
بسم الله الرحمنم الرحیمم

 نکات قابل توجه در الگوی تیک

 خدlم ددسستان عرض سلم دارم
یکی از lباحث زیبای تکنیکال در شناخم الگوها ..شناخم د بررسی الگوی تیک lیباشد که خواندن

 lطالب زیر هم در این lورد  خالی از لطف نیسم

زlانی که تعریف الگوی تیک را lیخواندم به ذهنم رسید که این الگو را به راحستی lیستوان از ردی چارت د
. شکل کندل هم پیدا کرد

اlا نکسته lهم ..توجه به حرکم د جزییات دردن این کندل هسم که lیستواند lانع خطای  تحلیل گر در ردند
دردد یا خردج پول گردد .زیرا همانطور که lیدانیم الگوی تیک  بیانگر دردد یا خردج پول از سهم lی باشد

.



 حرکم lیباشند .با توجه به۳برای  هر کدام از الگوهای تیک دد نوع کندل را lیستوان دید که در کل  دارای 
جزییات هر کندل د چگونگی تشکیل کندل lیستوان  به راحستی هر سه حرکم را تشخیص داده د  دردد د

. خردج پول را فهمید
به نظر بنده ...هر جفم کندل های زیر دارای سه جور حرکم هسستند که فقط دد نوع از حرکستها بیانگر

حرکم داقعی الگو سم د یک حرکم آن تقریبا بر خلا انستظاری اسم که lا از الگو داریم . سعی دارم
. که lفلل به این lطلب بپردازم

۱-

الگوی تیک صعودی

شکل ادل از کندل صعودی الگوی تیک ) حرکم ادل  کندل در برسی الگوی تیک (

این شکل از کندل صعودی الگوی تیک بیانگر حرکم داضح د lورد انستظار lا از الگوی تیک صعودی اسم .
چه اینکه قیمم از نقطه lشخلی باز شده د سپس به سمم پایین حرکم کرده د بعد از آن ردند صعودی

.  گرفسته د از قیمم ادل خود هم فراتر رفسته د در قیمم بالتری از دد قیمم قبل بسسته شده



الگوی تیک صعودی کاlل داضح اسم

اlا شکل ددم از کندل صعودی الگوی تیک

در نگاه ادل الگوی تیک را به راحستی lیستوان ردی کندل دید . این حرکم نیز همان حرکم lورد انستظار lا
از الگوی

تیک هسم که lیستواند بیانگر دردد پول به سهم باشد 



اlا در داقع این حرکم  تنها حرکم این کندل نیسم . شددی بالی کندل احستمال  دد نوع حرکم  در این
. کندل را  lیدهد

.دد نوع  حرکم این کندل را ببینید

حرکم ادل

این حرکم از اعستبار کندل صعودی الگوی تیک کم lیکند زیرا که در آخر بازار شاهد فشار فردش د کاهش
قیمم هسستیم .گرچه شکل کلی کندل هنوز صعودی اسم . د حستی lمکن اسم حرکم اخر بازار در ردز

.بعد اداlه داشسته باشد

نکسته : اگر در یک کندل صعودی که شددی بال د پایین دارد ..چنانچه ادل شددی پایین د سپس شددی بال
. بوجود آlده باشد  اعستبار این کندل صعودی ضعیف خواهد بود

اlا اگر حرکم د تشکیل  کندل صعودی تیک طبق شکل زیر باشد  lا کندلی قوی د lعستبر برای صعود
داریم



چنانچه lلحظه lیشود قیمم در ابستدا به سمم بال حرکم کرده  د بعد قیمستهای پایین را لمس کرده د
lجددا lسیر صعودی در پیش گرفسته . حرکم آخر کندل... نشان از قدرت خرید د ردند صعود سهم دارد

