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 الگوی کنج چیست؟

پردازیم. در الگوی نموداری کنج یا گوه می به الگوی فارکس آموزش از در این درس

دو خط روند به سمت هم همگرا شده و این بدان معنی است که میزان نوسان و کنج، 

در  مکث یها نشان دهندهحرکت قیمت در داخل این الگو در حال کاهش است. کنج

شویم، نشان دهنده روند فعلی هستند. هنگامی که با چنین ساختار و آرایشی روبرو می

گیری هستند که در مرحله بعد، تصمیم گران فارکس هنوز در حالاین است که معامله

 .جفت ارز را کجا و چگونه باید معامله کنند

 

یک الگوی نموداری صعودی است که در یک روند صعودی اتفاق افتاده و  گوِه نزولی،

شوند. گوه افزایشی، الگوی نموداری نزولی است که دار میخطوط به سمت پایین، شیب

https://irtrader.net/

https://irtrader.net/a-to-z-forex-training-in-forex-school/


شوند. گوه ها در یک روند کاهشی مشاهده شده و خطوط به سمت باال، شیب دار می

 .م به عنوان الگوهای برگشتی عمل کنندتوانند هم به عنوان الگوهای ادامه دهنده و همی

 

 (الگوی کنج افزایشی )گوه افزایشی

شود، هنگامی که قیمت بین خطوط حمایت و مقاومت شیب دار به سمت باال تثبیت می

گیرد. در اینجا، شیب خط حمایت بیشتر از مقاومت است. چنین گوه افزایشی شکل می

های باالتر تشکیل شده و این تر از سقفهای باالتر سریعچیزی حاکی از آن است که کف

گیری یک الگوی گوه مانند شده، و این الگوی نموداری نیز نام خود را دقیقا منجر به شکل

 !اینگونه برگرفته است

توان انتظار توان فهمید که نوسانات بزرگی در راه است، بنابراین میها، میبا تثبیت قیمت

شکند. اگر گوه افزایشی بعد از روند صعودی شکل بگیرد، داشت که قیمت از باال یا پایین ب

معموال یک الگوی برگشتی نزولی است. از طرف دیگر، اگر در طول روند نزولی تشکیل 

تواند نشان دهنده ادامه حرکت به سمت پایین باشد. در هر صورت، نکته مهم شود، می

نید، آماده برای وارد کردن کاین است که، هنگامی که این الگوی نموداری را مشاهده می

 !سفارشات هستید

 

 مثال الگوی کنج افزایشی در روند صعودی
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در این مثال، یک گوه افزایشی در پایان یک روند صعودی شکل گرفته است. دقت کنید 

های جدیدی را شکل داده، اما با سرعت بسیار کندتری ه چگونه حرکات قیمتی سقفک

 .گیردسازد، این کار صورت میهای باالتری مینسبت به زمانی که قیمت، کف
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بینید که قیمت چگونه به پایین شکسته است؟ این بدان معناست که بیشتر معامله می

ها قیمت را پایین آوردند تا گران فارکس تمایل شدید به فروش گرفتن دارند تا خرید! آن

دهد شکل گیری روند نزولی محتمل است. درست یخط روند شکسته شود، که نشان م

همانند سایر الگوهای نموداری فارکسی که قبالً بحث شد، حرکت و جابجایی قیمت پس 

از شکست نیز تقریبا به اندازه ارتفاع سازه الگو خواهد بود. حال بیایید نگاهی به نمونه 

لگو به عنوان یک سیگنال ادامه دیگری از آرایش گوه افزایشی بیاندازیم. البته اینبار این ا

 .کندروند نزولی عمل می

 

 مثال گوه افزایشی در روند نزولی
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های باالتر و کنید، قیمت پیش از تثبیت شدن و ترسیم سقفهمانطور که مشاهده می

 .های باالتر، از یک روند نزولی ناشی شده استحتی کف

 

ین حالت، قیمت به سمت پایین شکسته و روند نزولی ادامه یافت. به همین دلیل در ا

گویند! یبینید که قیمت چگونه یک حرکت خوب است که به آن سیگنال ادامه دهنده می

به سمت پایین با ارتفاع گوه تشکیل داده است. خوب تا اینجا چه چیزی در مورد این 

 الگوی نموداری آموختیم؟

 

 به یک برگشت  یشی که پس از روند صعودی شکل گرفته و معموال منجریک گوه افزا

 .شود)روند نزولی( می
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 شود، در حالت عادی منجر یک گوه افزایشی که در طول یک روند نزولی تشکیل می

 .شودبه ادامه روند )روند نزولی( می

 

ین الگوی گوه به زبان ساده، یک گوه افزایشی منجر به روند نزولی شده، به این معنی که ا

 !یک الگوی نزولی است

 

 الگوی گوه یا کنج کاهشی

تواند هم سیگنال برگشتی و هم درست مانند گوه افزایشی، گوه ریزشی یا کاهشی نیز می

سیگنال ادامه دهنده صادر کند. به عنوان یک سیگنال برگشتی، این الگو در کف روند 

دهد که یک روند صعودی در پی آن خواهد آمد. به عنوان نزولی شکل گرفته و نشان می

الگو در طول یک روند صعودی شکل گرفته و بدان معناست  یک سیگنال ادامه دهنده، این

شود. برخالف گوه افزایشی، گوه که حرکات قیمت صعودی به سمت باال از سر گرفته می

 .ریزشی یک الگوی نموداری صعودی است
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در این مثال، گوه ریزشی به عنوان یک سیگنال برگشتی عمل کرده و پس از روند نزولی، 

سازد. دقت کنید که چگونه شیب خط تر میهای پایینهای پایین تر و کفقیمت سقف

 .ها استها تندتر از خط روند اتصال دهنده کفروند نزولی اتصال دهنده سقف

 

با شکستن سقف گوه به باال، جفت ارز حرکت خوبی به سمت باال انجام داده که تقریبا 

دیگر فراتر از  برابر با ارتفاع سازه است. در این مثال، رالی قیمتی ادامه یافته و چند پیپ

 !این هدف رفته است

 

 مثال الگوی گوه کاهشی در روند صعودی

بیایید نگاهی به مثالی بیندازیم که در آن گوه ریزشی به عنوان یک سیگنال ادامه دهنده 

کند. همانطور که قبال اشاره کردیم، هنگامیکه گوه ریزشی در طول یک روند عمل می

هنده این است که روند فعلی در گام بعدی مجدد گیرد، معموال نشان دصعودی شکل می

 .از سر گرفته خواهد شد
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تواند به در این مثال، پس از یک رالی افزایشی قوی، قیمت مدتی تثبیت شد. این می

اند تا نفسی تازه کرده تا احتماالً افراد بیشتری معنای آن باشد که خریداران مکث کرده

رای یک حرکت قوی رسد که جفت ارز ببه اردوگاه صعودی آنها بپیوندند. خب، به نظر می

 در حال احیا شدن است. اما به کدام طرف خواهد رفت؟
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گر یک سفارش می بینید چطور قیمت به سمت باال شکسته و باال و باالتر رفته است؟ ا

کند، قرار دهیم، ورودی باالی آن خط روند نزولی که سقف های جفت را به هم متصل می

های خوبی شکار کنیم! حد سود توانیم داخل این روند صعودی قوی پریده و پیپمی

خواهید پیپ بیشتری بزنید، خوب در این حالت، ارتفاع سازه گوه خواهد بود. اگر می

بخشی از موقعیت خود، سود خود را قفل کرده و سپس اجازه دهید توانید با بستن می

 .بقیه موقعیت شما از ادامه روند سود ببرد
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