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گفتار مؤلف 

هدف این کتاب معرفی ابعاد بازار در تحلیل تکنیکال است. در 
یک تحلیل جامع، نمودار در چهار بُعد بررسی شده و پس از تایید 

آنها، معامله ای با احتمال موفقیت باال پیشنهاد می گردد.
شاید تجربه عملکرد ناموفق الگوهای کالسیک، هارمونیک و ... 
را داشته باشید. به شکلی که برخی بر این باورند که تحلیل تکنیکال 
پر خطاست. بررسی جایگاه وقوع الگوها، کلید موفقیت آنهاست. این 
کتاب بر آن است که جایگاه صحیح  الگوها را معرفی نماید. به 
برجسته ترین  مکان  بُعد  بازار،  ابعاد  معرفی  از  دیگر، پس  سخنی 

موضوع این کتاب است.
تحلیل با یافتن یک الگو آغاز می گردد. سپس بررسی می کنیم؛ 
آیا الگو جایگاه مناسب دارد؟ آنگاه نوبت به ابزار است که از الگو 
پشتیبانی کند و در آخر، فرمان ورود، توسط تریگر صادر می شود. 
 186 ( متعدد  مثال های  با  که  است  این  بر  کتاب سعی  این  در 

مثال(، ابعاد چهارگانه آموزش داده شود.
با توجه به نوع الگو، تریگر انتخاب می گردد. تریگرها، شکستی 
در  شکستی،  نوع  از  کالسیک  الگوهای  تریگِر  هستند.  لمسی   یا 
الگوهای هارمونیک از گونه لمسی و در الگوهای الیوتی، شکستی/ 

لمسی است.
نگاه اصلی این کتاب، تعیین نقطه وروِد مناسب به کمک ابعاد 
قابل  تریگر،  و  ابزار  بُعد  تایید دو  با  نقاط خروج،  چهارگانه است. 

شناسایی است. 
تحلیل  پایه  مفاهیم  با  کتاب  است که خواننده  این  بر  فرض 
ابزارها  و  الیوتی(  و  هارمونیک  )کالسیک،  الگوها  نظیر  تکنیکال 
)خطوط ، کالسترهای فیبوناچی و واگرایی( آشناست. جهت درک 



گفتار مؤلف 

ساده تر ابعاد بازار در تحلیل تکنیکال، نمودار درختی آن همراه کتاب 
ارائه شده است.

کتاب های  اثر،  این  مطالعه  از  قبل  می کند  پیشنهاد  نگارنده 
»تحلیل تکنیکال کاربردی در بورس اوراق بهادار« و »هنر معامله در 

یک اصالح پیچیده« مورد مطالعه قرار گیرند.
حامد  آقای  جناب  گرامی ام  دوست  از  می دانم  واجب  خود  بر 
اثر، مرا یاری نمودند مراتب سپاس و  این  مختاری که در تدوین 

قدردانی را به جای آورم.

کریمعزتیفر
کرج-تابستان96تاپاییز97
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در یک دیدگاه کلی می توان تحلیل تکنیکال را شامل ابزارها و الگوها دانست. درخت زیر 
نمایی از آنها را نشان می دهد.

هر  بررسی  از  قبل  دیگر،  عبارتی  به  می گردد.  آغاز  الگو  دیدن  با  تحلیل  می رسد  نظر  به 
موضوعی، ابتدا باید الگویی در نمودار یافت. الگو نقش چهارچوب، فریم یا شاسِی کار را دارد. پس 
از شناسایی الگو، نقاط ورود و خروج قابل شناسایی است. سپس، جهت صحه گذاری بر عملکرد 
الگوها از ابزارها بهره می گیریم. ابزارها، کمک شایانی به تایید الگوها کرده و اعتبار آنها را افزایش 

می دهند. بنابراین از ابزارها می توان به عنوان مکمل الگوها نام برد.
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شکل 1-1  الگوی.باترفالی.به.همراه.ابزار.خط.سقف.به.سقف..

