
 آشنایی با شمع های ژاپنی در فارکس و بورس

 

 

به طور مختصر با نمودار شمع های ژاپنی یا کندل استیک  فارکس در نمودار انواع در مقاله

آشنا شدید. اگر قصد دارید بیشتر با نمودارهای شمعی ژاپنی آشنا شوید حتما این مقاله 

ا بخوانید. در این بخش قصد داریم این موضوع را به صورت ر فارکس آموزش از مقاالت

 .یک مرور سریع بر این مباحث داشته باشیم جزئی تر بررسی کنیم. ابتدا اجازه بدید

 

 ژاپنی های شمع با معامله

تحلیل ها نسخه در دوران قدیم زمانی که گودزیال یک مارمولک کوچک و بامزه بود، ژاپنی

 .مکتب کهن خودشان را برای تجارت برنج بنا کردند. درسته، برنج تکنیکال

، برنج مایحتاجبرای به دست آوردن  بله. کردند.ها هم معامله میگران در آن زمانمعامله

 .دنمعامله کرد
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را کشف « شمع های ژاپنی»استیو نیسون این تکنیک پنهانی موسوم به نام یک اروپایی به

 .کرد. او این تکنیک را از دوست ژاپنی خود که معامله گر برنج بود، یاد گرفته بود

 

کرد ها پرداخت، گویی با آنها زندگی میت به مطالعه و بررسی در مورد شمعاستیو با جدی

 .کشید. سپس شروع به نگارش درمورد آنها کردو نفس می

 .به محبوبیت رسید 90آهسته آهسته این تکنیک مخفی در دهۀ 

خالصه اینکه بدون استیو نیسون، ممکن بود نمودارهای شمعی، همچنان به شکل یک 

 .راز باقی بماند

 .استیو نیسون را می توان پدر الگوهای شمعی ژاپنی نامید

 

 هستند؟ چه ژاپنی های شمع

 .بهترین روش برای توضیح الگوهای شمعی، استفاده از عکس است
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سی توانند در هر بازۀ زمانی دلخواه مانند یک روز، یک ساعت، الگوهای شمعی ژاپنی می

 .گیرند قرار استفاده مورد ...دقیقه و 

زمانی مشخصی نشان این الگوها، تغییرات قیمت یا اصطالحا پرایس اکشن را در بازه 

 .دهندمی

های آغازین، باالترین قیمت )قیمت سقف(، الگوهای شمعی ژاپنی بر اساس قیمت

 .شوندترسیم می ترین قیمت )قیمت کف( و قیمت پایانی، در بازه زمانی مورد نظرپایین

  اگر قیمت پایانی باالتر از قیمت آغازین باشد، شمع توخالی )که معموال با رنگ

 .شودشود( کشیده میسفید نشان داده می

 تر از قیمت آغازین باشد، شمع توپر )معموال با رنگ سیاه اگر قیمت پایانی پایین

 .شودشیده میشود( کداده می نشان
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  شودیا بدنه نامیده می« بدنۀ اصلی»بخش توخالی یا توپر شمع. 

 دهنده سقف و کف در بازه زمانی های نازکی که باال و پایین بدنه هستند، نشانخط

 .شوندهستند و سایه نامیده می

  دهدرا نشان می« باالترین قیمت )سقف قیمت(»نوک سایۀ باالیی. 

  دهدرا نشان می« ترین قیمت )قیمت کف(یینپا»انتهای سایۀ پایینی. 

  

 ژاپنی های شمع تشریح

 .حاال اجازه بدهید بخش های مختلف این شمع ها را بررسی کنیم

 جذاب هایبدنه

و سایزهای متفاوتی دارند. زمانی که نوبت به  ها نیز اندازهها، شمعدرست همانند انسان

 .معامله فارکس می رسد، هیچ چیزی مهم تر از بررسی بدنه این شمع ها نیست

 

دتری در زمینه خرید دهندۀ فعالیت بیشتر و شدیهای کشیده و دراز نشانساختار و بدنه

یا فروش است. هر چقدر بدنه درازتر باشد، فشار خرید و فروش هم شدیدتر است. این 

 .است تر بوده و کنترل را بدست گرفتهبدان معناست که خریدار و یا فروشنده قوی
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دهندۀ فعالیت بسیار کمی در زمینه خرید یا فروش است. در زبان تر نشانههای کوتابدنه

 .ها هستندها همان فروشندهارکس، گاوها همان خریدارها و خرسویژۀ ف

 

 .دهندۀ فشار باالی خرید استهای سفید دراز ژاپنی، نشانشمع

ند و درازتر باشد، نشان دهنده بیشتر بودن فاصله قیمت پایانی هرچقدر شمع سفید، بل

 .نسبت به قیمت آغازین است

دهد که قیمت پایانی به میزان قابل توجهی، نسبت به قیمت آغازین افزایش این نشان می

ها اند. به بیان دیگر، گاوها برای مدت طوالنی بر خرساست و خریدارها تهاجمی بودهیافته

 .غلبه کردند

 .دهندهای دراز سیاه )توپر( فشار باالی فروش را نشان میشمع

تر از های ژاپنی سیاه درازتر باشند، قیمت پایانی به مقدار بیشتری، پایینهرچقدر شمع

 .قیمت آغازین قرار دارد
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پایانی نسبت به قیمت آغازین کاهش زیادی داشته است و  دهد که قیمتاین نشان می

های گاوها را گرفته ها، شاخاند. به بیان دیگر، این بار خرسعمل کرده ها تهاجمیفروشنده

 .اندو آنها را شکست داده

  

 رازآلود هایسایه

های مهمی را در مورد سشن های ژاپنی سرنخهای باالیی و پایینی روی شمعسایه

 .کنندمعامالتی ارائه می

 .دهنده را نشان میهای باالیی باالترین قیمت بدست آمدسایه

 .دهندترین قیمت بدست آمده را نشان میهای پایینی پایینسایه

های معامالتی خوبی بعد دهندۀ این هستند که فعالیتهای بلند نشانهایی با سایهشمع

 .از قیمت آغازین و قیمت پایانی صورت گرفته است

های معامالتی در ر فعالیتدهند که بیشتهای کوتاه نشان میهای ژاپنی با سایهشمع

 .استای نزدیک به قیمت آغازین و پایانی انجام شدهمحدوده
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اگر شمع ژاپنی سایۀ باالیی دراز و سایۀ پایینی کوتاهی داشته باشد، به این معناست که 

 .انداد کردههای باالتری پیشنهخریدارها قیمت

اند، تا جایی که ها را به پایین برگرداندهها وارد عمل شده و قیمتاما به دالیلی، فروشنده

 .باشدقیمت پایانی نزدیک به قیمت آغازین می

اگر یک شمع ژاپنی سایۀ پایینی دراز و سایۀ باالیی کوتاهی داشته باشد، به این معناست 

 .انداهش دادهها را کها به زور قیمتکه فروشنده

ای که قیمت اند، به گونهها را افزایش دادهاما به دالیلی، خریداران وارد عمل شده و قیمت

 .باشدپایانی نزدیک به قیمت آغازین می

  

ما در این مقاله به دور از پیچیدگی و جزئیات اضافی شمع های ژاپنی را بررسی  :توجه

کردیم. سعی کنید این مطالب مختصر را کامل درک کنید. در صورت نیاز برگردید و چند 

 .بار آن را مرور کنید. قول می دهیم ضرر نخواهید کرد

 

 ژاپنی شمعی نمودارهای

 

https://b2n.ir/r81716 

 

https://bit.ly/3uF0Jt3 
 

https://tinyurl.com/ddu34y6b 
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