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!بدون تاخیر

ها کندلی و اندیکاتورها سایهبازیگرهاست ها سایه رفتاری کندل

).هاست که قطعا وضوح کافی ندارندی سایهپس اندیکاتورها سایه(
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2. Bearish Candle
Upper Shadow

Lower Shadow

Candle Body

Open

Close



1تمرین 
بدنه بلند در کندل ها به چه معنی است؟

2تمرین 
اندازه حرکت و سرعت آن در کندل نمایان می شود؟



بدنه بلند

سایه ها کوتاه

3. Long Body Candle

روند پرقدرت صعوديروند پرقدرت نزولی



بدنه کوتاه

سایه ها کوتاه
روند بی جان صعوديروند بی جان نزولی

4. Short Body Candle



4تمرین 
سهم در بازار امروز پیدا کنید که کندل پر قدرت صعودي داشتند؟3آیا می توانید 

3تمرین 
سایه باال و پایین در کندل ها متفاوت است؟



Variation of tails



Variation of tails

A B C



Black : Bearish

White: Bullish

A B C



Variation of tails

A B C



Variation of tails

A B1 B2 C1 C2



جلسه اول
قسمت اول



Black : Bearish

White: Bullish

A B C



قدرت گاوها بیشتر از یا خرس ها؟: روانشناسی کندل ها



بدنه کندل گاوي

قیمت بازگشایی

قیمت بسته شدن

جهت حرکت صعودي

First Price

Close Price

Bullish Candle
1241

1220

1296



بدنه کندل خرسی

قیمت بسته شدن

قیمت بازشدن

جهت حرکت نزولی

Close Price

First Price

Bearish Candle



Candle Body

اشتیاق باالي خریداران و فروشندگان

قدرت باالي روند

شک و تردید در بازار و روند خنثی

قدرت خریدار و فروشنده برابر



قدرت خریداران

صعودي در انتهاي بازاربرگشت

فروشندگانقدرت

برگشت نزولی در انتهاي بازار

سایه پایینی بلند سایه باالیی بلند

Candle Tail



کنترل دست کیست؟

9 7 5 2 1

1 3 5 8 9



A B C D E F G H



1تمرین 
.تکندل آخر چند سهم را بررسی و سعی کنید تشخیص دهید کنترل دست کیس10

2تمرین 
!سعی کنید روي کندل انتهایی را بپوشانید و آن را حدس بزنید



جلسه اول
قسمت دوم 



Candlestick Patterns

سه مرحله براي استفاده از الگوهاي کندل استیکی

تعیین روند1)

جستجوي الگو2)

تایید گرفتن3)



Candlestick Patterns

Bearish Reversal 

Patterns 
Bullish Reversal 

Patterns 

Continuation 

Patterns 
Continuation 

Patterns 



Candlestick Patterns



Candlestick Patterns



Candlestick Patterns





Candlestick Patterns: Bearish Reversal

1. Shooting Star

بهتر است با گپ باز 
!شود در کندل بعدي قیمت 

پایین تر باز شود

RBD (Rally Base Drop)



Candlestick Patterns: Bullish Reversal

1. Shooting Star

2سایه حداقل باید 
برابر بدنه باشد

رنگ بدنه می تواند 
قرمز یا سبز باشد



A B C D

Candlestick Patterns: Bullish Reversal

1. Shooting Star



A B C D

Candlestick Patterns: Bearish Reversal

1. Shooting Star

کاهش قدرت



Candlestick Patterns: Simple

1. Long Body



Candlestick Patterns: Bullish Reversal

1. Shooting Star



Black : Bearish

White: Bullish

A B C

3تمرین 
.ازیدکندل تایم فریم نیم ساعته را با هم ترکیب و سعی کنید کندل روزانه را بس5

4تمرین 
به نظر شما قوي ترین ترکیب دوتایی کندل ها چیست؟



جلسه اول
قسمت سوم



Bullish Reversal Bar

Low(1)
Low(0)

Close(1)

Close(0)



جلسه دوم
قسمت اول

آشنایی با چند الگوی مهم و کاربردی



RBD (Rally Base Drop)

