आपल्या मराठी माणसाांनी शेअर मार्केटमधील
प्रचडां मोठ्या सधां ीचा फायदा घेतला पाहिजे
असे मला नेिमी वाटते. यार्कररता मी अनेर्क
वेगवेगळे उपक्रम र्करत असतो. "र्कडां लहटटर्क
पटर्नसस" या ई-पुटतर्काच्या माध्यमातुन
शेअरची ककिंमत भकिष्यात कुठे जाऊ
शकते? िे ओळखण्याची एर्क जपानी पद्धत
मी तुम्िाला हशर्कवणार आिे.
या पस्ु तकात दिलेल्या गोष्टी व्यवदस्ित समजनु घ्या
आदि शेअर माके टच्या अभ्यासाची सरुु वात करा.
"जो दशकतो तोच दटकतो" आदि "जो दटकतो तोच
दजिंकतो" हे तत्व लक्षात घ्या. आपल्याला शेअर
बाजार व्यवदस्ित दशकुन घ्यायचा आहे आदि यात
दटकुन रहायचे आहे. हे आपि सातत्यपूववक के ले
तर आपल्याला शेअर बाजारात दजक
िं ण्यापासनु
कोिीच अडवु शकत नाही.

-नीरज बोरगाविं कर

किस्क्लेमर
या पटु तर्कात हदलेल्या सवस गोष्टी या फक्त
अभ्यासार्कररता
आिेत.
र्कोणतािी
गुांतवणुर्कीचा हनणसय घेण्यापूवी पूणस अभ्यास
आहण सारासार हवचार िे र्करुन तुम्िी हनणसय
घेणे अपेहित आिे. या पटु तर्काचा िेतु
वाचर्काांचे प्रबोधन र्करणे िा आिे. या
पुटतर्कच्या माध्यमातुन र्कोणत्यािी प्रर्कारचा
गुांतवणुर्कीचा सल्ला देण्यात येत नािी याची
नोंद घ्यावी.
(This e-book is not for sale. This is for private
circulation only)

चला तर मग सुरुवात करुयात!!

कििं लकस्किक म्हणजे काय?
र्कडां लहटटक्स िी र्कोणत्यािी शेअरच्या
हर्कमतीची मूव्िमेंट दाखवण्याची पद्धत आिे.
शेअससना असणारी मागणी आहण शेअससचा
परु वठा यामळ
ु े शेअससची हर्कांमत सतत वर
खाली िोत असते.
या वरखाली िोणार्या हर्कमतीचे हचत्र
आपल्याला चाटसमध्ये हदसते. िे हचत्र वाचनु
आपण शेअरच्या हर्कमतीच्या पुढील हदशेचा
अांदाज बाांधु शर्कतो.
र्कोणत्यािी शेअरच्या हर्कमतीचे चाट्सस तम्ु िी
https://in.tradingview.com
या वेबसाईटवर हवनामूल्य पािु शर्कता.

र्कोणत्यािी र्कालावधीमध्ये (टाईमफ्रेममध्ये)
म्िणजेच
एर्का हदवसात, हर्कांवा
एर्का हमहनटात, हर्कांवा
एर्का आठवड्यात, तसेच
एर्का महिर्नयात,
एखाद्या शेअरची हर्कांमत
हर्कतीला "ओपन" झाली?,
हर्कतीपयंत वर म्िणजेच "िाय" वर गेली?,
हर्कती खाली म्िणजेच "लो"वर गेली?, आहण
हर्कती हर्कमतीला बदां झाली?
िे चार डेटापॉईटां ् स आपल्याला र्कडां ल्स वरुन
समजतात.

आपण एका कििसाचा किचार करुयात
समजा अबर्क हलहमटेड या र्कांपनीच्या शेअरचे
ट्रेहडांग सुरु आिे.
• मार्केट 9:15 वाजता उघडले आहण पहिला
ट्रेड 100/- रु. ना झाला, तर र्कडां लचा
"ओपन" असेल 100
• समजा त्या हदवसभरात शेअरने 110/- रु. चा
टॉप लावला, तर र्कडां लचा "हाय" असेल
110
• समजा त्या हदवसभरात शेअर 90 रु. पयंत
खाली गेला, तर र्कडां लचा "लो" असेल 90
• समजा शेअरचा त्या हदवशीचा बदां भाव
105/- रु. झाला, तर र्कडां लचा "्लोज"
असेल 105

या र्कडां लचा रांग हिरवा हदसेल र्कारण "ओपन"
खाली झाला आहण "क्लोज" वर झाला

आता िुसरे उिाहरण बघा
• तसेच समजा मार्केट 9:15 वाजता उघडले
आहण पहिला ट्रेड 100/- रु. ना झाला, तर
र्कडां लचा "ओपन" असेल 100
• समजा त्या हदवसभरात शेअरने 110/- रु. चा
टॉप लावला, तर र्कडां लचा "हाय" असेल
110
• समजा त्या हदवसभरात शेअर 90 रु. पयंत
खाली गेला, तर र्कडां लचा "लो" असेल 90
• समजा शेअरचा त्या हदवशीचा बदां भाव 95/रु. झाला, तर र्कडां लचा "्लोज" असेल 95

