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تشکر و قدردانی

)price action(“رفتـار قیمـت  ”بارهدری استجامعيهاکتابیک سري از ارائههدف اصلی من
کـه در کتـاب قبلـی مـن خوانـدن      ،خوانندگان بـوده هاي نگرانیینتربزرگن در مورد رویکرد آکه 

. قیمت نمودار کندل توسط کندل مشکل بوده است
به من دادند و از تمامی کسانی کـه مـرا در   که خوانندگان اي هتمامی نظرات سازندازعمیقًا من

. این راه همراهی کردند سپاسگزارم
را در ایـن ویـرایش   هـا آنو من ،روشنگر این راه بوداي العادهفوقطوربهاتبسیاري از این نظر

. امهفعلی گنجاند
در اتاق تجارت من بودند چراکه این فرصـت را بـه   ی کهگرانمعاملهسپاسگزارم از همه همچنین 

را دیـم و انجـام دا هیـد ند تا من بتـوانم آن چیـزي را کـه د   انجام دادمکررکه را نکاتیتامن دادند 
. بیان کنمیروشنبه

کلماتی براي برقـراري ارتبـاط   کرد تا که به من کمک هایی پرسشبسیاري از همچنین به هاآن
. امهرا در این کتاب قرار دادها و من این واژهپاسخ دادند،را پیدا کنمتر مؤثر

کسـی کـه  ،)Victor Brancale(بـر نسـل  ویکتـور  ازداشـته باشـم   اي هخـواهم تشـکر ویـژ   می
بسـیار  فراهم کردن و ویرایش صدها پیشـنهاد نسخه خطی و یريگغلططوالنی را براي يهاساعت
به عهده که ساخت و مدیریت سایت من را ،)Robert Gjerde(را صرف کرد و همچنین رابرت مفید 

Ginger(خـواهم از  میمن،یتدرنهاو . داشت که بازخورد خوبی در اتاق چت و سایت را داده است

Szala(، مدیرگروه تحریریه مجله)Futures(، جهت انتشار مقاالت و صـحبت  براي دادن این فرصت
به مـن  ه در مورد وارد شدن به جامعه تجاريسازنده و منظمی کبراي پیشنهادات و ،webinarsدر 

.تشکر کنم،دادند



مقدمه 

ه و منسجم بـا درصـد خطـاي    چکلید موفقیت در یک معامله وجود یک سیستم معامالتی یکپار
گري موفق است که این سیستم معـامالتی را شناسـایی و در آن مهـارت    نسبتًا پایین است و معامله

. پیدا کند
هـاي مختلـف معـامالتی اعـم از الیـوت،      گري قبل از اینکه اقدام به یادگیري سیستمهر معامله

د، ابتـدا بایـد قـانون عرضـه و تقاضـا و      ها نیز کم نیسـت، کنـ  که تعداد آن... الگوهاي هارمونیک و 
هاي دیگر معامالتی روانشناسی رفتار قیمت را بیاموزد بعد از آن با استفاده از این ابزار در دیگر روش

. کسب موفقیت کند
تنها سیستم معامالتی در تحلیل تکنیکال هست که بـر پایـه   » پرایس اکشن«سیستم معامالتی 

کننـدگان از ایـن سیسـتم معـامالتی بـه راحتـی       ر است و اسـتفاده روانشناسی عرضه و تقاضا استوا
هاي حساس تصمیمات کارساز و به موقع را بگیرند بـه ایـن خـاطر کـه بـه ابـزار       توانند در زمانمی

. هاي قیمت همراه باشندلحظه با حرکتبهتوانند لحظهاند و میبازارخوانی مجهز شده
باشد که در حال حاضـر جلـد   شامل سه جلد می» نگري به روش پرایس اکشمعامله«مجموعه 

. پردازد در اختیار شما قرار داردمی» هاروند«اول این مجموعه که به موضوع 
تر نگاه کنیم، رفتار توانید رفتار بازار یا اگر دقیقشما با خواندن و یادگیري مطالب این کتاب می

