
کارگاه معامالتی چنگال اندروز

سعید روندی: مدرس 



(پیوت)نقاط محوری

پیوت ها یا نقاط محوری نقاطی هستند که قیمت در آن نقاط چرخش دارد



رسم خطوط روند بااستفاده از پیوت 

هست که در اصطالح خطوطو خطوطی که کف ها رو وصل می کنه کف به کف سقف خطوطی که سقف ها را به هم وصل خطوط سقف به 
.روند گویند



خطوط چند محوره

خطوط چند محوره خطوطی هستن که پیوت های کف و سقف مختلف را به هم وصل می 

ری هر چه پیوت های بیشت. داخلیدر واقع همون تعریف خط روند . کنند از دید الن اندروز

ازی در این خط روندها یا خطوط چند محوره نی. میشودوصل باشه اعتبار اون خط بیشتر 

وند شرد با خط برخورد داشته باشندو از نزدیک خطوط هم  نیست که دقیقاهمه پیوت ها 

.داردو برای تعیین محل پیوت های بعدی در آینده کاربرد . قابل قبول می باشد





خط میانی

:خطی است که بااستفاده از سه پیوت ترسیم می شود که ترتیب پیوت ها باید اینگونه باشد

کف سقف کف

سقف کف سقف

.این سه پیوت باید مربوط به اخرین نوسات قیمت باشد

.وصل می شود و خط میانی را تشکیل می دهدCو  Bبه وسط دو پیوت دیگر یعنی Aپیوت اول یعنی 

.جود دارددر متاتریدر یا سایر نرم افزار های تحلیل ابزار رسم چنگال اندروز یا پیچفورک که خط میانی هم جزو آن می باشد و





ر کنار سایر با استفاده از این خط و چنگال دتوانند مطلق نیست ولی تحلیلگران می دادکه میانه انجام خط تحقیقاتی زیادی راجع به اندروز 

.کنندابزارها به تحلیل های جامعی دست پیدا 

قوانین خط میانه

درصد مواقع به خط 80وقتی یک خط میانه بر اساس آخرین نوسانات بازار رسم شود، قیمت در : قانون اول
.میانه باز خواهد گشت







کاربرد قانون اول

درصدی انتظار داشت که قیمت ها 20می توان با تشخیص چنگال جدید با ریسک .قانون اول با درنظر گرفتن یکسری اصول می تواند مبنای معامالتی باشد

.برای تشخیص بهتر باید قوانین بهتری را وضع کنیم. خود را به خط میانه برساندو براساس ان خرید یا فروش انجام داد

.استفاده کرد38.2باید حداقلی باشد که با چشم هم می توان تشخیص دادولی برای اطمینان می توان از سطح فیبوی  Cمیزان بازگشت از نقطه سوم : اول

.باشد احتمال بازگشت بیشتراستABیکی از سطوح فیبوناچی اصالحی  Cدرصورتی که سطح :دوم 

دقت داشت تشکیل کندل ها و الگو های برگشتی کندلی مثل Cباید به الگوهای شمعی تشکیل شده در نقطه Cدر صورت اطمینان از برگشت از نقطه : سوم

.اینگولیفنگ و غیره می توان شرایط را برای بازگشت فراهم آورد–دوجی 

.بعد از در نظر گرفتن شرایط فوق با بسته شدن کندل بازگشتی و یا برای اطمینان می توان در کلوزکندل بعدی وارد معامله شد: چهارم

.تارگت اول می تواند  خط میانه باشد ولی برای اطمینان می توان با اندکی اختالف از خط میانه تارگت اول را گذاشت: پنجم 

(Cالبته در چنگال های نزولی باالتر از نقطه ) در نظر گرفته می شودCحد ضرر هم پایینتر از نقطه سوم : ششم



اصالح نمودکه هشدار تشکیل  ABدرصد فیبوی اصالحی 78.6که سطح Cسهم تا نقطه bدرسهم باال پس از ریزش از سقف 

.را صادر نمودCهم تایید تشکیل پیوت BCدرصدی سطح 38صادر شد و فیبوناچی   Cکف



قانون دوم و سوم 

.هنگامی که قیمت خط میانه را لمس می کند معموال یک پیوت ایجاد می شود: قانون دوم

معموال قیمت حول و حوش خط میانی یک نوسان خواهد داشت و و اغلب بیش از یکبار ان را لمس می کند:قانون سوم

یمت حول نوسان ق.اغلب پیوتی که در تماس با خط میانی می سازد خود مبنای تشکیل چنگال جدیدی در بازار می باشد 

ر خط میانی را می توان ناشی از عدم تصمیم گیری بازار در ان مدت دانست و معامله گر باهوش باید نکاتی را که د

ل هستند این دو اصل تکمیل کننده اصل اول می باشد که مهمترین اصول چنگا.ادامه توضیح داده می شود در نظر بگیرد

