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 بررسي و تحليل فني بازارهاي بورس: دوره
   e-learning)آموزش الكترونيك (" اول"از ترم )  ٧(بخش هفتم: بخش

  
  
 

 نظريه داو
نظريه داو حدود صد سال پيش توسط چارلز داو مطرح شد، اما هنوز هم اجزاي اصلي آن 

ابتدا چارلز داو اين . وژي امروزه از اعتبار برخوردار استدر بازارهاي ناپايدار و مبتني بر تکنول
  .نظريه را مطرح وسپس ويليام هاميلتون آن را اصالح و بعدها رابرت رها آن را مدون کرد

عقايد چارلز داو که اولين سر دبير وال استريت ژورنال بود، پايه هاي تحليل فني و نظريه 
 Dow Jones)ليه  داو بر روي شاخصهاي تحقيقات او. داو امروز را تشکيل مي دهد

Industrial) و (Dow Jones Rail)او اعتقاد داشت، رفتار شاخصها بازتاب بيم و .  بوده است
الگوهاي رفتاري مورد نظر او در مورد همه بازار هاي سراسر . اميد سراسر بازار است

  .جهان کاربرد دارد
  

  تاريخچه
با اينکه . لکرد قيمت بازار در اواخر قرن نوزدهم گرفتچارلز داو نظريه خود را از تحليل عم

نظريه داو منسوب به چارلز داو است اما نلسن و هميلتون آن را به صورت امروزي اصالح 
  .کردند

 را نوشت و اولين کسي بود که به طور ”The ABC of Stock Speculation“نلسن کتاب 
سپس از طريق مجموعه اي از مقاالت در وي . واقعي نظريه اصالح شده داو را به کار برد

 ، ١٩٢٢او همچنين در سال .  اين نظريه را اصالح کرد١٩٢٩ تا ١٩٠٢وال استريت ژورنال از 
“The Stock Market Barometer” را نوشت که اين نظريه را با جزئيات تشريح مي

  .کرد
سر مقاله را که  ٢۵٢وي .  رابرت رها نظريه ياد شده را مجددا اصالح کرد١٩٣٢در سال 

تفکرات خود را در مورد بازار مطرح ) ١٩٠٢-١٩٢٩(و هميلتون ) ١٩٠٠-١٩٠٢(طي آنها داو 
اين نظريه را به صورت مجموعه اي از " نظريه داو"کرده بودند  بررسي کرد و در کتاب 

  .فرضيات و قواعد عرضه کرد
 

  فرضيه
. ود دارد که بايد آنها را بپذيريمقبل از آنکه شروع به بررسي نظريه داو کنيم، فرضياتي وج

رها معتقد بود براي کاربرد موفقيت آميز اين نظريه، بايد مفروضات را بدون قيد و شرط 
  .پذيرفت

 
  تغيير گرايش اوليه ممکن نيست

وقتي مقادير هنگفت پول . اولين فرض اين است که دستکاري گرايش اوليه ممکن نيست
هميلتون اين امکان را مردود . ي هم وجود دارددر ميان است، الزاما وسوسه دستکار

ندانست که سفته بازان، متخصصان يا هر کس ديگري که در اين بازار دخيل است، مي 
او فرض خود را با تصريح اين نکته که امکان دستکاري . تواند قيمتها را دستکاري کند

حرکات ثانويه مي حرکات ساعتي، روزانه و حتي . گرايش اوليه وجود ندارد، مشروط کرد
اين حرکات کوتاه مدت، ممکن است از چند ساعت تا چند . توانند مستعد دستکاري باشند

  .هفته، توسط نهادهاي بزرگ، سفته بازان، اخبار يا شايعات جديد، دستکاري شوند
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اين دستکاري ها . هميلتون همواره مي گفت سهام منفرد مي تواند دستکاري شود
سهام باال مي رود، سپس به پائين باز مي .  منتهي مي شوندمعموال همه به يک راه

با اينکه اين سهام در کوتاه مدت مورد دستکاري  .گردد و گرايش اوليه را ادامه مي دهد
هميلتون . قرار مي گيرد ليکن گرايش هاي بلند مدت پس از حدود يک ماه غالب مي شود

تکاري واقع مي شود اما حقيقتا ضمنا خاطر نشان کرد با اينکه سهام منفرد مورد دس
بازار براي چنين چيزي بيش از حد بزرگ . دستکاري بازار به صورت کلي غير ممکن است

 .است
  

  قيمت همه چيز را منعکس مي کند
قيمت نشان دهنده مجموعه اي از بيم و اميد و . قيمت بازتاب همه اطالعات موجود است

