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تقدیم به جامعه تحلیلگران فنی پارسی زبان

با تشکر از حمایت هاي پدر و مادر عزیزم



�

vپیشگفتار

�

ناکارآمـد، نـاقص و   هـاي  با انبوهی از روشدر بیشتر مواقعوقتی پاي استراتژي معامالت در میان باشد مخاطب 

بیشـتر ایـن   . کنـد مـی را بـراي ایشـان سـخت   صـحیح گیري است که انتخاب درست و تصمیمرواي روبههسلیق

هـا  بروي بازار سهام نیستند این استراتژيبوده و مناسب اعمال ) Forex(بازار جفت ارزها برگرفته از ها استراتژي

ل پیدا کـردن نوسـانات   توجه بوده و صرفًا با استفاده از چند اسیالتور به دنبابیاغلب به روندها و حجم معامالت

و در انـد  هشـد سـازي  پیـاده اي هبه صـورت سـلیق  ها در ضمن تمامی این استراتژي. کوچک قیمت هستندبسیار 

. قال به دیگري نبوده و یا اعمال تغییر در آنها پیچیده خواهد بودبیشتر مواقع قابل انت

در این کتاب ما نحوه استفاده صحیح از ابزارهاي تکنیکال را بدون درگیر شدن با جزئیات آنها آمـوزش خـواهیم   

بـال کـردن   و دنتأیید صحیحاحتی بتوانید به معامله بپردازید و در واقع استراتژي داد به نحوي که در پایان به ر

توانـد مشـترك باشـد را بـه شـما ارائـه       مـی روند را که در بین همه معامله گران با خصوصیات رفتاري متفاوت

.خواهیم کرد

ــه     ــه رایانامــ ــاب بــ ــواي کتــ ــه محتــ ــبت بــ ــود را نســ ــنهادات خــ ــادات و پیشــ ــد انتقــ ــی توانیــ مــ

AmirZangeneh.BourseGram@Gmail.comارسال کنید.

1398تابستانجان ، امیر زنگنه ، برازمهندس 



�

�مقدمه

ا اینجانب رتألیف " مرجع کامل تحلیل تکنیکال کاربردي"رود که شما کتاب میقبل از مطالعه این کتاب انتظار

مختلف تحلیل تکنیکال به طور کامل آشنا شده باشید زیرا هاي با دقت مطالعه کرده و با ابزارها، الگوها و روش

شده در این کتاب ادامه مباحث کتاب جامع بوده و سعی دارد که بدون درگیر شدن در در واقع آموزش ارائه 

در کنار یکدیگر براي ساختن یک استراتژي معامالتی راآنهاازجزئیات ابزارهاي مختلف، نحوه استفاده صحیح

. به شما آموزش دهدکامل 

رهاي مختلف انواع نموداو دید زمانی متناسب براي تحلیلفریمتایمتوضیح چگونگی انتخاب در این کتاب به

دنبال کردن روند را به طور کامل هاي معامله در سطوح و تکنیکي ههمچنین نحوو یم پرداختهخواتکینکال

خصوصیات انواع مختلف نمودارهاي تکنیکال بررسی آن بهو پس ازفراوان شرح خواهیم داد هاي همراه با مثال

شویم تا در نهایت شما موفق به ساخت استراتژي معامالتی میبراي هر کدام مزایا و معایب را متذکرپرداخته و

.خود شوید و از تکنیکال به صورت جامع و هدفمند استفاده کنید





1فصل 

شمعیواي هنمودارهاي میل
Bar Chart , CandleStick Chart

و کنـدل  اي ههـاي میلـ  رکامـل بـا نمودا  بـه طـور   "مرجع کامل تحلیل تکنیکال کـاربردي  "در کتاب 

استیک آشنا شده اید اما از آنجایی که در استراتژي معامله با ابزارهاي مختلف قـرار اسـت بـا ایـن نـوع      

