
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  کاری از انجمن کندل استیک

سالها تحلیل کندل استیک به شکلی خالصه فراهم آورده شده است. اطالعاتی که وقتی 
 متحول نموده و نظم ببخشند.یادگرفته شوند می توانند طرز تفکر سرمایه گذاری شما را 

 ترجمه: گروه ترجمه نشریه فارکس یار
 تمامی حقوق این اثر برای نشریه فارکس یار محفوظ است.

 هرگونه کپی برداری با ذکر نام "نشریه فارکس یار" خیلی هم خوب است
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 مقدمه مترجم

کتابهایی با موضوعات مالی از جمله بازارهای سرمایه دارای اصطالحات فنی است که متاسفانه در 
برخی از موارد نمی شود در ساختار مفهومی آنها تغییراتی ایجاد کرد تا بتوان به زبان فارسی 

 نمود. لذا باید تا جایی که امکان دارد آنها را همانطور که هست، ترجمه لفظی نمود.ترجمه 

کتابی که مطالعه خواهید نمود نیز از همین نوع است. در خیلی از قسمتهای آن سعی شده است 
تا جایی که به اصل موضوع و محتوی خدشه ای وارد نشود، ترجمه به صورت مفهومی ارائه گردد 

از قسمتها این امکان وجود نداشت و مجبور شدیم تا به صورت لفظی ترجمه صورت اما در برخی 
پذیرد. لذا اگر چنانچه کمی بعضی از عبارات درک آن سخت است از بابت آن پوزش می طلبیم. 

 البته سعی کردیم تا مفهوم ذهنی نزدیک به آن را در داخل پرانتز در مقابل آن عبارت بیاوریم.

این اثر هم خالی از اشکال نخواهد بود. لذا عاجزانه از شما خواننده گرامی  در هر صورت ترجمه
تقاضا داریم تا نظرات و پیشنهادات و یا انتقادات سازنده خود را در خصوص این ترجمه به 

 آدرس ایمیل نشریه ارسال فرمایید تا در ترجمه های بعدی حتما مورد استفاده قرار دهیم.

 با تشکر از شما
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 معرفی

. می توان اینطور تصور دلیل احتماالت آماری وجود دارند سیگنال های کندل استیک امروزه نیز به
. به طور قابل نداشتندکرد که سیگنال ها اگر باعث سوددهی نشده باشند امروزه دیگر وجود 

اتفاقی و یا بازده معمولی  ینسبت به خوش شانسی ها گذشته،توجهی سودها از طریق بررسی 
هدف از بکارگیری سیگنال های نمودار شمعی این است که تا  بازار بیشتر قابل شناسایی هستند.

 .احتماالت به نفع خود بهره ببریدحد ممکن از 

این حقیقت که سیگنال ها هنوز وجود دارند بر اساس نتایجی بیان می شود که از طریق قرن ها 
و درصد باشد  50وری از یک سیگنال باالی آد. با فرض اینکه احتمال سودبررسی بدست آمده ان

 .امل دیگر می توانند افزایش یابنداین درصدها توسط یک ع ،درصد 80یا حتی  70، 60یا حتی 
تا این تاریخ، عملکردهای آماری به سختی بدست می آمده اند. این حقیقت است که عدم درک )

که چه زمانی یک سیگنال، یک سیگنال واقعی است همیشه به درست سرمایه گذاران از این 
این نبود دانش و پارامترهای چندگانه مورد نیاز برای انجام . عنوان یک عامل بازدارنده بوده است

ماری را کاری بسیار دشوار می کند انجمن کندل آامه ریزی برای نتایج تحلیل های آماری، برن
تا بتواند این داده  نشگاه های محلی را هدایت می نمایداستیک در حال حاضر پروژه های دا

ه عنوان نتایج کار ارائه های آماری را جمع آوری نماید. و این داده ها برای اعضای کندل استیک ب
. به خاطر بزرگ بودن این پروژه داده ها احتماال بر حسب بیت و به صورت بخش می شوند
 حض تکمیل ارائه می شوند.(مبخش به 

که موقعیت چگونه پس از ظهور یک سیگنال عمل می کند، یک عنصر فیلتر کردن آنی است. نظر به اینکه همه ما این
خوش بین های همیشگی هستیم، خواسته ما این است که به همان سرعت که  هر موقعیتی را خریداری می کنیم 

که خود  ،درصدی مبادالت 80د تراز مثبت حرکت روبه باالی آن شروع شود. اما در ذهن داشته باشید، که حتی باوجو
هر چه قدم های بیشتری برای کاهش  .درصد باقی می ماند که درست عمل نمی کند 20یک پدیده است، هنوز 

 مبادالت زیان آور برداشته شود، موقعیت سوددهی سرمایه گذاری شما بیشتر خواهد شد.

ارائه شده اند خبر از یک راز باستانی یا یک فرمول  اطالعاتی که در این کتاب و در سایت انجمن کندل استیک
ور آل قرن ها تجربه های سودتخصصی جدید کامپیوتری نمی دهند. بلکه آنها  تجمیع بررسی های عقل سلیم در طو

همانگونه که ممکن است خودتان نیز تا االن متوجه شده باشید، اطالعاتی که کندل استیک ارائه می دهد قرن  .هستند
نها از گرافیک برای ارائه نمایش بهتری از نمودارها استفاده می آ همه در مورد آنها می دانند، و ود داشته اند.ها وج

برای ، با صرف زمان و تالش . شماکنند، اما خودشان هم نمی دانند که چگونه باید از این سیگنال ها استفاده کنند
معه بزرگ سرمایه گذاری هستید. تمام مباحثی که در این ، هنوز عضوی کوچک از جایادگیری روش های کندل استیک

کتاب مورد بحث قرار گرفته اند و سایر تحلیل های کندل استیک تنها بر اساس عقل سلیم هستند. به خاطر داشته 
نها از کاغذ بدست آمده آروش های کندل استیک بدست آوردند باشید که ، برنج فروشان ژاپنی سود بسیار زیادی را از 

نها را با نور شمع روشن کردند. مفهومی که در خصوص تحلیل های آ  از برنج برای کشیدن نمودارها استفاده کردند و
 مد نهایتا صحنه گردان فرهنگ سرمایه گذاری ژاپنی ها شد.آشمعی به اجرا در 
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 1عقل سلیم

، به خاطر داشته باشید چیزی که این روش را از سایر ه در مورد روش شمعی یاد می گیریدوقتی ک
، در حالی که آن تجارب به شدت می سازد به کارگیری عقل سلیم استتجارب تجاری متمایز 

اختیار  ی است که در. آنچه شما یاد می گیرید دانشتاثیر تصمیم های احساسی بوده اندتحت 
شما از تفسیر صحیح این دانش نیز بهره مند ، اما این حقیقت نیز وجود دارد که همه قرار دارد

. از این دانش بهره ج مورد انتظارتان را خواهید گرفتهستید، که به این معناست که شما نتای
بگیرید زیرا باعث به وجود آمدن اعتماد به نفسی در سرمایه گذاری هایتان می شود که دیگران 

 به ندرت تجربه می کنند.

العات ارزشمندی را در خصوص زمان خرید یک موقعیت می دهند، به سیگنال ها همانطور که اط
همان شکل در تعیین زمان فروش یک موقعیت نیز ارزشمند هستند. که گاهی اوقات این زمان 
خیلی زودتر از آنچه مورد انتظار است اتفاق می افتد. منطق حکم می کند که وقتی یک سیگنال 

ط تایید کننده آن نیز ست ظاهر می شود و همه شرایشمعی برای خرید یک موقعیت در جای در
. متاسفانه واقعیت ممکن است مله آماده رخ دادن استا، به این معناست که آن معوجود دارند

نتیجه متفاوتی را نشان دهد. اینکه یک قیمت فردا چگونه باز می شود به همان میزان اهمیت 
 می کنند.ران تا چه حد هیجانی عمل دارد که بدانیم خریدا

پس از ظهور   ،در روز بعد (Open Price) منطقی که پشت نتایج حاصل از گشایش یک قیمت
آیا شواهدی وجود دارد که نشان دهد هنوز خریدارانی  یک سیگنال وجود دارد بسیار ساده است،

وجود دارند؟ این اطالعات از طریق سرویس های نمایش اطالعات با قیمتی بسیار پایین در 
) اطالعات بیشتر در  را پیشنهاد می کنیم  TCnetهستند که در این زمینه ما برنامه  دسترس
می کند را در  دبرای سرمایه گذاران ایجا  TCnetههای سرمایه گذاری را کتمام سود خصوص

داشتن توانایی مشاهده نحوه گشایش یک  .( www.candlestickforum.com)  سایت ما ببینید
 ءار را بطور قابل توجهی ارتقاسهام پیش از اینکه بازار گشوده شود می تواند موقعیت سرمایه گذ

 . که در این صورت شاهد چند برابر شدن سود خود از طریق حذف معامالت بد خواهید بود. دهد

حیاتی تر خواهد شد. گزینه ها  ،ایش، مکان قرار گیری گشچه دوره معامالت کوتاهتر باشدهر
. سرمایه گذاران بلند مدت تر  از به زمانبندی بسیار دقیق دارندوسایل نقلیه معامالت هستند که نی

در خصوص یک  .لت بیشتری برای تصمیم گیری دارندوقتی در موقعیتی قرار می گیرند مه
د که همه نمودارهای ماهانه ماهه و یا یکساله معموال وقتی به خرید منجر می شو 6معامله 

 هفتگی و روزانه یک نتیجه را نشان دهند و آن این است که زمان مناسبی برای خرید است.
گذاران بلند مدت  )نمودارهای ماهانه و روزانه نمودارهای عمودی هستند که در اختیار سرمایه

                                                             
عقل سلیم یا فهم عامه یا فهم متعارف یا عرف عام. این طور تعریف می شود: "قضاوت مستدل برآمده از تجربهه بهه   1

جای مطالعه". می توان عقل سلیم را درک طبیعی متعارف و مورد اتفاق نظر عمهوم در خصهوص موضهوعات در نظهر 
 گرفت.

