
 

 

                       

مثلث،  ؛الگوهای ادامه دهنده تحلیل تکنیکال
 ، فنجان و دستهمستطیل، پرچم

رفتار سهم را  دهدگران اجازه میتحلیل تکنیکال پر از ابزارها و امکاناتی است که به معامله

های مختلفی بررسی کنند. الگوهای نموداری یکی از پرطرفدارترین مواردی هستند به شیوه

کنند و وارد معامله ها بهترین سهام را برای خرید شناسایی میکه افراد زیادی با تکیه بر آن

به این  شود. تحلیل تکنیکال همگویند تاریخ تکرار میاید که میشوند. احتماال شنیدهمی

دهد. الگوها چارچوبی مشخص از جمله معتقد است و این مسئله را در قالب الگو نشان می

حرکات قیمت هستند که هر یک معنای خاصی دارند. یکی از این الگوها، الگوهای ادامه 

گیرد قیمت پس از عبور از یک شرایط خاص، روند را دوباره از سر می دهنده نام دارد که در آن

به بررسی انواع الگوهای ادامه دهنده در تحلیل  اخبار بورس دهد. در این مقاله ازمه میو ادا

 .ایمهر یک پرداخته تکنیکال و ویژگی
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 کند الگوهای ادامه دهنده تحلیل تکنیکال: مثلث، مستطیل، پرچم؛ وقتی روند ادامه پیدا می 1

از الگوهای ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال  منظور
 چیست؟

شوند روند باعث می الگوهای بازگشتی. یا ادامه دهنده هستند یا بازگشتی تحلیل تکنیکال الگوهای
شوند. ی یک روند صعودی یا نزولی تشکیل میسهم تغییر کند. اما الگوهای ادامه دهنده در میانه

توانیم بفهمیم پس از اتمام الگو روند لف ببینیم میزمانی که این الگوها را روی نمودار سهام مخت
گاهی برای سهم هستند. گاه و توقفی استراحتقبلی ادامه پیدا خواهد کرد. این الگوها به منزله

کند و یعنی وقتی سهم حرکت نزولی یا صعودی دارد، پس از تشکیل این الگوها کمی استراحت می
رود و ه دهد. اگر روند قبلی صعودی بوده قیمت سهم باال میگیرد تا به مسیرش ادامجانی تازه می

 .کنداگر نزولی بوده کاهش قیمت ادامه پیدا می

ی این الگوها روند قبلی ادامه پیدا کند. هیچ چیزی طور نیست که با مشاهده البته همیشه هم این
زنیم. پس همین اول در تحلیل بازارهای مالی قطعیت کامل ندارد. ما فقط از احتماالت حرف می

ش از موعد یاین را بدانید که باید تا اتمام الگو منتظر بمانید و هرگز برای رسیدن به سود بیشتر، پ
 .معامله نکنید

معرفی انواع الگوهای ادامه دهنده در تحلیل 
 تکنیکال

ی هم های بیشترشان به زیرمجموعهالگوهای ادامه دهنده کالسیک خود چند نوع دارند که هر کدام
ترین الگوها را نام ببریم، این فهرست شامل وار مهمشوند. اگر بخواهیم به صورت فهرستتقسیم می

 :موارد زیر خواهد بود

 الگوی مثلث 
 الگوی مستطیل 
 الگوی پرچم 
 الگوی کنج 
 الگوی سروشانه 
 الگوی فنجان و دسته 

ادامه دهنده قرار گیرد و  ی الگوهایبه این نکته توجه کنید که ممکن است یک الگو هم در دسته
ای که شکست آن از چه نقطه هم الگوهای بازگشتی. مثل الگوی فنجان و دسته که با توجه به این

که با تغییر روند مواجه شود. یا مثال برخی از  تواند روند قبلی را ادامه دهد یا ایناتفاق بیفتد می
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کنیم تمام این موارد را گیرند. سعی میقرار میی الگوهای بازگشتی انواع الگوی سر و شانه در دسته
 .های بعدی پوشش دهیم تا هیچ ابهامی در این خصوص باقی نمانددر بخش