هاه به معرفی مجدد آننمودارها کار شود و همچنین سایر نمودارها را با آنها مقایسه کنیم در اینجا دوبار

.پردازیممی

vاي نمودار میله)Bar Chart(:

دهنـده  کـه هـر کـدام نشـان    است) Bar(اي از خطوط کوچک عمودي به نام میله موعهمجاین نمودار،

و ) Low(، حـداقل قیمـت   ) High(، حـداکثر قیمـت   )Open(هایی چون قیمت بازگشایی مجموعه داده

.مشخص استفریمتایمدر یک ) Close(قیمت پایانی
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هـاي متفـاوت ماننـد سـبز و قرمـز نمـایش       رنـگ هاي افزایشی و کاهشی را با ها میلهافزاردر برخی نرم

شخیص افزایشی یا کاهشـی بـودن   افزارها فقط تک رنگ هستند که براي تدهند و برخی دیگر از نرممی

.ستاکافیمیله

فـریم تـایم اگـر نمـودار در   دقـت نماییـد   )Close(و قیمت پایانی ) Open(به موقعیت قیمت بازگشایی 

تـرین  پـایین Lowباالترین و Highو قیمت بازگشایی آن روز،Openروزانه تنظیم شده باشد منظور از 

در . هـم قیمـت پایـانی اسـت    Closeبه خود دیـده و  سهام مورد نظر در طول معامالتقیمتی است که

.شوداجزاي قیمت گفته میها واقع به این

v نمودار کندل استیک)andle Stick  Chart(:

را در قالب ظـاهر و گرافیـک   ها اما قیمتاستاي نمودار کندل استیک در واقع تکامل یافته نمودار میله
گر را در اختیار تحلیل) Open, Low, High, Close(همان اطالعات دهد بنابراین میتري نمایشجذاب

.دهدکاربردي تر این کار را انجام میولی گذارد می
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دقت شود براي تشخیص افزایشی یا کاهشی بودن یـک کنـدل بـرخالف یـک میلـه نیـازي بـه دیـدن         

و ) بدنـه (Bodyهـاي  هـر کنـدل از دو قسـمت بـه نـام     نیسـت و Closeو Openهـاي  موقعیت قیمـت 

Shadow)هاي بدنه حد فاصل قیمت. تشکیل شده است) سایهOpen وClose    هسـت و بـه دو صـورت

. که بدنه توخالی به معناي کندل افزایشی و توپر بـه معنـاي کنـدل کاهشـی اسـت     توخالی و توپر است

.استLowو سایه پایینی نمایانگر قیمت Highسایه باالیی، قیمت 

منظور از افزایشی یا کاهشی بودن میله یا کندل این است که در طول تشـکیل شـدن کنـدل وضـعیت     

روزانه اگر در پایان روز قیمـت پایـانی از قیمـت    فریمتایمقیمت به چه صورت بوده است براي مثال در 

از افزایشی خواهد بود و اگر قیمت پایـانی کمتـر   ، آن کندلباشدبیشتر ) قیمت اولیه آن روز(بازگشایی 

.کندل کاهشی استقیمت بازگشایی باشد آن

وخـالی بـودن   مزیت کندل استیک نسبت به میله در تفاوت ظاهري آن است زیرا به راحتی بـا تـوپر و ت  

هاي بازگشایی و پایانی را توان کاهشی یا افزایشی بودن کندل و همچنین موقعیت قیمتبدنه کندل می

.افتدگر در تشخیص موارد گفته شده به زحمت میاي تحلیلدر نمودار میلهکهدرحالیمتوجه شد 
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:تذکر 

نمـودار کنـدل اسـتیک بـوده و البتـه      به دلیل اینکه داراي خصوصیات یکسـانی بـا   اي هاز نمودار میل

.خوانایی کمتري نسبت به آن دارد استفاده نمی کنیم

vروانشناسی و الگوهاي کندل استیک

همانطور که از اصول تکنیکال فرا گرفته اید همه چیز در قیمت نهفته اسـت بنـابراین توجـه بـه کنـدل      

