
  ) The Time Element(نقش مؤلفه زمان 

ھر كدام از ايـن  : به تاثیر زمان در نمودارھاي زير تـوجه كنید    . بسیاري ازمفاھیم تحلیل تكنیكال روي تغییرات قیمت نسبت به زمان تمـركز دارند           

  . را نشــان میدھد٤٥$ تا حـدود ٢٥$دو نمودار افزايش قیـمت ســھم از 

  

اين چارت نشان مـیدھد كه سھامداران دائمـا از  .ماھه را نشان میدھد١٢ در يك دوره Merckه قیمـت سھم شـركت    افـزايش پیوسـت  ریشكل ز 

  .حركت صعودي ارزش سھم اطمینان داشته اند

  

  

  

حلـه  حركـت كـرده اسـت، ولـي ايـن رشـد در دو مر      $ ۴۵تـا  $ ٢۵ ھم از حدود Disney مشــاھده مي كنید قیــمت     ریھمـــانگونه كه در شكل ز    

اند كـه قیــمت سـھم     اين نشـان مي دھد كه در دو وضـعیت ويژه، سـرمايه گذارھا باور كرده      . }يعني در دو حركت صعودي    {اتفاق افتاده است    

ركـت  ولي به دنبال رشد اول، يك بازه زماني بايد بگذرد تا سرمايه گذارھا قیمت جديد را باور كنند و آنگاه سھم آماده ح   .  كند كتبايد به باال حر   

  .صعودي بعدي شود

  

  

  

شود، چرا كه مـردم با پذيرش آني قیمت جديد مـشـكل    يك اتفـاق عادي محسـوب مي     Disneyتوقف موقتي بعد از رشد سـريع اول در قیمت          

یـرات  سـھمي كـه روزي گرانقیمـت بـه نظـر مـي رسـید، امكـان دارد يـك روز بـه واســطه تغی            . دارند، ولـي پس از گذشت زمان آنرا مي پذيرند        

  .تدريجي درانتظارات سھامداران، ارزان به نظر بیايد

 گذر زمان را كًال ناديـده مـي گیرنـد    Point and Figure نیز ھمین است، زيرا نمودارھاي Point and Figureھاي جالب نمودارھاي  يكي از مزيت

  .و فقط تغییر در قیمت را نشـان مي دھند

  



  يك راھنمايي مھم 

راي تحلیل تكنیكال وجود دارند، اما شايد مشكلترين بخش تحلیل تكنیكال تصمیم گیري در انتخـاب نـوع ابـزار مناسـب بـراي         تعداد زيادي ابزار ب   

  : گرددی مانی بکالی تکنی اصوللی تحلی برای کلیدر اينـجا قدمھا. استـفاده است

  

  . شرايط كلي بازار را تعیین كنید-١

اطالعـات تغــییرات میـزان    : دیـ  کنی را جمـع آور    ریـ  اطالعـات ز   دیـ  کن یرا داد و ستد مي كنید، سع      ) مثل سھام شرکتھا  ( شما اوراقي بھادار   اگر

 نیـ  از اییمنظـور نھـا  ).  حس سرمايه گذارھا مثال از طـريق مطالعه روزنامـه  صیتشخ( عمده بازار، جو بازار    یپول، روند شاخص ھا   ) بھره(سـود

  . دادن روند كلي بازار استتشخیصاطالعات، 

  

  .  مورد نظر را انتخاب كنیدیھا سھم -٢

 را انتخاب كنید كه روي آن شـناخت داشـته باشـید، ويـا مطـابق نظـر و بـا مـشورت يـك تحلیلگـر مـورد                 ی شركت ای است که صنعت     نی ا توصـیه

  . دیعمل کن) فاندامنتال يا تكنیكال(اعتماد

  

  .  را مشخص كنیدی سھم انتخابمتی روند كلي تغییرات ق-٣

 نیانگیـ  می بـه بـاال  یبھترين فرصت خريد، زماني است كه ارزش سـھم بتازگ       . را ترسـیم كنید  ) ی ھفته ا  ٣٩( روزه ٢٠٠رک سھم    متح نیانگیم

 بلنـد مـدت را بـصورت    نیانگی بسته شدن سھم خط ممتی قیعنی{ منتقل شده باشد- که نشاندھنده عملکرد بلند مدت سھم است    -متحرک

  ).  قطع کرده باشدیصعود

  

  . را انتخاب كنید) دیخر(د نقاط ورو-۴

  .  موضع گیري تان سازگار با وضعیت كلي بازار باشددی کنیدرھرحال، سع.  اسـتفاده از شاخصھاي مورد نظر خود خـريد و فروش كنیدبا

  

! ال نیـست  تحلیـل تكنیكـ  ییھــدف، بدسـت آوردن فرمـول جـادو    .  موفقیتھاي شـما در تحلیل تكنیكال از طـريق تجربه بدست خـواھد آمـد           اكثر

 با داد و ستد مطـابق روند كلي بازار و بكــارگیري شــاخـصھـاي مــورد نظـر     یعنی( شماست ی و فروش ھا  دیبلكه ھدف كاھش ريسكھاي خر    

  ). داد و ستدیابراي تعـیین زمــانھ

  . اد انجام خواھید دی كه شـما تجربه كسب مي كنید، سرمايه گذاري ھاي بھتر، آگاھانه تر و سودمندترھمچنـان

  

  ."يك نادان يك درخت را مشابه نگرش يك مرد خردمند نمي بیند"

   ١٧٩٠ بلیكويلیام
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