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 لطفا خواهشمند است حق نشر این کتاب را حفظ نمایید

ت. لطفا خواهشمند است تا فقط و فقط این کتاب با زحمت بسیار و هزینه فراوان تهیه، ترجمه و ارائه گردیده اس

خریداری و دانلود نمایید. تا یاری رسان این  forexyar.comاین کتاب را از سایت رسمی نشریه فارکس یار به آدرس 

موسسه باشید در جهت خدمت رسانی بهتر به جامعه معامله گران و عالقه مندان به کسب دانش در حوزه 

 بازارهای مالی.

 تشکر از شمابا           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پذیرش آگهی در کتابهای فارکس یار

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

ه معاملاه گاران و عالقاه منادان باه باازار فاارکس با وده کاه بارای ارتقاا  افرادی که کتابهاای فاارکس یاار را خریاداری مای کنناد، تماماا

دانااش معااامالتی خااود ارز  قائااو هسااتند و باباات آن هزینااه .رداخاات ماای کننااد. و فااارکس یااار هاا  بااه ایاان گونااه افااراد احتاارا  

 forexyar.comگذاشته و جدیدترین و .ر مخاطاب تارین کتابهاای روز دنیاا را تهیاه و ترجماه و از طریای وب ساایت رسامی خاود 

 منتشر می نماید.

ه یا کارگزاری هستید که می خواهید خدمات خود را به جامعه معامله گران معرفی نماییاد، بهتارین جامعاه، جامعاه اگر موسس

ای است که خود به صورت واقعی یا معامله گران بازار هستند و یا بزودی قصد دارند تا به صاورت حرفاه ای وارد شاغو معاملاه 

 گری شوند.

 ی فارکس یار هستنداین جامعه هم اکنون خریداران کتابها

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

 مراجعه فرمایید برای دریافت اطالعات بیشتر به صفحه 
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 مقدمه
 نیاست. ا خیدر تار  یمعامالت یها  ست یس نیاز قدرتمندتر  یکی کیکتاب مقدس معامله بر اساس کندل است

 .کاستی کندل نمودار یابداع شد. .در الگوها Homma Munehisaاختراع توسط 

بازارها در روزگار خود  یاو به عنوان خدا ود،ش می شناخته خیمعامله گر تار  نیتر   معامله گر به عنوان موفی نیا

 است.  ثروتمند کرده دالر اردیلیم ۱۰از  شبی را او  کشف نای شود، یشناخته م

 خود دینسخه جد جادیا یرو  برا نیمداو  ا یو به روز رسان ،یسازمان ده ش،یآزما ن،یسال را صرف تدو ۱۰من 

 شود. یشناخته م یمعامالت ست یس نیتر  و سودمند نتری  راحت عنوان به کرده ا ، که

 به را شما معامالت تیاست که قرار است در نها یرو  معامالت کی کیکتاب مقدس معامله بر اساس کندل است

 ک  باشد. اریزمان و تال  بس ازمندیسودآور، آسان و ن سازگار، دبای کهبرساند  جایی

 است. کالیتکن ویبا تحل بیدر ترک ینژا. کیکندل است یبر الگوها یمبتن یمعامالت ست یس نیا

رو  که من  نیبا استفاده از ا دیتا بتوان دیرا صرف کن یادیاست که زمان ز  نیا دیانجا  ده دیکه شما با یتنها کار 

 .دیاستفاده کن ، استاد شو یمعامله در هر بازار مال برای آن از و آموز  ده  شما به خواه  یم

که به زبان  دیکتاب دار  کی دیاست. تصور کن دیزبان جد کی یر یادگیمانند  یژا.ن یها کیکندل است یر یادگی

 .دیشو نمی متوجه ،از آنچه نوشته شده یز یاما چ دیکن می نگاه آن نوشته شده است، شما به صفحات یخارج

هرگز  د،یرا بخوان یژا.ن یها کیچگونه کندل است دیصادق است. اگر ندان زین یمال یمساله در مورد بازارها نیهم

 .دیدر بازار معامله کن دیتوان ینم

 دیمتوجه خواه د،آوری دست به را آنها هستند، اگر مهارت خواندن یمال یزبان بازارها یژا.ن یها کیکندل است

 .دیر یدرست را در زمان مناسب بگ  یتصم دیتوان یو شما م دیگو یشد که بازار به شما چه م

 آشنا شوند، یکسب سود که به سرعت آموخته م یها  کیکار، شما را با تکن نیدر ا ییدق یها  یاستراتژ  یر یگ ی.

