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چكیده
هدف پژوهش حاضر طراحی یک سیستم معامالتی هوشمند با استفاده از تکنیکهای هوش
مصنوعی به منظور کشف و طبقهبندی صحیح پیوتهای قیمتی است .منظور از پیوت قیمتی نقاط
برگشت قیمت است که موجب تغییر روند قیمت سهام میشود .در این بین نیز از دو تکنیک مربعی
گن و الگوهای کندلستیک در کنار سایر متغیرها استفاده شده است .دادههای مورد استفاده در این
پژوهش مربوط به  13شرکت فعال در گروه خودرو و ساخت قطعات طی  5سال شهریور  3133الی
شهریور  3131میباشد .پیوتهای قیمتی شرکتهای مورد بررسی با الگوبرداری از اندیکاتور
 ZigZagو با کدنویسی در  SQLServerشناسایی شدهاند .نتیجه پژوهش نشان از توانمندی باالی
سیستم طراحی شده برای کشف و طبقهبندی پیوتهای قیمتی با محوریت دو الگوی کندلستیک و
تکنیک مربعی گن دارد .در این بین ،سطح اهمیت الگوهای کندلستیک و سطوح مربعی گن در
کشف و طبقهبندی صحیح پیوتهای قیمتی باالتر از سایر متغیرها بوده است.
واژههای كلیدی :الگوهای کندلستیک ،اندیکاتور  ،ZigZagپیوت قیمتی ،سطوح مربعی گن.

 -3دانشیار گروه مدیریت ،دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی ،دانشگاه الزهراء ،تهران ،ایران (نویسنده مسئول)
Abbasiebrahim2000@yahoo.com