http://www.candlestickforum.com/
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یجه ای نیز بر د که نتمعموال نمودارهای هفتگی با سایر نمودارها یکسان نیستنقرار می گیرند 
 .(نتایج کلی ندارند

 

سهام هایی را بخرید که در حال رشد هستند، اگر در حال رشد نیستند آنها را "

 ویل راجرز "نخرید 

خرید" نمودار شمعی در نواحی خرید ما یک سیگنال نیست. یک  سیگنال "هر شکل گیری لزو
 با یک سیگنال خرید نمودار شمعی در نواحی فروش بیش از حد  (Overbought) از حد بیش

(Oversold) ر شمعی در نواحی فروش در نمودا لبه یک معنا نیست. به شکل مشابه یک سیگنا
. بسیاری از رید بیش از حد به یک معنا نیستبا چنین سیگنالی در نواحی خفروش بیش از حد 

، اما به این توجه نمی کنند که ممکن اشتباه می گیرند ری را با سیگنالسرمایه گذاران هر شکل گی
 .گیری نیز تصادفی باشد است هر اتفاقی به صورت تصادفی رخ دهد و این شکل

سیگنال  بگیرید، بیشتر با این واقعیت آشنا می شوید که هرچقدر بیشتر در مورد سیگنال ها یاد
. و بیش از حد و فروش بیش از حد د، اغلب اوقات، در نواحی خریها در کجا ها رخ می دهند

توضیح ) رخ می دهد J-HOOK، همانند آنچه در الگوی نواحی میانی بازه ها رخ می دهند گاها در

. اما باید یک پارامتر ساده اساسی برای ورود به (در وبالگ نشریه آورده شده است J-HOOKدر مورد الگوی 
 ؟داشته باشد. آیا خریداران هنوز حضور دارندوجود یک موقعیت پس از آشکار شدن یک سیگنال 

ال پس از اینکه معمو چه زمانی است که بیشتر سرمایه گذاران تمایل به خرید یک سهام دارند؟
طی چند روز یا هفته باال می روند. نهایتا آنها متقاعد می شوند که این سهام قیمت ها پیوسته 
است که مقدار بسیار زیاد و مفرطی در حجم  . و این دلیل آنخواهد داشت دبه مدت طوالنی رش

. زیرا همه این اعتماد به نفس را پیدا کرده اند و متقاعد مالت در سطوح باال رخ می دهدامع
شده اند که وارد این معامله شوند . گزارش پس از گزارش درشبکه های اقتصادی تلویزیون درباره 

. اگر قرار باشد که ه چقدر خوب عمل می کندصنعت مربوطاین به نمایش در می آید که شرکت یا 
اشید حتما از بحث عقب مانده اید. و البته این فقط درباره باالترین نقطه بهنوز متوجه نشده 

د شد البته شما مات و مبهوت نبه پایین کشیده خواه قیمتها اجرایی است. و به دلیل سود دادن
ده بودن هم چنان رشد ادامه داشته باشد. و در می مانید زیرا انتظار دارید که با توجه به سود 

تظار دارید به طول واقع این پایین کشیده شدن ممکن است چند هفته بیشتر از آنچه شما ان
نجایی که شما در آن خرید کرده اید خواهد برگشت و آرشد خواهد کرد و به سپس  .بیانجامد

زود شما صاحب سهامی خواهید بود و خیلی  زلزل پیدا می کند و کاهش می یابدسپس دوباره ت
. که شما آن را خریده اید نرسیده است ن می گذرد و هنوز حتی به قیمتی کهآکه سه ماه از خرید 

 سود خوبی بابت دالرهایی که پرداخته اید نیست. 
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. او قصد دارد می کنددر تصمیم گیریهایش بسیار کم تفکر و یا سرمایه گذاری را تصور کنید که 
واین . آن را برای  مدتی تحت نظر داشته و دچار یک افت شدید شده است سهامی را بخرد که 

حداقل از خرید یک سهام که رشد حیرت آوری را داشته است منطقی تر است. اما این موقعیت 
ند نیز در صورتی که بدون در نظر گرفتن پارامترهای خرید و سیگنال ها صورت بگیرد می توا

یک مثال خوب برای نخریدن یک سهام فقط به این دلیل  (ANRON) "انرون"منجر به زیان شود. 
. کسی که یک سهام را ، می باشدکه درصد خوبی را نسبت به نقطه حداکثرش سقوط کرده است

لیل که یک افت قابل توجه داشته بدون توجه به سیگنال ها و پارامترها می خرد دتنها به این 
انند کسی است که می خواهد یک چاقوی در حال سقوط را بگیرد. یکی از سه اتفاقی درست هم

که قیمتها می توانند به روند نزولیشان ادامه  وضعیتی می تواند رخ دهد این استکه در چنین 
پولی را نصیب شما نخواهد کرد. خریدن تنها به این دلیل که فکر می  ی دیگر آنو دو تا. دهند

. یا اینکه قیمت سهام می تواند کافی فروخته اند دلیل خوبی نیست ن به میزانکنید فروشندگا
 .نخواهد بود مناسبی نند که وضعیت سود دهیماه راکد می ما 6ثابت شود و معامالت طی 

وری دارید، ممکن است این اتفاق بیفتد که آحیرت  گانه 6نهایتا ، به این دلیل که شما حواس 
قیمت بخرید و کامال منطقی این سهام شروع به رشد سریعی کند، اگر در سهام را در پایین ترین 

چنین وضعیتی هستید شما نیاز به این کتاب یا هیچ کتاب دیگری ندارید زیرا دارای استعداد 
 خدادادی بسیار باالیی هستید.

 بهترین استراتژی سرمایه گذاری این است که سهامی را بخریم که در پایین ترین وضعیت خود
نه در واقع ، بلکه  . روند بسیار صعودی؟ تر شود نرفته رفته نمایا ،قرار دارد و منطقی بودن خرید

زمانی که نشانه های خرید آشکار شدند. احتماالت در خصوص سهام هایی که به تازگی روند رو 
زگی به صعود خود را شروع کرده اند بسیار قوی تر هستند. بهتر است سهامی را بخریم که به تا

های بیشتری را جلب می کند. صورت گرفته است و رفته رفته خریدخرید آن توسط دیگران 
همکاری با سایر خریداران حداقل این حقیقت را به همراه دارد که تنها نیستید و این خرید را 

سهامی را بخرید که ستراتژی معروف ویل راجرز آمده :"اندکی منطقی تر می کند. همانگونه که در ا
به همان میزان که این فلسفه به نظر در  و به رشد هستند. اگر رشد نمی کنند آنها را نخرید"ر

، سیگنالهای نمودار شمعی سرمایه گذاران را نزدیک به آن دنیای واقعی قدیمی به نظر می رسد
 مفهوم نگه می دارد.
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 ، دانش عظیمی را آشکار می سازد بازگشایی قیمتهانحوه 

تا از زمان مناسب  .ه پرلغت، اکنون می خواهیم بیشتر به عمق مطلب بپردازیمپس از آن مقال
"خرید" چیست؟ همانگونه که در کتاب  برای ورود به معامالت آگاه شویم. پیام یک سیگنال

بیان شد، یک سیگنال  )بزودی ترجمه این کتاب نیز ارائه خواهد شد( "معامالت سودده کندل استیک"
سرمایه گذاران شریک در آن سهام در آن روز است. اگر این تنها جمله ای دانش تجمعی همه 

باشد که در خصوص تحلیل های شمعی به خاطر دارید، به سادگی انشعابات پشت سیگنال ها را 
درک خواهید کرد. یک سیگنال "خرید" به وسیله معکوس شدن روانشناسی یک شیب نزولی رخ 

 ری ها برای سرمایه گذاران نمودار شمعی روشن می شود.می دهد و این جایی است که شکل گی

شواهدی از ورود خریداران برای خرید سهام را نشان می دهد که  "خرید" به بیان ساده، سیگنال
 10 آن سیگنال ها، عیمروند نزولی قبلی را معکوس می کند. معامله گر بر اساس نمودار ش

همانطور که  لگوهای پایدار را می تواند شناسایی کند.سیگنال ثانویه و ا 40سیگنال اصلی و تقریبا 
پیش از این بحث شد، هر کدام از سیگنال ها درصدی مثبت از معامالت سودآور و زیان آور را 

بهترین تست برای اینکه بخواهیم بر اساس آن سیگنال سرمایه گذاری را انجام  ایجاد می کنند.
آیا هنوز خریداران  روز بعد،قیمتهای در گشایش دهیم در گرو پاسخ به یک سوال ساده است. 

 حضور دارند؟

این ممکن است بسیار ابتدایی به نظر برسد، اما یکی از اصول اولیه برای انجام یک سرمایه 
عی نشان دهنده یک تغییر در جهت روند هستند. میزان مگذاری است. سیگنال های نمودار ش

 این تغییر جهت خواهد بود.حضور خریداران عامل مهمی در تعیین شدت 

نزدیک به بسته شدن اخیر بازار  (PINNACLE Entertainment) "پیناکل اینترتینمنت"، سهام 1شکل 
رخ داد و این به وضوح نشان می دهد که خریداران بیکار نبوده اند.  مشاهده رشد قیمت در 

به عرصه گذاشته مالت نشان می دهد که خریداران بدون هیچ شک و تردیدی پا اگشایش مع
زیرا همه پارامترها برای شما تحقق یافته است. تمام احتماالت به  !همین االن خرید کنیداند. 

 .نفع شماست و هیچ دلیلی وجود ندارد که دست به سرمایه گذاری نزنید
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 1شکل شماره 

 

خریداران هنوز حضهور داشهتند.  (Province Healthcare Co)" پروینس"، شرکت درمانی  2درشکل 
گشایش، با باقی ماندن در منطقه ای که خریداران در روز قبل قیمت را در آن بسهته انهد، نشهان 

 می دهد که در طول شب هیچ دگرگونی رخ نداده است.

