
 چیست؟ شمعدانییا ) Candlestick( کندل استیکنمودار 

ترین بخش شده یک دارایی است. نمودارهای کندل استیک، شناخته حرکت قیمتی های نمایش اطالعات دربارهیکی از راهشمعدانی کندل استیک یا 
ها به اطالعات قیمتی آورد که تنها با مشاهده آنگذاران بوجود میدهند. نمودار شمعدانی این امکان را برای سرمایهتحلیل تکنیکال را تشکیل می
 .کنیم بخش توجه ٣های نمودارهای روزانه باید به دست پیدا کند. در شمعدانی

 دهنده بازه قیمت باز شدن و بسته شدننشان :بدنه •

 دهنده قیمت باال و پایین در طی روز یا دوره معامالتی مورد نظریا فیتیله نشان :سایه •

دهنده نشان سیاهدهنده افزایش قیمت است و بدنه قرمز یا کننده جهت حرکت قیمت در بازار است. بدنه سبز یا سفید نشانبیان :رنگ •
 .رودش قیمت به شمار میکاه
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ها موفق به تشخیص سطوح حمایتی و مقاومتی توانند با استفاده از آنگران میدهند که معاملهها الگوهایی را تشکیل میدر طی زمان، کندل استیک
به معامله بهتر است که با کلیات  کنند. قبل از شروعشوند. بسیاری از الگوهای کندل استیک در بازار وجود دارند که فرصت خرید را فراهم می

 .های خود اطالع حاصل کنیدگیریها بر تصمیمالگوهای شمعدانی و نحوه تاثیرگذاری آن

 چگونه نمودار کندل استیک را بخوانیم؟

این هستند که آیا خریدار  دهندهها نشانکند. کندل استیکمدت، ارائه میهای معامالتی کوتاهنمودار کندل استیک ژاپنی، دیدگاهی درباره فعالیت
دهنده کنترل خریدار یا فروشنده بر شوند و نشانهای باال و پایین سایه در نظر گرفته مییا فروشنده، کنترل بازار را بدست دارد یا خیر. قیمت

 .شودداده می یک، نشانهای باز شدن و بسته شدن به صورت یک مستطیل در یک خط باروضعیت بازار هستند. بازه قیمتی موجود بین قیمت

 الگوی کندل استیک صعودی ششمعرفی 

ای ها نشانهامکان دارد الگوهای گاوی را پس از یک روند نزولی در بازار مشاهده کنید که سیگنالی مبنی بر معکوس شدن روند در بازار باشند. آن
 .قیمت آن افزایش یابدگران تا سهامی را خریداری کرده و نگهداری کنند تا هستند برای معامله

 الگوی چکش

ای کوتاه با سایه پایینی بلندتر تشکیل شده است. الگوی چکش عموماً در انتهای روند نزولی مشاهده از بدنه (Hammer) الگوی چکش یا همر
 .دهنده این است که طی روز، در نهایت فشار خرید، افزایش قیمت را در پی داشته استشود. الگوی چکش نشانمی

 

 الگوی چکش معکوس چیست؟
اشاره کرد. تنها تفاوت این است که سایه باالیی بلندتر و سایه  (Inverted Hammer) توان به الگوی چکش معکوساز الگوهای صعودی مشابه می

وی نبودن موفق به کاهش آید که به علت قدهنده فشار خریدی است که در ادامه آن فشار فروشی بوجود میتر است. این چکش نشانپایینی کوتاه
دهنده این است که خریداران به زودی کنترل بازار را به دست خواهند شود. الگوی چکش معکوس در کندل شناسی نشاندادن قیمت بازار نمی

 .گرفت

 



 صعودی اینگولفینگ

است. اولین شمعدانی، بدنه قرمز کوتاهی دارد یعنی پوشاننده. الگوی اینگولفینگ صعودی از دو شمعدانی تشکیل شده  )Engulfing(انگولفینگ 
تر بودن قیمت باز شدن روز دوم از روز اول، صعودی بودن بازار تر، پوشانده شده است. با وجود پایینکه کامال توسط شمعدانی با بدنه سبز بزرگ

 .رساندشود و احتمال کسب سود توسط خریدار را به حداکثر میباعث افزایش قیمت می

 

 وی رسوخ گر چیست؟الگ

نیز از دو شمعدانی تشکیل شده است. یک شمعدانی قرمز بلند که در ادامه آن یک  (Piercing Line Pattern) الگوی نافذیا  الگوی رسوخ گر
دوم وجود شمعدانی بلند سبز قرار گرفته است. عموماً، فاصله قابل توجهی بین قیمت بسته شدن شمعدانی اول و قیمت باز شدن شمعدانی سبز 

