
 کندلی 3الگوهای شمعی ژاپنی 

 

 

را تا  فارکس آموزش برای شناخت الگوهای سه کندلی شمعی ژاپنی این مقاله از مقاالت

آرایش کندلی  ، باید به دنبالسایی الگوهای شمعی ژاپنی سه تاییبرای شنا انتها بخوانید.

 .باشید که در مجموع از سه کندل تشکیل شده اند

 

 .این آرایش های کندلی در تشخیص رفتار بعدی قیمت به معامله گران کمک می کنند

ی از ، بدان معنا که حاکتایی الگوی برگشتی هستند3ژاپنی  برخی از الگوهای شمعی

 .پایان روند فعلی و شروع روند جدید در جهت مخالف است

کندلی، الگوی ادامه است که حاکی از یک مکث و سپس ادامه 3برخی دیگر از الگوهای 

 .روند فعلی است
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 .تایی مطرح اندازیم3بیایید نگاهی به الگوهای شمعی ژاپنی 

 

 شامگاهی و صبحگاهی های ستاره الگوی

الگوی ستاره صبحگاهی و الگوی ستاره شامگاهی الگوهای کندل استیک سه گانه ای 

 .هستند که معموالً می توان آنها را در پایان یک روند مشاهده کرد

 :آنهاست اصلی مشخصه ویژگی، سه که هستند برگشتی الگوهای این دو الگو، 

 

م در اینجا الگوی ستاره شامگاهی در سمت راست تصویر را به عنوان مثال در نظر خواهی

 :گرفت

  

 .، که بخشی از روند صعودی اخیر استکندل اول یک کندل صعودی است .1
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کندل دوم دارای بدنه کوچکی است که می تواند نشان دهنده این باشد که بازار  .2

 .در بالتکلیفی بسر می برد. این کندل می تواند صعودی یا نزولی باشد

، زیرا این کندل پایین تر از نقطه یید برگشت روند را داراستکندل سوم نقش تأ .3

 .وسط کندل اول بسته می شود

  

 دهیم؟ تشخیص را آل ایده صبحگاهی ستاره الگوی چگونه

 الگوی ستاره صبحگاهی در پایان یک روند نزولی واضح نمایان می شود. 

  باشدکندل الگو باید یک کندل نزولی با بدنه بلند  3کندل اول از. 

 کندل دوم باید یک کندل با بدنه کوچک باشد، یک دوچی یا فرفره. 

 کندل دوم می تواند صعودی یا نزولی باشد. 

 (.بدنه کندل دوم نباید بدنه کندل اول را لمس کند )بین دو کندل گپ داشته باشیم 

 کندل سوم این الگو باید یک کندل صعودی بلند باشد. 

  نیمه بدنه کندل نزولی اول بسته شودکندل سوم باید حداقل باالتر از. 

  

خصوصیات ذکر شده در باال برای الگوی ستاره شامگاهی عکس می شود. زیرا الگوی 

 .ستاره شامگاهی در پایان روند صعودی رخ می دهد

 .، الگوهای کم تکرار در بازار هستند اما از اعتبار باالیی برخوردارنداین دو الگو

  

 سیاه کالغ 3 و سفید سرباز سه الگوی

 روند یک از بعد صعودی بلند سرباز سفید زمانی شکل می گیرد که سه کندل  3الگوی 

 .است برگشته روند که دهد می نشان و شود می تشکیل نزولی
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این الگوی کندل استیک سه تایی به عنوان یکی از قوی ترین سیگنال های صعودی 

زمانی که بعد از یک روند نزولی  ، به ویژهربه اپرکات( در نظر گرفته می شود)همچون ض

 .ممتد و یک دوره کوتاه کف سازی این الگو رخ دهد

  

 سفید سرباز سه الگوی شرایط

کندل برگشتی نامیده می شود. این کندل یا خاتمه دهنده  "سه سرباز"اولین کندل از 

، به ند نزولیوره ی کف سازیِ پس از روی روند نزولی است یا حاکی از آن است که د

 .پایان رسیده است

، باید دقت شود که کندل دوم بزرگتر از بدنه ایید اعتبار الگوی سه سرباز سفیدبرای ت

 .لی باشدکندل قب

، و یک فتیله کوچک در باال باید نزدیک به سقف خود بسته شود ، کندل دومهمچنین

 .برجای گذارد و یا اصال فتیله در باال برجای نگذارد
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، اندازه کندل آخر باید حداقل به اندازه کندل دوم برای تکمیل الگوی سه سرباز سفید

 .باشد و سایه ای کوچک داشته یا بدون سایه باشد

  

 سیاه کالغ سه الگوی شرایط

 .الگوی کندل سه کالغ سیاه درست برعکس سه سرباز سفید است

، سه کندل نزولی می آید این الگو شکل می گیرد وقتی پس از یک روند صعودی قوی

 .که حاکی از آنست که برگشت روند در دستور کار قرار گرفته است

 .وده و در کف یا نزدیک به کف بسته شودبدنه کندل دوم باید بزرگتر از کندل اول ب

، کندل سوم باید هم اندازه یا بزرگتر از بدنه کندل دوم باشد و سایه آن بسیار و باالخره

 .کوتاه بوده یا حتی بدون سایه باشد

، اندازه آخرین کندل باید حداقل به اندازه کندل دوم برای تکمیل الگوی سه کالغ سیاه

 .اشته یا بدون سایه باشدباشد و سایه ای کوچک د

  

 پایین به رو و باال به رو داخلی کندل سه
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کندل داخلی رو به باال یک الگوی برگشت روند است که در کف یک روند نزولی 3آرایش 

 .دیده می شود

تایی نشان می دهد که روند نزولی احتماالً به پایان رسیده و روند 3این الگوی کندل 

 .صعودی جدیدی آغاز شده است

 :شید، به دنبال این خصوصیات باکندل داخلی معتبر3اهده یک الگوی جهت مش

اولین کندل را باید در کف روند نزولی پیدا کرد و مشخصه آن یک کندل نزولی  .1

 .بلند است

 .کندل دوم حداقل باید تا نقطه میانی کندل اول خودش را باال بکشد .2

، باید باالی سقف کندل اول بسته شود تا تایید بشود که قدرت کندل سوم .3

 .خریداران بر روند نزولی غلبه کرده است

  

 .کندل داخلی رو به پایین در باالی یک روند صعودی یافت می شود3، آرایش رعکسب
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این الگو بدان معناست که روند صعودی احتماالً به پایان رسیده و روند نزولی جدیدی 

 .آغاز شده است

 :کندل داخلی رو به پایین باید از ویژگی های زیر برخوردار باشد3آرایش 

سقف یک روند صعودی پیدا کرد و مشخصه آن یک کندل اولین کندل را باید در  .1

 .صعودی بلند است

 .کندل دوم باید تا نقطه میانی کندل اول خود را پایین بکشاند .2

، باید زیر کف کندل اول بسته شود تا تایید بشود که قدرت فروشندگان کندل سوم .3

 .بر روند صعودی غلبه کرده است

 

 

 ژاپنی شمعی کندلی ۳ الگوهای
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