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خرید در کف-1
خرید بعد از شکست و تغییر روند-2

.تحلیل به روش ژاپنی ها در هر دو حالت به ما کمک می کند 
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مرور



مرور



ویژگی مهم الگو های شمعی چیست؟
کوتاه مدت و بر پایه چند شمع اخیر



سیگنال های الگوهای شمعی
ادامه دهنده1.
برگشتی2.
روانشناسی جمعی3.



DOJI Pattern

ادامه دهنده1.

برگشتی2.

روانشناسی جمعی3.



DOJI Pattern

نه خرس ها و نه گاو ها



DOJI Pattern

وقتی یک دوجی بی تصمیمی بازار را نشان می دهد چند دوجی این
.موضوع را تشدید می کند

و البته می توانند پیش زمینه یک تغییر روند جدی باشند



DOJI Pattern

تچند دوجی و بعد باز شدن قیمت باالی آنها نشان از تغییر روند اس



DOJI Pattern

تچند دوجی و بعد باز شدن قیمت باالی آنها نشان از تغییر روند اس



DOJI Pattern

انتهای روند نزولی نشان از تغییر روند است



DOJI Pattern

اقب انتهای روند صعودی نشان از تغییر روند است ، اگر دوجی دیدید مر
باشید



DOJI Pattern

قانون دوجی ها ، هر طرف روز بعد باز شد بازار همان طرف می ماند



DOJI Pattern

خبهمن-مثال



DOJI Pattern

خودرو-مثال



DOJI Pattern
مثال



DOJI Pattern
خپارس-مثال



DOJI Pattern
مثال



DOJI Pattern-Spinning Top
مثال



DOJI Pattern-Spinning Top
بی تصمیمی



DOJI Pattern-Spinning Top
بی تصمیمی بیشتر



DOJI Pattern-Spinning Top
چطور استفاده کنیم؟



DOJI Pattern-Spinning Top
چطور استفاده کنیم؟



DOJI Pattern-Spinning Top
هنگام ظاهر شدن معموال باید 

منتظر دو اتفاق بود
صعود شارپ-1
تغییر روند-2



DOJI Pattern-Gravestone
شکل ظاهری
حالت ایده آل



DOJI Pattern-Gravestone
سایه بزرگتر ، احتمال بیشتر برگشت



DOJI Pattern-Gravestone
رنگ دوجی سنگ قبر زیاد مهم نیست

جایی که قرار می گیرد مهم است
اتفاقی که می افتد



DOJI Pattern-Gravestone
رنگ دوجی سنگ قبر زیاد مهم نیست

جایی که قرار می گیرد مهم است
اتفاقی که می افتد



DOJI Pattern-Gravestone

طریقه استفاده



طریقه استفاده
DOJI Pattern-Gravestone



DOJI Pattern-Gravestone

قانون دوجی ها ، هر طرف روز بعد باز شد بازار همان طرف می ماند



DOJI Pattern-Gravestone

مثال



DOJI Pattern-Gravestone

مثال



DOJI Pattern-Gravestone

قنیشا-مثال



شاراک-مثال



DOJI Pattern-Dragonfly



DOJI Pattern-Dragonfly

ایده آل و غیر  ایده ال



DOJI Pattern-Dragonfly

نحوه رخ دادن



DOJI Pattern-Dragonfly

نحوه رخ دادن



DOJI Pattern-Dragonfly
اگر رخ داد منتظر تایید شمع بعدی می مانیم



DOJI Pattern-Dragonfly



Hammer

حتما•



Hammer

.هر چه سایه بزرگتر باشد قدرت برگشت باالتر استو•



Hammer

حالت ایده ال•



Hammer

حالت ایده ال•



Hammer

رنگ کندل چندان مهم نیست و محل قرار گرفتن آن مهمترین حالت•
آن است



Hammer

نوع معامله•



Hammer

نوع معامله•



Hammer

مثال•



Hammer

سایپا



Hammer-Hangingman



Hammer-Hangingman

ز رنگقدرت برگشتی نزولی قوی تر در حالت قرمز رنگ نسبت به سب•



Hammer-Hangingman

جایگاه قرار گیری الگو بسیار مهمتر از رنگ الگو است•



طریقه معامله•

Hammer-Hangingman



طریقه معامله•

Hammer-Hangingman



Inverted Hammer

دوجی سنگ قبری که  بدنه بزرگتری دارد•



Inverted Hammer

جایگاه قرار گیری الگو بسیار مهمتر از رنگ الگو است•



طریقه معامله•

Inverted Hammer



طریقه معامله•

Inverted Hammer



Inverted Hammer



Engulfing Pattern



Engulfing Pattern

کجا رخ می دهد ؟•
اغلب انتهای روند•



Engulfing Pattern

کندل ها همرنگ هستند مگر اینکه دوجی رخ دهد•



Engulfing Pattern
طریقه شکل گرفتن•
کندل بزرگ حداقل دو برابر کندل کوچک•
های کندل قبل را در بر می گیردو اغلب موارد حتی سایهکل کندل قبل را در بر می گیرد•



