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 1قانون چارت ها )نمودارها(

 با اطلاعاتی که پیش از این در دوره دستورالعمل های قبلی ما ارائه نشده است. 

 قیمت در یک بازه زمانی مشخص 3هایکف و  2سقف ها -1-2-3

 سقفیک مولا قیمت ها شکل گرفته است. مع 5بازار 4در انتهای روند صعودیسقف معمولی  3-2-1 یک

 صحیحکه در این حالت ت ( ادامه می دهند2تا نقطه ) 6(، رو به سوی پایین )نزولی(1) خواهند ساختنهایی 

آنها  ند کهبه نقطه ای می رس صعودیسپس به صورت  ؛آغاز می گردد 8روند رو به بالا )صعودی(با  7قیمت ها

( شکل می گیرد. در اینجا می تواند بیش از 3) )پیووت( کلیدی9 نقطهمجددا حرکتی نزولی دارند، بنابراین 

وجود داشته باشد. در اینجا باید  3به  2و مجددا از  2به نقطه  1یک میله )در نمودار( در حرکت از نقطه 

 تعریف گردد.  3یا  2قیمت قبل از نقاط  کامل یحتصح

 

                                                           
 (chart)رود  می بکار قیمت نوسان ثبت برای مالی بازارهای در که نمودار -1 

2 - high 
3 - low 
4 -up trending 
5 - market 
6 -downward 
7 -correction 
8 - upward 
9 -pivot 
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حرکت اخیر رو به بالا )صعودی( پایان یافته باشد و  است که در آن سقف قیمت یک مربوط به 1شماره 

 حرکت رو به پایین )نزولی( قیمت ها شروع شده باشد. 

اخیر  10یافزایش رونددر  اغلب قیمت جدید سقفبه صورت آخرین میله به منظور ایجاد یک  1نقطه شماره 

 تعریف شده است.  11مربوط به آخرین نوسان

 

 صحیحکامل قیمت رخ داده باشد. ت صحیحزمانی ایجاد می شود که تسقف  3-2-1 مربوط به 2ه شماره نقط

افزایش یابند، که باید به صورت میله  2بالقوه شماره نقطه کامل قیمت به معنای این است که قیمت ها از 

ترکیبی تا حد سه را در مقایسه با میله پیشین یا  13HL هایرلو و هم 12HH هایرهای ای مجزا باشد که هم

ممکن است در هر ترتیب و  HLو  HHرا ایجاد می کند.  HLو هم  HHکه هم  را نشان می دهد میله

تراکم به صورت کامل و عمیق بعدا در را داریم.  14نبوهیسفارشی رخ دهد. سپس تا سه میله ما تراکم و ا

 در میله ای یکسان رخ دهد. 2و  1بیان خواهد شد. ممکن است برای هر دو نقاط شماره  دوره ای

                                                           
10 -up- leg 
11 -latest swing 
12 - Higher High (HH) 
13 - Higher Low (HL) 
14 - congestion 
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 تصحیحکامل قیمت صورت گیرد.  تصحیحزمانی ایجاد می گردد که سقف  3-2-1 مربوط به 3نقطه شماره 

حداقل  صورت به باید که یابند، کاهش 3 شماره بالقوه نقطه از ها قیمت که است این معنای به قیمت کامل

را در مقایسه با میله پیشین ایجاد نماید.  16LHو  15LLاما نباید بیش از دو میله باشد که  باشد مجزا ای میله

 .دهد رخ یکسان ای میله در 3 و 2 شماره نقاط هر دو برای است ممکن

 

                                                           
15 - Lower Low (LL) 
16 - Lower High (LH) 
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 توجه کنید. کف  3-2-1 اکنون به

را ایجاد  نهایی کف ها قیمت مولامع. است گرفته شکل  بازار  نزولی رونددر انتهای معمولی کف  3-2-1 یک

 قیمت صحیحت حالت این در که کند می پیدا ادامه( 2) نقطه تا(  صعودی) بالا سوی به رو ،(1) خواهند کرد

  در این نقطه که دنرس می ای نقطه به نزولی صورت به سپس گردد می آغاز  پایین )نزولی( به رو روندبا   ها

 تواند می اینجا در. گیرد می شکل( 3) )پیووت( کلیدی نقطه بنابراین دارند، صعودی حرکتی مجددا آنها

 اینجا در. باشد داشته وجود 3 به 2 از مجددا و 2 نقطه به 1 نقطه از حرکت در( نمودار در) میله یک از بیش

 .گردد تعریف 3 یا 2 نقاط از قبل قیمتکامل  صحیحت باید
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و قیمت ها  باشد یافته پایان پایین )نزولی( به رو اخیر حرکت کف قیمتی زمانی ایجاد می شود که 1 شماره

 جدید قیمت کف یک ایجاد منظور به میله آخرین صورت به 1 شماره قطهحرکت رو به بالایی یافته اند. ن

 .است شده تعریف نوسان آخرین به مربوط اخیر  17یکاهشروند  در اغلب

 

. باشد داده رخ قیمت کامل صحیحت که شود می ایجاد زمانیکف  3-2-1 یک به مربوط 2 شماره نقطه

