخیص

 یمعمول ییواگرا

 یتناقض رفتار کی کاتوریو اند متیق نیکه ب دهدیرخ م یاست و زمان ییاز واگرا یحالت یمعمول ییواگرا

را از  یمخالفت کرده و نسبت به آن رفتار متضاد یمتیبا حرکت ق کاتوریحالت اند نیوجود داشته باشد. درا

جهت  رییو تغ ستدیایحرکت بازم هاز ادام متیق ،یینوع واگرا نی. درواقع درهنگام وقوع ادهدیخود نشان م

 میتقس یمثبت و منف یمعمول ییو به دو دسته واگرا دهندیم شینما RDرا با نماد  یینوع واگرا نی. ادهدیم

 .شودیم
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 +(RDمثبت) یمعمول ییواگرا

از کف قبل  ترنییپا یکف مت،یشکل که ق نی. به اشودیم لیها تشکمثبت در کف یمعمول ییواگرا یطورکلبه

کف باالتر را  کیخود،  یحرکت مخالفت کرده و نسبت به کف قبل نیبا ا کاتوریاما اند کند؛یخود را ثبت م

 اند.شده فیفروشندگان ضع که دهدیدارد و نشان م شیبه افزا لیم متیحالت ق نی. در ادینمایثبت م

 است: ریصورت زمثبت به یمعمول ییواگرا فرم

 

 (-RD)یمنف یمعمول ییواگرا

 مت،یکه ق صورت نیا . بهدهدیو در سقف رخ م یحرکت صعود کی یدر انتها یمعمول ییحالت از واگرا نیا

 ترنییپا یمخالفت کرده و سقف مت،یحالت ق نیبا ا کاتوریاما اند سازد؛یخود را م یسقف باالتر از سقف قبل کی

عنوان  به افتد،یاتفاق م یروند صعود کی یکه در انتها ییواگرا شینوع از آرا نی. اکندیم جادیا یاز سقف قبل

 جادیا گرانیب ،یمنف یمعمول ییواگرا .شودیم متیشناخته شده و منجر به کاهش ق یمنف یمعمول ییواگرا

و قدرت فروشندگان نسبت به  ردیبه خود بگ ینزول شیآرا کی تواندیم متیاست و ق دارانیضعف در خر

 شود. شتریب دارانیخر
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 است: ریصورت زبه یمنف یمعمول ییواگرا فرم

 

 :دیکنیرا مشاهده م ییاز واگرا ییهامثال ریز یهاشکل در
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نسبتاً  یرشد و بازده کیکه مشخص است نمودار بعد از  همان طورفوق مربوط به نمودار ثاباد است.  شکل

صعود  ریاز مس یادیمواجه شده و مقدار ز زشیبا ر یمتیدر سقف ق یمنف یمعمول ییواگرا کی جادیخوب، با ا

 را اصالح کرده است.

 

مثبت و  یمعمول ییواگرا کی جادیبا ا یمتینمودار در کف ق نیفوق متعلق به سهام ثفارس است. ا شکل

 به وجود آمده است. ینسبتاً خوب یمتیرو شده است که در ادامه رشد قکاهش قدرت فروشندگان روبه نیهمچن

 ییواگرا لیتشک یو سطوح مناسب برا هامتیق

زمانی کرد.  ییرا شناسا یمتیسطوح حساس ق توانیموجود است، م کالیتکن لیکه در تحل یاستفاده از ابزار با

 است. یهمراه بوده و نشانه ضعف در روند جار ییمعمواًل با واگرا رسدیسطوح م نینمودار به ا که
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و مقاومت درحرکت باشد، احتمال  تیبه سمت سطوح حما ییباال بدون واگرانمودار با سرعت کهیهنگام

همراه بوده که در  ییبا واگرا تیاوقات شکست در سطوح مقاومت و حما یباال است. گاه اریشکست سطوح بس

 ( درنظر گرفت.fake) دهندهبیشکست را فر نیا توانیقع مموا یاریبس

 

 ییواگرا لیکامالً مستعد تشک ،ینزول ای یخطوط روند صعود یبه عبارت ای کینامیو مقاومت دا تیحما سطوح

خروج از  ایورود  ینظر اعتماد کرد و برا به سطح مورد توانیسطوح، م نیدر ا ییواگرا لیهستند. با تشک

 زهیساختار کانال کیکه در  ی. نمودارددا میکانال هم تعم یبه باندها توانیمورد را م نیگرفت. ا میمعامله تصم

 ،یاستراتژ نیحالت بهتر نیسقف کانال است. در ا ایدر کف  ییواگرا لیدر حالت حرکت باشد، مستعد تشک

به انجام معامله  یشتریبا اعتماد ب توانیم ییواگرا لیسقف و کف کانال است که با تشک نیب یریگنوسان