شکل 1-1 نمودار سهم بانک ایران زمین است. همانطور که دیده می شود الگوی باترفالی 
در موج 5 تشکیل شده است)الگو(. پایان الگو، توسط خط سقف به سقف نیز تایید شده 
است)ابزار(. می دانیم الگوهای هارمونیک بصورت پیش فرض ابزار Price Cluster را همراه 
خود دارند بنابراین دو ابزار این الگو را تایید کرده است. در این مثال، الگوی باترفالی)الگو( 

سیگنال فروش صادر کرده و خط سقف به سقف )ابزار( آن را تایید نموده است.
)Price cluster + High to high line :ابزار   Butterfly :الگو(

شکل 1-2 .در.سهم.سرمایه.گذاری.مسکن.تهران،.ابزار.خطوط.موازی،.پایان.الگوی.ایمپالس.را.صحه.گذاری.
کرده.است.
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نسبت های  توسط  ایمپالس،  الگوی  پایان  می شود،  دیده   2-1 شکل  در  که  همانطور 
است.  شده  استفاده  موازی  ابزار خطوط  از  آن،  تایید  در  است.  شده  شناسایی  فیبوناچی 

بنابراین توصیه می شود در کنار الگوها از ابزارها جهت تایید سیگنال الگو بهره گرفته شود.
)Parallel lines :ابزار  Impulse :الگو(

شکل 1-3 .در.سهم.شفارس.از.ابزار.واگرایی.معمولی.در.تایید.الگوی.ایمپالس.استفاده.شده.است.

در شکل 1-3 دو الگو، همزمان پایان روند را نشان می دهند)پایان موج 3(. الگوی ایمپالس 
و باترفالی هر دو بیانگر پایان روند هستند بعالوه در تایید آنها، ابزار واگرایی RD-، نشان از 

خستگی روند است.  
)Regular divergence :ابزار  Impulse + Butterfly :الگو(

شکل 1-4 الگوی.The failed wave و.ابزار.خطوط.موازی.در.بیمه.البرز
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می دانیم الگوی The failed wave برگشت قیمت از سقف یا کف شکسته شده بر روی 
نسبت 112.9% است. همانطور که در شکل 1-4 دیده می شود پس از رسیدن قیمت به 

سطح 112.9% و خطوط موازی، سهم نزولی شده است.
)Parallel lines :ابزار  The failed wave :الگو(

شکل 1-5 پایان.الگوی.ایمپالس.در.سهم.خمحرکه.توسط.ابزار.Price Cluster شناسایی.شده.است.

همانطور که در شکل 1-5 دیده می شود سهم خمحرکه، پنج موج صعودی را تجربه کرده 
 Price Cluster و به نظر می رسد در اواخر رالی صعودی است. پایان روندها، عموما توسط ابزار

قابل شناسایی است.
)Price cluster:ابزار  Impulse :الگو(

شکل 1-6 در.سهم.خمحرکه،.پایان.الگوی.ایمپالس،.با.ابزار.خط.سقف.به.سقف.شناسایی.شده.است.
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شکل 1-6 همان سهم قبلی را در ناحیه وسیع تری نمایش می دهد. همانطور که دیده 
می شود پایان الگوی ایمپالس اینبار با ابزار خط سقف به سقف، که در ترسیم آن، از قله های 
 Price Cluster قبلی استفاده شده، تطابق دارد. در این مثال، پایان الگوی ایمپالس، با دو ابزار
و خط سقف به سقف شناسایی شده است. حضور دو ابزار در شناسایی پایان الگو، احتمال 

موفقیت الگو را افزایش می دهد.
) Price cluster + High to high line:ابزار  Impulse :الگو(

شکل 1-7 احتمال.موفقیت.الگوی.123.با.پشتیبانی.خط.روند.صعودی.افزایش.یافته.است.

در جفت CADCHF، روند نزولی با الگوی 123 چارلز داو و تایید ابزار خط روند صعودی 
پایان یافته است. الگو هنگامی قابل اعتماد است که ابزاری، آن را حمایت نماید.

