
 

 چرتکه  ماتریکس آزمون اول سواالت پاسخ

 

کندل بی تصمیمی در بازار کدام است ؟_ 1  

 پین بار 

 اینگلف

 دوجی

 دوجی های صعودی

 )5 تا 4 دقیقه -ماتریکس 3ویدیو(پاسخ:
دوجی ها یا بعالوه های بازار، این کندلی نشان دهنده برابری قدرت خریدار و فروشنده است. در دوجی 

 .وتقاضا تقریبا"با هم برابر هستندها عرضه 
 

 باشد نشان دهنده چیست ؟ closeباالتر از  openدر کندل هایی که  _2

 کندل نزولی

 کندل صعودی

 روند صعودی

 روند نزولی

تومان باز شده و با 1000( در طول یک بازه زمانی قیمت به مبلغ 7 تا 6 دقیقه -ماتریکس 2پاسخ: )ویدیو
تومان بسته شده، در این  بازه زمانی قیمت کاهش داشته است . در نتیجه کندلی که ایجاد  800

 میشود کندل نزولی است.
 

 سایه باال در کندل ها چه چیزی را نشان میده ؟ _3

 بدیل شدهعرضه ای که به تقاضا ت

 تقاضایی که به عرضه تبدیل شده

 قدرت باالی خریداران

 عرضه و تقاضایی که در بازار مونده

( سایه باال توسط فروشنده گان ایجاد میشود و عرضه ای  10 تا 8 دقیقه -ماتریکس 2پاسخ: )ویدیو
 بوده که به بازار وارد شده .

 
 



 

 
 بزرگتر بودن  بدنه کندل در بازار نشان دهنده چیست؟ _ 4

 عرضه باال

 عرضه پایین 

 عرضه و تقاضا پاسخ داده شده بازار

 عرضه و تقاضا پاسخ داده نشده بازار

( سایه باال توسط فروشنده گان ایجاد میشود و عرضه ای  12 تا 11 دقیقه -ماتریکس2پاسخ: )ویدیو
سایه پایین توسط خریداران ایجاد شده که تقاضایی بوده که به بازار وارد بوده که به بازار وارد شده . 

 شده است. و بدنه کندل نشان دهنده تقاضا و عرضه ای که در بازار پاسخ داده نشده است.
 

 دوجی چیست؟_ 5

 الگو که قیمت باز و بسته شدن آن نزدیک به هم باشد

 باشد الگویی که قیمت باز شدن باالتر از بسته شد کندل

 الگویی که قیمت بسته شدن باالتر از قیمت بسته شدن  کندل باشد

 الگویی که عرضه و تقاضا با هم برابر نیستند

( دوجی ها یا بعالوه های بازار، این کندلی نشان دهنده  4 تا 3 دقیقه -ماتریکس 3پاسخ: )ویدیو
 تقریبا"با هم برابر هستند .برابری قدرت خریدار و فروشنده است. در دوجی ها عرضه وتقاضا 

 

 گام اول ورود به بازار چیست؟_ 6

 تشخیص کندل ها 

 شناسایی روند

 دیدن کندل خوب

 الف و ج

( گام اول شروع به مارکت شناسایی روند بازار است. ابتدا 2 تا 1 دقیقه -ماتریکس5پاسخ: )ویدیو
 مشخص میکنیم روند صعودی است یا نزوی و بعد وارد بازار میشویم.

 
 روند ها چند نوع هستند؟_ 7

1 

2 



 

3 

4 

 . ( در مارکت سه نوع روند داریم روند نزولی، صعودی و رنج10تا2 دقیقه -ماتریکس5پاسخ: )ویدیو
 

 غلط است؟  up trendکدام تعریف از _ 8

 تشکیل سقف و کف های باالتر از هم 

 سقف و کف های پایین تر از هم

 سقف ها، سقفهای قبلی را میشکنند 

 ها به کف های قبلی نفوذ میکنند کف

( روند های صعودی بایدهم سقف ها وهم کف ها باالتر از هم 5تا 4 دقیقه -ماتریکس5پاسخ: )ویدیو
 دیده شوند وسقف ها سقف های قبلی را بشکنند.

 

در کندل پین بار صعودی سایه پایین باید:_ 9  

 سایه پایین کوچک تر از سایه باال باشد

 بزرگتر از بدنه باشد 

 دو برابر بدنه باشد

 کوچکتر از بدنه باشد

بارها بدنه کوچک مربع شکل دارند و با یک سایه بلند) پین  )6تا 5 دقیقه -ماتریکس 3پاسخ: )ویدیو
دو برابر بدنه( از باال و یک سایه کوتاه از پایین . در پین بار های صعودی کندل از باال باید بلند تر باشد 

 پین بار های نزولی سایه از پایین باید بلندتر باشد. و در
 

پین بارها در مناطق مهم نشان دهنده چه چیزی هستند؟ _10  

 نشانه نزول

 نشانه صعود

 نشانه خرید و فروش در جهت بازار 

 نشانه خرید و فروش خالف جهت بازار

مناطق مهم برسی کرد جایی که ( الگوهای کندلی را باید در 7 تا 6 دقیقه -ماتریکس 3پاسخ: )ویدیو
عرضه و تقاضا داریم . مثال : در یک روند نزولی وقتی یک پین بار صعودی تشکیل میشود خبر از تغیر 

 روند میدهد.
 


