
 انواع نمودار در فارکس و نحوه خواندن آنها

 

شما را با انواع نمودار در فارکس آشنا  قصد داریم فارکس آموزش مقاالتدر این مقاله از 

ی مطالعه نحوه حرکت یک جفت ارزی، به روشی نیاز است تا بتوانیم رفتار حال کنیم. برا

و گذشته قیمت آن را بررسی کنیم. نمودار ها برای چنین کاری ساخته شدند. در این 

 .مقاله با انواع نمودار فارکس و نحوه تفسیر آن آشنا می شویم

 

ین ابزاری است که هر معامله ، نخستیک نمودار یا تخصصی تر بگوییم، یک نمودار قیمتی

 .گری که از تحلیل تکنیکال استفاده می کند نیاز به یادگیری آن دارد

یک نمودار در واقع نمایش تصویری قیمت یک جفت ارزی در یک بازه زمانی مشخص 

 .است
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 4دقیقه، یا  5دوره معامالتی )چه بازه  نمودار در واقع عملکرد معامالتی را که طی یک

 .، به تصویر می کشدو یا روزانه و هفتگی( رخ می دهد ،ساعته

، ا جفت ارز( در طول یک دوره زمانیه از داده های قیمتی برای هر دارایی مالی )یبا استفاد

 .می توان نمودار تحلیلی ساخت

، بنابراین کار ما به عنوان معامله ک سری اتفاقات عمدتاً تصادفی استتغییرات قیمت ی

می  گر مدیریت ریسک و ارزیابی احتماالت است و در اینجاست که نمودارها به کار ما

 .آیند

زمان را  ، زیرا درک و نمایش نحوه حرکات قیمتی در طولودارها کاربر پسند هستندنم

 .، بعبارتی چیزی است که بصورت بصری بخوبی در می آیدبسیار آسان تر می سازند

، الگوها و روند های یک جفت ارز به راحتی قابل با استفاده از نمودار، حرکات قیمتی

 .هستندشناسایی و تحلیل 
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محور ) x محور عمودی( مقیاس قیمت را نشان می دهد و محور) y ، محوردر نمودار

 .افقی( مقیاس زمانی را نشان می دهد

 .از چپ به راست ترسیم می گردند x قیمت ها روی محور

 .آخرین قیمت در انتهای سمت راست نمودار ترسیم می شود

 

 !جالب است بدانید در زمان های قدیم، نمودارها با دست ترسیم می شدند

خوشبختانه به خاطر ما ، بیل گیتس و استیو جابز متولد شدند و رایانه ها را به عموم ارائه 

 .کردند، تا نمودارها امروزه به طرز شگفت انگیزی توسط نرم افزار ترسیم شوند

  

 چیست؟ دهنده نشان قیمت نمودار

 .نمودار قیمت تغییرات عرضه و تقاضا را به تصویر می کشد
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ر معامله خرید و فروش آن جفت ارز یا کاال را در هر لحظه با هم جمع می ، هیک نمودار

 .کند

نمودار شامل تمامی اخبار منتشر شده و همچنین انتظارات فعلی معامله گران از اخبار 

 .آینده است

وقتی زمان آینده فرا می رسد و واقعیت با این انتظارات متفاوت است، قیمت ها دوباره 

 .تغییر می کنند

است و با این اطالعات جدید، معامله گران  "خبرهای منتشر شده"اکنون  "اخبار آینده"

 .انتظارات خود را بر اساس اخبار آینده تنظیم می کنند. و این چرخه تکرار می شود

، چه انسان باشند و چه ربات یلیون ها شرکت کننده در بازار رانمودارها تمامی فعالیت م