)Uptrend line :الگو: 123  ابزار(

شکل 1-8 .پایان.روند.نزولی.با.الگوی.Wolfe.تشخیص.و.توسط.ابزار.واگرایی.RD+.تایید.شده.است.
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کاهش شیب نزول در سهم شرکت لعابیران، نشان از خستگی روند نزولی است. معموال 
روندها قبل از پایان، شیب خود را کم می کنند و این موضوع  نشانه  خوبی جهت تشخیص 
پایان آنها است. در این حالت، الگوی کالسیک Wolfe از الگوهای رایجی است که روند را 
تمام می کند. در کنار الگو، شکل گیری واگرایی RD+ که نشان از خستگی روند نزولی است 

نقش حمایتی ایفا می کند. 
 )Regular divergence:ابزار  Wolfe :الگو(

شکل 1-9 .الگوی.کالسیک.سروشانه.توسط.ابزار.واگرایی.RD+.تایید.شده.است.

شکل 1-9 نمودار سهم گروه مپنا را نشان می دهد. روند نزولی پنج موجی با تایید الگوی 
کالسیک سروشانه معکوس پایان یافته )الگو( و پس از شکست خط گردن، سیگنال خرید 
صادر شده است. همچنین بین شانه چپ و سر، واگرایی RD+ )ابزار( دیده می شود که نشان 

از کند شدن شیب روند نزولی، قبل از پایان یافتن آن است.
) Regular divergence:ابزار  Head & Shoulder :الگو(
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شکل 1-10.الگوی.کنج.توسط.ابزار.خط.روند.صعودی.تایید.شده.است.

شکل 1-10 نمودار سهم حمل و نقل پتروشیمی را نشان می دهد. می دانیم یک تحلیل 
موفق، با الگو آغاز و با ابزار تایید می گردد. در این مثال، پس از تکمیل الگوی کنج و تایید 

ابزار خط روند صعودی وارد معامله می شویم.
)Uptrend line :ابزار  Wedge :الگو(

شکل 1-11 در.کماسه.ابزار.چنگال.اندروز.به.موفقیت.الگوی.مثلث.کمک.کرده.است.

ساختار میرا در سهم کماسه )شکل 1-11( به شکل الگوی مثلث ظاهر شده است. الگو، 
هنگامی قابل اعتماد است که ابزاری از آن حمایت نماید. در این مثال، مثلث، نقش الگو و 

چنگال اندروز، نقش ابزار را دارد.
)Andrews pitchfork :ابزار  Triangle :الگو(
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شکل 1-12.قعر.الگوی.اصالحِی.ABCDE.با.خط.افقی،.حمایت.شده.است.

شکل 1-12 نمودار سرمایه گذاری مسکن الوند را نمایش می دهد. یکی از ساختارهای 
اصالحِی رایج، اصالح ABCDE است که در درخت تحلیل تکنیکال در گروه الگوهای هارمونیک 

قرار گرفته است. قعر الگوی اصالحی، با خط افقِی برگرفته از سقف قبلی تایید شده است.
)Horizontal line :ابزار  ABCDE :الگو(

شکل 1-13.الگوی.گارتلی.توسط.ابزار.چنگال.اندروز.تایید.شده.است.

شکل 1-13 نمودار سهم فرآوری ذغال سنگ پروده طبس را نشان می دهد. می دانیم یک 
تحلیل با دیدن الگو )کالسیک، هارمونیک، الیوتی( آغاز، و با حضور ابزار )کالستر فیبوناچی، 
خط ، واگرایی( در قعر آن تایید می گردد. در این مثال، الگو، گارتلی و ابزار، چنگال اندروز 
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است. همانطور که می دانیم در چنگال نوع 2 خط میانی یا نهایتا خط پایینی، انتهای یک 
اصالح را نمایش می دهد. پس از آن، با دیدن کندل مناسب وارد معامله می شویم.

)Andrews pitchfork :ابزار  Gartley :الگو(

شکل 1-14 تایید.الگوی.کانال.با.ابزار.کالستر.فیبوناچی.

