
 

 

                       

استراتژی پرایس اکشن و انواع الگوهای مورداستفاده 
 ها تا الگوهای نموداریدر آن؛ از کندل

روند و شان میها به سراغ اندیکاتورهایآید تکنیکالیستمعموال تا اسم تحلیل می

های مالی و سایر فاکتورهای اساسی. کنند به بررسی صورتگران بنیادی شروع میتحلیل

گیرند. روشی که با تکیه بر تحرکات قیمتی ا روشی متفاوت را پیش میای دیگر امعده

بینی کند؛ یعنی پرایس اکشن. آموزش استراتژی پرایس تواند رفتار دارایی را پیشمی

گران بسیاری به اکشن و یادگیری انواع الگوهای آن از جمله مسائل مهمی است که تحلیل

به این امر اختصاص پیدا کرده  اخبار بورس له ازروند. به همین خاطر این مقاسراغ آن می

است تا اگر شما هم دنبال یادگیری سبک های پرایس اکشن هستید، بتوانید به آنچه 

 .خواهید دست پیدا کنیدمی

 

 

 

 

 

 گذاری و استفاده از آن با ذکر منبع مانعی ندارد.است. اشتراک( https://akhbarbourse.com)  اخبار بورساین مقاله آموزشی کاری از گروه تولید محتوای 

 

 

 

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


 
 

  

                       

 

 فهرست مطالب
 1 ...................................................................................................... ست؟یچ اکشن سیپرا

 1 ..................................................... اکشن سیپرا یاستراتژ یریادگی یبرا الزم مقدمات

 2 ......................................................................... اکشن سیپرا یالگوها نیترمهم آموزش

 2 ...................................................................................... (Inside Bar) دبارینسایا یالگو

 4................................................................................... (Outside Bar) دباریاوتسا یالگو

 6 ................................................................................................................ بار نیپ یالگو

 Exhaustion Bar ...................................................................................................9 یالگو

 Reversal Bar .....................................................................................................10 یالگو

 12 ............................................................................................. دوقلو کف و سقف یالگو

 14 .......................................................................................................... کنج ای گُوه یالگو

 16 ....................................................کانال و روند خط با اکشن سیپرا یمعامالت یاستراتژ

 16 ....................................................................................................................... یبند جمع

 17 ................................................................................ کوتاه یها پاسخ با متداول سواالت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 
 

ها تا الگوهای نموداریاستراتژی پرایس اکشن و انواع الگوهای مورداستفاده در آن؛ از کندل 1  

 

 پرایس اکشن چیست؟
بهتر است توضیحی کوتاه در مورد آن  اکشن پرایس یپیش از شروع آموزش استراتژی ها و الگوها

گران به کمک بررسی رفتار ارائه کنیم. پرایس اکشن یا همان تحرکات قیمتی، روشی است که معامله
س آن معامله کنند. به طور کلی این روش از آن جهت توانند به نتایجی برسند و بر اساقیمت می

شود. هدف مشهور است که بدون ابزارهای متعدد تحلیلی نظیر اندیکاتورها و اسیالتورها انجام می
ها را حذف کنیم و به از اجرای استراتژی های مختلف پرایس اکشن این است که بتوانیم پیچیدگی

 .تر اقدام به معامله کنیمشکلی ساده
 نمودارهای ترین الگوها و استراتژی های پرایس اکشن، بیش از همه بااما در بیان مهم

توانند در یک نگاه اطالعات زیادی را در های ژاپنی معروف که میسروکار داریم. همان کندل شمعی
 الگوهای را هم داریم که در هر دو نوع نموداری الگوهای بدهند. به جز آن، اختیارمان قرار

توانند در پرایس اکشن به ما کمک کنند. با همین مقدمه این می دهنده ادامه الگوهای یا بازگشتی
 .دهیمموزش میها را آکنیم و روش معامله با آنها را با هم بررسی میاستراتژی

 مقدمات الزم برای یادگیری استراتژی پرایس اکشن
خواهید استراتژی های پرایس اکشن را آموزش ببینید، با برخی از اصطالحات معموال هنگامی که می