 
عملکرد قیمت را در  ،ن تر باشدپایی کمیمی تواند به معنای قیمت گشایش که محدوده"  این "در

را تجربه کرده است. هر چه بهه بسهته شهدن  ر نظر بگیرید. قیمت یک روز خیلی باالروز گذشته د
نزدیک می شد خریداران خرد به این نتیجه رسیده اند که فروشی برای این سههام نخواههد بهود، 

مالت بوده اند. فروشندگانی ابسته شدن مع یدیکزنتا بودند که باعث باال رفتن قیمت  وشاید آنها
د تها حهدی باعهث پهایین از موقعیت خارج شون خواستنداند و می  کسب سود بودهکه به دنبال 
صبح روز بعد قیمت ها اندکی پهایین تهر گشهوده مهی شهوند و بهی درنهگ  .شدندآمدن قیمت 

افزایش می یابند و این نشان می دهد که هنوز خریداران حضور دارند. به محهض اینکهه دقهایق 
گذرد سرمایه گذار باید قادر به تشخیص نحوه عملکهرد بهازار  اولیه معامالت پس از بازگشایی می

 باشد.
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قت آن و، رسد که قیمت سهام بخواهد کم شود اگر بازار در حال سقوط نیست و  به نظر نمی
 است که بر روی سهام سرمایه گذاری کنید. یک روش محتاطانه این است که نیمی از موقعیت

خریداری کنیم و توقفی را  برای خرید در روز قبل درست )سهام( را در قیمت های کمی پایین تر 
اگر منطقی نگاه کنیم حتی اگر  .دیگر را در روز بعد بخریم یش از بسته شدن ایجاد کنیم و نیمپ

 قیمت ها دیروز باالرفته اند، خریدار ها هنوز حضور دارند.

 
 2شکل شماره 

 

قدرتمند جالهب توجهه اسهت رخهداد جههش بهترین دلیل برای اینکه قیمت هنوز برای خریداران 
 است.

رخ داده است. همانطور که در  2، جهش قیمت(Meritage Corp) "مریتیج"، شرکت  3در شکل 
با استفاده از سیگنال ها و  پر سود"الگوهای کتاب خصوص جهش قیمت تعریف شده است )

یار برای عالقه مندان ترجمه  )بزودی این کتاب توسط نشریه فارکس جهش های نمودار شمعی" را ببینید(

رخ دادن یک جهش در انتهای یک روند نزولی جایی قدرت خریداران بسیار زیاد است.  خواهد شد(

                                                             
است که قیمت با مقداری در روز قبل بسته می شود و در قیمتی باالتر در روز بعد باز می شود و به دلیل فاصله  جهش قیمت وقتی 2

 .ای که به وجود می آید به آن جهش گفته می شود
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که سیگنال معکوس کننده روند وجود دارد بهترین نشانه برای این است که قدرت خرید وجود 
 .دارد و درچنین موقعیتی فرد باید بی درنگ دست به سرمایه گذاری بزند

بدون در نظر گهرفتن نشان بسیار خوبی برای باالرفتن پیوسته قیمت است.  ،جهش در ابتدا روند
توجهه فهوری اسهت. زیهرا  اینکه نمادها ضعیف و یا قوی باز شوند جهش در یک سههام نیازمنهد

خریدی دارد روی این سهام صورت می گیرد که به وضعیت بازار بی تفهاوت اسهت. و شهما بایهد 
 ن سهام را بخرید.آکنید که در سریعترین زمان ممکن  سعی

مزیت داشتن توانایی دیدن پیشنهاد و پرسیدن قیمت ها قبل از باز شدن این است که این کهار  
استراتژی ورود شما را برایتان مشخص می کند. دیدن اینکه قیمت سهامی قبل از باز شهدن وارد 

ینکه پس از سیگنال نمودار شمعی یهک جههش یک مزایده می شود و داشتن دانش نسبت به ا
 رخ خواهد داد به شما اجازه می دهد که سفارش را برای خرید پیش بینی کنید.

از این نیروی خرید به نفع خودتان استفاده کنید. هر چه سریعتر وارد شوید دوباره احتماالت به 
 جهت می دهد. ،نفع شما هستند و دوباره جهش به تمایالت برای خرید

 
 3شکل شماره 
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برخی اوقات شما شاهد یک جهش قیمت هستید، وارد می شوید و می بینید که قیمت ناگههان 
سیگنال خرید دلیل خرید شما بوده است.       !نگران نباشید  به سمت کاهش تغییر جهت داد. 

دههد، ن رخ آخریدارانی هنوز هستند که باعث جهشی به باال شوند. اگهر برداشهت سهود پهس از 
یک تا دو روز صبر کنید و آن سیگنال خهودش  .مسله مهمی نیست، هنوز خریدارانی وجود دارند

 را ثابت خواهد کرد.

که آیا پس از آن برداشت سود صورت خواهد گرفت ده را باید با این دید نگاه کرد یک جهش عم
 ؟یا خیر

ن موقعیت در هنگام باز شهدن نمهاد قیمهت وارد آدر چنین وضعیتی بهتر است با خرید نیمی از 
شد و نیمی دیگر را پس از مشاهده حرکت قیمت خرید.  در برخی جههش ههای عمهده ممکهن 

نشان دهنهده آن خواههد  )نزولی( ن روز باال باشد که یک شمع سیاه رنگآاست قیمت خرید در 
برداشت سودها بهی درنهگ که خریداران زیادی داشته است و برخی  و این به این معناست .بود

که تغییر شدیدی در احسهاس سهرمایه  باشدنشان دهنده این این میتواند  است و صورت گرفته
 گذاران رخ داده است.

صعودی . نحوه چینش الگوی فراگیر (.Meridian Gold Inc" )مریدیان"،شرکت طالسازی  4در شکل 
(Bullish Engulfing pattern) وارد عرصه شده اند. که این امر اثرگذاری  3نشان می دهد که گاوها

بر قیمت را نشان می دهد. روز بعد قیمت دچار جهش می شود و این می تواند شروع  یدشد
یک روند افزایشی بسیار قوی باشد. و به این ترتیب همه چیز برای یک روند قوی مهیا است، و 

جود ندارد، به هرحال به محض )نخریدن سهام( و هیچ دلیلی برای وارد نشدن به این موقعیت
 اینکه موقعیت پر شود برداشت سودها آغاز می شود. آیا این زمان نگران بودن است؟

به شما چه  (Bullish Engulfing pattern) صعودیفراگیر  شمعی به یاد داشته باشید که الگوی
که چنین هجوم خریداران برای خرید دلیلی داشته است. خیلی غیر منطقی است  گفته است.

درصدی  15تا  10نیست که ببینیم پس از یک رشد غیر طبیعی انگیزه ای فردا ناگهان از بین برود. 
همچنان باقیست که خریداران با نیرویی  اصلیپس از دو روز برداشت سود صورت بگیرد. عامل 

ببینید پس از حذف برداشت  تاکافی است یک تا دو روز صبر کنید و  .به سوی این سهام آمده اند
یک سیگنال قوی خرید نهایتا به خرید بیشتر  سودها چه اتفاقی می افتد. در خصوص این مثال،

 .منجر می شود

 

 

 

                                                             
 فته میشود.ست. همچنین به فروشندگان خرسها گگاوها یا خریداران، اصطالحی در بازار سرمایه گذاری ا  3
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 4شکل شماره 

 

ه همرارا  ظهور یک جهش قیمت نشانه بسیار واضحی است از اینکه یک سیگنال خرید آنچه باید
 بشود. قیمت ی قویافزایش خود دارد و می تواند منجر به یک روند

همه نشانه های یک خرید قوی را دارد.  (.The Exploration Co) "اکسپلوریشن"شرکت  ، 5شکل 
جهش و  اولین سیگنال است. (Bullish Engulfing pattern) صعودی شمعی فراگیریک الگوی 

مایش قدرت در نهیچ دلیلی وجود ندارد که  و خرید قوی پس از آن کم کم آشکارتر می شوند
 .بعدی وارد موقعیت نشوید

)خرید سهام( قیمت پایین می آیهد. و شهما بهه خهاطر  به محض اینکه وارد این موقعیت شدید 
د بود. همانند این شکل، چند روز طول خواههد کشهید یسیگنال های خرید قوی در آرامش خواه

ندگان نمهی تواننهد قیمهت را شوتا روند دوباره رشد کند. در طول این چند روز ، باید بدانید که فر
 روز 4یها  3، امها پهس از دپایین بکشند. ممکن است اعصاب شما مورد امتحان قرار گرفتهه باشه

اشت کهه قیمهت را اعتماد به نفس پیدا می کنند و فروشندگان این قدرت را نخواهند د خریداران
چند روز دیگر طول خواههد کشهید و  .و این باعث ادامه روند صعودی می شودبه پایین بکشند. 
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خوب به نظر می رسند اما برای چند  ،واقعیت پدیدار می شود. برخی موقعیت ها به هنگام ورود
روز به تاخیر می افتند اما اگر پیام سیگنال ها درست باشهد رونهد ادامهه خواههد داشهت. برخهی 

 .اوقات نیاز به صبر دارید ولی احتماالت به نفع شما خواهند بود

 

 
 5شکل شماره 
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 خرید کنید! ،قوی نماد قیمت بازگشاییبه هنگام یک 

"به هنگام یک گشایش قوی نماد قیمت خرید کنید" معنی این جمله چیست؟ پس از اینکه یک  
سرمایه گذاران می خواهند نشانه روشنی را در  ،سیگنال خرید نمودار شمعی خود را نشان داد

سیگنال به خودی خود  .زیرا که خریداران هنوز در حال آمدن هستند، گشایش روزبعدی ببینند
د؟ این باییا این خرید ادامه می آکه خریداران دست به خرید سهام زده اند. اما  نشان می دهد

 .شکار خواهد شدآچیزی است که صبح روز بعد 

نمادها چگونه )ایجاد موقعیت( نیاز به کمی تحقیقات دارد. جهت گیری  اقدام به یک خرید اولیه
را با آن سهام دارد چگونه است؟ وضعیت سهام  ارتباطکه بیشترین ی است؟ جهت گیری نماد
خصوصا آن سهامی که نزدیکترین رابطه را به سهامی که شما می  ؟های دیگر چگونه است

 خواهید بخرید؟

م یک گشایش قوی نماد قیمت خرید کنید" دارای دو متغیر قابل "به هنگا دستورالعمل ورود
تعریف است: منظور از قوی چیست؟ و منظور از گشایش چیست؟ بگذارید ابتدا در خصوص 

دقیقه ابتدایی  30تعریف گشایش بحث کنیم. برخی اسوه های تجارت سفارش می کنند که در 
 .ن زمان نوسانات باال می باشدزیرا در طول ای تجارتی را انجام ندهید. ،معامالت

خر معامالت شکل می آساعت اول و  1گران می دانند که بهترین شانس ها در  معاملهبسیاری از  
تحقیقات صورت گرفته  مالت روزانه در این زمان ها رخ می دهد.ادرصد از مع 60گیرد. زیرا حدود 

قرار می گیرد و این بهترین  درطول یک ساعت اولیه گشایش بازار مورد استفاده، در شب قبل
 زمان بهره گیری از سیگنال های نمودار شمعی است.

