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 کندل چکش

در این مقاله، کندل یا همان الگوی چکش را به همراه چندین الگوی تک کندلی دیگر 

توانید بوده که می فارکس آموزش آموزش خواهیم داد. این درس، در حقیقت بخشی از

، (Spinning tops) مطالعه کنید. حال که با الگوهای کندل استیک پایه مانند فرفره

های شمعی ژاپنی تک توان الگومارابوزو و دوجی آشنا شدید، بیایید ببینیم چگونه می

تواند حاکی از برگشت ها برروی نمودار، میکندلی را تشخیص داد. ظاهر شدن این کندل

احتمالی بازار باشد. در اینجا، چهار الگوی شمعی ژاپنی پایه را معرفی کرده و آموزش 

 .دهیممی

 

 الگوی چکش و کندل مرد آویزان
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Man Hanging and Hammer 

آویزان دقیقا شبیه به هم بوده، اما بسته به عملکرد حرکات کندل چکش و کندل مرد 

قیمتی در گذشته، معانی کامالً متفاوتی دارند. هر دو دارای اندام قلمی و زیبا )سیاه یا 

های کوتاه در باال هستند و گاهی حتی اصال سایه های بلند در پایین و سایهسفید(، سایه

 .ندارند

 

 نمونه کندل مرد آویزان
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گیرد. کندل چکش یک الگوی برگشتی صعودی است که در طول روند نزولی شکل می

وجه تسمیه آن بدلیل آن است که بازار در حال چکش کاری کف است. هنگامیکه قیمت 

دهند که قیمت نزدیک کف بوده و ها نشان میدر حال کاهش است، شکل گیری چکش

در پایین حاکی از آنست که فروشندگان،  کند. سایه بلندقیمت دوباره شروع به افزایش می

اند بر این فشار فروش غلبه کرده و کلوز کشند، اما خریداران توانستهها را پایین میقیمت

 .قیمت )قیمت بسته شدن( در نزدیکی قیمت باز شدن خورده است

فقط به این دلیل که در روند نزولی شکل الگوی چکش را مشاهده کردید به این معنا 

 برای که باید درجا سفارش خرید وارد کنید! پیش از ارسال سفارش و فرمان حمله، نیست

یک نمونه رایج از تأیید این  .است بیشتری تایید به نیاز صعودی روند از اطمینان

است که باید صبر کرد تا یک کندل سفید در باالی قیمت باز شدن کندل چکش بسته 

 .شود
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 چگونه کندل چکش را تشخیص دهیم؟

 سایه بلند تقریباً باید دو یا سه برابر بدنه باشد. 

 سایه باالیی کم یا عدم وجود سایه 

 بدنه کندل در انتهای باالیی روند نزولی باشد. 

 رنگ بدنه مهم نیست. 

 

 کندل مرد آویزان

مرد آویزان یا مرد دار آویز یا مرد به دار آویخته یک الگوی نزولی برگشتی است که 

دهنده سطح مقاومت قوی یا سقف باشد. هنگامیکه قیمت در حال افزایش تواند نشان می

دهد که تعداد فروشندگان در حال است، شکل گیری یک کندل مرد آویزان نشان می

دهد که فروشندگان در پیشی گرفتن از خریداران است. سایه بلند در پایین نشان می

یداران توانستند قیمت را تا ها را پایین کشیده اند. خرطول سشن معامالتی، قیمت

حدودی باال آورند، اما فقط تا نزدیکی قیمت آغازین. چنین چیزی باید به مثابه زنگ خطر 

گوید دیگر خریداری برای تامین قدرت حرکت الزم برای افزایش باشد، چراکه به ما می

 .قیمت وجود ندارد

 

 نحوه تشخیص الگوی مرد آویزان

 :آویزانمعیارهای تشخیص الگوی مرد 

 سایه بلند در پایین که تقریبا دو یا سه برابر بدنه است. 

 سایه کوتاه در باال یا عدم وجود سایه. 

