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مقدمه 
هـاي سـهام   هاي پرکاربرد براي تحلیل و نمایش قیمتنمودارهاي شمعی ژاپنی یکی از روش

بـا  . بینـی کـرد  ها را پیشاي آتی قیمتهروندآنها توان با استفاده از در بازارهاي مالی است و می
رو در بحـث تکنیکـال بازارهـاي مـالی هسـتند و      ها یکی از کشورهاي پیشتوجه به اینکه ژاپنی

تـوان گفـت   هـا ایجـاد کردنـد، مـی    بسیاري از مفاهیم و اندیکاتورهاي مطرح در جهان را ژاپنـی 
محبوبیت استفاده از نمودارهاي ها نمودارهاي شمعی هستند و عمده دلیل ترین ابداع ژاپنیمهم

گران راحتی استفاده و مشخص بودن وضعیت صعودي یا نزولی هـر شـمع   شمعی در بین تحلیل
. باشدبه صورت جداگانه در بازار می

گران بتوانند این الگوها را در سطوح حمایتی و مقاومتی مورد بررسی قـرار  لذا چنانچه تحلیل
توانند نتـایج خـوبی را کسـب کننـد و     کنند میتکنیکال ترکیبدهند و با سایر ابزارهاي تحلیل 

کننـده اسـتراتژي   باشد که صرفاً باید این الگوهـا را بـه عنـوان تکمیـل    ذکر این نکته ضروري می
. معامالتی درنظر بگیرید

در واقع مهم نیست که شما با چه سیستم تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه مشـغول فعالیـت   
معـامالتی در ورود و  کننده اسـتراتژي د حتماً از الگوهاي شمعی به عنوان تکمیلهستید شما بای

. هاي خود استفاده کنیدخروج

سعید روندي
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مقدمه ناشر
نقشه فقط تصویري سـاده از مسـیر   . آنچه شما در دستان خود دارید فراتر از یک کتاب است

زیبـایی تکنولـوژي ایـن    . اما ارزش این کتاب فراتـر از صـفحات آن اسـت   . یک ماجراجویی است
در این است که زمـانی کـه شـما صـاحب کتـابی هماننـد ایـن هسـتید درواقـع صـاحب           ها وزر

بـا همراهـی نویسـنده ایـن کتـاب و تمـامی       . کامـل آموزشـی هسـتید   هاي از تجربهاي همجموع
در دنیـاي هـا  همواره به دنبال اطالعات جدید در راستاي اسـتفاده از ایـن تکنیـک   ،همکاران ما

.کار آن چیزي است که شما در این بسته آموزشی در اختیار داریدنتیجه این. واقعی هستیم
پـول زیـادي را   حتمـاً  جـدي هسـتید، پـس   گري معاملههاي مخم و چاگر شما در یادگیري 

بعد از سـفرهاي متعـدد،   . ایدهدر این باره کردهایی و سمینارها صرف شرکت کردن در کنفرانس
ــاد و خســتگی  هــاي تــالش ــراوان، مخــارج زی ــف ــا درك مجموع ــا از تئــورياي هراه شــما ب و ه

بعـد از اینکـه دوبـاره بـه مسـائلی کـه در آخـرین        . بعضا پیچیده روبرو می شـوید هاي تراتژيسا
کاش این فرصت را داشتید که اي هگویید کمیبا خوداحتماالً کنید،میفکراید هکنفرانس شنید

ر مورد برخی از مفاهیم بیشـتر وارد بحـث   در مورد بعضی از اصطالحات سوال بپرسید یا اینکه د
.شوید

کننـد، فقـط   مـی بیشتر کسانی که در ایـن مجـامع شـرکت   . شما در این زمینه تنها نیستید
شـوند کـه   مـی بزرگ و به شدت گران قیمت را متوجـه هاي کوچکی از این کنفرانسهاي بخش

.اندهشدپر و پیمانه ارائههاي جزییات بسیار زیادي دارند که در یادداشت
گزینـه  توانـد مـی تصـویري  هـاي  براي کسانی که حافظه تصویري خوبی دارند، ایـن آمـوزش  

نوشـتاري و تصـویري کـه همیشـه در     هاي مناسبی باشد، اما براي اکثریت مردم ترکیب آموزش
. باشداي هبلیط طالیی براي دستیابی به تخصص باال در هر زمینتواندمیدسترس است 