Engulfing Pattern
دقت کنید سایه کندل بزرگ را در نظر نمی گیریم•



Engulfing Pattern
ستحجم معامالت در روز تشکیل الگو نسبت به روز قبل بیشتر ا•



Engulfing Pattern
سوب می الگوی پوششی یکی از قوی ترین سیگنال های برگشتی مح•

شود



Engulfing Pattern
شکل الگو در روند صعودی و یا نزولی•



Engulfing Pattern
دو حالت صعودی و نزولی را خوب به یاد بسپارید•



Engulfing Pattern
گاو ها پیروز می شوند•



Engulfing Pattern
آماده باشید خرید کند هر چند تایید های دیگر الزم است

حاال تایید تغییر روند صورت گرفته و می توانید خرید کنید

حد ضرر اینجاست

ن کنیدحد سود را با توجه به استراتژی های دگیر تعیی



Engulfing Pattern
نمونه مثال استفاده در کنار الگو هارمونیک



Engulfing Pattern

نمونه مثال استفاده در کنار روند



Engulfing Pattern
مثال ، خاور



Engulfing Pattern مثال خبهمن



Harami Pattern



Harami Pattern
مثال در روند صعودی شمع اول . شمع اول به رنگ جهت روند خود است 

صعودی است



Harami Pattern
Harami)زن باردار Pattern ) آینه الگو پوشا(Engulfing Pattern )است



Harami Pattern
بچه باید حداقل نصف مادرش باشد



Harami Pattern
شکل سیگنال



Harami Pattern
شکل سیگنال



Harami Pattern
شکل سیگنال



Harami Pattern
مثال



Kicker Pattern



Kicker Pattern
یکی از الگو های بسیار قوی برگشتی1.
در ابتدا،انتها و یا حتی میانه روند رخ می دهد2.
تغییر شدید در احساس سرمایه گذاران را نشان می دهد3.
الگوی قوی است و محل قرار گیریش درنمودار چندان مهم نیست4.



Kicker Pattern
:شکل ظاهری

از دو شمع با رنگ های مخالف هم درست شده است
شمع اول می تواند هم رنگ جهت روند قبل خود باشد و یا نباشد
مت قرار مهمترین ویژگی این است که قیمت باز شدن دو کندل در یک قی

دارد



Kicker Pattern
:شکل ظاهری

قدرت الگو به ارتفاع بدنه شمع دوم بستگی دارد



Kicker Pattern
عدم نیاز به تایید ثانویه

فقط الگو به محدوده شمع روز اول باز نگردد



Kicker Pattern

ایده ال



Kicker Pattern
!  بازار معموال تمایل دارد گپ بازشده را ببندد پس عجله نکنید



Kicker Pattern
طریقه استفاده

R/Rاگر بازار واقعا قوی بود با رعایت حد ضرر و نسبت صبر برای پر شدن گپ و خرید در قیمت بهترخرید

حد ضررو خروج



Kicker Pattern

ایده ال

معموال خبر بد ناگهانی این موضوع رخ می دهد



Kicker Pattern
طریقه استفاده

خروج هر چه سریعترصبر برای پر شدن گپ و فروش در قیمت بهترفروش

اشتباه شدن سیگنال



Kicker Pattern
مثال خشرق



Kicker Pattern
خاور



Piercing Pttern
قیمت باز شدن شمع روز دوم زیر قیمت بسته شدن روز اول1.
شع اول قرمز و شمع دوم باید سبز باشد2.
بسته شدن شمع دوم باید باالی نیمه بدنه شمع اول باشد3.
هر دو شمع اغلب بدنه بزرگی دارند4.