 .ها را با هم بررسی کنیمسروکار خواهیم داشت. پس بهتر است اول به شکلی خالصه آن

 ای در این کند یا اینکه وقفهحرکتی است که طی آن سهم اقدام به اصالح روند فعلی می :پولبک
نسبت به برگشت روند یا شکست گستردگی کمتری دارد و از این رو  پولبک .شودروند ایجاد می

 .اش برگرددرود قیمت مجددا به کانال اصلیر میپس از اتمام پولبک، انتظا
 همان نوسان است که در روندهای صعودی منجر به تشکیل سقف باالتر و در روندهای  :سوئینگ

هم  پایین نوسان و باال نوسان شود. از این دو با عناوینتر مینزولی منجر به تشکیل کف پایین
 .شودیاد می

 ی کوتاه طی چندین کندل های زیادی در یک دورهها و کفمعموال وقتی سقف :میکرو روند خط
 .شوند، شاهد تشکیل خط روند میکرو خواهیم بودتشکیل می

 ای ها با هم برابر است. یعنی بدنههایی که قیمت بازشدن و قیمت پایانی آنکندل :اصالحی شمع
شمع فقط در یک سقف  بسیار کوچک دارد که این مسئله نشان از عدم تغییر دارد. بازار در این

 .و کف محدود نوسان داشته است
 توانند صعودی، نزولی، در جهت یا مخالف روند باشند. انواع های روندی میشمع :روندی شمع

 .ها قابل تشخیص هستندشمع روندی با توجه به نقاط بسته شدن و باز شدن کندل
ود دارند که پیش از آموزش وج… های دوجی و البته اصطالحات دیگری مثل انواع گپ، کندل

 .ها آشنا شوید تا بهتر بتوانید رفتار قیمت را درک کنیداستراتژی های پرایس اکشن باید با آن
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 ترین الگوهای پرایس اکشنآموزش مهم
رسیم به اصل مطلب یعنی آموزش الگوهای کاربردی در استراتژی پرایس اکشن. برای این و اما می

ترین الگوهایی که در این بخش با رویم. مهممعی یا کندل استیک میکار به سراغ نمودارهای ش
 :ها هستندها سروکار داریم اینآن

 اینسایدبار 
 اوتسایدبار 
 پین بار 
 Exhaustion Bar 
 Reversal Bar 
 سقف و کف دوقلو 
 گُوه یا کنج 

 (Inside Bar) الگوی اینسایدبار
این الگو از جمله الگوهای دوکندلی است. یعنی برای تشکیل حتما به دو کندل نیاز داریم. اینساید 

تر است گیرد. یعنی سقف آن از سقف شمع قبلی پایینبار در دامنه باال و پایین کندل قبلی قرار می
گیرد که ای میو کف آن هم باالتر از کف کندل قبلی است. پس این کندل، در دل کندل قبل از خود ج

اند. در این الگو شمع قبلی شمع مادر به همین خاطر آن را اینساید بار یا همان شمع درونی نامیده
 .شودنامیده می
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حرکت  شود و بعد از آن هم سهم دوبارهمند ظاهر میاین الگو معموال پس از یک روند قدرت
کند. گاهی اوقات وقتی که قیمت در محدوده حمایت یا مقاومت شروع به اش را آغاز میبعدی

 .دهدحرکت کند و این الگو ایجاد شود، سیگنالی است که از برگشت روند خبر می

 استراتژی معامله با الگوی اینسایدبار

ت روند معامله کنیم. اگر در جهت توانیم هر در جهت روند و هم در خالف جهالگوی اینسایدبار را می
شود. یعنی زمانی که روند صعودی یاد می« شکست پرایس اکشن»روند معامله کنیم، از آن با عنوان 

ی این الگو در چنین با مشاهدهتوانید سیگنال خرید بگیرید. همافتد میاست و این الگو اتفاق می
 .برای فروش دارایی بگیرید جهت با روندتوانید سیگنالی همروند نزولی هم می

شود که در معامله در خالف جهت روند، الگو معموال در سطوح معتبر حمایت و مقاومت تشکیل می
نشان از الگوی برگشتی دارد. معموال سفارش خرید یا فروش را در کف یا سقف شمع مادر قرار 