 الگوی ادامه دهنده مثلث
ترین و پرکابردترین انواع الگوهای ادامه دهنده کالسیک در تحلیل مان را با یکی از مطرح توضیحات

که خودش به چند نوع دیگر تقسیم  (Triangle Pattern) مثلثکنیم؛ یعنی الگوی تکنیکال شروع می
شود که با توجه به ظاهر طور که از اسمش پیداست از سه وجه تشکیل میشود. این الگو همانمی

 :بندی زیر را ارائه کنیمتوانیم دستهاین سه وجه می

 مثلث متقارن 
 مثلث صعودی 
 مثلث نزولی 

 .هر یک از این الگوها حاال برویم به سراغ توضیح و بررسی

 الگوی مثلث متقارن

 .ابتدا شکل ظاهری الگو را در تصویر زیر ببیند

 

های ی زمانی نوسانوقتی در یک سهم روند اصلی صعودی یا نزولی باشد و پس از آن در یک بازه
آید که کوتاه مدت به وجود می خط روند اند، دوها با اصالح همراهقیمتی را ببینیم که بعضی وقت
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های باال و پایین هستند که باعث ایجاد یکی صعودی و دیگری نزولی است. این دو خط نوسان
 .شودها تشکیل میها و ضلع پایینی از اتصال کفشوند. ضلع باالیی از اتصال سقفیک مثلث می

برای ترسیم اضالع باالیی و پایینی مثلث متقارن، باید  شرط ترسیم مثلث متقارن چیست؟ اما
حداقل دو برخورد در کف و دو برخورد در سقف داشته باشیم. برخوردهای بیشتر اعتبار بیشتر الگو 

ف قیمتی هم بیشتر دهند. هر چه الگو معتبرتر باشد احتمال رسیدن به اهدارا به ما نشان می
 .کندگر با اطمینان بیشتری معامله میشود و معاملهمی

تصویر باال مربوط به الگوی صعودی است. همین الگو در روند نزولی هم ممکن است تشکیل شود. 
دهد. این همان ویژگی الگوهای ادامه معموال در مثلث متقارن شکست در جهت روند قبلی رخ می

کال است که هم در بازار بورس و هم در سایر بازارها معتبر است. مثال در دهنده در تحلیل تکنی
افتد و سهم همان تصویر باال که صعودی است، به احتمال فراوان شکست از ضلع باالیی اتفاق می

 .افتاددهد. اگر روند نزولی بود شکست از ضلع پایینی اتفاق میاش ادامه میبه روند صعودی

قیمتی  تارگت ها هدف یااین رشد تا کجا ادامه خواهد داشت. معموال در مثلثحاال باید ببینیم 
شود. اگر از ابتدای ضلع باالیی یک خط موازی با خطی است که به موازات ضلع پایینی ترسیم می

ی به کلمه ای احتمالی از رشد قیمت سهام را به دست آوریم.انین نقطهتوضلع پایین رسم کنیم، می
که جا دقت کنید. چرا که ممکن است سهم از آن نقطه هم بسیار باالتر برود یا ایندر این« احتمالی»

 .اصال نتواند به آن نقطه برسد
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 مثال

ین الگو در نمودار قیمت آن تشکیل توانید نمادی از بازار بورس ایران را ببینید که ادر تصویر زیر می
 .شده است

 

 شکست الگوی مثلث متقارن از سمت مخالف

طور نیست که شکست الگوی متقارن در اما باید یک نکته را به خاطر داشته باشید. همیشه این
جهت روند قبلی اتفاق بیفتد. گاهی این اتفاق برعکس است. در چنین شرایطی مثلث از ضلع پایین 

باشیم. یا ممکن است اصالحی در سهم  پولبک شود و پس از آن ممکن است شاهدمیشکسته 
گذاری قیمتی در این شرایط هم درست شبیه مثال قبلی است. یعنی از ضلع اتفاق بیفتد. هدف