 .با هم ترکیب می کند

، با دخالت ارزی از سوی یک بانک مرکزیین که آیا معامله با اقدامات یک صادرکننده ، ا

تریدرهای  استفاده از هوش مصنوعی یک صندوق انجام شده باشد یا معامالت اختیاری

، یک نمودار تمام این اطالعات را با هم و در یک قالب تصویری خرد باشد فرقی نمی کند

 .گران بتوانند براحتی به تحلیل و مطالعه آنها بپردازند ترکیب می کند تا معامله

 .اینها نشان دهنده ارزش باالی نمودارها در فارکس هستند

  

 قیمت نمودارهای انواع

 :بیایید نگاهی به سه نوع از محبوب ترین نمودار های قیمتی اندازیم
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 نمودار خطی .1

 نمودار میله ای .2

 نمودار شمعی ژاپنی .3

  

حال ، ما هر یک از این نمودارهای فارکس را برای شما توضیح خواهیم داد و به شما می 

 .گوییم که چه چیزهایی باید درباره هر یک از آنها بدانید

  

 خطی نمودار

، از قیمت بسته شدن به قیمت بسته شدن بعدی یک خط رسم یک نمودار خطی ساده

 .کندمی 

، می توانیم حرکت کلی قیمت یک جفت ارز را در وقتی خط ها به هم وصل می شوند

 .طول یک بازه زمانی ببینیم
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درک نمودار خطی ساده است، اما نمودار خطی ممکن است جزئیات زیادی در مورد رفتار 

 .قیمت در داخل آن بازه زمانی به معامله گر ارائه ندهد

بسته شد.  X نید این است که قیمت در پایان بازه در نقطهتنها چیزی که می دا

 .کوچکترین سرنخی از سایر اتفاقات رخ داده نخواهید داشت

اما نمودار خطی به معامله گر کمک می کند تا بتواند روندها را راحت تر مشاهده کرده و 

 .قایسه کندبصورت تصویری قیمت بسته شدن را از یک بازه زمانی به بازه دیگر بتواند م

 قیمت حرکات از "کلی تصویر" یک به رسیدن برای معموالً نمودار نوع این

 .شود می استفاده

 .، که در واقع همان شیب خط استچنین روندها را بهتر نشان می دهدنمودار خطی هم

، کف نوسان یا سقف ته شدن را مهم تر از سطح باز شدنبرخی از معامله گران سطح بس

ی دانند. آنها فقط به قیمت بسته شدن توجه می کنند و نوسانات قیمتی نوسان قیمت م

 .در یک جلسه معامالتی نادیده گرفته می شوند

 :آورده شده است  EUR / USD در اینجا مثالی از نمودار خطی
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 ای میله نمودار

نمودار میله ای کمی پیچیده تر است. این نمودار قیمت باز شدن و بسته شدن و همچنین 

 .سقف و کف قیمتی را نشان می دهد

قیمت هر بازه زمانی را نمودار میله ای به تریدر کمک می کند تا بتواند محدوده نوسان 

 .ببیند
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 .میله ها ممکن است میله به میله بزرگ یا کوچک شوند

، امله شده برای آن بازه زمانی استکف میله عمودی نشان دهنده پایین ترین قیمت مع

 .و سقف میله بیشترین قیمت پرداخت شده را نشان می دهد

 .به صورت کلی نشان می دهدخود میله عمودی دامنه معامالت آن جفت ارز را 

، ی شوند. با کم شدن نوسانات قیمتی، میله ها بزرگتر مبا بیشتر شدن نوسانات قیمتی

 .میله ها نیز کوچکتر می شوند

نوسان در اندازه میله به دلیل نحوه ساخته شدن هر میله است. ارتفاع عمودی میله نشان 

 .له استدهنده بازه بین سقف قیمت و کف قیمت دوره آن می
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میله قیمتی همچنین قیمت های باز شدن و بسته شدن آن بازه زمانی را با خطوط افقی 

 .متصل ثبت می کند

زایده افقی در سمت چپ میله قیمت باز شدن و زایده افقی در سمت راست قیمت بسته 

 .شدن است

 :آورده شده است EUR / USD در اینجا مثالی از نمودار میله ای برای

 

