
 

 

 

  (Harmonic Patterns) تحلیل تکنیکال بر اساس الگو های هارمونیک
همراه شما هستیم قبل از شروع یک   (Harmonic Pattern)هارمونیک در این جلسه ما با بررسی تحلیل تکنیکال به وسیله الگو

 توضیح مختصر در رابطه با الگو هارمونیک برای شما عزیزان ارائه می کنم.

 یکی از روش های تحلیل های تکنیکالی که در بازار ارائه می شود، استفاده از الگو های هارمونیک است.

های فیبوناچی طراحی شده و نکاتی را در بازار برای شما مشخص می کند که بیانگر  این الگو ها در واقع بر اساس بازگشت
می گویند که نقاط بازگشتی قوی  PRZ (potential Reversal Zone)پتانسیل زیاد قیمت برای بازگشت در آن محدوده که به آن 

 هستند.

 مورد می پردازیم که شامل: 3حاال ما در این جلسه آموزشی به بررسی 

 پترن های هارمونیک انتخابی. .1
 توضیحات الزم در رابطه با الگو های هارمونیک. .2
 بررسی نمونه هایی از سیگنال های الگو های هارمونیک در دستیار فارکس حرفه ای. .3

 

 الگو های هارمونیک انتخابی در دستیار فارکس حرفه ای

 
 الگو های منتخب شامل:

 (Bat)خفاش  .1
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 (Alternative Bat)آلترناتیو خفاش  .2

 
  (Butterfly) پروانه .3

 



 

 

 
4. AB=CD 

 
  (Cypher)  سایفر .5



 

 

 
 (Crab)خرچنگ  .6

 
 (Deep Crab)خرچنگ عمیق  .7



 

 

 
 (Gartley)گارتلی  .8

 
 (Shark)کوسه  .9



 

 

 
 (Five O)صفر  –پنج   .10

 
 (Drives 3)سه یورش   .11



 

 

 
 

 توضیحات الزم در رابطه با الگو های هارمونیک
 

ار فارکس حرفه ای و همینطور وب توانید با مراجعه به بخش آموزش در اپلیکیشن خوب و تخصصی دستیتوجه کنید که شما می 
ت فارکس حرفه ای، مطالب و فیلم های آموزشی که با بهترین کیفیت برای شما عزیزان عالقه مند به معامالت در بازار های سای

 با الگو ها بدست بیارید.ارائه کردیم را مشاهده کنید تا اطالعات الزم را در رابطه 

الگو های هارمونیک توسط اسکات کارنی بوجود آمده و بهینه سازی شده، که این الگو ها در طول زمان ارتقائ پیدا کرده و حتی در 
 آینده هم ما شاهده ارتقائ این الگو ها و یا ایجاد الگو های جدید هستیم.

ن ها را در لیست الگو های انتخابی قرار خواهد داد.  توجه کنید که ما در تیم فارکس حرفه ای به محض ایجاد الگو های جدید آ
یا مناطق  PRZاین ویدیو به بررسی نکات بیشتری در رابطه با این الگو ها نیز می پردازیم. در تمامی الگو های هارمونیک ما 

 بازگشتی با پتانسیل باال را شناسایی می کنیم و در تمامی روش های مورد نظر ما به دنبال این نقاط بازگشتی هستیم.

 

برخالف الگو های کالسیک که شکل ظاهری نسبتا ساده تری دارند شکل الگو های هارمونیک مقداری پیچیده تر است و با توجه 
 اج مختلف شناسایی این الگو ها مقداری دشوار است.به ضرایب مختلف آه ها بین امو

تقریبا تمام کسانی که الگو هارا شناسایی می کنند، ضرایب آن ها را حفظ نیستند و مدام به شکل ها برای چک کردن ضرایب آن 
 ها مراجعه می کنند. 



 

 

اسایی و اعالم سریع تمامی الگو های یکی دیگر از از خصوصیات منحصر به فرد اپلیکیشن دستیار فارکس حرفه ای توانایی شن
هارمونیک در تمامی تایم فرم ها و جفت ارز ها می باشد که این مورد فقط یکی از خصوصیات و ویژگی های فوق العاده این 

ی اپلیکیشن است که دستیار فارکس حرفه ای را با سایر اپلیکیشن ها متمایز کرده است و تنه اپلیکیشن موجود در بازار های مال
 است که به صورت اتوماتیک شروع به شناسایی این موارد می کند.

 حالت صعودی و نزولی موجود است. 2توجه کنید کههر الگو هارمونیک شکل مخصوص به خود را دارد و در بازار به صورت 

ش در وب سایت فایل و برای مشاهده و اطالع در رابطه با اشکال الگو های هارمونیک شما می توانید با مراجعه به بخش آموز 
فیلم های آموزشی در این رابطه را به راحتی مشاهده کنید و از نکات کلیدی که متخصصان مجرب فارکس حرفه ای در این ویدیو 

 ها به آن اشاره کرده اند در معامالت خود استفاده کنید.
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