 -2دانشیار گروه مدیریت مالی ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه ازاد اسالمی واحد علیآبادکتول ،علیآبادکتول ،ایران
 -1استادیار گروه مدیریت مالی ،دانشکده مدیریت و حسابداری  ،دانشگاه ازاد اسالمی واحد علیآبادکتول ،علیآبادکتول ،ایران
 -4دانشجوی دکتری مدیریت مالی ،دانشکده مدیریت و حسابداری  ،دانشگاه ازاد اسالمی واحد علیآبادکتول ،علیآبادکتول ،ایران
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 -1مقدمه
با افزایش پیچیدگیهای بازارهای مالی نیاز به استفاده از ابزارهایی نووین موالی بورای تحلیول و
تصمیمگیری در خصوص خرید و فروش سهام نیز زیاد شده است .بازارهای موالی یکوی از فضواهای
کسب و کاری است که امروزه عالوه بر پیچیدگی فعالیت ،حجم باالیی از سرمایه در گردش را در بر
گرفته است .هدف اکثر فعالین بازار سهام کسب سود از تفاوت قیمت سوهام اسوت کوه وجوود عودم
اطمینان در این بازار ،این هدف را تحت الشعاع خود قورار داده اسوت .وجوود عودم اطمینوان بورای
سرمایهگذار ناخوشایند بوده و راهی جز کاهش عدم اطمینان برای آنان نمیگذارد .یکوی از راههوای
کاهش عدم اطمینان در بازار سهام ،استفاده از روشهای جدید ریاضوی (از جملوه سوریهای زموانی و
توابع غیرخطی) است؛ یکی از دالیول اسوتفاده از روشوهای جدیود ریاضوی ،عودم دسترسوی و عودم
شناخت کافی سرمایه گذاران به اطالعات بنیادی کافی جهت پویش بینوی قیموت سوهام اسوت .بوه
منظور غلبه بر این محودودیت ،ابزارهوا و روشوهای تحلیول تکنیکوال گسوترش یافتنود .اسوتفاده از
تریدرهای هوشمند ،نسبتهای فیبوناچی ،اندیکاتورها ،الگوهای قیمتی و  ....از جمله این روشوها بوود
(سابات ،پاتنایک ،پانیگرافی و ماهتو.)2639 ،
هدف اصلی پژوهش حاضر ،طراحی سیستم معامالتی هوشمند مبتنی بر روشهای جدید ریاضوی
به منظور کسب بازدهی مطلوب از طریق کشف پیوت قیمتی و بوا تاکیود بور الگوهوای کندلسوتیک
میباشد .الگوهای کندلستیک از جمله تکنیکهای تحلیل تکنیکال میباشد ،که چهوار نووع قیموت
سهام را در قالب گرافیکی مشخصی نشان میدهد .منظور از پیوت قیمتی نیز نقاطی است کوه رونود
قیمت سهام در آن نقاط عوض میشود .به عبارتی در نقاط پیوت قیمتی روند نزولوی بوه صوعودی و
روند صعودی به نزولی تبدیل میشود.
طبق مفروضات تحلیل تکنیکال ،به منظور پیشبینی روند قیمت سهام نیوازی بوه تعیوین ارزش
ذاتی سهام و بررسی سایر متغیرهای بنیادی نیست .استدالل بر این است که تموام عوامول درونوی و
بیرونی اثر خود را بر قیمت سهم میگذارند .به عبارتی ،تمامی اطالعات و عوامل مووثر بور سوهام در
قیمت و حجم معامالت سهام نشان داده می¬شود ،لذا بررسی قیمت و حجم معامالت در بعد زمانی
کافی است .یکی دیگر از مفروضات مهم تحلیل تکنیکال ،تکوراری بوودن الگوهوای عملکوردی بوازار
است؛ که بر اساس آن می تووان از رونود گذشوته قیموت سوهام ،رونود آتوی آن را پویشبینوی کورد
(اسچواجر و اتژورن.)2639 ،
بر این اساس ،پژوهش حاصر قصد دارد تا سیستم معامالتی هوشمند بر مبنای مفروضات تحلیل
تکنیکال و با آموزش و تست الگوهای کندلسوتیک در بوازههوای زموانی گذشوته طراحوی کنود .بوه
عبارتی ،سعی بر این است تا سیستم معامالتی مورد نظر بر اساس دادههای گذشته آموزش و تسوت
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شده و قوانینی برای کشف پیوت قیمتی ارائه گوردد .بنوابراین ،آنچوه در ایون تحقیوق اهمیوت دارد،
تشخیص صحیح (یا با حداقل خطا) زمان برگشت روند قیمت سهام بر اساس الگوهوای کندلسوتیک
میباشد .تفاوت و نقطه قوت اصلی این پژوهش با سایر پژوهشهای دیگور در اسوتفاده از دو متغیور
کلیدی الگوهای کندلستیک و تکنیک مربعی گن است .به عبارتی سیستم طراحی شوده بور مبنوای
توانایی این دو متغیر برای کشف پیوتهای قیمتی میباشد.
 -2مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش
برای کسب سود در بازار سرمایه ،عالوه بور داشوتن اطالعوات تخصصوی بوه اسوتفاده از فنوون و
روشهای تجربی نیاز اسوت .در ایون بوین روشوها و فنوون مختلفوی وجوود دارد کوه موی توانود بوه
سرمایه¬گذاران کمک کند تا بتوانند بیشترین بازدهی را حاصل نمایند .یکی از ایون روشوها تحلیول
تکنیکال است؛ بر خالف فرضیه گامهای تصادفی که بیان می کند قیمت سهام غیرقابل پویش بینوی
است (راشد ،)2669 ،گستردگی و سادگی روشهای مربوط به تحلیل تکنیکال باعو شوده کوه ایون
نوع تحلیل از جذابیت باالیی برخوردار شوند (صالح اردستانی .)3134 ،با توجه بوه موضووع و هودف
محقق در ادامه پیشینه مربوط به تکنیکهای مورد استفاده برای طراحی سیستم معامالتی هوشومند
ارائه می شود.
تحلیل تكنیكال
تحلیل تکنیکال از اوایل قرن بیستم که به تدریج رفتار قیمت سهام و ارزش آن به شوکل علموی
تر مورد توجه قرار گرفت ،به وجود آمد .در تحلیل تکنیکال الگوها ،روند بازار ،عرضه و تقاضای سهام
مورد بررسی و مطالعه قرار میگیرد (آچلیز .)2666 ،تئوری داو ،مبنای مهم تحقیقات تکنیکال بوازار
است .داو ،تئوری خود را وسیلهای برای پیش بینی بازار سهام و سنجش رونودهای کلوی سوهام موی
دانست .مفروضات این تئوری عبارت است از (مورفی: )3136 ،
 )3تمامی اطالعات مربوط به عوامل بنیادی در قیمتها انعکاس پیدا کرده است،
 )2قیمت در قالب سه نوع روند اصلی ،ثانویه و کوچک حرکت میکنند،
 )1روندهای بازار تکرار میشوند.
بروک و همکاران ( )3332در پژوهشی امکوان کسوب بوازدهی بواالتر از نرموال توسوح تحلیول
تکنیکال را مورد بررسی قرار دادند ،نتیجه این تحقیق نشان داد که سیگنال های خرید ایجواد شوده
توسح تحلیل تکنیکال بازدهی بیشتر از نرمال ایجاد می کند ولی سیگنال های فروشی که این نووع
تحلیل ایجاد میکند بازدهی کمتری نسبت به بازدهی نرمال ایجاد موی کنود .هادسوون و همکواران
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( )3331نیز در مقاله ای به بررسی توانایی تحلیل تکنیکال برای کسوب بوازدهی اضوافی پرداختنود.
نتایج نشان می دهد که این ابزار قدرت پیش بینی تحلیلگران را افزایش می دهد .جینکای ()3331
نیوز بوه بررسوی سوودآوری ناشوی از بکوارگیری قواعود معاملوه تکنیکوی بوا اسوتفاده از مودلهووای
غیرپارامتریک می پردازد .نتایج نشان از توانایی ایون روش در کسوب سوود قابول توجوه نسوبت بوه
استراتژی خرید و فروش دارد .در تحقیق صورت گرفته توسح گوناسکریچ و پاور (سوال  )2663نیوز
مشخص شد روش های تکنیکال توانایی باالتری در پیش بینی سودآوری نسوبت بوه روش خریود و
نگهداری دارند .تحقیق صورت گرفته توسح هیبتی و رهنمای رودپشتی ( )3113نشان می دهد که
بین بازده محاسبه شده بر مبنای شاخص های تکنیکال و بازدهی واقعی بازار رابطه مثبت معناداری
وجود دارد .پورزمانی و همکاران ( )3136و پورزمانی و رضوانی ( )3131نیز در بررسوی هوای خوود
متوجه شدند استفاده از تحلیل تکنیکال بازدهی باالتری نسبت بوه روش خریود و نگهوداری نصویب
سهامداران می کند.
كندلستیکها (الگوهای شمعی)
یکی از تکنیکهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال ،استفاده از الگوهوای کندلسوتیک (شومعی)
است .الگوهای کندلستیک از تقابل چند کندل در کنار هوم ایجواد موی شووند .نمودارهوای شومعی
حدود دو قرن پیش در ژاپن برای تحلیل قیمت برنج ابداع شد .از لحاظ ماهیت نمودارهوای شومعی
برای ترسیم نمودارها و نمایش قیمت در تحلیل تکنیکال بکار می روند .عمده ترین دلیل محبوبیوت
استفاده از این نمودارها ،راحتی استفاده و مشخص بودن وضعیت صعودی یوا نزولوی هور شومع بوه
صورت منفرد می باشد (نیسون 2663 ،و  .)2664هر شمع از دو بخش کلوی بدنوه و سوایه تشوکیل
شده است .بدنه متشکل از تقابل اولین و آخرین قیمت است .سایه ها نیز از تقابول اولوین و آخورین
قیمت با بیشترین و کمترین قیمت حاصل می شود .زمانیکه آخرین قیموت بواالتر از اولوین قیموت
باشد ،یک شمع صعودی و زمانیکه اولین قیمت باالتر از آخرین قیمت باشد ،یک شمع نزولی شوکل
می گیرد .شمای تشکیل شمع های نزولی و صعودی در قالب شکل زیر (شکل  )3نشوان داده شوده
است.