ساختار اصالحی شکل گرفته در سهم کارخانجات تولیدی شهید قندی بصورت الگوی 
کانال ظاهر شده است. می دانیم الگوی کالسیک کانال، از نوع ادامه دهنده است. بنابراین 
انتظار داریم پس از شکست کانال نزولی، روند صعودی ای که به تازگی آغاز شده، ادامه یابد. 
قعر کانال بر روی نسبت Ret 78.6% قرار گرفته، که این نسبت معموال حداکثر نسبت یک 

ساختار اصالحی است. در این مثال، الگو، کانال و ابزار، کالستر قیمتی است.
)Price cluster :ابزار  Channel :الگو(
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شکل 1-15.در.بانک.پاسارگاد،.الگوی.سروشانه.توسط.ابزار.RD-.تایید.شده.است.

گردد.  تایید  ابزارها  توسط  که  است  اعتماد  قابل  هنگامی  الگوها،  سیگنال  می دانیم 
 ،-RD شکل گیری الگوی سروشانه در سهم بانک پاسارگاد )شکل 1-15( به همراه واگرایی
نشان از تغییر جهت روند، از صعودی به نزولی است. در این مثال، الگو، سروشانه و ابزار، 

واگرایی است.
)Regular divergence :ابزار  Head & Shoulder :الگو(

شکل 1-16.الگوی.گارتلی.توسط.ابزار.خط.افقی.تایید.شده.است.



فصل اول: ابزارها و الگوها در تحلیل تکنیکال

2 1

شکل 1-16 نمودار سهم سرمایه گذاری البرز را نشان می دهد. در این نمودار، پس از 
الگوی پنج موجی ایمپالس، اصالح ABC شکل گرفته است. نسبت های این اصالح ABC با 
نسبت های گارتلی همخوانی دارد. بهترین محل وقوع گارتلی، در ساختارهای اصالحی است. 

ناحیه PRZ الگو، با ابزار خط افقی، که از قله قبل، ترسیم شده، تایید شده است. 
)Horizontal line + Price cluster :ابزار  Gartley :الگو(

شکل 1-17 الگوی.الیوتی.Zig/Triangle،.توسط.ابزار.ناحیه.S/R.حمایت.شده.است.

شکل 1-17 نمودار سهم شکربن است. اصالح مرکب این مثال، ترکیبی از زیگزاگ و 
مثلث است. این الگوی مرکب، توسط ناحیه S/R حمایت شده است. ناحیه S/R، از سوابق قله 
و دره هایی که در یک ناحیه افقی قرار گرفته اند حاصل می شود. این ابزار، در دسته ابزارهای 

خطوط افقی است.
)Horizontal line :ابزار  Zig/Triangle :الگو(
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شکل 1-18 الگوی.Shark.و.ابزار.چنگال.اندروز.

با نسبت  الگو  اگر  به نسبت های مهم 88.6% و 112.9% وابسته است.  الگوی شارک 
88.6% تمام شود، کارکتیو و درصورتیکه با نسبت 112.9% پایان یابد، ایمپالسیو است. در 
شکل 1-18، پایان اصالح، با الگوی شارک کارکتیو شناسایی شده است.  همچنین ابزار خط 

میانی چنگال اندروز از الگو پشتیبانی می کند.
)Andrews pitchfork :ابزار  Shark :الگو(

شکل 1-19.الگوی.R AB=CD همراه.با.ابزار.خط.افقی.در.سهم.کخاک

در نمودار سهم شرکت صنایع خاک چینی ایران )شکل 1-19( الگوی R AB=CD شکل 
گرفته است. می دانیم این الگو از نوع کارکتیو بوده و هدفش شناسایی پایان اصالح است. 
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همچنین قعر الگو، توسط ابزار خط افقی تایید شده است.
)Horizontal line + Price cluster :ابزار  R AB=CD :الگو(

شکل 1-20 پایان.نزول،.عالوه.بر.الگوی.Bat،.با.ابزار.خطوط.موازی.تایید.شده.است.

در شکل 1-20، پایان حرکت نزولی، توسط الگوی بت شناسایی شده است. عالوه بر الگو، 
ابزار خطوط موازی، پایان نزول را نشان می دهد.

)Parallel lines :ابزار  Bat :الگو(

شکل 1-21.پایان.حرکت.صعودی.CD،.توسط.الگوی.0-5.و.ابزار.چنگال.اندروز.پیش.بینی.شده.است.