گرانـی باشـید کـه    در صـف اول معاملـه  قیمت را کندل به کندل تحلیل و بررسی کنیـد و همیشـه   
گیرند و با اطمینان و درصد موفقیت نسبتًا خـوبی اقـدام بـه    ها را در زمانی کوتاه میبهترین تصمیم

. کندمعامله می
و تمـرین مسـتمر در آن بـه یـک     » اکشنپرایس«توانید با استفاده از سیستم معامالتی شما می

. گر موفق تبدیل شویدمعامله
یعنی شناور بودن بر روي نمودار قیمت و همراه شـدن بـا   » پرایس اکشن«توان گفت یدر کل م

. ترین اصول تحلیل تکنیکال استايها که از پایهروند

آرش حکمت



: کنم بهاین کتاب را تقدیم می

ن کتاب تا مرحلـه پایـانی   یسازي اکه در طول مدت زمان آمادههاشمیخانم مریم بنی

دریغی انجام دادند و از خداوند متعال زندگی پر از موفقیت و قبل از چاپ کمک فراوان و بی

. کنمشادي را براي ایشان آرزو می

که صبر و بردباري در انتشارات آراد کتابمدیریت محترم رضاییآقاي جناب و از 

. مال تشکر را دارمرانمایه به خرج دادند کگراه انتشار این اثر 
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مورد استفاده در این کتابهايفهرستی از واژه
شوند مید تعریفباشودمندسگرانمعاملهدر یک روش کاربردي عملی که براي ها همه این واژه

.شوند الزم نیستندمیتوصیفتکنیکالیست ها توسط اغلب که وري تئهاي و در روش
always in :)طـوالنی به صورت،در بازار باشیدها ید که در همه زمانشما مجبوراگر :)نالینآ

گیري به تصمیماگر در هر زمان شما مجبور.شماستو همیشگی موقعیت رایجاین ،مدتکوتاهیا و 
الزم در مـورد  نفـس اعتمادبـه و هسـتید  مـدت کوتـاه معامله در طوالنی مدت و یا بین داشتن یک

همه این معامالت نیـاز بـه   تقریباً .استalways inبراي شمابازار در این صورت،انتخابتان را دارید
.را داردنفساعتمادبهداشتن قبلی و گرانمعاملهیک قاطعیت در جهت روند 

کنـدل کـه همپوشـانی    یناز سه کندل و یا چنـد محدوده معامالتییک : الگوي سیم خاردار
فشرده-باریکیمعامالتمحدوده یکودوجی تشکیل شده استیک یا چند از زیادي با هم دارند و 

. استبزرگنسبتاً هايآشکار و اغلب همراه با کندلاي هبا دامن
bar pullback :)کـه گیـرد  مـی کنـدلی شـکل   ،یـک نوسـان صـعودي   در ) :کندل بازگشتی

گیـرد  میکندلی شکل ،نوسان نزولییک در .شودمیکندل قبل بسته از قیمت بسته شدنتر پایین
.شودمیکه باالتر از قیمت بسته شدن کندل قبل از خودش بسته

bear reversal:)یـا  رونـد نزولـی  (.نـزول بـه  صـعود یک تغییر در رونـد از  :)برگشت نزولی
.)برگشت خرسی

blown account :)بـه زیـر حـداقل حـد نهـایی      یک حساب که ضرر وزیـان  :)حساب متورم
یک معاملـه را نخواهیـد داشـت مگـر     انجامشما اجازهو ،یابدمیکاهشتوسط کارگزارتعیین شده 

. اینکه سپرده بیشتري را وارد کنید

هاواژهفهرست
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Breakout :)محسـوس  هـاي  قیمـت فراتر از برخـی  که فعلی کف و یا سقف کندل :)شکست
روند و یا کانـال خط یک ،سقف و یا کف هر کندل قبلی،قبلی مانند یک نوسان صعودي و یا نزولی