या र्कडां लचा रांग लाल हदसेल र्कारण "ओपन"
वर झाला आहण "क्लोज" खाली झाला

वरील उदािरणामध्ये "टाईमफ्रेम" िी एर्का
हदवसाची िोती, र्कारण आपण एर्का
हदवशीच्या डेटाचा हवचार र्करत िोतो.
असेच आपण वेगवेगळ्या टाईमफ्रेम्सचा
हवचार र्करु शर्कतो (जसे 1 हमहनट, 3 हमहनट,
5 हमहनट, 15 हमहनट, 1 तास, 1 आठवडा, 1
महिना, 1 वर्स इत्यादी)
सामार्नयतः पोहझशनल ट्रेहडांगसाठी एर्का
हदवशीच्या टाईमफ्रेमचा हवचार र्केला जातो.
आहण इांट्राडेसाठी र्कमी र्कालावधीच्या
टाईमफ्रेम्सचा हवचार र्केला जातो.
"ओपन", "िाय", "लो" आहण "क्लोज" या
चार डेटा पॉईटां ् समुळे आपल्याला बाजाराचा
मूड लिात यायला मदत िोते.

या र्कडां ल्सचे वेगवेगळे पटर्नसस असतात,
ज्यावरुन आपल्याला त्या शेअरमध्ये सध्या
ट्रेडससचा मूड "तेजी"चा आिे? र्की "मांदी"चा
आिे? र्की "हदशािीन" आिे िे समजायला
मदत िोते.
आता मी तुम्हाला काही कििं लकस्किक
पिर्नससची ओळख करुन िेतो.

र्कडां लहटटक्स या पद्धतीचा उगम "जपान"मध्ये
झाला असल्यामुळे र्कािी पटर्नससची नावे
जपनीज भार्ेमध्ये आिेत आहण र्कािी इग्रां जी
भार्ेमध्ये आिेत.

1- िमर- म्िणजेच िातोडीसारखा आर्कार
असलेली र्कडां ल. अशी र्कडल हदसणे
िे तेजीचे लिण आिे.

2- इर्नव्िसस िमरम्िणजेच उलट्या िातोडीसारखा
आर्कार असलेली र्कडां ल. अशी र्कडल हदसणे
िे तेजीचे लिण आिे.

3- बुहलश एर्नगहल्फांग- आधीच्या लाल
र्कडां लला झार्कुन टार्कणारी हिरवी र्कडां ल.
अशी र्कडल हदसणे िे तेजीचे लिण आिे.

4- मॉहनंग टटार- जेव्िा शेअर डाऊनट्रेंडमध्ये
असतो आहण अशी र्कडां ल हदसली र्की ते ट्रेंड
बदलण्याचे लिण मानले जाते.

5- थ्री व्िाईट सोल्जसस- खाली हदलेल्या
हचत्रानसु ार सलग तीन हिरव्या र्कडां ल्स
हदसल्या र्की ते तेजीचे लिण मानले जाते.

6- िहगां ांग मन- लटर्कलेल्या माणसासारखी
र्कडां ल हदसणे िे मदां ीचे लिण मानले जाते.

7- शूहटांग टटार- खाली हदलेल्या हचत्रानुसार
र्कडां ल हदसणे िे मदां ीचे लिण मानले जाते.

8- बेअररश एनगहल्फांग- आधीच्या हिरव्या
र्कडां लला झार्कुन टार्कणारी लाल र्कडां ल. अशी
र्कडल हदसणे िे मांदीचे लिण आिे.

9- इहव्िहनांग टटार- जेव्िा शेअर अपट्रेंडमध्ये
असतो आहण अशी र्कडां ल हदसली र्की ते ट्रेंड
बदलण्याचे लिण मानले जाते.

10- थ्री ब्लर्क क्रोज्- खाली हदलेल्या
हचत्रानसु ार सलग तीन लाल र्कडां ल्स हदसल्या
र्की ते मांदीचे लिण मानले जाते.

11- र्नयुट्रल दोजी- अहधर्कचे हचर्नि दशसवणारी
र्कडां ल ट्रेडससचा हदशािीन मूड दशसवते.

12- ड्रगनफ्लाय दोजी- इग्रां जी "टी"
आर्काराची िी र्कडां ल तेजी दशसवते.

13- ग्रेव्िटटोन दोजी- उलट्या इग्रां जी "टी"
आर्काराची िी र्कडां ल मदां ी दशसवते.

14- रायहजांग थ्री- हचत्रात दशसवल्यानुसार दोन
हिरव्या र्कडां ल्सच्या मध्ये तीन लाल र्कडां ल्स
हदसणे िे तेजीचे लिण मानले जाते.

15- फॉहलांग थ्री- हचत्रात दशसवल्यानुसार दोन
लाल र्कडां ल्सच्या मध्ये तीन हिरव्या र्कडां ल्स
हदसणे िे मांदीचे लिण मानले जाते.

16- हिरवी मारुबोझु र्कडां ल- हचत्रात
दाखवल्यानुसार हिरवी र्कडां ल हदसणे िे तेजीचे
लिण आिे.