که lمکن اسم فردا هم این lسیر صعودی اداlه داشسته باشد

نکسته : اگر در یک کندل صعودی که شددی بال د پایین دارد ..چنانچه ادل شددی بال د سپس شددی پایین
. بوجود اlده باشد  اعستبار این کندل صعودی بیشستر د قویستر خواهد بود

پس بهستر اسم که ؛

 دقیقه برسی کنیم که آیا۵ دقیقه یا ۱۵با دیدن این نوع کندل ..حرکم سهم را در تایم فریمهای پایین lثل 
در ابستدا شددی بال بوجود آlده یا شددی پایین . زlان بوجود اlدن شدد در این کندل ها اعستبار lخستلفی به

. کندل د ردند سهم lیدهد

الگوی تیک نزدلی -۲

شکل ادل از کندل صعودی الگوی تیک ) حرکم ادل  کندل در برسی الگوی تیک (

این شکل از کندل نزدلی الگوی تیک بیانگر حرکم داضح د lورد انستظار lا از الگوی تیک نزدلی اسم .
چه اینکه قیمم از نقطه lشخلی باز شده د سپس به سمم بال حرکم کرده د بعد از آ ردند نزدلی

.  گرفسته د از قیمم ادل خود هم فراتر رفسته د در قیمم پایینستری از دد قیمم قبل بسسته شده



الگوی تیک نزدلی کاlل داضح اسم

اlا شکل ددم از کندل نزدلی الگوی تیک

در نگاه ادل الگوی تیک نزدلی  را به راحستی lیستوان ردی کندل دید . این حرکم نیز همان حرکم lورد
انستظار lا از الگوی

تیک هسم که lیستواند بیانگر خردج  پول از سهم باشد 



با این که طبق تعریف الگوی تیک نزدلی ..قیمم آخر این کندل از قیمم ادل د از بیشسترین قیمم ..کمستر
اسم اlا lطمئنا این حرکم کاlل این کندل نیسم. د  شددی پایین  کندل احستمال حرکم ددم این کندل

. را نیز lیدهد

.دد نوع  حرکم این کندل را ببینید

حرکم ادل

این حرکم از اعستبار کندل نزدلی الگوی تیک کم lیکند زیرا که در آخر بازار شاهد فشار خرید د افزایش
. قیمم هسستیم .گرچه شکل کلی کندل هنوز نزدلی اسم

نکسته : اگر در یک کندل نزدلی که شددی بال د پایین دارد ..چنانچه ادل شددی بال د سپس شددی پایین
. بوجود آlده باشد  اعستبار این کندل نزدلی ضعیف خواهد بود



اlا اگر حرکم د تشکیل  کندل نزدلیی تیک طبق شکل زیر باشد  lا کندلی قوی د lعستبر برای نزدل
داریم

چنانچه lلحظه lیشود قیمم در ابستدا به سمم پایین  حرکم کرده  د بعد قیمستهای بال را لمس کرده د
lجددا lسیر نزدلی در پیش گرفسته . حرکم آخر کندل... نشان از قدرت فردشنده د ردند نزدلی سهم

دارد که lمکن اسم فردا هم این lسیر نزدلی اداlه داشسته باشد

نکسته : اگر در یک کندل نزدلی که شددی بال د پایین دارد ..چنانچه ادل شددی پایین د سپس شددی بال
. بوجود اlده باشد  اعستبار این کندل نزدلی بیشستر د قویستر خواهد بود

پس بهستر اسم که ؛

 دقیقه برسی کنیم که۵ دقیقه یا ۱۵با دیدن این نوع کندل باید حرکم سهم را در تایم فریمهای پایین lثل 
آیا در ابستدا شددی بال بوجود آlده یا شددی پایین . زlان بوجود اlدن شدد در این کندل ها اعستبار lخستلفی

. به کندل د ردند سهم lیدهد

: حرکستهای  کندل الگوی تیک به صورت خلصه

کندلهای  تیک صعودی



                      

کندلهای تیک نزدلی

                                              

در پناه خدادند lستعال lوفق باشید

حمیرا