 .دهنده فشار خریدی پر قدرت است زیرا قیمت در حال افزایش پیدا کردن و بیشتر شدن از قیمت میانه روز پیش استدارد. این فاصله نشان

 

 الگوی ستاره صبحگاهی چیست؟

 ٣رود. این الگو از روکه به شمار میبه نوعی نشانه امید در روند نزولی یک بازار مت) Morning Star(الگوی ستاره صبحگاهی یا مورنینگ استار 
با  انیشمعدانی تشکیل شده است. یک شمعدانی با بدنه کوتاه بین شمعدانی با بدنه بلند قرمز و شمعدانی با بدنه بلند سبز. غالباً، ستاره همپوش

دهنده نشان های باز شدن و بسته شدن فاصله وجود دارد، این الگوجایی که در بازار، بین قیمتهایی با بدنه بلندتر نخواهد داشت. از آنشمعدانی
 .گران باید انتظار بازار صعودی را داشته باشندکاهش پیدا کردن فشار فروش روز اول است و معامله

 



 سرباز سفید ٣

های سبز یا سفید ممتد بلند با سایه کوتاه تشکیل شده دهد. این الگوها از شمعدانیدوره معامالتی  رخ می ٣روز  یا  ٣سرباز سفید در طی  ٣الگوی 
که به صورت تصاعدی قیمت باز شدن و بسته شدن باالتری از روز قبل دارند. این الگو، سیگنال صعودی بسیار قوی است که پس از یک روند  است

 .دهنده افزایش با ثبات فشار خرید استشود و نشاننزولی مشاهده می

 

 الگوی کندل استیک نزولی ششمعرفی 

دهنده مقاومت هستند. بدبینی راجع به بازار عموماً باعث شوند و نشاناز یک روند صعودی تشکیل میالگوهای کندل استیک نزولی عموماً بعد 
 .های در حال کاهش به سود دست پیدا کنندهای النگ خود را ببندند و یک شورت پوزیشن باز کنند تا از قیمتگران پوزیشنشود که معاملهمی

 الگوی مرد به دار آویخته چیست؟

، معادل نزولی، الگوی چکش است. این الگو، ساختار مشابهی با الگوی یاد شده دارد اما در  (Hanging Man Pattern) د به دار آویختهالگوی مر
دهنده این است که در طی روز مقدار زیادی سهم در مدت زمانی کوتاه به فروش رفته که گیرد. این الگو نشانانتهای یک روند صعودی شکل می

دهنده قیمت سهام به سرعت کاهش یابد اما خریداران توانستند که مجدداً موفق به افزایش قیمت شوند. این حجم باالی فروش نشانموجب شده 
 .ها در کنترل بازار استاز دست دادن قدرت گاو

 

 دهنده چیست؟الگوی ستاره دنباله دار نشان

اما در یک روند صعودی ، در کندل شناسی ساختاری مشابه چکش معکوس را دارد  (Shooting Star) الگوی ستاره دنباله دار یا شوتینگ استار
شود که بازار در نقطه باالتری باز تر و سایه باالیی بلندی دارد. عموماً، این الگو زمانی تشکیل میشود. این الگو، بدنه پایینی کوچکمشاهده می

ای که در حال سقوط به به قیمت باال برسد و در قیمتی کمی باالتر از قیمت باز شدن، بسته شود. مانند ستارهشود و افزایش پیدا کند و در طی روز 
 .سمت زمین است



 

 انگالفینگ نزولی

شود. اولین شمعدانی، بدنه سبز یا پوشاننده نزولی در انتهای یک روند صعودی مشاهده می )Engulfing( در کندل شناسی، الگوی انگولفینگ
دهنده بیشینه شدن یا کاهش سرعت حرکت قیمت است کوچکی دارد که توسط شمعدانی قرمز بلند بعدی، پوشش داده شده است. این الگو نشان

تری قرار بگیرد، احتمال قوی بودن روند، بیشتر رود. هرچه شمع دوم در موقعیت پایینو همچنین عالمتی مبنی بر نزولی شدن روند بازار به شمار می
 .تاس

 

 دهنده چیست؟الگوی ستاره شامگاهی نشان

شمعدانی تشکیل شده و به نوعی معادل ستاره صبح صعودی است. این ساختار از کندل  ٣، الگویی است که از (Evening Star) شامگاهی ستاره 
دهنده معکوس شدن یک روند کوچکی ساخته شده که میان کندل استیک بلند سبز و کندل استیک قرمز بزرگ قرار گرفته است. این الگو نشان

 .زایش قیمت بدست آمده از کندل استیک اول را از بین ببردصعودی است و به طور بخصوص زمانی قوی است که کندل استیک سوم، اف

 



