


درباره نویسنده کتاب

Ed( داونز اد• Downs(، سال 20 از بیش ای تجربھ با 
 مجریان و طراحان از یکی بازار، معامالت حوزه در

 شرکت این کھ است OmniTrader افزاری نرم شرکت
 .است کرده آغاز را خود کاری فعالیت 1994 سال در
 این و شده منتشر نیز افزار نرم این پنجم نسخھ اکنون ھم

 خدمات ارایھ پیشتازان از یکی عنوان بھ دنیا در شرکت
.شود می شناختھ معامالت انجام ماشینی

 SingnalWatch مجلھ نویسان سرمقالھ از یکی ،دوانز•
 ارایھ بازار، کلی روند بررسی بھ مجلھ این .باشد می نیز

 الگوھای کھ نمودارھایی انتخاب و معامالتی درسھای
 این .پردازد می است، بارز و مشخص آن در معامالتی

  پایگاه در توانید می را تحلیلی ستون
com.singnalwatch.www کنید مشاھده.

 پول نمودارکھ الگو 7 :پرفروش کتاب نویسنده ،داونز•
.باشد می ھستند، ساز



؟چیست) پترن(نمودار الگو 

.استبیانگر روانشناسی بازار ، پترن•

.استکننده رفتار بازار ، مشخص پترن•



مثال خرید در سطوح حمایت



اھداف تحلیل الگوی نمودار

دارند را بینی پیش قابلیت بیشترین کھ الگوھایی کردن مشخص•

 نتیجھ بیشترین کھ الگوھا روی بر معاملھ انجام برای قواعدی تعیین•
.دارند موفق معاملھ یک انجام در را

.باشند داشتھ را سود بیشترین کھ معامالتی ھای شیوه تعیین•



ً روی نمودار جواب می دھند؟ الگوھاآیا  واقعا

:مقالھ یک از بخشی•
2000 آگوست، 19 ،اکونامیست مجلھ :در منتشرشده•
"کف شدن عریض شانھ، و سر الگوی" :مقالھ نام•
ماساچوست تکنولوژی انیستیتو لو، اندرو و اسکول ورتن ،کانلی مک کاریج :نویسندگان•

 بین آمریکا سھام قیمت تغییرات نمودار از استفاده با لو و کانلی مک"
 الگوھای بھ را خود بررسی و مطالعات 1962-96 سالھای
 "کف و سقف مثلت" و "شانھ و سر" جملھ از توجھی قابل تکنیکال
.کردند متمرکز



الگوھاو (Nasdaq) نزدکشاخص 

 در الگوھا نتایج بررسی در متفاوتی و مختلف نتایج حال، این با"•
 سھام شاخصھای بررسی در .است آمده بدست مختلف بازارھای

New( نیویورک بازار York Stock Exchange( سھام بازار و 
American( آمریکا Stock Exchange(، 10 از الگو 7 تعداد 
 قیمت، ھای بینی پیش و آمار ارایھ نظر از مطالعھ، مورد الگوی

.بودند توجھ قابل

 نتیجھ آتی، قیمت بینی پیش در الگو، 10 تمامی ،نزدک سھام برای•
.بودند بخش



ھنر است تا علمبیشتر 

 توان می را رود می بکار تکنیکال ھای تحلیل در کھ سنتی الگوھای•
 ھنری کاری عمدتاً  تکنیکال تحیلیل نتیجھ، در .داد تشخیص نگاه با

!علمی تا است

 بھ شود، می نوشتھ تکنیکال تحلیل حوزه در کھ کتابھایی واقع، در•
...کنند می اشاره نیز نکتھ این



:ادامھ

exhaustion([ قیمت شکاف " - مگ و ادوارد• gap( حرکت ی نشانھ توان نمی را 
 اما است روند "توقف" بیانگر الگو این .دانست بازگشتی حرکت یا و اصلی اصالحی