هاي فراوانی در امـر تحلیـل   گر کمکتحلیلتواند بهها و نحوه قرارگیري آنها در کنار یکدیگر میاستیک

توان از این الگوها در کنار ابزارهاي زمانی و قیمتی فیبوناچی و همچنین حجم معـامالت و  کند پس می

مقاومت پرداخت و نسـبت بـه   / دیکی سطوح حمایت اسیالتورها به سنجش قدرت امواج و روندها در نز

.کردگیري تصمیمیا عملکرد صحیح آن سطوحاحتمال شکست

�)تک کندل(:الگوهاي کندل استیک

گـران در طـول   هـا نماینـده تمـامی معـامالت، اتفاقـات و روحیـات معاملـه       دانید کندلهمانطور که می

تواند متفاوت باشـد انـواع مختلفـی از    انتخابی هستند و از آنجایی که نوع و زمان معامالت میفریمتایم

.شود معرفی کاملی از آنها انجام گیردشود که سعی میایجاد میکندل استیک هم بروي نمودار 
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:تذکر

براي الگوهاي کندل استیک در نمودارهایی اهمیت قائل شوید کـه در گذشـته خـود بـراي ایـن      ·

الگوها عملکردهاي صحیحی ثبت شده باشد زیرا در بـورس اوراق بهـادار تهـران برخـی از سـهام      

سهم، گروه صنعت قـرار گرفتـه در آن و یـا وضـعیت کلـی بـازار       کوچک هستند یا اینکه شرایط 

توانند نوع کندل موردنظر خـود را بـا انـدك    گر میگاهی به صورتی است که تعداد اندکی معامله

.معامالتی در نمودار آن سهم ایجاد کنند
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ریمفـ تـایم کنید بایـد  اگر شما نوسانگیري هستید که بر اساس الگوهاي کندل استیک معامله می·

اسـت  فـریم تـایم مناسب را با دقت انتخاب کنید زیرا هر کنـدل مجمـوع معـامالت در طـول آن     

بنابراین ممکن است شکل کندل در طول آن زمان بارهـا عـوض شـود و البتـه کـه تحلیـل یـک        

کـه  Hammerماند با یک ایجاد شده و تا انتها همان میفریمتایمکه در ابتداي Hammerالگوي 

شـده  Hammer، تبـدیل بـه   فـریم تـایم بوده و در ده درصد پایانی زمان آن Marubozuدر ابتدا 

.متفاوت است

کنـیم  پردازیم زیرا با روشی که در ادامه ارائـه مـی  در اینجا تنها به توضیح الگوهاي داراي یک کندل می

ب دیگـر از  انـد و یـا هـر ترکیـ    توانید الگوهاي داراي چند کندل که در منابع مختلـف معرفـی شـده   می

.ها را به یک کندل معادل تبدیل کرده و به راحتی تحلیل کنیدکندل

�:تعریف الگوها 
Short Day

معـامالت کوچـک   دهنده هاي کوچکتر از بدنه بوده که نشاناین کندل داراي بدنه کوچک و اندازه سایه

گـر مهـم   بـراي تحلیـل  این کنـدل بـه تنهـایی    است و البته گیري همراه با هیجان اندك در زمان شکل

.نیست

Normal Day
به این صورت که کنـدل توخـالی نشـان از برتـري     استیک روز معمول در روند دهنده این کندل نشان

خریداران و کندل توپر نشان از برتري فروشندگان است اما این قدرت در حدي نیست که بتواند نشـانه  

اسـت کـه   یـا مسـاوي  ي کنـدل از بدنـه آن کـوچکتر   هااندازه سایه. یا تاییدي بر موضوعی خاص باشد

.آن استگیري هیجان اندك در زمان شکلدهنده نمایش
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Long Day
تواند حتی مالك معامله نوسانگیران قرار گیـرد  هاي قوي است اما به تنهایی نمیاین کندل از نوع کندل