شكل  -1اجرای تشكیل دهنده كندل صعودی و نزولی
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چیونگ هون و همکاران ( )2664در پژوهشی از طریق شبیه سازی الگوهای کندلسوتیک اقودام
به پیشبینی قیمت سوهام کورده بودنود .نتوایج ایون پوژوهش نشوان داد کوه اسوتفاده از الگوهوای
کندلستیک منجر به کسب بازدهی اضافی می شود .در تحقیق دیگری نیز ،گووس وامیلوو همکواران
( )2663با استفاده از تکنیوک هوای شوبکه هوای عصوبی مصونوعی اقودام بوه تشوخیص الگوهوای
کندلستیک کرده بودند .نتایج این تحقیق نشان از مطلووب بوودن کشوف الگوهوای کندلسوتیک بوا
استفاده از تکنیکهای داده کاوی دارد .مارشال و همکواران ( )2661نیوز در تحقیوق خوود بوا عنووان
"استراتژی معامالتی مبتنی بر کندلستیک ها" توانستند سیگنال های خرید و فروش کوتاه مدتی را
ایجاد و به این وسیله بازدهی بیشتر از روش خرید و نگهداری کسوب کننود .افورون ( ،)3393میلور
( )3336و موریس ( )3335نیز در تحقیقات خود توانستند اسوتراتژی مبتنوی بور الگوهوای شومعی
بروی شاخص داو جونز ایجاد و نتابج مطلوبی کسب کنند .فوک و همکاران ( )2665نیز در پژوهشی
قدرت پیش بینی الگوهای کندلستیک را به روی شاخص سهام بورس آلمان و شواخص اورا دولتوی
آلمان بررسی کردند .نتیجه نشان داد که الگوهای کندلستیک به تنهایی توانایی پیشبینی کننودگی
مطلوبی ندارند ولی در صورتیکه با سایر روش های تحلیل تکنیکال استفاده شود ،قدرت تخمینی آن
بسیار افزایش می یابد .شیو و لو نیز در سال ( )2633اقدام به بررسوی قودرت تخمینوی  13شورکت
لیست شده در صنعت الکترونیک تایوان نمودند .نتایج این پوژوهش نشوان داد کوه الگووی هوارامی
نزولی قدرت تخمینی باالتری نسوبت بوه سوایر الگوهوای کندلسوتیک دارد .لوو و همکواران نیوز در
پژوهشی در سال ( )2632اقدام به بررسی قدرت تخمینی شش الگوی کندلسوتیک نزولوی بوه روی
 56صندو برتر بورس تایوان طی بوازه 1سواله کردنود .نتوایج نشوان داد کوه اسوتفاده از الگوهوای
کندلستیک منجر به کسب بازده اضافی میشود.
تكنیک مربعی گن
ویلیام دلبرت گن را به عنوان یک معامله گر افسانه ای بازار وال استریت می شناسند .وی پوس
از فعالیت در بورس کاال اقدام به انتشار پیش بینی های خود از میزان عرضه و تقاضای بازار سوهام و
بورس کاال کرد .پیشبینیهای وی در مورد زمان تغییر جهت بازار بسیار شگفت انگیز بود .مربع گن
از معروفترین نظریه های وی جهت پیش بینوی تغییور جهوت بوازار بوه شومار موی رود (جووادی و
عبداللهیان .)3134 ،شکل زیر (شکل  )2مربع گن را نشان می دهود .در ایون مربوع دو مجموعوه از
اعداد را مشاهده می کنید .یک گروه از اعداد بروی دایره محیطی مربع قرار دارنود و گوروه دیگور در
داخل مربع دیده می شوند .گن دایره محیطی را شبیه دایره مثلثاتی از صوفر توا  116درجوه بنودی
کرد.
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شكل  -2چارچوب مربع گن

اعداد روی مربع از عدد یک آغاز و برخالف جهت دایره محیطی در جهت حرکت عقربه های سواعت
افزایش مییابند .بطوریکه سلول  2در سمت چپ عدد یک قورار موی گیورد و چورخش بوه صوورت
ساعت گرد ادامه پیدا میکند تا در عدد  3به پایان می رسد؛ این چورخش بوه هموین صوورت اداموه
دارد (شکل .)1

شكل  -3چرخش اعداد در مربع گن
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گن برای اشاره به هر چرخش  116درجه ای روی مربع از اصطالحاتی چون "مربوع" یوا "دور"
استفاده می کرد .به عنوان مثال حرکت از عدد  56الی  13بروی مربع گن بیانگر یک مربع یوا یوک
دور است .طبق تعریف گن ،به هر مربع کوچکی که یک عودد درون آن نوشوته شوده اسوت ،سولول
گفته می شود .هر سلول به نام عدد درون آن نام گذاری می شود .در مربع گن اعداد مجذور کامول
فرد همیشه در گوشه پایین سمت چپ هر چرخش قورار موی گیورد .ایون اعوداد آخورین عودد هور
چرخش می باشند .همچنین اعداد مجذور کامل زوج همیشه در گوشه باال سمت راست هر چرخش
قرار می گیرد .این دو گروه اعداد در مقابل هم قرار می گیرند .با این تفاسیر ساده ترین قاعوده گون
در پیش بینی بازار ،استفاده از اعدادی است که به روی تقاطع های اصلی و قطری قرار موی گیرنود.
تقاطع قطری شبیه عالمت ضربدر (×) و تقاطع اصلی شوبیه عالموت بعوالوه ( ) موی باشود .تقواطع
قطری از این جهت اهمیت دارد که زوایای چهار طرف آن ،موقعیت مکانی تقریبی مجذورهای کامل
فرد و زوج و نقاط میان راهی را مشخص می کند .اهمیت تقاطع اصلی نیز به ایون دلیول اسوت کوه
زوایای چهار طرف آن موقعیت تقریبی چارک های اول و سوم را نشان می دهد .شکل فوو تقواطع
اصلی و قطری را در مربع گن نشان می دهد (پاتریک3134 ،؛ هکستون 3335 ،و هیرو.)2669 ،
سوال پژوهش
سوال اصلی که محقق در پی پاسخ به آن میباشد مربوط به توانمندی سیستم معوامالتی هوشومند
طراحی شده توسح شبکه های عصبی مصنوعی در کشف و طبقهبندی پیوت قیمتی میباشد :
سوال اصلی پژوهش

آیا سیستم معامالتی هوشمند مبتنی بر شبکههای عصبی مصنوعی جهت کشف و طبقهبندی پیووت
قیمتی مناسب میباشد؟
در این راستا میتوان به پرسشهای فرعی دیگری نیز پاسخ داد .این پرسوشهوا مربووط بوه میوزان
توانایی دو متغیر الگوهای کندلستیک و تکنیک مربع گن در کشف پیوت قیمتی میباشد :
سوال فرعی پژوهش