 بھ است ممکن کھ شود می ھمراه دیگر الگوھای از برخی با معمول طور بھ توقف این
.بیانجام اصالحی حرکت ایجاد

 معتبر دھد، می رخ کھ قیمت شکاف ھر وقوع کھ کرد تصور نباید " –پرینگ مارتین•
.ندارد وجود تکنیکال تحلیل در اطمینانی قابل چیز ھیچ اساساً  زیرا است،

breakaway( قیمت شکاف  " –جیلر ویلیام• gap ( دھد می رخ زمانی کلی طور بھ 
 حرکت تشکیل موجب اغلب صورت، این در و باشد شده کامل نمودار الگوی یک کھ

".شوند می اصلی
•  
!است جھانشمول چارت، الگوھای تشخیص در ابھام•



...نتیجھ می گیریم کھ 

.است بینی پیش قابل نمودار الگوھای•

 را قیمت روند %100 کھ نمودار الگوھای تشخیص حال، این با•
.است )غیرممکن یا و( دشوار کند، مشخص

.است نیاز مطالعاتی فرصتھای تشخیص و ارزیابی برای قواعدی•



الگوھای تشکیل شده بر روی الگوھای تشکیل شده بر روی بررسی بررسی 
نمودار قیمتنمودار قیمت  



:داردالگوی معامالتی وجود ھفت 

حمایت و مقاومتالگوی سطوح 1.

خط روند و شکست قیمت  الگوی بازگشت 2.

الگوی نعلبکی3.

فیبوناچی) ریتریسمنت(الگوی حرکت بازگشتی 4.

قیمتالگوی گپ 5.

روندالگوی اوج حجم و 6.

)تثبیت(الگوی حرکت خنثی 7.

:می پردازیم الگوھابررسی روانشناسی ھر یک از در ادامھ بھ •



حمایت و مقاومتالگوی سطوح  -1

 زمان خصوصاً  و رسد، می حمایت سطح بھ قیمت کھ ھنگامی•
 .افزایند می معامالت انجام شدت بھ گران معاملھ اصالحی، حرکت
.باشد آور اضطراب تواند می حمایت سطوح شکستن



:روندالگوی خطوط  -2
  

 خط این .کند می حرکت آن روی در قیمت کھ نامرئی و فرضی خط•
 .دارد مقاومت خطوط و نعلبکی الگوھای ھمانند مشابھی روانشناسی

.گردد قیمت عمده تغییرات موجب تواند می خط این شدن شکستھ



الگوی نعلبکیالگوی تشکیل  -3
  

 در ندرت بھ( .شود می تشکیل حمایت سطوح در عمدتاً  نعلبکی الگوی•
 معاملھ نتیجھ، در و است محسوس قیمت آرام حرکت .)مقاومت سطوح
.شوند می بازار وارد تدریج بھ گران



فیبوناچی) بازگشت( ریتریسالگوی  -4
  

 معکوس و اصالحی حرکت فیبوناچی ھشت سطوح در معموالً  قیمت•
 ، %38 محدوده روی بر کھ 8/4 و 8/3 سطوح در خصوصاً  دارد
  .است بازار حقایق از یکی این .گیرند می قرار %62 و  50%



)گپ(الگوی شکاف قیمت  -5
  

ج شکاف ، روند شروع در )BG( شکست شکاف•  اواسط ،)MG( مدرّ
 نمایان را قیمت حرکت روند پایان ،)EG( خستگی شکاف و روند
.سازند می



روندالگوی اوج حجم و  -6

 کاھش بھ اشاره و دھد می تشکیل را قدرتمند الگوھای قیمت، اوج•
  نکند، آغاز را اصالحی حرکت بازار اگر .دارد خرید یا تقاضا میزان

.بود خواھد روند نمایانگر



  
الگوی تثبیت  -7

  

قیمت، ھر تثبیت . قیمت یکی از الگوھای قدرتمند استتثبیت •
اشاره بھ حرکت فاصلھ مشخص از آخرین حرکت صعودی یا 

.نزولی دارد



و ابزارھاو ابزارھاقواعد قواعد 
    

کنید؛زمانی مشخص دوره 1.