 .کنیمکنیم و هدف حرکت نزولی را مشخص میرسیم میپایینی خطی به موازات ضلع باالیی ت

https://akhbarbourse.com/
https://t.me/akhbarboursecom
https://twitter.com/akhbarboursecom
https://www.aparat.com/akhbarboursecom
https://www.instagram.com/akhbarbourse_com/
https://akhbarbourse.com/what-is-pulback/
https://akhbarbourse.com/what-is-pulback/


 

 
 

 کند الگوهای ادامه دهنده تحلیل تکنیکال: مثلث، مستطیل، پرچم؛ وقتی روند ادامه پیدا می 5

 

بینید که روند صعودی است ولی اگر شکست الگوی مثلث متقارن از ضلع پایینی رخ بدهد، روند می
 .شودبرعکس می

ی مثال باال فهمیده باشید که وقتی قیمت سهم در داخل مثلث در حال نوسان احتماال با مشاهده
ید یا از آن خارج شوید. این نکته بسیار مهم و توجه به آن ضروری است. است نباید وارد سهم شو

خواهید آن را بفروشید، باید صبر کنید تا شکست از ضلع پایینی اگر سهم را از قبل دارید و حاال می
رخ دهد و سپس اقدام به فروش سهام خود کنید. چرا که این احتمال نیز وجود دارد که شکست از 

که تکلیف حرکت سهم مشخص دهد. در چنین شرایطی، اگر سهم خود را قبل از این ضلع باالیی رخ 
 .بهره خواهید ماندشود بفروشید، از یک رشد و سود خوب بی

چنین اگر قصد خرید دارید، به هیچ وجه این کار را داخل مثلث انجام ندهید. بهتر است صبر هم
ام دهید. چون باید مطمئن شوید که روند شکست ضلع باالیی خرید خود را انج  کنید و پس از

صعودی در حال شروع است. چون اگر سهم را بخرید اما شکست از ضلع پایینی ایجاد شود، ضرر 
 .و زیان زیادی را متحمل خواهید شد

 مثال

 .دهدتصویر زیر شکست این الگو را در خالف جهت روند نشان می
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بوده است. ولی پس از پایان آن روند نزولی شده  بینید که قبل از تشکیل الگو روند صعودیمی
آن نقطه ادامه پیدا کرده  دهد که ریزش بسیار بیشتر ازاست. خط سیاه تارگت قیمتی را نشان می

 .است

 الگوی مثلث صعودی

 .توانید ظاهر این الگو ببینیددر تصویر زیر می
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ص است که ضلع باالیی مثلث یک این الگو هم بسیار شبیه به الگوی قبلی است. در تصویر مشخ
های دهد که سقفخط افقی است و ضلع پایینی یک خط با شیب رو به باال. این مسئله نشان می

ها نیز درست شبیه مثلث متقارن یکی شوند و کفی مشخص تشکیل میقیمتی در یک محدوده
افتد ن کمتر اتفاق میشوند. در این الگو شکست از ضلع پاییپس از دیگری به سمت باال ایجاد می

دهد. پس از شکست نیز شاهد رشد قیمتی و در بیشتر مواقع شکست از سمت ضلع باالیی رخ می
 .خواهیم بود

 کنیم و به این ترتیب محدودهگذاری نیز خطی به موازات ضلع پایینی مثلث رسم میبرای هدف
 .شده تارگت قیمتی سهم خواهد بودمشخص
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توان انجام داد. اگر ارتفاع اولیه مثلث را اندازه ی را به شیوه دیگری نیز میگذاردر این الگو هدف
توانیم هدف را تعیین کنیم. بگیریم و آن را از محل خروج مثلث )ضلع افقی باال( ترسیم کنیم، می

گذاری پس از شکست ضلع باالیی در مثلث صعودی به این ترتیب این شیوه نیز یک روش تارگت
 .خواهد بود
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 مثال

ای از الگوی مثلث صعودی را توان در بازار بورس ایران هم مشاهده کرد. نمونهاین الگو را می
 .توانید در تصویر زیر ببینیدمی
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اند. های قیمتی هم یکی پس از دیگری رو به باال شکل گرفتهضلع باالی مثلث افقی است و کف
 .رشد سهم باالتر از این تارگت بوده است بینیدتارگت قیمت با خط سیاه مشخص شده است که می