.استروند
breakout bar (or bar breakout) :) کندلی که باعث شکست حمایـت یـا   :)شکستکندل

.روند جدیدي استکننده و شروعشودمیمقاومت
breakout pullback:)ل یکی از پـنج کنـد  که توسطیک پولبک کوچک :)پولبک شکست

انتظـار  ،در حال انجام هسـت یک پولبک شما از دید کهآنجاییاز .گیردمیبعد از شکست انجام ه ک
هنوز شکست تکمیل که دمکرمیفکر،دمشما بوجايبهمناگر.اما.تغییر روند را پیدا خواهید کرد

.را انجام شده دانستنشده است و هنوز نباید بطور قطعی پول بک 
شـما  با ایـن حـال  وجود داشتنزولی روند خط باالي پنج کندلشکست بعد ازاگر ،براي مثال

را به عنوان الگوي پرچم نزولی در آن درابتدا باید،ادامه داردهنوزکه روند نزولیباور داشتیدهنوز
.شروع روند صعودي باشیدهاي در خرید عجله نکنید و منتظر پدیدار شدن نشانهنظر بگیرید و

bull reversal :)استیک تغییر در روند از روند نزولی به روند صعودي:)برگشت صعودي.
buying pressure :)هسـتند و  پـی درپیهاي ل خریددر حاپرقدرتخریداران : )فشار خرید

بـه  ،پایینی بلندي دارندي هاکه سایههایی کندل،شوندمیپرقدرتصعودي هاي ایجاد کندلباعث
هـاي  قیمـت بـه سـمت  معموًال واست ترکیب صعودياین یک .همراه دو کندل بازگشتی صعودي

. کندمیادامه پیداباالتر
Candle :)بین ایجاد شده فضاي صورت بههست که “رفتار قیمت”دهنده نشاننمودار :)شمع

بسته شدن بااليقیمت اگر .شودمیو به این فضا کندل گفتهشودمیقیمت دیده باز و بسته شدن
تر قیمت بسته شدن پاییناگر .شودمیسفید نشان دادهوصعودي شمعیک ،باز شدن باشدقیمت

ی هـر  و پـایین یی خطـوط بـاال  .شـود میتشکیلمشکی یک شمع نزولی و ،از قیمت باز شدن باشد
.شوندمینامیدهسایه،کندل

chart type :)نمودار تیک قیمـت ،یحجمنمودار،شمعینمودار،یخطنمودار:)نوع نمودار،
.باشندمیاز انواع نمودار

climax:)اصـالحی شـده اسـت   وارد روند افقـی یـا  اکنون رشد سریع و زیاد قیمت که:)اوج .
بدون روند نیز هاي در بازار.شودمیهمراهها سریع قیمت با سقف کانالهاي تپایان بیشتر این حرک

.افتدمیسریع و هیجانی قیمت زیاد اتفاقهاي از این دست رفتار
Countertrend :)کـه منجـر بـه از دسـت رفـتن      معاملـه در خـالف رونـد فعلـی     :)ضد روند

.ی که ازنسبت ریسک به سود باالیی برخوردار هستندگرانمعاملهاستراتژي و وارد شدن زیان به 
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countertrend scalp :) یک پولبـک کوچـک   سریع دریک معامله :)انگیزوسوسهروندضد
.وردن سود چند پیپیدست آبهدر ساعت شلوغی بازار براي 

day trade :)شودمیکه در یک روز باز و در همان روز بستهایی همعامل:)معامله روزانه.
directional probability :)بـا  یا پـایین  بازار به سمت باالیاحتمالحرکت :)جهت احتمالی

قیمتی که اتفاق خواهند افتاد هاي اتفاق افتاده نسبت به تیکداد تیک قیمت که تا االن توجه به تع
.است50-50و این احتمال 

