
 الگو های پایه شمع های ژاپنی: دوجی، فرفره، مارابوزو

 

 

سعی داریم الگوهای پایه شمع های ژاپنی را  فارکس آموزش در این مقاله از مقاالت

 بوزو، فرفره و دوجی چه شباهت های کلی با هم دارند؟بررسی کنیم. مارا

از شمع های ژاپنی هستند. این ها در الگوهای شمعی چند تایی  ها انواع پایهی اینهمه

 .که در آینده خواهید شناخت نیز استفاده می شوند

 .دازیمتر بینها و تأثیرشان در رابطه با عملکرد قیمت نگاهی دقیقبیایید به هرکدام از آن

 

   tops Spinning یا فرفره

ی اصلی کوتاه، فرفره نام ی باالیی و پایینی بلند و بدنهشمع های )کندل( ژاپنی با سایه

 .ی اصلی اهمیت چندانی ندارددارند. رنگ بدنه
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 .دهد، تردید میان خریداران و فروشندگان را نشان می Spinning Tops الگوی

 

ی تحرک کم از آغاز تا دهندهپر( نشان تو خالی باشد چهتو ی اصلی کوچک )چه بدنه

دهند که خریداران و فروشندگان در حال نبرد بوده اما ها نشان میپایان است و سایه

 .اندیک به برتری دست نیافتههیچ

ها به شکل گرچه این جلسه با تغییرات کمی آغازشده و به پایان رسیده اما قیمت

 .اندگیری باال و پایین رفتهچشم

ی این جلسه کنار نیافته و نتیجهیک از خریداران و فروشندگان به برتری دستهیچ

 .ایستادن طرفین بوده است

 اگر Spinning Tops روند صعودی شکل بگیرد، یعنی خریداران زیادی در حین یک

 .بازگشتی در خالف جهت روند شکل بگیرد باقی نمانده و امکان دارد

  اگر این حالت در حین روند نزولی شکل بگیرد یعنی فروشندگان زیادی باقی نمانده

 .و ممکن است بازگشتی در خالف جهت روند شکل بگیرد

  

  Marubozuیا مارابوزو
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تو را نفرین  Marubozu به نام»طور نیست؟ رسد، اینشبیه نوعی طلسم به نظر می

 .«کنممی

ای ها سایهخوشبختانه این کلمه چنین معنایی ندارد. این کلمه بدین معنی است که بدنه

 .ندارند

 .است« سر تراشیده»یا « سر کچل»در ژاپنی به معنی  Marubozu یکلمه

بنابراین کندل مارابوزو یک شمع کچل و یا شمع تراشیده شده است، یعنی این شمع 

 .ای نداردهیچ سایه و یا فتیله

ی شمع پر باشد یا خالی، نقطه سقف و کف کندل همان نقطه آغازین بسته به اینکه بدنه

 .یا پایانی آن هستند

 .کنیدی مختلف مارابوزو را در تصویر زیر مشاهده میدو گونه
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ای ندارد. قیمت آغازین مساوی است ی بلند سفید داشته و سایهمارابوزوی سفید یک بدنه

 وی است با بیشترین قیمتبا کمترین قیمت و قیمت پایانی مسا

یافته این بدین معنی است که شمع با کمترین قیمت آغازشده و با باالترین قیمت پایان

 .است

این شمع بسیار مرتبط با الگوهای گاوی )بازار صعودی( است زیرا خریداران در تمام طول 

عود ادامه جلسه کنترل اوضاع را در اختیار داشتند. این معموالً آغازی است برای یک ص

 .دار و یا برای بازگشتی از یک روند نزولی به صعودی

Marubozu  شده است. آغاز برابر است ی بلند سیاه بدون سایه تشکیلسیاه از یک بدنه

 .با قیمت سقف و پایان برابر است با قیمت کف

این بدین معنی است که شمع با بیشترین قیمت آغازشده و با کمترین قیمت به پایان 

 .ده استرسی

یک شمع کامالً خرسی )نزولی( است زیرا فروشندگان در تمام مدت کنترل اوضاع را این

در دست داشتند. این معموالً به معنی استمرار نزول و یا بازگشت از یک روند صعودی به 

 .نزولی است

 :و رنگ آن این نکات را موردتوجه قرار دهید Marubozu بسته به جایگاه

 

 دسفی مارابوزوی

 روند صعودی شکل بگیرد، امکان تداوم زیاد استاگر در انتهای یک. 