 پرداخت.
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همراه بود،  ییشکسته شد و با واگرا یسطح زه،یساختار کانال کیتوجه کرد که اگر در  دینکته هم با نیا به

 ( باشد.fake) دهندهبیکامالً فر تواندیم

 یبوناچیاز سطوح ف یکیاست. اگر در  یبوناچیدر سطوح ف هاآناستفاده از  ییواگرا یاز کاربردها گرید یکی

بود و با  دواریبه برگشت نمودار از آن سطح ام توانیوجود داشته باشد، م واگرایی( %78٫2 و %61٫8)معموالً 

 گشت. یمعامالت یهابه دنبال فرصت کالیاستفاده از ابزار تکن

 

 وت،یبه امواج ال توانیالگوها م نیجمله ا استفاده کرد. از توانیم زین کالیتکن یالگوها گریدر د ییواگرا از

را  هاآنالگوها، اعتبار  نیاز ا کیدر هر  ییواگرا جادای. کرد اشاره …و  یبرگشت یالگوها ک،یهارمون یالگوها

 فروش بود. ای دیخر یبرا یمعامالت یهابه دنبال فرصت کالیبا استفاده از ابزار تکن توانیداده و م شیافزا
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 یمخف ییواگرا

. کندیکار مخالفت م نیبا ا متیو ق دهدیانجام م دیکار جد کی کاتوریشود که در آن اند یگفته م یحالت به

 ییکه واگرا یادامه روند را با خود به همراه دارد در حال دیو نو دهدیاصالح رخ م کی یدر انتها یمخف ییواگرا

 چرخش آن است. یو حت ندتوقف رو انگریو ب افتدیروند اتفاق م کی یدر انتها یمعمول

 :شودیم میبه دو دسته تقس یمخف ییواگرا

 +(HDمثبت ) یمخف ییواگرا

اصالح  یو در انتها دهدیبزرگ رخ م یروند صعود کیاست که در اصالح  یمثبت حالت یمخف ییواگرا

. کندیثبت نم ترنییمخالفت کرده و کف پا کاتوریحرکت اند نیبا ا متیو ق کندیتر ثبت م نییپاکف کاتوریاند

 میخواه یو ادامه روند صعود متیق شیشاهد افزا کاتور،یو اند متیق نیوجود تضاد ب لیحالت به دل نیدر ا

 بود.

 است: ریصورت زمثبت به یمخف ییواگرا ساختار

 

 .دیبه وجود آ یدر روند صعود دیبا شیآرا نیتوجه داشت که حتماً ا دیبا یمخف یینوع از واگرا نیا در

 :دیتوجه کن ریمثال ز به
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اصالح شاهد  کی یقرار دارد و در انتها یروند صعود کیکه مشخص است نمودار در  همان طورشکل فوق  در

 خود ادامه داده است. ینمودار به روند صعود ش،یآرا نیا جادیکه با ا میهست یمخف ییوقوع واگرا

 (-HD)یمنف یمخف ییواگرا

 کاتوریاصالح اند یو در انتها دهدیبزرگ رخ م یروند نزول کیاست که در اصالح  یحالت یمنف یمخف ییواگرا

 نی. در اکندیمخالفت کرده و سقف باالتر ثبت نم کاتوریحرکت اند نیبا ا متیو ق کندیسقف باالتر ثبت م

 بود. میخواه یروند نزول دامهو ا متیشاهد کاهش ق کاتور،یو اند متیق نیوجود تضاد ب لیحالت به دل

 است: ریصورت زبه یمنف یمخف ییواگرا ساختار
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روند  کیدر  دیحتماً با شیآرا نیاست که ا نیبه آن توجه داشت ا دیکه با یانکته یمخف یینوع واگرا نیا در

 .فتدیاتفاق ب ینزول

 :دیتوجه کن ریمثال ز به

 

اتفاق افتاده  یمنف یمخف ییشده در شکل، واگرااصالح مشخص کیاست و در  یشکل فوق روند نمودار نزول در

 متینمودار و کاهش ق زشیر ،یمخف ییواگرا جادیسهم است و بعد از ا یبر ادامه روند نزول یدییاست که تأ

 است. کرده دایآن ادامه پ

 یمخف ییواگرا لیتشک یو سطوح مناسب برا متیق

 صیتشخ ی. پس براافتدیاتفاق م ینزول ایو  یروند صعود کیدر اصالح  یمخف ییکه گفته شد واگرا همان طور

در اصالح استفاده کرد که در آن  ییهایو استراتژ هاکیاز تکن دیبا ،یمخف ییواگرا لیمناسب تشک متیق

 .افتدیبرگشت را دارد و ادامه روند اتفاق م لیپتانس متیق

مثبت  یمخف ییاست. واگرا ینزول ای یصعود یهااز آن استفاده کرد کانال توانیکه م ییهاکیاز تکن یکی

. دیایبه وجود ب یکانال نزول کیدر سقف  تواندیم یمنف یمخف ییو واگرا یکانال صعود کیدر کف  تواندیم