Doji :)اي، دقیقـه 5یـک نمـودار  در.استبا یک بدنه کوچک یا بدون بدنهیک شمع:)دوجی
یـا  10ازممکـن اسـت   بدنـه  ،اما در یک نمودار روزانـه ؛تیک قیمت هم تشکیل شده باشد2بدنه با 
دوجی هیچ کـدام از خریـداران و فروشـندگان    هاي در کندل. باشدقیمتی تشکیل شدهتیکبیشتر 

.استبازار را در دست ندارند به همین خاطر کندل دوجی بدون بدنه
double bottom :)رسـد  میزمانی که قیمت دو بار به یک محدوده ي حمایتی:)دوقلوي کف

گوینـد دو قلـوي   میاصطالحاً ،دهدمیو تشکیل دو حفره در نمودار قیمت را کندمیرشد آنجا و از 
.کف شکل گرفته است

.کندل یا بیشتر باشد20تواند یک کندل یا میفاصله دو حفره
double bottom bull flag :) پـرچم  الگـوي  یـا  یـک مکـث  :)پرچم صعودي دوقلوي کـف
و پـس از ی شکل میگیرنـد حدود قیمتهمان مدر نزولیکوتاهموج صعودي در روند صعودي که دو 

.کندمیروند صعودي ادامه پیدا آن 
double top :)و کندمیزمانی که قیمت دو بار به یک مقاومت قوي بر خورد:)دوقلوي سقف

کـه در بـاالترین نقطـه نمـودار    ایی هبه دو قلشودآغاز میعبور کند و روند نزولی تواند نمیآن از از
کنـدل و یـا بیشـتر    20گویند دوقلوي سقف که ممکن است فاصله دو قله یـک یـا   میشکل گرفته

.باشد
double top bear flag :)پرچم نزولـی در  الگوي یک مکث یا :)پرچم نزولی دوقلوي سقف

ادامه روند نزولی آن همان قیمت را دارد و پس ازهحدودمصعودي در موج کوتاهروند نزولی که دو 
.کندمیپیدا 

early longs :)خرید در روند صعودي) :صعوديخریدموقعیت.
early shorts) :فروش در روند نزولی:)نزولیفروشموقعیت

EMA :)میانگین متحرك نمایی:)اي ام ا.
entry bar :)شودآغاز میآن که معامله درکندلی:)کندل ورود.
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exponential moving average (EMA)) : ایـن  هـاي  در نمـودار :)میانگین متحرك نمـایی
.کندلی استفاده شده است20کتاب از میانگین متحرك نمایی 

Fade :)فـروش در یـک   ،بـراي مثـال  (:معامله کردن در خالف رونـد اصـلی  )محو شدن
).را داریدآن شکست معکوس و نزولی درشکست صعودي که شما انتظار 

failed failure :) قمیت پـس عبـور از   شودمینا موفقشکست زمانی یک:)ناموفقشکست
و هیچگونه تغییر روندي اتفاق دهدمیحمایت یا مقاومت دوباره برگشته و به روند قبلی خود ادامه

آن د ازو کنـدل بعـ  اتفاق بیافتدباالتر از محدوده یک معامله اگر یک شکست ،براي مثال.افتدنمی
شکست در این ،کندل باشندآن ازتر پایینمعامالت بازار و،بازگشتی پدیدار شودیک کندل نزولی 

.خواهد داشتناموفقحالت 
failure (a failed move) :) اي هدر نقطـ یک حرکت:)یک حرکت شکسته شده–شکست

و رونـد قیمـت   قبل از اینکه نوسانگیران اقدام به شناسـایی سـود کننـد    ،شودمیحد ضرر فعال که
زیان مجبور است درگر که معاملهشودگر میمعاملهبراي به عنوان یک تله و کندمیبالفاصله تغییر 

.خارج شودآن از
false :)شکست خورده،شکست:)نادرست.

five-Tick failure :) جستشکست پنج(: در معاملهیکemini)پـنج  به که )قرار داد آتی
یـک شکسـت از   ،براي مثـال .شودمیمعکوسرسد و سپسمیاز کندل سیگنالفراترتیک قیمت