 نمودار روی داده قطعه یک  "میله"، در درسها، منظور ما از کلمه توجه داشته باشید

 .است

وز و ساعت، یک ر 1هر میله یک بازه از زمان است که بسته به انتخاب شما ممکن است 

 .یا یک هفته باشد

 .در موقع استفاده از نمودار ها به بازه زمانی آن نمودار دقت داشته باشید
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 چیست؟ OHLC نمودار

،  Open نیز نامیده می شوند زیرا نشانگر "OHLC" نمودارهای میله ای نمودارهای

High  ،Low  و Close برای آن جفت ارزی است. 

تفاوت عمده بین نمودار خطی و میله ای این است که نمودار میله ای می تواند نوسانات 

 .را نیز نشان دهد

 :در اینجا مثالی از میله قیمت مجدد ارائه می شود

 

  

OPEN  :دهنده قیمت باز شدن است خط افقی کوچک در سمت چپ و نشان. 
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High  :سقف خط عمودی معرف باالترین قیمت بازه زمانی است. 

LOW  :کف خط عمودی کمترین قیمت دوره زمانی را مشخص می کند. 

CLOSE  :دهنده قیمت بسته شدن است خط افقی کوچک در سمت راست میله نشان. 

  

 ژاپنی شمعی نمودارهای

 .نمودار شمعی ژاپنی نوعی دیگر از نمودار میله ای است

نمودارهای شمعی ژاپنی همان اطالعات قیمتی نمودار میله ای را نشان می دهند اما در 

 .قالبی زیبا تر و گرافیکی تر

بلکه  ،ت دارند زیرا نه تنها زیباتر استبسیاری از معامله گران این نوع نمودار را دوس

 .خوانش آن نیز آسان تر است
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از یک  میله های شمعی ژاپنی همچنان نشان دهنده دامنه باال به دامنه پایین با استفاده

 .خط عمودی هستند

، بدنه در وسط، نشان دهنده محدوده بین قیمت باز ، در نمودار شمعی ژاپنیاین حال با

 .شدن و بسته شدن است

و استفاده از رنگ های مختلف باعث می شوند تا  "بدنه"کندل ها )شمع ها( با نمایش 

 .حس بهتری از صعودی یا نزولی بودن بازار داشته باشیم

، جفت ارز کمتر از بدنه در وسط پر شود یا رنگی شود م رسم اینگونه بوده که اگراز قدی

 .قیمتی که باز شده بسته شده است

، باالی ما "پر شده"سیاه است. برای بدنه های  "رنگی که با آن پر شده"، در مثال زیر

 .بدنه قیمت باز شدن و پایین بدنه قیمت بسته شدن است

یا توخالی یا  "سفید"، بدنه در وسط االتر از قیمت باز شدن باشداگر قیمت بسته شدن ب

 .پر نشده خواهد بود
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 ترند داشتنی دست رنگی شمعی نمودارهای

، ما دوست نداریم از کندل های سیاه و سفید سنتی استفاده کنیم. چراکه چندان در اینجا

 .جذاب نیستند

، احساس می کنیم ها می کنیمو از آنجا که ما وقت زیادی را صرف نگاه کردن به نمودار

 .نگاه کردن به نمودار رنگی آسان تر است

، پس چرا این کندل از یک تلویزیون سیاه و سفید است یک تلویزیون رنگی بسیار بهتر

 ها کمی رنگ و رو نداشته باشند؟

ما رنگ سبز را جایگزین رنگ سفید و قرمز را جایگزین رنگ سیاه کردیم. این بدان 

 .، کندل سبز استباالتر از قیمت باز شده بسته شوداگر قیمت معناست که 
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 .، کندل قرمز می شودشودیین تر از قیمت باز شدن بسته اگر قیمت پا

، خواهید دید که چگونه استفاده از کندل های سبز و قرمز به شما کمک در دروس بعدی

د صعودی / نزولی و نقاط می کند چیزهای روی نمودار را بسیار سریعتر ببینید ، مانند رون

 .برگشت احتمالی

، فقط به یاد داشته باشید که در نمودارهای فارکس، ما از کندل های قرمز و سبز اکنون

به جای سیاه و سفید استفاده کرده ایم و از این به بعد نیز از این رنگ ها استفاده خواهیم 

 .کرد

 !دارید دوست که دانیم می کندل های زیر را ببینید! 