سـال اسـت کـه    15بـیش از  . دهندمیدر بازار این بلیط طالیی را به شماموجودهاي کتاب
اسـت کـه بتواننـد    گرانمعاملهاطالعات به ترین و کاربرديترین هدف نهایی ما ارائه کردن صریح

.براي موفقیتشان در بازار از آن استفاده کنند
یـادگیري  . طلبـد مـی نـی زمان و تـالش فراوا گري،معاملهشدن در اي هبپذیریم که حرفباید

.مناسب و شناخت الگوهـا اولـین قـدم راه اسـت    ) گرنشان(خواندن نمودارها، انتخاب اندیکارتور 
. کنـد میبازار تعیینرادرآینده مالی شما ۀ و درك شما از این حرفه نتیجها درواقع عمق مهارت

شـدن  اي هاز براي حرفـ آموزشی تعاملی، به این منظور طراحی شده که حاشیه مورد نیۀ این بست
مالی مورد نظر شما را برایتـان فـراهم   در این استراتژي خاص را به شما بدهد و در نهایت آینده
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پیدا هاي بیشتري را در این سري از آموزشهاي سود ساز و ابزارهاي براي اینکه استراتژي. سازد
.مراجعه نماییدwww.traderslibrary.com/TLEcornerکنید به سایت 

با استیو نیسون آشنا شوید
شـمعی  هـاي  آشکارسازي رمـوز تحلیـل نمـودار   ۀ استیو نیسون از اولین متخصصین در زمین

دنیـاي غـرب در ایـن    او به عنوان صاحب نظـر پیشـرو   . ژاپنی در دنیاي خارج از کشور ژاپن بود
ی و پـر فـروش   المللـ بـین ة او همچنین نویسنده دو کتاب شـناخته شـد  . دشومیزمینه شناخته

.شمعی استهاي نمودار شمعی ژاپنی و فراتر از نمودارهاي تکنیک
بـارون،  ،اسـتریت والمالی در سراسـر جهـان از جملـه مجلـه     هاي آثار آقاي نیسون در رسانه

هـاي  نـین یکـی از سـخنران   او همچ.ان سازمانی منتشـر شـده اسـت   گذارسرمایهمجله وورث و 
گـران معاملـه ،تحلیلگـران ،خـود را بـه اهـالی بـازار    گـري  معاملـه هاي مشهور است که استراتژي

مؤسسـه  ،ایـن نویسـنده  1997در سـال  . آنالین فعال ارائـه کـرده اسـت   گرانمعاملهسازمانی و 
نیکال شخصیتکاي همشاورخدماتمؤسسه ی نیسون را تاسیس کرد که اینالمللبینتحقیقاتی 

راز ایـن نیـز آقـاي نیسـون معـاون عـالی د      پـیش . سـازد مـی سمینارهاي تحت وب را فراهمو
Daiwa Secuirties وهمچنین تحلیلگر تکنیکال ارشد درMerrill Lynchبود.

ــاب توســط وب ســایت  هــاي نمــودار ــن کت و omWWW.aspenres.cاســتفاده شــده در ای
QUICKEN QUOTES LIVEــراهم شــد ــدهف ــار . ان ــات بیشــتر درب ــراي کســب اطالع ة ب

QUICKEN QUOTES LIVEنموداري آن به وب سایت آنها مراجعه نماییدهاي و سرویس.

ara
db

oo
k.c

om



مقدمه 
خـود  هاي یک شاهین زیرك همیشه چنگال"گوید میژاپنی وجود دارد کهالمثلضربیک 
هـاي  تحلیـل تکنیکـال ژاپنـی و نمـودار    هاي یش از صد سال بود که چنگالب".کندمیرا پنهان

من بسیار خوشحالم که میتوانم به شما کمک کـنم کـه از   . شمعی از دید دنیاي غرب پنهان بود
در حال حاضر این فرم از نمودارها در سراسر جهـان  . دنیاي شرق پرده برداریدهاي این رمز و راز

شـمعی ژاپنـی راه را بـراي    هاي نمودار"استریت آمده ل وا ۀ در مجل. بسیار موضوع بحث هستند
فرقـی "گویـد  مـی نیـز در تاییـد ایـن حـرف    Investors’ Library".سازدمیروشنگرانمعامله

کنیـد یـا بـه صـورت میـان مـدت، در هـر صـورت         میکند که شما به صورت روزانه معاملهنمی
".یک ضروررت استها ستفاده از شمعا