یک عامل دیگر نیز در یک ساعت اولیه گشایش اثر گذار می باشد. تمام فرایندهای تصمیم گیری 
در خصوص خرید و فروش در یک ساعت اولیه عملی می شوند. حجم بسیار زیاد معامالت 

بازار به تعادل می رسد. به محض اینکه این حجم عظیم به وسیله متوقف می شود و با وضعیت 
پیوستن متقاضیان به خرید و فروش مصرف شد قیمت در جهت باقی مانده درخواست های 

اول نوسانات را نسبت به  خرید یا فروش حرکت خواهد کرد. و این حجم بسیار زیاد یک ساعت
بر شدت و جهت حرکت قیمت در سایر  سایر ساعت های معامالت بیشتر می کند و همچنین

 ساعات نیز اثر می گذارد.
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 برای افزایش سوددهی بهره بگیرید بازگشایی قیمتپیش از  نشانه گرهایاز 

با دانستن این مطلب که گشایش شامل دوره ای از حجم بسیار زیاد معامالت می شود، سرمایه 
قیمت را زیر نظر بگیرد. اگر این قیمت با گذار بر اساس نمودار شمعی می تواند نحوه حرکت 

و یا  سایر عوامل موثر در گشایش قوی و یا ضعیف خوانایی داشت می توان معامله را انجام داد
 .تا نشانه های تایید کننده آشکار شوند کرد،اینکه متوقف 

نمادهای ساده ای هستند که جهت گیری بازار را به محض  ،که در باال مطرح شد عوامل دیگر
گشایش قیمت ها نشان می دهند. هر روز صبح پیش بینی آینده را می توان در بسیاری از جاها 

را دارد که می توان آنها را در گوشه  S&P 500و  DOW ، Nasdaq بینی ،پیش  CNBC دید.
در  ره برداری باشد معقول نخواهد بود کهسمت راست تلویزیون دید. اگر موقعیتی آماده به

 انجام داد. خریدیمعامله  ،صورت مشاهده پیش بینی هایی برای حجم وسیعی از فروش

فشار بسیار زیاد فروش  .ند که خریداران هنوز حضور دارندسیگنال ها باید نشان دهنده این باش
باشد که خریداران شاید  در پیش بینی ها پیش از باز شدن بازار ممکن است نشان دهنده آن

جهت یک نماد می تواند توسط مشاهده شکل  نخواهند آن روز در برابر فشار فروش بایستند.
گیری ها که قبل از گشایش بعدی رخ می دهند قابل درک باشد اگر انتظار این باشد که جهت 

گشایش بازار در نماد در آن روز به سمت باال باشد پیش بینی ها باید این احساس را پیش از 
 فعالیت هایشان نشان دهند.

پایین رفتن  کمی"اگر جهت بازار اینگونه نشان می دهد که باید رشد بیشتری داشته باشد رخداد 
اگر پیش بینی ها اطالعات خوبی را راجع به گشایش در اختیار  .باشدباید قابل تحمل  "قیمت

ررسی کنید. داشتن نرم افزارهایی که قرار ندهند قیمت های پیش از گشایش همان سهام را ب
پیشنهادهای بازار و درخواست های قیمت را به شما نشان دهد می تواند برای شما مشخص 

آن سهام رخ می دهد. و شاید بتوان گفت که  تقاضا کند که پیش از گشایش بازار چه اتفاقی برای
خریداران و فروشندگان  که نشان دهد ،هنگام گشایش بازارای است در این مهمترین نشانه 

خرین نشانگر وضعیت است. گاهی اوقات آچگونه رفتار می کنند. این بدین معنا نیست که این 
به  ،یا فروش خود را انجام می دهند و این خریدخریدار یا فروشنده درست پس از گشایش بازار 

 نها نمی خواهند دستشان را  خیلی زود لو بدهند.آلیل است که داین 

بررسی کنید که شرکت های  ؛وند عرضه و تقاضا هیچ تصمیم محکمی را در ذهن شکل ندهداگر ر
اگر گشایش آنها باالتر و یا پایین تر از  مشابه در پیش از گشایش بازار چه وضعیتی داشته اند.

سهام مورد نظر ر قیمت هنگام بسته شدن در شب گذشته باشد این اطالعاتی را در خصوص رفتا
 عملکرد آن در اختیارتان قرار می دهد.شما و نحوه 
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تحلیل کلی شما باید برخی از  سی دقیقه اول پس از گشایش بازار دچار نوسان خواهد بود.
به شما  به طور منطقی فردا اتفاق می افتد را کاهش دهد. آنچهاحتماالت ممکن در خصوص 

به سمت کاهش قیمت  نخواهید بود اگر نمادها نشان دهنده این باشند که جهتدنبال خرید 
هاست. و دلیل اینکه شما به سمت خرید های بلند مدت رفته اید ممکن است این باشد که شما 

 تصور می کردید فردا احتماالت بهتری رخ خواهند داد.

تحلیل های شما نشان دهنده یک روز با قیمت های باال خواهد دریک گشایش قوی خرید کنید. 
 .را روز قبل نشان می دهد صعودیرید یک سیگنال بود. سهامی که قصد دارید بخ

 اتفاق ممکن است در هنگام گشایش رخ دهد: 4

قیمت سهام پیش از گشایش بازار نشان می دههد کهه  .نمادها به صورت مثبت باز شوند .1
خریهداران ناپدیهد  نچه در شب گذشته بسته شده است باز شود.آسهام با قیمتی باالتر از 
است که می تواند با تحلیل های شما سازگار شهود. در  سناریویینشده اند. و این بهترین 

هیچ دلیلی وجود نخواهد داشت که شما دست به آن سرمایه گذاری  خصوص این مورد،
  در سریعترین زمان ممکن نزنید. در زمان گشایش خرید کنید.

 
نچه قبال بسته آوضعیت سهام شروعی پایین تر از  اما نمادها نشان دهنده قدرت هستند .2

به وسیله  اگر سیگنال خرید      موقعیت را تحلیل کنید.       شده را نشان می دهد. 
ممکن است برخی از  ،خرید های گسترده ایجاد شده باشد که سیگنال را ایجاد کرده اند

الرفتن قیمت در هنگام که منجر به با یابندخریدها نزدیک به بسته شدن بازار کاهش 
  بسته شدن شوند.

ممکن است برخی سرمایه گذاران به سرعت سودشان را برداشت کنند که باعث شوند  
اگر این سناریو اتفاق بیفتد نحوه رفتار سهام . قیمت در هنگام گشایش اندکی پایین بیاید

ش وجود نداشته ابتدایی گشایش بررسی کنید. اگر هیچ نشانه ای از فرو هرا در چند دقیق
یک موقعیت )سهام( جزئی را باشد و باقی بازار نیز وضعیت مستحکمی داشته باشد 

بازار وضعیت  گذشته نشان داده است،  سیگنال خرید یک تغییر جهت را در روز .بخرید
و هیچ فروش عمده ای در خصوص این سهام رخ نداده  خوب خود را حفظ می کند

به  با قیمت پایین به خاطر  برداشت سریع سود است. در نظر بگیرید که گشایشاست. 
                       .محض اینکه متوجه شدید خرید در راه است باقی سهام را نیز بخرید

با قیمت پایین باز شده باشد اما در هنگام بسته شدن بازار منطق حکم می کند که اگر 
 .است که خریداران هنوز حضور دارند نشان دهنده این روز قبل دوباره افزایش یافته باشد

 
  

 



 

 20 

شان دهنده گشایش ضعیف تر هستند و قیمت سهام باالتر گشوده می شود. ننمادها  .3
سیگنال ناشی از روز قبل عامل تعیین کننده می باشد. خریداران هنوز حضور دارند اما 
وضعیت نمادها چندان خوب نیست. خریداران سهام حتی نمادهای ضعیف تری را 
مشاهده می کنند. در چنین وضعی نحوه عملکرد قیمت سهام را در نظر بگیرید. اگر به 
نظر می رسد که با وجود وضعیت پایین بازار باز هم خریداران به سمت سهام مد نظر 
شما می آیند، نشان دهنده این است که نیروی خرید به وضعیت بازار بی توجه است، 

بخرید. به صورت عکس، اگر قیمت در مقدار باالتری آنها سهام را می خواهند، شما هم 
به پایین آمدن هستند مراقب باشیدکه قیمت ها شکسته  گشوده شود و نمادها رو

قرار دادن سفارش خرید از وضعیت ها  گونهک راهکار ایمن در اینینشوند و پایین نیایند. 
که اگر قیمت باالتر مجددا منطق حکم می کند ( در نقطه باز شدن قیمت. buy stopنوع )

  از قیمت گشایش آمد، خریداران کنترل را بدست گرفته اند.
 