یـک  عـدي  کنـدل ب ،شودمیکندل بستهکههنگامیو ،شودمیشروعتیکپنج یک پرچم صعودي 
که ممکـن  اي هسود یک نقطبه گرفتنشودمیمحدودها بیشتر سفارش.استتر کف دارد که پایین

یـک  باید فراتـر از معموالً یک حرکتکه آنجا از از بین برودآن رفتنقبل از موفق شدن به گاست
این اغلب یک شروع براي یـک معاملـه در جهـت    . پر شده استاینسفارش قبل ازبرود درجست

.استخالفم
flat :به معامله گري که به صورت مستمر در حال نگهداري هر موقعیتی نیستکندمیاشاره.

یا چند کندل است کـه  این یک ،شبیه به یک شکست،پس از یک حرکت اولیه: دنبال کننده
در کنـدل بعـدي و حتـی    دنبـال کننـده  تمایل به دیدن گرانمعامله.ش داده استحرکت را گستر

آوردن سود بیشتر ازآن دست بهکه براي اي هو براي داشتن معامل،را دارندآن قبل ازندلکچندین 
.امیدوارند،معامله صبر کرده اند

ایـن ،کنـد مـی ایجاديورودکندل بعد از را دنبال کنندهکهیک کندل: دنبال کنندهکندل 
. گیرندمیبعدي شکلهاي اما بعضی اوقات یک جفت از کندلاستکندل بعديمعموالً 
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fractal :)یـک  در بلنـد مـدت  بـازه زمـانی  از یک الگـو در  هر الگویی یک فراکتال :)فراکتال
وي و هر الگـ استبلندتربازه زمانیست که هر الگو یک الگو کوچک در این بدین معنا.استنمودار

.استکوچکتربازه زمانیکوچک یک الگوي استاندارد در 
Gap :)یـک شـکاف بـاز    . گوینـد میقیمت بر روي نمودار رافضاي بین هر دو کندل :)شکاف

فراترکندل اول امروز درگشاییبازاگر آید کهمیاینگونه به وجودو استیک رویداد مشتركشده 
میـانگین  شـکاف  .باشـد تمـام روز درو یـا  )کندل قبـل از دیـروز  (ی از سقف و یا کف از کندل قبل

و یـا میـانگین   میانگین متحرك افقـی باالي یک آید که کف یک کندل میوقتی به وجودمتحرك
صـعودي  متحـرك یـا میـانگین   میانگین متحرك افقییا سقف یک کندل زیر یک ،نزولیمتحرك 

طی روز شکل رونـد  در نمودارهاي روزانه )و خستگیگیري، اندازه،شکست(سنتی هاي شکاف.باشد
.هم قیمت را داردمختلف هاي کندل

gap bar :)میانگین متحرك کندل شکاف:)کندل شکاف.
gap reversal :)از فراتـر جسـت یک فعلیدر کندل گیري شکلیک :)شکاف برگشت بازار

وجـود دارد و  از بازگشـایی  تـر  پاییناگر یک شکاف ،براي مثال. استکندل قبل در شکافبرگشت 
این یک شکاف برگشت در بـازار ،باشدزیر کف کندل اول جستیک روز معامالتدومین کندل از

. است
HFT :)معامله با نوسان باال:)اچ اف تی.

higher high :)قبلنوسان صعودي باالتر ازیک نوسان صعودي :)بیشترین صعود.
higher low :)نوسان نزولی قبلازتر نزولی پایینیک نوسان:)بیشترین نزول.

higher time frame (HTF) :) همـان مقـدار از   شاملیک نمودار :)ی بلند مدتزماننمودار
5در مقایسه بـا یـک بخـش روزانـه     ،براي مثال.کمترهاي کندلبا اما ،زمان به عنوان نمودار فعلی