آیا الگوهای کندلستیک و سطوح مربعوی گون بورای کشوف و طبقوهبنودی پیووت قیمتوی مناسوب
میباشند؟
 -3روششناسی پژوهش
هدف از انجام پژوهش حاضر طراحی سیستم معامالتی هوشمند مبتنی بر الگوهای کندلسوتیک
و تکنیک مربعیگن در بازار بورس اورا بهادار تهران به منظور کشف پیوت قیمت سوهام و بوه تبوع
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آن کسب بازدهی مطلوب (بازدهی باالتر از بازدهی بازار) میباشد .منظور از پیووت قیمتوی ،نقواطی
است که در آن روند قیمت سهام عوض میشود .به عبارتی ،در پیوت قیمتی روند نزولی به صوعودی
( )Up Pivotو روند صعودی به نزولی ( )Down Pivotتغییر مییابد.
قلمرو مکانی و زمانی این تحقیق شامل شرکت های فعال پذیرفته شوده در بوورس اورا بهوادار
تهران در گروه خودرو و ساخت قطعات طی دوره زمانی پوتج سواله از شوهریور  3133الوی شوهریور
 3131می باشد .بخشی از دادههای مورد نیاز (شامل قیمتهای تعدیل شده ،حجم و ارزش معامالت)
از نرم افزار ( TseClientقابل دانلود از سایت سازمان بورس و اورا بهادار) و بخشی دیگر (انودیکاتور
زیگ زاگ ،سطوح گن ،الگوهای کندلستیک) از طریوق کدنویسوی در  SQL Serverاسوتخراج شوده
است .مراحل انجام پژوهش حاضر به شرح زیر می باشد :
در گام اول به منظور شناسایی پیوتهای قیمتی از اندیکاتور زیگ زاگ ( )ZigZagاستفاده شده
است  .این اندیکاتور سه پارامتر ورودی دریافت میکنود (شوکل  )4و پیوتهوای قیمتوی را در قالوب
نمودار نشان میدهد.

شكل  -4پارامترهای اندیكاتور ZigZag

پارامتر  :ExtDeviationنشان دهنده حداقل نوسان قیمت سهام بین دو پیوت قیمتی همسایه است.
پارامتر  :ExtDepthنشان دهنده حداقل تعداد کندلهای مورد بررسی بعد یا قبل از هر پیوت قیمتی است.
پارامتر  :ExtBackstepنشان دهنده حداقل تعداد کندلهای بین پیوتهای سقف یا پیوتهای کف است.

بر اساس پارامترهای ورودی ،آستانه شناسایی پیوت قیمتی به صورت پیش فرض بر مبنوای نوسوان
حداقل  %36در نظر گرفته شده است .به عنوان مثال در شکل  5پیوتهای قیمتی صوعودی و نزولوی
سهام رینگ سازی مشهد (با نماد خرینگ) بر اساس اندیکاتور زیگ زاگ نشان داده شده است.
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شكل  - 5پیوتهای قیمتی نماد خرینگ با استفاده از اندیكاتور ZigZag

در گام دوم ،الگوهای کندلستیک رخ داده در هر پیوت قیمتی شناسایی میشود .مهمترین الگوهوای
کندلستیک مورد استفاده در پژوهش حاضر به شرح زیر ارائه شده است .الزم به ذکر است ،الگوهای
صعودی در انتهای روند نزولی رخ داده و منجر به تغییر روند قیمت سهام از نزولی به صعودی شوده
و الگوهای نزولی در انتهای روند صعودی رخ داده و منجر به تغییر روند قیمت سهام از صوعودی بوه
نزولی میشوند (محمدی)3131 ،
 الگوی پوشاننده

1

این الگو شامل دو شمع با رنگ های متفاوت است که در انتهای روندهووای نزولی یووا صووعودی
تشکیل می شود .در الگوی صعودی ،در انتهای یک روند نزولی بدنه کندل دوم (سفید) بدنه کنودل
اول (مشکی) را پوشش می دهد و در الگوی نزولی این ترتیب برعکس موی شوود .اندازه سایه ها در
این الگو اهمیت چندانی ندارد .ایجاد شکاف بین نقطه پایان کندل اول و نقطه آغاز کندل دوم اهمیت
بیشتری به این الگو برای آغاز روند صعودی می دهد .این الگو به شکل زیر (شکل  )1است.

شكل  - 6الگوی كندلستیک پوشاننده صعودی و نزولی
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2

 الگوی هارامی
این الگو نیز در انتهای روندهوای صوعودی و نزولی تشکیل می شود و اخطار تغییر روند را صادر
می کند .در الگوی صوعودی ،کنودل اول بدنه مشکی دارد که تمامی بدنه کنودل دوم را پوشش می
دهد .سایه ها در این الگو اهمیت زیادی ندارند اما خارج نشدن سایه های کنووووودل دوم از محدوده
بدنه کندل اول قدرت بیشتر این الگو را نشان می دهد .در الگوی هارامی نزولی ،ترتیوب کنودل هوا
جابجا می شود (شکل .)9

شكل  -7الگوی كندلستیک هارامی صعودی و نزولی
3

 خط نافذ
در این الگو شاهد دو کندل با رنگهای متفاوت هستیم به نحویکه در حالت صعودی ایون الگوو،
بدنه کندل اول (مشوکی) را بواالتر از بدنه کنودل دوم (سوفید) می بینیم و نقطه آغاز کنودل دوم با
شکافی نزولی نسبت به پایان کندل اول شروع شده است .نکته قابل توجه این است که بدنه کنودل
دوم می باید حداقل از نیمه کندل اول عبور کرده باشد .ترتیوب قورار گیوری کنودل هوا در الگووی
صعودی خح نافذ برعکس توضیحات ارائه شده می باشد.

شكل  -8الگوی كندلستیک خط نافذ صعودی و نزولی

 كودك رها شده

4

این الگو با ترکیب سه کندل ایجاد می گردد ،به نحویکه در حالوت صوعودی پس از یک کنودل
نزولی شکافی نزولی شکل می گیرد که پس از آن کندلی به صورت ستاره (دوجی) ایجواد و مجوددا
بعد از یک شکاف صعودی با یک کندل صعودی بسته می شود .در حالت نزولی ایون الگوو ،ترکیوب
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ذکر شده برعکس می باشد .الزم به ذکر است الگوی صعودی کودک رها شده در انتهای روند نزولی
و الگوی نزولی آن در انتهای روند صعودی شکل می گیرد (شکل .)3

