
آموزش الگو های هارمونیک
خرید در نقاطی که دیگران فکرش را نمی کنند

خانه سرمایه: برگزار کننده 
علی صابریان:  مدرس 



علی صابریان
خانه سرمایهمدیر عامل و بنیان گذار  •
بورسشاه کلید بزرگان 10مولف کتاب •
بازار سرمایهMBAکارشناس ارشد •
کبیردانشگاه صنعتی امیر کارشناس ارشد مدیریت ساخت •
بازار بورس ایرانتحلیلگری •
و خانه مشهدپیشرفته تحلیلی دانشگاه علم و صنعت  و فردوسی دوره هایمدرس 50تدریس بیش از • سرمایه
مدرس دوره های آشنایی با تحلیل بازار های مالی پتروشیمی جم ، عسلویه•
شاه کلید بزرگان بورس10مدرس و پدید آورنده دوره پرطرفدار •
مدرس دوره های روانشناسی بازار بورس خانه سرمایه•
نویسنده سری مقاله های برنده ها و بازنده های بورس مجله خالقیت•
بازار سرمایهو پژوهشگر نویسنده •
گوینده روانشناسی بازار بورس رادیو سهام•
ایرانمدرس علم روانشناسی موفقیت در بازار بورس •
مدیر و سبدگردان در شرکت های سبدگردانی•
کارشناس صدا و سیما رادیو اقتصاد•



فیبوناچی
اعدادیکشفویاثربزرگترینوشدمتولدایتالیادرمیالدی12قرنریاضیدانفیبوناچیلئوناردو
رامنددانشاینتوسطشدهکشفطالییاعداد.بودهاخرگوشتعدادازدیادمسالهحلرویازطالیی

عددهروشودمیشروعیکوصفربافیبوناچیدنباله.نامندمیفیبوناچیاعداداحترامشبه
1-1-2-3-5-8-13-21-34-55-89-144-233-377…باشدمیقبلیعدددومجموع



فیبوناچی
هورنداعداد فیبوناچی که به اعداد اعجاب انگیز نیز مش

ریبا عدد اگر قد خود را بر فاصله عمودی ناف تا نوک انگشتان خود تقسیم کنید، تق
.را بدست می آورید1.618

با تقسیم طول بازوی خود از نوک انگشت بزرگ تا باالی شانه، بر فاصله نوک 
انگشت بزرگ تا آرنج خود نیز به این نسبت می رسید

.تعداد گلبرگ های گلها اغلب برابر با یکی از اعداد فیبوناچی است

.تعداد مارپیچ های گل آفتاب گردان نیز برابر با یکی از اعداد فیبوناچی است

نسبت ضلع  یک پنج ضلعی منظم به طول قطر آن
فاصله حرکت سیاره ها به دور ستارگان و  الکترون به دور هسته



فیبوناچی



فیبوناچی



ریاضیات به کار رفته 

(ی نسبت های طالی)نسبت های فیبوناچی •



ریاضیات به کار رفته 

(ی نسبت های طالی)نسبت های فیبوناچی •



ریاضیات به کار رفته 

(ی نسبت های طالی)نسبت های فیبوناچی •



انواع استفاده فیبوناچی در بازار بورس

اصالحی•
(projection;extension;expansion! ) پرتابی •



الگوی هارمونیک چیست ؟
الگوی قیمت در کنار اعداد فیبوناچی



مثال الگو اعداد فیبوناچی
بانک ملت/الگوی قیمت در کنار اعداد فیبوناچی



یک تکنیک ساده کسب سود های کوتاه مدت
(تحلیل تکنیکال کاربردی ) استفاده از خط روند 

استفاده از الگوه های هارمونیک 
استفاده از اندیکاتور ها



تکنیک ساده
اولین الگو از الگو های هارمونیک این الگو است

خرید



خرید

سود در دو هفته% 26-(خودرو) ایران خودرو 



خرید

روز3سود در % 11-(خودرو) ایران خودرو 



خرید

روز20سود در % 22-(وپاسار) بانک پاسارگاد 

خرید



خرید

روز10سود در % 10-(وبملت) بانک ملت 



Potential Reversal Zone

ناحیه با پتانسیل برگشت
!جایی نیست که حتما قیمت برمی گردد
.جایی است که پتانسیل برگشت باالست