 

 آورده شده است. زیبا نیست؟ EUR / USD در اینجا مثالی از نمودار شمعی ژاپنی برای
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صرفاً یک کمک بصری است زیرا اطالعات دقیقاً مشابه نمودار  هدف از نمودار شمعی ژاپنی

 .میله ای را در خود دارد

  

  ژاپنی شمعی نمودار مزایای

  کندل ها به راحتی قابل تفسیر هستند و نقطه خوبی است تا مبتدیان شروع به بررسی

 .و مطالعه نمودار فارکس کنند

  استفاده از نمودار شمعی ژاپنی آسان است. چشمان شما تقریباً بالفاصله اطالعات

، تحقیقات نشان می دهد که تصاویر به ر میله ها را می گیرند. به عالوهموجود د

، بنابراین ممکن است به معامله نیز کمک فزایش دقت در مطالعه کمک می کنندا

 !کند

  دارند که به شما  "شوتینگ استار"جالبی مثل کندل ها و الگوهای کندلی نام های

 .در یادآوری الگوها کمک می کنند
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  روند از برگشت –کندل ها در شناسایی نقاط برگشت بازار بخوبی عمل می کنند 

 خواهیم بیشتر باره این در بعداً. صعودی روند به نزولی روند از یا نزولی به صعودی

 .گفت

  

 .الزاماً یکی بهتر از دیگری نیست نمودارها انواع مختلفی دارند و

داده ها ممکن است برای ساخته شدن نمودار یکسان باشند اما نحوه ارائه و تفسیر داده 

 .ها متفاوت است

هر نمودار مزایا و معایب خاص خود را دارد. برای تحلیل تکنیکال می توانید هر نوع که 

ان استفاده کنید. همه چیز به دوست دارید را انتخاب کنید یا از چندین نمودار همزم

 .سلیقه شخصی شما بستگی دارد

اکنون که می دانید چرا کندل ها بسیار جذاب هستند. وقت آن است که به شما بگوییم 

که در بیشتر جاها )اگر نگوییم همه جا( در این سایت از نمودارهای شمعی ژاپنی استفاده 

 .کرده ایم

  

 نمودار انواع بندی جمع

ای قیمتی مختلفی وجود دارد که معامله گران می توانند برای تحلیل بازار نمودار ه

 .فارکس از آنها استفاده کنند

 .، کار را پیچیده نکنیددر خواندن نمودارهای قیمتی
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، به دنبال وزن صحیح و کافی از اطالعات در سالیق نموداری خود را پیدا کردیدهمینکه 

خوبی در زمینه معامالت بگیرید. بعبارتی اطالعات بیش  نمودار باشید تا بتوانید تصمیمات

 .از حد نباشد که مغز شما هنگ کند و نتوانید هیچ تصمیمی بگیرید

یافتن ترکیب مناسب برای هر تریدر متفاوت است. بنابراین مهم است که پیش از شروع 

استفاده از نماگر های تکنیکال )که بعداً به آنها خواهیم پرداخت( ، با اصول مقدماتی آشنا 

 .شوید

 

 فارکس در نمودار انواع

 

https://tinyurl.com/ueum4spm 
 

https://b2n.ir/q35436 

 

https://bit.ly/3uCGqwz 
 

https://irtrader.net/

https://irtrader.net/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d9%86%d9%85%d9%88%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%81%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%b3/
https://tinyurl.com/ueum4spm
https://b2n.ir/q35436
https://bit.ly/3uCGqwz