شكل  -9الگوی كندلستیک كودك رها شده صعودی و نزولی

 ستاره صبحگاهی 5و ستاره عصرگاهی

6

ستاره صبحگاهی از مجموع سه کندل در انتهای روند نزولی تشکیل می شود .کندل اول نزولی،
کنوووودل دوم با شکاف نزولی آغاز شده و بدنه آن میتواند نزولی یا صعودی باشد ولی در غالب موارد
بدنه و سایه های بزرگی ندارد و کنوووودل سوم صعودی است که آغاز آن با شکاف صعودی نسبت به
کندل دوم است .برخالف الگوی قبلی ،ستاره عصورگاهی در انتهای روند صوعودی تشکیل می شود.
کندل اول صعودی ،کندل دوم با شکاف صعودی آغاز و کندل سوم نزولی است که آغاز آن با شکاف
صعودی نسبت به کندل دوم است (شکل .)36

شكل  -11الگوی كندلستیک ستاره صبحگاهی و عصرگاهی

 دوجی سه ستاره
این الگو از ترکیب سه کندل دوجوی مانند تشکیل شده اسوت .اندازه سایه ها در این سه کنودل
حائز اهمیت نمی باشد ،اما وجود شکاف نزولی  /صووعودی بین کنوودل اول و دوم و شکاف صعودی /
نزولوی بین کنوودل دوم و سوم بر قدرت این الگو برای تغییر روند از نزولی به صعودی و بلعکووس می
افزاید (شکل .)33

شكل  -11الگوی كندلستیک دوجی سه ستاره
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در گام سوم ،سطوح اصلی معرفی شده توسح تکنیک مربعی گن در هر نمودار مشخص و ثبوت
میشود .منظور از سطوح اصلی ،قیمتهای تعیوین شوده در محوور افقوی ( 6و  316درجوه) و محوور
عمودی ( 36و  296درجه) است  .بوه منظوور تعیوین سوطوح اصولی مربعوی گون از مینویممتورین
( )Minorیا ماکزیممترین ( )Majorپیوت قیمتی در ابتدای دوره مورد بررسی بر اساس اولویت وقوع
پیوت و با استفاده از عدد آخرین قیموت معاملوه ( )ClosePriceاسوتفاده شوده اسوت .بوا توجوه بوه
محدوده ی نوسان تعریف شده برای قیمت سهام ،تشکیل پیوت در آستانه ای به اندازه دامنه نوسوان
قیمت سهام نیز به عنوان پیوت قیمتی در محدوده ی گن در نظر گرفته می شود.
در گام چهارم ،به منظور طراحی سیستم معوامالتی هوشومند ،از تکنیوک شوبکه هوای عصوبی
مصنوعی استفاده شده است .یک شبکه عصبی مصنوعی ،شامل مجموعه ای از نورون هوای بوه هوم
متصل شده می باشد که به هر مجموعه از این نرون ها یک الیه گفته می شود .نقوش نورون هوا در
شبکه های عصبی ،پردازش اطالعات است .این امر ،در شبکه های عصبی مصنوعی بوه وسویله یوک
پردازشگر ریاضی که همان تابع فعالسازی است ،انجام می شود .یک تابع فعالسازی بور اسواس نیواز
خاص مساله ای که قرار است به وسیله شبکه عصبی حل شود ،از سوی طراح انتخاب موی شوود .در
شبکه عصبی مصنوعی ،شبکه قانون کار را یاد می گیرد و از یادگیری بوه ازای هور ورودی ،خروجوی
مناسب را ارائه می دهد .شبکه عصبی از ورودی ها ،وزن ها ،مجموعه ای از نرون هوا و خروجوی هوا
تشکیل می شود .هر ورودی ( )Xiقبل از این که وارد نرون شود ،وزن دار می گردد (در  Wijضورب
می شود) .خروجی نرون با استفاده از تابع تبدیل  fjمحاسبه می گردد .یک ورودی ،سبب ایجاد یک
خروجی در نرون الیه اول می گردد و به همین شکل ،پاسخی برای رشته های الیه بعد بوجوود موی
آورد که این خروجی ها ،ورودی های نرون های بعد خواهند شد و خروجی های دیگری را در نورون
های آن الیه بوجود می آورند .این روند ادامه می یابد تا این که یک پاسخ در الیوه خروجوی ایجواد
شود .مدل بدست آمده از تکنیک شبکه های عصبی مصنوعی یک مدل غیرخطی است کوه توانوایی
حل مسائل پیچیده را دارد .مدلهای حاصل از شبکه های عصوبی مصونوعی قابلیوت تفسویر پوایینی
دارند (اتا و سیریک 2663 ،و مکیان ،المدرسی و تکلو .)3113 ،به منظور طراحی سیستم معامالتی
هوشمند دادههای تحقیق را به دو دسته آموزش و آزمون دستهبندی شده است؛ از دادههای آموزش
به منظور ساخت و استخراج مدل شبکه های عصبی استفاده شده است و دقت مدل ساخته شده بوا
دادههای آزمون ارزیابی شده است.
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 -4متغیرهای پژوهش
با توجه به هدف اصلی پژوهش و بر حسب نتایج تجربی گذشوته ،متغیرهوای موورد اسوتفاده در
این پژوهش را به دو دسته اصلی و فرعی تقسویم بنودی موی کنویم .متغیرهوای اصولی متغیرهوایی
هستند که در شناسایی پیوت قیمتی مورد استفاده قرار می گیرند ،و متغیرهوای فرعوی متغیرهوایی
هستند که شواهد اضافی برای افزایش دقت مدل فراهم می کنند .با توجه به تاثیرپذیری پیوتهوای
قیمتی از الگوهای معامالتی سرمایهگذاران حقیقوی و حقووقی ،در ایون پوژوهش از سورانه خریود و
فروش اشخاص حقیقی و حقوقی در طول زمان استفاده شده است .بوه عبوارتی در پوژوهش حاضور
عالوه بر استفاده از الگوهای کندلستیک و سطوح گن از متغیرهای نشان دهنده گرایشهای رفتاری
معاملهگران نیز استفاده شده است (خلیلی عراقی ،رهنمای رودپشوتی و جوودکی .)3111 ،در کنوار
سایر متغیرهای مورد استفاده با توجه به تاثیرپذیری بازدهی سهام از روزهای هفته از متغیر روزهای
هفته نیز برای ساخت مودل اسوتفاده شوده اسوت (بودری و صوادقی 3115 ،؛ چون ،کووک و روی،
 .)2663در نهایت لیست متغیرهای مورد استفاده در پژوهش به شرح جدول شماره یک میباشد.
جدول شماره  -1لیست متغیرهای مورد استفاده
ردیف