گر با قیمت پایانی فراتر از قیمت و به طور معمول نوسانگیران در این شرایط منتظر یک کندل موافق دی

.مانندپایانی این کندل می

Marubozu
:دقت کنید که تعریف این کندل در بازارهاي بدون محدودیت دامنه نوسان به این صورت است که

شود قیمت در کل زمان فعالیت بـازار بـه سـمت بـاال صـعود      باز مینماددر کندل افزایشی هنگامی که 

کنند و همین طور براي کنـدل  کند و خریداران قیمت را از اولین معامله تا آخرین معامله کنترل میمی

کاهشی از هنگام بازگشایی سهم قیمت به طور مدارم به سمت پایین نزول کرده و فروشـندگان قیمـت   

کنـدل حاضـر در   تـرین  بنـابراین ایـن کنـدل قـوي    . کنندتا آخرین معامله کنترل میرا از اولین معامله 

.الگوهاي کندل استیک است

:تذکر

با توجه به وجود دامنه نوسان روزانه قیمت در بورس اوراق بهادار تهران، تعریـف ارائـه شـده بـراي ایـن      

ادامه داده و بسته شـده  5+و تا باز شده4+توان براي کندلی که در کندل ناقص است براي مثال، نمی

استفاده کرد حتی اگر قیمت در صفر باز شود و از لحظه اول خریـداران قـدرت   Marubozuاز اصطالح 

Marubozuباز هـم ایـن کنـدل    . بسته شود5+را بدست گرفته و قیمت به سمت باال حرکت کند و در 

. به حساب آوردLong Dayنیست و آنرا باید 

ه این کندل در تعاریف ارائه شده قدرتمنـدترین کنـدل اسـت پـس در بـورس اوراق بهـادار       از آنجایی ک

درصدي یـک روز  10تمام بازه تهران که داراي دامنه نوسان قیمت است باید کندلی باشد که حدودًا از

حرکـت و بـروي آن یـا در    5+به سمت محدوده 5-یعنی براي حالت افزایشی از محدوده . استفاده کند

قطعاً در این کندل ابتـدا قـدرت در دسـت فروشـندگان بـوده زیـرا       . دیکی حداکثر قیمتی بسته شودنز
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عکس این موضوع براي کنـدل  . (قیمت در محدوده منفی قرار گرفته و سپس خریداران برتري یافته اند

).کاهشی صادق است

White Opening Marubozu
را دارد و تنها تفاوت در این است که خریدارن در انتهاي بـازار  Marubozuاین کندل تمامی مشخصات 

.ببندند و قیمت عقب نشینی اندکی داشته است5+اند که قیمت را در مثبت کامل یعنی موفق نشده

White Closing Marubozu
را دارد و تنها تفاوت در این است کـه فروشـندگان در ابتـداي    Marubozuاین کندل تمامی مشخصات 

اند اما به مرور خریداران قدرت را به دست گرفته و با تسـلط بـروي   باز شدن سهم قدرت بیشتري داشته

. بسته اند5+قیمت آن را در مثبت کامل یعنی 

Black Opening Marubozu
در این کندل فروشندگان قدرت را بدست گرفته و قیمت را از محدوده مثبت به سـمت منفـی هـدایت    

کمـی توانند قیمت را در منفی کامل ببندند و قیمت برند اما نمیحداقل قیمتی هم میکرده و حتی به 

.گرددبر می

Black Closing Marubozu
در این کندل ابتـدا قـدرت در دسـت خریـداران هسـت زیـرا قیمـت در بـاالي قیمـت بازگشـایی و در           

ض قدرت صورت گرفته و بازار به دست به فاصله اندکی تعویاحتماالً گیرد اماهاي باال هم قرار میمثبت

.کنندافتد و قیمت را تا حداقل قیمتی هدایت میفروشندگان می

Hammer
در نزدیکی باالي دامنه نوسان قیمت است و سـایه  ) افزایشی(اي کوچک و توخالی این کندل داراي بدنه