 خواهد کرد.

https://forexyar.com/
https://t.me/forexyar
https://www.instagram.com/forexyar/
https://plus.google.com/+ForexYarJournal


           

 

 
 
 
 
 

۱۰ 
Web: https://forexyar.com 
telegram: @forexyar | Instagram: forexyar | G+: +ForexYarJournal  | email: info@forexyar.com 

 
 

 نشریه فارکس یار
 ناشر تخصصی کتابهای بازار فارکس
forexyar.com 

 یکل ریمس کند، یو رو م ریرا ز  کیبازار که اساس رو  کندل است یاصول روانشناس یر یادگی نکه،یتر از همه ا  مه 

 خواهد داد. رییتغ شهیهم یشما را برا یمعامله گر 

 با یادیز  یها دارایی است.  در حال حاضر خود  را اثبات کرده کیاستکتاب مقدس معامله بر اساس کندل 

 اند. ساخته شده یژا.ن کیکندل است یها یاستفاده از استراتژ 

 ویتبد یدرست برا ریدر مس د،یخود برداشته ا یکه قد  اول در آموز  معامله گر   یگو یم کیمن به شما تبر 

 .دیمعامله گر بهتر هست کیشدن به 

شروع  یکار واقع ،یکیکتاب الکترون نی.س از اتما  ا ست، شما یمعامله گر  یتنها شروع حرفه  نیل، احا نیبا ا

 .شود یم

 مورد بحث  یزمان خود را صرف درک تما  مفاه دیشما با ست،یرمان ن کی نیا د،ینخوان عیسر  یلخی کتاب را نیا

 انیبا شما در م که ییها  یتا استراتژ  دبرگردی هیهر از گاو  ،از مطالب را انجا  دهید یبردار   ادداشتی نموده و

 .دکنی مرور را گذاشت 

 یکسب .ول در بازارها یدر مورد چگونگ یا  حرفه یها  رو  است که یکار آموزش کی نیا د،یداشته باش ادیبه 

 .دهد یرا به شما آموز  م یمال

که اطراف شما وجود دارد  کسانی خود و  یندگز  د،یابیگذاشت  را در  انیبا شما در م نجایکه من در ا یاگر مهارت

 .خواهدکرد رییتغ
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 مرور مطالب کتاب
 

 این کتاب الکترونیک به بخشهای ذیو تقسی  شده است:

 ها کیکندل است یآناتوم

مه   رسد، ینوبت به معامله م یدارند، و وقت یبدن متفاوت یها  ها، اندازه کاستی کندل ها،  انسان همانند  درست

 نیاست که در ا یز یچ نی. ادی.شت آن را درک کن یکرده و روانشناس یها را بررس کیکه بدن کندل است است

 .دیر یگ یم ادیبخش 

 کیکندل است یالگوها

 شوند، یم دار.دی کیکندل است یهستند، الگوها کالیتکن ویاز تحل رینا.ذ  ییجدا ییجز  کیکندل است یالگوها

 .شوند یالگو هستند و به طور مداو  تکرار م یانسان یها  اعمال و واکنش رایز 

 صی.شت آن را تشخ یشناس  روان یعنی ک،یکندل است یالگوها نیتر   چطور مه  دیر یگ یم ادیبخش  نیدر ا

 کنند. یم یشدن چه کار  جادیبه هنگا  ا نکهای و د،یده

 اختار بازارس

گرفت که  دیخواه ادی. شما دیکن شناسایی را متالط  رونددار، رنج و یچطور بازارها دیر یگ یم ادیبخش  نیدر ا

 .دیمعامله کن یا  ها را به صورت حرفه  و چگونه آن کنند یبازارها حرکت م نیچطور ا

 .دیو مقاومت، و خطوط روند رس  کن تحمای چگونه  دیر یگ یم ادی نیهمچن

 نییباال به پا لیو تحل یزمان یارچوب هاچ

بخش شما  نیمه  است، در ا اریبس یمتیمعامله گر رفتار ق کیما به عنوان ش یچندگانه برا یچارچوب زمان زیآنال