 مثلث نزولی الگوی

مثلث نزولی هم یکی از انواع الگوهای ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال است که در روندهای نزولی 
 .توان حدس زد که ظاهر آن برعکس مثلث صعودی باشدشود. پس میتشکیل می

 

گیرد ممکن است شاهد تشکیل الگوی ادامه دهنده مثلث صورت می اصالح قیمت پس از این که
های قیمتی در یک محدوده ها، ضلع پایینی یک خط افقی است. کفنزولی باشیم. در این مثلث

اند. در این نوع از دیگری به سمت پایین تشکیل شدهها یکی پس از مشخص هستند و سقف
افتد. در چنین شرایطی ریزش به اندازه ارتفاع ها شکست معموال از ضلع پایینی اتفاق میمثلث

 .اولیه یا خطی به موازات ضلع باالیی مثلث ادامه خواهد داشت

 

 

 
 مثال

 .کنیددر تصویر زیر یک الگوی مثلث نزولی را به همراه تارگت قیمتی در بورس ایران مشاهده می

این به آن معناست شود. گذاری الگوها، حداقل ریزش یا رشد در نظر گرفته میدر هدف
که ممکن است میزان ریزش، اصالح و یا رشد بیشتر باشد و تا نقاط دورتری ادامه 

 .پیدا کند
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 الگوی ادامه دهنده کنج
دانند. اما برخی دیگر آن را یک نوعی از الگوهای مثلث میاین الگوی ادامه دهنده کالسیک را هم 

کنند. به هر حال هر چه که باشد این الگو جزو الگوهای ادامه دهنده در بورس الگوی جدا تصور می
ی یک روند صعودی و تحلیل تکنیکال است. مثل سایر انواع الگوهای مثلث این الگو هم در میانه

ها وجود دارد این است که در الگوهای ها و دیگر مثلثی که میان کنجشود. تفاوتیا نزولی ظاهر می
ها را به هم ها و سقفجهت هستند. یعنی خطوطی که کفکنج، ضلع باالیی و پایینی مثلث هم

کنند هر دو یا نزولی هستند یا صعودی. شکل این الگو را ببینید تا بهتر متوجه تفاوت آن متصل می
 .با الگوهای مثلث شوید
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اگر این الگو در میانه یک روند صعودی تشکیل شود، هر دو ضلع آن نزولی خواهند بود. در چنین 
شرایطی شکست معموال از ضلع باالیی اتفاق خواهد افتاد تا روند قبلی ادامه پیدا کند. برای مشخص 

در چنین کردن تارگت هم باید خطی موازی ضلع پایینی و با شروع از ضلع باالیی مثلث بکشیم. 
 .شرایطی انتظار داریم که قیمت سهم تا آن نقطه رشد کند

ها در روندهای نزولی هر دو صعودی هستند و زمانی که در میانه روندهای به طور کلی، اضالع کنج
شوند هر دو نزولی خواهند بود. تفاوت دیگری که میان این الگو و مثلث وجود صعودی ایجاد می

افتند. یعنی در این ماهه اتفاق میدر یک بازه زمانی حدودا دو الی سه هادارد این است که مثلث
های زمانی شود. اما الگوی کنج بازههایی داخل مثلث ایجاد میهای روزانه نوسانفریمبازه و در تایم

شود. یک سهم ممکن است شش تا هشت ماه در یک کنج قرار بگیرد و در تری را شامل میطوالنی
های زیادی داخب الگو باشیم. در نهایت باید منتظر بمانیم تا شکست رخ د نوساناین مدت شاه

 .بدهد و الگو به پایان برسد

 مثال

بینید که پس ایم. میایم و مثالی از این الگو را در تصویر زیر آوردهباز هم به سراغ بورس ایران رفته
 .مه داده استاز پایان الگو، سهم مجددا به مسیر خود در روند صعودی ادا

https://akhbarbourse.com/
https://t.me/akhbarboursecom
https://twitter.com/akhbarboursecom
https://www.aparat.com/akhbarboursecom
https://www.instagram.com/akhbarbourse_com/