شود. در این وش هم انجام میکه قیمت این کف یا سقف را بشکند، خرید یا فردهند. بعد از اینمی
کلیدی نیاز داریم. فرض کنید روندمان نزولی است و  حمایت و مقاومت روش معموال به سطوح

توان کیل اینسایدبار در این نقطه میی تششویم. با مشاهدهداریم به سطح حمایت اصلی نزدیک می
شود در از احتمال برگشت روند و حرکت به سمت باال مطلع شود. برعکس این قضیه را هم می

 .سطوح مقاومت و روندهای صعودی مشاهده کرد
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 (Outside Bar) الگوی اوتسایدبار

و  معامالت حجم شگر افزایی این الگو، نشاناین الگو کامال برعکس اینسایدبار است. مشاهده
اش بلندتر است و به طور کامل آن را نوسانات است. در اوتسایدبار کندلی داریم که از شمع قبلی

دهد. پس بیشترین قیمت این کندل از شمع قبلی بیشتر است و کمترین قیمت آن هم پوشش می
ل شود. با تشکیاز کندل قبلی کمتر است. به همین خاطر است که از آن با نام شمع بیرونی یاد می

توان فهمید کدام یک پیروز فهمیم رقابت میان خریداران و فروشندگان زیاد است و نمیاین الگو می
ی برگشت تواند به منزلهمیدان خواهند بود. تشکیل این الگو در نواحی حمایت یا مقاومت می

 ا آن کمی تفاوتشود؛ هرچند بنیز شناخته می پوشا یا اینگالفینگ باشد. توجه کنید که این الگو با نام
 .دارد

 

 معامله با اوتسایدبار

کنند که معموال بالفاصله پس از تشکیل الگو وارد معامله نشوید. مثل بزرگان بازار توصیه می
توانیم این الگوی پرایس اکشن را هم در جهت روند و هم خالف آن معامله کنیم. اینسایدبار می

ده بینید که یک اوتسایدبار نزولی در سقف قیمت یا همان مقاومت تشکیل شمثال در تصویر زیر می
 .شوداست که پس از آن روند تغییر کرده است. این یک معامله برخالف روند محسوب می
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به طور کلی اول از همه باید تشخیص بدهید که روند فعلی سهم چیست. پس از آن هم الزم است 
که بررسی کنید و ببینید که آیا کندل اوتسایدبار در سطوح حمایت یا مقاومت ظاهر شده است یا 

 .ی اعتبار بیشتر استنه. چرا که اگر در این سطوح باشد، به منزله

 .دهدای از این مسئله را نشان میشود معامله کرد. تصویر زیر نمونهاین الگو را در جهت روند هم می
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استفاده است. زمانی که شاهد شکسته شدن سقف یا این استراتژی معموال در هنگام پولبک قابل 
 .توانیم وارد معامله شویمکف این کندل در جهت روند باشیم، می

 الگوی پین بار
تواند به صورت صعودی یا نزولی در نمودار ظاهر شود. و از برگشت روند خبر این الگو هم می

 .دهدمی
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ی آن نسبت به سایه ی بلندی در قسمت باالی بدنه دارد و بدنهدر نوع نزولی، شمعی داریم که سایه
ی پین بار نشان از دهد. به بیان دیگر، سایهی برگشتی را نشان میناحیهتر است. این سایه کوچک

شان را در جهتی مخالف ادامه بدهند. در پین بار صعودی ها تمایل دارند حرکتآن دارد که قیمت
طور که در تصویر هم شود. همانزنیم در زیر کندل تشکیل میی بلندی که از آن حرف میسایه

تواند قرمز یا سبز باشد. این الگوها همان الگوهای چکش و ستاره ل میمشخص است، رنگ کند
 .ثاقب )شوتینگ استار( هستند

 معامله با پین بار

توانید هم در جهت روند و هم خالف آن معامله کنید. منتهی حتما باید برای معامله با این الگو می
قبل از بسته شدن تغییر حالت دهد  اجازه بدهید تا الگو تکمیل شود. چرا کمه ممکن است کندل تا

 .و از شکل پین بار خارج شود

ی ترین استراتژی های معامله با پین بار در پرایس اکشن شامل چند مرحله است. مرحلهیکی از مهم
اول این است که صبر کنید تا الگو تشکیل شود و تشخیص بدهید که از نوع صعودی است یا نزولی. 