بدترین سناریو ممکن این است که نمادها رو به پایین باشند و قیمت نیز با مقداری  .4

پایین تر گشوده شود در اینصورت تصمیم های زیادی باقی نمی ماند. این معامله باید 
بسته شدن  نقطهدر ( buy stopدادن سفارش خرید از نوع )قرار حذف شود. اما هم چنان 

روز قبل همانند قبل ارزشمند است، در چنین موقعیتی، اگر بازار و قیمت سهام شروع به 
  .رشد مجدد کنند به این معناست که ممکن است خریداران بازگشته باشند

 

یا هیچ شواهدی آ ساده است،عنصر کلیدی که باید در هر تصمیم گیری در نظر گرفته شود بسیار 
وجود دارد که نشان دهد خرید وجود دارد، و همان گونه که در سیگنال معکوس کننده بود روند 

قوی تر  ،به وسیله خریدها افزایش قیمت را حفظ کند؟ داشتن توانایی تشخیص اینکه کدام روند
 خواهد شد میزان سوددهی سبد سهام شما را افزایش خواهد داد.

 نشان داده است که روند معکوس شده است. ممکن است این معکوس شدن کند باشدسیگنال 
سیگنال نشان داده که روند جدیدی ممکن است اتفاق بیفتد.  .و یا اینکه با قدرت اتفاق بیفتد

)این کتاب نیز بزودی  "یادگیری و فهم سیگنال های نمودار شمعی ساده و آسان" کتاب الکترونیکی ما

که  پیشنهاد میشود عالقه مندان توسط گروه ترجمه نشریه فارکس یار، ترجمه و ارائه خواهد شد( جهت ارائه به
تا بفهمیم که چه سیگنالهایی در نقاط عکس کننده می تواند اتفاق  منمودارهای گذشته را ببینی

 بیفتد. تجربه یکسانی می تواند در خصوص نمودارهای یکسان اتفاق بیفتد تا با شکل گیری های
. یادگیری اینکه یک روند صعودی م پس از ظهور سیگنال سازگار شونددیده شده در روز اول یا دو

حتماالت در دوباره باعث قرار گیری ا ،در مراحل اولیه شکل گیری خود عمل می کند قوی چگونه
. اینکه ی خرید بسیاری را آشکار می سازندسیگنال ها فرصت ها .جهت منافع شما می شود

 چگونه سیگنالها را پیگیری کنید به شما اجازه می دهد بهترین فرصت ها را شناسایی کنید.بدانید 
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 با احتماالت بازی کنید

هر معامله ای بالفاصله پس از ظهور سیگنال خرید شروع به رشد نخواهد کرد. نقاط ورود بسهیار 
ا از تصهمیم شهموجود خواهد داشت که بهترین موقعیت های خرید را ایجاد می کنند، که پهس 

وابسته به این است که بقیه روز چگونه به پایان مهی  اشتباه رخ دادهبرای خرید محو می شوند. 
قطعا خیر، امها  یا همه سیگنال هایی که روی آنها کار می کنید به جواب درست می رسند؟آرسد. 

میهزان ریسهک  به اصول بازگردید. شما به دنبال موقعیتی هستید که بیشترین سود را با کمترین
مد آرا برای کسب در 50-50نصیب شما کند. خوشبختانه سیگنال به خودی خود شانسی بیشتر از 

درصد باشد. اگر نحوه ورود خود را به خهوبی  74،  68،  64ممکن است نرخ آن  نشان می دهد.
ارزیهابی درصد افزایش دهد. عالوه بر این  5و یا  4و  3تنظیم کرده باشید می تواند سود شما را 

اگر معامله ای صورت گیرد، و اسهاس انجهام  درست ورود می تواند منجر به کاهش ضررها شود.
  معامله باید بالفاصهله فسهخ شهود. ،خریداران ناپدید شوند به عبارت دیگرآن بالفاصله محو شود 

 د. در گشایش بعدی فسخ شو درصد باشد اگر همان روز یا 5یا به بزرگی  3یا  1ممکن است ضرر 

سودها این شانس را دارند که وقتی یک سیگنال خرید منفی نیست رخ دهند. اگر سیگنال دچهار 
می شوند وهمه ناشی از این سوال است که آیا خریهداران  بالفاصله نمایانشود زیان ها  شکست
 ؟کنترل را بدست دارند یا خیرهنوز 

اسهت کهه : اگهر بسهته  شده ایهنبرای حفاظت از یک سرمایه گذاری تازه انجام  خوبیک قانون 
نصهف بدنهه شهمعی کمتهر از  - روز پس از شکل گیری سیگنال خرید - روز ورود قیمت در شدن
که در روز اول رخ داده آن سرمایه گذاری را متوقف کنید. به لحاظ آماری این مطلب نشهان  باشد

نیهز در ذههن داشهته اما ایهن مطلهب را  ،هنوز دست باال را دارند فروشندگاندهنده آن است که 
رخ می دهد باوجود اینکهه بایهد بها قسمت یک روند در پایین ترین خرید باشید که یک سیگنال 

چنین شهد زیان کم از معامله خارج شد، اما منتظر ظاهر شدن خیلی زود عالئم خرید باشید و اگر
 .استزیرا این سیگنال خرید به دالیل موجهی بوجود آمده . وارد معامله شویددوباره 

تنظهیم  بایهد (Stop Loss) درسایر برنامه های سرمایه گذاری این چنین بیان شده که توقف زیان
. به این دلیل )تریلینگ استاپ با درصدهای گفته شده(قیمت جاری درصد پیش از  10و یا  8، 6در  بشود

 زیهان توقهفلذا تعیین  ،که سیگنالهای نمودار شمعی به وسیله حدود عددی مشخص نمی شوند
(stop loss)  روندی که بر اساس غلبهه خریهداران بهر فروشهندگان  نمی باشد. کار صحیحیعددی

بلکه مستقیما وابسته به احساس سرمایه گذاران  ،ایجاد شده است ارتباطی با درصد حرکت ندارد
 هاصدی مسئله ای طبیعهی بهرای برخهی سههامرد 10در خصوص جهت حرکت است. افت قیمت 

وند انجام می دهد را تحلیهل نچه رآدرصد باشد.  4گر این عدد ممکن است خی دیبرای بر است.
 نه چیز دیگر. کنید
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آیا این یک معکوس شدن واقعی است و یا تنهها  ،مهمترین منطقه در نقطه معکوس شدن است
یک تغییر مقطعی در روند است؟ و این جایی است که زیر نظر داشتن و تحلیل مهمترین نقهش 

نیاز به تغییر قوی  پایداروزن یک ترند رو به پایین  خرید را باید پیگیری کرد. لیک سیگنا را دارد.
شدن تنها باعث رشهد دو یها سهه س اگر معکو. مایه گذاران برای تغییر جهت دارددر احساس سر

ممکهن  روزه شود اصال تردیدی در برداشت سود خود به محض ظهور یک سیگنال ضعیف نکنید.
کهاهش است زمان های خوش شانسی بیشتری برای ورود به یک موقعیهت در صهورت رخهداد 

ادامه داشته باشد امها اگهر  قیمت کنونی کاهشممکن است وضعیت  .داشته باشدوجود  قیمت
ثابت نماند و پایین تر برود شما نباید دراین موقعیت باشید. چه یک سرمایه گهذار کوتهاه مهدت 

 .صادق است این مطلب .مایه گذار بلند مدتباشید و چه یک سر

نشان می دههد کهه سهرمایه گهذار بهر  (.Hovnanian Enterprises Inc" )هوانیان"سازمان  6شکل 
له سخت کوچک شده است. همه پارامترها می گوینهد ایهن ئاساس نمودار شمعی دچار یک مس

 (Bullish Engulfing pattern)صعودی فراگیر سهام را بخر و یک چکش به دنبال یک الگوی شمعی
اما  . حجم معامالت رو به رشد است.به سمت باال برگشته است. ایندیکاتور استوکاستیک قرار دارد

مهی در روز بعد قیمت ها بیش از آن پایین گشوده می شوند که نشان دهنده حضور خریهداران 
روشندگان کنترل را بهه دسهت یا به دالیلی فآمله ای چیست؟ ابهترین راه ورود به چنین مع .باشد

شاید نمادها با مقدار پایین تری باز شده باشهند. بهر اسهاس تجربهه حاصهل از خریهد  گرفته اند؟
( Buy stopیک سفارش خریهد )این است که  ورود سهامی که رو به رشد است بهترین استراتژی
مشههود  داشهته باشهند،حضهور اگر خریداران هنوز  در زمان بسته شدن کندل روز قبل قرار دهیم.