الگوهای برگشتی نزولی

Bearish Reversal



Evening Star



1. Evening Star



1. Evening Doji Star



1. Evening Star (abandoned baby top)

گپ باالیی گپ پایینی



بهتر است با گپ باز 
!شود

در کندل بعدي قیمت 
پایین تر باز شود

1. Evening Star

پروفایل حجم



1. Evening Star:Psychology



1. Evening Star: Example



Shooting Star



2. Shooting Star

RBD (Rally Base Drop)



2. Shooting Star

بهتر است با گپ باز 
!شود در کندل بعدي قیمت 

پایین تر باز شود

RBD (Rally Base Drop)



2سایه حداقل باید 
برابر بدنه باشد

رنگ بدنه می تواند 
قرمز یا سبز باشد

یک سوم 
کوچکترین بدنه در 

موج صعودي

2. Shooting Star



2. Shooting Star



2. Shooting Star Example



تست تست تست

2. Shooting Star Example



A B C D

کاهش قدرت

2. Shooting Star



Shooting Star Formation



Hanging Man



Candlestick Patterns: Bearish Reversal

3. Hanging Man

بهتر است با گپ باز 
!شود نفوذ سایه به محدوده 

کندل قبل از خود

RBD (Rally Base Drop)



3. Hanging Man

2سایه حداقل باید 
برابر بدنه باشد

رنگ بدنه می تواند 
قرمز یا سبز باشد



A B C D

کاهش قدرت

3. Hanging Man



3. Hanging Man Example



جلسه سوم
قسمت اول

ادامه الگوهای نزولی



Bearish Engulfing



4. Bearish Engulfing



4. Bearish Engulfing

Resistance Line



4. Bearish Engulfing



4. Bearish Engulfing: Psychology



4. Bearish Engulfing Example



Harami



5. Bearish Harami



5. Bearish Harami



6. Three Inside Down



6. Three Inside Down



7. Three Black Crows



7. Three Black Crows



8. Bearish Belt Hold Line
بدون سایه باالیی



9. Dark Cloud Cover



10. Doji

Long legged Gravestone DragonflyDoji Four Price



11. Tower Top



12. Tri Top



Candlestick Patterns

Shooting Star vs. Inverted Hammer

RBD (Rally Base Drop) DBR (Drop Base Rally)

Shooting Star Inverted Hammer



Candlestick Patterns

Hanging Man vs. Hammer

RBD (Rally Base Drop) DBR (Drop Base Rally)

Hanging Man Hammer

















جلسه سوم
قسمت دوم

آشنایی با مدیریت سرمایه



Risk Management



Risk Management

محاسبه حداکثر حجم خرید از یک سهم

محاسبه ریسک سبد خاص

محاسبه حد ضرر و حد سود مطابق با استراتژي



Risk Management

مبلغ سرمایه + سود (تومان)ارزش ضرر (تومان)ارزش سود (تومان)مبلغ خرید (تومان)ضریب حجم (درصد)شماره مرحله
12متوسط سود سیگنال ها (درصد)11100,00012,0006,00010,012,000
6متوسط ضرر سیگنال ها(درصد)22200,00024,00012,00010,036,000
   10,000,000.000کل سرمایه (میلیون تومان)34400,00048,00024,00010,084,000
48800,00096,00048,00010,180,000
5161,600,000192,00096,00010,372,000
6323,200,000384,000192,00010,756,000
7646,400,000768,000384,00011,524,000
812812,800,0001,536,000768,00013,060,000