.که می توان برای معامله از انها استفاده کرد

.در مثال های زیر کاربرد اصول مطرح شده را بخوبی می بینیم











:قانون چهارم

اخت موج در این حالت  قیمت تمایل به س. قیمت نتواند موج خود را کامل کند وبدون لمس  خط میانی برگشت کند 

. یعنی نقطه سوم چنگال می باشدCبزرگتری را دارد واولین هدف ان تا نقطه 







چنگال

.یمت پرداخت سه خط موازی چنگالی را تشکیل می دهد که با استفاده از ان بنابر قوانینی می توان به تحلیل و پیش بینی ق

ی خط میانی توضیح داده شد دو خط موازی در باال و پایین این خط از دو پیوت پشت سر هم رسم می شود که خطوط مواز

خطی را که از اولین پیوت چنگال وپیوت دوم و هم چنین از این نقطه و پیوت سوم رسم می شود را خط ماشه .نام دارد

و ترند الین وما هم با استفاده از د.ابزار چنگال در مفید تریدر یا متاتریدر براحتی از سه پیوت چنگال را رسم می کند.گویند

نگال کمی در چ. باید دقت داشت که چنگال ها و ترند الین ها دقیقا از پیوت ها عبور کند .خطوط ماشه را می توانیم رسم کنیم

.جابجایی یا فاصله باعث اشتباهات جبران ناپذیری می شود





:روش معامله خطوط موازی و ماشه

کند و این است که کندلی از این خطوط عبور( موازی –میانی –خط ماشه )در ابتدا ذکر این نکته الزم می باشد که منظور از شکست 

.در خارج از ان بسته شود

.همیشه شکست خطوط در چنگال برای ما هشدار می باشد

ط مگر انکه فاصله دوخط موازی تا خ.هرگاه خط موازی در چنگال شکسته شود تنها هشداری برای تغییر روند صادر گردیده است

.ماشه چنگال زیاد و باشیب مناسب باشد که در ان صورت این شکست می تواند سیگنال هم باشد

.هرگاه خط ماشه چنگال شکسته شود سیگنالی برای تغییر روند است و می توان برااساس ان معامله کرد

در اما.همیشه بالفاصله بعد از شکست خط موازی و یا خط ماشه ریزش یا صعود انجام نمی شود اگرچه گاهی بالفاصله هم هست 

ت بوجود اکثر مواقع بازگشتی ایجاد می کند ودرصورتی که سیگنال صادره مطمین باشد می توان پس از عبور دوباره قیمت از پیو

.در مثال های زیر خط موازی هشدار را صادر کرده ولی خط ماشه سیگنال را صادر کرده است.امده وارد معامله شد







استفاده از استوکاستیک

وان تصمیم با استفاده از اندیکاتور استوکاستیک و به همراه کندل های برگشتی در نقاط لمس و یا برخورد قیمت با خطوط چنگال می ت

کراس .درصد اشباع فروش می باشد20درصد اشباع خرید و زیر 80باالی . در استوکاستیک دو محدوده اشباع داریم .مناسبی گرفت

.استوکاستیک به همراه کندل های برگشتی در این محدوده می تواند کمک خوبی باشد







منطقه خط میانی

لمس خط مهمترین نکته تحلیل در چنگال این است که حدس بزنیم قیمت تا چه زمانی تمایل احتمالی برای

را بشمارید و cوBو همین طور بین Bو Aبرای رسم این منطقه تعداد کندل های بین نقطه .میانی دارد

قیمت معموال . تا خط میانی رسم کنید Cهرکدام که بیشتر بود را مبنا قرار دهید و بعد یه منطقه از نقطه 

.تو این ناحیه خط میانی را لمس می کند







تحلیل براساس منطقه میانی

زمانی منتظر همیشه سعی کنید پس از تشخیص احتمالی تشکیل چنگال جدید منطقه خط میانی انرا رسم کنید تا بدانید تا چه

ر با رسم ان مقاومت های پیش رو در منطقه مورد نظر نیز نمایان می شود و به شما د. رسیدن قیمت به خط میانی باشید 

.تصمیم گیری کمک می کند

لی بازار اگر قیمت در این منطقه به خط میانی نرسید باید بدانید که بازار وضعیت خوبی نداردو تا مشخص نشدن نوسان اص

.معامله نکنید

ارد معامله شما باید به دنبال یک پیوت باشید تا برااسا س ان و. اگر قیمت در این منطقه به خط میانی رسید و ان را لمس کرد

.شوید





خطوط هشدار

ر خطوط مهم دیگری که باید در کنار خط میانی ، خطوط موازی ، و ماشه به کا

.گرفته شود خطوط هشدار می باشند

خطوط هشدار خطوطی هستند که موازی با خطوط موازی چنگال و فاصله انها 

این خطوط.با هم برابر است با فاصله خط میانی تا هر یک از خطوط موازی 

.در باال و پایین خطوط موازی برحسب نیاز رسم می شود