در . اسـت منـد عالقهها مبتنی بر شمعهاي وي دیگر، این فقط رسانه نیست که به تحلیلاز ر
هـاي  من افزایش زیادي داشته زیرا هزاران معامله گر با نمـودار هاي چند سال اخیر فروش کتاب

شـمعی را پیـدا   هاي وبسایت و ناشرین مالی نمودارها همچنین صد.اندهشمعی آشنایی پیدا کرد
از مـن  ام هبـودم کـه پسـر ده سـال    Quicken Qouteاز وبسـایت  روزي در حال استفاده.اندهکرد

پـدر  "، سپس او گفت "بله"و من جواب دارم "شمعی هم دارند؟هاي آیا اینها نمودار": پرسید 
".شمعی وجود نداشتندهاي اگر بخاطر شما نبود نمودار

سـال  ها شمعی را صدهاي نمودارها ژاپنیدرست نبود، به این خاطر کهکامًال البته این حرف
اما به هـر حـال مـن بسـیار قـدردان تعریـف پسـرم شـدم و         . قبل از زمان من توسعه داده بودند

نظیر کـنم  بیتحلیلیهاي واقعیت این است که قبل از اینکه من شروع به نوشتن درباره این ابزار
از تقریبـاً  ع را بخاطر داشته باشید کـه این موضو. نداشتها دنیاي غرب هیچ آگاهی نسبت به آن

و اي همیلـ هـاي  شد، به نمودارمیسنتی که در غرب استفادههاي به بعد، نمودار1900هاي سال
شمعی را بـه ایـن   هاي بود که من نمودار1990در دهه . شدمینقطه و شکل محدودهاي نمودار

ال تبدیل شدن به تکنیک نمـوداري  امروزه نمودارهاي شمعی در ح. بخش از جهان معرفی کردم
.دهدمیرا نشانها به نظر من این موضوع کاربردي بودن آن. پایه و بسیار محبوب هستند

اسلحه در انبـار مهمـات تحلیلـی    ترین شمعی به مهمهاي من این است که نموداربینیپیش
تحلیـل  . نظـر دارنـد  و اینکه همه در مورد اهمیت تحلیل تکنیکال اتفاق شما تبدیل خواهند شد 

که بـازار بـدون   اید هتا به حال چند بار دید. ال تنها راه بررسی سالمت احساسی بازار استکتکنی
ي شـما بیشـتر باشـد    گـذار سـرمایه هیچ تغییر بنیادي باال و پایین شود؟ هر چقدر بـازه زمـانی   

بـه سـمت   امـا هرچقـدر  . کنـد مـی بنیادي هم به همان نسبت افزایش پیـدا  هاي اهمیت تحلیل
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. کنـد مـی کنیم اهمیت تحلیل تکنیکال به مراتب افـزایش پیـدا  میزمانی کوتاه حرکتهاي بازه
زیر نظر داشتن حرکت قیمت یا به عبـارت دیگـر   ها احساسی برروي قیمتتأثیر تنها راه بررسی
.استها براي پیدا کردن الگوهاي قیمتی و سیگنالها بررسی نمودار

، کنـد گیري مـی ي را اندازهگذارسرمایهشما در هاي منطقی تصمیمبنیادي بخشهاي تحلیل
هـاي  اما این روش از تحلیل قادر به محاسبه دالیل احساسـی و روانـی تغییـرات قیمـت در بـازه     

گوید کـه ذات  می1900هاي مشهور سالگرانمعاملهاز یجسی لیورمور یک. زمانی کوتاه نیست
وقـت تغییـر  اما بازار هـیچ کندمیرایی شما و تکنولوژي تغییردا؛ کندنمیانسان هیچ گاه تغییر

چنین باشد؟ این دلیل و اقتصاد و حتی منطق نیسـت کـه بـازار را    اینتواندمیچطور . کندنمی
.شودمیبلکه احساسات انسان است که بر بازار چیرهکندمیکنترل 

سـویا در هیئـت   هـاي  انـه  میالدي به دلیل خشکسـالی قیمـت د  90به عنوان مثال در دهه 
. ریخـت اي هسپس چند قطـره آب بـر روي پنجـر   . بازرگانی شیکاگو به سرعت رو به افزایش بود

در مرکـز  . سپس کم کم بارش باران افزایش پیدا کـرد "!اینجارا ببینید، باران"یک نفر فریاد زد 
د و سپس به شـدت  سویا کم کم شروع به کاهش کرهاي قیمت دانه. باریدمیشهر شیکاگو باران