 

 
 

 کند الگوهای ادامه دهنده تحلیل تکنیکال: مثلث، مستطیل، پرچم؛ وقتی روند ادامه پیدا می 13

 

 (Wedge) الگوی ادامه دهنده گُوه

کند. البته الگوی گُوه با الگوی کنج شباهت دارد اما گوه بر خالف الگوی کنج، در جهت روند حرکت می
باز هم ممکن است این دو الگو در بسیاری از منابع یکسان تلقی شوند. این الگو هم از دو خط 

دهنده قرار  ی الگوهای ادامهاست. برخی این الگو ر ا در دستهروند باالیی و پایینی تشکیل شده 
ی یک روند صعودی ی الگوهای بازگشتی. به هر حال اگر این الگو در میانهدهند و برخی در دستهمی

 .دهنده خواهد بود تشکیل شود و پس از پایان، روند مجددا صعودی باشد یک الگوی ادامه
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ی الگو را مدنظر قرار دهیم. منظور از میله همان حرکت ابتدایی میله گذاری هم بایددر مورد هدف
 .برای تشکیل الگوست

 الگوی ادامه دهنده مستطیل
نام دارد که از نامش معلوم  (Rectangle Pattern) دهنده الگوی مستطیل یکی دیگر از الگوهای ادامه

تواند هم مانند سایر الگوها هم میی آن موازی هم هستند. این الگو دهندهاست دو ضلع تشکیل
ی مستطیل صعودی و مستطیل در روند صعودی شکل بگیرید و هم در روند نزولی و به دو دسته

 .شودنزولی تقسیم می

 الگوی مستطیل صعودی

 .دهدتصویر زیر شمای گرافیکی این الگو را نشان می
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کنند. در ی مسیر استراحت میدر میانهدهند، شان را به خوبی ادامه میمعموال وقتی سهام حرکت
های شود. در داخل این دو سطح افقی نوسانهمین زمان استراحت است که این الگو تشکیل می

بینید ی مسیر است. میگیری برای ادامهدهند سهم در حال نفسافتد که نشان میقیمتی اتفاق می
هستند که در الگوی مستطیل  حمایت و مقاومت جا دو خط باالیی و پایینی همان سطوحکه در این

اند. هر بار که سهم به این سطوح برخورد کرده است واکنش نشان داده به خوبی قابل مشاهده
 .است

نکنید. نه خرید کنید و نه بفروشید. وقتی سهم  همیشه به خاطر داشته باشید که داخل الگو معامله
گر گر خارج شوید و فقط در نقش نظارهکند، شما باید از نقش معاملهداخل مستطیل نوسان می

جا باید بسیار محتاط باشید. چرا که حتی در نقاط حمایت )خط سبز رنگ( که  ظاهر شوید. در این
که الگوی مستطیل ایجاد شده وارد معامله شد. ممکن توان با این تصور بسیار مهم هستند نیز نمی

است این نقاط شکسته شوند و سهم در مسیری حرکت کند که انتظارش را نداشتید. پس بهتر است 
 .فتد یا پایینصبر کنیم تا ببینیم که آیا شکست از ضلع باال اتفاق می

دهنده  در الگوهای ادامه پس از شکست باید برای ورود به سهم یا خروج از آن تصمیم بگیریم.
ی روند افتد و پس از آن شاهد ادامهمستطیل، شکست معموال از سمت خط مقاومت اتفاق می

توان انتظار داشت که مجددا یک حرکت صعودی قبلی خواهیم بود. اگر روند صعودی بوده است می
 .رخ دهد. در روند نزولی نیز انتظار ریزش داریم
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دهنده نیز باید ارتفاع مستطیل را اندازه بگیریم.  الگوهای مستطیلی ادامهبرای تعیین هدف در 
منظور فاصله میان خطوط حمایت و مقاومت است. پس از شکست به همان میزان انتظار رشد 

 .قیمت سهم را خواهیم داشت

 