عنوان متغیر

معادل در نرم افزار

نوع متغیر

3

نوع پیوت

PivotType

Flag

2

نوع الگوی کندلستیک

CandlePattern

Categorical

1

واکنش به سطوح گن

GannReaction

Flag

4

روز تقویمی پیوت و ماه تقویمی پیوت

PivotDay , PivotMonth

Categorical

5

نسبت حجم معامالت به میانگین  5روز گذشته
()-1

VolumeAve

Categorical

1

نسبت درصد نوسان قیمت به میانگین  5روز
گذشته ( )-1

FluctuationAve

Categorical

9

نسبت سرانه خرید حقیقی به میانگین  5روز
گذشته ( )-1

PBuyAve

Categorical

1

نسبت سرانه فروش حقیقی به میانگین  5روز
گذشته ( )-1

PSellAve

Categorical
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 -5یافتههای پژوهش
در این بخش آمار توصیفی دادههای مورد استفاده از در این پژوهش ارائوه شوده اسوت .جودول
شماره 2نشان دهنده تعداد رکورد مورد استفاده در این پژوهش به تفکیک نوع پیوت قیمتی اسوت.
در جدول پایه مورد استفاده حدود  %22از رکوردهوای موورد اسوتفاده پیووت قیمتوی هسوتند و در
مابقی رکوردها هیچ پیوت قیمتی رخ نداده است.
جدول شماره  -2پیوت های قیمتی مورد بررسی به تفكیک  Upو
شرح

تعداد ركورد پیوت قیمتی

Down

جمـع ركوردها

UpPivot

DownPivot

NoPivot

تعداد پیوت قیمتی

1141

1154

21131

16634

درصد

%33

%33

%91

%366

پراکندگی پیوتهای فو بر اساس روزهای هفته نیز به شرح جدول شماره 1ارائه شده است .جدول
زیر نشان از فراوانی تقریبا یکسان پیوتهای قیمتی در طول ایام هفته دارد.
جدول شماره  -3پراكندگی پیوت های قیمتی به تفكیک ایام هفته
روزهای هفته

DownPivot

UpPivot

تعداد

میانگین بازدهی

تعداد

میانگین بازدهی

شنبه

156

%23

191

-%26

یکشنبه
دوشنبه

113
911

%16
%29

191
963

-%33
-%23

سهشنبه

193

%16

133

-%33

چهارشنبه

152

%21

195

-%31

جمع

3348

%29

3354

-%19

همچنین پراکندگی پیوتهای قیمتی بر اساس الگوهای قیمتی نیز به شورح جودول شوماره 4ارائوه
شده است.
همانطور که جدول شماره 4نشان میدهد هم در پیوتهای صوعودی و هوم در پیووتهوای نزولوی،
فراوانی و درصد بازدهی الگوی کندلستیک پوشا (شکل شماره )1بیشتر از سایر الگوها میباشد.
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جدول شماره  -4پراكندگی پیوت های قیمتی به تفكیک الگوهای كندلستیک
UpPivot

الگوهای قیمتی

DownPivot

تعداد

میانگین بازدهی

تعداد

میانگین بازدهی

هارامی صعودی/نزولی

111

%21

3632

-%33

پوشای صعودی/نزولی

3113

%15

3612

-%33

ستاره دوجی صعودی/نزولی

333

%12

254

-%31

ستارهعصرگاهی صعودی/نزولی
نافذ صعودی/نزولی

421
211

%34
%12

11
141

-%31
-%33

کودک رهاشده صعودی/نزولی

323

%34

392

-%31

 -6مدل پژوهش
پس از آماده سازی متغیرهای ،پایگاه داده مورد نظور در نورم افوزار 3442IBM SPSS Clementine
بارگذاری شده و به صورت تصادفی به دو دسته آموزش ( )%16و آزمون ( )%26تقسیم گردیود ،کوه
جزئیات آن به شرح جدول شماره 5میباشد.
جدول شماره  : 5دادههای آموزش و آزمون
دادههای آموزش

دادههای آزمون

()TrainData

()TestData

UpPivot

2132

151

1141

DownPivot

2193
31111

195
4921

1154
21132

جمـع

24137

6157

31194

درصد

%81

%21

%111

شـرح

NoPivot

جمـع

مدل شبکه عصبی مصنوعی با استفاده از داده های آمووزش سواخته و بوا اسوتفاده از داده هوای
آزمون مورد ارزیابی قرار گرفتند .نتایج حاصل از اجرای شبکه عصبی مصنوعی نشان از توانایی باالی
این تکنیک در کشف پیوت قیمتی دارد .مدل مذکور در قالب توپولوژی شبکه زیر ارائوه شوده اسوت
(جدول شماره .)1
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جدول شماره  -6توپولوژی شبكه عصبی مصنوعی
تعداد گره های الیه میانی

تعداد گره های

تعداد گره های

الیه ورودی

الیه اول

الیه دوم

الیه سوم

الیه خروجی

1

3

-

-

3

معنای توپولوژی فو این میباشد که الیه میانی مدل می باید از  3الیه شامل  3گوره تشوکیل
گردد .تکنیک شبکههای عصبی مصعنوی از قابلیت تفسیر پایینی برخوردار می باشد ،در عین حوال
قابلیت باالیی جهت حل مسائل پیچیده دارد .توپولوژی فو در قالوب شوکل شوماره 32نشوان داده
شده است.

شكل  -12شبكه عصبی مصنوعی

نتایج حاصل از دقت این مدل نیز در جدول زیر (جدول شماره )9نشان داده شده است.
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جدول شماره  -7خروجی حاصل از مدل شبكه عصبی مصنوعی
شـرح

دادههای آموزش ()TrainData

دادههای آزمون ()TestData

تعداد

درصد

تعداد

درصد

طبقهبندی صحیح

21131

%39

5331

%33

طبقهبندی اشتباه

923

%1

13

%3

جمـع

24137

%111

6157

%111

همانطور که در جدول فو نشان داده شده است میانگین دقت مدل حاصل از تکنیوک شوبکههوای
عصبی مصنوعی در کشف صحیح پیوت قیمتی بر اساس دادههای آزمون  %33میباشد؛ که نشوان از
توانمندی باالی این تکنیک برای کشوف و طبقوهبنودی صوحیح پیووتهوای قیمتوی بوا اسوتفاده از
متغیرهای تعریف شده دارد.
میزان اهمیت متغیرها
مطابق نتایج حاصله میزان اهمیت متغیرهای این پژوهش جهت طبقهبندی صحیح پیوت قیمتی بوه
شرح شکل زیر (شکل شماره  )31میباشند.