مایل به طرف جنـوب، آسـمان  300تقریباً سویاهاي در این میان در قلب کمربند دانه. افت کرد
ترین بخـش مـاجرا   مآبی و آفتابی بود و آب و هوا بشدت خشک بود و میتوان گفت این مهکامالً 
ران مشـغول بـود و   با بارش باگرانمعاملهبارید، فکر نمیسویا بارانهاي حتی اگر بر زمین. است

هیچ چیز اهمیتـی نـدارد مگـر اینکـه بـازار بـه آن       گرانمعاملهبراي . این مهمترین موضوع است
این بازي، بازي احساسات است؛ و تنها راه بررسی احساسـات بـازار از طریـق    . واکنش نشان دهد

. تحلیل تکنیکال است
. دهنـد مـی در بازار بـه شـما  شمعی دید بسیار واضحی را از وضعیت روانی حاکمهاي نمودار

بنیـادي گـرایش داشـته    هـاي  کاربرد دیگر تکنیکال این است که حتی اگر شما بیشتر به تحلیل
از میـان چنـد   . کنـد مـی ي کمـک گـذار سـرمایه ارزشمند هاي باشید، به شما در یافتن موقعیت

خواهید در یـک  کنید؟ اگر بمیشرکت موجود که در بازار هستند کدامیک را براي خرید انتخاب
فروشـید؟ قطعـا سـهامی را کـه در محـدوده      مـی موقعیت معامله موفق عمل کنید چه چیزي را

نگرش من نسبت به این موضوع این است که دست راستم در حال . فروشیدمیمقاومتی است را
تحلیل تکنیکال تکمیل کننده تحلیل بنیادي اسـت و از آنجـایی کـه    . کمک به دست چپم است

کننـد، نمودارهـا در   مـی اسـتفاده هـا  ان از نمـودار گـذار سـرمایه و گـران معاملهسیاري از امروزه ب
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هرچیزي که باعـث رشـد بـازار شـود ارزش زیـر نظـر       .اندهگذار شدتأثیر بازار بسیارهاي حرکت
. داشتن را دارد

The Fountain Of Gold, A Freeمـن کتـابی را بـا نـام    . این مفهوم چیـز جدیـدي نیسـت   

Monkey Record Of Moneyنیست؟ این کتاب بیـان کـرده   عنوان کتاب عجیب. ترجمه کردم
همچنین زمـانی کـه   . وجود داردها دلیلی براي افزایش قیمتحتماً که بازار نزولی است،زمانی"

1755این کتاب در سـال  ".هم دلیلی وجود داردها براي کاهش قیمتحتمًا بازار صعودي است
ر بخواهیم با دیدگاهی تاریخی به ایـن موضـوع نگـاه کنـیم، قبـل از اینکـه       اگ. نوشته شده است

در حقیقـت . کردنـد مـی از نظرهاي خالف گرایانه استفادهها یآمریکا حتی یک کشور باشد، ژاپن
کردند که اولین قرارداهـاي آینـده   میمعامله"خالی"برنج به قول خودشان هاي قراردادها ژاپنی

در اوسـاکا  ها این قرارداد. شروع شدها ر این زمان بود که استفاده از نمودارد. آمدندمیبه حساب
آمد کـه تـا بـه امـروز مـردم      میشدند، که منطقه بسیار مهمی براي معامله به حسابمیمعامله

. کنندمیبا یکدیگر حال و احوال پرسی"آیا سود میکنی؟"ۀ اوساکا با جمل
آگـاه بـودن بـه روش    "گویـد  مـی صادي ژاپنی چاپ شـد یکی از مقاالت من که در مجله اقت

نموداري ژاپنی کافی نیست، فرد باید نسبت به تحلیل تکنیکال دنیاي غرب هـم آگـاهی بـاالیی    
تحلیـل  هـاي  اطالعـات کـافی در مـورد روش   ها از آن ژاپنی هاست اما آنها شمع".داشته باشد

شـمعی، تحلیـل   هـاي  ژاپنـی از نمـودار  گـران معاملـه بنابراین تحلیلگران و . تکنیکال غربی دارند
. کننـد مـی تکنیکال به روش شرقی و تحلیل تکنیکال به روش غربی به صورت همزمان استفاده

و چیزي را باهم ترکیـب کنـیم کـه مـن آن را بهتـرین      یاد بگیریمها حاال نوبت ماست که از آن
. نامممیبخش شرق و غرب
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