 الگوی مستطیل نزولی

توان شوند، میمیوقتی شاهد اصالح زیاد در سهم هستیم و خطوط حمایت و مقاومت تشکیل 
 .الگوی مستطیل نزولی را روی نمودار دید
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در تصویر باال مشخص است که اگر شکست از سمت خط حمایت اتفاق بیفتد ریزش بیشتری را در 
 .گذاری این الگو هم باید ارتفاع مستطیل را اندازه بگیریمسهم شاهد خواهیم بود. دوباره برای هدف

 مثال

خورند. تصویر زیر که مربوط به بورس ستطیل هم در بورس زیاد به چشم میالگوهای ادامه دهنده م
دهد که چطور پس از پایان الگوی مستطیل در روند نزولی، سهم مجددا به ایران است، نشان می

 .ریزش خود ادامه داده است
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 الگوی ادامه دهنده پرچم
که در بورس ایران نیز بسیار آن  (Flag) رسد به الگوهای ادامه دهنده پرچم یا فلگو اما نوبت می

ترین ویژگی این الگو آن است که اگر بتوانیم آن را درست تشخیص بدهیم، سودآوری ایم. مهمرا دیده
مدت باشید، این الگو گذاری کوتاهمان خواهد شد. به ویژه اگر بیشتر طرفدار سرمایهخوبی نصیب

 .کنیمع الگوی پرچم را مشاهده میتر خواهد بود. با هم انواقطعا برای شما جذاب

 الگوی پرچم مثلث

 .کنیممطابق معمول اول از همه ظاهر این الگو را با هم بررسی می
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اولین چیزی که در تشخیص این نوع از الگوهای ادامه دهنده به آن نیاز داریم، یک حرکت صعودی 
همراه است. پس از آن باید منتظر کمی  صف خرید بسیار تند و قوی است که معموال با تشکیل

اصالح قیمت بمانیم. این اصالح، اصالح زمانی است نه قیمتی. ممکن است سهم چند روز در همین 
 .دی آماده کندسطح اصالح باقی بماند و خودش را برای موج بعدی حرکت صعو

های از لحاظ ظاهری شاید این الگو به مثلث شباهت زیادی داشته باشد. اما در الگوی مثلث بازه
زمانی معموال سه الی چهار ماهه هستند. یعنی سهم ممکن است در مدت سه الی چهار ماه داخل 

ن است زمان نوسان مثلث قرار بگیرد و نوسان کند. اما در این الگو این شرایط برقرار نیست و ممک
گران شود معاملهای است که باعث میسهم داخل پرچم حتی به یک ماه هم نرسد. این همان مسئله

 .مدت از این الگو استقبال کنندکوتاه

شوند و پس از آن شاهد شکست الگو از ضلع ها به مدت طوالنی در سهم مشاهده نمینوسان
تر ها کوچکمثلث و در واقع نوک پرچم نزدیک شویم، کندل باالیی خواهیم بود. هر چه به انتهای این

شوند. پس از شکست ضلع باالیی هم در بیشتر تر میها کوتاهها بلندتر و بدنهشوند. معموال سایهمی
کند، همین تر میکند. یکی از دالیلی که این الگو را جذابمواقع سهم رشد قیمت زیادی را تجربه می

 .های باالستتارگت

ناموت رشد  ۲۰۰تا  ۱۰۰دهیم. مثال اگر سهم از ی پرچم را مالک قرار میگذاری هم میلهبرای هدف
ی پرچم انتظار داریم کرده باشد و شاهد یک الگوی ادامه دهنده پرچم باشیم، بعد از شکست بدنه

 .ناموت رشد قیمتی داشته باشد ۱۰۰که مجددا از محل شکست پرچم، سهم به میزان 
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 مستطیل پرچم
این هم یکی دیگر از انواع الگوهای ادامه دهنده پرچم است که مثل الگوی قبلی است ولی ظاهرش 

دهند یک مستطیل را تشکیل هایی که داخل پرچم رخ میشبیه مستطیل است. یعنی نوسان
 .دهندمی

 

 .شودی پرچم انجام میگذاری این الگو هم با توجه به میزان ارتفاع میلههدف

باید به تفاوت الگوهای مثلث و پرچم دقت کنیم. گفتیم که شارپ بودن و حرکت سریع یکی از اما 
های خاص الگوی پرچم است. یعنی حرکت صعودی قبل از ایجاد پرچم، بسیار تند و تیز است. ویژگی