بار شکست متوالی360بیش از = ضرر % 20



جلسه چهارم
قسمت اول

تاییدهای حجمی



حجم معامالت



تکنیک همگرایی



تکنیک چشمک زن





حجم در روند



حجم









حجم در حمایت و مقاومت





جلسه چهارم
قسمت دوم

هادامه مدیریت سرمای





جلسه پنجم
قسمت اول

آنالیز حرکت قیمت بر حسب زمان



ذات بازار چیست؟



)صعودی، نزولی یا خنثی(شناسایی روند کوتاه مدت مرحله اول

)اندازه بدنه، سایه و رنگ(اندازه گیری قدرت گله گاوها و خرس ها در روز مرحله دوم

)پرعرضه، پرتقاضا(در چه منطقه ای از نمودار قرار داریم؟ مرحله سوم

)بررسی منطقه خطر(روز آخر3میزان عرضه و تقاضا در مرحله چهارم

بررسی عالیم خنثی کننده یا تایید کنندهمرحله پنجم



)صعودی، نزولی یا خنثی(شناسایی روند کوتاه مدت مرحله اول

)اندازه بدنه، سایه و رنگ(اندازه گیری قدرت گله گاوها و خرس ها در روز مرحله دوم

)پرعرضه، پرتقاضا(در چه منطقه ای از نمودار قرار داریم؟ مرحله سوم

)بررسی منطقه خطر(روز آخر3میزان عرضه و تقاضا در مرحله چهارم

بررسی عالیم خنثی کننده یا تایید کنندهمرحله پنجم



)صعودی، نزولی یا خنثی(شناسایی روند کوتاه مدت مرحله اول

Higher High, Higher Low

Lower Low, Lower High



Higher High, Higher Low

H1
H2

H5

H3

H4

L1

L2

L3 L4

L5



Risk Management

محاسبه حداکثر حجم خرید از یک سهم

محاسبه ریسک سبد خاص

محاسبه حد ضرر و حد سود مطابق با استراتژي

H1

H2

H3

H4

H5
H6

H7

Higher High, Higher Low

L1

L2

L3
L4

L4
L5

L6



Risk Management

مبلغ سرمایه + سود (تومان)ارزش ضرر (تومان)ارزش سود (تومان)مبلغ خرید (تومان)ضریب حجم (درصد)شماره مرحله
12متوسط سود سیگنال ها (درصد)11100,00012,0006,00010,012,000
6متوسط ضرر سیگنال ها(درصد)22200,00024,00012,00010,036,000
   10,000,000.000کل سرمایه (میلیون تومان)34400,00048,00024,00010,084,000
48800,00096,00048,00010,180,000
5161,600,000192,00096,00010,372,000
6323,200,000384,000192,00010,756,000
7646,400,000768,000384,00011,524,000
812812,800,0001,536,000768,00013,060,000

بار شکست متوالی360بیش از = ضرر % 20

Lower Low, Lower High

H1

H2

H3

H4

H5L1

L2
L3

L4

L5



Lower Low, Lower High

H1

H2

H3

L1

L2

L3

H4

L4



1تمرین 

یادداشت و روي نمودار با tsetmcسهم پر بیننده بورس و فرابورس را از سایت 5
.تعیین روند کنیدLLLHو HHHLاستفاده از تکنیک 

2تمرین 
!روز متوالی تکرار کنید3را براي 1تمرین 



جلسه پنجم
قسمت دوم

ادامه-آنالیز حرکت قیمت بر حسب زمان 



)صعودی، نزولی یا خنثی(شناسایی روند کوتاه مدت مرحله اول

)اندازه بدنه، سایه و رنگ(اندازه گیری قدرت گله گاوها و خرس ها در روز مرحله دوم

)پرعرضه، پرتقاضا(در چه منطقه ای از نمودار قرار داریم؟ مرحله سوم

)بررسی منطقه خطر(روز آخر3میزان عرضه و تقاضا در مرحله چهارم

بررسی عالیم خنثی کننده یا تایید کنندهمرحله پنجم



باقیمانده عرضه و تقاضاقدرت هاخرس/میزان نسبی قدرت گاوها اندازه

70% زیادبسیار Long

50% زیاد Medium

30% کم Short

%10از کمتر بسیار کم Spinning



0% 2700

2565-5%

-2%

عرضه از دست رفته

عرضه باقیمانده



مخالف/ موافق  هاخرس/میزان نسبی قدرت گاوها اندازه

قدرت زیاد برگشت روند از صعودي به نزولی
نشانه اي در برگشت از روند نزولی به صعودي

حمله شدید خرس ها
ضد حمله های گاوی Upper Long

و دودلی در انتهاي روندهاتردید تردید No Long

قدرت زیاد در برگشت روند از نزولی به صعودي
نشانه اي در برگشت از روند صعودي به نزولی