 به باید که ،هش یافته اندکا 2 شماره بالقوه نقطه از ها قیمت که است این معنای به قیمت کامل تصحیح

 میله سه حد تا ترکیبی یا پیشین میله با مقایسه در را LL هم و LH هم که باشد مجزا ای میله صورت

 رخ 18سفارشی و ترتیب هر در است ممکن LL و LH. کند می ایجاد را LL هم و LH هم که نشان می دهد

 ای میله در 2 و 1 شماره نقاط هر دو برای است ممکن. داریم را انبوهی و تراکم ما میله سه تا سپس. دهد

 .دهد رخ یکسان

 

                                                           
17 - down-leg 
18 -order 
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کامل قیمت شکل گرفته باشد.  صحیحنی وجود دارد که تزماکف  3-2-1 یکمربوط به  3نقطه شماره 

 صورت به باید که یابند، افزایش 3 شماره بالقوه نقطه از ها قیمت که است این معنای به قیمت کامل تصحیح

 هر دو برای است ممکن. کند می ایجاد را HH هم و HL هم که نه بیش از دو میله باشد، باشد مجزا ای میله

 .دهد رخ یکسان ای میله در 3 و 2 شماره نقاط

 

حرکت قیمت هایی دارای بی ارزش و بی اعتبار هستند وقتی که هر میله قیمتی سقف یا کف  3-2-1 کل

 دارد. 1معادل با یا فراتر از نقطه 
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 19لبه ها

 سقفقیمت و دو  دو کفباید منطبق با لبه  شامل حداقل چهار میله قیمت است. این لبهیک 

قیمت های انطباقی باید توسط حداقل یک میله  سقفقیمت در یک بازه زمانی مشخص باشد. 

 قیمت انطباقی باید حداقل توسط یک میله قیمتی مجزا گردد.  کفقیمتی مجزا گردد و 

اقل سه تیک نوسان و تغییر نرخ انطباق ها نیاز نیست که دقیقا همسان و دقیق باشند، اما نباید بیش از حد

قیمت وجود داشت،  کفقیمت و دو انطباق  سقففاوت داشته باشند. در صورتی که بیش از دو انطباق ت

مربوط به هر کدام از انطباق های آخرین قیمت سپس این اختیار و انتخاب وجود دارد که سیگنال ورودی 

قیمت های مربوط  کفو  سقفدر نظر گرفته شوند که  ( یا مواردیAدر سری ها در نظر گرفته شود )انطباق 

 ( )شکل زیر را ببینید(. Bبه سری ها را نشان می دهند )انطباق 

باید در یک راستا و لبه ها میله قیمت باشد. محدوده مربوط به  11نمی تواند شامل بیش از  یک لبه

ی نشان دهنده یک نقطه سکون برا لبه هابا روند صعودی یا نزولی باشد.  لبه هابازار باید دارای  روند باشند.

داشته  لبه ها 20شکستانتظار روندی برای ادامه دادن بعد از  است قیمت ها است، بنابراین شما ممکن

 باشید. 

                                                           
19 - ledge= Pattern that shows a compression of the price volatility 
20 - break out 
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 21رنج های معاملات

ت باشد. میله های است، اما باید شامل بیش از ده میله قیم لبهمشابه با )شکل زیر را ببینید(  رنج معاملات

 سقفبه  شکست، 29تا  21میله یعنی  30و  20پیامد و نتیجه کوچکی دارند. معمولا، بین  بین ده و بیست

شده استقرار یافته  شکستهوجود خواهد داشت که توسط این میله های پیشین  رنج معاملاتقیمت  کفو 

 است. 

 

 22قلاب راس

 به صورت زیر ایجاد شده است: قلاب راس

 .کفیا  سقف 3-2-1یک  شکستقیمت به دنبال  تصحیحاولین  -1

 .لبه یک شکستقیمت به دنبال  تصحیحاولین  -2

                                                           
21 - TRADING RANGES 
22 -Ross Hook 
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 .رنج معاملات یک شکستقیمت به دنبال  تصحیحاولین  -3

 سقف یک ایجاد مثال از ناکامی میله قیمت در، اولین کف 3-2-1 شکست یکدر روند صعودی بازار، بعد از 

نیز منجر به ایجاد  (double high)قیمت مضاعف  سقفیک را ایجاد می کند ) قلاب راسقیمت جدید که 

 می شود(.  قلاب راس

 

سقف، اولین مثال از ناکامی میله قیمت در ایجاد یک کف  3-2-1در روند نزولی بازار، بعد از شکست یک 

( نیز منجر به ایجاد قلاب double low)یک کف قیمت مضاعف قیمت جدید که قلاب راس را ایجاد می کند )

 راس می شود(.

 

شکل بگیرد، اولین مثال مربوط لبه باشد یا در رنج معاملات بخش بالایی در قیمت ها  شکستدر صورتی که 

را ایجاد می کند  قلاب راسقیمت جدید می شود که خود  کفمیله قیمت منجر به ایجاد  توسط ناکامیبه 

 (.را ایجاد می کند قلاب راس نیز مضاعف قیمت کفیا  سقف)