17- लाल मारुबोझु र्कडां ल- हचत्रात
दाखवल्यानसु ार लाल र्कडां ल हदसणे िे मदां ीचे
लिण आिे.

18- बुहलश िरामी पटनस- हचत्रात
दाखवल्यानसु ार मोठ्या लाल र्कडां लच्या
समोर एर्क लिान हिरवी र्कडां ल हदसणे िे
तेजीचे लिण मानले जाते.

19- बेअररश िरामी पटनस- हचत्रात
दाखवल्यानसु ार मोठ्या हिरव्या र्कडां लच्या
समोर एर्क लिान लाल र्कडां ल हदसणे िे मदां ीचे
लिण मानले जाते.

र्कडां ल्सच्या अभ्यासामध्ये असे अनेर्क पटर्नसस
बहघतले जातात.
इतर्के सगळे पटर्नसस बघुन र्कर्नफ्युज िोण्याची
गरज नािी. एर्क गोष्ट र्कायम लिात ठे वा.
शेअरचा भाव हजथे जाऊ शर्केल अश्या हदशा
तीनच असतात1- वर
2- खाली आहण
3- आिे हतथेच (हदशािीन) रािणे
आपण बहघतलेले तसेच इतर सवस
र्कडां लहटटर्क पटर्नसस आपल्याला शेअरच्या
हर्कमतीच्या भहवष्यातील हदशेचा अदां ाज देत
असतात. मी वर प्रत्येर्क पटनसच्या पढु े तो पटनस
दशसहवत असलेली हदशा साांहगतलेली आिे.

तुमच्यासाठी ए्सरसाईझ
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या वेबसाईटवर जाऊन वेगवेगळ्या शेअससचे
र्कडां लहटटर्क चाट्सस लावा, आहण वेगवेगळ्या
टाईमफ्रेम्सवर त्या चाट्ससचा अभ्यास
र्करण्याची सरुु वात र्करा.
तुमचे र्काम सोपे िोण्यार्कररता अजुन एर्क
ररसोसस तुम्िाला देतो.
https://scanstock.in नावाची एर्क
वेबसाईट आिे.
या वेबसाईटवर तुम्िाला सातत्यपूवसर्क हवहवध
शेअससमध्ये तयार िोणारे र्कडां लहटटर्क पटर्नसस
आहण ते दशसहवत असलेली हदशा िी
वेळोवेळी र्कळु शर्केल,

आहण भहवष्यात वर जाऊ शर्कणारे शेअसस
तम्ु िी हनवडु शर्काल. या वेबसाईटवर तम्ु िाला
बरे च वेगवेगळे र्कडां ल पटर्नसस आहण त्याच
ां ा
अथस समजु शर्केल.
आपण या पुटतर्कात फक्त 19 प्रमुख पटर्नसस
बहघतले आिेत. याच्या व्यहतररक्त इतरिी
अनेर्क र्कडां लहटटर्क पटर्नसस असतात.

िे सवस पटर्नसस तम्ु िाला
https://scanstock.in
या वेबसाईटवर सातत्यपवू सर्क
बघायला हमळतील.

तुम्िाला शेअर मार्केटचे प्रहशिण सोप्या पद्धतीने आयष्ु यभर
हमळत रािील असा एर्क प्लन आम्िी तयार र्केलेला आिे.
या प्लनचे नाव आिे "पोिस फोकलओ कबल्िर प्लन"
(PBP)
या PBP ची सांपणू स माहिती घेण्यासाठी आपला टपेशल
वेहबनार नक्र्की बघा.
स्कपेशल िेकबनार बघण्यासाठीची कलिंक-

marathimarket.in/special-access
आमच्या खास मार्केहटगां र्कपां ने अांतगसत आम्िी या टपेशल
वेहबनारमाफस त अहतशय टवटतामध्ये तुम्िाला PBP चे
सदटयत्व देऊ र्करीत आिोत. PBP जॉईन र्करण्याची हलांर्क
तुम्िाला या वेहबनारमध्येच हमळे ल.
या टपेशल हडटर्काऊांटसाठी मयासहदत जागा आिेत.
मित्वाचे वरील हलांर्क हक्लर्क र्केल्यावर जर उघडली नािी तर
िे आमचे टपेशल हडटर्काऊांट सपां ले आिे असे समजावे.
असे झाल्यास https://www.guntavnook.com या
आमच्या वेबसाईटवरुन रे ग्य्लर हर्कमतीमध्ये तुम्िी या प्लनचे
सदटयत्व घेऊ शर्कता.

तसेच दर शहनवारी सध्ां यार्काळी 6 वाजता

Neeraj Borgaonkar
या यिु ् यूब चनलिर
आपला एर्क हवनामल्ू य लाईव्ि
सेशन असतो. या लाईव्ि
सेशनमध्ये आपण सातत्यपवू सर्क
शेअर मार्केटसबां धां ी गप्पा मारत
असतो. या गप्पाांमधनु देखील
तम्ु िाला शेअर बाजाराहवर्यी
अनेर्क गोष्टी हशर्कायला हमळु
शर्कतील.