ی سهم مراجعه کنید و ببینید چه دلیلی باعث تشکیل الگوی پین ه گذشتهی بعدی باید بدر مرحله
های باالتر مراجعه کنید )مثال یک بار شده است. معموال برای انجام این کار بهتر است به تایم فریم

ی سهم اتفاق تواند سطوح حمایت و مقاومتی باشد که در گذشتهساعته(. یکی از این دالیل می
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تواند با واکنش پین بار به سطح حمایت تغییر تر اتفاق افتاده است میاومتی که پیشاند. مقافتاده

 .رسد که وارد معامله شویدکند. بعد از اینکه توانستید دلیل تشکیل این الگو را بفهمید، زمان آن می

همیشه به  های بسیاری برای معامله با پین بار وجود دارد. اما این را بدانید که این الگوالبته روش
معنای سیگنالی برای معکوس شدن روند نیست. دو تصویر زیر به خوبی این مسئله را نشان 

 .دهندمی

 

در این تصویر، قیمت سطح پایینی پین بار را تست کرده و پس از عدم موفقیت در شکست این 
بینیم که قیمت نسبت به این سطح واکنش نشان سطح، روند تغییر کرده است. اما در تصویر زیر می

ی روند نزولی شده است. معامله با الگوهای پرایس اکشن، نه فقط نیازمند هداده و موجب ادام
 .دقت است؛ بلکه به تجربه هم نیاز دارد
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 Exhaustion Bar الگوی
توانیم حرکات میان خریداران و فروشندگان را مشاهده کنیم. وقتی گروهی از در این الگو می

شوند و در این نقطه گروه گیرند، بعد از مدتی خسته میگران در بازار کنترل را به دست میمعامله
 شوند و برعکس.شوند. پس اگر خریداران خسته شوند فروشندگان ظاهر میمقابل وارد عمل می

تواند شود و میدر پرایس اکشن همیشه آموزش داده می Exhaustion Bar این مسئله در قالب الگوی
 .گر کمک کند که از تصمیمات خریداران و فروشندگان مطلع شودبه معامله

 Exhaustion Bar معامله با الگوی

 .شودمشاهده می این الگو هم مثل سایر الگوهایی که تاکنون دیدیم، به دو شکل صعودی و نزولی
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لی بعد از آن کندل با قدرت زیادی در الگوی صعودی شاهد تشکیل یک کندل با گپ نزولی هستیم. و
شود. برای معامله با این دو الگو، سفارش های باالترین قیمتش بسته میکند و در نزدیکیرشد می

دهیم. به این خرید را در باالی الگوی صعودی و سفارش فروش را در پایین الگوی نزولی قرار می
 .کندل مذکور افزایش پیدا میمسئله توجه کنید که حجم معامالت در زمان تشکیل کند

 Reversal Bar الگوی
ترین الگوهای استراتژی پرایس اکشن، الگوی کندل معکوس است. در الگوی یکی دیگر از مهم

رود ولی در نهایت باالتر از آن سطح بسته کندل قبلی می Low ، قیمت به زیرReversal Bar صعودی
خواهد شد. در این الگو وقتی که بازار نزولی است، در زیر قیمت پایین کندل پیشین حمایت خوبی 

تواند افزایش قیمت را رقم بزند. این امر قدر قدرتمند است که میخورد. این حمایت آنبه چشم می
 .توان نخستین نشانه از احتمال حرکت بازگشتی صعودی دانسترا می
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اگر هم بازار صعودی باشد، به جای حمایت دیگر مقاومت داریم که در باالی بیشترین قیمت کندل 
قدر نزولی هستیم. این مقاومت هم آن Reversal Bar خورد. در این حالت شاهدقبلی به چشم می

دگان را به میدان باز کند. در این کندل ابتدا قدرت دارد که بتواند خریداران را کنار بزند و پای فروشن
 .شودتر از آن بسته میرود ولی در نهایت پایینکندل قبلی می High قیمت باالتر از