شدت  معامله در جهت روند به انجام سکیر ،ینزول ایو  یکانال صعود کیدر  یمخف ییواگرا شیآرا جادیبا ا

 به انجام معامالت و ورود به سهم پرداخت. توانیم یشتریب نانیو با اطم ابدییکاهش م
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 :دیتوجه کن ریمثال ز به

 

 :دیتوجه کن ریسطوح است. به ساختار ز لیاز آن استفاده کرد تبد توانیکه م ییهاکیاز تکن گرید یکی

 

 تیاما با شکست مقاومت، به حما شدیمقاومت شناخته م کیعنوان سطح قرمز رنگ که در ابتدا به در

 ییهمراه با واگرا تیسطح حما نیحالت ا نیمثبت اتفاق افتاده است. در ا یمخف ییاست، واگرا شدهلیتبد

 .داردوجود  ییباال نانیبا درصد اطم متیبرگشت ق لیو پتانس استشدت مستحکم  به یمخف



56 
 

 سکیر فتدیاتفاق ب زهیساختار کانال کیدر  ،یمخف ییواگرا جادیسطوح و ا لیتبد یعنیاتفاق،  نیا کهیدرصورت

 است. نییپا اریبس یورود به سهم در جهت روند حرکت

 یزمان ییواگرا

رفتار  یینوع واگرا نی. درواقع در اشودیم جادیو زمان ا متیق نیب یتضاد رفتار کی ییحالت از واگرا نیا در

 یزمان ییواگرا کند،ینسبت به حرکت قبل اصالح م یشتریدر زمان ب متیکه ق ی. مواقعستیمدنظر ن کاتوریاند

 :شودیم میو هوشمند تقس یبه دودسته معمول یزمان ییاست. واگرا جادشدهیا

 RTD یمعمول یزمان ییواگرا

 نیاتفاق ا نیبا حرکت قبل باشد. مفهوم ا یمساو ایتر فاز اصالح بزرگ یهااست که در آن تعداد کندل یحالت

 .کندیم دایادامه پ یحرکت قبل ادیزاحتمالبه چرخش بازار وجود ندارد و به لیاست که فعاًل م

 است: ریصورت زبه یمعمول یزمان ییواگرا ساختار

 

. در میدار یمعمول یزمان ییصورت واگرا نیباشد، در ا x یهااز تعداد کندل شتریب y یهاتعداد کندل کهیوقت

 .میهست یدر جهت روند اصل یمعامالت یهاحالت به دنبال فرصت نیا

 :دیتوجه کن ریمثال ز به
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 جهینت شده است، درکندل انجام 17حرکت قبل با  کهیکندل است درصورت 40شکل فوق گام اصالح  در

 یکه مشخص است روند صعود همان طورندارد و  شتریبه اصالح ب لیاتفاق افتاده و نمودار م یزمان ییواگرا

 است. داکردهیادامه پ

 STDهوشمند  یزمان ییواگرا

 یحرکت قبل است اما درصد اصالح زمان یاصالح، کمتر از تعداد کندل ها یهاحالت تعداد کندل نیا در

 :دیتوجه کن ریبه مثال ز دیآشنا شو شتریمفهوم ب نیبا ا این که یاست. برا یمتیاز درصد اصالح ق شتریب

 

است  %73دو  نیکندل بوده و نسبت ا 61اندازه به یکندل و موج صعود 45اندازه شکل فوق، موج اصالح به در

از درصد اصالح  شتریب یکه درصد اصالح زمان دهیپد نیاصالح داشته است. به ا %61اندازه به متیق یدر صورت

 .شودیهوشمند گفته م یزمان ییاست، واگرا یمتیق
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 اندرو چنگال

چنگال اندرو یکی از ابزارهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال است. تکنیک چنگال اندرو یک روش کالسیک 

شود. این ابزار برای تحلیل در تحلیل تکنیکال است که در بازارهای مالی داخلی و خارجی از آن استفاده می

توان نقاط حمایتی و از چنگال اندرو میشود؛ به صورتی که با استفاده قیمتی نمودار در تکنیکال استفاده می

مقاومتی نمودار را در بُعد قیمت شناسایی کرد. با استفاده از استراتژی چنگال اندرو، تحلیلگر در نقاط حمایتی 

ای کند. چنگال اندرو یک ابزار سه نقطهنمودار اقدام به خرید سهام و در نقاط مقاومتی اقدام به فروش سهام می

کال است؛ به این معنا که برای رسم آن از سه نقطه کف یا سقف ماژور در نمودار استفاده در تحلیل تکنی

شود که با توجه به موقعیت نمودار و چنگال، شود. پس از رسم چنگال، سه خط برروی نمودار رسم میمی

 های متفاوتی روی نمودار انجام داد.توان تحلیلمی

 

 

 

 

 

 