پایین تری به مقدار بسته شدن در روز قبل برسانند. خرید سههام  خواهد بود که قیمت را از مقدار
وقتهی وارد موقعیهت  مطمئن شهویداست که باید بپردازید تا  حق بیمه ایدر قیمتی کمی باالتر 

 .اندکه خریدارانی حضور داشته  شدید

پهایین تهر و  (Open price) گشایشهیفعال نشهود، چ وقت هیشما  (Buy stopسفارش خرید )اگر 
الگهوی کنهدل ست منجر به شکل گیری یهک ابسته شدن پایین تر از بسته شدن روز قبل ممکن 

شهما در  .ن می دهد که خریهد متوقهف شهده اسهتشود. این شکل گیری نشا استیک "هارامی"
 سهفارش خریهداگهر موقعیتی قرار ندارید که فروشندگان دوباره آن را تحهت کنتهرل بگیرنهد. امها 

 (buy stop ) باشد می توانید مطمئن باشید که کنترل در دست خریهداران بهاقی  فعال شدهشما
 .خواهد ماند

 

 



 

 23 

 

 
 6شکل شماره 

 

الگوی کندل استیک "تجارت سودمند نمودار شمعی" توضیح داده شد، یک کتاب  همانگونه که در
گهذاران اطالعهات زیهادی را فهراهم کنهد. در خصهوص مثهال  سهرمایه می توانهد بهرای "هارامی"
را  سفارش خریهدخریداران به سمت سهام بازگشتند و  (Hovnanian Enterprises Inc) "هوناویان"

 .مفید واقع شدمله اادند و این کار برای معو قدرت خود را نمایش د فعال کرده

به سراغ یک سهام بیاید، می تواند باعث ارزیابی  سودآوریاگر وضعیت بازار ضعیف تر باشد و یا 
بهه  (.Movie Gallery Inc) "مهوی گهالری"شرکت  ،7شکل  .متفاوت پس از بسته شدن بازار شود

عنوان مثال شبی با احتماالت نه چندان مثبت را برای فهردا ایجهاد کهرد. درخصهوص ایهن مثهال، 
را بهه  (buy stopسهفارش خریهد )درطول روز باالرفت و  قیمت در مقدار پایین تری گشوده شد،

حاال شما در موقعیتی هستید که در جایی پایین تر از زمانی که خرید انجام دادیهد  اجرا گذاشت،
قرار گرفته اید. و این  "دوجی/هارامیالگوی کندل استیک "ازار بسته شده و شما در یک موقعیت ب

می تواند به مدت چند روز منجر به تقویت شود. اما به هرحهال هنهوز بهرای رونهد صهعودی زود 
در روز  خوشهبختانه خریهد ایندیکاتور استوکاستیک تغییر جهت به سمت باال داده اسهت.  است.
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فاکتور برجسته ظاهر شهدن الگهوی . مجددا مه پیدا می کند و قیمت ها را مثبت می کندبعد ادا
 . همانطور که در نمودار نشهان دادهخواهد بود  (Morning Starکندل استیک ستاره صبحگاهی )

گاهی در پایین ترین نطقه برگشتی نشانه یک رونهد قهوی صهعودی شکل گیری ستاره صبح شده
 خواهد بود.

 
 7شماره شکل 

 

به محرک های ذهنی   یک دوجی پس از یک روز با قیمت باالست.، یکی از الگوهای رایج نمودار
، یهک  (Scansoft Inc" )اسهکن سهافت"شرکت  8سرمایه گذار توجه کنید. درمثالی همانند شکل 

تشهکیل نیهز  صهعودی فراگیر به طور اتفاقی یک الگوی شمعی روند نزولی واضح رخ داده است.
آنها بر فروشندگان غلبه می کنند تا حدی که روند را  ،خریداران پا به عرصه می گذارند است.  شده

هنوز فروشندگانی وجود دارند که می تواننهد  پس از موج صعودی در روز بعد، معکوس می کنند،
. و این فروش پیوسته با مشتریانی سبت به هفته های گذشته سود ببرنداز خروج در قیمتی باال ن

غیرمعمول نیست که پس از یک روز با قیمت بهاال یهک روز  .که وارد می شوند همزمان می گردد
خریهدها فهروش آنهها را کهامال وقتی فروشندگان می بینند کهه  به هرحال، دوجی را شاهد باشیم.

 .می توان شاهد افزایش قیمت ها بودخنثی می کند شاید از عرصه خارج شوند و روز بعد 
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این تنها جا به جایی سهام از دستان فروشندگان به دوجی شما را نگران کند.  ز  ک رونگذارید که ی
دستان خریداران است اگر قیمت روز بعد باالتر گشوده شود می توانید مطمئن باشید که اکنون 

 کنترل در دست خریداران است. و روند صعودی باید افزایش یابد.

 
 8شکل شماره 

 

شامل مجموعه ای از تحلیل ها می شود. همانطور که تصمیم شما برای وارد شدن به یک معامله 
آنکه امروز چه بپوشید شامل تعدادی از بررسی ها می شود. شما به گزارش هواشناسی گوش می 

بارانی و سرد خواهد بود و شما از پنجهره بهه بیهرون نگهاه مهی کنیهد تها  کنید که می گوید امروز
دماسنج نگاه می کنید تا ببینید که دما چقدر اسهت. ممکهن  بفهمید که وضعیت چطور است. به

بهرای ورود بهه معهامالت ههم تقریبها همهین  .است در را باز کنید تا بفهمید که باد می آید یا نه
 فعالیتهای مشابه را باید انجام دهید.

ی بررسی های خود را انجام می دهید و تصمیم می گیرید که در چه شرایط ،شما تحقیق می کنید
شما پیش  دهید.می اگر صبح وضعیت مساعد باشد خریدتان را انجام  معامله کنید. می خواهید

می توانید چهک  ؟جه شوید که احساس کلی بازار چیستبینی های صبح را چک می کنید تا متو
مهی  کنید که عرضه و تقاضاها در ساعات بسته بودن بازار در یک جهت حرکت کرده اند و یا نهه.

کنید که سهام های مشابه در صنعت شما چگونه گشوده شده اند. ممکهن اسهت بهه  توانید چک
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و ممکهن  دنبال هر خبری باشید که ممکن است از زمان بسته شهدن بهازار دیهروز رخ داده باشهد
 است بر قیمت سهام تاثیرگذار باشد.

شما را به سمت خرید سهوق داده  ،نسبت به اینکه سیگنال خرید اگرچیزی غیر عادی به نظر نرسد
اگر چیزی خهارج ؟  د که  قیمت ها چگونه باز می شونداست سپس ورودی نهایی این خواهد بو

سهام را بخرید زیرا این چیزی است که سیگنال نمودار شمعی نشهان داده  از انتظار به نظر نرسد،
یک معامله بد را کاهش می  است. اگر فرایند ورودی به خوبی صورت گرفته باشد احتمال ورود به

 مد شما را به صورت هندسی افزایش مهی دههدآاز بین رفتن درصد کمی از معامالت بد در دهد.
با این روش نه  است، به انجام معامالت مثبت برای خنثی کردن آن مندنیاز ،جلوگیری از یک زیان

ه وضهعیت قبلهی  نیهز از هدر رفت زمهان و پهول بهرای رسهیدن به رود بلکهزیان از بین می تنها 
 جلوگیری می کند.

 

 زمان خروج چه زمانی است ؟

شما وارد شده اید تا سود خهود را حهداکثر  بسیار خوب حاال شما موقعیت را از آن خود کرده اید.
کنید ما همه دوست داریم به محض اینکه سرمایه گذاری کردیم شاهد یک رشد سریع باشیم امها 

سهام درست در زمان درست در بازار درست هدف بسیار مشهکلی واقعیت به ما میگوید که زدن 
 آیاسوال کند که  این حوادث مختلفی می تواند رخ دهد که می تواند ما را دچار برای شکار است.

نمایشهی سهاده و مصهور را از خوشهبختانه، نمودارههای شهمعی ؟  باید بمانیم و یا اینکه بهرویم
 .چه می گذرد فراهم می کنند ذارانو اینکه در ذهن سرمایه گوضعیت 

به شدت خوب  بولیش )صعودی(احتماالت بودن در یک روند روبه باال پس از ظهور یک سیگنال 
و یا ممکن است تا  بی انجامددو یا سه روز به طول  رشد، ممکن است روند  هستند. به هر حال،

نهی نیسهت توسط خهود سهیگنال ههم قابهل پهیش بیاین حرکت حتی که  .طول بکشدهفته  4
پتانسهیل بیشهتری از همانگونه که به وسیله چند مثال نمایش داده شد سیگنالهایی هستند کهه 

احتمال بیشتری برای تبدیل شدن به یک  "پین بارها"سیگنالهای مربوط به جهش و سایرین دارند 
 روند صعودی را دارند.

تی بشود. توقف یک رالی قیماما بسیاری از عوامل می تواند باعث  فرض بر روند روبه رشد است،
شایعه ها و بسیاری از تاثیرهای خارجی می تواند بر حرکهت  رویدادها، ،وضعیت های بازار، اخبار

به رشد یک سهام اثر گذار باشد. داشتن دانش نسبت به شهکل گیهری سهیگنال ههای فهروش  رو
ماری به آضعیت ش شناسایی سیگنال فروش یا وترکیب دان بخشد. می استراتژی خروج را بهبود

سرمایه گذار نمودار شمعی کمک می کند که تشخیص دهد که فروشندگان یک روند رو به بهاال را 
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وجود دارنهد  دار . تعدادی از روندهای ادامهیا برداشت سود اتفاق افتاده است متوقف کرده اند و
 که برداشت سود را در برابر الگوهای معکوس شدن مشخص می نماید.

ذههن ایهن  در انتهایتراتژی خروج نیز همانند هنگام ورود از منطق بهره گرفت. باید باید برای اس
این کار به راحتی از طریق آنهالیز خریهدهایی  "آیا فروشندگان کنترل را بدست گرفته اند؟" باشد که

. فرمول های عددی و وضعیت آماری قابل شناسایی است که قیمت را به سطح فعلی رسانده اند
خریدها و فروش ها بر اسهاس تغییهر در  .های شمعی قابل استفاده نیستندالگوبرای شکل گیری 

روند باید  در نمودار نشان دهنده خرید باشد اگر آخرین شمع احساس سرمایه گذار رخ می دهند
ش و یها یهک یک سهیگنال فهرو ادامه پیدا کند تا زمانی که فروشندگان غلبه خود را نشان دهند.