شكل  -13میزان اهمیت متغیرها در كشف و طبقه بندی پیوتهای قیمتی
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همووانطور کووه مشووخص اسووت دو متغیوور ( GannReactionواکوونش بووه سووطوح گوون) و
( CandlePatternنوع الگوی کندلستیک) به عنوان مهمترین متغیرهای این مدل برای طبقوهبنودی
صحیح متغیر هدف میباشد .همانطور که در شوکل فوو مشوخص اسوت سوهم ایون دو متغیور در
تخمین صحیح نوع پیوت قیمتی به ترتیب 46درصد و 11درصد میباشد .این میوزان اهمیوت بورای
متغیرهای ( PivotMonthماه تقویمی پیوت) معادل 1درصد ،برای ( PSellAveنسبت سرانه فوروش
حقیقوی) معووادل 5درصوود ،بوورای ( VolumeAveنسووبت حجووم معووامالت) معووادل 5درصوود ،بوورای
( FluctuationAveنسبت درصد نوسان قیموت) معوادل 4درصود ،بورای ( PBuyAveنسوبت سورانه
خرید حقیقی) معادل 4درصد و نهایتا برای متغیر ( PivotDayروز تقویمی پیووت) معوادل 1درصود
میباشد.
 -7نتیجهگیری و بحث
کسووب بووازده قیمت وی مطلوووب بووا کمتوورین ریسووک ممکوون یک وی از موضوووعات مووورد بح و
سرمایهگذاران در تمامی زمان ها بوده است .به این منظور ،پژوهش حاضور اقودام بوه ارائوه سیسوتم
معامالتی هوشمندی مبتنی بر تکنیک شبکههای عصبی مصنوعی به منظور شناسوایی نقواط پیووت
قیمتی با کمترین خطای ممکن در بازار سرمایه ایران نموده است .در این پژوهش عالوه بر اسوتفاده
از متغیرهای مربوط به مالی رفتاری از دو الگوی کندلستیک و سطوح مربعوی گون بورای شناسوایی
نقاط پیوت قیمتی در گروه خودرو و ساخت قطعوات بهوره گرفتوه شود .بوا توجوه بوه حجوم بواالی
دادههای مورد استفاده در این پژوهش از تکنیکهای دادهکاوی به منظور طراحی سیستم معوامالتی
هوشمند استفاده شد .در این پژوهش ابتدا نقاط پیوت قیمتی با الگووبرداری از انودیکاتور  ZigZagو
کدنویسی در نرم افزار  SQLServerشناسایی شده و هم زمان واکنش این نقاط به سطوح گون نیوز
مورد بررسی قرار گرفته است .همچنین الگوهای کندلستیک رخ داده در این نقاط به همراه یکسری
از متغیرهای مربوط به مالی رفتاری برای تمامی شرکتهای مورد بررسی به مدت  5سوال در توایم
فرم روزانه مورد بررسی قرار گرفت .در نهایت با استفاده از نرمافوزار تخصصوی دادهکواوی اقودام بوه
طراحی شبکه و ایجاد مدلی هوشمند برای طبقهبندی صحیح پیوتهوای قیمتوی اسوتفاده شود .در
نهایت از نتایج این تکنیک در طراحی سیستم معامالتی هوشمند استفاده شود .در پاسوخ بوه سووال
اصلی پژوهش ،طبق نتایج ارزیوابی صوورت گرفتوه بوا دادههوای آزموون (جودول شوماره )9متوجوه
میشویم که سیستم طراحی شده توانایی طبقهبندی صحیح متغیر هدف (پیوت قیمتی) را بوا دقوت
باالیی (با دقت  )%33دارد .بنابراین سیستم طراحی شده قابلیت مطلوبی برای کشوف و طبقوهبنودی
پیوت قیمتی دارد .همچنین در پاسخ به سوال فرعی تحقیق و با توجه به میوزان اهمیوت دو الگووی
916

طراحي سیستم معامالتي هوشمند با هدف کشف پیوت قیمتي با استفاده  / ...ابراهیم عباسي ،پرويز سعیدی ،حسین ديدهخاني و مصطفي باقر ی

کندلستیک ( )%46و سطوح مربعی گن ( )%11در کشف و طبقوهبنودی پیووت قیمتوی در سیسوتم
طراحی شده ،می توان اینگونه برداشت کرد که توانمنودی دو متغیور فوو الوذکر در جهوت کشوف و
طبقهبندی پیوت های قیمتی مناسب میباشود .نتوایج ایون تحقیوق در خصووص توانمنودی تحلیول
تکنیکال برای کسب بازدهی مطلوب با سایر پژوهشهوا از جملوه تحقیقوات صوورت گرفتوه توسوح
بروک ،الکوشینوک و لبوارون ( ،)3332هادسوون ،دمپسوی و کیسوی ( )3331و هیبتوی و رهنموای
رودپشتی ( )3113قرابت دارد.
در نهایت به منظور تحقیقات آتی پیشنهاد میگردد پژوهشگران از رویکردهای جدید حوزه
تحلیلی از جمله روش کانسلیم و همچنین تحلیل بازارهای کامودیتی در کنار سایر متغیرهای
تکنیکال برای کشف پیوت قیمتی استفاده کنند.
فهرست منابع
 بدری ،ا؛ صادقی ،م ( .)3115بررسی اثر روزهای مختلف هفته بر بازدهی ،نوسان پذیری و حجوم