PRZ



Potential Reversal Zone

(یک بازه کوچک نه یک قیمت مشخص) ناحیه

PRZ



ABCDالگوی 

از سه ابزار زیر کمک می گیریم ؟
فیبوناچی-1
خط روند-2
اندیکاتور-3



ABCDالگوی 

شرایط ایده ال
AB=CD



موارد زیر را چک می کنیمPRZ-Dکامل در نقطه استراتژیدر

حمایت
Support

واگرایی
Divergence

الگو های شمعی
Japanese candlestick

الیوتموج شماری
Elliott Waves



نزولی بانک صادراتABCDالگوی 



سخنان بزرگان
گذاریسرمایهبهترینخودتانرویبرگذاریسرمایه

قطفگذاریسرمایهاین.دهیدانجامتوانیدمیکهاست
کنارهکافرادیزندگیبلکهکندنمیبهترراشمازندگی

کندمیبهترنیزکنندمیفعالیتشما

رابین شارما
سخنران انگیزیشی



الگوی گارتلی
Profits in the Stock Market– May 1, 1935



الگوی گارتلی
:دید سریع 

دسته و تیزی



الگوی گارتلی
:اجزا بعد از دید سریع 

XABCDE

XA

AB

BC

CD



الگوی گارتلی
XABCDEنسبت اجزا 

XA

AB(61.8XA)
BC(38.288.6تاAB)
CD(1.27 1.618تاBC  78.6تا 61.8وXA)



الگوی گارتلی کجاست؟-مثال تاپیکو



الگوی گارتلی
تعیین حد سود و حد ضرر

CDفاصله % 161.8.

.2C

.3A

ADفاصله 41.27.

ADفاصله 51.618.

نیکال با توجه به تحلیل تک: حد ضرر 
Dکالسیک در ناحیه 



است؟حد سودالگوی گارتلی کج-مثال تاپیکو



است؟حد سودالگوی گارتلی کج-مثال تاپیکو



است؟حد ضرر الگوی گارتلی کج-مثال تاپیکو



تجربیات شخصی–نکته مهم 
ب است کار اصلی تحلیلگر هارمونیک یافتن یک موقعیت معامالتی خو

( !PRZ)نه صرفا یک نقطه با احتمال بازگشت باال 

ویژگی های یک موقعیت معامالتی خوب چیست؟



الگوی گارتلی کجاست ؟-مثال وگردش



ارتلیبررسی موقعیت معامالتی اول روی الگوی گ-مثال وگردش



تلیبررسی موقعیت معامالتی اول روی الگوی گار-مثال وگردش



ارتلیبررسی موقعیت معامالتی اول روی الگوی گ-مثال وگردش



بررسی موقعیت معامالتی اول روی الگوی گارتلی-مثال وگردش







لیبررسی موقعیت معامالتی روی الگوی گارت-مثال بکام



الگوی گارتلی
:دید سریع 

دسته و تیزی



الگوی گارتلی
:دید سریع 

دسته و تیزی



مثال وملت الگوی گارتلی نزولی



مثال شاخص بازار دوم الگوی گارتلی نزولی



مثال شاخص کل و الگوی گارتلی نزولی



بررسی روی نمودار
۲۰۱۵-۱۲تا ۲۰۱۴-۰۶تکمبا 



 PRZه فیبوناچی که در هر الگوی هارمونیک برای یافتن نقط۳
باید استفاده کنیمDدر 
BC( Retracement Fibonacci)فیبوناچی اصالحی -۱

XAفیبوناچی اصالحی -۲

  AB-BCبسط فیبوناچی-۳



الگوی پروانه



الگوی پروانه
Larry Pesavento-1997



الگوی پروانه
:دید سریع 



الگوی پروانه
:اجزا بعد از دید سریع 

XABCDE

XA

AB

BC

CD



الگوی پروانه
XABCDEنسبت اجزا 

XA

AB(78.6XA)
BC(38.2 88.6تاAB)
CD(1.27 1.618یاXA  یا

(XA261.8یا 161.8



الگوی پروانه
تعیین حد سود و حد ضرر

CDفاصله % 161.8.

.2C

.3A

ADفاصله 41.27.

ADفاصله 51.618.