 .دیکن ویو تحل هیبازار را تجز  ن،ییباال به .ا ویتحل کردیچطور با استفاده از رو دیر یگ یم ادی
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 یمعامله گر  یها کیتاکت و ها  یاستراتژ 

 :کند یم عمو یمعامالت یاستراتژ گرفت که چگونه بازار با استفاده از چهار  دیخواه ادیبخش  نیا در

 بار ن.ی یاستراتژ  -

 .وشان یها کندل یاستراتژ  -

 یدرون کندل یاستراتژ  -

 یشکست غلط کندل درون استراتژی -

 یمعامالت یمثال ها -

چون اگر در  د،یاستفاده کن یقبل یها  بخش از دشوی وارد بخش نیکه به ا نای از قبو شود می هیبه شدت توص

 .دیاستفاده را ببر  تینهاا ه  یاستراتژ  نیبود از ا دیقادر نخواه ،دینشو ماهر هیاصول اول

 نیو چگونه از ا د،یکن شناسایی بازار در باال احتماالت با یماتتنظی چگونه که دیر یگ یم ادیبخش  نیدر ا

 .دیبه حداکثر رساندن سود خود استفاده کن برای رنج بازارهای و دار روند یبازارها در کیاست کندل یالگوها

 یمال تیر یمد

که به شما اجازه  دیکن جادیا سکیو برنامه کنترل ر  یمال تیر یبرنامه مد کی چگونه دیر یگ یم ادیبخش  نیا در

 .دیو به طور مداو  سودآور شو دیمحافظت کن خود معامالتی هیتا از سرما دهد یم
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 ها کیکندل است  ی خچهیتار 
 غرب وجود داشته اند. یایدر دن  یبه ا مشا زیاز هر چ تر  یطوالن یلخی ها کیاست کندل

در  متحده  االتیشده در ا  شناخته ینمودارها نیکه اول یدر حال کردند، می نگاه هفده  قرن تا نمودارها به ها  یژا.ن

 ظاهر شدند. ۱9اواخر قرن 

 شد. سیبه همراه طال، نقره و به دنبال نفت تاس ۱۶۵۴معامالت برنج در سال 

 تر است.  مه  یکاال از ارز قو نیکه ا رسد یو به نظر م داشت قرار ژا.نتحت سلطه زمان  نینج در ابر  یبازارها

Munehisa Homma  ملقب بهSokyu Honma))متولد شد، به طور گسترده  ۱۷۰۰دهه  ویکه در اوا ی، تاجر برنج ژا.ن

 .شود یشناخته م 1یمتقی رفتار یابیرد هیاول یاز نماها یکیبه عنوان 

در  یکرد که احساس نقش ییرا شناسا قتیحق نیا نیعرضه و تقاضا را درک کرد، اما همچن یاساس یازهاین او

 کندل ویکار اساس تحل نیکند و ا یر یگ .ی را بازار فعاالن احساسات خواست یاو م .کند یم فایا متیق  یتنظ

   آنها را ارتقا  داده بود.برای سامورائی ها احترا  قائو بود و مقابه شدت  او گرفت. قرار کیاست

غرب انجا  دادند، درست تا دهه  یادنی از ها کاستی کندل نگه داشتنمحفوظ  یبرا یخوب اریبس هایکار  ها  یژا.ن

 .آمد وجود به ایدر سراسر دن یها و موسسات مال  از بانک بزرگ موج کیکه ناگهان  ۱9۸۰

 زیمه  ن نیاست که ا یهیاستفاده کردند. بد یعرفان ینمودارها نیاز ا یبه طور ناگهان ها  یاست که غرب یزمان نیا

 تر شد.  ساده اریبس یبه طور ناگهان وتریاستفاده گسترده از کامپ ویبود که به دل یزمانبه  مربوط

،  2مایکو فینی انگلستان، در. شدند مند  عالقه ها کاستی کندل به یغرب لگرانیاز تحل یار یبس ۱9۸۰در اواخر دهه 

 کار در ها کیبود، شروع به استفاده از کندل است 3سومیتومو یدر لندن برا یکیتاکت یابیارز  سیس از آن رئکه .