 دهنده چه هستند؟کالغ سیاه نشان ٣

شمعدانی بلند متوالی قرمز تشکیل شده است که سایه کوتاهی دارند یا بدون سایه هستند. هر الگویی با  ٣کالغ سیاه از  ٣الگوی کندل استیک 
گران این الگو را به عنوان شروع راند. معاملهتر میتر و پایینشود اما با هر بسته شدن، فشار فروش، قیمت را پایینقیمت مشابه روز قبل باز می

 .روز (یا دوره) معامالتی متوالی بر قدرت خریداران غلبه داشته است ٣کنند زیرا قدرت فروشندگان در برداشت می یک روند نزولی به سمت پایین

 

 الگوی ابر پوشاننده چیست؟

بینی رود. مانند اینکه یک ابر تیره بر خوشیک الگوی معکوس شدن نزولی به شمار می (Dark cloud cover)  در کندل شناسی، الگوی ابر پوشاننده
شمعدانی تشکیل شده است. یک کندل استیک قرمز که در قیمتی  ٢فکند. این الگو از اروز قبل سایه بی های معامالتیسیگنال بوجود آمده ناشی از

بر بازار در این ها دهنده غلبه خرسشود. این الگو نشانتر از حد میانی آن بسته میای پایینباالتر از بدنه سبز کندل استیک پیشین باز و در نقطه
دهنده ها نشانبودن سایه کندل استیکاند. کوتاهها به صورت قابل توجهی کاهش پیدا کردهها با فشار خرسبازه زمانی بوده است و اینکه قیمت

 .قاطع بودن روند نزولی است

 

 الگوی کندل های ادامه دهنده روند چهارمعرفی 
گران کمک شود. این الگوها به معاملهدر جهت بازار نباشد، به عنوان الگوی ادامه روند، در نظر گرفته میدهنده تغییر اگر یک الگوی شمعدانی نشان

 .کنند که بتوانند خنثی بودن حرکت قیمت در بازار را تشخیص دهندمی
 الگوی دوجی چیست؟

ل استیک شبیه به یک صلیب یا عالمت جمع (+) بنظر های باز شدن و بسته شدن به صورت تقریبی به یکدیگر نزدیک باشند، کندزمانی که قیمت
های متفاوت را جستجو کنند. الگوی هایی با طولای کوتاه یا به شدت کوتاه همراه با سایهگران باید در نمودار، بدنهخواهد رسید. یعنی معامله

ها به دنبال نخواهد داشت. دوجی به تنهایی آنکدام از دهنده کشمکش میان خریداران و فروشندگان است که نفعی برای هیچدوجی نشان
دهنده یک سیگنال خنثی است اما در بسیاری از الگوهای معکوس شدن روند مانند ستاره صبحگاهی صعودی یا ستاره شامگاهی نزولی، نشان

 .شودمشاهده می



 

 دهنده چیست؟کندل اسپینیگ تاپ نشان

هایی مساوی قرار گرفته است. در کندل شناسی، این الگو هایی با طولتاه دارد و میان سایهای کوکندل استیک اسپینیگ تاپ یا فرفره بدنه
آورند و داری در روند قیمتی بازار رخ نخواهد داد. گاوها افزایش قیمت را پدید میگیری در بازار است. یعنی تغییر معنیدهنده عدم تصمیمنشان
ای ها پس از دورهروند و امکان مشاهده آنای از ثبات در بازار به شمار میها عموماً به عنوان دورهپشوند. اسپینیگ تاها باعث کاهش آن میخرس

 .صعودی یا نزولی قوی وجود دارد

 های دیگری دست یافت زیراها به تفسیرتوان از مشاهده آندهنده سیگنال مثبت باشند. همچنین، میتوانند به تنهایی نشانها میاسپینیگ تاپ
 .دهند که بازار فعلی در حال از دست دادن کنترل استها نشان میآن

 
 واحد رد شده چیست؟ ٣الگوی 

شود. بینی ادامه روند صعودی یا نزولی فعلی استفاده میدر کندل شناسی برای پیش (Falling three Method) «واحد رد شده ٣الگوی «از 
شمعدانی کوتاه سبز و  ٣شود. این الگو از یک شمعدانی قرمز بلند، تشکیل شده که در ادامه آن یواحد رد شده نامیده م ٣الگوی نزولی، الگوی 

 .دهنده این است که گاوها از قدرت کافی برای معکوس کردن روند، برخوردار نیستنداست. این الگو نشان شمعدانی قرمز دیگری، قرار گرفته

 

 



 الگوی سه گانه صعودی چیست؟

دهنده آن است که با اند. این الگو نشانشمع کوچک قرمز تشکیل شده که در میان دو شمع بلند سبز قرار گرفته ٣در کندل شناسی، این الگو از 
 .اندوجود فشار فروش، خریداران موفق به حفظ کنترل خود بر بازار شده

 

 

 

 مرور کلی بر انواع کندل استیک
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