از نمودار بیشترین زمان هایی نمونه،در یک میانگین روزانه)قرار داد آتی(eminiاز نمودار اي هدقیق
و یک نمودار حجم بـا  ،در هر کندلقرارداد25000با صعود نمودار یک اي، دقیقه15شامل نمودار 

کنـدل در میـانگین   30کمتـر از  معمـوالً  هـا هر کدام از این نمودار(قرارداد در هر کندل 100000
.)هستنداي هدقیق5کندل در نمودار 81در مقایسه با ،متوسط روزانه

high-frequency trading (HFT) :)الگوریتمی یـا  معامالتبه عنوان :)معامله با نوسان باال
ها که شرکتاي هدر نقطاستاین یک نوع از برنامه معامله،شناخته شده استجعبه سیاه معامالت 

و ،کمتر از یک پنی را دارندscalpسود در هزاران سهام از در یک روز ها عرضه از سفارشها میلیون
. و نه بر اساس بنیادياستمعامله بر اساس تجزیه و تحلیل آماري

high/low 1 or 2 :) 2یا 1یا یک نزول 2یا 1صورت صعود دو در هر :)2یا 1نزول / صعود.
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high 1, 2, 3, or 4 :) بـاالي کنـدل   سـقف با یـک  یکندل،1صعود یک :)4یا ،1،2،3صعود
پـایین یک کندل با اگر .استیا نزدیک کف محدوده در حال معاملهپرچم صعودي و قبلی در یک 

کنـدل بعـدي در   و ،)تواند در یک یا چند کندل بعدي اتفاق بیفتـد میاین(وجود داردین سقفتر
سـومین و چهـارمین   .است2سقف استدر حالتی که سقف باالي کندل صعودي قبلیاین اصالح 

. استیک نوع الگوي سه گوش صعودي3سقف .است4و 3سقف افتد میحالت که اتفاق
HTF :)را مشاهده کنیدمدتبلندنمودار زمانی : )اچ تی اف.

ii:یـک  انتهاي .استدومین کندل در داخل اولیکهاي هنقطدر ،تو در توي متوالیهاي کندل
یـک  .شودتواند به یک پرچم یا یک شروع معکوس تبدیلمیواستشکستمدل یک شروع،موج

،در اینجـا . کنیـد مـی پوشی چشمسایهاز در جاییکه شما ،است"iiفقط بدنه "نسخه قابل اعتماد 
. استآن که بدنه بعدي،دومین بدنه در داخل بدنه اول وجود دارد

iii:از تر و تا حد زیادي یک الگوي قابل اطمینان،سه کندل داخلی در یک ردیفii.
inside bar :) و استرو و یا زیر سقف کندل قبلییک کندل با یک سقف که :)داخلیکندل

.استکف که رو و یا باالي کف کندل قبلی
institution :)صـندوق  توانـد یـک   مـی کـه ،شـود مـی پـول کوچـک نیـز نامیـده    ) :مؤسسه

فـردي بـزرگ و یـا هـر     گـر  معامله،کارگزاري،بانک،شرکت بیمه،مالیتأمین صندوق،بازنشستگی
حرکـت بـازار   .باشد،به اندازه کافی در در بازار اثر داردآن حجم معامالتمستقل دیگر که مؤسسه

بـه  توانـد  نمیبه تنهاییمؤسسه معموالً و یک استمؤسسات اثر متراکم از معامالت بسیاري از یک 
از عامـل  هـا آنو اسـت بنیادینسنتی بر پایه مؤسسات اساس .حرکت کندصورت طوالنی در بازار 

تـأثیر  HFTهاي شرکت،با این حال. کنندمیدر جهت روند بازار استفادهفردکننده منحصربهتعیین
روزانه را معامالت به طور جاري بیشتر حجم هاآنمعامالت و قابل توجهی در حرکت روزانه را دارند 

پایـه  هـا آنمالی هستند و معامالت مؤسسات نوع مخصوصی از HTFهاي شرکت.آوردمیبه وجود
کـه درصـورتی ،سـنتی تعیـین جهـت و هـدف    مؤسسـات  . شاخص آماري است و نه بر پایه بنیادي