حمله شدید گاوها
ضد حمله های خرسی Lower Long



جلسه ششم
قسمت اول

ادامه-آنالیز حرکت قیمت بر حسب زمان 



)صعودی، نزولی یا خنثی(شناسایی روند کوتاه مدت مرحله اول

)اندازه بدنه، سایه و رنگ(اندازه گیری قدرت گله گاوها و خرس ها در روز مرحله دوم

)پرعرضه، پرتقاضا(در چه منطقه ای از نمودار قرار داریم؟ مرحله سوم

)بررسی منطقه خطر(روز آخر3میزان عرضه و تقاضا در مرحله چهارم

بررسی عالیم خنثی کننده یا تایید کنندهمرحله پنجم



پیدا کردن حمایت و مقاومت نزدیک در تایم فریم هفتگی

پیدا کردن محدوده ازدیاد سایه ها

تحلیل و استفاده از محدوده در تایم فریم روزانه



)پرعرضه، پرتقاضا(در چه منطقه ای از نمودار قرار داریم؟ 



)صعودی، نزولی یا خنثی(شناسایی روند کوتاه مدت مرحله اول

)اندازه بدنه، سایه و رنگ(اندازه گیری قدرت گله گاوها و خرس ها در روز مرحله دوم

)پرعرضه، پرتقاضا(در چه منطقه ای از نمودار قرار داریم؟ مرحله سوم

)بررسی منطقه خطر(روز آخر3میزان عرضه و تقاضا در مرحله چهارم

بررسی عالیم خنثی کننده یا تایید کنندهمرحله پنجم



25%

کندل بسیار بلند



50%

کندل متوسط



کندل کوتاه



محدوده خطر

25%

50%



بررسی جهت عرضه و تقاضا

ترسیم محدوده خطر

خارج از محدوده openبررسی اولین کندل با 

تشخیص عرضه و تقاضای فعلی



High

Low

خارج از محدوده openاولین کندل با 



محدوده خطر

25%

50%

100%

100%

25%

50%

100%

100%



3تمرین 

.مشخص کنید1منطقه خطر را در براي سهام تمرین 



)صعودی، نزولی یا خنثی(شناسایی روند کوتاه مدت مرحله اول

)اندازه بدنه، سایه و رنگ(اندازه گیری قدرت گله گاوها و خرس ها در روز مرحله دوم

)پرعرضه، پرتقاضا(در چه منطقه ای از نمودار قرار داریم؟ مرحله سوم

)بررسی منطقه خطر(روز آخر3میزان عرضه و تقاضا در مرحله چهارم

بررسی عالیم خنثی کننده یا تایید کنندهمرحله پنجم



خنثی/تایید عامل

پرتقاضا/پرعرضهمنطقه

شدن کندل بعدي خارج از محدوده خطربسته

حجم معامالت

سایه هاي خارج از محدوده خطرتعداد

الگوي موافق2مشاهده



جلسه ششم
قسمت دوم

خروج برای چند سهم/بررسی مراحل تایید ورود



بررسی سهم ذوب



نزولی): صعودی، نزولی یا خنثی(شناسایی روند کوتاه مدت مرحله اول



شکل گیری الگوی برگشتی صعودی: گله گاوها و خرس ها در روز قدرت مرحله دوم



حضور در منطقه پرتقاضادر چه منطقه ای از نمودار قرار داریم؟ مرحله سوم



جهت عرضه و تقاضا صعودی: آخرروز 3میزان عرضه و تقاضا در مرحله چهارم



بررسی عالیم خنثی کننده یا تایید کنندهمرحله پنجم

خنثی/تایید عامل

پرتقاضا/پرعرضهمنطقه

شدن کندل بعدي خارج از محدوده خطربسته

- حجم معامالت

سایه هاي خارج از محدوده خطرتعداد

- الگوي موافق2مشاهده



بررسی سهم ثشاهد



نزولی): صعودی، نزولی یا خنثی(شناسایی روند کوتاه مدت مرحله اول



شکل گیری الگوی برگشتی صعودی قوی: گله گاوها و خرس ها در روز قدرت مرحله دوم



حضور در منطقه پرتقاضادر چه منطقه ای از نمودار قرار داریم؟ مرحله سوم