نمایید؛یک مرجع تعیین 2.

؛ھا ھشتقانون 3.

کنید؛از نوسانات دوری 4.

باشید؛مراقب بازگشت ھا 5.

.تعیین کنیدنسبت سود بھ ضرر را 6.



  
.زمانی را بر اساس اندازه الگو مشخص کنیددوره ) 1

 با زمانی الگوھای•
 حرکت الگوی و اندازه
  .شوند می تعیین قیمت
 معاملھ بھ تصمیم ھرگاه

 زمانی الگوی یک در
 را خود نظر گرفتید،

  .ندھید تغییر



معاملھ کنید کھ اندازه مشخصی در الگوی  الگوھاییبر روی تنھا ) 2
.زمانی دارند

استفاده کنیم H، می توانیم از  Aنقطھ است                                   در ، مبھم Bوضعیت 

                                                               



  
از سطوح ، استاپ تریلنگبرای تعیین ): فیبوناچی( ھا ھشتقانون ) 3

.استفاده کنیدھا منطبق بر ھشت 



، گردند بازمینوسان  کندل 5خط در  2شرایط معامالتی کھ از از ) 4
.اجتناب کنید



.مشخص کننده استمرار یا بازگشت قیمت ھستند الگوھا) 5

.برای انجام معاملھ در ھر دو طرف آماده باشید



ً در امتداد روند قبلی تشکیل می شوند با این حال می توانند در روند بازگشتی : مثالبرای  الگوی تثبیت، معموال
.باشند پرسودمی تواند بسیار  "شده خراب"الگوھای . نیز دیده شود

ً در امتداد روند قبلی حرکت می کند ) حرکت خنثی(الگوی مثلث تثبیت شده   در این مورد، حرکت (معموال
با این حال، اگر الگو در روند قبلی ادامھ نیابد، حرکت اصالحی قابلیت کسب سود بیشتری را ). صعودی است

.خواھد داشت



معامالتی با سود بھ ضرر باال است فرصتھایمھمترین عامل، تعیین ) 6

...در ھر فرصتی

 ضرر توقف سطح و معامالتی ھدف•
.کنید تعیین را

 ضرر :سود تعیین با را ھا الگو•
.کنید تعیین

 2:1 ضرر بھ سود نسبت حداقل•
3:1 مناسب سوددھی وضعیت•



::ساختار الگوھای نمودارساختار الگوھای نمودار

الگوابعاد •
شویم؟چھ ھنگامی وارد معاملھ •
دھیم؟حد ضرر را کجا قرار •
شویم؟چھ ھنگامی از معاملھ خارج •



)و مقاومت(حمایت الگوی سطوح 



الگوی سطوح حمایت و مقاومت
:مثال؛ نمودار شرکت

America Online, Inc.



حمایت و مقاومتالگوی سطوح 
:مثال؛ نمودار شرکت

Aura Systems, Inc.



)Break outs/ شکست ھا(الگوی بازگشت قیمت 



الگوی شکستھ شدن خط روند
:مثال، نمودار شرکت

 Public Service Ent. Group



شدن خط روندالگوی شکستھ 
:مثال، نمودار شرکت

Lexmark International, Inc.



شدن خط روندالگوی شکستھ 
:مثال، نمودار شرکت

CoPart, Inc.



الگوھای نعلبکی



الگوھای نعلبکی
نمودار شرکت: مثال

Hydrogenics



الگوھای نعلبکی
نمودار شرکت: مثال

Perot Systems 



فیبوناچیاز خطوط ) بازگشت قیمت( ریتریسالگوی 



%50بازگشت از سطح 
Activcardمثال؛ نمودار شرکت 



%  62و % 50بازگشت از سطوح 
Thomson Multimediaمثال؛ نمودار شرکت 



شکاف قیمت
Breakaway, Measured & Exhaustion



شکاف مدرج و شکاف خستگی
Kemetمثال؛ نمودار شرکت  Corp.