 .مودلندن ن یا به افراد حرفه ها  دهیا معرفی به و ا   روزانه

                                                           
 

Michael feeny 

Sumitomo 
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بود،  ورکیویدر ن نچیل ویمر  در کالتکنی لگریتحل کی، که Futures، Steve Nisonی مجله ۱9۸9نسخه دسامبر  در

 حیها را توض  آن ینیب  شینشان و قدرت . را کاستی کندل برگشت یاز الگوها یا  منتشر کرد که مجموعه یا  مقاله

 .Nisonو  feeny انآقای از ه  بود. متشکر  یموضوع ادامه داد، و کتاب خوب نیدرباره ا یبه نوشتن کتابوی  داد.

 یهاالگو رسد یروزها به نظر م نیسب کردند، و اک تیمحبوب سال آن انیها تا .ا کیاست کندل بعد از آن،

 .کنندی از آن استفاده م لگرانیهستند که اکثر تحل یاستاندارد

 مهم هستند؟ شما معامالتی زیآنال برای ها کاستی کندل چرا
از آنچه در  یبصر  شینما کیبه عنوان  رایهستند ز  مه  معامالتی ویو تحل هیتجز  برای ها کاستی کندل

  شوند. یدر نظر گرفته م افتد  یاق مبازار اتف

 ن،یباز شدن، باالتر  متیدر مورد ق یاطالعات ارزشمند  یتوان یما م ک،یکندل است کینگاه کردن به  با

 خواهد داد. متیدر مورد حرکت ق یا دهیکه به ما ا  ،آوری بدست شدن و بسته  نیتر  نیی.ا

و  هیتجز  یبا ابزارها بیدر ترک ایو  یینهابه ت توانند یهستند، م ر.ذی انعطاف ها کاستی کندل

 توانند یم نیو همچن رند،گی قرار استفاده مورد ممنتو  متحرک، و نوسانات نیانگیم مانند کالتکنی ویتحل

 استفاده شوند. وتیال موجا تئوری ایداو  هیمانند نظر  ییها  با رو 

در  که کالتکنی یابزارها گریدمقاومت، خطوط روند، و  و تحمای با ها کیشخصا از کندل است من

 .کن  می استفاده خواهد شد گفته یبعد یها  فصو

 کندل ویو تحل هیاست، تجز  دیتحت سلطه ترس، حرص، و ام شهیدر رابطه با .ول هم یرفتار انسان

چگونه  نکهیرا با نشان دادن ا رییدر حال تغ یشناخت  عوامو روان نیما کمک خواهد کرد تا ا به کیاست

 . یتعامو دارند، درک کن گریکدیو فروشندگان با  اندار یخر 

 تیموقع کیها   استفاده از آن کنند، یفراه  م یا  لهیم ینسبت به نمودارها یشتر بی اطالعات با ارز 

ارائه می  یا لهیکه نمودار م را معامالتی یها  گنالیتما  س دیتوان یشما م رایز  شود، یبرد محسوب م -برد 

 .دیبه دست آور  ،بهتر یاضاف یها  گنالیو س بیشتر  با وضوح استیک هاتوسط کندل  ،کنند

 نیا شود، یاستفاده م ینیتام یها  ها و صندوق  از معامله گران، بانک یار بسی توسط ها کیکندل است

 نیا اگر بازار را حرکت دهند. توانند یو هر وقت بخواهند م کنند یها دالر معامله م ونیلیافراد هر روز م

 .رندی.ول شما را بگ یبه راحت توانند یها م  آن د،یرا درک نکن یباز 

 د؛یبازار را حرکت ده دیتوان ینم د،کنی را معامله یهزار دالر  ۱۰۰ معامالتی حساب کی دیاگر بتوان یحت

 .دیرا کنترل کن افتد یآنچه در بازار اتفاق م دیتوان ینم
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 به کمک خواهد کرد، و دهند می انجا  چه که کله گنده هاشما در درک آن به کیاست کندل یاز الگوها استفاده

از بازار دور  دیچه موقع با و دیچه موقع از بازار خارج شو د،یوارد بازار شو دیبا یهد داد که چه زمانخوا نشان شما

 .دیبمان
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 ست؟چی کیاست کندل
 

 زمانی چارچوب در شدن بسته و نیتر  نیی.ا ن،یباالتر  بازشدن، متیبا استفاده از ق ژا.نی یها کیاست کندل

 .رندیگ یشده شکو م  انتخاب

 

 1 شکل

 

 یمعن نیبه ا و است صعودی کیکه کندل است می توان گفتباز شدن باشد،  یبسته شدن باال متقی اگر فاصله