حرکات نرخ بهره، انتظارات در مورد درآمد، . تانتظارات همه مشارکت کنندگان در بازار اس
پيش بيني عوايد، نوآوري در کاال و هر چيز ديگري، بر قيمتهاي بازار تاثير مي گذارند و آنچه 

اين عوامل معموال بر گرايش کوتاه مدت تاثير مي . انتظارش را نداريد، اتفاق مي افتد
  .ي ماندگذارند ولي در نهايت گرايش اوليه بي تاثير باقي م

هميلتون متوجه شد بعضي وقتها بازار نسبت به اخبار خوب، واکنش منفي نشان مي 
براي او اين امر استدالل ساده اي داشت، بازار به جلو نگاه مي کند و اخبار قبل از . دهد

اين اصل معني ضرب المثل . آنکه به دست عموم برسد، در قيمت ها انعکاس يافته است
". شايعات را بخريد، اخبار را بفروشيد"ا روشن مي کند که مي گويد قديمي وال استريت ر

با شروع  درز کردن شايعات، خريداران وارد مي شوند و قيمت ها را باال مي برند و وقتي 
  .خبرها رسيد قيمت ها آنقدر باال رفته که به طور کامل بازتاب آن اخبار شده اند

  
  نظريه کامل نيست

صد موفق براي غلبه بر  در مي پذيرند که اين نظريه وسيله اي صدهميلتون و داو براحتي 
بازار نيست و به آن به عنوان مجموعه اي از راهنماها و قواعد نگاه مي کنند که کمکي 

نظريه داو براي سرمايه گذاران مکانيزمي . براي دانش سرمايه گذاران و معامله گران است
هميلتون .  برخي از احساسات کمک مي کندفراهم مي آورد که استفاده از آن به حذف

هنگام تحليل بازار . هشدار داد سرمايه گذاران نبايد تحت تاثير آرزوهاي خود قرار بگيرند
مطمئن شويد واقع بين هستيد و آنچه را که وجود دارد، مي بينيد، نه آنچه را که مي 

روشهاي شناسايي . ندنظريه داو به تصميم گيري کم ابهام تر کمک مي ک. خواهيد ببينيد
  .گرايش اوليه کامال واضح هستند و نيازي به تعبير و تفسير ندارند

اگر چه منظور از اين نظريه، تجارت کوتاه مدت نيست اما با اين حال مي تواند براي معامله 
چارچوب زماني شما هر چه باشد، همواره اين نظريه به شناسايي . گران ارزشمند باشد

بنابر نظريه هميلتون، کساني که در استفاده از نظريه داو . ک مي کندگرايش اوليه کم
به ياد . ندموفق بوده اند، بندرت بيش از چهار يا پنج بار در سال دست به معامله زده ا

داشته باشيد حرکات ساعتي، روزانه و حتي ثانويه، ممکن است دستخوش دستکاري 
هميلتون و داو به دنبال وسيله اي بودند . شوند، اما گرايش اوليه از دستکاري مصون است

آنها در مورد چند نقطه يا رسيدن به نقاط باال و پائين . که  نوسانات روزمره را از بين ببرد
هر دو آنها بررسي . دغدغه اصلي آنها گرفتن حرکات بزرگ بود. راني نداشتنددقيق نگ

دقيق بازار را بصورت روزمره توصيه مي کردند اما در ضمن در پي به حداقل رساندن تاثيرات 
  .حرکات تصادفي و تمرکز بر گرايش اوليه بودند

  
  حرکات بازار

 سه نوع حرکت (Dow Jones) و (Rail Averages)داو و هميلتون براي ميانگينهاي 
حرکت اوليه از چند ماه تا . حرکت اوليه، حرکت ثانويه و نوسانات روزمره. شناسايي کردند

حرکت ثانويه از چند هفته . چند سال به طول مي انجامد و بيانگر گرايش اصلي بازار است
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 روزانه نوسانات. تا چند ماه به طول مي انجامد و جهت آن عکس گرايش اصلي بازار است
مي تواند درجهت گرايش اوليه يا خالف آن حرکت کند و مدت آن چند ساعت تا چند روز 

  .است اما معموال از يک هفته تجاوز نمي کند
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  حرکت اوليه
حرکت اوليه نماينده گرايش پايه بازار است و مي تواند از چند ماه تا چند سال طول 

قوت خود باقي مي ماند تا عکس آن زماني که گرايش اوليه شناخته شود، به . بکشد
هميلتون . هميلتون عقيده داشت طول و مدت گرايش اکثرا قابل تعيين نيست. ثابت شود

ميانگين ها را بررسي کرد و به چند راهنماي کلي براي تعيين طول و مدت دست يافت اما 
  . نسبت به استفاده از آنها به عنوان قواعد پيش بيني هشدار داد