 معامله با کندل معکوس

توانیم سفارش فروش را در پایین نزولی ببینیم، می Reversal اگر روندمان نزولی باشد و یک کندل
 .این کندل تنظیم کنیم
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صعودی هستیم، باید سفارش  Reversal در شرایطی که روند صعودی است و شاهد تشکیل کندل
 .مند شویمتا از سود آن بهرهخرید را در باالی کندل قرار دهیم 

 الگوی سقف و کف دوقلو
ها سروکار داریم، سقف و کف دوقلوست. ترین الگوهایی که در پرایس اکشن با آنیکی دیگر از مهم

 .خورددر نمودارها به چشم می W و M این الگوها به دو شکل حروف
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هم  دوقلو سقف .شودمی گیرد که منجر به برگشت رونددر پایین روندهای نزولی شکل می دوقلو کف
شود. به منظور شود که باعث برگشت روند و کاهش قیمت سهم میدر باالی روند صعودی ایجاد می

 .از ترسیم خطوط و سطوح معتبر استفاده کنیمتشخیص بهتر این الگوها، بهتر است 
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 معامله با الگوی سقف و کف دوقلو

فرض کنید روند نزولی است و الگوی کف دوقلو در انتهای روند نزولی تشکیل شده است. باید یک 
ای که قیمت پس از تشکیل کف نخست به آن پولبک زده است ترسیم کنیم. خط مقاومت در نقطه

توانیم وارد معامله شویم و از رشد قیمت سهم در شکند، میه این خط میی الگو زمانی کبا ادامه
ادامه به سود برسیم. به این مسئله دقت کنید که حتما باید تا انتهای تشکیل الگو صبر کنید. وگرنه 

 .ممکن است مسیر را اشتباه تشخیص دهید و ضرر کنید

قلو هستیم، با شکست خط گردن در روندهای صعودی هم وقتی که شاهد تشکیل الگوی سقف دو
شود. افراد توانیم اقدام به فروش سهام کنیم. چون از آن نقطه به بعد احتمال ریزش بیشتر میمی

توانند پیش از رسیدن به این نقطه معامله را ببندند تا اگر در سود هستند با همان کار میمحافظه
توانند صبر کنند. چرا که این احتمال میپذیرتر هستند سود کم خارج شوند. اما کسانی که ریسک

اش ادامه بدهد. پس شناسایی چنان به روند صعودیوجود دارد که الگو تکمیل نشود و سهم هم
نقاط ورود و خروج در پرایس اکشن، به استراتژی و شخصیت معامالتی شما هم بستگی دارد. 

اقدام به ورود یا خروج از معامله کرد و  توانهرچند باز هم باید تاکید کرد که صرفا با یک الگو نمی
 .را هم در این میان مدنظر قرار داد… باید فاکتورهای دیگری نظیر حجم معامالت و 

 الگوی گُوه یا کنج
ترین الگوهای نموداری است یکی دیگر از انواع الگوهای پرایس اکشن که یکی از مهم گوه الگوی

توان استراتژی معامالتی بنا کرد. در این الگو شاهد دو خط روند هستیم است که بر اساس آن می
رسند. یعنی در روند صعودی سهم بین یک مقاومت و کنند و به هم میکه در یک جهت حرکت می

خورد کند. برعکس آن نیز در روندهای نزولی به چشم میبا شیب مثبت رو به باال حرکت میحمایت 
 .کندگرا با شیب منفی حرکت میکه سهم در بین دو خط هم
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 .بینید. کنج نزولی نیز برعکس همین الگوستدر تصویر باال الگوی کنج صعودی را می

 معامله با الگوی گوه در پرایس اکشن

در روندهای شود. این الگوها ممکن است هم الگوی گُوه به دو شکل افزایشی و کاهشی تشکیل می
توانند در نقش الگوی صعودی شکل بگیرند و هم در روندهای نزولی که بسته به این امر می

 .دهنده یا بازگشتی ظاهر شوندادامه

گوه افزایشی الگویی است که پس از آن شاهد کاهش قیمت خواهیم بود. پس اگر این الگو در 
ی دهای نزولی شاهد آن باشیم، به منزلهروندهای صعودی دیده شود بازگشتی است ولی اگر در رون