 شینما دیبه عنوان کندل سف شهیهم یودصع یها کی. کندل استرود یدوره از زمان باال م نیاست که بازار در ا

 .شوند یداده م
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 ها. اما رنگدنکن یاستفاده م یصعود یها کیاشاره به کندل است یبرا دیاز رنگ سف یمعامالت های .لت فر  شتریب

 .دیاستفاده کن دیخواه یکه م یاز هر رنگ دیتوان یشما م ،ندستیمه  ن

 .هستند شدن بسته باز و  متیق مورد نیتر  مه 

که بازار  دهد ینشان م و  است ینزول کیکه کندل است  ییبگو  یتوان می باشد، باز شدن ریبسته شدن ز  متیق اگر

 شینما اهسی یها کیبه عنوان کندل است شهیهم ینزول یها کیجلسه در حال سقوط است. کندل است نیدر ا

 .ستیقانون ن کی نی. اما اشوند یداده م

 .دیکن دا.ی  یو نزول یصعود یها کیکندل است نیافتراق ب یف مورد استفاده برامختل یها  رنگ دیتوان یم شما

 .شود یم دهینام یاصل یبدنه  ک،یقسمت .ر شده کندل است -

 .شوند یم دهینام هیبدن قرار دارند، سا نییخطوط نازک که در باال و .ا -

 .است متیق نیشتر یب ،ییباال هیسا یقسمت باال -

 است. متیق نیکمتر  ر،ت  نیی.ا هیسا ین.ایی قسمت -

 

 کیکندل است یاصل یاندازه بدنه 
 : مختلف دارند یها  اندازهبدنه های اصلی با ها  کیاست کندل

 بزرگ در مقابل کوچک

 

 2 شکل

https://forexyar.com/
https://t.me/forexyar
https://www.instagram.com/forexyar/
https://plus.google.com/+ForexYarJournal


           

 

 
 
 
 
 

۱۸ 
Web: https://forexyar.com 
telegram: @forexyar | Instagram: forexyar | G+: +ForexYarJournal  | email: info@forexyar.com 

 
 

 نشریه فارکس یار
 ناشر تخصصی کتابهای بازار فارکس
forexyar.com 

 بسته متقی وجود داشته باشد که در آن یکیدارد، اگر کندل است اشاره قوی فرو   ای یقو دیبزرگ به خر  یبدنه 

مدت کنترل بازار را در  نیهستند و در طول ا تر  یقو دارانیکه خر  دهد ینشان م نای است، شدن باالتر از باز شدن

 .رندیگ یدست م

 یباز شدن باالتر از بسته شدن با بدنه ا متقی وجود داشته باشد که در آن ینزول کیکندل است کیاگر  بالعکس،

 .کند یشده کنترل م انتخاب یچارچوب زمان نیو  بازار را در طول ااست که فشار فر  یمعن نای به باشد، بزرگ

 و فرو  ک  هستند. دخری تیفعال ی دهنده  کوچک و کوتاه نشان یها  بدن

 

 )دم ها( کیکندل است یها هیسا
 .دهند یبه ما م یمه  در مورد جلسه معامالت یاطالعات نییباالتر و .ا یها  هیسا

 .جلسه است متیق نیباالتر  دهنده  باال نشان یها  هیسا

 .جلسه است متیق نیتر  نییدهنده .ا  نشان تر  نیی.ا یها  هیسا

شدن و بسته شدن بازار  خوبی .یش از باز یکه معامالت تجار  دهند یبلند نشان م یها  هیها با سا کیاست کندل

 در آن فاصله زمانی رخ داده است.

 سایه های بلند

 

 3 شکل
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 متیق یکیدر نزد یمعامالت یها  تیفعال شتریکه ب دهند یکوتاه نشان م یها  هیبا سا یژا.ن یها کیکندل است

 .است  شده محدود شدن باز و بسته یها

 دارانیاست که خر  یمعن نیبه ا نیکوتاه داشته باشد، ا ینیی.ا هیبلند و سا ییباال هیسا کی کیکندل است کی اگر

را  متیفروشندگان وارد بازار شدند و ق ،دلیلی اما بهکنند. می تقاضا را باالتر متیو ق گرفته به کارخود را  نیروی

