
 چگونه می توان الگوی پرچم صعودی و نزولی را معامله کرد؟

 

 

، در این درس به الگوی فارکس آموزش در ادامه بررسی الگوهای نموداری مهم در دوره

 .می پردازیمپرچم صعودی و نزولی 

، پرچم ها نیز الگوهای نموداری ادامه دهنده هستند که پس از همچون مستطیل ها

 .حرکت های قوی شکل می گیرند

، خریداران یا فروشندگان معموالً مکث بزرگ رو به باال یا رو به پایین پس از یک حرکت

یشتر حرکت می کنند تا نفسی تازه کنند و بعد جفت ارز را در همان جهت و مسیر ب

 .دهند

ث کوچک و متقارن را تشکیل ، قیمت معموالً تثبیت می شود و یک مثلبه همین دلیل

 .، که به آن پرچم سه گوش یا به اختصار پرچم گفته می شودمی دهد
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، معموالً خریداران یا فروشندگان که قیمت همچنان در حال تثبیت استدر حالی 

، پوزیشن بگیرند و قیمت را مجبور میم می گیرند که روی یک حرکت قویبیشتری تص

 .به خارج شدن از سازه پرچمی کنند

 

 نزولی یها پرچم

 .یک پرچم نزولی در طول یک روند نزولی با شیب تند )تقریباً عمودی( تشکیل می شود

، برخی از فروشندگان موقعیت خود را می بندند در حالی که پس از آن افت شدید قیمت

سایر فروشندگان تصمیم می گیرند که به این روند پیوسته و اینگونه باعث می شوند که 

 .قیمت مدتی تثبیت شود
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، قیمت از پایین کف پرچم شکسته فروشندگان کافی وارد بازار شدند به محض این که

 .می شود و به سمت پایین حرکت می کند
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، قیمت کاهش خود را مجدد از ، پس از شکست از پایینه می کنیدهمانطور که مشاهد

 .سر گرفت

، ما یک سفارش فروش در کف پرچم با یک حد ضرر در برای معامله این الگوی نموداری

 .باالی پرچم قرار می دهیم

 .رج خواهیم شد، بالفاصله از معامله خابه این ترتیب، در صورت جعلی بودن شکست

، تقریباً اندازه ارتفاع سازه است برخالف سایر الگوهای نموداری که اندازه حرکت بعدی

 .پرچم ها حرکت های بسیار قوی تری را سیگنال می دهند

 ، از ارتفاع حرکت قبلی )که به آن دکلی تخمین اندازه حرکت بعد از شکستمعموالً برا

 .نیز گفته می شود( استفاده می شود ته پرچمیا دس

 

 صعودی پرچم

، نشان می دهند که گاوها  همانطور که از نام آنها پیداست، دقیقاًپرچم های صعودی

 .اوضاع هستند کنترل )روند صعودی( در شرف بدست گرفتن

، و پس قیمت پس از آن دوره کوتاه تثبیت این بدان معنی است که افزایش تیز و شدید

از آنکه خریداران انرژی کافی برای افزایش مجدد قیمت را جمع کردند، از سر گرفته می 

 .شود
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، قیمت پیش از جمع کردن انرژی )نفس گرفتن( یک افزایش عمودی شدید در این مثال

داشت. شخصا می توانم صدای سم کشیدن گاوها را بشنوم که می خواهند یک دور دیگر 

 !حمله ور شوند
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، یک حرکت قوی دیگر همانطور که پیش بینی کرده بودیم، قیمت پس از شکست درست

 .سمت باال انجام دادبه 

، ما سفارش خرید خود را باالی پرچم و حد ضرر خود را کردن در این بخش معاملهبرای 

کرده در زیر کف آن قرار می دهیم تا از افتادن در دام هر گونه شکست جعلی جلوگیری 

 .باشیم

است )یا  دسته، اندازه حرکت بعد از شکست در حدود ارتفاع همانطور که قبالً گفتیم

 (.حرکت قبلی اندازه

بر از کوچک باشد اما می توانند خ شود که اندازه پرچم ها ممکن است مشاهده می

 !، بنابراین آنها را دست کم نگیریدحرکات قیمتی عظیمی را دهند
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