در محـدوده منفـی دامنـه    پایینی بلندي دارد که طول آن حداقل دو برابر بدنه است و به طور معمـول 
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این کندل سایه باالیی ندارد اما وجود سایه بسیار کوچـک  به طور معمولدر ضمن . گیردنوسان قرار می

.قابل گذشت است

هـاي بـاال بـاز شـده ولـی در ادامـه       این اسـت کـه قیمـت در مثبـت    دهنده شکل کلی این کندل نشان

فروشندگان گوي رقابت را از دست خریداران ربوده و قیمت را تا نزدیکی حداقل قیمـت دامنـه نوسـان    

هدایت کرده و در نهایت دوباره خریداران قدرت گرفته و قیمت را باال برده و در نهایت قیمت در بـاالي  

. ده استشقیمت بازگشایی بسته 

انتخـابی اسـت و   فـریم تایمهیجان و نوسانات باالي قیمت در دهنده از بعد روانشناسی این کندل نشان

اند اما نبایـد فرامـوش کـرد کـه خریـداران در      اند که پیروز شدههرچند که در نهایت این خریداران بوده

یمت اصالح زیادي در بازه مجـاز آن  اند اما به یکباره دچار لغزش شده و قابتدا قدرت را در دست داشته

داشته است بنابراین اگر این کندل در سقف و زیر مقاومت مهم قرار داشته باشد گرچه کنـدل  فریمتایم

اند اما به دست گرفتن مقطعـی قـدرت   داراي بدنه افزایشی بوده و در نهایت خریداران برنده رقابت بوده

توانـد هشـداري   با بدنه کوچک و سایه پایینی بـزرگ مـی  توسط فروشندگان و ایجاد یه کندل افزایشی 

عملکرد آن سطح مقاومتی باشد البته اگر این کندل در کف و بروي حمایـت قـرار گیـرد بـا     تأیید براي

اسـت کـه خریـداران    دهنـده  اینکه داراي بدنه افزایشی کوچکی است اما وجود سایه پایینی بزرگ نشان

.شودین احتمال حمایت قیمت در آن سطح حمایتی بیشتر میاند بنابرابرنده جنگی بزرگ بوده

Hanging Man
در نزدیکی باالي دامنه نوسان قیمت بـوده کـه داراي   ) کاهشی(اي کوچک و توپر این کندل داراي بدنه

Hammerسایه پایینی بلند به اندازه حداقل دو برابر بدنه است و مطابق تعریف ارائه شده بـراي کنـدل   

که سایه پایینی کندل در محدوده منفی دامنه نوسان قرار گیرد و البته در بهترین حالـت در  بهتر است 

این کندل داراي سایه باالیی نیست اما وجود معموًالقیمت ممکن باشد و همچنین ترین محدوده پایین

.یک سایه بسیار کوچک قابل گذشت است

هاي باال باز شده اما فروشندگان گوي رقابت را از دست خریداران ربوده و در این کندل قیمت در مثبت

قیمت را تا نزدیکی حداقل قیمت دامنه نوسان هدایت کرده سـپس دوبـاره خریـداران قـدرت گرفتـه و      
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شود بنابراین اگـر  قیمت را باال برده و در نهایت قیمت در نزدیکی و البته زیر قیمت بازگشایی بسته می

این کندل در سقف و زیر یک سطح مقاومت مهم قرار گیرد با اینکه در زمـان انتهـایی تشـکیل کنـدل،     

اند اما وجـود بدنـه کاهشـی و    خریداران قدرت نمایی کرده و بخش زیادي از نزول قیمت را جبران کرده

ت آن سطح باشد که البتـه بـراي   ییدي بر مقاومأتواند تعدم موفقیت خریداران در جبران همه نزول می

در ضمن اگر این کندل در کف و بروي حمایت مهـم  . این امر نیاز به تاییده از کندل هم نوع بعدي دارد