 دهند. انی.ا جلسه باز شدن آن متیبه ق کینزد آوردند تا نیی.ا

است که فروشندگان  یمعن نای به کوتاه داشته باشد، ییباال هسای و بلند ینیی.ا هیسا یژا.ن کیکندل است کی اگر

 ندرا باال برد ها  متیوارد بازار شدند و ق اندار خری دلیلیاند. اما به   آورده نییرا .ا متقی و د را به کار گرفتهخو نیروی

 دهند. مهخاتبه جلسه باز شدن،  متیق کینزد تا

 الگوهای کندل استیک
 

 اریبس ماتیو تنظ ،ییشناسا یهستند، ساده، آسان برا یمعامالت  یمفاه نیتر   یاز قو یکی کیکندل است یالگوها

 توانند یدارند و م ییباال کننده ینیب  شیارز  . کیکندل است یاست که الگوها  کرده دییتا ییتحق کیسودآور، 

 کنند. جادیا یمثبت جینتا

آور ،  روی یگر یبه رو  د توان  یواقعا نمسال تجربه کرده ا ؛  2۰از  شیب یرا برا کیکندل است یشخصا الگو من

 ا . امتحان کرده یا  جهینت چیرا بدون ه یمعامالت یها و رو  یاستراتژ  من هزاران رایز 

 ست یس کیاما اگر به دنبال  کند، یکار م یمعامالت ست یس نیکن ، ا یمقدس معرف جا  کی قصد ندار  شما را به

 .دیبرو یگر ید را متوقف کرده و به دنبال کار یکه معامله گر  کن  یم هیمن به شدت توص د،یهست یدرصد ۱۰۰برنده 

و  دیکن یم یزندگ یکشور خارج کیکه شما در  دیزبان بازار هستند، تصور کن کیکندل است یالگوها

 .دیکن نمی صحبت آنها زبان به شما

مساله در  نی؟ هماست، درسته؟ یکار سخت د؟یکن یزندگ دیتوان یچگونه م د،ییکلمه ه  بگو کی دنتوانی یاگه حت

 است. صادق زین یمورد معامله گر 
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الگوها  نیکه ا دیبود درک کن دیقادر خواه د،یرا به رو  درست مطالعه کن کیکندل است یچگونه الگو دیبدان اگر

 .ندیگو یبازار و رفتار معامله گران چه م ییایبه شما در مورد .و

 .دیو از بازار خارج شو دیمهارت به شما کمک خواهد کرد تا در زمان مناسب وارد بازار شو نیا

 .ول به افراد باهو  یو به دنبال رد .ا دیدر بازار متفاوت عمو کن کند یکار به شما کمک م نیا گر،یعبارت د به

 .دبرسی

 افت،ی دیهستند که در بازار خواه ییالگوها نیتر  به شما نشان ده ، مه  خواه  یکه من م یکیکندل است یالگوها

داده  حیتوض یبعد یها  در بخش رایز  د،یها را معامله کن  قصد ندار  به شما نشان ده  چگونه آنبخش،  نیدر ا

 خواهد شد.

به  نیا رایآن است، ز  یر یگ  .شت شکو یشناس  الگو و روان یتمرکز بر آناتوم دیانجا  ده خواه  یکه من م یکار 

 ندهیه در آو آنچه را ک دیرا به دست آور  دیکن یم دایکه در بازار . ییهر الگو صیتا مهارت تشخ کند یشما کمک م

 .دیدرک کن دیگو یبه شما م

را که در  ییها  کیو تاکت یمعامالت یها  یبود تا استراتژ  دیآماده خواه د،یمهارت را به دست آور  نیا دیبتوان اگر

 .دیدرک و کنترل کن ده ، یبه شما آموز  م یبعد یها  فصو

 

 

 پوشان کیکندل است یالگو
 دهد یرا .وشش م یقبل کیکه به طور کامو کندل است یوقت شود یم انیهمانطور که در عنوان آن ب .وشان کندل

کندل .وشان  کی تایید یاما برا رد،یگ یرا در بر م یقبل کیکندل است کیاز  شیکندل .وشان ب. ردیگ یشکو م

 .دبه طور کامو .وشانده شو کیکندل است کیحداقو  کافیست تا

 است. کیاستکندل  یالگوها نیتر   از مه  یکی  ینزول .وشان
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 متشکل از دو بدنه است: کیکندل است یالگو نیا