.کشد را در نظر دارندمیمکان طولآن مسیري که بازار براي رسیدن بهریاضیدانان تعیین 
ioi : که دومین کنـدل در یـک کنـدل    اي هسه کندل متوالی در نقط–داخل –خارج –داخل
ايهاین اغلب شـروع یـک شکسـت در نقطـ    . و سومین کندل یک کندل داخلی است،استخارجی

.بفروشدآن جا باالي کندل داخلی بخرد و یا زیرآن رسد درمیبه نظرگر که یک معاملهاست
edge :)کنـدل و یـا   دو از یک محدوده کوچک معامله با یک کـف کـه   ،صعوديلبه یک ) :لبه

نزولی یک محدوده کوچـک معاملـه بـا    لبه یک . استی ساخته شده یکسانهاي بیشتر به همراه کف
.استیکسانی ساخته شده هاي یک سقف که از دو کندل و یا بیشتر به همراه سقف
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leg :)ایـن واژه فقـط در   . شکندمیرااي هخط روند در هر اندازیککوچک کهروندیک:)موج
که باشدمیهر روند کوچکیموج. رودمیبه کار،در نمودار دست کم دو موج وجود داردکه اي هطنق

نوسـان در  ،)حرکـت رونـد شـمار   یـک  (تواند یک پولبک باشـد  میو استبزرگ روندیکبخشی از 
ي که بین هر دو پولبـک از درون  روندیکیا یک حرکت روند در ،ک بازار کم دامنهیا در یروندیک

.افتدمیاتفاقروند 
Likely :)درصد است60حداقل :)احتمالی .

Long :)جایگـاه واقعـی خـود اقـدام بـه خریـد      با یک موقعیت در بازار یا شخصی که :)خرید
.کندمی

Lot :)ایـن سـهم   .تواند در بازار معامله شـود میکوچکترین اندازه و موقعیت است که:)حجم
اشـاره )قـرار داد آتـی  (Eminiکـه بـه   اي هدر نقطـ به سهام و قرارداد کندمیزمانی است که اشاره

.کندمی
lower high :)استاز نوسان صعودي قبلیتر یک نوسان صعودي که پایین:)کمترین صعود .
lower low :)استاز نوسان نزولی قبلتر یک نوسان نزولی که پایین:)کمترین نزول .

low 1, 2, 3, or 4:)یـک  کنـدل قبلـی در   زیـر  با یک کف یکندل،1کف :)4یا ،1،2،3کف
یک کندل بـا یـک کـف بـاالتر     اگر .استمعاملهدر حال یا نزدیک به سقف محدوده و پرچم نزولی 

و کندل بعدي در این اصالح در ،)تواند در یک یا چند کندل بعدي اتفاق بیفتدمیاین(وجود دارد
افتد میسومین و چهارمین حالت که اتفاق.است2کف استحالتی که کف زیر کندل نزولی قبلی

. استنزولییک نوع الگوي سه گوش 3کف.است4و 3کف
major trend line :)بسیاري از عملیات قیمتی بـر  هر خط روندي که شامل:)خط روند مهم

کنـدل جـدا از هـم   10کـه دسـت کـم    هـایی  و به طور معمول با کنـدل استروي صفحه نمایش
.شده استکشیده،باشندمی

major trend reversal :) روندیکصعودي به روندیکاز ر روندیتغییک :)اصلیروند تغییر
رونـد یـک این شروع باید شامل یک آزمـون از  .استصعوديروندیکنزولی به روندیکنزولی یا از 

.قدیمی پس از یک شکست در خط روند باشد
meltdown :) نزولـی یـا یـک کانـال باریـک      یک فروش در یک جهش :  )پایینجهش رو به

نوشـته  ل بنیادي وسپس اصکه اتفاق خواهند افتاداي هگستردوقابل توجه هاي زولی بدون پولبکن
. خواهند شد