شکل 1-21 نمودار شرکت داروسازی سبحان انکولوژی را نشان می دهد. در این نمودار 
الگوی 0-5 پایان حرکت صعودی CD را پیش بینی کرده است. با تاکید ابزار چنگال اندروز و 



 ابعاد بازار در تحلیل تکنیکال

2 4

شکل گیری تریگر کندلی در نقطه D، این موضوع تایید شده است.
)Andrews pitchfork + Price cluster :الگو: 0-5   ابزار(

شکل 1-22 انتهای.ساختار.اصالحی،.توسط.الگوی.Bat.و.ابزار.خط.روند.صعودی.شناسایی.شده.است.

نمودار سهم سرمایه گذاری صنعت بیمه را می توان در شکل 1-22 مشاهده نمود. الگوی 
انتهای  نمودار،  این  را دارد. در  بهترین عملکرد  هارمونیک Bat در یک ساختار اصالحی، 
اصالح، عالوه بر الگوی هارمونیک Bat، با خط روند صعودی نیز قابل تشخیص است. کاهش 
حجم معامالت با پیشرفت الگو قابل مشاهده است و تاکیدی بر اصالحی بودن ساختار دارد.

)Uptrend line + Price cluster :ابزار  Bat :الگو(

شکل 1-23.پایان.حرکت.صعودی.توسط.الگوی.Shark.و.ابزار.High to high line.مشخص.شده.است.



فصل اول: ابزارها و الگوها در تحلیل تکنیکال

2 5

 شکل 1-23 نمودار سهام شرکت ایران خودرو است. پایان حرکت صعودی، با الگوی 
شارک قابل پیش بینی است. ابزار خط سقف به سقف، الگو را تایید نموده است.

  )High to high line + Price cluster:ابزار  Shark :الگو(

شکل 1-24 موقعیت.خرید.در.نقطه.D.با.الگوی.R AB=CD و.تایید.ابزار.چنگال.اندروز.

با  دیده می شود. می دانیم یک تحلیل   R AB=CD الگوی در سهم سرمایه گذاری غدیر 
مشاهده الگو آغاز می گردد. پس از آن، جهت تایید الگو، از ابزارها کمک می گیریم. اینکه چه 

ابزاری در تایید الگو کارایی دارد نیازمند شناخت کامل ابزارها است. 
)Andrews pitchfork :ابزار  R AB=CD :الگو(

شکل 1-25 پایان.روند.صعودی.با.الگوی.Ending Diagonal و.خط.سقف.به.سقف.تشخیص.داده.شده.است.
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الگوی  با  موجی،  پنج  صعودی  روند  پایان   )25-1 ایران)شکل  آلیاژی  فوالد  سهم  در 
Ending Diagonal که ساختار داخلی 3-3-3-3-3 دارد شناسایی شده است. در تایید الگو، 

از ابزار خط سقف به سقف استفاده شده است.
)High to high line :ابزار  Ending diagonal :الگو(

شکل 1-26 پایان.روند.نزولی.با.الگوهای.ایمپالس.و.باترفالی.تشخیص.داده.شده.است..ابزارهای.خط.چند.
محوره.و.واگرایی،.آنها.را.تایید.می.کنند.

امروز سه شنبه 28 شهریور 1396 است. سهم ایران خودرو، روند نزولی خود را با الگوی 
پنج موجی تجربه کرده است. موج 5 اصلی نیز به پنج ریز موج تقسیم شده است که بیانگر 
تکمیل شدن موج 5 اصلی است و حداقل، انتظار یک ساختار اصالحی تا سقف موج 4 را 
داریم. الگوی باترفالی نیز پایان نزول را نشان می دهد. بنابراین در این مثال Live دو الگوی 
ایمپالس+ باترفالی نشان می دهند که نزول محدود شده است. جهت تایید الگوها از دو ابزار 
خط چندمحوره و واگرایی استفاده شده است. کوچک شدن فازهای منفی در اسیالتور نشان 
می دهد که روند نزولی درحال میرا شدن است. بنابراین در این مثال، دو الگو و دو ابزار به 

پایان نزول اشاره می کنند. 
) Multi pivot line + Regular divergence :ابزار   Impulse + Butterfly :الگو(