معامالت در بورس اورا بهادار تهران .پیام مدیریت ،شماره  39و  ،31ص .11-55
پورزمانی ،ز؛ حیدرپور ،ف؛ محمدی ،م ( .)3136مقایسه استراتژی های خرید و فروش سوهام در
سرمایه گذاری بلندمدت به روش های فیلتر ،خرید و نگهداری و میانگین متحورک بوازار .مجلوه
مهندسی مالی و مدیریت اورا بهادار ،تابستان .3136
پور زمانی ،ز؛ رضوانی اقودام ،م ( .)3131مقایسوه کارآمودی اسوتراتژی هوای ترکیبوی تحلیلوی
تکنیکال با روش خرید و نگهداری برای خرید سهام در دوره هوای صوعودی و نزولوی .فصولنامه
علمی پزوهشی دانش مالی تحلیل اورا بهادار .بهار .3131
خلیلی عراقی ،م؛ رهنمای رودپشوتی ،ف؛ جوودکی ،آ ( .)3111بررسوی تفاوتهوای رفتواری بوین
سرمایهگذاران حقیقی و حقوقی بعد از تعطیالت هفتگی .مجله پژوهشهای مدیریت ،شوماره 11
(زمستان) ،ص .11-93
صالح اردستانی ،ع ( .)3134بررسی مقایسه ای اثربخشی اندیکاتورهای تحلیول تکنیکوال از نووع
روند با نوسان گر تصادفی در تحلیل اورا بهادار شرکت های دارویی ،مجله مدیریت بهداشوت و
درمان ،سال  ،1ص  43الی .41
مکیان ،س و المدرسی ،س و تکلو ،س ( .)3113مقایسه مدل شوبکههوای عصوبی مصونوعی بوا
روشهای رگرسیون لجستیک و تحلیل ممیزی در پویش بینوی ورشکسوتگی شورکتها .فصولنامه
پژوهشهای اقتصادی ،شماره  ،2ص .313-343

917

9917  پائیز/ شماره سيوششم/فصلنامه مهندسي مالي و مديريت اوراق بهادار

 ترجمه جووادی، پیش بینی بازار سهام و کاال با استفاده از مربع نه تایی گن.)3134(  م،پاتریک
. انتشارات چالش، چاپ اول، عبداللهیان سیدمرتضی،علیرضا
. انتشوارات آراد کتواب. مرجع کامل الگوهای شمعی در بازارهوای سورمایه.)3131(  ع،محمدی
.چاپ دو
 ترجمه کامیار فراهانی فرد و رضا قاسومیان، تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه.)3136(  ج،مورفی
. نشر چالش، چاپ هشتم،لنگرودی
 ارتباط دو رویکرد قیمتگذاری سهام در بوورس اورا.)3113(  ف، ف؛ رهنمای رودپشتی،هیبتی
.311  الی335  ص،5  شماره، مجله مطالعات مالی.بهادار تهران






 Achelis (2000). Journal of Accounting Research. s.l.: Vision Books.
 Ata, A; Seyrek .H (2009). The use of data mining techniques in detecting fraudulent
financial statements : an application on manufacturing firms. The Journal of Faculty
of Economics and Administrative Sciences, Vol 142, pp.157-170.
 Brock,w; Lakonishok,J; LeBaron,B (1992). Simple technical trading rules and the
stochastic properties of stock returns. The Journal of Finance 47, no. 5 ,.1371-1371.
 Chen.G, Kwok.C.Y,Rui.O.M, (2001), The day of the week effect regulatory in the
stock market of China, journal of multinational financial management, vol.11 ,
pp.139-163.
 Chiung-Hon,L; Wensung,C; Alan,L (2004). An Implementation of Knowledge
based Pattern Recognition for Financial it Prediction. in Proceedings of the IEEE
Conference on Cybernetics and Intelligent Systems Singapore, December.
 Efron, B (1979). Bootstrap method:Another look at the jackknife. The annals of
statistics 71, 1-26..
 Fock, J. H., Klein, C., & Zwergel, B. (2005). Performance of candlestick analysis on
intra day futures data. Journal of Futures Markets, 13, 28–40.
 Goswamil.M, Bhensdadia.K, Ganatra.P (2009). CandlestickAnalysis based Short
Term Prediction of Stock Price Fluctuation using SOM-CBR. IEEE International
Advance Computing Conference. Patiala, India, 6-7 March.
 Gençay,R (1998). Optimization of technical trading strategies and the profitability in
security markets. Economics Letters 59, no. 2: 249-254.
 Gunasekarage, A; Power, D. M (2001). The profitability of moving average trading
rules in South Asian stock markets. Emerging Markets Review, 2(1), p.p17-33.
 Hero, B. F. (2007). Multidimensional Analysis of the Lambdoma Keyboard
Experiments. In Integration of Knowledge Intensive Multi-Agent Systems, 2007.
KIMAS 2007. International Conference on (pp. 318-323). IEEE.
 Hexton, R. (1995). Technical Analysis in the Options Market: The Effective Use of
Computerized Trading Systems. John Wiley and Sons.
 Hudson,R; Dempsey,M; Keasey,K (1996). A note on the weak form efficiency of
capital markets: The application of simple technical trading rules to UK stock
prices-1935 to 1994. Journal of Banking & Finance 20, no. ,1121-1132..

918

 حسین ديدهخاني و مصطفي باقر ی، پرويز سعیدی، ابراهیم عباسي/ ... طراحي سیستم معامالتي هوشمند با هدف کشف پیوت قیمتي با استفاده

 Lu,Tsung-Hsun;Shiu,Yung-Ming;Liu,Tsung-Chi(2012).Profitable
candlestick
trading strategies—The evidence from a new perspective. Review of Financial
Economics, no.21,pp63-68.
 Marshall, R; Young,M; rose,L (2006), Candlestick technical trading strategies : can
they create value for investors?. Journal of banking & finance, no30.
 Miller, E (1990). Atomic Bombs, the depression and equilibrium. Journal of
portfolio management, 41-37..
 Nison, S. (2001). Japanese candlestick charting techniques: a contemporary guide to
the ancient investment techniques of the Far East. Penguin.
 Nison.s (2004), Candlestick trading principles. Technical Analysis of stocks and
commodities November, 22-27..
 Rasheed,K (2007). Stock market prediction with multiple classifiers. Applied
Intelligence, Volume 26, Issue 1, pp 25-33.
 Sabat, R; Patnaik, S; Panigrahy, S; Mahto, D. (2017). technical analysis and
assesment of automated solar electric hybrid vehicle utilities for improved obstacle
detection and performance. International Research Journal of Engineering and
Technology.volume 4, issue 4, april.
 Schwager, J. D; Etzkorn, M. (2017). Technical Indicators. A Complete Guide to the
Futures Market: Technical Analysis and Trading Systems, Fundamental Analysis,
Options, Spreads, and Trading Principles, 173-155.
 Shiu, Y., & Lu, T. (2011). Pinpoint and synergistic trading strategies of candlesticks.
In ternational Journal of Economics and Finance, 3, 234–244.

یادداشتها
1

Engulfing Pattern
Harami Pattern
3
Piercing Line Pattern
4
Abandoned Baby Pattern
5
Bullish Morning Star Pattern
6
Bearish Evening Star Pattern
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