خنثی/تایید عامل

پرتقاضا/پرعرضهمنطقه

شدن کندل بعدي خارج از محدوده خطربسته

حجم معامالت

- سایه هاي خارج از محدوده خطرتعداد

الگوي موافق2مشاهده

بررسی عالیم خنثی کننده یا تایید کنندهمرحله پنجم



جلسه هفتم
قسمت اول

محاسبه قیمت ورود



محاسبه قیمت

هبا توجه به ریسک و مفاهیم مدیریت سرمایبا توجه به دریفت حرکت

حجممحاسبه 

ورود به سهم



حرکت و نوع شکستتوجه به دریفت محاسبه قیمت با 



انواع 
شکست

شکست پیناکیو

شکست اولیه

شکست 
شکست تکمیلیقطعی

شکست پرقدرت



خریدنحوهشروع خریدنام خروجخروجنوع

--)پیناکیو(پین بارییک سایه بلند باالی

55-30-6815شکست اولیهیک کلوز

50-30-5020شکست قطعییک سایه و یک کلوز

70-3830شکست تکمیلیکلوزدو

و کندل موافق با گپ
فوری-50-30سقففوری،شکست پرقدرتخارج شود



0

38

50

68

100

%68: شسکت اولیه  شروع خرید

15%

30%

50%



0

38

50

68

100

%50: شسکت قطعی شروع خرید

20%

30%

50%

0.2 124 0.3 123 0.5*120 24.8+36.9 60 122      



0

38

50

68

100

%38: شروع خرید-شسکت تکمیلی 

30%

70%



0

38

50

68

100

%0: شروع خرید-شسکت پرقدرت

30%

50%

20%



جلسه هشتم
قسمت اول

مروری بر مطالب گذشته



)صعودی، نزولی یا خنثی(شناسایی روند کوتاه مدت مرحله اول

)اندازه بدنه، سایه و رنگ(اندازه گیری قدرت گله گاوها و خرس ها در روز مرحله دوم

)پرعرضه، پرتقاضا(در چه منطقه ای از نمودار قرار داریم؟ مرحله سوم

)بررسی منطقه خطر(روز آخر3میزان عرضه و تقاضا در مرحله چهارم

بررسی عالیم خنثی کننده یا تایید کنندهمرحله پنجم



دالر۴۴ریزش نفت برنت تا ��

دالر۴٠در صورت عدم واکنش مثبت بھ این محدوده احتمال ریزش تا قیمت ⚠

ریسک شکل گیری روند نزولی تا زمانی کھ نفت (دالر ۴١�۴٧: نقطھ تغییر روند
).باالی این قیمت برنگردد



خنثی/تایید عامل

پرتقاضا/پرعرضهمنطقه

شدن کندل بعدي خارج از محدوده خطربسته

- حجم معامالت

- سایه هاي خارج از محدوده خطرتعداد

الگوي موافق2مشاهده



جلسه هشتم
قسمت دوم

محاسبه قیمت و حجم خرید



محاسبه قیمت

هبا توجه به ریسک و مفاهیم مدیریت سرمایبا توجه به دریفت حرکت

حجممحاسبه 

ورود به سهم



خریدنحوهشروع خریدنام خروجخروجنوع

--)پیناکیو(پین بارییک سایه بلند باالی

55-30-6815شکست اولیهیک کلوز

50-30-5020شکست قطعییک سایه و یک کلوز

70-3830شکست تکمیلیکلوزدو

و کندل موافق با گپ
فوری-50-30سقففوری،شکست پرقدرتخارج شود



یتعداد معامالت ناموفق متوال)p(درصد موفقیت استراتژی )W(متوسط سود )L(متوسط ضرر 
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محاسبه حجم
محاسبه بر مبنای استراتژی شخصی: روش اول



(L) متوسط ضرر(w) متوسط سود(p) درصد موفقیت استراتژي(x) تعداد معامالت ناموفق متوالی(k) حداکثر حجم خرید از سهم
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ادامه-محاسبه بر مبنای استراتژی شخصی : روش اول