دهد. پس از آن هم شاهد کمی اصالح قیمت خواهیم ی زمانی کوتاهی رخ میاین حرکت در بازه
کند. اصالح زمانی معموال حدود دو الی چهار ا اتمام اصالح، روند قبلی سهم ادامه پیدا میبود. ب

 .برد و پس از آن و با شکست بدنه پرچم شاهد از سرگیری روند خواهیم بودهفته زمان می

 مثال

ببینید توانید در تصویر زیر که مثالی از بازار بورس ایران است، هم قبل و هم بعد از تشکیل الگو می
 .که حرکت سهم چقدر شارپ بوده است
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 الگوی ادامه دهنده سر و شانه
دهنده. سر و شانه در سقف و  سر و شانه یکی از الگوهایی است که هم بازگشتی است و هم ادامه

سر و شانه معکوس در کف دو الگوی بازگشتی هستند. اما سر و شانه در کف و سر و شانه معکوس 
 .گیرندالگوهای ادامه دهنده قرار می در سقف در دسته

 سر و شانه در کف

 .ابتدا ظاهر کلی الگوی سر و شانه را ببینید که یکی از الگوهای بازگشتی مهم در تحلیل تکنیکال است
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افتد. در این الگو سه قله تشکیل الگوی سر و شانه در سقف بعد از یک حرکت صعودی اتفاق می
ی کناری است. زمانی که مانند تصویر باال خط گردن به ر از دو قلهی وسطی بلندتشود که قلهمی

فهمیم که روند صعودی به پایان رسیده است و اکنون در آغاز شود، میسمت پایین شکسته می
 .ی آن است که این الگو بازگشتی استدهندهروند نزولی هستیم. این نشان

ای روند صعودی تشکیل شود. ممکن است پس طور نیست که این الگو در انتهاما همیشه هم این
از ریزش در یک سهم چنین الگویی را مشاهده کنیم. در آن صورت باید انتظار داشته باشیم که پس 

تر زمانی که الگوی از شکست از خط گردن ریزش سهم به سمت پایین ادامه پیدا کند. به عبارت ساده
که  از آن حرکت سهم صعودی بوده یا نزولی، بعد از اینکه پیش بینیم، فارغ از اینتصویر باال را می

 .گیرد، باید منتظر ریزش سهم باشیمشکست از سمت خط گردن صورت می

 مثال

ی یک روند نزولی ظاهر شده است. در کف در میانه بینید که الگوی سر و شانهدر این تصویر می
 .تر هستیمه سمت پایینپس از شکست خط گردن، مجددا شاهد ریزش سهم و حرکات آن ب
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 سر و شانه معکوس در سقف

اگر الگوی سر و شانه معکوس، در کف اتفاق بیفتد، طبق تعاریف الگوی بازگشتی انتظار داریم که 
پس از شکست خط گردن، شاهد حرکت صعودی در سهم باشیم. به این ترتیب منتظر آغاز روند 

 .عکوس در تصویر زیر مشخص استصعودی جدید خواهیم بود. شکل اصلی سر و شانه م
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یعنی ممکن است گاهی این  شود؟در انتهای یک روند نزولی اتفاق نیفتند چه می کتاما اگر این حر
حرکت در انتهای یک روند صعودی دیده شود و پس از یک رشد قیمتی با چنین الگویی مواجه 

کند. به بیان دهنده ایفای نقش می ادامهشویم. در چنین شرایطی الگوی مذکور در نقش یک الگوی 
شویم، پس از شکست خط گردن انتظار رشد قیمت تر زمانی که با الگوی تصویر باال مواجه میساده

را داریم. در این حالت تفاوتی ندارد که پیش از تشکیل الگو، ریزش قیمت رخ داده یا روند قیمت 
گویی و در پی آن شکست از خط گردن سیگنال صعودی بوده است. به طور کلی مشاهده چنین ال