Piercing Pttern
.اتفاقی که در عمل در بازار رخ می دهد

.کندل کشیده تر قدرت بیشتر در معامالت را نشان می دهد



Piercing Pttern
یرد این الگو چگونه شکل می گ

؟
این الگو نیازمند تایید است
مت روز بعد نزدیک و یا باالی قی

بسته روز قبل قرار گیرد



Piercing Pttern
چگونه بفهمیم این الگو رخ نداده است ؟



Piercing Pttern
خشرق



Piercing Pttern
خاور



Dark Cloud Pattern

اهالگوی ابر سی



Dark Cloud Pattern
قیمت باز شدن شمع روز دوم باالی قیمت بسته شدن روز اول1.
شع اول سبز و شمع دوم باید قرمز باشد2.
بسته شدن شمع دوم باید زیر نیمه بدنه شمع اول باشد3.
هر دو شمع اغلب بدنه بزرگی دارند4.



Dark Cloud Pattern
.اتفاقی که در عمل در بازار رخ می دهد

.کندل کشیده تر قدرت بیشتر در معامالت را نشان می دهد



Dark Cloud Pattern
.اتفاقی که در عمل در بازار رخ می دهد

.کندل کشیده تر قدرت بیشتر در معامالت را نشان می دهد



Dark Cloud Pattern
چگونه بفهمیم این الگو رخ نداده است ؟



Piercing Pttern
خشرق



Morning Star Pattern
از سه کندل تشکیل شده است1.
کندل اول باید یک کندل کشیده نزولی باشد2.
هر دو نشان دهنده بی) یا دوجی و یا فرفره باشد ( ستاره)کندل دوم 3.

کل بگیردو معموال باید با گپ نسبت به بسته شدن دیروز ش( تصمیمی
کندل سوم باید یک کندل نسبتا کشیده صعودی باشد4.
مه کندل باز شدن کندل سوم باالی بسته شدن کندل ستاره و حداقل از نی5.

اول عبور کند



Morning Star Pattern
روند هر چه کندل های اول و سوم بزرگتر باشند نشان از قدرتمند بودن1.

برگشتی است
هر چه گپ بزرگتر الگو قدرتمند تر است2.



Morning Star Pattern
اما شرط الزم برای الگو نیستگپ اگر باشد بهتر است 1.



Morning Star Pattern

ر محدوده زمانی که الگو شکل گرفت منتظر باز شدن کندل د: طریقه معامله 
بسته شدن کندل سوم باشید



Morning Star Pattern

چه زمانی الگو رخ نداده است ؟



Morning Star Pattern

سیستم



Morning Star Pattern



Morning Star Pattern



Evening Star Pattern
از سه کندل تشکیل شده است1.
کندل اول باید یک کندل کشیده صعودی باشد2.
هر دو نشان دهنده بی) یا دوجی و یا فرفره باشد ( ستاره)کندل دوم 3.

گیردو معموال با گپ نسبت به بسته شدن دیروز شکل ب( تصمیمی
کندل سوم باید یک کندل نسبتا کشیده نزولی باشد4.
یمه کندل باز شدن کندل سوم پایین بسته شدن کندل ستاره و حداقل از ن5.

اول عبور کند



Evening Star Pattern
روند هر چه کندل های اول و سوم بزرگتر باشند نشان از قدرتمند بودن1.

برگشتی است
هر چه گپ بزرگتر الگو قدرتمند تر است2.



Evening Star Pattern
اما شرط الزم برای الگو نیستگپ اگر باشد بهتر است 1.



Evening Star Pattern

ر محدوده زمانی که الگو شکل گرفت منتظر باز شدن کندل د: طریقه معامله 
بسته شدن کندل سوم باشید



Evening Star Pattern

چه زمانی الگو رخ نداده است ؟



Evening Star Pattern



Evening Star Pattern



Evening Star Pattern

گپ ایجاد شده جایگزین کشیدگی کندل ها



Evening Star Pattern



Evening Star Pattern



Evening Star Pattern

وغدیر



Shooting Star Pattern
از دو کندل تشکیل شده است1.
کندل دوم سایه بلند و بدنه کوچک دارد2.
تمحدوده باز و بسته شدن در محدوده بسته شدن قیمت روز قبل اس3.
نیاز به تایید کندل بعدی برای معامله دارد4.



Shooting Star Pattern

یر کندل زمانی که الگو شکل گرفت منتظر باز شدن کندل ز: طریقه معامله 
شوتینگ باشید



Shooting Star Pattern

چه زمانی الگو رخ نداده است ؟



Evening Star Pattern

وغدیر



Shooting Star Pattern



Shooting Star Pattern



سه سرباز سفید و سه کالغ سیاه



ترکیب شمع ها



ترکیب شمع ها



جمع بندی