 حضور ندارند.است که خریداران دیگر تغییر قیمت نشان دهنده این 

د را سیگنال های بسهیار قهوی خریه ،(Meridian Gold Inc" )مریدیان"شرکت طالسازی  9درشکل 
. یک جهش شکل گرفت و با یک روز خرید دیگر ادامه مشاهده میکنیدچند روز قبل از رشد عمده 
این نمودار افت سه روز دیگر را نشان نمی دهند. شما چگونه خود را در پیدا کرد. هیچ چیزی در 

قیمتهها چهه عالئمهی  ؟ هر شب باید پوزیشنها را تحلیل کنید.برابر این رخداد محافظت می کنید
در حرکت قیمتی  باید از خود نشان دهند تا اعالم کنند فروشندگان کنترل را در درست گرفته اند؟

منطقی بوده است اگر قیمت در نیمهه محهدوده معهامالت روز قبهل  ،"انمریدی"شرکت طالسازی 
 ممکن است کنترل را بدست گرفته باشند. فروشندگان، بسته شده باشد

وقتی که سیگنال خرید توسهط یهک  شما خود را چگونه در برابر این اقدام محافظت می نمایید؟
ارزیابی هایی صورت گیرد تها  فورا باید. که فروش در نظر گرفته می شود خنثی می گردد ،گنالیس

در این روزها با وجود کمیسیون های کم، اگهر موقعیهت ؟ معلوم شود که روند به چه شکل است
خارج شوید. با وجود سیگنال های نمودار شمعی کهه  قطمنجر به شک در جهت معامالت شود ف

چهرا بایهد در  ،سهازند دیگری فهراهم مهی روش سرمایه گذاریبهتری را نسبت به هر  نقاط پیک
ا متوقف کنید و به سهراغ معاملهه ای بها رمعامله  ؟موقعیتی ماند که شک و تردید ایجاد می کند

 احتمال باالتر بروید.
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 9شکل شماره 

 

 Priceواکهنش قیمتهی ) "تجارت سهودمند نمهودار شهمعی" اشهاره شهد،کتاب همان طور که در 
actionیهک روز ترسهناک  رخ خواهد داد که به عنوان روز" ترسناک" شناخته مهی شهود. ( عمومی

فروشندگان بعد از آنکه قیمتها مدتی باال رفتند،  روز طول خواهد کشید. 4و یا  3،  2معموال یک ، 
برخهی  و یا برداشت کنندگان سود منجر به افت شدید قیمت می شوند. به هر حال با پایهان روز

و به این ترتیب شب آشفته سرمایه گذاری بزرگ پایهان مهی . اده خواهد شدفروش ها پوشش د
آیا امروز آخرین نفسهای فروش را تجربه می کرد و یا محرک های دیگری وجود داشهت کهه  یابد.

اگر ایندیکاتور استوکاستیک به خوبی سایر ایندیکاتورهای دیگر باشه که  جهت روند را عوض کرد؟
سههام هها مسهتقیما رشهد  ، بگذارید قیمت روز بعد نقش ایفا کند.ی رسدظاهرا اینطور به نظر م

 در واقع انتظار میرود که به مرور زمان برگشت نماید.نخواهند کرد و 

 سیاه رنهگ های با بدنهشمعر ب )صعودی( سفید با بدنه شمع ها برتری تعداد ایتروند صعودی نها
شهرکت  10به روند صعودی شکل شماره  که دلیل وجودی آن برداشت سودهاست. ،است )نزولی(

ی سهیاه در رونهد صهعودی هانحوه توزیع شهمع نگاه کنید. (Horizon Offshore Inc"هوریزون" )
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ود ههای دوره ای اتفهاق افتهاده بلکه تنها برداشهت سه هیچ گاه به معنای سیگنال فروش نیست،
 .است

 
 10شکل شماره 

 

استفاده می کند که خرید مورد استفاده قرار می دهد. خروج از معامالت از همان فرضیه ساده ای 
آیا خریداران هنوز حضور دارند؟ غیر طبیعی نیست که در کف یک روند نزولی گسترش یافتهه دو 

داشته باشهیم. ایهن امهر نشهان دهنهده ایهن اسهت کهه  )الگوی قیمتی دوقلوی کف( مقدار مینیمم
خرین فروشندگان سر مهی آی شوند و سپس باعث رشد آن م و خریداران به سمت سهام می آیند

و این باعث افت مجدد قیمت به مقدار قبلی یا مقداری نزدیک به آن می شود. این شهکل  رسند.
روند تعدادی سهیگنال  گیری معموال وقتی پدیدار می شود که پس از چند روز با حرکت رو به باال،

ممکن است کمهی زمهان  می کند. افتفروش را تجربه می کند و به محدوده مقادیر پایین قبلی 
در  (Price action) ، اما بازبینی عملکهرد قیمهت ههاببرد تا سیگنالهای فروش کوچک را بشناسید

روندهای صعودی را بیابید. بررسهی  شروع روند با توجه به نمودار های گذشته کاری ساده است.
 ؟رخ داده است (Price Action) عملکردهایی از قیمت کنید که چه
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: اگر شما هنوز درحال یادگیری سیگنال ها هستید، این کهار بهه  سرانجام برسانیداین دو کار را به 
شناخت سیگنال ها در نقاط گردش کمک می کند. نکته بعدی این است کهه شهما مهی خواهیهد 

مزیهت بصهری نمهودار  بدانید که چه شکل گیری هایی در یک روند صعودی قوی رخ می دهنهد.
همانگونه که تصور مهی شهد، ههر  تضاد با بکارگیری شمع های سیاه و سفید است.شمعی ایجاد 

 .ندتر به سمت باال حرکت خواههد کهردروند بیشتر باشد، آن روند ک رشمع های سیاه د دچه تعدا
خداد فروش باشید بیشتر هر چه شما شمع های سیاه را زودتر ببینید احتمال اینکه زودتر شاهد ر

  .خواهد شد

( بعنوان مثال، این تصور ایجاد میشه کهه رونهد میخواههد 10لعه این نمودار، )شکل شماره با مطا
ادامه مسیر بدهد )رو به باال( بخاطر اینکه هیچ کندل استیک تعریف شده ای  که سیگنال فروش 
را صادر کند مشاهده نگردیده است. لحظه های شک برانگیز بالقوه ای وجود دارند، امها رونهد رو 

ال تکمیل شده است بخاطر اینکه شمع های فروش کوچک در مقابل معکوس شدن کامل بهه به با
ثبات رسیده اند، که به این معناست که تغییر عمده ای در احساس سرمایه گذار به وجود نیامهده 

 است.

 

  قوانین ساده

نه با با توجه به اینکه سیگنال های نمودار شمعی به وسیله حرکت های قیمتی شکل می گیرند، و 
قابل استفاده نیستند. اصهول توقهف ی که با درصد شناسایی شوند عددی، نقاط توقف فرمولهیچ 
اگر یک سیگنال بر اساس شواهد خرید به  در تحلیل نمودار شمعی ساده است. (stop loss) زیان

نچهه خریهد آمشخص مهی کنهد کهه  یک بازگشت )اصالح قیمت( کامل بشه،وجود بیاید، سپس 
خنثی شده است. به بیان ساده اگر تاییهد شهکل گیهری یهک  فروشندگانانجام داده است توسط 
اگر د که ونه فرض شودالر باشد، سپس ممکن است اینگ 11.25دالر به  10.50شمع تغییر قیمت ،از 

فروشندگان دوبهاره کنتهرل را بهه دسهت  دالر برگردانند،  10.50فروشندگان این قیمت را دوباره به 
به بیان دیگر، اگر در شروع یک سیگنال قیمت ها دچار افت شوند به این معناست که  گرفته اند.

 وسط فروشندگان خنثی شده است . تسیگنال خرید 

اگر یک گشایش پایین تر از بیش از نیمی از فاصله تها  ی آغاز می شود،وقتی که یک روند صعود
ماده باشید که معامله را لغو کنید. و این بدان معناسهت آ، قبلی ظاهر شود )صعودی( دیشمع سف

که تغییراتی در خالل ساعت های غیرکاری صورت گرفته است. در صورتی که قیمت بخواهد رو به 
ممکن است  .ید خصوصا اگر خبر بدی در طول شب مخابره شده باشدنزول برود آماده فروش باش
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لها و جههش ا"سود بهاال بها سهیگن کتاب الکترونیکی قیمت یک سهام به پایین جهش کرده باشد.
 بر اساس روند تشریح می کند که در این مواقع چه کاری باید انجام داد. ی نمودار شمعی"،ها

از خودتهان  می تواند به وسهیله تحلیهل بصهری باشهد. بهترین روش برای متوقف کردن زیان ها
بهاز  میرسد احتمهاال به آن وقتی  که یک قیمت؟ ل کنید که منطقی ترین مکان کجاستمرتبا سوا

 .ا به دست گرفته اندکنترل راحتماال که فروشندگان  هشداری باشدمی گردد، تا 

. روز بعهد برخهی باشهدقهوی مهی برخی نمودار ها روزی را نشان میدهند که گواه از خرید ههای 
،  اسهتوقتی که روند جدید شروع می شود غیر قابل پیش بینی را مشاهده میکنیم که  فروش ها

. و اکنهون و روز بعد از آن فروش های بیشهتر و روز بعد آن خریدهای بیشتری دیده خواهد شد.
اشته اند اما هم چنان ، فروشندگان دالیل خوبی برای خروج دخواهد شداین تبدیل به یک نگرانی 

عاقالنه خواهد بود که با یک وضعیت صفر یا یهک حهداقل سهود  بر اساس این روند می فروشند.
 .روید که حاشیه سود بیشتری دارندبفروشید و به سراغ معامله هایی ب

. هیچ دلیل اقتصادی برای عدم خروج از یک سهام وقتهی کهه خارج شویدوقتی که مردد هستید 
حتهی وقتهی کهه شهما آن را پهس از یهک  ضعیفی را به نمایش می گذارد وجود ندارد،نمادهای 

. زیرا اوال معامالت بسیار زیاد دیگری قابل دستیابی هستند گنال خرید قوی اخیرا خریده باشیدسی
و دوما هیچ قاونی وجود ندارد که این جمله را خنثی کند که وقتی مردد شدید خارج شوید و بهه 

 نال خرید قوی باشید. همه سهام ها پس از یک سیگنال خرید رشد نخواهند کهرد.دنبال یک سیگ
نها اینچنین هستند. برخی اوقات معقول است از یک موقعیت خارج شویم و بعدا وقتی آاما اکثر 

مهد از آاست که نباید به دنبال حداکثر درسیگنالهای خرید پدیدار شوند دوباره بازگردیم. نکته اینج
 .مد را ایجاد کنیمآای موجود بیشترین دراشیم هدف این است که با دالرههرمعامله ب

 

 روند شروع شده است

است کهه بخهواهیم توقهف  این ساده ترین حالت ،ایستاد وقتی که روند از آن رشد اولیه خود باز
زیان ها را به اجرا دربیاوریم. خرید به دلیل وجود یک سیگنال خرید اکنون بهه فهروش بهه دلیهل 

شروع معکوس شدن یک روند وزن اضهافه ای در از  .وجود یک سیگنال فروش تبدیل خواهد شد
ست که داشتن ا و به همین دلیل بین بردن احساس سرمایه گذاران  نسبت به روند اولیه را دارد.