نیکال با توجه به تحلیل تک: حد ضرر 
Dکالسیک در ناحیه 



الگوی پروانه سشرق



الگوی پروانه سشرق



الگوی پروانه نزولی
:دید سریع 

دسته و تیزی



مثال کچاد الگو پروانه



خفاشالگوی



الگوی خفاش
:دید سریع 

یدهمثل گارتلی با بالهای خفاشی و کش
گارتلی اصالح می کندکمتر از ABدلیل 



و گاراتلیخفاشالگوی 



الگوی خفاش
:اجزا بعد از دید سریع 

XABCDE

XA

AB

BC

CD



الگوی خفاش
XABCDEنسبت اجزا 

XA

AB(50-38.2XA)
BC(38.2 88.6تاXA)
CD(88.6XA )
CD(161.8 261.8تا BC )



خفاشالگوی 
تعیین حد سود و حد ضرر

CDفاصله % 161.8.

.2C

.3A

ADفاصله 41.27.

ADفاصله 51.618.

نیکال با توجه به تحلیل تک: حد ضرر 
Dکالسیک در ناحیه 



الگوی خفاش فوالژ



ژالگوی خفاش فوال



لکگ-خفاش الگوی 



لکگ-نتیجه الگوی خفاش



خفاش نزولیالگوی 
:دید سریع 

دسته و تیزی



Alternate BAT–خفاش نوع دوم الگوی 



–خفاش نوع دوم الگوی 
Alternate BAT



خرچنگالگوی



الگوی خرچنگ



الگوی خرچنگ
:اجزا بعد از دید سریع 

XABCDE

XA

AB

BC

CD



الگوی خرچنگ
XABCDEنسبت اجزا 

XA

AB(61.8-38.2XA)
BC(38.2 88.6یاXA)
CD(161.8XA )
CD(224  361.8وBC )



الگوی خرچنگ
تعیین حد سود و حد ضرر

CDفاصله % 161.8.

.2C

.3A

ADفاصله 41.27.

ADفاصله 51.618.

نیکال با توجه به تحلیل تک: حد ضرر 
Dکالسیک در ناحیه 



خرچنگ نزولیالگوی 
:دید سریع 

پهن



95کچاد –خرچنگ صعودی الگوی 



95فوالد –خرچنگ نزولی الگوی 



Deep Crab–نوع دوم خرچنگ نزولیالگوی 



الگوی 
خرچنگ 

نوع نزولی
 Deep–دوم 
Crab



Cypher Pattern-سایفر الگوی 



-سایفر الگوی 
Cypher Pattern



کوسهالگوی 
:دید سریع 

دهان کوسه



95فلزات اساسی –شارک صعودی الگوی 



0-5الگوی 

.یک ضلع نسبت به شارک بیشتر دارد



0-5الگوی 



0-5الگوی 



راهنمای استفاده از الگو های هارمونیک
.را بیابیدXAها باشید و سپس ABCDبه دنبال •
.حتما از ابزار های دیگر تکنیکال در کنار الگو های هارمونیک استفاده کنید•
.داشت احتماال الگو خفاش خواهیم داشتXAاصالح ٪۵۰کمتر از Bاگر نقطه •
.خواهیم داشتخرچنگ یا گارتلی احتماال الگو را داشت XAاصالح B۶۱.۸٪اگر نقطه •
.داشتپروانه خواهیم داشت احتماال الگو را XAاصالح B۷۸.۶٪اگر نقطه •
.خواهیم داشتخرچنگ عمیق را داشت احتماال الگو XAاصالح B۸۸.۶٪اگر نقطه •



از الگو های هارمونیک چطور 
یمبهترین استفاده را بکن

اول شکل ها را تاجایی که می 
توانید به خطر بسپارید



از الگو های هارمونیک چطور 
یمبهترین استفاده را بکن

اول شکل ها را تاجایی که می 
توانید به خطر بسپارید



ریماز الگو های هارمونیک چطور بهترین استفاده را بب

:این دو را فراموش نکنید 
Extension BC

Retracement XA



ریماز الگو های هارمونیک چطور بهترین استفاده را بب

یک قرار ناحیه های تراکم فیبوناچی را در کنار تحلیل تکنیکال کالس
دهید



برای موفقیت در بازار بورس

اری فقط یک موقعیت معامالتی خوب پیدا کنید به ادامه داستان ک
باشیدنداشته 

افتهرچه علم شما کامل تر باشد موقعیت معامالتی بهتری خواهید ی



ممنون که همراه ما بودید
دوستار شما علی صابریان


