
 الگوی کندل پوششی و انبرک پایین و باال

 

 

با الگوهای دیگری از نمودارهای شمعی  شما را فارکس آموزش مقاله از مقاالتدر این 

 .هیم کردژاپنی آشنا خوا

 آیا از الگوهای شمعی ژاپنی تک کندلی الگوی بهتری هم داریم؟

 !بله، الگوهای دو کندلی

، باید به دنبال آرایش کندلی باشید که در تاییاسایی الگوهای شمعی ژاپنی دوبرای شن

 .مجموع از دو کندل تشکیل شده است

  

 انگالفینگ یا پوششی کندل الگوی

  

https://irtrader.net/

https://irtrader.net/a-to-z-forex-training-in-forex-school/


 .دارد: کندل پوششی صعودی و کندل پوششی نزولی دو نوع کندل پوششی وجود

 

یا انگالفینگ صعودی یک الگوی برگشتی دو کندلی است که  صعودی پوششی الگوی

 .ت خبر از نزدیک شدن یک حرکت قوی رو به باال دهدممکن اس

، یک کندل صعودی ه بالفاصله بعد از یک کندل نزولیاین الگو جایی رخ می دهد ک

 .بزرگتر می آید

داده است. این بدان معناست که خریداران در  "پوشش"این کندل دوم کندل نزولی را 

زولی اخیر یا یک دوره کف حال گرم کردن خود هستند و ممکن است پس از روند ن

 .، یک حرکت صعودی قوی شکل گیردسازی

 .برعکس الگوی صعودی است نزولی پوششی الگوی و در طرف دیگر

، یک تد که بالفاصله پس از کندل صعودیاین الگوی شمعی ژاپنی زمانی اتفاق می اف

 .دهد "پوشش"کندل نزولی بیاید که کامالً آن را 
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درت فروشندگان بر خریداران چربیده و احتمال یک حرکت این بدان معنی است که ق

 .شدید به سمت پایین وجود دارد

 

 :پوششی الگوی اعتبار در نکته چند

 الگوی پوششی باید بعد از یک روند صعودی یا نزولی واضح رخ دهد. 

 بدنه کندل دوم باید کامال بدنه کندل قبلی را پوشش دهد. 

 سقف کندل دوم باید باالتر از کندل قبلی و کف آن پایینتر از کندل قبلی باشد. 

 یلی کوچک باشدسایز کندل های تشکیل دهنده الگو نباید خ. 

 در بازارهای پر تالطم و پر نوسان اعتبار کمتری دارد. 

  

 پایینی انبرک و باالیی انبرک الگوی

 .الگوهای انبرک )توییزر( دو الگوی کندل برگشتی هستند

 

این الگوی کندلی معموالً پس از یک روند ممتد صعودی یا ممتد نزولی مشاهده می شود 

 .و می تواند نشان دهنده این باشد که به زودی برگشت خواهیم داشت

 .دو نوع الگوی انبرک وجود دارد: انبرک پایینی و انبرک باالیی
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 !توجه کنید که چگونه آرایش کندل ها مانند یک انبرک هستند

 

  

 :هستند زیر مشخصات دارای ها انبرک ترین معتبر

  اولین کندل باید است. اگر قیمت در حال افزایش استکندل اول ادامه روند کلی ،

 .صعودی باشد

 کندل دوم باید است. اگر قیمت در حال افزایش استوم عکس روند کلی کندل د ،

 .نزولی باشد

 سایه های کندل ها باید نقطه پایانی یکسانی داشته باشند. 

 و کف انبرک های پایینی نیز باید یکسان نبرک های باالیی باید یکسان بودهسقف ا ،

 .باشند

 رد اعتبار بیشتری دارداگر الگوی انبرک در یک سقف یا کف جدید شکل گی. 

  اگر کندل اول بدنه بزرگ و کندل دوم بدنه کوچکی داشته باشد اعتبار الگو بیشتر

 .است
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معنای الگوی انبرک این است که بازار به یک ناحیه حمایتی یا مقاومتی برخورد کرده 

 است. در روند نزولی دیگر فروشنده ها تمایل به فروش ندارند. و در روند صعودی دیگر

خریدار جدیدی وجود ندارد. ترکیب الگوی انبرک با یک الگوی دیگر مثل الگوی پوششی 

 .می تواند به اعتبار آن بیافزاید

 

 پوششی کندل الگوی

 

https://b2n.ir/w20345 
 

https://bit.ly/3mCaO7q 

 

https://tinyurl.com/yvmtnpce 
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