  
  يهحرکت ثانو

هميلتون بر اساس . حرکت ثانويه بر خالف گرايش اوليه است و ماهيتي ارتجاعي دارد
مشاهدات تاريخي برآورد کرد  حرکات ثانويه به ميزان يک سوم تا دو سوم حرکت اوليه 

هميلتون همچنين دقت کرد که حرکت ثانويه سريع تر و شديدتر از . بازگشت مي کند
 در پايان حرکت ثانويه، قبل از چرخش يک دوره رکود وجود معموال. حرکت اوليه قبلي است

حرکت ناچيز قيمت، کاهش در حجم، يا ترکيبي از اين دو مي تواند نشانه اين . دارد
  .کسادي باشد

  
  نوسانات روزانه

نوسانات روزانه که به صورت گروهي در نظر گرفته مي شوند مهم هستند، اما اين 
پيش بيني کميت . د خطرناک و غير قابل اطمينان باشدنوسانات بصورت منفرد مي توانن

نوسانات روزانه در بهترين شرايط نيز به دليل اتفاقي بودن حرکات از روزي به روز ديگر  
در بدترين شرايط، تاکيد بيش از حد بر نوسانات روزانه منجر به خطا در . محدوديت دارد

رداختن به حرکات روزانه مي تواند بيش از حد پ. پيش بيني و زيانهاي احتمالي مي شود
هنگام تحليل حرکات روزانه قيمت، . منجر به تصميمات عجوالنه مبتني بر احساسات شود

به قطعات يک پازل فکر . در ذهن داشتن تصوير کلي از اهميت بسيار زيادي برخوردار است
ر ضروري اين قطعات به صورت تک تک بي معني اما در عين حال براي تکميل تصوي. کنيد

حرکات روزانه قيمت فقط وقتي که با روزهاي ديگر به صورت گروهي الگويي براي . هستند
بررسي عملکرد روزانه قيمت فقط وقتي به عنوان . تحليل تشکيل مي دهند، اهميت دارند

در . جزئي از بافت تصوير بزرگتر در نظر گرفته شود مي تواند، دانش ارزشمندي باشد
.  به صورت يک، دو يا حتي سه روزه ساختار ناچيزي وجود داردبررسي عملکرد قيمت

وقتي مجموعه اي از روزها با هم ترکيب شود، ساختار شروع به آشکار شدن مي کند و 
  .زمينه تحليل بهتر فراهم مي آيد
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  شناسايي گرايش
ده هميلتون براي محرز کردن شناسايي گرايش از تحليل نقاط مينيمم و ماکسيمم استفا

گرايش صعودي با قيمت هايي مشخص مي شود که مجموعه اي از نقاط اوج . کرد
درمقابل، ). قيمت هاي باالي باالتر و قيمت هاي پائين باالتر(صعودي را تشکيل مي دهند 

گرايش نزولي را قيمت هايي تعيين مي کنند که مجموعه اي از نقاط مينيمم و ماکسيمم 
  ). هاي باالي کمتر وقيمت هاي پائين کمترقيمت(نزولي را تشکيل مي دهند 

يک گرايش . وقتي گرايش شناسايي شد، آن را معتبر مي شماريم تا عکس آن ثابت شود
  .نزولي تا زماني که قيمت پائين بيشتري تشکيل شود معتبر است
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ت باالي واکنشي قبلي باالتر نرود، گرايش تا زماني که قيم. بيش از حد دارای تاخير است
بسياري از معامله گران فکر مي کنند اين بسيار دير . از پايين رو به باال رو تغيير نمي کند

  .است و بيشتر حرکت را از دست مي دهند
  

اصول و قواعد مطرح شده توسط داو و هميلتون به .  استتجربیخواندن بازار يک دانش 
آنها اعتقاد داشتند موفقيت در بازار مستلزم مطالعه جدي و . ي دارندخودي خود استثناهاي

 چيز فوق العاده اي است موفقيت. تحليلي است که پر از موفقيتها و شکستها خواهد بود
شکست با آنکه دردناک است، بايد تجربه اي آموزنده تلقي . اما زياد به آن غره نشويد

با نگاهي به . مرين تيزبين تر مي شودتحليل فني يک هنر است و چشم با ت. شود
 .گذشته، هم شکست ها و هم پيروزي ها را بررسي کنيد

  
  
  
  

خواهشمند است پس از مطالعه بخشهاي آموزشي بر اساس زمان بندي اعالم 
شده جهت رفع اشكال و يا سواالت احتمالي به بخش آموزش بر خط پاينكس بانك 
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