قرار گیرد با اینکه کندل داراي بدنه کاهشی بوده اما کوچک بـودن بدنـه آن و همچنـین جبـران نـزول      

هد شد که این کندل عملکرد بهتري در مواجه توسط خریداران در زمان پایانی تشکیل کندل باعث خوا

.با سطح حمایت نسبت به سطح مقاومت داشته باشد

Inverted Hammer
در نزدیکی پایین ) افزایشی(اي کوچک و توخالی بوده و داراي بدنهHammerاین کندل معکوس کندل 

بـوده و مطـابق تعریـف ارائـه     دامنه نوسان قیمت است سایه باالیی بلند و طول آن حداقل دو برابر بدنه 

بهتر است که سایه باالي کندل در محدوده مثبت دامنه نوسان قرار گیرد و Hammerشده براي کندل 

همچنین این کندل نیز به طور معمـول  . البته در بهترین حالت در محدوده باالترین قیمت ممکن باشد

.ت استسایه پایینی ندارد اما وجود یک سایه بسیار کوچک قابل گذش

هاي باال باز شده اما خریداران گوي رقابت را از دست فروشـندگان ربـوده   در این کندل، قیمت در منفی

و قیمت را تا نزدیکی حداکثر قیمت دامنه نوسان هدایت کرد و سپس دوباره فروشندگان قدرت گرفتـه  

شود بنـابراین  یی بسته میو قیمت را پایین برده و در نهایت قیمت در فاصله اندکی باالي قیمت بازگشا

اگر این کندل در سقف و زیر مقاومت مهم قرار گیرد گرچه کندل داراي بدنه افزایشـی بـوده امـا برنـده     

تواند هشداري براي عملکرد صحیح آن سـطح  اند و این موضوع مینهایی رقابت قیمت فروشندگان بوده

هم قرار گیرد گرچـه برنـده نهـایی رقابـت     مقاومت باشد و البته اگر این کندل در کف و بروي حمایت م

اند اما در نهایت یک کندل داراي بدنه افزایشی تشکیل شـده کـه ایـن موضـوع     قیمت فروشندگان بوده

حمایت باشد هرچند که این هشدار سیگنالی ضـعیف  تأیید تواند هشداري برايبروي نقطه حمایتی می

.هاي بعدي دارداست و نیاز به کمک توسط کندل
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Shooting Star
در نزدیکی پایین دامنه نوسـان قیمـت و داراي سـایه    ) کاهشی(اي کوچک و توپر این کندل داراي بدنه

باالیی بلند بوده که طـول آن حـداقل دو برابـر بدنـه اسـت و مطـابق تعریـف ارائـه شـده بـراي کنـدل            

Hammerد و البته در بهترین بهتر است که سایه باالیی کندل در محدوده مثبت دامنه نوسان قرار گیر

همچنین این کندل به طـور معمـول سـایه پـایینی     . قیمت ممکن باشدترین حالت در محدوده باالترین

.ندارد اما وجود یک سایه بسیار کوچک قابل گذشت است

هاي باال باز شده اما خریداران گوي رقابت را از دست فروشـندگان ربـوده   در این کندل، قیمت در منفی

تا نزدیکی حداکثر قیمت دامنه نوسان هدایت کرده و سپس دوباره فروشندگان قدرت گرفته و قیمت را

.شودو قیمت را پایین برده و در نهایت قیمت در نزدیکی و البته زیر قیمت بازگشایی بسته می

اگر این کندل در سقف و زیر مقاومت مهم قرار گیرد با توجه به کاهشی بودن بدنـه و همچنـین برنـده    

دن فروشندگان در هیجان ایجاد شده در قیمت و قرار گرفتن آن در محـدوده منفـی دامنـه نوسـان،     ش

مقاومت است اما اگر این کندل در کف و بروي حمایت مهـم قـرار گیـرد بـا اینکـه      تأیید هشداري براي