 بدنه در انتهای باالیی روند صعودی قرار دارد. 
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 رنگ بدنه مهم نبوده، گرچه بدنه سیاه بیش از بدنه سفید اشاره به روند نزولی دارد. 

 

 کندل چکش معکوس و شوتینگ استار

چکش معکوس و شوتینگ استار )ستاره دنباله دار( نیز همانند هم هستند. تنها شکل 

تفاوت بین آنها این است که آیا شما در یک روند نزولی هستید یا یک روند صعودی. 

 برگشتی کندل است. شوتینگ استار یک صعودی برگشتی کندل چکش معکوس یک

های های بلند در باال و سایهدارای سایه است. هر دو کندل ریز اندام )پر یا توخالی(، نزولی

 .کوچک در پایین یا بدون سایه هستند

 

 نمونه کندل چکش معکوس و شوتینگ استار
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در زمانی که قیمت کاهش یافته باشد، اشاره به احتمال تغییر  معکوس چکش کندل

اند قیمت دهد که خریداران سعی کردهبلند در باالی آن نشان میجهت روند دارد. سایه

اند: اند، گفتهرا باالتر ببرند. با این حال، فروشندگان که ناظر و شاهد عملیات خریداران بوده

اند. خوشبختانه، خریداران صبحانه بمیزان یمت کردهو سعی در پایین آوردن ق "بیخود!"

شوند. اند و موفق به بستن سشن معامالتی در نزدیکی محل باز شده میکافی خورده بوده

دهد که هرکسی تر ببندند، این نشان میاز آنجا که فروشندگان قادر نبودند قیمت را پایین

ای نیست، پس چه دیگر فروشندهخواست بفروشد، تا حاال فروخته است. و اگر که می

 .کسی هست؟ خریداران

 

یک الگوی برگشتی نزولی است که همانند چکش معکوس بوده، اما  استار شوتینگ

دهد که قیمت در دهد که قیمت در حال افزایش است. شکل آن نشان میوقتی رخ می

به پایین پایین ترین حد خود در این کندل باز شده، یک رالی قیمتی رفته اما مجدد 
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کشیده شده است. این بدان معناست که خریداران سعی در باال انداختن قیمت داشتند، 

اند. این صراحتا یک نشانه نزولی است اما فروشندگان وارد بازار شدند و قدرت نمایی کرده

 .انددهد دیگر خریداری باقی نمانده و سر همگی را بریدهچراکه نشان می

 

 جمع بندی الگوی چکش

الگوی بسیار پر تکرار در بازار هستند. شناخت دقیق آنها می تواند در تحلیل ها  4اینها 

به شما کمک زیادی کند. اینکه اسم این الگوها چکش است یا مرد دار آویز اهمیتی ندارد. 

مهم این است که بدانید اینها الگوهای بازگشتی هستند و زنگ هشدار را برای یک روند 

الگو را در چکش و چکش  4به صدا در می آورند. شما می توانید این  بازگشتی احتمالی

کنیم: وقوع این الگوها معکوس خالصه کنید. این نکته را قبال گفتیم و دوباره تکرار می

های بیشتری در بازار تضمینی برای بازگشت نیست. حتما قبل از ورود به معامله تاییدیه

توانید این مقاله را مطالعه می استیک کندل الگوهای دست و پا کنید. برای یادگیری

 .کنید

 

 ت کندل چکش و مرد به دار آویختهتفاو

ها بسیار ی باالی آنهای بلند در قسمت پایینی هستند و سایههر دو الگو، دارای سایه

کوتاه بوده و یا حتی ندارند. تفاوت کندل چکش و مرد به دار آویخته در روند قبل از 

ایجاد گیری این تک کندل است. اگر در قیمت در روند نزولی باشد، کندل چکش شکل

شده و اگر بازار در روند صعودی باشد، الگوی مرد به دار آویخته )یا مرد آویزان( ایجاد 

 .شده است
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