 :دینیرا بب ریز  ریدر برگرفته است. تصو را یدو ، اول یبدنه  گر،یاست، به عبارت د یتر از دوم  اول کوچک ی بدنه

 

کندل پوشان نزولی

 

 4 شکل

 اطالعات کیاست کندل یالگو نیا رسد، یشما به نظر م نمودار در ی.وشان نزول کندل الگوی که است شکلی نیا

 .دهد یبه ما م بازار های خرس و گاوها در مورد یارزشمند

 .دارند دست به را بازار کنترل فروشندگانکه  دیگو یالگو به ما م نیا ،نزولی .وشان کندل در حالت

توسط فروشندگان احاطه  دارانیکه خر  هدد ینشان م ،دهد ی م رخ یصعود روند کی انیالگو در پا نیکه ا یهنگام

 .است روند دهنده برگشت  که نشان شوند یم

 :دینیرا بب ریز  مثال
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 کی  یتوان یما م دهد،  یم رخ یصعود روند کیدر  یمتقی رفتار یالگو نیا یوقت دینیبب دیتوان یهمانطور که م

دارند بازار را وادار  یو فروشندگان سع ستند،یکنترل بازار ن در گردی دارانیخر  رایز   ،یکن ینیب  ش.ی را روند برگشت

 رفتن کنند. نییبه .ا

 دیکن یم دایدر نمودار خود . که ینزول کیاست کندل یهر الگو دیتوان ینم شمانکته ای که وجود دارد این است که 

 داشت. دیخواه ازین گردی کالتکنی یورودتان به ابزارها دییتا یبرا د؛یکن را معامله

https://forexyar.com/
https://t.me/forexyar
https://www.instagram.com/forexyar/
https://plus.google.com/+ForexYarJournal


           

 

 
 
 
 
 

23 
Web: https://forexyar.com 
telegram: @forexyar | Instagram: forexyar | G+: +ForexYarJournal  | email: info@forexyar.com 

 
 

 نشریه فارکس یار
 ناشر تخصصی کتابهای بازار فارکس
forexyar.com 

 دیکه شما نمودار خود را باز کن خواه  یکرد. در حال حاضر، من فقط م  یخواه صحبت اتجزیی با یدر بخش بعد

 .دیکن ییشناسا د،یکن یم دایکه . را ینزول کیاست کندل الگوهای تما  دیکن یو سع

 یپوشان صعود کندل یالگو
 کیاست کندل ،یبدنه کوچک است، و دوم یاول است، کیاست کندل از دو متشکو ی.وشان صعود کندل

 :دینیرا بب ریتصو است، .وشان

 کندل پوشان صعودی

 

 6 شکل

 

کنترل بازار را  دارانیو خر  ست،یتحت کنترل فروشندگان ن گریکه بازار د دیگو یبه ما م صعودی .وشان کندل یالگو

 به دست خواهند گرفت.

تداو  روند را نشان  گنالیس رد،یگ یم شکو یصعود روند کی محتوای در صعودی کندل .وشان کیکه  یهنگام

 .دهد  یم

قدرتمندتر است  اریبرگشت بس رد،یگ یشکو م یروند نزول کی یدر انتها صعودی .وشان کندل کیکه  یهنگام

 .دهد ینشان م را ینینش عقب کیچون 
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 :دینیرا بب ریز  مثال
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 .دهد یم رییرا تغ ریمس ،صعودی .وشان کندل یالگو یر یگ که چگونه بازار .س از شکو دهد یمثال باال نشان م

.وشانده  دهد، یرا نشان م دیدو  که قدرت خر  یدهنده قدرت فرو  است توسط بدنه   تر که نشان  کوچک بدنه

 است.  شده

احاطه  دو  کاستی کندل تر کامال توسط  کوچک کندل است که نیکه مه  است ا یز ی. چستیبدنه مه  ن رنگ

 است.  شده

از  یگر یعوامو دبه  رایز  د،کنی معامله بازار در ییتنها به ،یمتقی رفتار ماتیتنظ نیبا استفاده از ا دینکن یسع

 یبعد یها  در فصومن  ر،یخ ایو فرو  را دارد  دیالگو ارز  خر  نیا ایکه آ دیکن یر یگ   یتا تصم دیدار  ازین یتالق

 موضوع صحبت خواه  کرد. نیدرباره ا
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