معکوس شدن اولیه سبب افزایش قیمت  .طبیعی است )الگوی قیمتی دو قلوی کف( دو مینیمم
دوبهاره ها می شود و فروشندگان احساس می کنند که با قیمت بهتری می توانند خارج شهوند و 

مزیت شناخت آنها  شیار باشید.وه ،. در خصوص الگوهای مینیمم خاصشروع به فروش می کنند
 شما را برای پیروی از یک الگوی خاص آماده می سازند.ن است که ای
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وقتی که یک روند شروع به حرکت می کند، تصویر ذهنی خود را از این مطلب بسهازید کهه چهه 
د که نیروهای ایجاد کننده  آن روند به خطر افتاده اند. بازبینی هرخ دهند تا نشان د اتفاقاتی باید

هاست ایده ای را در اختیار شما می گذارد نسبت به اینکهه تغییر رونددار ها که نشان دهنده نمو
این اساسا بصهری اسهت.  چه تغییرات قیمتی رخ می دهد وقتی که معکوس شدن رخ می دهد.

مارهها ممکهن آگاها یک سیگنال فروش در یک روند رو به رشد پس از چند روز ظاهر می شود و 
 اتفاق افتاده و این یک معکوس شدن روند نیست.است نشان دهند که تنها برداشت سود 

اگهر  "وقتی مشکوک هسهتید، خهارج شهویداما مهمترین دفاع سرمایه گذاری باید این باشد که "
چند هفته،  ، یا نگه داشتن آن تنها برایاستراتژی اصلی معامالتی شما معامالت موقعیت هاست

اشد زیرا در بلنهد تبعات متفاوتی را داشته ب مله ممکن استانگاه فسخ این معآماه ، 6دو ماه ، یا 
ها در این سهام قابل مشاهده است. مسلما کار اشتباهی نیست که وقتهی یهک مدت تغییر روند

سهام خوب به نظر نمی رسد آن را بفروشیم و وقتی خهوب شهد دوبهاره آن را بخهریم حتهی اگهر 
آن وقتهی کهه وضهعیت خهوب  مردد ماندن هنگام خرید یک سهام، فهروش د.شدرقیمت باالتر با

نیست و خرید دوباره آن وقتی همه چیز خوب به نظر می رسد یک امر باطنی است. " اگر من آن 
را بفروشم و دوباره همه چیز خوب شود و قیمت باال برود چه؟ و این دلیهل تهرس اکثهر ماسهت 

بدون اینکهه ن سهام رشد عظیمی کند آچقدر احمقانه است که پس از فروش یک سهام ، ناگهان 
به زمانی برگردید کهه تها شهنیدن  .سال پیش درست بود 10ن باشیم. اما این مطلب آما صاحب 

 دالر یا بیشتر می شد. 250دقیقه طول می کشید و هزینه کمیسیون آن  30پاسخ کاگزارتان 

ال وقف کنیهد و قیمهت بها، یا بخواهید  کار را متما بخواهید از موقعیتی خارج شویدامروزه اگر ش
دالر یا بهه  10کمیسیون های امروز می آیند و میروند. و می تواند به کمی  ن را بخرید.آبرود باید 

دارد تها وقتهی دالر هزینهه  54دالری داشته باشید  12000دالر باشد اگر شما یک سهام  54میزان 
بله  کمهی رسد خارج شوید و وقتی شرایط بهتر شد دوباره بازگردید و ایهن ماوضاع بد به نظر می

 .در برابر نزول قیمت بیمه می کنیداست که خود را با آن 

ضمیر ما واقعا بهم می ریزد وقتی که احتمال ایهن وجهود دارد کهه بها قیمتهی بهاالتر دوبهاره بهه 
ر احمق به نظر می رسیم! می توانستیم سهاممان را د. چقی برگردیم که درون آن بوده ایمموقعیت

کنیم اما دو مسئله وجود دارد: موقعیت را وقتی بستیم که همه نماد داشته باشیم و بیشتر سود 
ی مهی خواهیهد احمقانهه نگهاه سکچه به  -2  ها و نشانگرها خبر از امکان سقوط قیمت می داد

مالتی که شما انجام می دهید خبردار نمی شود. تنها یک ادرصد اوقات هیچ کسی از مع 99کنید 
ز موقعیت بد خالص کردید. اگر مجبور شدید کهه درقیمتهی کمهی دکمه را فشار دادید و خود را ا

خوب که چه! مسئله حداکثر کردن سود، به معنهای حهداکثر کهردن سهود  باالتر دوباره وارد شوید!
مد از کهل دالرههایی آحرکت هر سهام نیست مسئله ماکسیمم سازی سود، به معنای بیشترین در

کسی اهمیتی ندارد که سهامی کهه متعلهق بهه شهما  است که سرمایه گذاری کرده اید. برای هیچ
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دالر با ورود و خروج بدست آورده ایهد. اگهر احتمهاالت  7دالر رشد کرده و شما تنها  10بوده است 
 .ارج شویدتژی عاقالنه این است که خاسترا که در یک موقعیت بمانید همیشه خوب نبودند

 

آمارها جههت  استوکاستیک، شوید، سیگنال ها، وقتی وارد شوید که احتماالت می گویند باید وارد
فعالیت بخش ها و هر پارامتر دیگری که نشان دهد وقت خرید اسهت. وقتهی  گیری های بازار، 

برخی اوقات ممکن است فهردا باشهد  ! خارج شوید.ها به شما می گویند که خارج شویدسیگنال 
سال بعد. سیگنال ها وقتهی مشهخص ماه بعد یا دو  2هفته بعد باشد،  2می تواند  تبرخی اوقا

. سیگنال ها روشن می شود وقتی کهه فروشهندگان ه خریداران پا به عرصه می گذارندمی شوند ک
سههامی را  پا به عرصه می گذارند .هیچ چیزی در ساختار سرمایه گذاری امروز وجهود نهدارد کهه 

ی رسد و آنچه قرار است انجام . اگر یک معامله به نظر خوب نمنچه نیاز دارید نگه داریدآبیش از 
خارج شهوید. برویهد و  ،روز بعد 20دقیقه بعد باشد چه  20دهد را نمی تواند به انجام برساند چه 

وری شما فراهم می کنهد و تعهدا بسهیار زیهادی از آی سودی را بیابید که احتماالتی را برامعامله 
 مله های سودمند امروزه موجودند.امع

 

 گذاری امروز برای امروز بهره بگیرید از استراتژی سرمایه

اطالعات نمودار شهمعی ژاپنهی را بهرای همهه   WWW.CANDLESTICKFOROUM.COM سایت
جوانب فرایند تحلیل فراهم می آورد. و این شامل روانشناسی پشت شکل گیری سیگنال هها بهه 

و یادگیری خود سیگنالها می شود وقتی که دانش شما از منطهق کلهی  منظور سهولت در شناخت
 پشت سیگنال ها کامل شد سود سرمایه گذاریتان به شدت افزایش می یابد.

تفاوت بسیار زیادی بین فلسفه خرید سهامی کهه پتانسهیل اساسهی بهرای رشهد دارد و شهناخت 
ذاران با این تئهوری مهی میرنهد و سهامی که رشد خواهد داشت وجود دارد. بسیاری از سرمایه گ

 زنده می شوند که شرکت خوب ، بیشترین منافع را در بلند مدت نصیب شما خواهد کرد. 

که  نیازمند این واقعیت هستندن استراتژی ها آبه استراتژی سرمایه گذاری دارد. و  بازار امروز نیاز
ن برنج ژاپنی ایجاد شده است یک معامله خوب عمل می کند. از دیدی که توسط تاجرا چه زمانی

ست. اصال اشکالی ندارد اگر با اتصمیم بگیرید که چه زمانی یک روند متوقف شده  بهره بگیرید تا
درصهد دسهت  30درصدی را بگیرید تا دوباره بتوانید بهه سهود  20درصد ضرر جلوی ضرر  3تا  1

 یابید.

سرمایه گذاری خوبی داشته باشید

http://www.candlestickforoum.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پذیرش آگهی در کتابهای فارکس یار

 در کتابهای منتشر شده این انتشاراتی است. بهترین و هدفمندترین نوع آگهی در فارکس یار، تبلیغات

افرادی که کتابهای فارکس یار را خریداری می کنند، تماماً معامله گران و عالقه مندان به بازار فارکس بووده کوه بورای    

ارتقاء دانش معامالتی خود ارزش قائل هستند و بابت آن هزینه پرداخت می کنند. و فارکس یار هم به ایون گونوه افوراد    

احترام گذاشته و جدیدترین و پر مخاطب ترین کتابهای روز دنیا را تهیه و ترجمه و از طریو  و  سوایت رسومی خوود     

forexyar.com .منتشر می نماید 

اگر موسسه یا کارگزاری هستید که می خواهید خدمات خود را به جامعه معامله گران معرفی نماییود، بهتورین جامعوه،    

صورت واقعی یا معامله گران بازار هستند و یا بزودی قصد دارند تا به صوورت حرفوه ای وارد   جامعه ای است که خود به 

 شغل معامله گری شوند.

 این جامعه هم اکنون خریداران کتابهای فارکس یار هستند

 لذا بهترین و هدفمندترین مکان برای آگهی های تخصصی شما کتابهای فارکس یار خواهند بود.

 مراجعه فرمایید تعرفه آگهی در فارکس یارات بیشتر به صفحه برای دریافت اطالع

 

http://lish.ir/15zR
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