پیـروز  کندل داراي بدنه کاهشی بوده اما در محدوده منفی دامنه مجاز نوسان قیمت قرار دارد در ضمن

مقاومت در یک سـطح مقـاومتی از   تأیید اند بنابراین احتمالنهایی هیجان ایجاد شده فروشندگان بوده

حمایت در یک سطح حمـایتی بیشـتر اسـت ولـی نبایـد بـه قـدرت نمـایی         تأیید این کندل نسبت به

.توجه بود پس در این شرایط منتظر تشکیل کندل بعدي براي تحلیل بمانیدخریدارن بی

:تذکر

Bullish Marubozuبعـد از  Hammerدر میان الگوهاي تک کندل قرار گرفته در سطح حمایت الگوي 

بعـد از  Shooting Starداراي باالترین اعتبار و عملکـرد اسـت و همچنـین در سـطح مقاومـت، الگـوي       

Bearish Marubozuداراي باالترین اعتبار و عملکرد است.

Doji
در این کنـدل، قیمـت بسـته شـدن     . تصمیمی استگران و بیسردرگمی معاملهاین نوع کندل نشان از

دقیقاً همان قیمت بازگشایی بوده یا بسیار نزدیک به آن است به طوري که بدنه بسیار کوچـک و قابـل   
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هـاي بـزرگ   هاي کوچک هم نشان از عدم وجود هیجان و سـایه در ضمن وجود سایه. چشم پوشی است

و درگیري خریداران و فروشندگان و در نهایت اعالم رضـایت بـه تسـاوي قـدرت     بیانگر هیجان مقطعی 

.است

Four Price Doji
به طـور معمـول   . کمترین و پایانی است،یکسان بودن قیمت بازگشایی، باالتریندهنده این کندل نشان

حـداقل قیمتـی   افتد که قیمت از همان ابتدا در حداکثر قیمتی، صف خریـد یـا در   این اتفاق زمانی می

ها هم این اتفاق بیافتد هست ولی تقریبًا بعیـد  گرچه احتمال اینکه در سایر قیمت. شودصف فروش می

از . بازگشایی شود و بدون باال و پایین رفتن در همان قیمت هم بسته شـود 2+است که مثال سهمی در 

بعد روانشناسی هم صف خرید به معناي قدرت کامل خریداران و صـف فـروش هـم بـه معنـاي قـدرت       

.کامل فروشندگان است

صف خرید یا فـروش از دهنده به طور معمول نشانFour Price Dojiکندل به این نکته توجه کنید که

هم چون در حداکثر یا حداقل قیمتی بسـته  Marubozuانتخابی است و کندل فریمتایمابتدا تا انتهاي 

آیـد  حال سوالی کـه پـیش مـی   . همراه با صف خرید یا فروش خواهد شدشود به احتمال بسیار زیادمی

اي بـازار صـف   از ابتدfour Price Dojiاین است که کدام کندل قدرت بیشتري دارند و آیا چون کندل 

بوده قدرت بیشتري دارد؟ 

سهامی که از ابتداي معامالت صف شده است به طور معمول حجمی نخورده یا معامالت اندکی به خود 

دیده است گرچه این موضوع قطعی نیست و ممکن است براي مثال در صف خرید، فروش زیادي انجـام  

انـد و  روشندگان توانایی مقابله بـا آن را نداشـته  ها چنان زیاد بوده که فشده باشد ولی میزان درخواست

در مجموع حجم باالي زده شود و همچنان قیمت صف خرید بماند امـا اگـر حالـت معمـول را در نظـر      

Marubozuشـود در حـالی کـه کنـدل     حجم بسیار کمـی زده مـی  four Price Dojiدر کندل . بگیریم

انتخـابی بـه سـمت    فـریم تایمبازه نوسان در طول افزایش یا کاهش تدریجی قیمت در کل دهندهنشان

حداکثر یا حداقل قیمتی است پس قطعاً در این میان حجم باالیی از معامالت در کل بازه نوسان روزانه 