 روند نزولی شکل بگیرد، امکان بازگشت زیاد استاگر در انتهای یک. 
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 سیاه مارابوزوی

 روند نزولی شکل بگیرد، امکان تداوم زیاد استاگر در انتهای یک. 

 روند صعودی شکل بگیرد، امکان بازگشت زیاد استاگر در انتهای یک. 

  

  )Doji(دوجی کندل

شدت ها بهی آنکندل های دوجی قیمت آغازین و پایانی یکسانی دارند یا حداقل بدنه

 .ی بسیار کوچکی شبیه به یک خط نازک داشته باشدکوتاه است. یک دوجی باید بدنه

ا کشمکش برای انتخاب قلمرو بین خریداران و فروشندگان شمع های دوجی تردید و ی

 .دهندرا نشان می

تر رفته اما درنهایت در همان قیمت و یا خیلی نزدیک قیمت از میزان آغازین باالتر و پایین

 .شودبه همان قیمت آغازین متوقف می

بنابراین اند کنترل اوضاع را به دست بگیرند نه خریداران و نه فروشندگان نتوانسته

 .ی این جدال یک تساوی استنتیجه

 .ی مختلف از کندل های دوجی وجود داردچهار گونه

تواند آمده میدستهای باالیی و پایینی متغیر بوده و درنتیجه کندل فارکس بهطول سایه

 .باشندبرعکس، عالمت بعالوه و یا تنها یک خط  T، انگلیسی T شبیه به

 .سنجاقک یا دراگون فالی می گویند است T به کندلی که شبیه

 .برعکس است سنگ قبر یا گریو استون می گویند T به کندلی که شبیه
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زمانی که یک الگوی دوجی در نمودارتان ظاهر شد، به شمع های پیش از آن بسیار دقت 

 .کنید

ای از کندل های بلند و توخالی مانند مارابوزوی سفید تشکیل اگر دوجی پس از مجموعه

 .شود، بدین معنی است که خریداران در حال خسته و ضعیف شدن هستند

ی افزایش قیمت به خریداران بیشتری احتیاج داریم اما دیگر خریداری وجود برای ادامه

ها اند تا وارد میدان شده و قیمترا دنبال کرده و آمادهندارد! فروشندگان مشتاقانه شرایط 

 .را پایین بکشند

 

های بلند و پر، مانند مارابوزوی سیاه تشکیل شود، ای از بدنهاگر دوجی بعد از مجموعه

 .یعنی فروشندگان در حال خسته و ضعیف شدن هستند
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ای ا دیگر فروشندهی کاهش قیمت به فروشندگان بیشتری احتیاج داریم امبرای ادامه

وجود ندارد! خریداران مشتاقانه شرایط را دنبال کرده و منتظرند تا در قیمت پایین خرید 

 .کنند و بازار را به باال بکشند

 

که که کاهش قیمت به علت کمبود فروشندگان جدید رو به اتمام است، به قدرت درحالی

 .خرید بیشتری نیاز است تا بازگشت قیمت را تثبیت کند

لند بسته شود. به دنبال یک شمع سفید باشید که باالی قیمت آغازین یک کندل سیاه ب

از نقط آغاز کندل نزولی ، یک کندل صعودی ایجاد شود که باالتر )بعد از کندل دوجی

 (.قبلی بسته شود

های بعدی، الگوهای خاص نمودارهای شمعی ژاپنی را بررسی کرده. توضیح در درس

 .دهندیک چه اطالعاتی به ما میدهیم که هرمی

های مختلف الگوهای فارکس شمعی را امیدواریم که در انتهای این دروس بتوانید گونه

 .صمیم معامالتی مطمئنی بگیریدها تشناخته و بر مبنای آن
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 ژاپنی های شمع پایه الگوهای

 

https://tinyurl.com/9zeypk3f 

 

https://bit.ly/3uHzbTW 
 

https://b2n.ir/e62977 
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