 .کندخرید را صادر می

 مثال

ی یک روند صعودی در یکی از سهام این هم یک الگوی سر و شانه معکوس در سقف که در میانه
 .بینید که با شکست خط گردن، شاهد رشد قیمت سهم هستیمبازار بورس ایران ظاهر شده است. می
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 ن و دستهالگوی ادامه دهنده فنجا

گذاری شده است. زمانی که حرکت چنین ناماین الگو ظاهری شبیه فنجان دارد و به این دلیل این
دهند و به این ترتیب قیمت ای خریدهای سنگین خود را انجام میسهم در کف فنجان قرار دارد، عده

ز پر شدن فنجان ریزد. منظور اشود، قیمت میکند. از سوی دیگر وقتی فنجان پر میسهم رشد می
توانید شکل ظاهری این الگو را رسد. در تصویر زیر میی فنجان میزمانی است که قیمت به لبه

 .مشاهده کنید
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بر بودن آن است. چرا که باید صبر کنیم تا خورد، زمانی مهمی که در این الگو به چشم میمسئله
ی عمق فنجان باال برود. به لحاظ ظاهری پس از اصالح، شکست روند اتفاق بیفتد و سهم به اندازه

شکل این الگو باید بسیار به فنجان شبیه باشد. یعنی کفی تقریبا گرد داشته باشد و حرکات سهم، 
 .موجب تشکیل یک کف تیز نشده باشند

 مثال

توانید در شکل زیر ببینید. این تصویر مربوط به بازار بورس مثالی از الگوی فنجان و دسته را می
 .ان استایر
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 جمع بندی

دهنده هستند یا بازگشتی. الگوی ادامه دهنده الگویی است که  الگوهای تحلیل تکنیکال یا ادامه
کند. ولی در الگوی بازگشتی، پس از اتمام الگو روند سهم پس از اتمام آن روند قبلی ادامه پیدا می

بازارهای مالی شامل مستطیل، مثلث، دهنده در بورس و سایر  شود. الگوهای ادامهمعکوس می
چنین به کمک این الگوها پرچم، کنج، گوه، فنجان و دسته و نوعی از الگوهای سر و شانه هستند. هم

های قیمتی را در سهم ترسیم کرد و بر این اساس معامله کرد. این الگوها گذاریتوان هدفمی
چنین شوند از انجام اقدامات نادرست بپرهیزیم. همتوانند ما را از شرایط موجود آگاه کنند و باعث می

توجه کنید برای انجام هر اقدامی بر اساس الگوهای نموداری تحلیل تکنیکال، باید اجازه بدهید الگو 
کامل تشکیل شود و سپس نقاط ورود یا خروج خود را مشخص کنید. به بیان دیگر معامله داخل 

 .وجه مجاز نیستالگو به هیچ
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های کوتاهت متداول با پاسخسواال  

 الگوهای ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال چیست؟

شوند، پس از پایان ی روندهای صعودی یا نزولی الگوهای ادامه دهنده تشکیل میقتی در میانهو
 .ی روند قبلی خواهیم بودیافتن الگو شاهد ادامه

 اند؟انواع الگوهای ادامه دهنده کدام

 مستطیل، کنج، گوه، پرچم، برخی از انواع سر و شانه، فنجان و دستهالگوی مثلث، 

 بهترین زمان برای ورود به سهم یا خروج از آن در الگوهای ادامه دهنده در بورس چه موقع است؟

دهند. پس باید صبر کنیم تا به پایان برسند و تایید شوند. به ی روند میاین الگوها نشان از ادامه
ی شکست الگو و خروج از آن و ی الگو اقدامی انجام دهیم. با مشاهدهد در میانههمین خاطر نبای

 .توان اقدام مناسب را انجام دادبا توجه به جهتی که سهم در پیش گرفته است می

 آیا امکان دارد الگوهای ادامه دهنده شکست بخورند؟

جای ادامه دادن روند قبلی، بله. مثال ممکن است الگویی مثل مثلث، در جهتی شکسته شود که به 
 .شود تا پایان الگو باید منتظر بمانیدروند معکوس شود. به همین دلیل تاکید می
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