الگوی شکاف شکست قیمت
.Genuine Parts Coمثال؛ نمودار شرکت 



)روند(الگوی اوج حجم 



الگوی اوج حجم
.Grant Prideco, Incمثال؛ نمودار شرکت 



الگوی اوج حجم
Intervoice-Briteمثال؛ نمودار شرکت  Inc.



الگوی اوج حجم
Worthington Industriesمثال؛ نمودار شرکت 



اوج حجم
Rite Aid Corporationمثال؛ نمودار شرکت 



الگوی تثبیت 
)مثلث متقارن(



:الگوی تثبیت
Huntington Bancsharesمثال؛ نمودار شرکت 



:الگوی تثبیت
.Ameren Corpمثال؛ نمودار شرکت 



:الگوی تثبیت
Network Applianceمثال؛ نمودار شرکت 



الگوھایافتن و  تشخیص 
؟بیابیمچگونھ الگوھای نمودار را 

:با استفاده از

تکنیکالتحلیل •
سایتھا وب•
نرم افزارھا•



)MACD( واگرایی/ ھمگراییمیانگین متحرک  اندیکاتوراستفاده از 

 بین تفاوت MACD اندیکاتور•
 26 تا 12 زمانی دوره

 مشخص را متحرک میانگین
 بھ MACD سیگنالھای .کند می

 تغییر از ای نشانھ عنوان
 ورود زمان معامالتی، الگوی

.دھند می نشان را



سایتھا وباستفاده از 

 بررسی بھ سایتھا، وب این•
 ارایھ و بازار شرایط

 می معامالتی سیگنالھای
 بین ای مقایسھ و پردازند

 الگوھای تعیین برای نمودارھا
.کنند می فراھم تکنیکال



افزارھای تحلیل تکنیکالاستفاده از نرم 

  از وسیعی ی مجموعھMetaStock افزار نرم•
 آن، از استفاده با و بردارد در را تکنیکال اندیکاتورھای

 می صورت ھا داده دایرکتوری روی بر سریع جستجوی
  .پذیرد

•com.equis.www

•
  ھای سیستم برخی از استفاده با **OmniTrader افزار نرم•

 بھ قیمت الگوھای تشخیص و جستجو رای ،الگوھا با مربتط
Trend از عبارتند ھا سیستم این از برخی .رود می کار

Line Break System و Gap System.
•com.omnitraddr.www

.است شده گرفتھ OmniTrader از شد، ارایھ جزوه این در کھ سیگنالھایی•



یخالصھ 
الگوی معامالتی 7روش 

 OmniTraderما از نرم افزار . فھرستی از موقعیتھای معامالتی تھیھ کنید•
استفاده می کنیم اما ھر ابزاری کھ بتواند موقعیتھای ارزشمند را مشخص کند، 

.مناسب است
.باشیدالگوی معامالتی  7از یکی در جستجوی  •
ھا را پشت پوزیشن ھای  استاپ تریلینگ. یک مقیاس مرجع مشخص کنید•

.قرار دھید) فیبوناچی( ھا ھشتمعامالتی 
.  ، دوباره وارد شویدھا ھشتاگر حرکت قیمت متوقف شد، بر روی یکی از •

.یا بھتر باقی خواھد ماند 2:1نسبت سود بھ ریسک ھمچنان 



گیری نتیجھ

  کارگیری  بھ و تشخیص•
 ھر در نمودار الگوھای
 در تواند می معامالت فرصت

 بسیار موفق، معامالت انجام
.باشد موثر و مفید

  یک تنھا کھ باشید داشتھ یاد بھ•
 کھ است چیزی بازار، درصد

.دارید نیاز روز یک در شما



کپیتالتیم آموزشی پرسپولیس 
www.PCMbrokers.com