شود. پس ادامه حرکت نزولی است. به طور معکوس الگوی گوه کاهشی منجر به افزایش قیمت می
دهنده است و تشکیل آن در روند نزولی خبر از برگشت روند اگر در روند صعودی دیده شود ادامه

 .دهدمی

وقتی که الگو سطوح حمایت و مقاومت یا همان خط  توانیم با این الگو معامله کنیم؟اما چطور می
توان به ترین قسمت الگو را هم میتوان اقدام به ورود کرد. بزرگشکند، میروندهای اصلی را می

عنوان تارگت در نظر گرفت. مثال اگر یک گوه نزولی در روند صعودی داشته باشیم، انتظار داریم که 
و به رشد خود ادامه بدهد. پس یک سفارش روی خط روند قیمت بعد از تشکیل الگو به مسیر ر
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کنیم تا به محض شکستن این سطح، وارد سهم شویم. به این ترتیب نزولی باالی الگو تنظیم می

 .توانیم از حرکت صعودی محتمل بعدی به سود دست پیدا کنیممی

 استراتژی معامالتی پرایس اکشن با خط روند و کانال
توان به طرق دیگری هم معامالت پرایس اکشن را ه در باال به آن اشاره شد، میاما به جز مواردی ک

و خط روند  کانال ترین استراتژی های کاربری در پرایس اکشن، توجه بهانجام داد. یکی از مهم
ی برخورد چه در روند نزولی و دانیم که باید دست کم سه نقطهمی معتبر روند خط ترسیم است. در

تواند سیگنالی را برای ورود در جهت مخالف چه در روند صعودی داشته باشیم. شکست این خط می
 .صادر کند

گران با توجه به سقف و کف ها هم وضعیت به همین ترتیب است. یعنی بسیاری از تحلیلر کانالد
کنند. گونه مشخص میدهند و نقاط حمایت و مقاومت را نیز همینشان را انجام میکانال معامالت

ه از گران بسیاری هم هستند کهرچند در پرایس اکشن با اندیکاتورها سروکار نداریم، اما معامله
کنند تا پاسخی به مراتب بهتر و ترکیب استراتژی های پرایس اکشن و اندیکاتورها استفاده می

معتبرتر دریافت کنند. چرا که در صورت نداشتن دانش کافی، ممکن است در معامله با خط روند و 
 .های فیک را بخوریدکانال دچار اشتباهات فراوانی شوید و مدام فریب سیگنال

 جمع بندی
گران با توجه به رفتار قیمت و با در نظر پرایس اکشن به معنای حرکات قیمت است. یعنی معامله

کنند. پرایس اکشن استراتژی های معامالتی خاص خود ها اقدام به معامله میگرفتن وضعیت کندل
در هنگام شوند. را دارد. این استراتژی ها با توجه به الگوهای کندل استیک و پرایس اکشن پیاده می

آموزش پرایس اکشن باید مطمئن باشید که از قبل به این الگوها مسلط هستید و با مفاهیمی 
 .آشنایی کافی دارید… همچون پولبک، معکوس شدن روند، حمایت و مقاومت و 
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 سواالت متداول با پاسخ های کوتاه
 ؟چیست اکشن پرایس

 .ا توجه به تحرکات قیمتیسبک معامالتی بدون استفاده از اندیکاتورها و تنها ب

 ؟اندکدام اکشن پرایس الگوهای انواع

، اوتساید بار، Reversal Barپین بار،  اند از:ها عبارتترین آنهستند. اما مهم این الگوها متنوع
 .اینسایدر بار، الگوهای نموداری کنج، سقف و کف دوقلو

 ؟اندکدام اکشن پرایس با معامالتی های استراتژی

های کنید، ممکن است استراتژیی خودتان استفاده میبا توجه به اینکه از کدام الگوها برای معامله
 .ها را در باال شرح دادیممختلفی را پیاده کنید که برخی از آن

 ؟هستند معتبر اکشن پرایس الگوهای آیا

های نیست که تمام سیگنالشوند. اما این به آن معنا هاست که معامله میبله. این الگوها برای سال
 .شوند. پس حتما به حد سود و حد ضرر پایبند باشیدآن منجر به سود می
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