شدهتصحیح  Kellyحداکثر حجم بر مبنای رابطه محاسبه : دومروش 
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جهت عرضه و تقاضا صعودی: آخرروز 3میزان عرضه و تقاضا در مرحله چهارم

2.96میانگین سود روزانه (درصد)
1.90میانگین نوسان روزانه (درصد)

41.03حداکثر حجم خرید از سهم (درصد)

ادامه-تصحیح شده  Kellyحداکثر حجم بر مبنای رابطه محاسبه 

ذوب

ارفع



جهت عرضه و تقاضا صعودی: آخرروز 3میزان عرضه و تقاضا در مرحله چهارم

محاسبه حداکثر حجم بر مبنای نقدشوندگی سهم: روش سوم

وپورتف اهمیانگین م معامالت روز
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رابطه بهینه برای محاسبه حجم



جلسه هشتم
قسمت سوم
محاسبه حد ضرر





:کهحد ضرر قیمت یا زمانی است 

در سرمایه گذاری برای زیانبیش از آن تحمل 
. استسختسرمایه گذاری 



پایانیقیمتتثبیتمفهومبهمعاملهیکدرضررحدشدنفعال
اتنهوباشدمیکاريروزدومدتبهضررحدقیمتزیرسهم
ضررحدمحدودهقیمتدرمعامالتکمحجمیاوقیمتلمس
.باشدنمینمادیکضررحدشدنفعالمالك



محاسبه حد ضرر
حد ضرر فیکس: روش اول

سهامقیمتازعدديثابتمقدار
خریدقیمتازثابتیدرصد
اربازدیگرسهاموکلیتبامقایسه



محاسبه حد ضرر
حد ضرر مکانیکال: روش دوم

(1Moving Average



محاسبه حد ضرر
حد ضرر تکنیکال: روش دوم



محاسبه حد ضرر
حد ضرر تکنیکال: روش دوم



محاسبه حد ضرر
حد ضرر تکنیکال: روش دوم



محاسبه حد ضرر
حد ضرر تکنیکال: روش دوم



محاسبه حد ضرر
حد ضرر تکنیکال: روش دوم



برابر متوسط نوسان روزانه2.65



بازارکلیوضعیت1.

گذارسرمایهروحیوفرديخصوصیات2.

ریسکمیزان3.

سرمایهمیزان4.

)مدتکوتاهیامیان،بلند(گذاريسرمایهدوره5.

سهمازانتظارات6.

سهمآننوساناتتاریخچه7.

سهمقیمتیحمایتومقاومتوطخط.8

عوامل موثر در حد ضرر



جلسه نهم
قسمت اول

مانیتورینگ سهم



ضررحدوسودحدتعیین•

یکساعتهچارتدرتحلیل•

چطور یک سهم را مانیتور کنیم؟



مرددهایکندل

گاوهایاهاخرسضعفازعالمتی

هاخرسیاگاوهااندازهازبیشقدرت

چه پارامترهایی مورد بررسی قرار می گیرند؟



جلسه نهم
قسمت دوم
بررسی چند سهم



بررسی سهم ارفع



نزولی): صعودی، نزولی یا خنثی(شناسایی روند کوتاه مدت مرحله اول



جهت عرضه و تقاضا صعودی: آخرروز 3میزان عرضه و تقاضا در مرحله چهارم

شکل گیری الگوی برگشتی صعودی قوی: گله گاوها و خرس ها در روز قدرت مرحله دوم

لکندل سیگنا



جهت عرضه و تقاضا صعودی: آخرروز 3میزان عرضه و تقاضا در مرحله چهارم

حضور در منطقه پرتقاضادر چه منطقه ای از نمودار قرار داریم؟ مرحله سوم



جهت عرضه و تقاضا صعودی: آخرروز 3میزان عرضه و تقاضا در مرحله چهارم



خنثی/تایید عامل

پرتقاضا/پرعرضهمنطقه

شدن کندل بعدي خارج از محدوده خطربسته

حجم معامالت

- سایه هاي خارج از محدوده خطرتعداد

الگوي موافق2مشاهده

بررسی عالیم خنثی کننده یا تایید کنندهمرحله پنجم
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عملیاتیمحاسباتی
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